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ÖZ 

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE ULUSAL AZINLIKLAR: AVRUPA BİRLİĞİ 

BAĞLAMINDA TÜRKİYE VE İSVEÇ EĞİTİM POLİTİKALARI 

YAKUP BİLGE 

Türkiye ve İsveç, çokkültürlülük ve azınlıklar konusunda zengin tarihsel deneyimleri 

olan iki ülkedir. Bu araştırmanın amacı Avrupa Birliği (AB)’ye aday ülke Türkiye ile 

AB üyesi İsveç’in eğitim politikaları çerçevesinde ulusal azınlıkların müfredat ve 

ders kitaplarında nasıl betimlendiğinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla, Türkiye ve 

İsveç’ten 2000 yılından sonra basılan altı ders kitabı ve bunların müfredatı 

seçilmiştir. Çalışma nitel araştırma metodu çerçevesinde planlanmış ve araştırma 

verilerinin analizinde eleştirel söylem analiz tekniği kullanılmıştır. 

Araştırma bulguları, Türkiye ve İsveç’te kullanılan müfredat ve ders kitap metinleri 

arasında bazı önemli farkların olduğuna işaret etmektedir. Bunlardan biri 

Türkiye’deki müfredat ve ders kitap metinlerinin ülkedeki azınlıkları hiçbir şekilde 

ismen anmaması, İsveç’ten analiz edilen metinlerin ise genellikle ülkedeki azınlıkları 

ismen anmasıdır. Bulguların iki ülke arasında işaret ettiği ikinci fark, metinlerin tek 

sesli ya da çok sesli olmasıyla ilgilidir. Araştırma bulguları Türkiye’deki verilerin 

genellikle tek sesli, özellikle de azınlıklar konusunda resmi görüş dışındaki 

söylemlere tümüyle kapalı olduğunu gösterirken, İsveç’teki metinlerin genel 

karakteri ise göreli olarak çok sesli ve resmi görüş yanında ulusal azınlıklar 

konusunda diğer perspektifleri de dile getirdikleri görülmektedir. Bulguların iki ülke 

arasında ortaya çıkardığı bir başka fark da, Türkiye’deki verilerin genel olarak bazı 

azınlıkları olumsuz şekilde betimlediği ve bunları ulusun bir parçası olarak 

tanımlamadığı, İsveç’teki metinlerin ise ulusal azınlıkların ulusun bir parçası 

olduklarına yönelik güçlü bir vurgusu olmasa da bunların olumsuz imajlarla 

betimlenmediği dikkat çekmektedir. Araştırma bulguları, iki ülke arasındaki 

metinlerde benzerliklerin de olduğunu göstermektedir. Bunun en fazla belirginleştiği 
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noktalardan biri, her iki ülkeden analiz edilen ders kitap metinlerinin Osmanlı 

toplumunu çokkültürlü olarak tanımlamasıdır.  

Anahtar kelimeler: Azınlıklar, Ulusal Azınlıklar, Çokkültürlülük, Müfredat ve Ders 

Kitaplarında Azınlıklar.  
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ABSTRACT 

MULTICULTURALISM AND NATIONAL MINORITIES: TURKISH AND 

SWEDISH EDUCATIONAL POLICIES IN THE CONTEXT OF THE 

EUROPEAN UNION 

YAKUP BILGE 

Turkey and Sweden are two countries with rich historical expriences with respect to 

multiculturalism and minorities. The purpose of this study is to compared the 

curricula and textbooks in European Union (EU) candidate Turkey, and EU member 

Sweden within the context of their respective educational policies pertaining to 

national minorities. To this end, six text books and their respective curricula, 

published since the year 2000, were chosen from both countries. The study was 

conceived within the framework of qualitative research method, and discourse 

analysis was used to analyze the data. 

The result of the research indicates some important differences between the text 

books and curricula used in Turkey and Sweden. The first of these is that none of the 

texts used in Turkey mention any minority by name in any way, while the analysized 

Swedish texts generally mention the national minorities in that country by name. A 

second difference established by the research pertains to the texts being single or 

multi-voiced. The research established that in Turkey there is generally only one 

voice, i.e. the official view, pertaining to minorities, while other opinions are totally 

shut down. The general character of the Swedish texts, on the other hand are multi-

voiced, presenting different perspectives along with the official position. Another 

difference between the two countries which became evident is that in Turkey some of 

the minorities were typically described in a negative manner and that they did not 

constitute part of the national identity. The Swedish texts, on the other hand, show 

that the national minorities are part of the national identity, and care was taken not to 

portray them in a negative light. The research also revealed some commonalities 
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between the two counties, the most obvious of which is that both describe Ottoman 

society as multicultural.  

Keywords: Minorities, National Minorities, Multiculturalism, Minorities in School 

Curricula and in Textbooks.  
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ÖNSÖZ 

Son dönemlerde hem Türkiye’de hem de İsveç’te azınlıklar konusunda akademik 

çalışmaların çoğaldığı görülmektedir. Bu konuda farklı alanlarda çalışmalar 

yapılmasına rağmen, adı geçen iki ülkenin vatandaşlarını en çok etkileyen, azınlıklar 

konusundaki düşünce dünyalarını şekillendiren ve eğitim politikalarının bir 

yansıması olan müfredat ve ders kitap metinleri konusundaki çalışmalar yok denecek 

kadar azdır. Bu çalışma bir yerde bu boşluğu doldurma konusunda bir adım olmayı 

amaçlamıştır. Çalışmanın aynı zamanda, Avrupa Birliği (AB)’ye aday ülke Türkiye 

ile AB üyesi İsveç’in, müfredat ve ders kitaplarında azınlıkları nasıl betimledikleri 

konusundaki fark ve benzerlikleri ortaya çıkarması açısından da bu alana katkı 

sağlayacağı umulmaktadır. Çalışma Türkiye ve İsveç’ten seçilen altı müfredat ve altı 

ders kitap metinlerinin analizinden oluşmaktadır. Çalışma adı geçen metinlerin 

azınlıkları nasıl betimledikleriyle yakından ilgilidir.   

Bu çalışmanın ortaya çıkmasının oldukça uzun, 20 yılı aşan bir hikayesi vardır! 1990 

yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde rahmetli Prof. Dr. 

Toktamış Ateş hocanın danışmanlığında Yüksek Lisan programını bitirdiğimde 

akademik kariyer yapma düşüncem olduğundan, aynı bölümde doktora programına 

kayıt yaptırmıştım. Toktamış hoca yine danışmanım oldu. Ancak daha seminerlere 

başlamadan, hayat, akademik kariyer yerine bana gazeteci olmayı seçmişti!    

Gazeteci yoğunluğu ve ardından da bir kuzey ülkesine, İsveç’e gönüllü sürgünlüğü 

seçince doktora yapmak artık planlarımdan çıkmıştı.  İstanbul’a sürekli gidip 

geliyordum ve 2011 yılındaki bir ziyaretimde Toktamış hocaya bir merhaba demeye 

karar vermiştim. Toktamış hoca, benim tümüyle unuttuğum ama onun unutmadığı 

doktora programını hatırlatarak, doktora öğrencilerine af çıktığını ve benim de aftan 

yararlanmam için dilekçe vermemi istedi. Böylece 1992 yılında kayıt yaptırdığım 

ama seminerlerine başlamadığım doktoraya 2011 yılında yeniden başlamış oldum. 

Bu vesileyle Lisans ve Yüksek Lisans dönemlerinde bende çok emekleri olan 
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rahmetli Toktamış ve Nevin Ateş hocalarımı da burada bir kez daha saygıyla anmak 

istiyorum. 

Çalışmadaki tüm hata ve eksiklikler bana ait olmakla birlikte araştırmanın ortaya 

çıkmasında çok kişinin emeği bulunmaktadır.    

Çalışma öncelikle Sayın Prof.Dr. Haluk Alkan hocanın inanılmaz geniş anlayışı 

sayesinde gerçekleşmiştir. Tez danışmanlığımı kabul etme nezaketinde bulunan, 

çalışma boyunca gösterdiği anlayış ve önerileri çalışmaya önemli katkı sağlamıştır. 

Özellikle de 20 yıldır Türkçeyi aktif olarak kullanmamaktan kaynaklanan dil 

sorunları ile dahi ilgilenmesi bende hep güzel bir anı olarak kalacaktır. Tüm bu 

anlayış ve katkısı için Prof.Dr. Haluk Alkan hocaya içten teşekkür ve şükranlarımı 

sunarım.   

Doktora yeterlilik sınavında sorduğu ‘’zor’’ sorularla bende iz bırakan, daha sonra 

Tez İzleme Komisyonu’nda bulunan ve yaptığı önerilerle çalışmaya katkı sağlayan 

Prof.Dr. Ahmet Kemal Bayram hocaya; Doç.Dr. Edip Bekaroğlu ve Tez İzleme 

Komisyonunda yer alan Doç.Dr. Ahmet Emre hocanın beni odalarında konuk 

etmeleri, tez konusu yanında hayata dair sohbetlerimizin ve içtiğimiz kahvelerin 

bende kalacak 40 yıllık hatırası ve nezaketi ile bende iz bırakan ve yaptığı önerilerle 

çalışmaya katkı sunan Doç.Dr. Hediyetullah Aydeniz hocaya içten teşekkürlerimi 

sunarım. Ayrıca seminerlerine katıldığım tüm hocaların katkısını da unutmam 

mümkün değildir. Hepsine en içten teşekkür ve şükranlarımı sunarım.  

Kaynak bulmadan bilgi alışverişine, çeviri yapmaktan yazdıklarımı okuyup öneriler 

getirene kadar sıcak destek ve yardımlarını esirgemeyen sevgili Murat Küçük, Murat 

Arın, Simon Cello, Dr. Zeki Yalçın, Dr. Augin Aydın, Peter Pikkert, Evagelia Ilias, 

Zeki Demir, Afrem Aydın, Cüneyt Paksoy, İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı 

Sait Susin ve Örebro Üniversite Kütüphane çalışanlarına çok teşekkür ederim.  
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Doktora tezini yazmak için gerekli zamanı yaratarak bana destek olan, çalıştığım 

Kumlaby okulunda müdürlük yapan Lena Karlsson, Fredrik Sjövall, Åsa Granberg 

ve Anders Adamsson’a da teşekkür ederim.  

Ve onlara ayırmam gereken zamanı tezin yazımına verme konusunda bana sabır 

gösteren Elisabeth, Nise, Tibella ve Daniel’e de çok teşekkürler.  
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GİRİŞ  

Çokkültürlülük, çokkültürcülük ve azınlık kavramları modern zamanın son 

dönemlerinde çok konuşulan kavramları olmalarına rağmen aslında bunlarla 

anlatılmak istenen olgu/olgular çok daha eskidir. Tarihsel süreçte kurulan tüm 

imparatorluklar, farklı derecelerde olmakla birlikte, çokkültürlülüğü içinde 

barındıran devletlerdi. 18. yüzyıldan sonra kurulan ulus-devletlerin ideal devlet 

modeli, etnisite, kültür, dil ve din gibi özellikler çerçevesinde homojen bir toplum 

yaratmayı hedeflemekle beraber, kurulan devletlerin hemen hepsi, tek bir etnisite, 

kültür, dil ve dinden oluşmamaktaydı. Günümüzde de hemen hemen hiçbir devlet adı 

geçen özellikler açısından tam bir homojenliğe sahip değildir. 

Çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramları özellikle 1970’lerden sonra konuşulup 

tartışılan kavramlar olmasına rağmen azınlık kavramının kullanılması çok daha 

eskilere, 16. yüzyılda Katolik kilisesinde kendisi de bir rahip olan Martin Luther’in 

başlattığı Reformist (Protestan) kiliselerin oluşmasından sonraki zamana denk 

gelmektedir. Katolik ve Protestan kiliseleri ve bu iki farklı mezhebe bağlı kral ve 

prensler birçok savaştan sonra bu konudaki sorunları savaşla çözemeyince, yaptıkları 

antlaşmalarda karşılıklı olarak diğer grubun (azınlığın) hak ve hukukunu gözetme 

konusuna yer vermek zorunda kalmışlardır. Kuşkusuz sosyolojik olarak azınlıklar, 

hem Antik hem de Ortaçağ dönemlerinde mevcuttu ancak bu konu konuşulan ve 

tartışılan bir konu değildi. Bugün azınlık kavramının çok konuşulduğu Batı Avrupa 

ülkelerinde, Ortaçağ boyunca farklı bölgelerde küçük Yahudi gruplar yaşamaktaydı. 

Ancak, hem Katolik kilisesinin Yahudiler’e olan bakışından (kilise onları İsa’yı 

çarmıha geren cemaat olarak görmekteydi) hem de Yahudiler’in kendi seslerini 

duyuracak imkan ve güce sahip olmamalarından dolayı, hak sahibi bir azınlık olarak 

görülmemiştir. 

Kuşkusuz çokkültürlülük bağlamında azınlıklar konusu hem tarihsel süreçte hem de 

günümüz modern devletlerinde sorunsuz bir alan değildir. Ulus-devletin oluşum 

aşamasında genellikle ulus tek bir etnisite, kültür, dil ve din gibi özellikleri 

barındıran ideal bir topluluk olarak düşünülmektedir. Ulus, bir yerde toplumun 
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ve/veya bunu yönetenlerin kafasında tahayyül edilen ‘’hayali bir cemaat’’tir. 

Anderson (2015, s. 20) ulusun ‘’hayal edilmiş’’ bir siyasi topluluktan başka bir şey 

olmadığını şu sözlerle vurgulamaktadır.  

[Ulus] hayal edilmiştir, çünkü en küçük ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak, 

onlarla tanışmayacak, çoğu hakkında hiçbir şey işitmeyecektir ama yine de her birinin 

zihninde toplumlarının hayali yaşamaya devam ede[cektir] (Anderson, 2015, s.20). 

Ulusun üyeleri birbirini tanımadıkları, tanışmayacakları ve birbirleri hakkında hiçbir 

şey işitmeyecekleri halde kendilerini bir cemaat olarak tahayyül ederken, azınlıklar 

neden bunun dışında bırakılmaktadır? Bu sorunun cevabını, cemaati tahayyül eden 

çoğunluğun fikir dünyasının; azınlıkların, ideal olarak gördükleri homojen cemaat 

yapısını bozdukları düşüncesinde aramak gerekmektedir. Başka bir deyişle azınlıklar, 

genellikle bu tahayyül edilen cemaatin ideal homojen yapısını; çoğunluktan farklı 

etnik, kültürel, dilsel ve dinsel özlleriyle bozan gruplar olarak algılandıkları için, 

büyük cemaat içinde yer almaları istenmemektedir. Hayali cemaat, ya azınlıkları 

çoğunluktan dışlayarak ötekileştirmektedir ya da ulusa dahil olmaları için asimile 

etmeye çalışmaktadır. Tarihsel süreçte ulus-devletlerin azınlıklarla ilgili 

geliştirdikleri bu politikalar bazen azınlık gruplarına uygulanan kitlesel sürgün ve 

soykırımların da içinde olduğu büyük yıkım ve acılara neden olmuştur (Kymlicka, 

2015, ss. 26-27; İbrahimoğlu 2014, s. 2).   

Azınlıkların sorunları bugünkü modern demokratik ulusal devletlerde de bitmiş 

değildir. Bugün demokratik olarak görülen birçok devlette azınlık haklarının 

çerçevesi, siyasi temsil, azınlıklara uygulanan ayrımcı politikalar, müfredat ve 

okullarda okutulan kitaplarda azınlıklar hakkında yer alan metinler, resmi tatil 

günleri gibi geniş bir alanda ortaya çıkabilmektedir. Çokkültürcülük ve azınlıklar 

meselesi, birçok ülkenin üzerinde kafa yorduğu, tartıştığı, çözüm ve modeller 

geliştirdiği bir konu olmaya devam etmektedir. Çokkültürlülük, çokkültürcülük ve 

azınlıklar konusundaki sorunlar, belki de günümüz demokrasilerinin karşısına dikilen 

en ciddi meydan okumalardan biridir (Kymlicka, 2015, ss. 25-26). 

Türkiye ve İsveç, çokültürlülük ve azınlıklar konusunda tarihsel deneyimleri olan iki 

devlettir. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun dini ve kültürel 
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azınlıklar konusundaki zengin mirasını devralırken, modern İsveç devleti de, 17. 

yüzyılda Kuzey Avrupa’da güçlü bir imparatorluk kurmuş ve baştan beri farklı etnik 

ve kültürel grupları barındıran imparatorluğun mirasını devralmıştır.  

Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul’un alınmasından bir yıl sonra, 1454 yılından 

başlayarak gayrimüslim dini gruplara bir nevi dinsel ve kültürel özerklik sağlayan 

Millet Sistemini uygulamaya başlamış ve bu süreç, Cumhuriyet’in kurulmasına kadar 

devam etmiştir. Bu sistem sayesinde azınlıklar bazı önemli dini ve kültürel haklara 

sahip olmuştur. Azınlık cemaatleri, Millet Sistemi ile Osmanlı yönetimi altında, 

gayrimüslim olmalarından dolayı ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edilmelerine 

rağmen döneme göre önemli bazı hak ve hukuka sahip, adeta ‘’kendini yöneten bir 

ulus’’ statüsündeydi (Berkes, 2013, ss. 228-229). Osmanlı’da özellikle de 

Tanzimat’tan sonra ise giderek güçlenen Osmanlıcılık ideolojisi çerçevesinde, 

gayrimüslim azınlıkların, diğer Müslüman cemaatlerle birlikte ulusun bir parçası 

sayılmaları için düşünceler geliştirilmiştir (Ahmad, 2014, s. 47). Türkiye 

Cumhuriyeti, azınlıklar konusunda aldığı ve zamanına göre geniş bir hoşgörüye sahip 

olan bu mirasa rağmen, azınlıklar konusunda farklı dönemlerde ciddi baskıların da 

yaşandığı farklı politikalar yürütmüştür. Cumhuriyetin kurucu kadrolarının 

milliyetçilik anlayışının, Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşadığı toprak kayıpları, 

Balkan ve Kafkaslardan Anadolu’ya göçmek zorunda kalan Türk-Müslümanların 

‘’Hıristiyan’’ devletlerde yaşadığı ayrımcılığın da etkisiyle temelde azınlıklar 

konusunda dışlayıcı bir boyut taşıdığı görülmektedir (Özbudun, 2011, s. 102; Yıldız, 

2015, ss. 228-229; Karlsson, 2012, ss. 83-84). Ankara’da toplanan ilk Meclis için 

yapılan seçimlere katılmaları yasaklanan gayrimüslimler, daha sonra aralarında bazı 

mesleklerde çalışmalarının da yasaklandığı kısıtlayıcı politika ve uygulamalara 

maruz kalmış, gayrimüslimlerin ekonomik güçleri 1942-1944 döneminde Varlık 

Vergisi ile ellerinden alınmaya çalışılmıştır. Bu politika ve uygulamalar, bir yandan 

bir kısım azınlık grup üyelerinin ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanmış, diğer yandan da 

bunların çoğunluk toplumunun kenarında, ötekileştirilmiş bir şekilde yaşamalarına 

neden olmuştur (White, 2013, s. 166; Oran, 2011, ss. 15-18; Yıldız, 2015, s. 220; 

İbrahimoğlu, 2010, ss. 2-3). Azınlıklar konusunda Cumhuriyetin uyguladığı dışlayıcı 
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ve liberal olmayan politikaların 2000’li yıllarla birlikte bazı olumlu uygulamalara 

yöneldiği görülmektedir.  

İsveç’in tarihsel süreçte azınlıklarla ilişkisi de farklı politikaları içinde barındıran 

dönemlerden oluşmaktadır. 13 ve 18. yüzyıllar arasında azınlıklar, dil, kültür ve 

geleneklerini yaşatma konusunda bazı haklara sahip olmalarına rağmen, 1800’lü 

yılların son dönemi ile başlayan ulus-devletin inşası sürecinden 1950’li yıllara kadar 

bugün yerli halk olarak kabul edilen Samiler
1
 ve diğer azınlıklar bazen ulus dışında 

tutulmuş bazen de ulusa dahil edilmek için asimilasyoncu politikalara maruz 

kalmıştır. İsveç’in azınlıklar konusundaki daha liberal politikaları, 1960’tan sonra 

göçmen işçilerin ülkeye yerleşmesi ve özellikle de İsveç’in Avrupa Birliği (AB)’ye 

üye olduğu 1995’ten sonraki döneme denk gelmektedir (Elenius, 2005, ss. 24-26; 

Nordgren, 2006, ss. 34-36). 

Çokkültürlülük ve azınlıklar konusunda tarihsel geleneklere sahip olan Türkiye ve 

İsveç’in bugün ortak olan bir yanı da bunların azınlıklar konusunda yasalara sahip 

olmalarıdır. Türkiye’de azınlık hakları konusundaki yasa maddeleri,  uluslararası bir 

antlaşma olan ve 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın III. Kısım 

maddeleridir (37-45 maddeleri). İsveç’in azınlıklarla ilgili yasası ise 2009 yılında 

İsveç Parlamentosu (Riksdag) tarafından kabul edilen ve 21 maddeden oluşan Ulusal 

Azınlıklar ve Azınlık Dilleri Yasası‘dır (Lag om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk). Türkiye ve İsveç’in azınlıklarla ilgili yasa maddeleri, çalışmanın 

eklerinde mevcuttur. İki ülkenin azınlıklar konusunda yasa maddelerine sahip 

olmaları bir benzerlik olarak görülürken iki ülke arasındaki önemli bir fark 

Türkiye’nin azınlık hakları konusundaki yasanın ulusal kurtuluş savaşı sonrasında 

                                                 

1
İsveç’in yerli halkı olarak da kabul edilen Sami halk grubu Türkiye’de daha çok Lapon ismiyle 

bilinmektedir. Bu kullanım muhtemelen İsveççeden yapılan çevirilerden dolayıdır. İsveç devletinin 

resmi metinleri uzun zaman boyunca Samiler’i, Lapp (Lapon) ve ülkelerini de Lapland (Laponların 

ülkesi) olarak adlandırmaktaydı. Ancak halk grubu kendisini Sami ve ülkesini Sápmi olarak 

adlandırmaktadır. Özellikle 2000 yıllardan sonra İsveç devlet kurumları da bu konudaki tutumunu 

değiştirmiş ve Lapp ve Lapland sözcükleri yerine, Sami ve Sápmi sözcüklerini kullanmaya 

başlamıştır. Bu çalışmada halkın kendisi için kullandığı adlandırma tercih edildiğinden çalışma 

boyunca bu halk grubu Sami(ler) olarak adlandırılacaktır.  
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uluslararası bir antlaşma, İsveç’in ulusal azınlıklar konusundaki haklarının ise ulusal 

bir yasa ile kabul edilmesidir. Adı geçen ülkelerde azınlık haklarını ilgilendiren 

yasalar açısından bir başka fark da Türkiye’nin azınlık hakları konusundaki yasasının 

1923 yılından, İsveç’in ise çok daha yeni bir dönemden, 2009 yılından olmasıdır. 

Başka bir deyişle İsveç’in azınlık hakları konusundaki yasası, Türkiye’nin kabul 

edilen yasasından 86 yıl sonradır.     

Bu çalışmanın genel konusu AB bağlamında, AB aday ülkesi Türkiye ile AB üyesi 

İsveç’in azınlıklar konusundaki eğitim politikaları hakkındadır. Bu politikalar adı 

geçen ülkelerden seçilen müfredat ve ders kitap metinlerinin analizi çerçevesinde 

incelenecektir. Çalışmada yapılacak analizler, azınlıkların müfredat ve ders 

kitaplarında nasıl betimlendikleriyle alakalıdır.   

Bu çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü araştırmanın 

problem ve sınırlılıklarının çerçevesini çizmekte ve Türkiye ve İsveç’te daha önce 

ders kitaplarının azınlıkları nasıl betimledikleri ile ilgili yapılan çalışmaları 

özetlemektedir. Çalışmanın ikinci bölümü araştırmanın kavramsal çerçevesini 

çizerken, çalışmaya ilham kaynağı olan Kymlicka ve Taylor gibi yazar ve 

teorisyenlerden ödünç alınan kavramlara değinilmektedir. Bu kavramların ne anlama 

geldiği ve araştırmaya nasıl katkı sağladığı vurgulanmaktadır. Yine bu bölümde 

araştırma modelinin temel çizgigilerinin araştırma verilerinin eleştirel söylem analiz 

yöntemiyle üç kod/tema etrafında nasıl analiz edildiği anlatılmaktadır. Araştırmanın 

üçüncü bölümü ise Türkiye ve İsveç’in tarihsel süreçte azınlıklara yönelik 

politikalarının belli başlı dönemleri ve bu dönemlerin kırılma noktaları hakkındadır.    

Çalışmanın dördüncü bölümü araştırma bulgularının sunulduğu bölümdür ve burada 

Türkiye ve İsveç’ten seçilen altı müfredat ve altı ders kitap metinlerinin analizleri 

yapılmaktadır. Başka bir deyişle bu bölüm araştırma verilerinin ‘’derin okumalar’’ ve 

eleştirel söylem analizi ile Liberal Çokkültürcülük, Çok Seslilik ve Ötekileştirme: Biz 

ve Onlar kod/temaları çerçevesinde çalışmanın sorularına verilen çok yönlü cevapları 

hakkındadır. Çalışmanın son bölümünde ise araştırma bulgularından hareketle 

Türkiye ve İsveç karşılaştırması yapılmaktadır. Burada Türkiye ve İsveç bulgularının 
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farklı ve benzer yönleri ve bunların sebepleri belirtilmektedir. Bu bölüm aynı 

zamanda Türkiye ve İsveç'i yöneten siyasi iradelerin (hükümetlerin) azınlıklar 

konusundaki söylemlerinin ülkede okutulan müfredat ve ders kitap söylemleri ile ne 

kadar uyumlu olduğu tartışılmıştır. Çalışmanın Sonuç kısmında ise Türkiye ve İsveç 

örneklerinden yola çıkılarak ülkelerin azınlıkları ilgilendiren politikaları konusunda 

bazı genellemeler yapılmıştır.    
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BİRİNCİ BÖLÜM  

ARAŞTIRMA PROBLEMİ 

Çalışma, Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye ve İsveç’in azınlıklara yönelik 

eğitim politikalarının belli başlı çizgilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Çalışmada 2000’li yıllardan sonraki dönemde kullanılan müfredat ve ders 

kitaplarının seçilmesinin nedeni, AB sürecinin, adı geçen ülkelerde azınlıklar 

konusundaki eğitim politikalarını nasıl etkilediğine yakından bakmaktan 

kaynaklanmaktadır. Türkiye 1999’da Helsinki Zirvesi ile AB’ye aday ülke olarak 

kabul ve davet edilirken, İsveç 1995’te AB üyesi olarak topluluğa katılmıştır. 

Dolayısıyla çalışma, Türkiye’nin AB aday ülke ve İsveç’in AB üyesi olduktan sonra 

eğitim politikaları alanında bir değişime gidip gitmedikleri ve bir değişim varsa 

bunun ne yönde olduğunu görmekle yakından ilgilidir.   

Çalışmada 2000’li yıllardan sonraki dönemde kullanılan müfredat ve ders 

kitaplarının analiz edilmesinin bir başka nedeni de bu alanda daha önceki 

dönemlerde az da olsa ders kitapları konusunda bazı çalışmalar olmasına rağmen son 

dönemle ilgili çalışmaların olmamasıdır. Bu açıdan çalışma, adı geçen ülkelerin 

müfredat ve ders kitaplarında, daha önceki dönemlere göre bir değişim varsa  bunun 

izlenmesine de katkı sağlayacaktır. Çalışmada ayrıca adı geçen ülkeleri 2000’li 

yıllardan sonra yöneten siyasi iradenin (hükümet/lerin), azınlıklar konusundaki 

söylemi ile, müfredat ve ders kitaplarının bu konudaki söyleminin birbiriyle uyumlu 

olup olmadığına bakılacaktır. Siyasi iradelerin bu konudaki söylemini anlamak için 

adı geçen ülkelerin azınlıklar konusundaki yasaları ve hükümetlerin bu konudaki 

diğer önemli bazı yazılı metinleri incelenecektir. Siyasi irade ve müfredat ile ders 

kitap metin söylemlerinin karşılaştırılması araştırmanın son bölümünde, Türkiye ve 

İsveç bulgularının karşılaştırıldığı kısımda, Müfredat, Ders Kitapları ve Siyasi İrade 

altbaşlığı altında tartışılacaktır.   
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Ancak çalışma bulgularının daha iyi anlaşılması ve bunların zenginleşmesine 

yardımcı olması açısından, Türkiye ve İsveç’in çokkültürlülük bağlamında tarihsel 

süreçte azınlıklara yönelik politika ve uygulamalarının ne olduğuna da bakılacaktır. 

Çalışmanın arka planını oluşturan bu bölümde, adı geçen ülkelerin çokkültürlülük ve 

çokkültürcülük bağlamında azınlıklara karşı izlenen politika ve uygulamalarının 

temel çizgileri ve varsa değişim/kırılma noktaları ve bunların nedenleri tespit 

edilecektir. Çalışmanın bu arka planı yazılı literatür taranarak yapılacak okumalarla 

ortaya çıkarılacaktır. Bu noktalar çalışmanın üçüncü bölümünde Çokkültürlülük ve 

Azınlıklar: Türkiye ve İsveç Örnekleri başlığı altında ele alınacaktır.  

Araştırma kapsamında, Türkiye ve İsveç’in azınlıklara yönelik bakış ve 

politikalarının anlaşılması için adı geçen ülkelerdeki eğitim politikalarının önemli 

araçları olan müfredat ve ders kitap metinlerine şu sorular yöneltilecektir:  

 Müfredat ve ders kitap metinlerinde çokkültürlülük, çokkültürcülük ve azınlık 

kavramları ve/veya bu anlama gelen kavramlar nasıl ele alınmaktadır, bu 

kavramlar nasıl işleniyor ve bu kavramlara hangi anlam(lar) yüklenmektedir?  

 Müfredat ve ders kitaplarında azınlıklar konusunda yazılan metinler farklı 

bakış açılarından mı yoksa sadece resmi görüş söylemi çerçevesinde mi 

yazılmaktadır? Başka bir ifade ile metinler tek sesli mi yoksa azınlıkların 

seslerine de yer veren çok sesli metinler midir? Metinler öğrenciye tarih ve 

olaylara azınlıkların bakış açısından bakma olanağını da vermekte midir, 

yoksa sadece resmi görüş söyleminin penceresinden mi bakılmaktadır?   

 Müfredat ve ders kitap metinlerinde azınlıklar nasıl betimlenmektedir? 

Azınlığın tarih ve kültürü anlatılmaktadır mıdır yoksa çoğunluğun tarihi 

içinde bir ayrıntı olarak mı algılanmaktadır? Azınlık, farklılıkları ile birlikte 

ulusun/toplumun bir parçası olarak kabul edilmekte midir? Metinlerde 

azınlıklara yönelik dışlayıcı ve ötekileştirici ifadeler var mıdır? 

 Türkiye ve İsveç’i yöneten siyasi iradenin (hükümet/ler) azınlıklar 

konusundaki söylemi ile müfredat ve ders kitaplarındaki söylem/ler birbiriyle 

uyumlu mudur?  
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1.1. Eğitim Politikaları 

Çokkültürlülük ve azınlıklar konusunda yapılacak bir araştırma için neden eğitim 

politikalarının iki aracı olan müfredat ve ders kitaplarının seçildiği sorusu akla 

gelebilir. Bunun başlıca bir nedeni, eğitim politikalarının bireyi ve toplumu 

şekillendirme konusundaki önemidir. Eğitimin birey ve toplumu şekillendirme 

konusunda oynadığı rol Antik döneme kadar gitse de en etkin kullanıldığı dönem, 

Avrupa’da ilk 18. yüzyılda kurulmaya başlanan ulus-devletlerin inşası sırasında 

olmuştur. Eğitim politikaları, toplumsal ve ekonomik boyutları yanında ideolojik ve 

politik yönleri de olan çok boyutlu bir süreçte şekillenmektedir. Devlet, eğitim 

politikalarını, bir yandan bireyi, diğer yandan da toplumu şekillendirmek ve yeniden 

şekillendirmek için etkin bir şekilde kullanmaktadır (Tural & Karakütük, 1991, s. 

19).   

Modern çağ ile birlikte devlet, geleceğin yurttaşı olan bireyi şekillendirmenin, 

çocuğun nasıl yetiştirileceğine bağlı olduğunu keşfetmiş ve çocuk eğitimi ile 

yakından ilgilenmeye başlamıştır. Locke, zihni doğuştan boş bir levha  (tabula rasa) 

olarak görmekte ve levhanın üstüne yazılacaklardan sırasıyla anne-babaları, 

öğretmenleri ve devleti sorumlu tutmaktadır (Elmas, 2010, s. 29). Aydınlanma 

hareketinin önde gelen düşünürleri ise okula ve onun ‘’iyi vatandaş’’ yetiştirme 

konusundaki işlevine dikkat çekmişlerdir. Fransız ansiklopedisti Denis Diderot 1774-

1775’te Rus hükümetine hazırladığı eğitim reform raporunda okulun, devlet ve 

topluma ihtiyaç duyduğu bireyi yetiştirmede üstlendiği işlevi dile getirmiştir.  

[Eğitim] hükümdara gayretli ve sadık tebaalar; asillere faydalı vatandaşlar; toplum için 

bilgili, namuslu ve mümkün olduğu kadar sevimli unsurlar; ailelere iyi koca ve babalar; 

devleti düşünen büyük zekalar; dine vicdanlı ve sulhsever hizmetçiler sağlamak[tadır] 

(alıntılayan Üstel, 2014, 13).  

Hobsbawm ise milliyetçilik ile eğitim arasındaki yakın beraberliğe şu sözlerle dikkat 

çekmektedir.   

Nasıl okullar ve üniversiteler milliyetçiliğin en bilinçli taraftarı olduysa okul ve 

üniversitelerin gelişmesi de milliyetçiliğin gelişmesinin bir ölçüsü olmuştur (alıntılayan 

Anderson, 2015, s. 87).  
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Hobsbawm’ın dikkat çektiği beraberlik özellikle 19. yüzyıl Avrupası’nda genel 

zorunlu eğitimin gelişmesi ile ulus-devletlerin kurulması arasındaki beraberlikte 

görülmektedir. Ulus-devletlerin kurulup gelişmesiyle birlikte tüm çocukların 

eğitileceği temel eğitim kurumları da gelişmeye başlamış ve bu ilk eğitim tüm 

yurttaşlar için zorunlu bir eğitim olarak dizayn edilmiştir. Eğitim sistemi ve okul, 20. 

yüzyılda ulus-devletlerini inşa eden topluluklarda da ‘’popüler bir milliyetçi coşku’’ 

yaratmak için diğer araçlarla birlikte önemli bir işleve sahip olmuştur (Anderson, 

2015, s. 129).  

Marksistler ise okulu, kapitalist devletin devam etmesinin önemli bir aracı olarak 

görmektedir. Althusser (2014), kapitalist devletin asker, polis, cezaevi gibi baskı 

araçları yanında okul gibi ideolojik araçlara da ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek 

daha önceki dönemlerde ‘’devletin egemen ideolojik aygıtı’’ olarak kilisenin önemli 

bir rol oynadığına, daha sonra bu rolü okulun devraldığına vurgu yapmaktadır. 

Eskiden nasıl Kilise-Aile bir çift oluşturmuşsa şimdi de Okul-Aile ikilisinin bir çift 

oluşturduklarına işaret eden Althusser, devletin öğrencileri neden uzun yıllar 

boyunca ‘’zorunlu dinleyici’’ yaptıklarını şöyle açıklamaktadır.  

Tüm toplumsal sınıfların çocuklarını anaokulundan başlayarak alır ve de anaokulundan 

başlayarak yeni ya da eski yöntemlerle, yıllar boyunca, çocuğun ‘’etkiye en açık’’ 

olduğu çağlarda, devletin Aile aygıtı ve devletin Okul aygıtı […] egemen ideolojiyle 

kaplanmış ‘’beceriler’’i (dil, aritmetik, doğa tarihi, fen bilgisi, edebiyat) ya da saf 

egemen ideolojiyi (ahlak, felsefe, yurttaşlık eğitimi), çocukların kafasına yerleştirir 

(Althusser, 2014, s. 61).  

Dolayısıyla Marksistler okulun temel görevinin bir yandan kapitalist devletin 

devamını sağlamak ve diğer yandan da ulus-devletin meşruiyeti olduğuna dikkat 

çekmektedirler (Korkmaz & Doğan, 2010, s. 24). Marksistler kapitalist devletlerde 

okulu devletin ideolojik araçlarından biri sayarken sosyalist devletin oluşmasında 

kendileri de okulu çok etkin bir aygıt olarak kullanmayı ihmal etmemişlerdir. Okul, 

eski komünist ülkelerde sosyalist insanın yaratılmasında çok önemli bir süreç olarak 

görülmüştür.  

İllich, dünyanın yeni kilisesinin okul olduğunu belirterek ‘’okul bizi öylesine kapıp 

kuşatır ki, hiçbirimiz ondan bizi rahat bırakmasını beklemediğimiz’’i belitmektedir  
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(İllich, 2016, s. 65). Ona göre okul ile toplumun endüstrileşmesi arasında yakın bir 

bağ vardır ve okul özgür bir toplum yaratma amacından çok endüstri toplumunun 

ihtiyaçlarını giderici bir işleve sahiptir (İllich, 2016, ss. 43-50). Dewey (1916/1997) 

ise bireyin sosyalizasyonunu sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak okula işaret 

etmektedir. Dewey, okul ve bu kurumda yapılan aktivite ve pratiklerin (ders 

kitaplarında okutulan metinler, sınıfta yapılan tartışmalar, grup çalışması ve tüm 

diğer ödevler), bireyin düşünce ve davranışlarının şekillenmesinde ve bireyin 

kimliğinin oluşmasında önemli bir alanı oluşturduklarına dikkat çeker. Okul adeta 

birey kimliğinin şekillendiği toplumsal bir platformdur. Bu nedenle de Dewey okul 

ile demokrasi arasındaki ilişkiye vurgu yapmakta,  öğrencinin daha okul çağında 

demokratik yaşama katılması, burada yaşanan demokrasi pratikleri,  aynı zamanda 

demokratik vatandaşın yetişmesini mümkün kılacağına dikkat çekmektedir (Dewey, 

1916/1997, ss. 56-58; Noddings, 2016, s.36; Gruber 2007, ss. 23-30; Ekman & 

Todosijevic, 2003, s.19). 

Okul bir yandan çocukları toplumun ihtiyaç duyduğu/duyacağı bilgi ile donatırken 

diğer yandan da toplumun ideolojik ve kültürel yapılarının çocuklara aktarılmasında 

ve bunların yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu alanda Osmanlı 

ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç devletlerinin eğitim alanındaki 

gelişmeleri yakından takip ettikleri görülmektedir. Osmanlı, Avrupa’da, özellikle de 

Fransa’daki eğitim alanındaki gelişmeleri yakından izlemiş ve bunları kendi 

bünyesine adapte etmeye çalışmıştır. II. Mahmut döneminde yapılan reform çabaları, 

1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’yle okul geniş kitlelere 

yaygınlaştırılmıştır. 1876 yılında kabul edilen Kanun-i Esasi’nin 114. maddesi ise ilk 

öğretimi (maarifin birinci mertebesi) mecburi hale getirmiştir (Üstel, 2014, s. 32). 

İsveç devleti ise eğitim alanında daha çok Almanya’daki gelişmeleri izlemiş ve 

Almanya’da başlayan Reform hareketinin bir sonucu olarak, 1723 yılında bir yasayla 

çocukların okumayı öğrenmesini anne ve babanın sorumluluğuna bağlamıştır. 

İsveç’te ulus-devletin kurulma aşaması ile ülkenin endüstrileşmesinin başladığı 

dönemde, 1842 yılında ise ilköğretim zorunlu eğitim olarak kabul edilmiştir (Florin, 

2010, s. 4).  
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Dolayısıyla devlet, okul ve bu kurumda verilen öğretimle her zaman yakından 

ilgilenmiş ve oluşturduğu eğitim politikalarıyla bu kurumu kontrol etmek istemiştir. 

Modern devletler bugün de farklı mekanizmalarla okul ve eğitim sistemini kontrol 

altında tutmaya çalışmaktadırlar. Türkiye gibi bazı devletler, müfredatın yanı sıra 

okullarda okutulan ders kitaplarını da yakından kontrol altında tutarken, İsveç gibi 

diğer bazı devletler ise bu mekanizmayı daha çok müfredat ile sağlamaya 

çalışmaktadırlar. İsveç 1990’da ilk ve ortaöğretimde okutulan ders kitaplarının 

kontrolüne son vermesine rağmen, yine de ders kitap yazar ve yayımcıların kitap 

hazırlarken, devletin belirlediği müfredattan etkilenecekleri açıktır.  

Eğitim politikalarının önemli araçları olan müfredat ve ders kitapları bir yerde genel 

toplumun ortak belleğinin bir nevi tezahürüdür. Bu yönüyle özellikle Tarih ve 

Yurttaşlık Bilgisi gibi ders kitapları, sadece yazarların görüşlerini değil ama aynı 

zamanda devlet tarafından yazılan müfredatta uyumlu kitaplar olmaları nedeniyle 

devletin resmi, yarı resmi ve/veya toplumca üzerinde uzlaşma sağlanmış 

söylemlerini de yansıtmaktadır. Ders kitapları bir yerde toplumun ortak beleği ile 

öğrenci arasında bir köprü olma rolünü oynamaktadır. Bu bazen bireyin yurtsever 

olması söylemi üzerine kurulur ve/veya bazen de toplum ve bireyin ait olduğu 

toplumun düşmanlarının ortaya çıkarılmasıyla sağlanır. Genellikle toplumlarda 

düşman/düşmanlar ortak kimliğin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır (Bronäs, 

2000, s. 25; Yıldırım, 2014, ss. 63-68; Copeaux, 2016, ss. 13-17). 

Will Kymlicka ve Charles Taylor’un, ülkenin çokkültürlü ve çokkültürcü olmasının 

önemli bir göstergesi olarak eğitim alanına dikkat çekmeleri sebepsiz değildir. 

Kymlicka, devletin çokkültürcülük bağlamında azınlıklara nasıl baktığının izleneceği 

bir alan olarak müfredatlarda yapılan değişikliklere bakılmasına işaret ederken 

(Kymlicka, 2015, s. 25), Taylor da ülkedeki azınlıkların tanınması ve toplumsal 

yaşamda etkin olarak yer alması için hem üniversitelerin sosyal bilim bölümlerine 

alınacak farklı etnik kökenden kişilere, hem de ilk ve ortaöğretim kurumlarının 

müfredatlarının değiştirilmesinin önemine değinmektedir (Taylor, 2014, s. 85). 

Çokkültürlü eğitim, kültürler arasındaki benzerliklere dikkat çektiği gibi bu kültürler 
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arasındaki farklılıkların da öğrenilmesine olanak vermektedir. Çokkültürlü eğitimin 

temel hedefleri diğer kültürlere karşı hoşgörü geliştirme, ırkçılığın ortadan 

kaldırılması, farklı kültürlerin içeriğinin öğrenilmesi ve öğrencinin dünyayı farklı 

kültürlerin gözü ile görmeye imkan vermesiyle öne çıkmaktadır (Noddings, 2016, s. 

214).      

Eğitim politikalarının araçları olan müfredat ve ders kitapları, toplumun ortak 

belleğinin bir yansıması olarak kabul edilecekse, devletin çokkültürcülük bağlamında 

azınlıklara nasıl yaklaştığına ve/veya devletin, toplumun azınlıkları nasıl algılamak 

istediğine ve bunlara yönelik politika ve uygulamaların neler olduğuna/olması 

gerektiğine dair iz sürülecek önemli bir kaynak olacakları açıktır. Dolayısıyla 

araştırmanın Türkiye ve İsveç’in azınlıklara yönelik bakış ve uygulamalarının eğitim 

politikaları çerçevesinde, müfredat ve ders kitap metinlerinin analiz edilmesinin 

önemli sebebi budur.  Ancak çalışmanın bulgularının daha iyi anlaşılması için bu 

alanda daha önce yapılan çalışmaların ana hatlarına bakmak yararlı olacaktır. Bir 

sonraki başlıkta, Türkiye ve İsveç’teki ders kitaplarında azınlıkların nasıl 

betimlendiği ile ilgili yapılan çalışmalara kısaca değinilecektir.   

1.2. Önceki Çalışmalar: Azınlıkların Ders Kitaplarında Betimlenmesi 

Burada kısaca Türkiye ve İsveç okullarında 2000’li yıllara kadar okutulan ders 

kitaplarında azınlıkların nasıl betimlendiği konusuna, yapılan akademik 

çalışmalardan yola çıkılarak bakılacaktır. Son 20 yılda hem Türkiye’de hem de 

İsveç’te azınlıklara yönelik akdemik çalışmalara olan ilgide bir artış olmasına 

rağmen azınlıkların adı geçen ülkelerin müfredat ve ders kitaplarında nasıl 

betimlendiği konusundaki çalışmaların sayısının çok fazla olmadığı görülmektedir.
1
     

                                                 

1
 Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internetteki Tez Merkezi sayfasında 

(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp)  25 Haziran 2018 tarihinde yapılan bir taramada 

‘’azınlıklar ve ders kitapları’’, ‘’gayrimüslim azınlıklar ve ders kitapları’’ aramalarında çalışma 

bulunmazken, ‘’Türkiye’de azınlıklar’’ aramasında iki doktora tezi ve 14 Yüksek Lisans tezi ve 

‘’gayrimüslim azınlıklar’’ aramasında 28 çalışma bulunmuştur. Bu çalışmaların altı tanesi doktora 

tezi, diğerleri ise Yüksek Lisans tezleridir. İsveç’in Türkiye’deki tez aramasına mukabil olan Diva 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp
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1.2.1. Türkiye 

İbrahimoğlu (2014), azınlıkların vatandaşlık kavramı ve vatandaşlık eğitimine 

bakışını incelediği Gayrimüslim Azınlıklara Göre Türkiye’de Vatandaşlık ve 

Vatandaşlık Eğitimi adlı çalışmasında, Cumhuriyet kadrolarının Osmanlı’nın 

toplumsal, siyasal ve kültürel yapılarından farklı yapılandırmalara gittiğine dikkat 

çekerek cumhuriyetin kuruluşu ile yaratılmaya çalışılan yeni ulus-devletin dönüşüm 

sürecinin merkezinde eğitim politikalarının olduğunu belirtmektedir. İbrahimoğlu, 

1924 Anayasası’nda çerçevesi çizilen Türklük kavramının ırka bağlılıktan ziyade 

vatandaşlığa bağlanmış olmasına rağmen, pratik uygulamaların azınlıklara yönelik 

kısıtlayıcı uygulamalar içerdiğine ve ‘’azınlıkların öteki olarak’’ görüldüğüne vurgu 

yapmaktadır (İbrahimoğlu, 2014, ss. 69-70). 

İbrahimoğlu, Tek Parti Dönemi’nin (1923-1950) gayrimüslim azınlıklara yönelik 

politikalarının Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşanan tarihsel olayların gölgesinde 

şekillendiğine işaret ederek, bu tarihsel olayların azınlıklara yönelik olumsuz bir imaj 

yarattığını yazmaktadır. Bu olumsuz imajın ders kitaplarına da yansıdığına değinen 

yazar, 1929 ve 1941 yıllarında okullarda okutulan Tarih kitaplarındaki iki alıntıyla, 

bunların nasıl ‘’düşmanla işbirliği’’ yapan gruplar olarak betimlendiklerine dikkat 

çekmektedir.   

Ecnebi işgali altındaki İstanbul pek karışık idi. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler istiklal 

bayrakları ile türlü türlü nümayişler yapıyorlar, Türkleri tahrik ediyorlardı. Ecnebi 

askerlerin yapmadıkları fenalık kalmadı. (s. 301) Anadolu’da köylerimizi, 

kasabalarımızı yıkan, Müslümanları imha eden vahşi düşman İstanbul’da yerli Rumlarla 

birlikte tarifi gayrimümkün çılgınlıklara cüret ediyorlardı… (s.304) [alıntılayan 

İbrahimoğlu, 2014, s.70 (Lise III Sınıf Umumi tarih, 1929, ss. 301 ve 304)].   

                                                                                                                                          

internet motorunda (http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-34)  ‘‘nationella 

minoriteter och läroböcker” (ulusal azınlıklar ve ders kitapları) aramaları yapıldığında 10 çalışma 

bulunmuş, bunların yedi tanesi lisans düzeyinde bitirme ödevleridir. İki çalışma bir akademisyenin 

yazdığı makalelerden oluşmakta ve sonuncusu da aynı akademisyenin yaptığı bir konferans 

metnidir. ‘’Nationella minoriteter’’ (ulusal azınlıklar) araması yapıldığında ise 90 çalışma 

görülmesine rağmen bunların büyük çoğunluğu lisans ve master düzeyinde bitirme ödevleridir. 

Arama sonuçlarında akademisyenlerce hazırlanan bazı raporlar olmasına rağmen arama sonucunda 

sadece iki master ve bir doktora tezine rastlanmıştır. 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-34
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Bundan başka, memleketin içindeki Hristiyanlar, kendi isteklerine ermek için açık 

kapalı çalışıyorlardı. İstanbul Patrikhanesi’nde kurulan (Mavri Mira) heyeti, 

vilayetlerde çeteler çıkarıyor, şurada burada propagandalar yapıyor, Rum mekteplerinde 

izcilik teşkilatı tamamlanıyor… (s.168) Ermeni Patrikhanesi de Rumlar gibi hazırlıklar 

yapıyor. Karadeniz kıyılarındaki Rum cemiyeti de iyice çalışıyor (s.168) [alıntılayan 

İbrahimoğlu, 2014, s.70 (Ortaokul Tarih III, 1941, s. 168)].   

Tek Parti Dönemi’ndeki ders kitaplarında azınlıklarla ilgili metinlere bakıldığında 

özellikle Rum ve Ermeni gruplarına yönelik olumsuz imajın dikkat çektiği 

görülmektedir. Toplumun homojenleştirilmesi konusunda yürütülen uygulamalardan 

gayrimüslim azınlıklar da etkilenmiş, azınlık mensuplarından bir bölümü, ‘’gönüllü 

veya gönülsüz, belirli bir şekilde’’ bu homojenleşme çalışmalarına katılmıştır. 

Özellikle de azınlıklara yönelik Vatandaş Türkçe Konuş kampanyaları sosyal bir 

baskıya dönüşmüş ve bu ortamda özellikle de Yahudiler üzerinde etkili olmuştur 

(İbrahimoğlu, 2014, ss. 70-71). 

İbrahimoğlu, Tek Parti Dönemi sona erip de ve Çok Partili Dönem’e (1950-1980) 

geçildiğinde,  1950’de iktidara gelen Demokrat Parti (DP) döneminde azınlıklara 

yönelik bazı hak iyileştirmeleri görülmesine rağmen eğitim politikalarının bir 

yansıması olan ders kitaplarında azınlıklara yönelik olumsuz imajın devam ettiğine 

vurgu yapmaktadır. İbrahimoğlu, 1960 askeri darbesi sonrasında yürürlüğe giren 

1961 Anayasası’nın da Türklük kavramını vatandaşlık bağına bağladığını, ancak 

azınlıkların ders kitaplarındaki olumsuz imajının 1961 Anayasa değişikliğinden 

sonraki dönemde de devam ettiğini gösteren iki örnek alıntıya yer vermektedir. 

Osmanlı devletinin içinde yaşayan Hristiyanlar da memleketin düştüğü bu kötü 

durumdan faydalanmak hevesine kapılmışlardı. Bu Hristiyanların başında Rumlar ve 

Ermeniler geliyordu. Bunlar, Osmanlı Devleti’nin artık yaşayamayacağına kanaat 

getirmişlerdi. Onun için bazı kazançlar elde etmek istiyorlardı. Bu amaçla bir takım 

cemiyetler kurmuşlardı… [alıntılayan İbrahimoğlu, 2014, s.85 (Ortaokul Tarih III, 

1965, ss. 184-185)].   

Yüzyıllarca, Türklerle yaşamış ve bu memleketin nimetlerinden bol bol faydalanmış 

olan Rumlar ve Ermenilerin bir kısmı düşmanla işbirliği yaparak aleyhimize çalışmaya 

başladılar. Bunlar, Osmanlı devleti parçalanırken kendilerine bazı kazançlar sağlamak 

istiyorlardı. Bu maksatla Rum patrikhanesine bağlı Mavri Mira ve Rum Pontus 

cemiyetleri kuruldu. Memleketimizdeki bir kısım Rum okulları ve kiliseleri toplanma 

yeri ve silah deposu haline gelmişti… [alıntılayan İbrahimoğlu, 2014, s. 85 (Ortaokul 

Tarih III, 1962, s. 181)].   
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 İbrahimoğlu (2014), 1980 askeri darbesinden sonra vatandaşlık eğitim 

politikalarında ciddi bir millileşme hareketi görüldüğüne, bu hareketin ders adlarının 

dahi millileştirilerek, Milli Tarih, Milli Coğrafya gibi adlar aldıklarına dikkat 

çekmektedir (s. 87). 1980-1996 döneminde eğitim sistemine etki eden başat ideoloji 

Türk-İslam sentezi olurken, 1997-2005 yılları arasındaki dönemde eğitim 

politikalarına daha fazla etki eden düşünce Atatürkçülük olmuştur. 2005 yılında 

revize edilen eğitim programlarında resmi ideolojinin öğrenciler tarafından 

benimsenmesi ilkesi varlığını devam ettirmekle birlikte, eğitimin temel amaçları 

arasında, bireyi çağa uygun özelliklerle donatmak idealinin daha ağır basar hale 

geldiği görülmektedir. İbrahimoğlu, bu çerçevede ders kitaplarının içeriklerinde de 

bazı değişikliklere gidildiğini ve azınlıklar açısından olumlu bazı iyileştirmeler 

yapıldığını belirtmektedir. İbrahimoğlu’nun araştırmasında azınlık mensuplarının 

okula gittikleri dönemde sıkıntı çektiklerini dile getirdikleri ders olan Milli Güvenlik 

Dersi de, bu dönemde müfredattan çıkarılmıştır (İbrahimoğlu, 2014, s. 87-89).  

İbrahimoğlu, azınlık mensuplarının ders kitaplarındaki azınlıklarla ilgili 

betimlemelerde eskiye nazaran bazı iyileştirmelerin olduğunu belirtiklerine dikkat 

çekmekte ancak azınlık mensuplarının ders kitaplarında artık azınlıkların 

ötekileştirilmeden ve bunların olumlu yönleri ile var olmak istediklerini 

vurgulamaktadır (İbrahimoğlu, 2014, ss. 236-238).       

İsmail Kaplan (2013), Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi adlı çalışmasında 

azınlıkların asimilasyonuna işaret ederek Cumhuriyet kadrolarının, dili Türkçe 

olmayanların siyasal ve toplumsal yaşama katılmalarını zorlaştıran söylemlerine 

vurgu yapmaktadır.   

Atatürk’ün ‘’milliyetin çok bariz vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim diyen 

insan, her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan 

Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse, buna inanmak doğru olmaz 

[alıntılayan Kaplan, 2013, s. 142 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, s. 118)].   

Kaplan, İsmet İnönü’nün 5 Mayıs 1925 tarihinde Mualimler Birliği’nde öğretmenlere 

yaptığı söylevinde milliyetçilik ile kültür arasında kurduğu yakın bağa değinerek, 

İnönü’nün tüm diğer kültürlerin ‘’yekpare milliyet içinde […] erimelidir’’ sözlerine 
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dikkat çekmektedir. İnönü, farklı kültürleri yabancı olarak tanımlarken, kendini Türk 

milletinden sayanların tek ve aynı medeniyete sahip olacaklarını, diğer kültürlerin 

Türk kültürü ile ‘’halita’’ (alaşım) veya ‘’konfedere’’ şeklinde değil ama tek 

medeniyet halinde olmaları gerektiğine vurgu yapmaktadır  (Kaplan, 2013, s. 144). 

Kaplan, İnönü’nün söylevinin sonuçlarından birinin farklı kültür ve toplulukların 

kendilerini inkar etmeleri ve bütünüyle çoğunluk içinde erimeye mecbur 

bırakılmaları olduğuna değinmektedir. Kaplan, yaratılmak istenen bu bütünün Milli 

Eğitim’in genel amaçları çerçevesinde dile getirilen yabancı kültürlerin Türk kültürü 

içinde erimesi gerektiğine yapılan vurguda şekil aldığına dikkat çekmektedir 

(Kaplan, 2013, s. 145). Tek partili dönemden çok partili döneme geçişe rağmen 

eğitim politikalarında çok ciddi bir değişikliğin geçekleşmediğini belirten Kaplan, 

bunun en önemli nedenlerinden birini tüm siyasi görüş farklarına rağmen, ana akım 

siyasi partilerin, Milli Eğitim’in amacı ve niteliği konusunda büyük bir mutabakata 

sahip olmalarıyla açıklamaktadır (Kaplan, 2013, s. 395).   

Copeaux (2016), 1931-1993 yılları arasında tarih ders kitaplarını incelediği Türk 

Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine adlı çalışmasında, Cumhuriyet kadrolarının 

Osmanlı’nın Müslüman ve çokkültürlü toplumsal kimliği yerine Cumhuriyet’in 

kimliğini Türk milliyetçiliği çerçevesine yerleştirdiğini ve bu yeni kimliğin oturması 

ve topluma kabul ettirilmesinde okula yüklenen öneme dikkat çekmektedir. Copeaux, 

Cumhuriyet kadrolarının kendi yarattığı tarih tezlerine uygun yeni tarih kaynakları 

bulduklarını belirterek, bu kaynaklardan birincisinin Osmanlı ve Müslümanlık’tan 

önceki Türk tarihi olduğunu vurgulamaktadır. Bu yeni tarih anlayışında, Türkler’in 

güçlü karakterine ve kurdukları yüksek medeniyetlere aşırı bir vurgunun yanı sıra 

Rum ve Ermeni milliyetçilerinin Anadolu’nun vatan söylemine karşı da Anadolu ve 

Ege medeniyetlerinin ilk yerlileri olan Hititliler’in Orta Asya’dan göç eden Türkler 

olduğu düşüncesi işlenmeye başlanmıştır (Copeaux, 2016, ss. 50-51 ve 60-61).  

Copeaux, Türkiye’nin düşün dünyasının Batı ile Doğu’nun buluştuğu yerde geliştiği 

için bu düşün dünyasının da bazen Batı’nın bazen de Doğu’nun etkisi altında gidip 

geldiğini ve Atatürk’ün vefatıyla Kemalizm’i tümüyle inkar etmeyen ama bu 
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ideolojinin ürettiği tarih yazımına, çok açık şekilde olmasa bile tepki gösteren, Batı 

okulu ile bütünleşen hümanist bir tarih yazım hareketi başladığını belirtmektedir. Bu 

dönemde sadece Türkler’in merkezde olduğu bir dünya görüşü üretmeye yönelik 

araştırmalar eskisi kadar vurgulanmaz, Yunan, Latin ve Batı klasiklerinin Türkçe’ye 

çevrilme ve yayınlanması da bu dönemde başlamıştır. Tarih yazımında da Türkler’in 

etnik geçmişi yerine Anadolu geçmişini, başka bir deyişle toprağın geçmişini dikkate 

alan düşünceler canlanmıştır. Bu kültürel hareket okul kitaplarına da yansımış ve 

1950’de Niyazi Akşit ve Emin Oktay tarafından yazılan ve 1981 yılına kadar da 

yayımlanan Lise I tarih kitabının hemen hemen tümü Yunan ve Roma uygarlıklarına 

ayrılmıştır. Bu hümanist düşünceye Türkçü ve İslamcı ideologların geliştirdikleri 

karşı tepki, 1940’lı yıllardan sonra gelişen Türk-İslam sentezinin şekillenmesine de 

zemin hazırlamıştır (Copeaux, 2016, ss. 79-80).    

1980’den sonra giderek belirginleşen Türk-İslam söyleminin etkisiyle ders 

kitaplarında uzun metinler halinde anlatılan Antik Çağ ile Bizans giderek daha az yer 

almaya başlamıştır.  Bazı ortaokul kitaplarında Antik Çağ tümüyle kaldırılırken, 

1986-1993 döneminde basılan tarih kitaplarında Bizans’ın tarihine ayrılan yer bazı 

kitaplarda onbeş satıra düşmüştür. Bazı kitaplar Bizans mirasını kısmen 

sahiplenmesine rağmen esas çizgi bu mirasın reddine dayanmaktadır (Copeaux, 

2016, s. 378-384). Bu dönemde Ermeniler konusunda yazılan metinlerde de bazı 

değişimlerin olduğu görülmektedir. 1980’li yıllara kadar bölük pörçük de olsa ders 

kitaplarında Anadolu’da bir Ermeni geçmişinden ve kurdukları prenslik/ 

devletçiklerden söz edilirken, bu tarihten sonra Anadolu’daki eski Ermeni geçmiş 

yavaş yavaş tümüyle ders kitaplarından çıkarılmış ve yerini Ermeni Sorunu başlığı 

altında yazılan metinler almaya başlamıştır. Ders kitaplarının Ermeniler konusundaki 

en önemli vurgusu, Ermeniler’in dış güçlerin kışkırtmalarıyla Osmanlı’ya baş 

kaldırmasıdır. Kitap metinleri artık Ermeniler’in Anadolu’da hiçbir zaman bağımsız 

bir devlet kurmadığına da özel bir vurgu yaptığı dikkat çekmektedir (Copeaux, 2016, 

ss. 386-387 ve 390).   
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Ermeniler, tarihte hiçbir zaman müstakil bir devlet kuramamışlardır. Bunlar, Roma, 

İran, Bizans, Arap, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin hakimiyeti altında yaşamışlardır. 

Selçuklular, Bizans ordularını yenerek Doğu Anadolu’ya hakim oldukları zaman yer yer 

dağınık şekilde olan Ermeniler de Türk hakimiyeti altına girdiler. Aslında Bizans’ın 

sürekli baskısından bıkan Ermeniler, Selçuklular’ı bir kurtarıcı gibi karşıladılar. Gerek 

Selçuklular gerek Osmanlılar zamanında Ermenilerin dinlerine, dillerine, örf ve 

adetlerine hiç karışılmamıştır. Bu hoşgörünün hakim olduğu devlet yönetiminde 

Ermeniler uzun bir süre Türkler’le iç içe ve mutlu olarak yaşamışlardır [alıntılayan 

Copeaux, 2016, ss. 397-398 (Ortaokul II, 1985, s. 134-135)]. 

Ders kitapları, Ermeniler’in soykırım olarak adlandırdıkları olaylara da değinmekte 

ve Ermeniler’in Tehcir Kanunu çerçevesinde yapılan göçler sırasında yaşanan ‘’iklim 

şartlarının bozukluğu, salgın hastalık, eşkıya çetelerinin soygun için yaptıkları baskın 

gibi sebepler yüzünden’’ [alıntılayan Copeaux, 2016, s. 400 (Lise II, 1993, s. 214)] 

öldükleri belirtilmektedir.  

Copeaux, Cumhuriyet’le birlikte ders kitaplarındaki en görünür iki önemli 

söylemden birinin vatanperverlik ve ikincisinin de bireyin aidiyetinden gurur 

duyması olduğunu belirtmektedir. Okulun kendisi tümüyle bir ‘’vatanperverlik 

okulu’’ olarak işlev görmekte, öğrencilerin derslikleri ve tarih kitapları, bayrak, asker 

resimleri, amblem işlevi gören harita ve benzeri unsurlarla süslenmekte ve bunlar 

sayesinde birey ulus-devlete bağlanmaya çalışılmaktadır. Bireyin aidiyetinden gurur 

duyması ise sürekli yenilenen Türk halkının üstünlüğüne, ahlaki ve siyasi 

niteliklerine vurgu yapılarak beslenmektedir (Copeaux, 2016, ss. 407-409).  

Yıldırım da (2014), 1930’lu yıllarda kullanılan tarih ders kitap metinlerinde öteki 

kurgusu üzerine yaptığı çalışmada, Hıristiyan azınlıkların, İstanbul Hükümeti, 

Mürteciler ve Kürtlerle birlikte iç düşman kategorisine dahil edildiklerini 

belirtmektedir. Yıldırım, bireylerin kendi kimliklerini oluştururken ‘’öteki’’ye ihtiyaç 

duyduklarına ve kendi kimliklerini sağlamlaştırmak için de ‘’öteki’’ye yönelik 

negatif inşa söyleminin önemli bir süreç olarak işlediğine dikkat çekmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadrolar da yeni rejimin milli tarihinin çerçevesini 

oluştururken tarih kitap metinlerinde rejime karşı iç ve dış düşman kategorileri 

oluşturmuştur (Yıldırım, 2014, ss. 63-68). Okullarda okutulan ders kitap metinlerinde 

gayrimüslim azınlıkların Osmanlı dönemi ile ve Milli Mücadele döneminde 

yaptıkları faaliyetler üzerinde durulmakta, Rum, Ermeni ve Yahudiler ‘’devlete 
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ihanet eden’’ gruplar olarak tanımlanmaktadır. Yıldırım, ders kitap metinlerinin 

gayrimüslim azınlıklara negatif değerler yüklediklerine yönelik bir başka örnek 

olarak da Fenerli Rum Beyleri’nin ‘’ırk ve nesilleri karmakarışık bir güruhtan’’ 

meydana gelen ‘’Bizans döküntüleri’’ oldukları ve bunların Osmanlı ‘’devletinin 

başına en büyük bela kesildikleri’’ ifadelerine dikkat çekmektedir (Yıldırım, 2014, s. 

75). 

1.2.2. İsveç  

Granqvist-Nutti (1993), İsveçli bilim adamlarının, Avrupa’da 19 ve 20. yüzyılın ilk 

yarısında sosyal bilimler alanındaki çalışmalarda hakim olan Sosyal Darwinizm’in 

çeşitli akımlarından etkilendiklerini belirterek, çalışmalarında Batı Avrupa 

toplumlarının geliştirdiği kültürü uygarlık sözcüğüyle tanımlarken, diğer milletlerin 

kültürlerinin daha çok barbar veya vahşi sözcükleri ile betimlendiğine ve bunun ders 

kitaplarını etkilediğine dikkat çekmektedir (Granqvist-Nutti, 1993, s. 4).  

Granqvist-Nutti, Samiler’in ders kitaplarında konu edilmesinde, bir yandan ırkçı 

teoriler çerçevesinde bunların farklı bir ırka ait olduklarının, diğer yandan da İsveç’in 

‘’üstün kültürü’’nün Samiler’e yapacağı olumlu katkıların öne çıkarıldığını 

belirtmektedir. Ders kitaplarındaki söylem İsveç’in bölgedeki Samiler’e 

‘’ağabeylik’’ yapacağı ve onları ‘’uygarlaştıracağı’’ çerçevesindedir. Granqvist-

Nutti, ders kitaplarında İsveç kültürüne atfedilen bu üstün karakterin, İsveç 

devletinin 1846 yılında başlattığı ve 20. yüzyılın ilk yarısına kadar devam eden ve 

özellikle de dil konusundaki asimilasyoncu politikalarına haklılık kazandırmak için 

kullanıldığına vurgu yapmaktadır. Ders kitaplarının Samiler konusunda verdiği bir 

başka resim de genellikle onlara atfedilen bazı negatif özelliklerdir. Bunlar bazı ders 

kitaplarında ‘’zayıf yetenekli’’ ve ‘’içki, tütün ve kahve içmeye düşkün’’ gibi 

tanımlamalarla betimlenmektedir. Ayrıca Samiler bir başka ırka mensup ve bazen de  

melez olarak anılmaktadır. Okul kitaplarında Samiler’in İsveç toplumunun bir 

parçası olarak tanımlanması ancak 1969 yılından sonra basılan bazı kitaplarla 

görülmeye başlanmıştır  (Granqvist-Nutti, 1993, s. 43).  
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Granqvist-Nutti, 1892’de yayımlanan Lärobok i geografi för folkskolan (Halk Okulu 

İçin Coğrafya Kitabı) adlı ders kitabında Sami halk grubuna ait bireylerin fiziki 

özellikleri dile getirilerek bunların Finliler, Macarlar, Türkler, Japon ve Eskimolar 

gibi Moğol ırkına ait olduğuna vurgu yapıldığına dikkat çekmektedir. Bu betimleme 

Samiler’in etnik olarak İsveçli olmadığı söylemine bir vurgudur. Yine 1906’da 

yayımlanan bir başka coğrafya kitabında da, Läroboken i allmän geografi (Genel 

Coğrafya Kitabı), Samiler’in Moğol ırkına ait olduklarına kanıt olarak bunların 

sarımsı deri renk, sert ve siyah saçlı, belirgin elmacık kemikli ve çıkık gözlü 

oldukları gösterilmektedir. Kitaplardaki bu söylemin bir nedeni, Samiler’in İsveçli 

değil ama yabancı olduğu söylemini güçlendirmektir (Granqvist-Nutti, 1993, s. 19). 

1942 yılında basılan Geografisk läsebok (Coğrafya Okuma Kitabı)’nda ise 

Samiler’in etnik köken ve tarihlerinin nasıl büyük belirsizliklerle dolu olduğuna 

dikkat çekilmektedir.  

[Samiler] esrarengiz bir halktır […] onların yazılı bir tarihi yoktur [ve] gelenekleri 

destanın karanlığında kaybolmaktadır
2
 [alıntılayan Granqvist-Nutti, 1993, s. 27 

(Geografisk läsebok, 1942, s. 40).    

Coğrafya kitabı, bu betimlemelerle Samiler’in ne kökenlerinin bilindiğini ne de 

kayda değer bir tarihlerinin olduğuna vurgu yaparak Samiler’i önemsizleştirmektedir. 

Kitap yazarı, Samiler’i bu şekilde betimlemekle, İsveçliler’in bilinen etnik 

kökenlerinden ve yazılı tarihlerinden farklı olduğuna vurgu yapmakta ve öğrencinin 

gözünde Samiler’i değersizleştirme çabasında olduğu görülmektedir.   

İsveç’teki okullarda uzun süre okutulan ve 1912, 1914, 1920 ve 1935 yıllarında 

baskıları yapılan bir başka kitap olan Läsebok för folkskolan (Halk Okulu İçin 

Okuma Kitabı) adlı çalışmada, Samiler’in Yanında başlığı ile verilen bölümde, 

Samiler’in daha önceki kitaplarda anılan fiziksel özellikleri anlatıldıktan sonra, 

bunların üç gruba ayrıldıklarından söz edilir. Bu gruplardan göçebe olup ren geyiği 

yetiştirenler ‘’güçlü, hızlı ve korkusuz’’ bir grup olarak yüceltilirken, diğer iki grup 

                                                 

2
 Metnin İsveççesi: … ett gåtfullt folk... de ha ingen skriven historia, deras traditioner upplösas i 

sagens dunkel, och spåren efter vandringar ha sopats igen av tidernas yrsnö. 
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yerleşik hayata geçip tarımla geçinen ve avcılıkla uğraşanlar, ulusal özelliklerini, dil 

ve kültürünü kaybetmiş topluluklar olarak verilmektedir. Ders kitapları göçebe 

hayatını bırakan Samiler’in kendi anadillerini de unuttuklarını, bunların dil ve 

giyimde artık ‘’İsveçli’’ olduklarını belirtmektedir (Granqvist-Nutti, 1993, s. 21). 

İsveç’in Samiler’e bakışı, bir yandan bölgenin artık İsveç devletine ait bir bölge 

olduğu, diğer yandan İsveç kültürünün bölgeye yerleştiğini göstermesi açısından, adı 

geçen kitabın 1912 yılındaki baskısında görülür.  

Ancak bir Lapon [Sami] olarak o da İsveç’in iyi bir oğludur ve İsveç’in yasa ve 

kuralları altındadır. İsveç kültürü kollarını Lapon’un ülkesinin en uzak yerine kadar 

uzatmaktadır (alıntılayan Granqvist-Nutti, 1993, s. 21)
3
.  

Uppman (1978) da 1870-1925 yılları arasında İsveç’te basılan kitapların 

incelenmesine dayanan çalışmasında,  Samiler’in tembel, şüphe uyandıran, zayıf 

yetenekli; içki, tütün ve kahve gibi keyif verici maddeleri kullanma eğilimlerine 

sahip bir grup olarak tanımlandıklarını belirtmektedir. Bazı kitaplarda Samiler’e 

atfedilen mutlu ve sevecen gibi pozitif tanımlamaların da aslında daha çok çocuklara 

atfedilen özellikler olduğuna dikkat çeken yazar, Samiler’e atfedilen pozitif 

betimlemelerin arkasında da Samiler’in İsveçliler kadar gelişmemiş, yani çocuk 

kalmış bir halk ve kültür söylemine bir gönderme olduğuna dikkat çekmektedir 

(1978, ss. 34-38 ve 40-43).  

Broberg (1982) ise 20. yüzyılın başından sonra Samiler’e karşı ilgi ve bunların ders 

kitaplarındaki betimlenmelerini etkileyen üç önemli öğeden söz etmektedir. Bu 

öğelerden birincisi devlet tarafından, Samiler’in yaşadığı bölgelerdeki ekonomiyi 

pazara bağlayacak demiryolu yapımına hız verilmesidir. Bu aynı zamanda modern 

İsveç toplumunun geleneksel Sami toplumunu geliştirme planının da bir sembolüdür. 

İkinci öğe, Samiler’in yaşadığı bölgenin maden, orman ve su kaynaklarının 

zenginliği sayesinde İsveçliler tarafından adeta yeniden keşfidir. İsveçliler’in bölgeye 

olan ilgilerinin bir başka sebebi de yavaş yavaş gelişen turizm hareketidir. Ders 

                                                 

3
 Metinin İsveççesi: Men även som lapp är han en god son av Sverige och står under svenska lagar 

och ordningar. Den svenska kulturen sträcker sina armar ända upp till lappens avlägsna land. 
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kitapları artık Samiler’i ve Lapon  (Sápmi) ülkesini gizemli bir halk ve bölge 

konumuna yükseltmiştir (Broberg, 1982, ss. 73-77). Bu dönemde ders kitapları temel 

olarak Samiler’i üç farklı gruba ayırmış ve ren geyikleri ile hayatını kazanan Samiler 

ideal tip ve egzotik olarak betimlenmiştir. Ren geyiği yetiştiren Samiler’in hem 

ülkenin turizm gelirine, hem de ülkedeki et üretimine katkı sağlamasından dolayı 

ders kitapları bu grubu, Samiler’in ideal toplum tipi olarak sunmaktadır. Bu grup 

doğal koşullara karşı güçlü, duyma ve görme yetenekleri gelişmiş, güzellik duygusu 

olan ‘’mutlu ve iyi halk’’ olarak tanımlanırken Samiler’in diğer iki grubunu 

oluşturanlar, yerleşik hayata geçip çiftçilik yapanlar ile avcılıkla geçinenler, 1950’li 

yıllara kadar ders kitaplarında olumsuz betimlemelere maruz kalmıştır. Başka bir 

deyişle ders kitapları Samiler’i iyi ve kötü olmak üzere iki gruba ayırmakta, ren 

geyiği yetiştiren göçebe Samiler, ekonomiye katkılarından dolayı ‘’iyi Sami’’ olarak 

tanımlarken, yerleşik hayata geçip çiftçilik yapan ve avcılıkla geçinen diğer iki Sami 

grubu ise ekonomiye katkılarının yetersiz olmasından dolayı genellikle ‘’kötü Sami’’ 

olarak tanımlamaktadır (Broberg, 1982, s. 78). 

Samiler ve diğer ulusal azınlıklar konusunda ders kitaplarında yaşanan önemli 

değişiklik, 1994 ve 2000 yıllarında müfredata önce Samiler ve daha sonra ulusal 

azınlıklar konusunda eklenen metinlerle başlamıştır. 1994 yılındaki müfredat 

programlarında yapılan değişiklikle, öğrencilerin Sami kültür mirasına aşina olmaları 

ve 2000 yılındaki değişiklikten sonra da öğrencilerin ulusal azınlıkların kültür, dil ve 

dinleri hakkında bilgi sahibi olmaları istenmektedir. Ancak Jörgen Mattlar (2011), 

1994 ve 2000 yıllarında ilk ve ortaöğretim müfredat programlarında yapılan 

değişiklikten sonra bu okullarda okutulan ders kitaplarının ulusal azınlıklar 

konusundaki metinlerinin, müfredatın hedeflerine ulaşmaktan uzak olduklarına 

dikkat çekmektedir (s. 7). Mattlar (2014) müfredat ve ders kitaplarının 1980’den 

sonra uluslararası ticaret, dayanışma ve İsveç’in çokkültürlü olduğu konusunu 

işlemeye başladıklarını ancak bu çokkültürlülüğün, İsveç’in kendi uzun tarihi 

boyunca farklı etnik, dilsel ve dinsel tarihini aydınlatma yerine dışarıdan gelen 

göçmenlerle açıklandığını vurgulamaktadır (s. 41). Mattlar (2014), tarih ders 

kitaplarını incelediği araştırmasında, ders kitaplarının İsveç’in tarihsel sürecindeki 
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homojen olmayan yapısının yeteri kadar anlatılmadığına dikkat çekerek bu konuda 

ders kitaplarının sessiz kaldıklarına vurgu yapmaktadır (Mattlar, 2014, ss. 51-52).  

Gren (2014) ise Romanlar’ın ders kitaplarında nasıl betimlendiği konusundaki 

çalışmasında, üç kitap serisi olan SO Direkt Historia (Sosyal Bilimler Tarih Direkt) 

adlı kitaplardan hiçbirinin İndeks’inde romani (Roman) kelimesine rastlanmadığına 

vurgu yapmaktadır. Bunun yerine bu kitapların 3. serisinin İndeks’inde Romanlar’ın 

zigenare (Çingene) sözcüğü ile betimlendikleri görülmektedir. Historia Kompakt 

(Kompakt Tarih) adlı bir başka tarih ders kitabının İndeks’inde ise romani (Roman) 

sözcüğü mevcuttur ancak parantez içinde ayrıca zigenare (Çingene) sözcüğü de 

yazıldığı dikkat çekmektedir. Ders kitaplarının Romanlar’ın kendileri için 

kullandıkları Romani (Roman) veya resande (Göçebe) sözcüklerini kullanmak yerine 

bunların kabul etmediği ve bunlara yönelik önyargı ve olumsuz imaja gönderme 

yapan zigenare (Çingene) sözcüğünü seçmeleri dikkat çekmektedir (Gren, 2014, ss. 

19-23).  

1.3. Araştırmanın Alanı ve Sınırlılıkları  

Çalışmanın alanı, AB bağlamında Türkiye ve İsveç’te azınlıkların eğitim politikaları 

çerçevesinde müfredat ile ders kitaplarında nasıl betimlendiği, çokkültürlülük, 

çokkültücülükve azınlık kavramlarına ne anlam yüklendiği, azınlıkların seslerinin 

metinlerde duyulup duyulmadığı gibi bazı temel sorular etrafında şekillenmiştir. 

Dolayısıyla çalışmada kullanılan azınlık kavramının çerçevesinin çizilmesi ve 

Türkiye ve İsveç’te hangi grupların azınlık olarak çalışmaya dahil edildiklerinin 

belirlenmesi önem arz etmektedir.    

Hem Türkiye’de hem de İsveç’te sosyolojik tanıma uyan, etnik, kültür, dil ve din 

olarak çoğunluktan farklı çok sayıda grup mevcuttur. Türkiye’de Rum, Ermeni, 

Süryani, Yahudi grupları yanında Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Alevi gibi çoğunluk 

kültüründen farklı çok sayıda etnik ve mezhepsel gruplar olduğu bilinmektedir. 

İsveç’te de Samiler, İsveç Finleri, Tornedalingar, Yahudiler ve Romanlar yanında 

son 40-50 yılda buraya göç etmiş ve çoğunluk kültür, dil ve dininden farklı 
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özelliklere sahip İtalyanlar, Yunanlılar, Sırplar, Süryaniler, Türkler, Kürtler, Araplar, 

Latin Amerikalılar, Afrika ve Asya’nın farklı ülkelerinden gelen çok sayıda grup 

mevcuttur.  

Çokkültürlülük bağlamında etnik, kültür, dil ve dine dayalı tüm bu gruplar kuşkusuz 

eşit değerde ve önemdedirler, ancak çalışmanın bütün bu grupları içermesinin, hem 

zaman hem de yazım hacmi açısından mümkün olmayacağı açıktır ve bu yüzden 

çalışmanın sınırlandırılması kaçınılmazdır. Bu nedenle çalışma, Türkiye ve İsveç’in 

yasaları çerçevesinde azınlık ve/veya ulusal azınlık olarak kabul edilen gruplarla 

sınırlandırılmıştır. Başka bir deyişle çalışmaya dahil edilen azınlıklar, Türkiye ve 

İsveç ülkesinde sosyolojik olarak azınlık tanımına giren gruplar değil, adı geçen 

ülkelerin yasaları çerçevesinde ülkede azınlık ve/veya ulusal azınlık olarak kabul 

edilen gruplardır. Çalışmada hem azınlık hem de ulusal azınlık kavramlarının 

kullanılmasının önemli bir nedeni, Türkiye’de kullanılan azınlık kavramının 

karşılığında İsveç’te kullanılan kavramın, azınlık değil ama ulusal azınlık kavramı 

olmasından dolayıdır. Bu kavramların neden ve hangi anlamlarda kullanıldığı bir 

sonraki bölümde daha detaylı bir şekilde açıklanacaktır.   

Dolayısıyla çalışma Türkiye’den, 1923 yılında uluslararası bir antlaşma olarak 

imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda azınlık gruplarının belirlenmesinde 

kullanılan gayrimüslim kriteri çerçevesinde devletin de azınlık olarak kabul ettiği 

gruplar olan Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Yahudiler’i kapsamaktadır. İsveç’ten 

de 2009 yılında İsveç Parlamentosun’nda (Riksdag) kabul edilen azınlıklarla ilgili 

yasada adı geçen ve İsveç’in ulusal azınlık olarak kabul ettiği Samer 

(Samiler/Laponlar), Sverigefinnar (İsveç Finleri), Tornedalingar (Finlandiya sınırına 

yakın İsveç’in Tornedalen bölgesinde yaşayan ve Finceye yakın bir dil konuşan bir 

gruptur), Judar (Yahudiler) ve Romer (Roman) gruplarını kapsamaktadır. Bunlar 

dışındaki Türkiye ve İsveç’te bulunan tüm diğer azınlık grupları araştırmanın 

kapsamı dışında tutulmuştur. 

Türkiye ve İsveç karşılaştırılması açısından akılda tutulması gereken bir başka nokta 

da adı geçen ülkelerden seçilen ders kitaplarıyla ilgilidir. İsveç, Türkiye’den farklı 
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olarak, 1990’dan sonra devletin ders kitapları üzerindeki kontrolünü kaldırmıştır. 

Devlet, bu tarihten sonra ders kitaplarının müfredata uygun olup olmadıklarını 

kontrol etmemektedir. Okulda okutulan kitaplar, okulda dersi veren öğretmenler 

tarafından piyasada satılan kitaplardan seçilmektedir. Bu alanda İsveç’in Türkiye’den 

bir başka farklılığı da İsveç’te müfredatın belirlediği konularda öğrencinin 

bilgilendirilmesinin, okullarda okutulan ders kitabının değil ama dersi veren 

öğretmenin sorumluluğunda olmasıdır. Bir okulda okutulan ders kitabı ulusal 

azınlıklar hakkında bilgi versin ya da vermesin, öğrencilerin İsveç’te bulunan ulusal 

azınlıklar hakkında bilgilendirilmesi tümüyle öğretmenin sorumluluğundadır. 

Türkiye ise hala ders kitaplaparını yakından kontrol etmektedir. Adı geçen 

ülkelerdeki bu farklı uygulama ders kitap metinlerini etkileyeceği ortadadır.   

Çalışmaya dahil edilen kitaplar konusunda bir başka zorluk, Türkiye ve İsveç’te 

azınlıklar konusunda aynı sınıflarda ve aynı derslerde okutulan kitapların 

bulunmamasıdır. Dolayısıyla analiz edilen kitaplar öncelikle azınlıklar konusunda 

metinleri olan kitaplardan seçilmiş ancak elden geldiğince birbirine yakın sınıf ve 

içerikleri olan ders kitapları seçilmeye çalışılmıştır. Bu durum özellikle Türkiye’de 

okutulan ve ülkenin yakın tarihi ve Atatürkçülüğün anlatıldığı İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük 8 ders kitabında yaşanmıştır. Bu kitabın seçilmesinin Türkiye açısından 

önemi, ders kitaplarının Cumhuriyet’ten sonraki dönemi anlatırken azınlıkları nasıl 

betimledikleridir. Ancak İsveç’te bu içeriğe sahip bir kitap bulmak mümkün 

olmamıştır. Bunun bir nedeni, modern İsveç’in, devletin kurulmasında Atatürk’ün 

oynadığı önemli rolü oynayan bir kişiden yoksun olmasıdır. Modern İsveç devletinin 

kurucu babası olarak kabul edilen kişi 16. yüzyılda yaşayan kral Gustav Vasa’dır ve 

bunun oynadığı rol 16. yüzyıl tarihinin anlatıldığı tarih kitaplarında anılmaktadır.   

Çalışmada gözden kaçırılmaması gereken bir başka nokta, Türkiye ve İsveç’in baştan 

beri azınlık gruplarına sahip çokkültürlü ve bugün azınlık hakları konusunda yasalara 

sahip olmaları gibi ortak paydaları olmasına rağmen, karşılaştırma açısından akılda 

tutulması gereken önemli farklılıklara da sahip olmalarıdır. Bu farklardan ilki 

İsveç’in tarihsel süreçte sürekliliği olan bir devlet olmasına rağmen modern 
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Türkiye’nin 1920’lerde ve bazen de Osmanlı mirasının reddedildiği bir kopuşla 

kurulmasıdır. İsveç, ulus-devlet oluşumunu, 19. yüzyılda monarşik sistemden bir 

kopuş yaşamadan (İsveç hala anayasal bir monarşidir) gerçekleştirirken, Türkiye 

1920’lerden sonra Osmanlı’dan bir kopuşla, monarşik bir devletten ulus-devlet 

sürecini yaşayan Cumhuriyet rejimine geçmiştir. Aynı zamanda İsveç’teki ulus-

devlet oluşumunda ülkedeki azınlıklar ülke bütünlüğü açısında ciddi bir tehdit olarak 

algılanmazken Türkiye’de azınlıklar, özellikle de dış güçlerin azınlıklarla 

ilişkilerinden dolayı, ülke bütünlüğü açısından zaman zaman bir tehdit olarak 

algılanmaktaydı. Bu algı devletlerin kendi ülkelerinde yaşayan azınlıklara yönelik 

politikalarını da büyük oranda etkilemiştir. Türkiye ve İsveç arasındaki bir başka fark 

da Türkiye’deki azınlıkların, nüfuslarının bir bölümü kırsal alanda yaşamasına 

rağmen kentlerde önemli bir nüfus ve etkinliğe sahip, kentsel gruplar olmasıdır. 

İsveç’te ise Samiler ve Tornedalingar daha çok kırsal alanda yaşayan yerel 

topluluklardır ve İsveç’teki diğer azınlık grupları ise dışarıdan, göçle ülkeye yerleşen 

azınlıklardır. Bu farklılığın önemli bir sonucu, Türkiye’deki azınlıklar İsveç’teki 

azınlıklara oranla Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da gelişen milliyetçilik 

akımlarından çok daha fazla etkilenmiş ve bu durum Türkiye ile İsveç’in ulus-devlet 

oluşumlarında azınlıklarla olan ilişkilerini yakından etkilemiştir. İki ülke arasındaki 

bir başka farklılık da ülkedeki azınlıkların konumunu yakından etkileyen AB 

faktörüdür. AB, ekonomik bütünleşme yanında demokrasi ve azınlık hakları 

konusunda da gündemi olan bir kuruluştur ve bu örgüte üye devletlerin bu süreçten 

etkilenmeleri doğaldır. İsveç 1995’ten beri AB üyesidir ve Türkiye AB’ye tam üye 

değildir. Anılan bu son nokta, aynı zamanda çalışmanın da amaçlarından biridir ve 

AB sürecinin ülkedeki azınlıkları nasıl etkilediğiyle yakından ilgilidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ARAŞTIRMA MODELİ  

Bu bölümde araştırma konusunu yakından ilgilendiren çalışmanın kuramsal 

çerçevesi ve araştırma modeline ilham kaynağı olan temel teori ve kavramlar 

üzerinde durulacak ve araştırma modelinin bazı önemli noktalarına vurgu 

yapılacaktır.  

2.1. Kavramsal Çerçeve  

Bu çalışmanın kavramsal çerçevesini ve araştırma yöntemini belirlerken 

çokkültürcülük konusundaki literatüre katkı yapan Will Kymlicka ve Charles 

Taylor’un yazdıkları üzerinde öncelikle durulması konu açısından önemlidir. 

Kymlicka ve Taylor’un geliştirdiği teori ve kavramlar, çalışmanın analiz modelini 

belirlerken, çalışmanın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu iki ismin 

dışında Michel Foucault,  Mikhail Bakhtin, Norman Fairclough, John Scott ve Yuri 

Lotman gibi isimlerin geliştirdiği analiz çerçevelerinden de yararlanılmıştır.   

Kavramsal çerçeve açıklanırken çalışmada kullanılan çokkültürlülük, 

çokkültürcülük, azınlık ve ulusal azınlık kavramlarının bu çalışmada hangi anlamda 

kullanıldıklarının belirtilmesi önemlidir.  Kavramlar bu bölümde çok kısa 

açıklanacak ancak Türkiye ile İsveç’in özellikle azınlık ve ulusal azınlık 

kavramlarına yüklediği anlam çalışmanın bir sonraki bölümünde ele alınacaktır. 

Çalışmanın arka planını da oluşturan bu kavramlar etrafındaki detaylı tartışmaların 

bir sonraki bölümde verilmesinin bir nedeni, azınlıklar konusundaki 

uygulamalarından yola çıkarak Türkiye ve İsveç devletlerinin tarihsel süreçte 

azınlıklarla olan ilişkilerine yakından bakılmak istenmesidir.    

2.1.1. Çalışmada Kullanılan Kavramlar  

Çokkültürlülük, toplumda var olan etnik, kültürel, dil ve dinsel farklılıkları 

betimleyen bir kavram olarak kullanılmaktadır. Çokkültürlülük betimleyici bir 
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kavramdır, yani olanı betimler ama olan hakkında değer yargısı belirtmediği gibi 

olması gerekenle de ilgilenmemektedir (Kymlicka 2015, ss. 50-51; Stavenhagen, 

2009, s. 39; İbrahimoğlu, 2014, s. 62).  

Çokkültürcülük ise çokkültürlü topluma değer veren, toplumdaki farklı kültürel 

kimliklerin eşit şartlarda yaşaması ve bunun devam etmesi için olması gereken 

konusunda değer yargısına sahiptir (Kymlicka 2015, ss. 39-40; Stavenhagen, 2009, s. 

39; İbrahimoğlu, 2014, s. 62).     

Azınlık kavramı, bir ülkede sayısal bakımdan azınlık oluşturan ve toplumda başat 

olmayan (ve bu nedenle de genellikle ast olan) ve çoğunluktan etnik, kültürel, dilsel 

ve dinsel farklılıklar taşıyan, bu farklılıkları kendi kültürünün bir parçası olarak 

korumak isteyen (azınlık bilinci), yaşadığı ülkenin vatandaşı ve ülkede azınlıklara 

tanınan hakları kullanan grup/lar anlamında kullanılmaktadır (Oran, 2015, s. 26; 

Johansson, 2008, s.103; İbrahimoğlu; 2014, s. 14).    

Ulusal azınlık kavramı, bir önceki paragrafta tanımı verilen azınlık kavramıyla aynı 

anlamda kullanılmıştır. Ülkede uzun süreden beri yaşayan, genel olarak çoğunluk 

kültürü yanında kendi kültürlerini de korumak isteyen grupları tanımlamaktadır. 

Çalışmada iki farklı kavramın kullanılmasının nedeni Türkiye’de kullanılan azınlık 

kavramını karşılayan sözcüğün azınlık değil ama ulusal azınlık olmasıdır. Türkiye, 

Lozan Antlaşması’nda bulunan azınlık haklarından yararlanan grupları azınlık olarak 

adlandırırken, İsveç ise yasayla çerçevesi çizilen azınlık haklarını kullanan grupları 

ulusal azınlık olarak adlandırmaktadır.  1995’te Avrupa Konseyi’nin kabul ettiği 

azınlık hakları ile ilgili sözleşmede de ulusal azınlık kavramı kullanılmış ve kavram 

birçok başka Batı ve Kuzey Avrupa ülkesinde de giderek yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Kymlicka, 2015, ss. 40-41 ve 54; Johansson, 2008, s.103).  

Ayrıca cemaat ve grup sözcükleri de eş anlamda ve azınlık grubu anlamında 

kullanılmıştır. Cemaat sözcüğü daha çok Osmanlı toplumu ile ilgili metinlerde 

azınlık grubunu betimlemek için kullanılmıştır. Çalışmada bu kullanımın tercih 
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edilmesi, Türkiye literatüründe Osmanlı toplumundaki azınlık gruplarını anlatmak 

için cemaat kavramının genel bir kullanıma sahip olmasındadır.    

2.1.2. Azınlık Haklarının Liberal Teorisi  

Etnik, kültürel, dinsel ve dilsel farklılıkların günümüz toplumlarında bir sorun alanı 

olarak belirmesi, bu alanda farklı kuramsal yaklaşımların doğmasını da beraberinde 

getirmiştir. Azınlık Haklarının Liberal Teorisi bu çalışmanın amaç ve soruları ile 

yakından bağlantılı olduğundan burada bu teorinin bazı temel noktalarına 

değinilecektir.  

Kymlicka’nın geliştirdiği Azınlık Haklarının Liberal Teorisi, kültürel farklılık 

sorunlarına liberal bir yaklaşımdan yola çıkarak cevap aramaktadır. Batılı 

toplumların çokkültürlü yapılarına rağmen Batılı siyaset geleneğinin bu alandaki 

sessizliğine dikkat çeken Kymlicka (2015), bunun nedenini çokkültürlü toplum 

yapılarına rağmen, Batılı siyaset teorisyenlerinin toplum modelinin tahayyülünde hep 

‘’yurttaşların ortak bir geçmiş, dil ve kültürü paylaştığı ideal bir polis modelini’’ 

işlediklerine bağlamaktadır (ss. 27-28). Siyaset teorisyenleri tarafından kurulan bu 

homojen ideal toplumu yaratmak adına ülkeleri yöneten hükümetler, ülkedeki farklı 

gruplara karşı bunları çoğunluk toplumu içinde eritmek için asimilasyona gitmiş ya 

da bunları toplum dışında tutma yollarını aramış ve bazen de zorla göç ve hatta 

soykırıma varan farklı politikalar uygulamıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ülkedeki 

çokkültürlülük sorununun insan hakları perspektifinden çözülebileceğine inanıldığı 

için Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa’da insan haklarına vurgu yapan sözleşme ve 

bildirgelerin ortaya çıktığına değinen Kymlicka, insan hakları perspektifinin, 

azınlıkları tümüyle ülkedeki çoğunluğun insafına bıraktığı için önemli oranda 

haksızlığa ve etnik-kültürel çatışmalara yol açtığına dikkat çekmektedir. İnsan 

hakları bireye yaşam, ifade özgürlüğü gibi önemli haklar tanımasına rağmen, bu 

hakların nasıl uygulanacağını belirtmemektedir. Örneğin ifade özgürlüğü insan 

hakları çerçevesinde bireysel bir haktır ancak ifadenin hangi dillerde yapılıp 

yapılmayacağı konusunda bir şey söylememektedir. Dolayısıyla devletin bazı azınlık 

dillerinin ülkede kullanılmasına kısıtlama getirmesi durumunda azınlık bireyinin 
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düşünce özgürlüğüne de bir kısıtlama olacağı açıktır. Azınlık sorunlarının 

hakkaniyetli bir çözümü için insan hakları teorisine bir Azınlık Haklarının Liberal 

Teorisi’nin de eklenmesi gerektiğine dikkat çeken Kymlicka, ülkenin iç barışı ile 

azınlık hakları arasında da doğru bir ilişkiye dikkat çekmektedir. Yazar, ülkedeki 

ulusal azınlık ve etnik azınlıkların kullanabilecekleri üç hak biçiminden, özyönetim 

hakları, çoketniklilik hakları ve özel temsil hakları’ndan söz etmektedir. Kymlicka 

(2015), Azınlık Haklarının Liberal Teorisi’ni ‘’demokrasilerin ulusal azınlıklar ve 

etnik grupların taleplerine yanıt verme biçimleri’’ (s. 65) olarak görmektedir. Teori, 

temel olarak üç grup hak biçiminden (bu haklar kolektif haklar olarak da 

tanımlanmaktadır) söz etmektedir:  

(1) Özyönetim hakları: Ulusal azınlıklar, içinde siyasal temsilin de olduğu önemli 

bazı yönetim haklarına sahiptir. Kültürlerini geliştirmek ve grup haklarını en 

iyi şekilde gözetmek için belli bazı politik özerklik ve toprak esasına dayalı 

bazı haklar tanınmıştır. Özyönetim hakları, güçleri merkezi hükümet ile 

bölgesel alt birimler arasında bölüştüren federal bir sistemin kurulması 

şeklinde olabileceği gibi, ulusal azınlıklara kendi tarihsel yurtlarına ya da 

topraklarına denk düşen alanda karar veren politik/kamu kurumlarında siyasal 

temsil yolu ile de sağlanabilir.   

(2) Çoketniklilik hakları: Bu grup hakları, ülkedeki etnik ve dini azınlıklara kendi 

kültürel özgünlüklerini ifade etme ve bundan gurur duymakta yardımcı 

olmayı amaçlamaktadır. Bu haklar, aynı zamanda adı geçen azınlık gruplarına 

egemen toplumun ekonomik ve politik kurumlarında başarılarını 

engellemeden yol almalarını güvenceye alan hakları içermektedir. Etnik 

ve/veya dinsel grupları ilgilendiren belli pratikler için devlet bu gruplara mali 

destek ve yasal koruma sağlamalıdır. Çoketniklilik hakları özyönetim için 

değil ama büyük toplumla bütünleşmeyi sağlamak için geliştirilen haklardır.  

(3) Özel temsil hakları: Ulusal azınlıklar ve etnik gruplarla ilgili sorunlar 

genellikle özyönetim ve çoketniklilik hakları ile çözüme kavuşturulmasına 

rağmen özel temsil hakları da giderek önemli bir hak alanı olarak 

görülmelidir. Bu haklar temelde, Batı demokrasilerinde bulunan politik 
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işleyişin nüfusun çeşitliliğini yansıtmasına olanak vermesidir. Bu hak büyük 

devletin merkezi kurumlarında etnik ya da ulusal azınlıklar için ayrılmış 

mevkilerdir (Kymlicka, 2015, ss. 66-75).  

Ülkede bulunan bir ulusal azınlık ve/veya etnik azınlık grubu teoride sözü edilen üç 

tür haktan birini kullanabileceği gibi, iki tür haktan da yararlanabilmelidir. Örneğin 

bir ülkedeki yerli halk, ulusal azınlık olması nedeniyle özyönetim haklarından 

yararlanabileceği gibi ekonomik ve sosyal alanlarda dezavantajlı konumda olması 

durumunda özel temsil haklarını da talep edebilmelidir. Aynı şekilde ülkedeki bir 

etnik azınlık grubu da farklı kültüründen dolayı toplumda dezavantajlı konumda 

bulunması durumunda, çoketniklilik hakları yanında ve onlarla birlikte özel temsil 

haklarını da kullanabilmelidir (Kymlicka, 2015, s. 75).  

Bu çalışma açısından, Kymlicka’nın teorisini açıklarken, ülkede eğitim alanında 

yapılacak değişiklikler ile ülkenin çokkültürcülüğü arasında bire bir bağ kurması 

oldukça önemlidir.   

Bu nedenle [devlet] […]  müfredat[larda] azınlıkların tarihlerini ve [ülkeye] katkılarını 

kabul edecek biçimde ne kadar değişim sağlayabilmişlerse ‘’çokkültürcülük’’ 

politikasının o kadar parçası olarak görülmektedir (Kymlicka, 2015, s. 72).  

Dolayısıyla Kymlicka’nın yukarıda verilen alıntısından bir devletin çokkültürcü 

politikalar uygulayıp uygulamadığının anlaşılmasının eğitim politikalarında 

değişiklik yapıp yapmadığına bağlı olduğu yorumunu çıkarmak yanlış olmayacaktır. 

Kymlicka, müfredat programlarındaki değişmelerin hangi yönde olmasına da dikkat 

çekmektedir. Buna göre bu değişiklikler müfredat ve ders kitap metinlerinde, azınlık 

tarih ve kültürlerinin çoğunluk tarihinin bir ayrıntısı olarak değil ama kendi başına 

özgün şekilde ve azınlıkların ülke tarih ve kültürüne katkısına da vurgu yapmalıdır.   

Bu çalışmanın analiz araçlarının oluşturulmasına ilham veren ve Azınlık Haklarının 

Liberal Teorisi’nin önemli bir ayağını oluşturan iki kavram da hayati önemdedir. 

Bunlardan birincisi farklılıkların onay görmesi ve ikincisi de azınlıklara seslerini 

duyurabilme güvencesidir (Kymlicka, 2015, ss. 191-192 ve 226-227). Kymlicka 

farklılıkların onay görmesi kavramını Kanada Yüksek Mahkemesi’nin, Kanada 
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Haklar Bildirgesi’nde bulunan ‘’eşitlik garantisi’’ konusunda yaptığı bir yorumdan 

ödünç almaktadır. Yüksek Mahkeme, farklılıkların onaylanmasının, bunlara bazı 

haklar verilmesinin toplumdaki eşitliği bozmadığına, aksine farklı gruplar arasındaki 

eşitlik için şart olduğuna dikkat çekmektedir.  Kymlicka da kavramı ulusal azınlık ve 

etnik azınlık gruplarına verilen hakların eşitsizlik yarattığı eleştirisine cevap vermek 

için kullanmaktadır; azınlık haklarının eşitsizlik yaratmaktan çok toplumda 

dezavantajlı gruplar olan azınlıklara karşı oluşan eşitsizlikleri kaldırdığını 

savunmaktadır. İkinci kavram ise azınlıklara seslerini duyurabilme güvencesi, genel 

toplumun, azınlıkların dile getirdiği düşünce ve farklı perspektife kulak verilmesiyle 

ilgilidir ve Kymlicka bunun azınlıkların kamu ve politik kurumlarda temsil yolu ile 

çözülmesi gerektiğine dikkat çekmektedir (Kymlicka, 2015, ss. 191-204).  

Kymlicka’nın kullandığı farklılıkların onay görmesi ve azınlıklara seslerini duyurma 

güvencesi eğitim politikalarını yakından ilgilendirmektedir. Bu kavramların bir 

ülkedeki eğitim politikalarına yansıması müfredat program ve ders kitaplarının 

azınlık gruplarını açıkça, isimlerini anarak metinlerinde anması, azınlıkların tarihleri 

anlatılırken bunların ülke tarih ve kültürüne katkıları ve bunların farklı görüşlerine de 

yer verilmesi şeklinde olması beklenmelidir.      

2.1.3. Tanınma Politikası 

Çalışma açısından önemli iki kavram da Charles Taylor’dan ödünç alınmıştır. Taylor 

çokkültürcülük bağlamında azınlıkların tanınma sorununun hayati olduğuna dikkat 

çekmektedir. Bunun önemli bir nedeni tanınma ile bireyin kimliği arasındaki yakın 

ilişkiden kaynaklanmaktadır. Bireyin kimliği, yani onun kim olduğunun, onu 

tanımlayan temel niteliklerin neler olduğunun belirlenmesi, kısmen diğer insanların 

kendisi hakkında yarattıkları görüşleriyle ilgilidir. Başka bir deyişle bireyin kimliği 

diğer insanların onu tanıma ya da tanımama, çoğu zaman da yanlış tanıma 

çerçevesinde şekillenmektedir ve bu bireyin tüm hayatını olumlu veya olumsuz bir 

şekilde etkileyebilmektedir (Taylor, 2014, s. 46).  
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Dolayısıyla birey, diğer insanların ve toplumun ona çizdiği bu çerçeveden 

etkilenmektedir ve eğer çevredeki insanlar veya toplum, birey veya bireyin ait 

olduğu grup hakkında aşağılayıcı ve sevilmeyen bir imaj yaratıyorsa birey veya onun 

ait olduğu grup zarar görebilir ve ‘’insanı, sahte, çarpıtılmış ve indirgenmiş bir 

varoluş tarzına hapsederek baskıya dönüşebilir’’ (Taylor, 2014, s. 46). Farklı 

grupların birbiri hakkında ‘’aşağılayıcı ve sevilmeyen bir imaj yaratması’’ tarihin en 

erken dönemlerine kadar inen ve büyük medeniyetler kuran gruplarda olduğu gibi 

küçük gruplarda da görülen bir olgudur. Bu yolla grup, bir biz ve onlar duygusu 

yaratmakta ve biz olarak tahayyül edilen grubun üstünlüğüne ve onlar olarak 

betimlenen grup/ların zayıflığına dikkat çekmektedir. Böylece onlar için yaratılan 

imaj normalden sapma ve dolayısıyla kötü olana bir göndermedir. Antik çağda 

Yunanlılar, Yunanca bilmeyenleri barbar olarak adlandırırken, Persler de kendilerini 

dünya halkları arasında en asil halk olarak görüyorlardı. Üç büyük dünya dininin 

(Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) her birinin kendisinin seçilmiş bir cemaat olma 

düşüncesini taşıması da bu biz ve onlar algısını yaratan bir olgudur. Amazon 

bölgesinde ve Afrika’daki bazı kabileler, kendileri (biz) için ‘’mükemmel insan’’, 

‘’iyi olan’’ şeklinde tanımlamalar kullanırken diğerleri  (onlar) için ‘’kötü olan’’, 

‘’maymun’’ gibi tanımlamalar kullandıkları görülmektedir. Dolayısıyla dünyayı biz 

(kendi etnik kimliğimiz, kendi kültürümüz, kendi dilimiz, kendi dinimiz ve benzeri) 

ve onlar (etnik kimlikleri, kültürleri, dilleri, dinleri ve benzeri) şeklinde görüp 

tanımlamak grupların dünyayı algılama biçimlerinden biri haline gelmiştir  (Ajagán-

Lester, 2000, s.s 12-13; Turan, 2008, s. 3). 

Taylor tam da bu noktadan hareketle ve bir adım daha ileri giderek yanlış tanınmanın 

birey ve grupta ciddi yaralar açabileceğine dikkat çekiyor.  

[…] Yanlış tanıma, [birey ve topluma] gereken saygının gösterilmediğini belirtmekle 

kalmıyor. Bu durum acı verici bir yaranın açılmasına neden olarak kurbanlarını, 

sakatlayıcı bir biçimde, kendilerinden nefret ederek yaşamaya mahkum ediyor (Taylor, 

2014, s. 47). 

Taylor, günümüz toplumuna gelindikçe ve toplumların yaşadığı demokratik 

gelişmenin de etkisiyle tüm insanların eşit doğduğu hakkı yanında günümüzün kadın 

ile erkeğin ve farklı kültürlerin eşit konumda tanınmasına da katkı sağladığını 
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belirtmektedir (Taylor, 2014, s. 49). Taylor, demokrasi ile birey ve/veya farklı 

kültürlerin tanınması arasında bir ilişki kurmaktadır. Ülkedeki demokratik gelişme 

ülkede yaşayan farklı grupların tanınmasıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. 

Modern öncesi dönemde kimlik ve tanınmadan söz edilmemesinin, bireyin 

kimliğinin olmamasından değil ama bu kavramların o dönemde sorun yaratmaktan 

çok uzak olmasından kaynaklandığını vurgulayan Taylor, günümüz toplumuna 

yaklaşıldıkça tanınma ve eşit tanınmanın giderek önem kazanmış kavramlar 

olduğunu belirtmektedir. Kamusal düzeyde eşit tanınmanın iki anlamına dikkat 

çeken yazar, bugün artık tüm vatandaşların ‘’eşit haysiyette olduğu’’nun kabul 

edildiğine, artık birinci sınıf ve ikinci sınıf vatandaş adlandırmalarının 

bulunmasından ‘’ne pahasına olursa olsun’’ kaçınıldığına dikkat çekmektedir. 

Taylor, kamu alanındaki eşit tanınmanın ikinci ayağının ise farklılıklar politikası 

olduğunu söylemektedir ve ‘’şu bireyin ya da grubun biricik kimliği, onları 

başkalarından farklı kılan ayırıcı özellikleri’’ olarak kabul edilmesinin beklendiğine 

işaret etmektedir (Taylor, 2014, ss. 58-59). 

[…] Evrensel olarak var olan bir şeyi - herkesin bir kimliği vardır - hak ettiği yere ancak 

herkesin kendine özgü yanını kabul ettiğimiz zaman oturtmuş oluruz (Taylor, 2014, s. 

59). 

Farklılık politikası, daha önce alışık olunan ayrım gözetmeme ilkesinin yeniden 

gözden geçirilmesine ve tanımlanmasına ihtiyaç duymaktadır. Taylor, bugün artık 

ayırım gözetmeme ilkesini eski anlamı ile savunmanın artık azınlık kültürleri için 

ayrım gözetici bir tutum olduğuna dikkat çekerek, farklılıkları görmezlikten gelen ve 

sözde yansız olduğunu söyleyen aslında ‘’tek bir hegemonyacı kültürün 

yansımasıdır’’ der (Taylor, 2014, s. 63).   

Taylor, tanınma kavramından bir adım daha ileri giderek bu çalışmanın analizinde 

kullanılacak bir başka tanımı, farklı kültürlerin değerli oldukları düşüncesini 

getirmektedir. Buna göre tanıma kavramında talep edilen şey daha çok ‘’kültürlerin 

makul sınırlar içinde kendilerini savunabilmeleri’’ iken şimdi, bu yeni taleple 

birlikte, artık ‘’farklı kültürlerin eşit değerde olduğunu’’ kabul etmemiz 

istenmektedir. Bu talebin ortaya çıkması, ‘’hepimizin tanınma yoluyla ortaya 
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çıktığımız [kimliğimiz] fikrinin yaygınlaşmasıyla gerçekleşmiştir’’ (Taylor, 2014, s. 

84). Bu süreci hazırlayan bir başka olay ise yüz yıldır devam eden milliyetçilik 

politikalarıdır. İnsan toplulukları, çevreleri tarafından aşağılandıkları veya saygı 

gördükleri duygusu çerçevesinde hareket etmekte ve çokuluslu toplumların, büyük 

oranda, bir grubun başka bir grup tarafından eşit değerde tanınmamasından 

parçalandıkları görülmektedir (Taylor, 2014, ss. 84-85). 

Taylor, çokkültürcülük bağlamında, bu tanınma ve farklı kültürlerin eşit ve değerli 

kabul edilmesinin eğitim alanında hem üniversitelerin insan bilimleri bölümlerinin 

hem de ortaokul ve liselerin eğitim programlarında değişim talepleri konusuna işaret 

etmektedir. Taylor burada çalışma açısından önemli bir noktaya dikkat çekerek ders 

programlarının değiştirilmesinin esas amacının herkese daha geniş ve kapsamlı bir 

kültür kazandırmaktan çok, şu ana kadar farklılıklarından dolayı dışta bırakılmış 

olanlara verilmesi gereken tanınma hakkını vermek amacıyla yapılması gerektiğine 

dikkat çekmektedir (Taylor, 2014, s. 85).  

Taylor’dan ödünç alınan ve daha önceki paragraflarda açıklanan kavramlar 

çalışmaya önemli katkı sağlayacak açılımlara sahiptir. Çalışma, bu kavramların 

yardımıyla, Türkiye ve İsveç’in özellikle de II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşadıkları 

demokratikleşme prosedürü ve AB ile yakın ilişkileri çerçevesinde, müfredat ve ders 

kitaplarında azınlıklara yönelik değişiklikler yapıp yapmadıklarına bakacaktır.   

2.2. Araştırma Modeli 

Araştırma için en etkin model ve yöntemin bulunması araştırma sonuçlarının 

güvenilirliğini yakından etkileyeceği için bunların doğru seçimi çok önemlidir. Bir 

araştırmada kullanılan modelin çıkış noktasını temelde iki soru belirlemektedir. 

Bunlardan birincisi araştırmanın yanıtlamaya çalıştığı sorular nelerdir ve araştırma 

neyi bulmaya çalışıyor sorusudur. Bu soru araştırmanın ne olduğuna cevap veren 

sorudur ve araştırma modelinin belirlenmesinde hayati bir öneme sahiptir. Araştırma 

modelinin seçimindeki ikinci önemli nokta ise araştırmanın sorularına en doyurucu 
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cevap nasıl bulunacak sorusudur ve araştırmanın nasıl yürütüleceğine cevap veren 

sorudur (Punch, 2014, s. 41).  

Punch (2014) araştırma soruları ile araştırmanın yöntemleri arasındaki ilişkiye 

özellikle dikkat çekmekte ve araştırma soruları ile araştırma yöntemleri arasındaki 

uyumun ‘’mümkün olduğunca sıkı olması’’nın önemine işaret etmektedir.  

Farklı soruların yanıtlanması için farklı yöntemlere gerek vardır. Bir sorunun soruluş 

biçimi, araştırmada bu soruyu yanıtlamak için ne yapılması gerektiğini ima eder (Punck, 

2014, s. 20).  

Dolayısıyla araştırmada kullanılacak tasarımın nicel mi, nitel mi yoksa karma  mı 

olacağının, araştırmanın amaç ve sorunlarından bağımsız bir süreç olarak 

düşünülmesi mümkün değildir.  

[…] Nicel soruların yanıtları için nicel yöntemlere ve nitel sorularınki içinse nitel 

yöntemlere gerek duyulur. Günümüz araştırma dünyasında, nicel ve nitel yöntemlerin 

çoğu kez bir arada olması nedeniyle, sorunların ve yöntemlerin uyuşması daha da önem 

taşır (Punch, 2014, s.20). 

Bu nedenle araştırmada kullanılacak tasarımın nicel mi yoksa nitel mi olacağına 

yakından bakılmış, bu iki yöntemin, araştırma sorularına cevap aranırken, hangi 

güçlü ve zayıf yönlerinin oldukları değerlendirilmiş ve bu iki tasarım (nicel-nitel) 

karşılaştırılarak araştırma için en iyi yöntem bulunmaya çalışılmıştır. Nicel araştırma 

tasarımı genel anlamda bir araştırmada sayısal verileri ortaya koymayı amaçlayan ve 

bu sayısal verilerden hareketle, matematiksel bir mantıkla verilerin yorumlanmasını 

merkez alan bir yöntemdir (Punch, 2014, ss. 6 ve 63-67). Bu tasarım, müfredat ve 

ders kitap metinlerinin analizi konusunda yapılan araştırmanın bazı sorularına 

kısmen veriler sağlama imkanına sahip olmasına rağmen araştırmanın amaç ve 

sorularına yakından bakıldığında nicel yöntemin araştırmanın sorularına doyurucu 

cevap vermekten uzak olduğuna karar verilmiştir. Bu yöntem, araştırmanın 

kavramsal çerçevesini oluşturan çokkültürlülük ve azınlıklar/ulusal azınlıklar 

kavramları ve/veya bunlara yakın kavramların araştırma verilerinde bulunma 

frekansları veya azınlıklar konusundaki metinlerin ders kitap metinlerinde kaç 

sayfayı oluşturduğu veya diğer metinlere göre yüzde oranları, azınlıklarla ilgili kaç 
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resim kullanıldığı gibi bilgiler sağlayacağı ortadadır. Kuşkusuz bu bilgiler önemlidir 

ancak araştırmanın amaç ve soruları göz önüne alındığında bu bilgilerden çok, 

analizi yapılacak verilerin adı geçen kavram ve/veya buna yakın kavram ve konular 

hakkında ne söylediği, nasıl söylediği ve kimin söylediği daha önemlidir. 

Araştırmanın amaç ve soruları göz önüne alındığında en can alıcı noktanın, verilerin 

yakın okumalarla analiz edilerek metinlerin araştırma soruları hakkında açık ve/veya 

saklı şekilde ne söylemek istediği ve bunları kimin söylediğinin bulunmasıdır. Başka 

bir deyişle araştırmanın amaç ve soruları çok boyutlu cevaplara ihtiyaç duymaktadır 

(Punch, 2014, s. 132) ve bu cevapların ancak verilerin yakın okuma ve derin analiz 

yöntemlerine sahip olan nitel bir tasarımla mümkün olduğu kanaatine varılmıştır.  

Araştırmanın nitel nitel bir çalışma olmasına karar verilmesi, verilerin nasıl analiz 

edileceği konusunda önemli ipuçları vermesine rağmen tüm sorunları çözmekten 

uzaktır kuşkusuz. Nitel tasarım çerçevesinde yapılacak çalışmada, araştırma 

verilerinin nasıl analiz edileceği ve analiz araçlarının ne olacağı önemli sorulardır ve 

cevapları bir sonraki başlıkta tartışılmaktadır.  

2.2.1. Eleştirel Söylem Analizi 

Çalışmanın amaç ve sorularına bakıldığında analizi yapılacak müfredat ve ders kitap 

metinlerinin, araştırmanın çokkültürlülük, çokkültürcülük ve azınlıklar/ulusal 

azınlıklar ve/veya bunlara yakın kavramlar hakkında ne söylediği ve/veya 

söylemediği, azınlıkları nasıl betimledikleri, toplumun bir parçası olarak tanımlayıp 

tanımlamadıkları, azınlık gruplarının farklı görüşlerine yer verip vermedikleri gibi 

soruların cevaplarının ortaya çıkmasında önemli olduğu görülecektir.  

Müfredat ve ders kitap metinleri analiz edilirken yukarıdaki paragrafta dile getirilen 

sorularla birlikte daha önce bu araştırmaya ilham verdiği belirtilen Kymlicka ve 

Taylor yanında Mikhail Bakhtin, Michel Foucault,  Norman Fairclough, John Scott 

ve Yuri Lotman’dan da bazı önemli kavramlar akılda tutulmuştur. Kymlica, Taylor 

ve adı anılan diğer yazarlardan ödünç alınan kavramlar araştırmanın sorularına 

verilecek yanıtların derinleşip zenginleşmesine büyük katkı sağlayacaktır. Çalışma 
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verilerinin analizi yapılırken Kymlicka ve Taylor’un daha önce açıklanan kavramları 

yanında Bakhtin’in diyalojik (çok sesli), Foucault’un iktidar/bilgi, Fairclough’un 

söylemin ideolojik olduğu, Scott’un yazılı metinlere yönelttiği dört anahtar sorudan 

biri olan verinin söylemek istediği nedir (belgenin anlamı) kavramları da akılda 

tutulmuştur.   

Bakhtin, diyalojik (çok sesli) kavramı etrafında geliştirdiği düşüncelerde her metnin, 

az veya çok, çok sesli olduğuna işaret etmektedir. Onun bu konudaki düşüncelerine 

getirilen, çok sesliliğin ancak farklı karakterlerin olduğu edebi yapıtlarda bulunacağı 

eleştirilerine Bakhtin, en azından metni yazanın sesinin metinde duyulacağını ve bu 

nedenle tüm metinlerin bir şekilde çok sesli olduğuna dikkat çekmiştir. Ancak 

metinde duyulan ses, metnin yazarı/yazarlarına ait olmayabilir. Bunun yerine 

yazar/yazarlar başka bir sesin duyulmasını isteyebilir. Bakhtin’in metnin çok sesliliği 

konusunda geliştirdiği bir başka önemli düşünce de hiçbir metnin tümüyle bireysel 

bir eylem sonucunda oluşmadığını, ama aynı zamanda bireysel eylemden de tümüyle 

kopuk olmadığını dile getirmesidir. Ona göre tüm metinler toplumsal eylemi de 

içinde barındırmaktadır. Her metin toplumsal (sosyal kodlar, söylemler, ideolojiler 

ve zihniyetler) ve bireysel (tarihin içindeki bireyin toplumsal değerleri anlama şekli) 

diyalektik hareket çerçevesindeki bir etkileşimin sonunda oluşmaktadır. Dolayısıyla 

dil vasıtasıyla oluşturulan metin toplumsal bir düşüncenin veya ideolojinin taşıyıcısı 

olabilmektedir (Bachtin, 1997, 160-161 ve 216-217; Aajagán-Lester, 2000, s. 21-22).     

Bu durum özellikle çalışmanın analiz verisi olan müfredat ve ders kitap metinleri için 

geçerlidir. Özellikle ders kitaplarında duyulan sesin, metni yazan yazarın/yazarların 

sesi yerine devletin/toplumun bu konudaki resmi sesi olması büyük bir ihtimaldir. 

Ders kitabı yazarlarının, kitap metnini yazarken bir devlet kurumu tarafından 

hazırlanan müfredatta bulunan söylemi ders kitabına aktararak devletin resmi 

görüşünün sesinin duyulmasını sağlaması mümkündür. Ders kitaplarında, yazarın 

sesi yanında okuyucunun da sesi duyulabilir. Metin yazarı okuyucuyu da içine 

kapsayacak şekilde olayları biz formunda anlatabilir. Bu durumda okuyucunun da 

tarihi olayların bir parçası olarak sesinin metinde olduğunu düşünmesi mümkündür. 
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Çalışma açısından önemli bir nokta metinlerin sadece farklı seslerinin olması değil 

bu seslerin ne söyledikleridir. Başka bir deyişle müfredat ve ders kitap metinleri 

açısından farklı sesleri yaratmanın en önemli yolu, devletin resmi görüş ve 

söylemleri yanında toplumun farklı kesimlerinden yazar ve kişilerin farklı düşünce 

ve söylemlerinin de metinlerde yer almasıdır. Yoksa metinlerde farklı sesler 

olmasına rağmen, tüm sesler aynı şeyi söylüyorsa çok seslilikten söz etmek mümkün 

değildir. Bakhtin’in diyalojik, anlam yaratma ve anlama konularındaki temel 

düşüncesinin bir başka yönü de sözcük ve kavramların kendi içinde çokanlamlı 

oluşlarına dayanmaktadır. Buna göre her sözcük ve kavram kendi içinde farklı 

anlamlar taşır ve bu yönüyle her sözcük ve kavram aslında çok seslidir. Aynı 

zamanda sözcük ve kavram zaman içinde farklı anlamlar da alabilir. Burada önemli 

olan metin yazarının bu sözcük ve kavramların, kendi içinde ve zamanla aldıkları 

farklı anlamları dile getirip getirmemesidir. Metin yazarı, sözcük ve kavramların 

kendi içlerinde barındırdıkları farklı anlamları dile getirip çok sesli bir metin 

oluşturabileceği gibi bu sözcük ve kavramlardaki farklılıkların tonunu görmeyerek 

monolog, tek sesli bir metin de oluşturabilir (Bachtin, 1997, ss. 160-161; Bronäs, 

2000, s. 28).   

Foucault ve Fairclough’un geliştirdiği iktidar/bilgi ve söylemin ideolojik olduğu 

düşüncesi de araştırmanın verileri açısından oldukça dikkat çekmektedir. Çünkü hem 

müfredat hem de ders kitaplarının metinleri, toplumu yöneten, toplum adına hareket 

eden siyasi iktidar ve devlet kurumları tarafından ya yazılmakta ya da yakından 

kontrol edilmektedir. Bu açıdan Foucault’un iktidarın söylem ve bilgiyi oluşturduğu 

yönündeki düşünceleri araştırma soruları açısından oldukça anlamlıdır. Foucault 

iktidarı olumsuz anlamda değil ama üretici bir öğe olarak görmektedir. İktidar, 

bireyin etrafındaki sosyal dünyayı ve ilişkileri yaratan güçtür (Foucault, 1980, s. 

119). Araştırma sorularının önemli bir noktası, devletin (iktidarın) müfredat ve ders 

kitap metinlerini kullanarak azınlıklar konusunda oluşturmaya çalıştığı söylemi 

bulmaya yöneliktir. Bu açıdan iktidarın bu metinlerle çokkültürcülük bağlamında 

azınlıklara yönelik yarattığı söylem hem genel toplumun azınlıklara bakışı 

konusunda önemli bazı göstergelere işaret edecek hem de çoğunluk ile azınlıklar 
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arasındaki ilişkileri şekillendiren önemli bir alan olarak ortaya çıkacaktır. 

Foucault’un iktidar ile bilgi arasındaki ilişkinin daha açık olarak görülmesine 

yardımcı olan bir kavram da Fairclough’un, söylemin ideolojik olduğu yönündeki 

görüşüdür. Fairclough, yaratılan söylem ve pratiklerin sosyal gruplar, kadın ile erkek 

ve çoğunluk ile azınlıklar arasında eşit olmayan ilişkileri yarattığına ve yeniden 

ürettiğine vurgu yapmaktadır (Jorgensen & Phillips, 2009, s. 69). Başka bir deyişle 

söylemin bir amacı vardır ve bu yönüyle araştırmanın soruları açısından çok 

önemlidir. Müfredat program ve ders kitap metinleri, tam da devletin/toplumun değer 

ve ideolojisinin (bu arada azınlıklar konusundaki söyleminin de) genç kuşaklara 

aktarıldığı ve bu değer ve ideolojinin yeniden yaratıldığı önemli bir alandır. Bu 

yönüyle araştırmanın soruları, iktidarın kontrolünde ve/veya büyük oranda etkilediği 

bir alan olan müfredat ve ders kitap metinlerinde azınlıkların nasıl betimlendiğini, 

bunlar konusunda genel toplumun sahip olduğu ve/veya toplumun sahip olması 

istenen söylemin ne olduğunu ve bununla ulaşılmak istenen amacı bulmaya 

çalışmaktadır. 

Scott’un verinin söylemek istediği nedir (belgenin anlamı) sorusu ise araştırmanın 

analiz ve analiz araçlarının belirlenmesinde önemli bir başka ilham kaynağıdır. Scott, 

sosyal bilimlerde yazılı metinlerin verileri değerlendirilip analize tabi tutulurken dört 

anahtar sorudan söz etmektedir: 1. Belgenin hakikiliği (belge özgün ve gerçek mi?). 

2. Belgenin güvenirliliği (belge doğru mu?). 3. Belgenin temsil ediciliği (sınıfındaki 

belgelerin toplamını temsil edebilir mi?) ve 4. Belgenin anlamı (belgenin söylemeye 

çalıştığı nedir?) (Punch, 2014, s. 181). Çalışmanın temel amaç ve soruları bir yerde 

müfredat program ve ders kitap metinlerinin çokkültürcülük bağlamında azınlıklar 

hakkında ‘’ne söylediği’’ (bu bazen metinlerin ‘’ne söylemediği’’nden de yolla 

çıkarak) ile ilgilidir. Metinlerin ‘’söylemeye çalıştığı nedir’’ sorusu araştırmanın 

verilerinin analizinde tüm süreç boyunca kullanılan bir düşünce olmuştur. 

Çalışmanın amaç ve soruları ile çalışmaya ilham veren ve daha önce işaret edilen 

teori ve kavramlar çerçevesinde araştırma sorularının cevaplarının bulunmasında en 

etkin yolun eleştirel söylem analizi yönteminin olduğuna kanaat getirilmiştir. 
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Eleştirel söylem analiz metodunda metinlerde kullanılan dil, sözcükler, cümleler ve 

dilsel özellikler önemli olmakla birlikte verilerin analizinin merkezini 

oluşturmamaktadır. Analizin merkezi tüm bu özellikler çerçevesinde dilin anlamını, 

‘’ne söylüyor’’ ve ‘’kim söylüyor’’u bulmaktır. Dil, sosyal dünyayı yaratması 

yanında sosyal kimlik ve sosyal ilişkileri de yaratan bir alandır. Başka bir deyişle 

fiziki gerçeklik vardır ama bu gerçeklik söylemlerle anlam kazanmaktadır. Söylem 

olmadığında dünya anlamsızlaşır (Jorgensen & Phillips 2009, s. 15). Dolayısıyla dil 

kullanılarak yaratılan metinler, sadece insanların kendi aralarındaki bir iletişim aracı 

değil ama bunların dünyasının anlamını da yaratmaktadır.  

[…] Metinler, iletişim ihtiyacının sıradan sonuçları değildir. Metinler daha ziyade pek 

çok düzeyde işlev üstlenir ve bir kişinin siyasal ve psikolojik koşullarının ve kendilikler 

bütününün ürünüdür. İnsan varlıklar, karmaşık ve çok yönlü anlamların daimi 

yaratıcısıdırlar (Gee vd, aktaran Punch, 2014, s. 217). 

Metinlerdeki söylemi belirleyen önemli özellik ‘’kaçınılmaz olarak sosyal ve tarihsel 

bir matris içinde […] kültürel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kişisel’’ seslerdir ama 

aynı zamanda söylemin kendisi de ‘’bu sosyal ve tarihsel matrisin önemli yönlerini 

kurar ve biçimlendirir’’ (Punch, 2014, ss. 215-216). Bu nedenle müfredat ve ders 

kitap metinlerinin analizinde kullanılacak eleştirel söylem analizinde dil, sözcükler 

ve cümlelerden ziyade ‘’dilin kullanma biçimi, ne için kullanıldığı ve dilin içinde 

kullanıldığı sosyal bağlam’’ önem kazanmaktadır. Analiz metodu için ‘’fikirlerin 

ifade edildiği çerçeve […] ve bakış açısı önemlidir’’ (Punch, 2014, s. 214).  

Eleştirel söylem analizi, metinlerin içinde açık ve/veya saklı birçok öğeyi ortaya 

çıkarmasıyla dikkat çekmektedir.  

Söylem, bir iletinin tüm boyutlarını -sadece iletinin içeriğini değil, onu dile getireni 

(kim söylüyor?), otoritesini (neye dayanarak?) […] ve hedefini (neye ulaşmak için 

söyleniyor)- kapsar (Worall’dan aktaran Punch 2014, s. 215). 

Araştırmada kullanılmasına karar verilen eleştirel söylem analizi aynı zamanda belli 

bir zaman diliminde, belli insan grupları arasında geliştirilen fikir ve ifadelerin ortaya 

çıkmasına da olanak vermektedir. Özellikle de iktidarın diğer gruplara karşı 

geliştirdiği düşünce ve ifadelerin, ‘’dilsel kurgulamalarla’’ nasıl tanımlandığını 

konusunda önemli bir araçtır (Çelik & Ekşi, 2008, s. 113; Punch, 2014, s. 215). 
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Söylem analizinin bu boyutu çalışma açısından oldukça dikkat çekicidir. Araştırma 

sorularının cevapları büyük oranda ülkedeki insan grupları (çoğunluk ile azınlıklar) 

arasındaki ilişkilerle bağlantılıdır. Araştırma soruları, metinlerin analizinden 

hareketle çoğunluğun (iktidarın) azınlıklar konusundaki düşünce dünyasını bulmaya 

çalışmaktadır.    

Metinlerdeki tüm bu karmaşık boyutların ortaya çıkmasında eleştirel söylem analiz 

metodu yanında, bu metodu kullanan araştırmacıya da büyük bir görev düşmektedir. 

Söylem analizini yürüten araştırmacı, adeta ‘’bir arkeolog gibi’’ metinlerde bazı izler 

üzerinde çalışır ve bu izlerden yola çıkarak metinlerde açık olan yönler yanında açık 

olmayan, saklı, gizli yönlerin de açığa çıkmasını sağlar.   

Analizci [...] dokümanlarda bulduğu izler üzerinde çalışır. Bu izler, çeşitli durumların, 

olguların işaretleridir. Görünen işaretler sayesinde keşfedilecek bazı şeyler vardır. 

Analizci [...] çıkarsama ve çıkarım (inference) sayesinde, mesaj, kanal, mesajın vericisi 

ve alıcısı hakkında birtakım bilgiler edinebilir (Bilgin, 2014, ss. 14-15).  

Bir yerde bu yöntem, metnin normal okumadan farklı, derinliği olan ‘’ikinci bir 

okuma’’ya olanak vermektedir. Bu ‘’ikinci okumadan’’ amaç ‘’okumayı 

zenginleştirmek’’ ve ‘’görüneni aşmak’’tır (Bilgin, 2014, ss. 1, 8).  

Araştırma verilerinin çözümlenmesinde eleştirel söylem analizinin neden araştırma 

için tercih edildiği sorusunun cevabı, müfredat ve ders kitap metinlerinin iki 

niteliğinde saklıdır. Bu niteliklerden birincisi müfredat ve ders kitaplarında verilen 

bilgilerin her zaman objektif gerçekliği dile getiren metinler olmadıklarıdır. Ders 

kitapları ve özellikle de Tarih ders kitaplarının en önemli fonksiyonu öğrenciye 

yaşadığı ülkenin tarihi ve toplumu hakkında bilgi aktarmaktır ve bu çerçevede 

öğrencinin beli bir dünya görüşüne sahip olması istenmektedir. Başka bir deyişle adı 

geçen ders kitaplarının önemli bir fonksiyonu, metinlerindeki söylemle okurun 

(öğrencinin), devletin/toplumun hakim ideolojisi çerçevesinde tasarlanan vatandaşın 

şekillendirilmesiyle ilgilidir. Bu nedenle adı geçen ders kitaplarında verilen 

bilgilerin, her zaman objektif gerçekliği dile getiren metinler olmaktan çok, devletin 

(ve büyük oranda toplumun) metinlerde anlatılan olaylar hakkındaki genel görüşünü 

(resmi görüş) dile getirmiş olma ihtimali yüksektir. Müfredat ve ders kitap 
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metinlerinin ikinci önemli öğesi de bu metinlerdeki bilgilerin devletin/toplumun 

hakim ideolojisi çerçevesinde şekillenmesidir. Bu metinler, toplumda hakim olan 

çoğunluk grubunun, diğer azınlık gruplarıyla olan ilişkilerinin açık veya saklı bir 

şekilde görüldüğü önemli bir alandır (Bronäs, 2000, s. 25).  

Dolayısıyla müfredat program ve ders kitap metinleri devletin/toplumun öğrenciyle 

kurduğu önemli bir bağ niteliğindedir. Devlet müfredat ve özellikle de ders kitap 

metinleri ile öğrenciye ulaşır ve bu metinlerle onu şekillendirmeye, onu aktarmak 

istediği değerler çerçevesinde bir forma ve kalıba sokmaya çalışmaktadır. Öğrenciyle 

kurulan bağ, kitaplarda kullanılan dil ile sağlanmaktadır. Devletin/toplumun dil 

vasıtasıyla öğrenciyle kurduğu bu ilişki tek taraflı bir etkileşim aracı olmayabilir. 

Ders kitaplarındaki dil öğrencinin de metinle bir ilişkiye girmesine olanak verebilir. 

Bu da Lotman’ın açık strüktür olarak nitelediği dilin yapısıyla ilgilidir (Bronäs, 

2000, s. 25). Müfredat program ve ders kitaplarındaki metinler açık strüktüre sahipse 

yani metin önkabuller içermiyor, öğrenciyi konu üzerinde düşünmeye ve yeniden 

düşünmeye sevk ediyorsa ve/veya yöneltilen sorular öğrencinin farklı bakışları 

görmesine olanak sağlıyorsa, öğrenciye kendi metnini yaratma olanağını verecektir. 

Başka bir deyişle metinlerdeki dil açık strüktüre sahipse öğrenci metinlerde 

kullanılan dil vasıtasıyla toplumdan etkilenirken aynı zamanda öğrenci de okuduğu 

metinle kurduğu diyalog sayesinde toplumun değerlerini etkileyebilmekte ve onları 

yeniden üretebilmektedir. Bu etkileşimin tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı olduğu, 

metinlerin açık veya kapalı strüktüre sahip oldukları dereceye bağlıdır (Bronäs, 2000, 

s. 25).  

2.2.2. Veri Analizi 

Araştırmanın modeli, yöntemi ve analiz araçları belirlenirken akılda tutulan temel 

nokta çalışmanın amaç ve sorularının cevaplarının bulunmasında en iyi yöntemin ne 

olacağıdır. Aynı zamanda çalışma boyunca, bazı teorisyen ve yazarlardan ödünç 

alınan kavramların da araştırmanın amaç ve sorularının cevaplarının derinleştirme ve 

zenginleştirmeye yönelik kavramlar olarak seçildikleri vurgulanmıştır.  
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Müfredat ve ders kitap metinlerinin analizine öncelikle bu verilerin defalarca 

okunmasıyla başlanmıştır. Bu okumalar, araştırma verilerinin daha sonra yapılacak 

ikinci okumalar olarak da adlandırılan derin okumalarının daha verimli olmasına 

hazırlık olarak yapılmıştır. Bu ilk okumalar, metinlerin genel karakteri, metinlerde 

hangi konuların işlendiği, nasıl işlendiği gibi noktalar konusunda temel bir fikir 

edinilmesi ve metinler hakkında genel bir resmin oluşması içindir. Daha sonra 

yapılan ‘’yakın okumalar’’da ise araştırmanın amaç ve sorularına en iyi şekilde 

cevap verecek sistematik bulguların elde edilmesi için bazı temel kod/temalar 

aranmıştır. Bu temalar aranırken aynı zamanda Kymlicka, Taylor ve daha önce adları 

anılan diğer teorisyen ve yazarlardan araştırma analizine ilham kaynağı olan 

kavramların da hangi temalarda kullanılacağına karar verilmiştir. 

Verilerin analizi için temalar oluştururken, bunlar bir yerde söylem analizinin 

araçları, elekleri olarak düşünülmüştür. Araştırma verileri söylem analizi 

çerçevesinde ve aralarında Kymlicka ve Taylor’un da olduğu teorisyen ve 

yazarlardan alınan kavramlar da kullanılarak, derin okumalarla bu ince eleklerden 

geçirilerek araştırma sorularına cevaplar bulunmaya çalışılmıştır. Söylem analizinin 

araçları, elekleri olarak üç temanın araştırmanın amaç ve sorularına uygun olacağına 

kanaat getirilmiştir. Bu kod/temalar şunlardır: (1) Liberal Çokkültürcülük, (2) Çok 

Seslilik ve (3) Ötekileştirme: Biz ve Onlar. Bu kod/temalar araştırmanın bulguları 

açısından önemli olduğundan, bundan sonraki üç başlıkta kısaca bu kavramların 

araştırmada nasıl anlaşıldığı ve kullanıldığı açıklanmaktadır.  

2.2.2.1. Liberal Çokkültürcülük  

Bu tema altında temel olarak söylem analizi çerçevesinde çalışmanın verileri, 

müfredat program ve ders kitap metinleri, ’’derin okumalarla’’ çokkültürlülük, 

çokkültürcülük, azınlık ve ulusal azınlık kavramlarının ve/veya bu anlamları veren 

başka kavramların analizine dayanacaktır. Burada liberal çokkültürcülükten anlaşılan 

şey, metinlerin Kymlicka’nın farklılıklarının onay görmesi ve Taylor’ın tanınma gibi 

kavramlarına ne kadar olumlu cevaplar vermesiyle ilgilidir. Bu tema için araştırma 

verilerine yöneltilen bazı sorular şunlardır: (1) Çokkültürlülük, çokkültürcülük ve 



46 

 

azınlık kavramları ve/veya bu anlamları veren başka kavramlar kullanılmış mıdır? 

(2) Adı geçen kavramlara ne anlamlar yüklenmektedir? (3) Ülkede azınlık olan 

gruplar açıkça ve ismen belirtilmekte midir? (4) Azınlık tarihi, çoğunluk tarihinin 

anlatıldığı bir ayrıntı olarak mı yoksa kendi özgün nitelikleri çerçevesinde mi 

anlatılmıştır?  

Bu kod/tema altında liberal demokrasiye sahip olduklarını dile getiren Türkiye ve 

İsveç’in, eğitim politikaları çerçevesinde müfredat program ve ders kitap 

metinlerinde liberal çokkültürcü bir politika ve uygulamaya sahip olup olmadıkları 

konusunda da önemli ipuçları elde edilecektir.    

2.2.2.2. Çok Seslilik  

Burada temel olarak çalışma verilerinde, müfredat program ve ders kitap metinleri, 

azınlıkların anlatılan tarihleri veya azınlıkları ilgilendiren bir olayın anlatılmasında 

azınlık/ların perspektifine yer verilip verilmediğine bakılacaktır. Burada özellikle 

Kymlicka’nın azınlıkların seslerini duyurabilme ve Bakhtin’in diyalojik (çok sesli) 

kavramları ödünç alınmıştır ancak Foucault’un iktidar kavramı ve Fairclough’un 

söylemin ideolojik olduğu kavramları da akılda tutulmuştur. Bu tema altında, Liberal 

Çokkültürcülük teması altında da belirtildiği gibi, yine araştırma verilerine bazı 

sorular yöneltilerek bulguların araştırmanın amaç ve soruları çerçevesinde çok yönlü 

olmaları sağlanmaya çalışılacaktır. Burada araştırma verilerine yöneltilecek temel 

sorular şunlardır: (1) Metinlerde azınlık perspektifi verilmekte midir? (2) Azınlık 

yazar, birey ve kurumların görüşleri metinlerde yer alıyor mu? (3) Anlatılan sadece 

devletin resmi görüşü müdür yoksa bunun yanında farklı bakış açılarına da yer 

veriliyor mu? (4) Metinlerde farklı sesler varsa bu seslerin hepsi aynı düşünce ve 

argümanları mı söylüyor yoksa bunlar farklı düşünce, perspektif ve argümanları mı 

dile getirmektedir?  

Araştırma verilerinde özellikle azınlık yazar, birey ve kurumlarının farklı görüşlerine 

yer veren metin alıntılarının olup olmadığına ve/veya kitap yazarının azınlıkların 

farklı seslerini kendisinin dile getirip getirmediğine bakılacaktır. Daha önce 
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belirtildiği gibi metinlerde farklı seslerin olması metinlerin çok sesli olması için 

yeterli bir koşul değildir. Metinlerde çok seslilik ancak farklı söylemlere sahip olan 

seslerin dile getirilmesiyle oluşturulabilir. Dolayısıyla araştırma verilerinde 

azınlıklara ait yazar, birey ve kurumlardan alıntılar verilmesi azınlık seslerinin 

duyulacağı anlamına gelmemektedir. Azınlık seslerinin duyulması, azınlık yazar, 

birey ve kurumlarından yapılan alıntıların, metnin eğer varsa temel söyleminden 

farklı düşünce ve söylem taşımalarına bağlıdır. Yoksa metinlerde azınlıklardan 

yapılan alıntılar, kitabın veya devletin resmi görüş söylemini desteklemek ve/veya 

güçlendirmek için kullanılmaktaysa bunlar metni çok sesli yapmamaktadır. Bu 

durumda farklı seslere rağmen tüm sesler aynı şeyi söylediğinden metin yine de tek 

seslidir.  

Aslında müfredat program ve özellikle de ders kitaplarının fonksiyonları 

düşünüldüğünde (genel toplumun/devletin değer yargıları ile ideolojisinin 

öğrencilere aktarılması gibi) ders kitap metinlerinin roman, hikaye gibi diğer yazım 

türlerinden çok daha fazla monolojik (tek sesli) olacağı muhtemeldir. Ancak 

müfredat program ve ders kitaplarının çok sesli olmaları da beklenmelidir. Bunun 

önemli bir nedeni hem Türkiye hem de İsveç’in okullarda uyguladıkları müfredat 

programlarında öğrencinin kendi düşünce dünyasını geliştirme, farklı bakış 

açılarından olaylara bakma ve olayları analiz etme gibi yeteneklerini geliştirmesine 

yaptıkları vurgudur (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, 2008, ss. 6-7; Lgr 

11, 2016, ss. 8-9). Bu vurgudan hareketle ders kitaplarını okuyan öğrencinin 

çoğunluğun sesini duyması yanında farklı kültür, dil ve dinlere sahip olan 

azınlıkların seslerini de duymasının, kendi düşünce dünyasının oluşması ve farklı 

perspektifleri keşfetmesi açısından önemli bir rol oynayacağı açıktır (Bronäs, 2000, 

ss. 25-26). 

2.2.2.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Söylem analizinde kullanılacak üçüncü tema ise müfredat program ve ders kitap 

metinlerinin azınlıkları ulusun/toplumun bir parçası olarak betimleyip 

betimlemedikleriyle ilgilidir. Bu tema altında yapılacak analizde akılda tutulan kilit 
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kavramlar, Taylor’un yanlış tanınma ve azınlıklara yönelik sevilmeyen bir imaj 

yaratılmasıdır. Taylor’un bu çerçevedeki düşünceleri yanında Kymlicka’nın 

farklılıkların onay görmesi, Foucault’un iktidar ve Fairclough’un söylemin ideolojik 

olduğu çerçevesinde geliştirdikleri kavramlar/düşünceler de çalışmanın bu temasında 

önemli rol oynayacaktır.  

Müfredat program ve ders kitap metinleri, genel toplumun/devletin az veya çok 

hakim ideoloji ve zihniyetlerinin iz düşümleri olduğundan araştırma verilerinin 

anılan kavramlar çerçevesindeki analizi, genel toplumun/devletin azınlıkları nasıl 

algıladıkları, onlar hakkındaki temel söylemlerin ne olduğunun ortaya çıkması 

açısından önemlidir. Bu tema altında, araştırma verilerine Taylor, Kymlicka, 

Foucault ve Fairclough’un kavramlarını da akılda tutarak şu temel sorular 

yöneltilecektir: (1) Azınlıkların etnik, kültürel, dil ve dinsel farklılıkları kabul 

edilmekte midir? (2) Azınlıklar ulus/toplumun bir parçası olarak betimlenmekte 

midir? (3) Azınlıklara yönelik yaratılan imajlar nedir? (4) Metinlerde biz  (çoğunluk) 

ve onlar (azınlıklar) kategorileri görülüyor mu? (5) Azınlıklar betimlenirken bunlara 

atfedilen beli olumsuz özellikler var mıdır? 

2.2.3. Araştırma Verileri: Müfredat Program ve Ders Kitapları  

Araştırma Türkiye ve İsveç’ten seçilen altı müfredat ile altı ders kitap metninden 

oluşmaktadır. Müfredat ve ders kitaplarının seçimi (hangi müfredat ve ders 

kitaplarının seçileceği) araştırmanın amaç ve soruları çerçevesinde, Türkiye ve 

İsveç’teki ilk ve ortaöğretimde okutulan ders kitapları incelenerek yapılmıştır. 

Türkiye ve İsveç’ten ülkedeki azınlıklar hakkında yazan ve/veya bu konuları işlemesi 

beklenen kitaplar tespit edilmiştir. 

Bu incelemeler sonucunda Türkiye’de azınlıklar konusundaki ilk ciddi metinlerin 10. 

sınıfta okutulan Tarih 10 ders kitabında, İsveç’te okutulan ders kitapları konusunda 

yapılan incelemelerde ise ulusal azınlıklar konusundaki ilk ciddi metinlerin 8. sınıfta 

okutulan Samhälle idag 8 (Toplum Bugün 8) ders kitabında yer aldığı tespit 

edilmiştir.  
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Araştırma konusunun, Türkiye ile İsveç’in eğitim politikalarının müfredat ve ders 

kitap metinlerinde izlenmesi konusunda bir karşılaştırma olmasından dolayı, 

karşılaştırılacak ders kitaplarının aynı ders ve aynı sınıfta okutulan kitaplar olması 

gerektiği düşünülebilir. Ancak araştırmanın amaç ve sorularına bakıldığında esas 

sorunun ders kitaplarının azınlıkları nasıl betimlediği ile ilgili olduğu görülecektir. 

Bu nedenle adı geçen ülkelerden aynı veya birbirine denk ders kitaplarının olmasına 

dikkat edilmesine rağmen, kitapların seçiminde, bunların azınlıklar hakkında 

metinler içermesine veya içermesi beklenen kitapların seçilmesine önem verilmiştir. 

Bu nedenle araştırmanın temel analiz metinleri olarak azınlıkların ilk kez ciddi 

şekilde anlatıldığı, Türkiye’den 10. sınıflarda okutulan Tarih 10 ve İsveç’ten 8. 

sınıflarda okutulan Toplum Bugün 8 ders kitapları ve bunların müfredat programları 

seçilmiştir. İsveç’te 8. sınıflarda okutulan Toplum Bugün 8 ders kitabının seçilmiş 

olmasına rağmen bu alanda dikkati çekilmesi gereken bir nokta İsveç’teki okullarda 

farklı yazar/yazarlar ve farklı yayımcılar tarafından basılan farklı kitapların 

okutulmasıdır. İsveç, 1990 yılından sonra devletin ders kitapları üzerindeki 

denetimini ortadan kaldırdığı için, okulda hangi ders kitabının okutulacağı, dersi 

veren öğretmene/öğretmenlere bırakılmıştır. Dolayısıyla İsveç’ten seçilen Toplum 

Bugün 8 ders kitabı, İsveç’in tüm okullarında okutulan bir ders kitabı değildir. Bu 

durumda araştırmaya neden bu kitabın seçildiği sorusu akla gelebilir. Araştırmanın 

kapsamına alınacak kitabın, İsveç’te genel ve yaygın kullanımı olan ve bu yönüyle 

adı geçen dersin genel çizgisini izleyen bir kitap olması amaçlanmıştır. Bu nedenle 

Toplum Bugün 8 ders kitabı, İsveç’in okul ders kitapları alanında en büyük iki 

yayımcıdan biri olan Natur&Kultur AB tarafından yayımlanan ve İsveç okullarında 

yaygın olarak okutulan kitap olmasından dolayı seçilmiştir. Başka bir deyişle analiz 

edilecek kitabın çok sayıda öğrenci tarafından okunan bir kitap olmasına dikkat 

edilmiş ve bu yolla ulusal azınlıklar konusunda öğrencilere ulaşan en yaygın 

betimleme seçilmeye çalışılmıştır. Türkiye ve İsveç karşılaştırılması açısından bu 

alandaki ikinci bir sorun da İsveç’te müfredatın belirlediği konularda öğrencinin 

bilgilendirilmesinin, okullarda okutulan ders kitabının değil ama dersi veren 

öğretmenin sorumluluğunda olmasıdır. Yani bir okulda okutulan ders kitabı ulusal 

azınlıklar hakkında bilgi versin ya da vermesin, öğrencilerin İsveç’te bulunan ulusal 
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azınlıklar hakkında bilgilendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır.  Öğretmen, 

müfredatın belirlediği konuları, okutmaya karar verdiği kitap/kitaplardan ve/veya 

diğer kaynaklardan seçmekle sorumludur. Dolayısıyla İsveç’te farklı yazar/yazarlar 

ve yayımcılar tarafından basılan ve okullarda okutulan Toplum Bugün 8 ders 

kitabının içeriğine sahip farklı ders kitaplarında (kitapların adlarında da bazı nüanslar 

olmaktadır) ulusal azınlıklar konusunda bilgiler bulunmayabilir. Araştırma için bu 

kitabın seçilmesinin bir nedeni daha önce belirtildiği gibi kitabın yaygın olarak 

okullarda okutulan bir kitap olması yanında, ulusal azınlıklar konusunda bilgiler 

içermesindendir. Türkiye’den Tarih 10 ve İsveç’ten Toplum Bugün 8 kitaplarının 

yanı sıra, çalışmaya Türkiye ve İsveç’te dört kitap daha seçilmiştir. Bu hem araştırma 

sorularının daha da derinleşmesine olanak vermek, hem de araştırma bulgularının 

güvenliğini güçlendirmek için yapılmıştır. Araştırmaya Türkiye’den seçilen ikinci 

kitap ortaöğretimde okutulan Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları
1
 ders kitabı 

ve bunun müfredatıdır. Demokrasi ve İnsan Hakları adlı kitabın seçilmesi, 

metinlerde azınlıklarla da alakası olan demokrasi kavramı ve ülkedeki azınlıklarla 

ilgili bazı kısa metinlerin yer almasındandır. İsveç’ten seçilen ve Demokrasi ve İnsan 

Hakları dersinin muhtevesına yakın içeriği olan kitap, Toplum Bugün 8 ders 

kitabıdır. Türkiye’den araştırmaya seçilen son kitap ise 8. sınıflarda okutulan Türkiye 

Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8
2
 adlı çalışmadır. İnkılap Tarihi 

kitabının seçilmesinin nedeni azınlıkları da yakından ilgilendiren Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşundan başlayarak günümüze kadarki tarihle ilgili 

olmasındandır. Bundan amaç, kitap metinlerinin günümüz toplumunu çokkültürlü 

olarak görüp görmediğini ve azınlıklara yönelik betimlemelerin nasıl olduğunu 

görmektir. Ancak Türkiye’nin yakın tarihi ve Cumhuriyetin kurucu babası olan 

Atatürk’ün inkılap ve düşüncelerinin de anlatıldığı İnkılap Tarihi ders kitabına denk 

bir kitap İsveç’te mevcut değildir. Bunun bir nedeni, modern İsveç devletinin 

kuruluşunda Türkiye’de Atatürk’ün oynadığı önemli rolü oynayan tarihsel bir 

şahsiyettin bulunmayışıdır. Modern İsveç devletinin kurucu babası olarak kabul 

                                                 

1
 Çalışmada Demokrasi ve İnsan Hakları olarak anılacaktır.   

2
 Çalışmada İnkılap Tarihi olarak anılacaktır.  
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edilen kişi 16. yüzyılda yaşayan kral Gustav Vasa daha çok İsveç’in 16. yüzyıl 

tarihinin anlatıldığı tarih kitaplarında anılmaktadır. İsveç’in son dönem tarihi ise 

okullarda okutulan farklı Tarih ve Yurttaşlık Bilgisi gibi ders kitaplarında 

verilmektedir ve daha çok İsveç’in demokrasi ve ekonomik yönden değişimlerini 

içermektedir.    

İsveç’ten ise 7-9. sınıflarda okutulan Historia 7-9
3
 (Tarih 7-9) ve 10. sınıflarda 

okutulan tarih kitabı Perspektiv på historien 1b
4
 (Tarihe Perspektif Bakış 1b) ve 

bunların müfredat programları araştırmaya dahil edilmiştir.      

İsveç’ten belirlenen diğer iki kitapta, Toplum Bugün 8 kitabının seçiminde olduğu 

gibi bazı zorluklarla karşılaşılmıştır. Tarih 7-9 kitabının seçilmesinde bu defa ders 

kitapları yayımlayan büyük bir yayıncının bastığı bir kitap değil ama orta 

büyüklükteki bir yayımcı olan Capensis förlag AB’nin bastığı tarih ders kitabı 

seçilmiştir. Bu seçimin arkasındaki düşünce, daha az sayıdaki okulun okuttuğu bir 

ders kitabının da analize dahil edilmek istenmesi ve bu yolla çok yaygın olan ders 

kitapları yanında daha az yaygın kullanımı olan ders kitaplarının da araştırmaya 

yansıtılmak istenmesidir. İsveç’ten 10. sınıflarda okutulan tarih kitabı Tarihe 

Perspektif Bakış’ın seçilmesi ise, analize dahil edilen en az bir kitabın 

ortaöğretimden olması gerektiği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Bu yolla her iki 

ülkede hem ilköğretimden hem de ortaöğretimden kitapların olduğu metinlerin analiz 

edilmesi amaçlanmıştır.   

Analize dahil edilen kitap sayısı, üçü Türkiye’den (Tarih 10, Demokrasi ve İnsan 

Hakları, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8) ve üçü de İsveç’ten [Samhälle idag 8 

(Toplum Bugün 8), Historia 7-9 (Tarih 7-9), Perspektiv på historien 1b (Tarihe 

Perspektif Bakış)] olmak üzere altıdır. Aynı zamanda adı geçen ders kitaplarının 

müfredat programları da analize dahil edilmiştir.   

                                                 

3
 Çalışmada Tarih 7-9 olarak anılacaktır.  

4
 Çalışmada Tarihe Perspektif Bakış olarak anılacaktır.  
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Çalışmanın bir sonraki bölümünde çokkültürlülük, çokkültürcülük, azınlık ve ulusal 

azınlık kavramları açıklanarak Türkiye ve İsveç’in azınlıklar konusunda izledikleri 

temel politikaların belli başlı nitelikleri ve bunların arkasındaki nedenlere 

değinilecektir.    
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE AZINLIKLAR:                         

TÜRKİYE VE İSVEÇ ÖRNEKLERİ 

Osmanlı İmparatorluğu farklı etnik, kültür, dil ve dinlere mensup olan cemaatlerin 

yaşadığı bir coğrafyada kurulup gelişti. İmparatorluğun resmi dini İslam olmasına 

rağmen bu geniş coğrafyada yaşayan cemaatleri yönetebilmek için bu farklılıkları da 

koruyan bir sistem geliştirilmiştir.   

Osmanlı İmparatorluğu’nda, özellikle de İstanbul’un imparatorluk topraklarına 

katılmasından sonra, 15. yüzyılda şekillenmeye başlayan ve ülkede yaşayan 

gayrimüslim cemaatlere hak ve sorumluluklar getiren Millet Sistemi, Osmanlı’nın 

çokkültürlü yapısını göstermektedir. Millet Sistemi, cemaatlere bazı haklar vermesi 

yanında bu hakları sistemleştirmesi sayesinde bir nevi hukuki çerçeve de sağlamıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çok kültürlü yapısı ve gayrimüslim dini azınlıklar 

konusunda geliştirdiği ve dönemine göre geniş bir hoşgörüye sahip mirası devralan 

Türkiye Cumhuriyeti ise bu iki alanda, çokkültürcülük ve azınlıklar konusunda 

liberal uygulamaları çok daraltan bir anlayış ve uygulamaya sahip olmuştur. 

Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber azınlıklara karşı liberal olmayan politikaların 

uygulandığı bir dönem başlamıştır ve ancak 2000’li yıllardan sonra bazı iyileşmeler 

görülmektedir.  

İsveç de başından beri farklı etnik, kültür, dil ve dinlerin beraber olduğu bir devlettir. 

İsveç devletinin gelişip büyüdüğü 16 ve 17. yüzyıllarda devletin egemen dini 

Hıristiyanlıktı ve İsveç kültüründen farklı etnik, kültür, dil ve dine sahip olan Samiler 

aynı coğrafyada yaşıyordu. Aynı zamanda Hıristiyanlığın farklı mezhepleri olan 

Katolik ve Protestan kiliseleri ve küçük de olsa Yahudi ve Roman grupları mevcuttu. 

İmparatorluğun en geniş olduğu dönemde ise Finlandiya ve Norveç de İsveç devlet 

sınırları içinde bulunuyordu ve buralarda da farklı etnik ve kültürel gruplar 

yaşamaktaydı. Zaman zaman farklı kültür ve dinlere sahip olan gruplara, özellikle de 
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Samiler’e ve Fince konuşan iki grup olan İsveç Finleri ve Tornedalingar’ın dillerine 

yönelik yasakların yaşandığı ve bu grupların asimile edilmeye çalışıldığı dönemler 

olmuştur. İsveç’te çokkültürcülük ve azınlıklar hakkındaki açılım çok daha yeni 

dönemlere aittir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde gelişen liberal azınlık 

bakışı, özellikle İsveç’in 1995 yılında AB’ye girmesi ile büyük bir açılım yaşamıştır.   

Bundan sonraki iki başlıkta önce çokkültürlülük ve çokkültürcülük ve daha sonra 

azınlık ve ulusal azınlık kavramlarının tarihsel perspektiften gelişimleri 

anlatılacaktır. Daha sonra ise Türkiye ve İsveç’in azınlıklara yönelik modellerinin 

nasıl doğup geliştikleri, bunların ne zaman ve nasıl değiştikleri ve bu değişim ve 

kırılma noktalarının nedenleri açıklanacaktır. Aynı zamanda Türkiye ve İsveç’in 

azınlık/ulusal azınlık kavramlarını nasıl anladıkları konusunda ve bu anlayışın 

arkasındaki nedenlere değinilecektir.  

3.1. Çokkültürlülük ve Çokkültürcülük 

Bu iki kavram, çokkültürlülük ve çokkültürcülük, tümüyle farklı kavramlar 

olmamalarına rağmen aralarında bazı nüanslar mevcuttur. Birinci kavram, 

çokkültürlülük, betimleyici bir kavramdır, yani toplumda varolan durumu tasvir 

etmektedir. Olan hakkında bir değer yargısı belirtmediği gibi olması gerekenle de 

ilgilenmez. Çokkültürcülük ise normatif bir kavramdır, yani konu hakkında bir değer 

yargısına sahiptir (Canatan, 2013, s. 18; İbrahimoğlu, 2014, s. 62; Stavenhagen, 

2009, s. 39).  

Çokkültürlülük, iki veya daha çok sayıda farklı grubu/toplumu içinde barındıran bir 

yapıdır. Bu farklılık etnik, kültürel, dilsel ve dinsel olabileceği gibi (örneğin 

Türkiye’de Rumlar, Süryaniler ve İsveç’te Samiler, Romanlar gibi), farklı yaşam 

tarzlarına sahip topluluklar (örneğin eşcinseller, evsizler gibi) veya toplumun hakim 

değerlerine eleştirel bakış getiren gruplardan (örneğin feminist, ekolojik hareketler 

gibi) oluşabilmektedir (Kymlicka, 2015, ss. 50-53; Canatan, 2013, s. 17; Oran 2009, 

s. 67). Görüldüğü gibi çokkültürlülük çok geniş bir kullanım alanı olan bir 

kavramdır. Bu çalışmada ise çokkültürlük kavramı, etnik, kültürel, dilsel ve dinsel 
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gibi özellikleri ile çoğunluktan az veya çok farklıklar taşıyan grupların oluşturduğu 

toplum anlamında kullanılacaktır.  

Tarihsel süreçte homojen, tek bir etnik, kültür, dil ve dine sahip bir cemaatın yaşadığı 

bir imparatorluk veya devletten söz etmek kolay değildir. İmparatorluklar ve daha 

sonra 18. yüzyıl ve sonrasında kurulan ulus-devletler, farklı yoğunlukta olmakla 

birlikte, farklı etnik, kültür, dil ve dini olan grupların yaşadığı siyasi birliklerdir. 

Bugün de dünyada sayıları 200’ü bulan bağımsız ülkede 5 bin etnik grup ve 600 

yaşayan dil grubu bulunmaktadır. Ülkelerin çoğunda da farklı etnik, kültürel, dilsel 

ve dinsel topluluklar yaşamaktadır. Tek bir etnik grubun ve/veya tek bir dilin 

konuşulduğu veya tek bir din ve mezhebin olduğu homojen bir devlet bulmak hemen 

hemen imkansızdır. Batı ülkelerine bakıldığında hemen hepsinin çokkültürlü bir 

yapıya sahip oldukları görülmektedir. Örneğin ABD’de Avrupalı göçmenler yanında 

Amerika’nın yerlileri olan Kızılderililer, Porto Rikolular, Chicanos (Meksika 

kökenliler), Hawaii yerlileri gibi çok sayıda etnik kökenli grup mevcuttur. Kanada’da 

da İngilizler ve Fransızlar’la birlikte ülkenin yerlileri olan Kızılderililer yaşamaktadır 

ve 1960’lardan sonra farklı etnik, kültür, dil ve dine mensup başka grupların ülkeye 

göç ettiği görülmektedir (Kymlicka, 2015, ss. 26, 41-43).  

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Türkiye ve İsveç devletleri hem tarihsel süreçte 

hem de bugün, çokkültürlü yapılarıyla dikkat çekmektedir. Osmanlı devleti farklı 

ulus, dil ve dinleriyle dünyada çokkültürlülük bağlamında kurulan en renkli 

ülkelerden biriyken, bunun mirasını alan Türkiye aralarında gayrimüslim grupların 

da olduğu çok sayıda etnik kökenden insanın yaşadığı bir ülkedir. İsveç’te  Samiler 

ve Finliler gibi ülkede çok eski halk gruplarının yanında 1600’lü yıllardan sonra 

ülkeye göç eden Yahudiler ve Romanlar gibi gruplar ile 1960’lardan sonra dünyanın 

dört bir tarafından ülkeye göç eden çok sayıda etnik kökenli göçmen grup mevcuttur. 

İsveç de modern zamanların çokkültürlülük bağlamında en renkli ülkelerinden 

biridir.    
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3.1.1. Çokkültürlülüğün Nedenleri 

Farklı kültürlere (etnik, dil ve/veya dine) sahip grupların aynı siyasi birim içinde, 

aynı devlette, yan yana ve bazen de iç içe yaşamasına yol açan çeşitli nedenler 

vardır. Farklı kültürlerin aynı devlet içinde yaşamasının bir nedeni azınlık grubunun 

yaşadığı ülke/bölgenin bir başka devlet tarafından alınmasıdır (Kymlicka, 2015, s. 

41). Bu durum, tarihsel süreçte imparatorluk ve siyasi güç merkezlerinin kurulduğu 

ve egemenlik alanlarını genişletmek için savaştıkları dönemlerde sık görülmekteydi. 

Bugün Türkiye ve İsveç’in azınlıklar olarak kabul ettikleri grupların çoğu bu yolla 

ülkeye katılmıştır. Türkiye’deki azınlıklardan Rumlar, Ermeniler ve Süryaniler, 

Osmanlı’nın Anadolu ve Mezopotamya bölgesini kendi topraklarına katmasıyla 

ülkeye dahil olurken, İsveç’te de Samiler ve Tornedalingar İsveç’in kendi 

egemenliğini ülkenin kuzey bölgelerine genişletmesi suretiyle ülkeye katılan 

gruplardır.  

Bir ülkedeki kültürel çeşitliliği oluşturan başka bir neden ülkeler arasında yapılan 

göçlerden kaynaklanmaktadır. Bu göçler gönüllü olabileceği gibi zorunlu da olabilir. 

Afrika katısından çok sayıda insanın 17 ve 18. yüzyıllarda köle olarak Amerika’ya 

göçü zorunlu göçe bir örnektir. Bugün de Afrika, Ortadoğu ve diğer bölgelerdeki 

savaşlardan dolayı zorunlu olarak ülkesini bırakıp bir başka ülkeye göç eden çok 

sayıda insan bulunmaktadır. Bu insanlar bazen komşu ülkeye ve bazen de çok uzak 

bölgelere göçmektedir. Savaştan kaçan ve farklı kültürlere sahip insanlar her zaman 

ülkelerine geri dönememekte ve böylece gittikleri ülkedeki çoğunluktan farklı bir 

kültür, dil ve dine sahip olarak yeni yerleştikleri ülkelerde hayatlarının 

sürdürmektedir (Kymlicka, 2015, s. 41; Stavenhagen, 2009, ss. 39-40; İbrahimoğlu 

2014, s. 60).  

Gönüllü göç, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Batı Avrupa, ABD 

gibi ekonomik yönden gelişmiş ülkelere çalışmak üzere giden insanların oluşturduğu 

dalgadır. Ekonomik yönden gelişmiş ve iş gücüne ihtiyaç duyan bu ülkeler, öncelikle 

eski koloni ülkelerine yönelmiş ancak birçok başka ülkeden insan da çalışmak için 

bu ülkelere göç etmiştir. Bu insanların hemen hemen hepsi geldikleri yeni ülkeye 
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yerleşmiş ve o ülkenin bir parçası haline gelmişlerdir. Bir ülkenin çokkültürlü 

olmasının bir başka nedeni de savaşlar sonrasında yapılan anlaşmalarla çizilen yeni 

sınırlardır. Afrika’da Batılı güçler tarafından Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın 

bitiminde Avrupa ve Ortadoğu’da sınırlar, ülkelerin doğal, kültürel özellikleri 

dikkate alınmadan çizilmiş ve bu durum farklı etnik, kültür, dil ve dine sahip 

grupların yaşadığı siyasi devletlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Çokkültürlülüğe 

yol açan bir başka neden ise farklı kültürlerin karşılıklı yararları gözeterek bir 

federasyon oluşturmak üzere anlaştıkları durumlarla da oluşabilmektedir. İsviçre ve 

Belçika bu son anılan duruma örnektir ve adı geçen ülkelerde farklı kültür ve dillere 

sahip halk grupları mevcuttur (Kymlicka, 2015, s. 41; Stavenhagen, 2009, ss. 39-40; 

İbrahimoğlu 2014, s. 60). 

Tarihsel süreçte Roma, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları gibi 

ülkedeki farklı kültürlere bir nevi özerklik veren devletler olduğu gibi, farklı 

kültürleri ciddi şekilde baskı altına alıp asimile etmeye çalışan devletler de olmuştur. 

Azınlıklar özellikle ulus-devletlerin oluşum aşamasında ciddi ve bazen de 

azınlıkların tüm varlığını tehlikeye atan asimilasyon ve baskı politikalarına maruz 

kalmışlardır. Ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı ülkelerindeki demokratik 

gelişim, farklı kültürleri daha görünür hale getirmiştir. Bu durum özellikle 1960’lı 

yıllardan sonra terk edilen ‘’Anglo-uyum’’ modelinden sonra daha da belirgin hale 

gelmiştir. Anglo-uyum modelinde ülkeye gelen göçmenlerden kendi özgün 

geçmişlerini, kültür ve dilini terk etmeleri ve tamamen yeni geldikleri ülkede mevcut 

kültürel normları özümlemeleri beklenirdi (Kymlicka, 2015, s. 45). Ancak 1970’lı 

yıllara gelindiğinde Kanada, ABD ve diğer Avrupa ülkelerine dünyanın farklı 

ülkelerinden gelen göçmen grupların çoğalmasıyla Anglo-uyum modelini sürdürmek 

mümkün olmamış, bunun yerine göçmenlerin etnik geçmişlerinden gelen çeşitli 

özelliklerini korumalarını ve geliştirmelerini teşvik eden çokkültürcü politikalar 

benimsenmiştir (Kymlicka, 2015, ss. 43-47; İbrahimoğlu 2014, ss. 60-62).  
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3.1.2. Çokkültürcülük 

Çokkültürcülük kavramının normatif bir kavram olduğu daha önceki başlıkta 

belirtilmişti. Başka bir deyişle çokkültürcülük, çokkültürlülük konusunda bir değer 

yargısına sahiptir. Çokkültürcülük, çokkültürlülüğe olumlu bir anlam yüklemekte ve 

ülkedeki farklılıkları, toplumda olması gereken önemli bir öğe olarak görmektedir. 

Dolayısıyla yeryüzündeki hemen hemen tüm devletler çokkültürlü olmalarına 

rağmen (toplumlar genellikle farklı etnik, kültür, dil ve dinsel grupları içlerinde 

barındırmaktadır) devletlerin hepsi çokkültürcü, yani ülkedeki farklılıklara değer 

veren ve bu farklılıkları toplumun önemli bir öğesi olarak gören ve bunları korumaya 

yönelik politikalar geliştirmeye istekli değillerdir (Kymlicka 2015, ss. 50-51; 

Canatan, 2013, s. 18; İbrahimoğlu, 2014, s. 62).  

Çokkültürcülük kavramını ilk kez 1970’li yıllarda Kanada hükümeti, ülkeye gelen 

göçmenleri asimile etme yerine ülkedeki çok etnikli/kültürlü yapıya vurgu yaparak 

bunu korumak ve geliştirmek için kullanmaya başlamıştır. Çokkültürcülük bugün 

Batı Avrupa demokrasilerinin en çok tartışılan ve üzerinde farklı görüşler geliştirilen 

önemli kavramlarından biri haline gelmiştir (Kymlicka, 2015, s. 50; Canatan, 2013, 

s. 18). Çokkültürcülüğü üç temel noktada özetlemek mümkündür. Bunlardan 

birincisi devletin kültürel çeşitliliği tanımasıdır. Ülkedeki çokkültürlülüğün  

tanınması çokkültürcülük uygulamalarının esasını oluşturmaktadır. Ülke kendi içinde 

çokkültürlü olmasına rağmen, devlet bu çeşitliliği tanımıyorsa çokkültürcü 

uygulamaların hayata geçirilmesi imkansızlaşmaktadır. İkinci ilke toplumsal 

eşitliktir. Ülkenin, farklı kültür ve etnik grupları tanıması, toplumsal eşitlikle 

tamamlaması ve ekonomik anlamda eşit hak ve olanaklara sahip olmaları 

gerekmektedir. Tek başına ülkenin hukuksal olarak çokkültürlülüğü tanıması 

çokkültürcülük için yeterli değildir, bunun toplumsal bir içeriğinin de olması 

gerekmektedir. Bu farklılıklar toplumun büyük çoğunluğu tarafından benimsenmeli 

ve uygulamada bu ilkeler geçerli olmalıdır. Üçüncü önemli ilke ise toplumsal 

bütünleşmedir. Burada tanıma ve toplumsal eşitlik temelinde farklı gruplar birlik 

oluşturmalıdır. Çokkültürcülüğe getirilen eleştirilerde söylendiği gibi çokkültürcülük, 
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farklı grupların birbirinden kopuk, gettolarda yaşaması değil aksine farklı 

kimlikleriyle beraber bir bütün oluşturmalarıdır. Bu tür çokkültürcülüğe bir örnek 

İsviçre’dir. İsviçre’de farklı kantonlardaki çeşitli kültür ve dillere rağmen, tüm 

yurttaşlar güçlü bir ortak bağlılık duygusuna sahiptir ve bunu sağlayan olgu da yine 

tüm bu farklı kültür ve dillerin özgürce kendini ifade etme ve gelişmelerine olanak 

veren çokkültürcü politikalardır (Taylor 2014, ss. 82-84; Kymlicka, 2015, ss. 43-53; 

Stavenhagen, 2009, ss. 39-40; Canatan, 2013, ss. 18-19). 

3.1.3. Liberal Çokkültürcülük 

Etnik, kültürel, dilsel ve dinsel farklılıkların günümüz toplumlarında bir sorun alanı 

olarak belirmesi, bu alanda farklı kuramsal yaklaşımların (teorilerin) doğmasını da 

beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amaç ve soruları ile yakından bağlantılı olan 

ve bir önceki bölümde detayları verilen Liberal Çokkültürcülük (Azınlık Haklarının 

Liberal Teorisi) yaklaşımı yanında, Radikal Çokkültürcülük ve Cumhuriyetçi 

Çokkültürcülük yaklaşımları da dikkat çekmektedir. Bu farklı yaklaşımların, 

toplumsal ve siyasal yapıyı analizleri farklı olduğu gibi, amaçladıkları toplum ve 

yöntemler de farklıdır.   

Radikal Çokkültürcülük taraftarları, evrensel ve eşit bir yurttaşlık fikrinin hem 

mümkün olmadığını, hem de istenilir bir şey olmadığını belirtmektedir. Buna göre 

evrensel yurttaşlık fikri, egemen grubun kültürel ve tarihsel deneyimleri üzerine 

hukuki ve siyasi bir yapı kurduğuna ve bu yapının farklı grupların ve alt-kimliklerin 

baskı altına alınmasını maskelediğine dikkat çekmektedirler. Bu tür bir yurttaşlıkta 

(1) farklı gruplar paylaşmadıkları halde çoğunluğun, egemen grubun, normlarına 

uymak zorunda kalmakta, (2) evrensel ve tarafsız olarak betimlenen egemen grubun 

normları, farklı grubun normlarını sapkın, tuhaf ve benzeri olarak niteleyebilmekte 

ve (3) farklı kimliklerin bastırılmasına ve farklı grup bireylerinin kendilerine 

duydukları özsaygıyı yitirmelerine yol açmaktadır. Bu görüşün taraftarları, azınlık 

grupları ile çoğunluğun bütünleşmesi temelini dile getiren Liberal 

Çokkültürcülük’ten farklı olarak azınlık gruplarının olumlu, doğal ve istenilir olarak 

görülmesi ve buna uygun olarak da bunların kendi kültürlerini geliştirmek için 
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devletin aktif olarak müdahalesinin, maddi yardım ve toplumsal kurumlarda siyasal 

temsil ve farklı yurttaşlık haklarının kabul edilmesinin gerekli olduğunu dile 

getirmektedir. Radikal Çokkültürcülük azınlıkların farklılıklarının bütünleşmesini 

değil ama bu farklılıkların kurumsallaşmasını istemektedir. Cumhuriyetçi 

Çokkültürlülük ise toplum hayatını temel olarak iki alana ayırmaktadır. Bu 

alanlardan birincisi kamu alanı, diğeri ise özel yaşamdır. Bu görüşü savunanlara göre 

kamusal alan, toplumun ortak değerlerine göre inşa edilmeli ve burada farklı 

grupların kendi farklılıklarını taşımalarına izin verilmemelidir. Buna karşılık azınlık 

gruplarının özel yaşamda kendi kültür, dil, din, gelenek ve giyimlerini serbestçe 

yaşamalarına olanak sağlanmalı ancak bunların resmileştirilmesine ve 

kurumsallaşmasına izin verilmemelidir (Canatan, 2013, ss. 21-23).   

Özetlemek gerekirse bir önceki bölümde detayları verilen Liberal Çokkültürcülük ve 

bu altbaşlık altında genel hatları verilen Radikal Çokkültürcülük ile Cumhuriyetçi 

Çokkültürcülük arasındaki en önemli fark; Liberal Çokkültürcülük’te azınlıkların 

kullandığı/kullanacağı haklar geçici olmamakla birlikte tüm farklılıkların bir başka 

boyutta bütünleşmeleri istenirken, Radikal Çokkültürcülük’te toplumdaki farklılıkları 

bütünleştirme düşüncesi olmadığı gibi bu farklılıkların kurumsallaşması 

istenmektedir. Cumhuriyetçi Çokkültürcülük’ün diğer iki görüşten ayrıldığı en 

önemli nokta, toplumdaki farklılıkların hiçbir şekilde kamu alanına taşınmayacağı 

konusundaki düşüncedir. Buna göre azınlıklar kendi farklılıklarını özel hayatta 

yaşayabilir ama bunların kamuya taşınması ve dolayısıyla kamunun bu farklılıkların 

devam ettirilmesi konusunda bu gruplara destek vermesi oldukça 

sınırlandırılmaktadır.    

3.2. Azınlık ve Ulusal Azınlıklar 

Bundan sonraki alt başlıklarda azınlık kavramının tarihsel gelişimi, nasıl ve neden 

ortaya çıktığı konusu ele alınacaktır. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki 

dönemde kullanılmaya başlanan ve Batı Avrupa’da ve bu arada İsveç’te de giderek 

yaygınlık kazanan ulusal azınlık kavramının hangi anlamda kullanıldığı 

açıklanacaktır. Ayrıca ne sosyal bilimcilerin ne de devletlerin üzerinde anlaştığı 
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azınlık kavramına getirilmeye çalışılan tanım üzerinde durulacak ve azınlıkların ne 

tür haklarının olduğu ve bu grupların korunması için getirilen mekanizmalara 

değinilecektir.  

3.2.1. Azınlık Kavramının Tarihsel Gelişimi 

Azınlık veya azınlıklar bugün tüm demokratik toplumlarda demokrasinin 

vazgeçilmez bir öğesi olarak görülmektedir. Bir yerde bir ülkenin demokrasisinin ne 

kadar derinleştiğinin bir ölçütü, ülkedeki azınlıkların durumu ile yakından 

bağlantılıdır. Dolayısıyla ister demokratik isterse de demokratik olmayan devletler 

kendi ülkelerindeki azınlıkların (eğer ülkede azınlık olduğunu kabul ediyorlarsa) ne 

kadar rahat ve önemli haklara sahip olduklarına vurgu yapmaktadır.  

Günlük dilde azınlık sözcüğü, genellikle, tümüyle nicel (sayısal) bir anlamda ve 

çoğunluk kelimesinin karşıtı olarak kullanılmaktadır. Ancak bu anlam azınlık 

kavramı için yanıltıcı olabilmektedir. Örneğin bir ülkede çoğunluğu oluşturmamasına 

rağmen iktidarı elinde tutan ve topluma egemen olan bir gruptan azınlık olarak söz 

etmek oldukça zordur. Başka bir deyişle sosyolojik tanımında azınlık kavramı, 

sadece nicel anlamı olan bir kavram değildir. Sosyolojide azınlık sözcüğü 

çoğunluğun değil ama daha çok egemen kelimesinin karşıtı olarak kullanılmaktadır 

(Canatan, 2013, ss. 16 ve 36-40; Johansson, 2008, ss. 103-106).   

Ayrıca azınlık kavramının ne olduğu konusunda ne sosyal bilimcilerin ne de 

devletlerin (demokratik devletler dahil) üzerinde tümüyle anlaştığı bir tanım mevcut 

değildir. Ortak bir tanımın olmamasının bir nedeni sosyal bilimlerin doğasında 

yatıyor olsa da diğer önemli neden bu kavramın siyasi ve hukuki bir yönünün 

bulunmasından kaynaklanmaktadır. Devletler konuya müdahil olmaktadır ve bunlar 

genellikle azınlık kavramının kendi iç sorunu ve ulusal çıkarlarına zarar verebileceği 

korkusunu taşıdıklarından, kendilerinin çizdiği azınlık kavramının dışında farklı bazı 

yönleri olan tanımları reddetme eğilimindedirler. Bir devlet azınlık tanımının etnik 

köken üzerinden yapılmasına şiddetle karşı çıkarken, bir başka devlet, dil veya bir 
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başkası da din veya mezhep üzerinden yapılan bir tanımı kabul etmemektedir (Oran, 

2015, s. 17; Çavuşoğlu, 2001, s. 34).  

3.2.2. Azınlık Kavramının Doğuşu 

Olgu olarak azınlıklar Antik ve Ortaçağ’da da vardı ancak kavramın kullanılması 16. 

yüzyılda Avrupa’da Katolik Kilisesi’ne karşı Martin Luther tarafından girişilen 

reform hareketinden sonra başlamıştır. Reformcu (Protestan) kiliselerin 

kurulmasından sonra Katolik ve Protestanlar ile bunların mensupları olan kral ve 

prensler, bu iki grup arasındaki sorunları savaşlarla çözememiş ve savaşlar 

sonrasında yaptıkları antlaşmalarla karşılıklı olarak diğer gruba (Katolik kral ve 

prensler Protestanlar’a ve Protestan kral ve prensler Katolikler’e) bazı haklar 

tanımıştır. Bir yerde Batı’daki tarihsel süreçte oluşan dinsel hoşgörü Katolik ve 

Protestanlar’ın ve bu mezhepleri kabul eden kral ve prenslerin ‘’istikrarlı bir anayasal 

düzenin ortak bir dinsel inanç temelinde yürümeyeceğini kabul etmeleriyle’’ ortaya 

çıkmıştır (Kymlicka, 2015, s. 239). Mezhep farklılığıyla başlayan azınlık kavramı 

zamanla çoğunluktan etnik, kültürel, dilsel ve dinsel gibi farklılıklar taşıyan gruplar 

için de kullanılmaya başlamıştır.  

Bugün temel olarak azınlık kavramının iki şekilde, sosyolojik (geniş) ve hukuksal 

(dar) anlamda kullanıldığı görülmektedir. Sosyolojik anlamı ile azınlık kavramı 

temel olarak bir toplumda sayısal bakımdan azınlık oluşturan, toplumda başat 

olmayan (ve bu nedenle de genellikle ast olan) ve çoğunluktan etnik, kültür, dil ve 

din gibi farklı bazı niteliklere sahip grubu tanımlamaktadır. Hukuksal anlamıyla 

azınlık kavramında ise azınlık kavramının sosyolojik tanımındaki kriterlere ek olarak 

ülke vatandaşı olma ve özellikle de azınlık bilinci kriteri önemlidir (Oran, 2015, s. 

26; Canatan, 2013, ss. 37-38).   

Ancak ne sosyolojik ne de hukuksal anlamıyla tüm sosyal bilimcilerin ve devletlerin 

üzerinde anlaştığı bir azınlık tanımından söz etmek mümkün değildir. Bunun en 

büyük nedeni azınlık kavramının siyasal bir yönünün olması ve devletlerin konuyla 

yakından ilgilenmesinden kaynaklanmaktadır. Bir ülkede azınlık gruplarının olup 
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olmadığı ve/veya hangi grupların azınlık oldukları, yapılacak azınlık tanımıyla 

yakından bağlantılı olduğundan, ülkelerin azınlık kavramının tanımı konusunda 

bazen çok farklı anlayışların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu açıdan azınlık kavramı 

ile çokkültürcülük kavramı arasında yakın bir ilişki olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Çokkültürcü devletlerin, genellikle azınlık kavramını tanımlarken, 

çokkültürlü olmalarına rağmen çokkültürcü olmayan devletlere göre daha geniş bir 

anlamda kullandıkları söylenebilir.  

Azınlık kavramındaki bu farklı anlayışlara rağmen uluslararası literatürde, yine de bu 

genel, ortak bazı paydalarda buluşulan bir tanımın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu 

ortak temel bakış açısına göre, bir grubun azınlık olarak kabul edilebilmesi için beş 

temel niteliğe aynı anda sahip olmaları gerekmektedir.  

 Çoğunluktan farklı olması: Azınlık olarak kabul edilmesi için grup, etnik, 

kültürel, dilsel, dinsel olarak çoğunluktan bir veya birden çok noktada farklı 

olmalıdır.  

 Nicel olarak çoğunluktan az olması:  Grubun ülke nüfusuna göre sayıca 

azınlıkta olmasıdır. Azınlığın ülkenin bazı bölgelerinde çoğunlukta olması 

grubun azınlık olarak kabul edilmesine bir engel teşkil etmemektedir. 

 Egemen durumda olmaması: Grubun ülkede egemen (hegemon) konumda 

olmaması gerekmektedir. Çünkü grup ülkede sayıca azınlıkta olmasına 

rağmen eğer başat bir konuma sahipse, o grubun azınlık olarak kabul edilmesi 

söz konusu değildir.  

 Ülke vatandaşı olması: Gruba ait olan bireylerin yaşadıkları ülkenin 

vatandaşları olmalarıdır. Azınlığa ait bireylerin bir başka ülkenin vatandaşları 

olmaları durumunda, bunlar azınlık değil, bir başka ülkenin vatandaşı olan 

yabancılar statüsünde kabul edilmektedir. Her ne kadar Batı demokrasilerinde 

ülkeye gelen göçmenlerin bazen (etnik) azınlık olarak adlandırılmalarına ve 

bazı kültürel haklara sahip olmalarına rağmen, bunları daha çok ‘’azınlık 

haklarından yararlandırılmaları istenen dezavantajlı gruplar’’ olarak saymak 

daha doğrudur. Bu anlamda Batı Avrupa’da giderek yaygınlaşan ulusal 
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azınlık ile etnik/kültürel azınlık kavramları arasındaki farkın önemli olmaya 

başladığı görülmektedir. Ulusal azınlık kavramı bir sonraki başlıkta 

açıklanmaktadır.   

 Azınlık bilinci: Bu koşul bireyin ve/veya grubun azınlık bilincine sahip 

olmasıdır. Azınlık bilinci, bireyin kendi farklılığının (bu farklılık ister etnik, 

ister kültürel, isterse de dilsel veya dinsel olsun) bilincinde olması ve bu 

farklılığını korumak ve sürdürmek istemesi anlamına gelmektedir. Eğer birey 

bu azınlık bilincine sahip değilse ve/veya bu farklılığını korumak ve 

sürdürmek istemiyorsa, azınlık bireyinden veya grubundan söz etmek 

mümkün değildir.  

Bazı ülkelerin, bireyi ve azınlık grubunu asimile etmeye çalışmasının arkasında, daha 

çok bu öznel durumun ortadan kaldırılma istediği olduğu görülmektedir. Devlet 

asimilasyon politikalarıyla bireyin kendi azınlık bilincini ortadan kaldırmaya ve/veya 

bu bilincin oluşmasını engellemeye çalışmaktadır. Zorlamaya dayalı asimilasyoncu 

politikalar karşısında bireyin ve grubun kendi kimliğini korumak istemesi, azınlık 

haklarının varlık sebeplerinden en önemlisidir. Ancak azınlık bireyinin gönüllü 

olması koşulu ile kendi kimliğinden feragat etmesi ve/veya kendi kimliği ile birlikte 

çoğunluğu oluşturan grubun kültürel kimliği ile kültürlenmek istemesi de bireyin 

haklarındandır. Nasıl ki birey azınlık kimliğini koruma ve sürdürme hakkına sahipse 

azınlığa ait bireyin kendi kimliğinden feragat etmek hakkı da önemlidir. Bireyin 

kendi kültüründen feragat etmesi bireyin doğal haklarından biridir, ancak bu feragat 

tümüyle gönüllülük esasına dayanmalıdır. Gönüllülük esasına dayanmayan her türlü 

feragat veya devletin bireye ve gruba yeni bir kimlik vermek için zorlaması 

asimilasyoncu politikalara girmektedir. Başka bir deyişle azınlık kimliğinin 

korunması veya feragat edilmesinde birey tümüyle özgür olmalıdır (Oran, 2015, ss. 

26-27; Kymlicka, 2015, ss. 29-30; İbrahimoğlu 2014, ss. 15-17; Johansson, 2008, ss. 

103-104).  

Yukarıda sayılan nitelikleri içinde barındıran ve bugün uluslararası alanda genel 

kabul gören bir azınlık tanımı, 1966 tarihli BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası 
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Sözleşmesi‘nin azınlıkların korunmasına ilişkin 27. maddesidir. Bu tanım, BM İnsan 

Hakları Komitesi’nin Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıklar Koruması Alt 

Komisyonu’nun özel raportörü Francesco Capatorti’nin geliştirdiği tanımdır.  

Başat olmayan bir durumda olup, bir devletin geri kalan nüfusundan sayısal olarak 

daha az olan, bu devletin uyruğu olan üyeleri etnik, dinsel ve dilsel nitelikler 

bakımından nüfusun geri kalan bölümünden farklılık gösteren ve açık olarak olmasa 

bile kendi kültürünü, geleneklerini ve dilini korumaya yönelik bir dayanışma duygusu 

taşıyan grup[tur](Türkçe çeviri Oran, 2009, s.67)
1
.  

3.2.3. Ulusal Azınlık Kavramı 

Türkiye’de kullanılan azınlık kavramını karşılayan ve Batı ve Kuzey Avrupa 

ülkelerindeki yazım alanında giderek yaygın olarak kullanılan kavram ulusal 

azınlık/lar kavramıdır. Ulusal azınlık kavramı I. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreçte 

Milletler Cemiyeti (MC)’nin azınlıklar konusundaki çalışmaları sırasında ortaya 

çıkan bir kavramdır ve terim Soğuk Savaş sonrasında giderek daha yaygın şekilde 

kullanılmıştır. Avrupa Konseyi’nin 1995 yılındaki azınlık hakları konusundaki 

sözleşmesi (Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi) de ulusal 

azınlık kavramını hem sözleşmenin başlığında, hem de metin içinde kullanmaktadır.   

Oran (2015), ulusal azınlıklar kavramının çeşitli ülkelerde farklı anlamdaki 

kullanımına dikkat çekmektedir. Ulusal azınlık kavramının, bazı devletlerde 

çoğunluktan farklı etnik, kültürel, dilsel ve dinsel özelliklere sahip gruplar için 

kullanılan azınlık kavramı ile aynı anlamda kullanıldığını belirten yazar, kavramın 

ikinci bir kullanımının, bir ‘’akraba devlet’’i olan azınlık için olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Buna göre bir azınlığın yaşadığı ve vatandaşı olduğu devlet ‘’ev sahibi 

devlet’’ ve azınlığın soydaşlarının egemen olduğu devlet de ‘’akraba devlet’’ olarak 

adlandırılmaktadır. Bu tür azınlıklar genellikle sınırı olan iki veya daha fazla devletle 

                                                 

1
 Metnin İngilizcesi: A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-

dominant position, whose members - being nationals of the State - possess ethnic, religious or 

linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only 

implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or 

language (Kaynak: Unitet Nations Human Rights resmi internet sayfası, 

https://www.ohchr.org/en/issues/minorities/pages/internationallaw.aspx, Erişim 12 Ağustos 2018). 

https://www.ohchr.org/en/issues/minorities/pages/internationallaw.aspx
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alakalıdır. Türkiye ve Yunanistan ile Almanya ve Polonya bu tür azınlıklara sahiptir. 

Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Müslüman-Türk azınlığı için ev sahibi ülke 

Yunanistan olurken Türkiye azınlığın akraba devleti sayılmaktadır. Türkiye’de 

yaşayan Rumlar için de durum aynıdır. Böyle durumlarda akraba devletlerin kendi 

soydaşlarıyla yakından ilgilenmesinden dolayı, azınlıklar ülkeler arasındaki 

ilişkilerde önemli rol oynamaktadır ve bu azınlıklar bu nedenle ulusal azınlıklar 

olarak anılmaktadır. Kavramın bir başka anlamı da ülkede kendi içinde güçlü ve 

kendini çoğunluk toplumuna duyurabilen azınlıklar için kullanılmasıdır. Başka bir 

deyişle ulusal azınlık, azınlık sayılmak için gereken nesnel koşulların (farklılık, 

çoğunluk içinde azınlık olması vb.) olması yanında öznel koşulu da (azınlık bilinci) 

güçlü şekilde yerine getiren azınlıklar için kullanılmaktadır. Bu son koşulu yerine 

getiren azınlıklar ulusal azınlık sayılırken, çeşitli nedenlerle azınlık bilinci güçlü 

olmayan gruplar kültürel azınlık olarak adlandırılmaktadır. Bu ayırım ulusal azınlığa 

hukuki tanınma (yasa ile azınlık haklarının verilmesi) açısından önemli bir avantaj 

sağlamaktadır. Ulusal azınlık kavramının kullanım şekli ise, baştan beri ülkede 

bulunan ve/veya ülke ile çok eski ve derin ilişkileri olan gruplar ile ülkeye sonradan 

ve görece yeni gelen göçmen işçi gruplarını birbirinden ayırmak için 

kullanılmaktadır. Birinci grup azınlıklar ulusal azınlıklar olarak adlandırılırken, 

ikinci grup azınlıklar etnik/kültürel azınlıklar olarak adlandırılmaktadır (Oran, 2015, 

ss. 41-42). 

Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ulusal azınlık kavramının giderek daha yaygın 

kullanılmasının bir nedeni Oran’ın sözünü ettiği son anlamla ilgilidir. Batı Avrupa 

devletleri, ülkede eskiden beri (bazen çoğunluğu oluşturan etnik gruptan önce) 

yaşamış veya ülkeye kültürleriyle katkı yapmış olan azınlıklar, son 50 yıldır göçmen 

olarak ülkeye gelen etnik gruplardan farklı bir kategoride görmektedir. Ülkede baştan 

beri bulunan/yaşayan ve/veya ülke ile uzun bir tarihsel birlikteliği olan, genel 

toplumdan kültürel, etnik, dilsel veya dinsel olarak farklı olmasına rağmen 

kültürleriyle ülkeye katkıları olmuş azınlık gruplarını anlatmak için ulusal azınlıklar 

kavramı kullanılırken, son dönemde çalışmak ve/veya göçmen olarak gelen grupları 

anlatmak için de etnik ve/veya kültürel azınlıklar kavramı kullanılmaktadır. Bu 
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ayrımın önemi bu iki farklı gruba karşı uygulanan politikaların farklı olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

Özellikle Avrupa Konseyi’nin Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve 

Sözleşmesi’ni kabul eden ülkelerin bu iki farklı kullanımı dikkat çekmektedir. Bunun 

önemli bir nedeni ulusal azınlık olarak kabul edilen grupların, içinde çok geniş dil ve 

bazen de özyönetim haklarının olduğu azınlık haklarına, etnik/kültürel azınlıkların 

ise daha dar kapsamlı bazı haklara sahip olmasıdır. Bu iki kavramı farklı şekilde 

kullanan ülkelerden biri de İsveç’tir. İsveç 2009 yılında Parlamento’da kabul ettiği 

azınlık yasasındaki geniş hakları kullanacak sadece beş grubu ulusal azınlık olarak 

kabul etmiştir. Son dönemde ülkeye çalışmak ve göçmen olarak gelen ancak şimdi 

kalıcı oldukları anlaşılan etnik/kültürel gruplara kendi dil ve kültürlerini koruma 

alanında, ulusal azınlıklardan çok daha dar kapsamlı bazı haklar verilmesine rağmen 

öz yönetim konusunda haklara sahip değildirler. Bu grupların kendi farklı 

özelliklerini korumakla birlikte toplumla bütünleşmeleri ve entegre olmaları 

beklenmektedir (Canatan, 2013, s. 11).  

Kymlicka da kültürel çeşitliliğin Batı Avrupa’daki oluşumunu anlatırken bu iki, 

ulusal ve etnik azınlık kavramlarını kullanmaktadır. Ulusal azınlık kavramını ülkede 

baştan beri bulunan ve bu yolla ülkede çokkültürlülüğü oluşturan gruplar için 

kullanmaktadır. 

Birinci durumda kültürel çeşitlilik, daha önce özyönetimli ve belli bir toprak parçası 

üzerinde yoğunlaşmış kültürlerin geniş bir devlet çatısı altına sokulmasından doğar. 

Bünyeye katılan, benim ‘’ulusal azınlıklar’’ adını verdiğim bu kültürler genel olarak 

kendilerini çoğunluk kültürü yanında ayrı toplumlar olarak korumak isterler ve ayrı 

toplumlar olarak varlıklarını sürdürmelerini sağlamak üzere çeşitli özerklik ya da 

özyönetim biçimleri talep ederler (Kymlicka, 2015, s.40).  

Kymlicka, son dönemdeki göçlerden dolayı Batı demokrasilerinde oluşan ve genel 

toplumdan farklı kültürlere sahip grupları ise etnik azınlıklar olarak 

adlandırmaktadır. 
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İkinci durumda, kültürel çeşitlilik bireysel ve aile olarak göçten doğar. Bu göçmenler 

sıklıkla benim ‘’etnik gruplar’’ adını verdiğim gevşek birlikler oluştururlar ve genel 

olarak büyük toplumla bütünleşmek ve bu toplumun tam üyeleri olarak kabul edilmek 

isterler. Bu göçmenler etnik kimliklerinin daha fazla tanınması peşine düştüklerinde, 

amaçları büyük toplum yanında ayrı ve özyönetimli bir ulus olmak değil, kültürel 

farklılıklara daha fazla saygılı hale getirmek üzere büyük toplumun kurumlarını ve 

yasalarını değiştirmektir (Kymlicka, 2015, s. 40).   

3.2.4. Azınlık Olmanın Sorunları  

Azınlık kimliğinin şekillenmesi oldukça karmaşık süreçlerden geçerek oluşmakta ve 

buna bağlı olarak da azınlıklar, çoğunluk toplumu içinde bazen ciddi boyutlara varan 

sorunlar yaşamaktadır. Taylor’un (2014) vurgusu ile belirtilirse bireyin ve/veya 

grubun kimliği başkaları ile yapılan bir diyalog sonucunda oluşmaktadır (s. 55) ve 

bundan dolayı çoğunluğun azınlığa bakışına bağlı olarak bu sorunların küçük veya 

büyük olması muhtemeldir. Temel olarak bir devletin çokkültürcü olup olmadığının 

da aslında çoğunluğun azınlığa bakışıyla bağlantılı olduğu söylenebilir. Azınlıkların 

yaşadığı sorunlar aynı zamanda bu çalışmayı da yakından ilgilendirmektedir. 

Çalışmanın bazı sorularında, tam da bu sorunların müfredat ve ders kitaplarında da 

görülüp görülmediğine ve bunların özellikle ders kitaplarında nasıl dile getirildiğine 

bakılmaktadır.  

Azınlıkların yaşadığı önemli sorunlardan biri, azınlıkların toplumun (ulusun) bir 

parçası olarak görülmemesidir. Egemen toplumun azınlıklara bakışı bazen, onların 

ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi ve anayasa ve yasalarda tüm vatandaşların 

sahip olduğu haklardan yararlanmalarına uygulamada engeller getirilmesiyle 

belirginleşmektedir. Devletin resmi söylemi veya toplumdaki genel kanı, azınlıkların 

ulus oluşumunun dışında ve hatta bazen tümüyle yabancı unsurlar olarak 

görülmesidir. Türkiye’den bu bakışa bir örnek 1974’te Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu’nun aldığı bir karardır. Bu kararda Türk vatandaşı olan Rumlar ‘’Türk 

olmayanlar’’ olarak nitelendirilmiştir  (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/azinlik-

gayrimenkulunde-mulkiyet-tartismasi-38553292, Erişim 21 Ekim 2017). İsveç’te ise 

Parlamento’da temsil edilen aşırı sağ parti İsveç Demokratları 

(Sverigedemokraterna) da bugün İsveç’in yerli halkı olarak kabul edilen Samiler’i ve 

diğer azınlıkları İsveç ulusunun bir parçası olarak görmemektedir 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/azinlik-gayrimenkulunde-mulkiyet-tartismasi-38553292
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/azinlik-gayrimenkulunde-mulkiyet-tartismasi-38553292
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(https://www.sydsvenskan.se/2014-12-14/sd-judar-och-samer-ar-inte-svenskar, 

Erişim 21 Ekim 2017).  

Azınlıkların yaşadığı ikinci bir sorun, özellikle de ekonomik ve politik yaşamda 

ayrımcı politikalara maruz kalmalarıdır. Egemen toplum, bu farklı grupları ekonomik 

ve siyasal güçten yoksun bırakmak için ciddi ayrımcı politikalar uygulayabilir. 

Bunun Türkiye’deki bir örneği 1942-1944 döneminde uygulanan Varlık Vergisi’dir. 

Bu verginin gayrimüslim azınlıklar ve Müslümanlar için farklı oranlarda 

uygulanması ve bu ad altında toplanan verginin yüzde 83’nün azınlıklardan 

toplanması bu tür ayrımcı politikalara örnektir. 19. yüzyılda İsveç yönetimi altındaki 

Norveç’te azınlık olan Samiler’e mensup bireylerin mülk edinmesi ciddi şekilde 

engellenmişti. Egemen toplum tarafından azınlık gruplarına karşı geliştirilen bakış 

açısı azınlıkların siyasal sürece katılımlarını da engellemektedir. Azınlıklara ait 

bireylerin siyasal partilerde görev alması da söz konusu partilerin çoğunluk nezninde 

oy kaybedeceği kaygısı ve buna benzer nedenlerle, teşvik görmemekte, zorluklar 

çıkartılmaktadır.  Kuşkusuz azınlıkların siyasal açıdan güçten yoksun olmaları 

demokratik toplumlardaki siyasal karar alma mekanizmalarındaki çoğunluk-azınlık 

arasındaki ilişkilerden de kaynaklanmaktadır. Azınlıklar konusundaki son sözü 

söyleyecek olan grup her zaman demokraside çoğunluğa sahip olan grup 

olduğundan, bundan zarar gören her zaman azınlık grupları olmaktadır (İbrahimoğlu, 

2014, s. 123; Canatan, 2013, s. 19; White, 2013, s. 166).  

Azınlıkların çoğunluk toplumu içinde yaşadığı bir başka sorun da bu grupların 

ötekileştirilmesidir. Egemen toplumun kendi kimlik söylemini oluştururken 

azınlıklara karşı geliştirdiği önyargılar ve ayrımcılık politikaları sonucunda, toplum 

‘’biz’’ ve ‘’onlar’’ kategorilerine ayrılır ve çoğunluk toplumu ‘’biz’’i oluştururken 

azınlıklar da ‘’onlar’’ı oluşturmaktadır.  

Azınlıkların yaşadığı bu sorunların, kendilerini demokratik ülkeler olarak tanımlayan 

devletlerde de yaşamasından dolayı ve daha önce dile getirilen demokrasinin karar 

alma mekanizmalarındaki çoğunluk-azınlık bağlamından dolayı, azınlık haklarının 

https://www.sydsvenskan.se/2014-12-14/sd-judar-och-samer-ar-inte-svenskar
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ulusal yasalarla ve/veya uluslararası planda güvence altına alınması çok daha önemli 

bir olgu olarak durmaktadır ve bir sonraki başlık bu konuyu işlemektedir.  

3.2.5. Azınlık Hakları 

Azınlık hakları, devlet tarafından yasa ile tanınan ve/veya uluslararası antlaşmalar 

çerçevesinde azınlık bireylerine sağlanan, azınlık grubu tarafından topluca (grup 

olarak) kullanılabilen özel insan haklarıdır. Azınlık haklarının insan hakları 

kavramından farkını anlatmak için genellikle azınlık hakları terminolojinde negatif  

(bireysel) ve pozitif (grup) haklardan söz edilmektedir (Oran, 2015, s. 33).  

Azınlık hakları terminolojisinde kullanılan negatif haklar (veya bazen söylendiği gibi 

negatif eşitlik hakları) ülkenin tüm vatandaşlarına tanınan bireysel haklardır. Negatif 

haklar insan hakları terminolojisinde devletin müdahale etmemesi gereken birinci 

kuşak haklar olarak bilinen ve tüm vatandaşlara tanınan, yasa önünde eşitlik, ifade 

özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, siyasal haklar, mülkiyet hakkı gibi haklardır. 

Pozitif haklar ise yasa ile sadece azınlık mensuplarına tanınan haklarıdır. Bu haklar 

insan hakları terminolojisinde ikinci kuşak haklar olarak anılan ve bu hakların 

kullanılması için devletin müdahale etmesi gereken ekonomik, sosyal ve kültürel gibi 

hakları içermektedir. Başka bir deyişle negatif haklar ülkedeki tüm vatandaşlara, 

hatta tüm insanlara, tanınan haklara vurgu yaparken, pozitif haklar ülkede yaşayan ve 

dezavantajlı durumdaki azınlık bireylerini, pratikte mümkün olduğunca diğer 

vatandaşlarla eşit duruma getirmek için yalnızca azınlıklara verilen haklardır (Oran, 

2015, ss. 30-31). Örneğin bir İsveçli çocuğun kendi dilini okuyup yazması için 

İsveçliler’in grup olarak bu konuda pozitif haklara sahip olmalarına ihtiyacı 

bulunmamaktadır. Çünkü öğrenci, ister devlet isterse de özel okullara devam etsin, 

kendi anadilini (İsveççe’yi) okuyup yazmayı öğrenmektedir. Ancak ulusal azınlık 

gruplarından biri olan Sami grubuna ait bir çocuğun kendi anadilini (Sami dilini) 

yazıp okuyabilmesi için Samiler’in bu konuda özel bir çaba sarf etmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla azınlık hakları bu örnekte, Sami grubuna ait çocuğun 

kendi dilini okuyup yazmasına olanak verecek (pozitif) hakların Samiler’e 

tanınmasıyla ilgilidir. Azınlık hakları bu tür grupların, örneğin kendi anadillerinde 
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eğitim veren okullar açıp çocuklarına eğitim verecek yasal haklara ve bu hakkı 

uygulayabilecek maddi imkanlara kavuşturulması ile ilgilidir. Aynı şekilde Türkçe’yi 

okuyup yazmak için grup olarak Türkler’in özel bir çaba sarf etmesi 

gerekmemektedir ve bu nedenle Türkçe’nin çocuklara öğretilmesi için Türkler’e 

verilecek bir özel hakka gerek yoktur. Çünkü çocuk Türkçe’yi Türkiye’deki tüm 

okullarda, ister devlet isterse de özel okullar olsun, öğrenmektedir. Ancak örneğin 

Süryani grubuna ait bir ailenin çocuğunun kendi anadilini (Süryanice’yi) öğrenmesi 

için grup olarak Süryaniler’in kendi dillerini çocuklara öğretmek için bazı yasal 

haklara sahip olması ve bu hakları kullanabilecek maddi imkanların devlet tarafından 

sağlanması gerekmektedir.  Başka bir deyişle verilen örneklerde, Türk ve İsveçli 

çocukların ait oldukları gruplar çocuklarına Türkçe ve İsveççe öğretmek için özel 

(pozitif) haklara gereksinim duymazken (çünkü devlet zaten bu işi kendisi 

üstlenmiştir), Süryani ve Sami gruplarına ait çocukların Sami dilini ve Süryanice’yi 

öğrenmeleri için bu grupların pozitif haklara sahip olmaları gerekmektedir. Bu 

haklara sahip olmadıkları takdirde çocukların kendi anadillerini öğrenmede, diğer 

çocuklara göre ciddi bir dezavantaja sahip olacakları ortadadır.  

3.2.6. Azınlıkların Korunması  

Azınlık kavramının 16. yüzyılla birlikte başlayan ve Batı ülkelerindeki 

Hıristiyanlığın Katolik Kilisesi’ni iki ayrı dogma ve dini geleneğe ayıran Reform 

hareketinden sonra ortaya çıktığı daha önce belirtilmişti. Reform hareketiyle birlikte 

Katolik Kilisesi yanında şimdi onunla boy ölçüşecek bir de Protestan Kilisesi 

mevcuttu. Ayrıca Protestan Kilisesinin, herkesin İncil’i kendi dilinde okuması 

yönündeki çabaları sonucunda, bu inancı kabul eden gruplar kendi dillerini çocuklara 

öğretme konusunda ciddi bir eğitim faaliyeti başlatmıştı. Bu durum bu grupların dini 

geleneklerinin Katolik Kilisesi’nden daha da ayrılmasına neden olmuş, her grubun 

kendi anadilini kullanması giderek yaygınlaşmış ve grupların kendi ulusal dili 

olmaya ve giderek grubun kimliğinde önemli bir rol oynamaya başlamıştı. Bu iki 

kilise arasındaki dinsel parçalanmışlık, Avrupa’yı 1562 yılından 1598 yılına kadar 

sürecek din savaşlarına sürüklemiş ancak Katolik krallar/devletler ile Protestan 



72 

 

krallar/devletler arasındaki savaşlar sorunları çözemeyince, sorunlar devletler 

arasında yapılan anlaşmalara eklenen maddelerle çözülmeye çalışılmıştır. Bu 

antlaşmalarda Katolik devletler Protestanlar’a ve Protestan devletler de Katolikler’e 

kendi kilise geleneklerini sürdürmek için haklar tanımaya başladı. Bu süreç 

devletlerin yavaş yavaş kendi ülkelerinde dini özgürlüğün olduğu bir süreci kabul 

etme devresine girmelerine yol açmıştır.  

Bir azınlığı koruma yönündeki ilk belge, Fransa kralı IV. Henri’nin yayınladığı 

fermandır. 13 Nisan 1598 yılında yayımlanan ve Nantes Fermanı olarak bilinen 

belge, Katolik olan Fransa’da Protestan mezhebini kabul eden vatandaşların da bazı 

dini haklara sahip olduklarını kabul etmekteydi. Bu fermanda ülkenin milli birliği ilk 

kez dini birlikten ayrılarak, ülkede farklı mezheplerin beraber yaşayabilecekleri 

kabul edilmişti. Bu ferman daha sonra azınlıklar konusunda yapılan antlaşmaları 

etkilediği gibi, laiklik düşüncesinin gelişmesine de katkı sağlamıştı. Bu tarihten sonra 

Katolik devletler ile Protestan devletler, azınlıkları ilgilendiren maddelerin 

bulunduğu antlaşmaları imzalarken karşılıklı olarak diğer mezhep mensubu bireylere 

(eğer kral Katolik ise Protestanlar’a, kral Protestan ise Katolikler’e) yaşam güvencesi 

ve iyi muamelede bulunmayı taahhüt ediyordu. Bu dönemde azınlık olmanın tek şartı 

dini kriterdi. Etnik azınlıkların ortaya çıkması ancak Fransız İhtilali’nden sonraki 

dönemdedir (Oran, 2015, ss. 19-20; Oran, 2009, ss. 119-120; İbrahimoğlu 2014, s. 

19). 

18. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşen Fransız İhtilali azınlık kavramına yeni bir 

öğe getirmiştir. O zamana kadar azınlık kavramının ekseni dini gruplar iken, Fransız 

İhtilali ile birlikte bu eksene bir de etnik gruplar eklenmiş oldu. Ancak yine Fransız 

İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik düşüncesi çerçevesinde kurulan ulus-devletlerde 

azınlıklar, ister dini isterse de etnik olsun, ciddi bir asimilasyona maruz kalmıştır. 

Devletler, tahayyül ettikleri homojen ulusu kurmak için azınlıkların kültür ve 

dillerini ya yok saymış ya da bu kültür ve dillere ciddi yasaklar getirmiştir. Azınlıklar 

bazen fiziki tecrit, bazen ekonomik ayrımcılığa tabi tutulmuş ve bazen de siyasi 

haklardan mahrum bırakılarak kendi ülkesinde yabancı muamelesi görmüştür. Ulus-
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devletin inşa döneminde iktidarı elinde tutanlar, üst-kimliğin dışındaki tüm diğer alt-

kimlikleri ortadan kaldıracak politikalara girişmiştir. Ulus-devletlerin inşası 

döneminden başlayarak genel olarak 1950’li yıllara kadar, birçok azınlık asimilasyon 

politikaları çerçevesinde, bazen kültür ve dilini kaybetmiş ve/veya bazen de 

nüfusunun büyük bir bölümünü kaybetmeye neden olan ağır bedellerin ödendiği 

dönemler yaşanmıştır (Kymlicka, 2015, s. 28; Oran, 2015, s. 21). 

Azınlıklara yapılan asimilasyon ve diğer fiziki zorlamalar 1950’li yıllardan sonra 

birden ve tümüyle bitmiş değildir. Daha yakın dönemlerde ve bugün de birçok 

devlet, azınlıkları milli güvenliklerine ve siyasi istikrarlarına bir tehdit olarak 

görmektedir. Bu tehdide yanıt olarak da azınlık milliyetçiliğini ezmek, azınlıkları 

güçten düşürmek ve onların ayrı bir ulusal kimliğe sahip oldukları duygusunu 

(azınlık bilinci) yok etmek için içlerinde asimilasyon, azınlık dillerini yasaklama, göç 

ettirme ve hatta katliamlar şeklinde önlem almaya itmiştir/itmektedir. Devletler 

azınlıklara karşı giriştikleri bu uygulamalara neden olarak da kendilerini ayrı ulus 

olarak gören azınlıklara güvenilmeyeceğine, bunların sadakatinden söz etmenin 

mümkün olmayacağına ve potansiyel olarak her zaman ülkeden ayrılmaktan yana 

olmalarına dayandırmaktadır. Ancak tüm bu şiddet dolu uygulamalar, azınlıkların 

ulusal kimliklerinin, zamana karşı ne kadar dayanaklı olduğunu göstermiştir. Asırlar 

süren yasal ayrımcılık ve diğer uygulamalar azınlıkların ulusal kimliklerini ve ayrı, 

özerk olma arzularını ortadan kaldıramamıştır. Aksine devletlerin bu politikaları, 

bazen azınlıkların kendi ulusal özelliklerinde daha çok direnmelerine sebep olmuştur 

(Kymlicka, 2015, ss. 16-17 ve 28). 

Azınlıkların uluslararası plana çıkmasında önemli bir rol de Avrupa devletleri ile 

Osmanlı İmparatorluğu arasında azınlıkları ilgilendiren ilişkilerde gözlenmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gayrimüslim azınlıklar, Müslüman çoğunlukla aynı 

haklara sahip olmamalarına ve siyasal ve sosyal hayatta birçok kısıtlamaya maruz 

kalmalarına rağmen, 1454 yılında uygulanmaya başlanan Millet Sistemi 

çerçevesinde, Avrupa’daki devletlerle karşılaştırıldığında azınlıkların din ve 

geleneklerini koruma konusunda önemli haklara sahipti. olmuşlardıOsmanlı 
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İmparatorluğu’nda uygulanan Millet Sistemi’nde cemaatlerin dini liderleri, azınlığı 

ilgilendiren yasaları yapıp uygulama, vergi toplama, Padişah tarafından tanınmış bir 

kamu hukuku tüzel kişisi olarak cemaatini yönetme, denetleme ve padişah nezdinde 

onu temsil etme hakkına sahipti. Osmanlı, bu geleneğini ondan önce kurulan 

çokuluslu imparatorluk geleneklerinden almış, bunu kendi koşulları çerçevesinde, 

daha da geliştirerek devlet yönetiminin önemli bir halkası haline getirmişti (Oran, 

2009, s. 121). Ancak Avrupa ülkeleri ile Rusya, Osmanlı’daki nüfuzlarını artırmak 

ve birbirlerinin gücünü daraltmak için Osmanlı’daki azınlıklarla ilgilenmiş ve 

Osmanlı devleti ile bazı antlaşmalar yapmışlardı. Osmanlı bu alandaki ilk antlaşmayı 

Avusturya ile yapmıştı. 1606 yılında Osmanlı ile Avusturya arasında imzalanan 

Zitvatorok antlaşması sayesinde Avusturya’nın Osmanlı’daki Katolikler’in dinsel 

haklarını ikili anlaşmayla koruma dönemi başlamış oldu. Daha sonra yine 

Osmanlı’nın Kutsal Birlik olarak adlandırılan Avusturya, Polonya, Venedik ve Rusya 

ile 1699 yılında imzaladığı Karlofça antlaşması da Polonya’ya Osmanlı’daki 

Katolikler için girişim yapma hakkını verdi. 1774 yılında Rusya ile imzalanan Küçük 

Kaynarca antlaşmasından sonra Rusya devletine de Osmanlı’daki Ortodoks 

cemaatlerini gözetme hakkı verildi. Kırım Savaşı’ndan sonra 1856 yılında imzalanan 

Paris Antlaşması, Osmanlı’da bulunan Hıristiyan azınlıkların korumasını devletler 

arasında yapılan ikili anlaşmalar yerine Avrupa Uyumu (Concert de l’Europe) 

çerçevesinde kolektif bir korumaya almıştı. Avrupa Uyumu ve azınlık haklarının 

kolektif korunması ise ilk kez 1815 yılında Viyana Kongresi ile başlamıştı. Viyana 

Kongresi, Napolyon’un alt üst ettiği Avrupa haritasının yeniden çizilmesi ve 

monarşileri kurtarmak için yapılmıştı ama aynı zamanda dini azınlıkların yanı sıra ilk 

kez etnik azınlıkları da, Rusya-Prusya-Avusturya arasında bölünmüş Polonyalı 

grupları korumaya almıştı (Oran, 2009, ss. 122-123).   

3.2.7. Milletler Cemiyeti Dönemi 

İkili antlaşmalarla başlayan ve daha sonra 1815’te Viyana Kongresi ve 1856’da Paris 

Antlaşması ile devam eden kolektif koruma çerçevesinde gelişen dini ve etnik 

azınlıkların korunması, 20. yüzyılın başında Avrupa’daki uluslararası ilişkilerde 
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giderek daha önemli bir yer tutmaya başladı. Bu yüzyılın başında azınlıkların 

korunması için ikili antlaşmalar yapılmasına devam edilmiş olmasına rağmen 

(Almanya ile Polonya arasında yapılan ve karşılıklı olarak Polonya’daki Alman 

kökenlilere ve Almanya’daki Polonya kökenlilere bazı haklar sağlayan antlaşma), 

azınlıklara uluslararası bir koruma düşüncesi giderek kabul görmeye başlamıştı.  

Azınlıklara yönelik uluslararası korumanın yaygınlaşmasında I. Dünya Savaşı’ndan 

sonra kurulan Milletler Cemiyeti (MC)’nin önemli bir rolü olmuştur. Savaş 

sonrasında savaşı kazanan Müttefikler (ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve 

Japonya)1919-1923 yılları arasında savaştan yenik çıkan Avusturya, Bulgaristan, 

Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu (ve hemen sonrasında onun yerine Ankara 

Hükümeti) ile yapılan antlaşmalarda azınlıkların korunmasına yönelik maddeler 

koymuştu. Müttefikler ayrıca 1919-1920 yıllarında savaştan sonra yeni kurulan 

Polonya, Çekoslovakya ve Sırp-Hırvat-Sloven devletleri ve savaştan sonra 

topraklarını genişleten Romanya ve Yunanistan’la da azınlık haklarını koruyan 

antlaşmalar imzalamışlardı. MC’nin daha önceki uluslararası azınlık korumalarına 

getirdiği yenilik bu uluslararası antlaşmaların MC güvencesi altında yapılmış 

olmaları ve MC’nin bir denetim mekanizması kurmasıydı. Türkiye ile imzalanan 

antlaşma dışındaki diğer belgelerde azınlık kavramı ırksal, dini ve dilsel kriterlere 

bağlanmış, Türkiye ile imzalanan antlaşmada ise azınlık olarak kabul edilmenin şartı 

olarak grupların gayrimüslim olmasına, yani dini kritere bağlanmıştı. Ayrıca ulusal 

azınlıklar kavramı da yine MC döneminde kullanılmaya başlanmıştı. Tüm bu 

antlaşma ve MC tarafından getirilen mekanizmaya rağmen azınlık haklarının 

güvenceye alınması ve bu hakların azınlıklar tarafından özgürce kullanılması 

mümkün olmamıştır. Bu antlaşmalar devletlerin azınlıklara yönelik farklı 

asimilasyon yöntem ve baskılarını tümüyle engelleyememiştir. Aynı zamanda bu 

antlaşmalar istikrar bozucuydu. Çünkü güçlü soydaş ülkeler (komşu ülkede/ülkelerde 

soydaşı olan ülkeler) azınlıkları bahane ederek bunu zayıf devlete/devletlere 

müdahalede bulunmanın gerekçesi olarak kullanıyordu. Nazi Almanya’sının Polonya 

ve Çekoslovakya’ya olan müdahale ve işgali, bu ülkelerdeki Alman kökenli 

azınlıkların korunmasına dair anlaşmalarda bulunan maddelere dayanarak 
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başlatılmıştı. Hem Birinci Dünya hem de İkinci Dünya Savaşı döneminde devletler, 

ülkelerinde bulunan azınlıkları düşmanla işbirliği yapan unsurlar olarak görmüş ve 

bu dönemler azınlıklar için ciddi sorunların yaşandığı dönemler olmuştu (Oran, 

2009, ss. 126-129; Kymlicka, 2015, ss. 28-29; Johansson, 2008, ss.110-112). 

3.2.8. Birleşmiş Milletler Dönemi 

İkinci Dünya Savaşı’nın acı deneyimlerinden hemen sonra bazı devletler azınlık 

haklarının uluslararası hukukta korunması için bu defa Birleşmiş Milletler çatısı 

altında bazı girişimlerde bulunmuş, ancak aralarında ABD ve o dönemdeki Sovyetler 

Birliği’nin de bulunduğu çok sayıda devlet ulusal egemenlik ilkesini gerekçe 

göstererek karşı çıkmış ve bu konuda etkin bir mekanizmanın kurulmasını 

engellemişti.  

Ayrıca savaştan sonra azınlık haklarına ilişkin sorunların insan haklarına yapılacak 

yeni bir vurgu ile çözülebileceği düşüncesi de çok yaygındı. Buna göre azınlık 

bireylerinin hakları tüm bireylere tanınacak temel medeni ve politik hakların teminat 

altına alınmasıyla, azınlık hakları da dolaylı olarak korunmuş olacaktı. Başka bir 

deyişle azınlık bireylerine özel haklar verme yerine tüm bireylerin medeni ve politik 

hakları teminat altına alınacak ve bu yolla azınlık bireylerinin hakları da güvence 

altında olacaktı. Azınlığa mensup bireyler, bu medeni ve politik haklarını grup olarak 

da kullanabilecek ve böylece azınlık hakları sorunu çözüme kavuşmuş olacaktı. Bu 

düşüncelerle hazırlanan BM Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi tüm bireylere temel 

medeni ve politik haklar sağlayan maddelere vurgu yaparken azınlık haklarına 

herhangi bir gönderme yapmamıştır. Bildirge sadece ayrımcılığın önlenmesine dair 

bazı maddeleri içermektedir (Kymlicka, 2015, s. 29; Oran, 2009, s. 129; Johansson, 

2008, ss.110-112).  

Ancak BM’nin insan hakları konusunda kabul ettiği Evrensel İnsan Hakları 

Bildirgesi’nin, azınlıkların yaşadığı sorunları çözemeyeceği kısa zamanda ortaya 

çıkmıştır. Bildirge özgür konuşma ve ifade özgürlüğü hakkını sağlarken bu 

özgürlüklerin hangi dilde olacağı konusunda bir şey söylememekte ve devletler 
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azınlıkların bu özgürlükleri kendi anadillerinde yerine getirmelerini 

engelleyebilmektedir. Bildirge, yine azınlıkları yakından ilgilendiren dil hakları 

konusunda bir şey söylememektedir. Kymlicka (2015) azınlık haklarını ‘’insan 

hakları perspektifi’’nden çözmeye kalkışmanın, azınlıkları tümüyle ülkedeki 

‘’çoğunluğun insafına’’ bıraktığını ve ‘’önemli oranda haksızlığa’’ ve ‘’etnik-

kültürel çatışmalara’’ neden olduğunu belirtmektedir (s. 32). BM daha 1947 yılında 

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması adıyla bir komisyon kurmuştu. 

Ancak BM’deki devletlerin azınlıklar konusundaki çok farklı görüşlerinden dolayı 

alanda etkin bir karar almak mümkün olmamış ve bu yüzden kurulan bu komisyon da 

uygulamada azınlık haklarını koruyan bir mekanizma kuramamıştır.   

1966 tarihli BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ise bir adım ileri 

giderek azınlıkların korunmasıyla ilgili bir madde (27. madde) içermiştir. Bazı büyük 

devletlerin isteksizliği nedeniyle metnin azınlık haklarını koruma konusunda oldukça 

belirsiz ve yetersiz olmasına rağmen BM’nin azınlıkların korunması konusunda 

kabul ettiği en önemli metin olarak kabul edilmektedir.  

Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların bulunduğu bir devlette, böyle bir azınlığa mensup 

bulunan kişiler[,] grubun diğer üyeleri ile birlikte toplu olarak kendi kültürel haklarını 

kullanma[,] kendi dinlerinin gereği ibadet etme ve uygulama veya kendi dillerini 

kullanma hakları engellenmez (BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, 

Madde 27. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/53-73.pdf, Erişim 5 

Ocak 2017).   

BM Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 27. maddesi ile MC 

döneminde kullanılan azınlık kavramının tanımındaki önemli bir fark, azınlığın 

tanımlanmasında kullanılan etnik sözcüğü ve azınlık haklarının bireylere verilmesi 

ile ilgilidir. MC döneminde azınlıkların tanımı için kullanılan ırk sözcüğü, daha çok 

insanlar arasındaki fiziki ve özellikle de renk farkını anlatırken, BM sözleşmesinde 

kullanılan etnik sözcüğü ırktan çok kültür sözcüğüyle bağlantılıdır. Dolayısıyla etnik 

sözcüğü kendini aynı kültürel birlikte gören insanların oluşturduğu bir gruptur. 

Ayrıca 27. maddedeki ‘’azınlığa mensup bulunan kişiler‘’ ifadesiyle sözü edilen 

haklar azınlık mensuplarına verilen bireysel haklardır, bir grup hakkı değildir (Oran, 

2009, s. 131).  

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/53-73.pdf
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BM çerçevesinde azınlıkları ilgilendiren bir başka düzenleme 1965 tarihli Irksal 

Ayrımcılığı Tüm Biçimleriyle Yok Etmeye Yönelik Uluslararası Sözleşme’dir. Yine 

1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi de çocukların anadilde öğrenim hakkına 

dikkat çekmesi nedeniyle azınlık hakları açısından önemlidir. BM’nin 1992 tarihli 

Ulusal veya Etnik, Dini ya da Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları 

Beyannamesi de bu alanda önemli bir metin olarak ortaya çıkmıştır. Bu beyanname, 

azınlıklar konusunda ayrımcılığın önlenmesinden azınlıkların korunmasına bir geçişi 

ifade etmekle birlikte, bunun sadece BM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinden 

dolayı üye devletler açısından hukuki bir bağlayıcılığı mevcut değildir (Oran, 2009, 

s.133; Johansson, 2008, ss.110-112; Kymlicka, 2015, s. 32).  

3.2.9. Avrupa Birliği ve Azınlıklar 

BM yanında Avrupa devletleri de II. Dünya Savaşı’nın acı deneyimleri ve özellikle 

de Nazi Almanya’sının Yahudiler’e yönelik yaptığı soykırımın da etkisiyle savaştan 

sonra azınlıkların korunmasına yönelik önemli çalışmalar yapmaya başlamıştır. 

Avrupa devletlerinin yaptığı çalışmaları, BM’nin bu alanda yaptıklarından ayıran 

önemli bir yönü azınlık haklarının korunmasına yönelik çabaları da içermesidir.  

Avrupa Birliği (AB)’nin temelinde serbest piyasa ekonomisi ve serbest ticaret 

ilkeleri yanında demokrasi ve insan haklarına saygı anlayışı da önemli bir yer 

tutmaktadır. AB, kurulduğu 1952 yılından 1990 yılına kadar azınlık haklarını, BM 

gibi insan hakları çerçevesinde görmüş, tüm ülke vatandaşlarına sağlanacak eşitlik ve 

ayrım gözetmeme ilkeleri çerçevesinde azınlık sorunlarının da çözüleceğine 

inanılmıştı. Ayrıca bu dönemde Avrupalı devletler, azınlıklara ayrı haklar tanımanın 

kendi egemenliklerini zayıflatacağından ve iç birlik ve istikrarı bozacağından 

korkmaktaydı. Ancak 1990’lı yıllara gelindiğinde Sovyetler Birliği, Çekoslovakya ve 

Yugoslavya’nın dağılmasıyla birlikte yeniden uyanan milliyetçilik akımlarının 

Avrupa bölgesini ciddi şekilde etkileyecek noktaya gelmesiyle azınlık hakları 

meselesinin önemi ve azınlık sorunlarının artık insan hakları çerçevesinde 

çözülemeyeceği anlaşılmıştı. Bu dönemde, daha önceki dönemin tersine, ülkelerin iç 

istikrarının ancak azınlıklara yönelik yapılacak hak düzenlemeleriyle mümkün 
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olacağı yönünde değişmiştir. Dolayısıyla 1990’lı yıllarla birlikte, demokrasi ve insan 

hakları yanında azınlık hakları da AB’nin üzerinde önemle durmaya başlamıştır. 

Bugün insan hakları yanında, azınlık hakları da AB’ye katılmak isteyen devletler için 

bir ‘’ön gereklilik’’ ilkesi durumuna gelmiştir (Saraçlı, 2007, ss. 47-49).   

AB, özellikle de 1990-1995 döneminde azınlık hakları ve bunların korunmasına 

yönelik çalışmalara ağrılık vermiştir. AB içinde azınlıkların nasıl korunacağı 

konusunda temel iki karşıt görüş ortaya çıkmıştır. Almanya, İtalya, Avusturya ve 

Macaristan gibi ülkelerin dile getirdiği birinci görüşe göre azınlıklar kültürel, 

eğitimsel ve dinsel ilişkilerinde otonom olmaları gerektiği ve bunların kolektif 

haklarının uluslararası alanda da tanınması yönündedir. Fransa, Yunanistan ve 

Bulgaristan gibi devletlerin dile getirdiği karşıt görüş ise azınlık haklarının ülkenin 

bütünlüğünü ve siyasi istikrarı bozmayacak şekilde devletlerin iç politikları ile 

çözülmesi gerektiği yönündedir. AB kurumlarının aldığı kararların genel olarak bu 

iki farklı görüşü de içinde barındıran özellikler taşıyan bir orta yol olduğu 

görülmektedir. Başka bir deyişle AB, aldığı kararlarda bir yandan devletlerin azınlık 

haklarına hassasiyetle eğilmelerini isterken, diğer yandan azınlıkların da bulunduğu 

devletin toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri gerektiğine vurgu yapmaktadır 

(Saraçlı, 2007, ss. 47-53). 

AB’nin 1957 Roma Antlaşması’nın 13. maddesinin birinci fıkrasında, etnik köken ve 

din gibi farklı özellikleri olan gruplara yönelik ayrımcılığa karşı mücadele edileceği 

konusuna dikkat çekilmektedir. Aynı antlaşmanın 151. maddesinin birinci fıkrası da 

ulusal ve bölgesel çeşitliliğe saygı gösterileceğine vurgu yapmaktadır.   Ancak daha 

önce belirtildiği gibi, AB’nin azınlık hakları konusundaki esas çalışması 1990’lı 

yıllardan sonraki döneme denk gelmektedir. Bu tarihten sonra AB’nin önemli karar 

alma mekanizmaları olarak öne çıkan Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği 

Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun bu alanda önemli adımlar atmaya 

başladıkları görülmektedir.  

Avrupa Birliği Konseyi oluşturduğu İnsan Hakları Çalışma Grubu sayesinde, 

Avrupa’daki sivil toplum ve azınlık gruplarının da dahil olduğu farklı kesimlerin AB 
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kurumları ile doğrudan diyalog kurmalarını sağlarken, Avrupa Birliği Konseyi’nin 

bu alanda aldığı en önemli karar, 1993 yılında Avrupa Birliği Konseyi Devlet ve 

Hükümet Başkanları Zirvesi’nde karara bağlanan ve AB’ye üye olmak isteyen 

devletlerin üyelik öncesi şartlarını hükme bağlayan Kopenhag Kriterleri’dir. Bu 

kriterlerin siyasi ayağı üç başlık altında toplanmış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü 

ilkelerinin yanısıra, insan hakları ve azınlıkların korunması ve bunlara saygı 

gösterilmesi konusu da metinde yer almıştır. Avrupa Birliği Konseyi ayrıca düzenli 

olarak İnsan Hakları Yıllık Raporları hazırlamakta ve bu raporlarda üye devletler ile 

diğer bölgelerde bu alandaki gelişmeler rapor edilmektedir. Avrupa Birliği 

Komisyonu ise bölgesel ve azınlık dillerinin korunması konusunda aldığı kararların 

yanısıra, bu dillerin yaşaması için  çaba harcayan özerk kurum ve kuruluşlara maddi 

yardımlar yapmaktadır. Komisyonnun 1997 yılında hazırladığı Gündem 2000 raporu, 

AB’nin azınlıklar konusundaki temel politikalarının çerçevesini çizmektedir. 

Gündem 2000 raporunda, AB ülkeleri ve AB’ye aday ülkeler, azınlık haklarının 

korunması, azınlıkların parlamentolarda ve yerel yönetimlerde temsil edilmelerini, 

okullarda kendi dillerinde eğitim görmelerini, basım-yayın alanında kendi dillerini 

kullanabilmelerini ve idare ve yargıda kendi dillerini kullanabilmelerini sağlamakla 

yükümlü tutulmuşlardır. Ayrıca Komisyon, AB’ye aday olmak isteyen ülkelerle 

yaptığı müzakereler çerçevesinde hazırladığı yıllık ilerleme raporlarında azınlıklar 

konusuna da değinilmekte ve aday ülkenin bu alanda yaptığı çalışmalar 

değerlendirilerek, yapılması gerekenlere dikkat çekmektedir. Avrupa Birliği 

Komisyonu’nun bu alanda yaptığı çalışmalarda, Avrupa Konseyi’nin 1992 yılında 

kabul ettiği Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’ni referans 

aldığı görülmektedir. Komisyon, adı geçen sözleşmenin ilkelerini hem Gündem 

2000, hem de hazırladığı ilerleme raporlarında referans olarak kullanmaktadır. AB 

Avrupa Parlamentosu’nun kararları bağlayıcı olmamakla birlikte AB’nin etkin bir 

kurumu olarak azınlık haklarına yönelik çalışmalara katıldığı görülmektedir. Avrupa 

Parlamentosu 1987 yılında Avrupa Topluluğu İçindeki Etnik ve Bölgesel Azınlıkların 

Kültür ve Dilleri Üzerine Karar metninde üye devletlere, dilsel azınlıkların yasayla 

tanınmaları, bölgesel özerkliğin güçlendirilmesi ve azınlık dillerinin eğitsel ve idari 

alanlarda kullanılmasının teşvik edilmesini tavsiye etmiştir.  Ayrıca 1994 yılında 
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Avrupa Parlamentosu’nda azınlıkların tanınması ve bunların haklarının yasalar 

çerçevesinde belirlenmesine vurgu yapan Avrupa Topluluğu’ndaki Dilsel ve Kültürel 

Azınlıklar Hakkındaki Karar’ı kabul edilmiştir. Avrupa Parlamentosu, Avrupa 

Konseyi’nin 1992’de hazırladığı ve bir önceki cümlede adı anılan karara da referans 

olan Avrupa Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Şartı’nın üye devletlerce imzalanarak 

onaylanması için de çağrıda bulunmuştur. Genel olarak AB’nin azınlıklar 

konusundaki ana çizgisinin, BM, AGİT ve özellikle de Avrupa Konseyi tarafından 

bu alanda kabul edilen metinlerin çizdiği çerçeve olduğu görülmektedir. Daha önce 

belirtildiği gibi Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun bu alanda yaptığı 

çalışmalar, Avrupa Konseyi’nin Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi 

ve Avrupa Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Şartı adlı metinlerden etkilendiği 

görülmektedir. Aynı zamanda AB kurumları, adı geçen bu metinlerin üye devletlerce 

de imzalanıp onaylanmasını teşvik etmiştir (Saraçlı, 2007, ss. 70-87). 

AB’nin azınlıklar konusundaki yaklaşımını daha iyi anlamak için bu alanda yakın 

işbirliği içinde bulunduğu Avrupa Konseyi ve AGİT’in bu alandaki çalışmalarına 

bakmak gerekmektedir. Avrupa Konseyi’nin insan hakları ve azınlıklar konusundaki 

çalışmaları, kurumun kuruluş dönemine dek uzanmaktadır. Avrupa Konseyi’nin 

insan hakları alanında aldığı ilk önemli ortak karar, 1950 tarihli İnsan Hakları ve 

Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’dir ve bu sözleşme üye 

devletlerin tümünün imzasıyla 1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, azınlık 

haklarını korumadan çok ayrımcılığı önlemeye yöneliktir. Sözleşme metninde azınlık 

kavramının kullanılmasına rağmen, azınlık haklarından söz edilmemektedir. Buna 

karşın sözleşmenin asıl önemi, bunun ilk kez kişilere, herhangi bir azınlığın üyesi 

olmalarından dolayı ayrımcılığa uğramaları durumunda, yaşadıkları ülkedeki söz 

konusu idari uygulamayı şikayet etme hakkını vermesidir. Ancak bu hak, şikayette 

bulunan bireyin bizzat kendisinin bu ayrımcılığa uğraması durumunda mümkündür. 

Yani şikayet etmek hakkı topluluğa verilmiş bir hak değildir. Anlaşmayı kabul eden 

devletler birbirini denetleme hakkına sahiptir ve bir devlet, bir diğer devleti Avrupa 

İnsan Hakları Komisyonu’na şikayet edebilirdi ve davayı Avrupa İnsan Hakları 

Divanı’na götürebilmekteydi. 1998 yılında Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve 
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Avrupa İnsan Hakları Divanı birleştirilerek bundan sonra kısaca Divan adını aldı. 

Divan’la birlikte azınlık haklarının korunmasında önemli bir gelişme, devletler 

yanında bireye de ‘’Bireysel Başvuru’’ yapma hakkının tanınmış olmasıdır.Bireysel 

Başvuru hakkıyla, azınlık mensubu olmalarından dolayı ayrımcılığa uğrayan 

bireylere önemli bir koruma sağlanmıştır. Azınlık bireyinin başvurusu halinde Divan 

ayrımcılık yapan devleti bağlayıcı bir kararla mahkum edebilmektedir (Oran, 2009, 

ss.133-134; Canatan, 2013, s. 59).  

Avrupa Konseyi’nin azınlık hakları konusundaki en önemli çalışmaları ise 1992 

tarihli Avrupa Bölgesel Diller ya da Azınlık Dilleri Şartı ile 1995 tarihli Avrupa 

Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’dir. Bu iki sözleşme 

Avrupa’daki ulusal azınlıklara önemli haklar sağlamaktadır. Bu sözleşmeler ulusal 

azınlık mensuplarına kendi dillerini öğrenme, bu dilde eğitim yapma, bilgi edinme, 

yayın yapma, eğitim kurumları açma, kendi kültürlerine ait ad ve soyadı kullanma, 

ihtiyaç halinde yaşadıkları bölgelerdeki kamu kurumlarıyla ilişkilerini kendi 

anadilinde yürütme, anadillerinde sokak adlarını kullanma gibi haklar sağlamaktadır.  

1 Mart 1998 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Bölgesel Diller ya da Azınlık Dilleri 

Şartı’nın önemli amacı bir yandan Avrupa kültür mirasının bir parçası olarak görülen 

ve tehdit altındaki bölgesel ve azınlık dillerini korumak, diğer taraftan da bu dillerin 

canlı birer dil olarak gelecek kuşaklara aktarılması için özel yaşamda olduğu gibi 

kamusal alanda da kullanılması hakkının verilmesidir. Sözleşmenin birinci kısmında, 

hem bölgesel diller ve azınlık dilleri kavramları tanımlanmakta, hem de bu kapsama 

alınmayacak diller belirtilmektedir.  

Sözleşme bir dilin bölgesel ve/veya azınlık dili olarak kabul edilmesini üç temel 

kritere bağlamaktadır:  

(1) Nicel olarak ülke halkının geri kalan kısmından azınlıkta kalan ve 

sakinlerinin eskiden beri kullandığı bir dil olması; 

(2) Ülkenin resmi dilinden farklı bir dil olması; 

(3) Dilin konuşulduğu bir bölgenin olması.  
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Sözleşme bu kapsama alınmayacak dilleri de şöyle tanımlamaktadır: 

(1) Ülkedeki resmi dilin bir diyalekti (lehçesi) olması; 

(2) Göçmenlerle ülkeye gelen ve konuşulan dil olması; 

(3) Belli bir bölge ile özdeşleştirilmeyen dil olması.  

Görüldüğü gibi sözleşme ulusal azınlıklar ile etnik azınlıklara sağlanan azınlık 

hakları arasında bazı ayrımların olduğuna vurgu yapmaktadır. Bir dilin azınlık dili 

olarak kabul edilmesi için, eskiden beri ülkede konuşulan bir dil olma şartı yanında, 

bu dilin ülkenin en az bir bölgesinde yaşayan azınlık tarafından da konuşuluyor 

olması gerekmektedir. Bölge veya azınlık dili kriterlerine uyan dillerin hem kamu 

alanında hem de özel alanda önemli bazı haklar elde ettikleri görülmektedir. 

Sözleşme bu konuda devletlere önemli bazı görevler yüklemektedir.   

 Bu dillerin sözlü ve yazılı olarak kamu ve özel yaşam alanlarında kullanımını 

kolaylaştırmak ve cesaretlendirmek; 

 Tüm eğitim düzeylerinde bu dillerin eğitim ve araştırılması için gerekli olan 

uygun araçların ve imkanların sunulması; 

 Bu dillerin konuşulduğu bölgelerde oturduğu halde bu dilleri konuşmayan 

kişilerin, talep söz konusu olduğunda bu dilleri öğrenmeleri için imkanların 

sunulması; 

 Bu dillerin korunmasını ve gelişmesini tehlikeye düşürecek, dillerin 

kullanımıyla ilgili tüm haksız ayrım, dışlama, sınırlama ve tercih biçimlerinin 

ortadan kaldırılması;  

 Ülkedeki tüm dil grupları arasında karşılıklı anlayışın yerleştirilmesi ve bu 

diller karşısındaki anlayış, tolerans ve saygının eğitim programlarına alınması 

ve aynı şeyi yapması için kitle iletişim araçlarının cesaretlendirilmesi.  

Sözleşmenin üçüncü kısmı ise bölgesel ve azınlık dillerinin korunması ve 

geliştirilmesi için 68 noktada somut önlem önermektedir. Bu önlemlerin en az 35 

tanesi devletlere eğitim, yargı, yönetim, medya, ekonomik ve sosyal yaşam gibi 

alanlarda uygulama yükümlülükleri getirmektedir. Anlaşmayı imzalayıp onaylayan 
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ülkeler bu alandaki uygulama ve çalışmalarını Uzmanlar Komisyonu’na bildirmekle 

yükümlüdür. Uzmanlar Komisyonu da yaptığı değerlendirmelerle, ülkelerin sözleşme 

hükümlerini ne kadar yerine getirip getirmediklerini Bakanlar Komitesi’ne 

sunmaktadır (Canatan, 2013, ss. 59-64; Johansson, 2008, ss.116-122).  

Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi ise bir yandan ulusal 

azınlıkların yasal olarak tanınması, diğer taraftan da ulusal azınlıkların haklarının 

korunması hakkındadır. Sözleşme ulusal azınlıkların ekonomik, toplumsal, siyasal ve 

kültürel alanlarda diğer yurttaşlarla eşit haklara sahip olmaları için azınlıkların 

yaşadığı dezavantajlı durumların giderilmesine vurgu yapmakta ve ulusal azınlıkların 

kültür ve kimliklerini ifade etmelerine uygun koşulların yaratılmasını imzacı 

devletlerden istemektedir. Sözleşmenin getirdiği bazı önemli azınlık hakları 

şunlardır: 

 Ulusal azınlıkları ayrımcılığa karşı korumak ve diğer yurttaşlarla eşit 

konuma ulaştırmak; 

 Azınlıkların kültür, dil, din ve geleneklerini korumak ve geliştirmelerine 

imkan sağlamak; 

 Azınlıkların dernek kurma hakkını, düşünce ve ifade, vicdan ve din 

özgürlüğünü sağlamak;  

 Medyaya erişim ve medyanın kullanımını olanaklı kılmak; 

 Kendi dilini öğrenme ve kendi dilinde eğitim hakkını sağlamak ve bunun 

için gerekli olan kurumların kurulmasını sağlamak; 

 Uluslararası ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesine olanak sağlamak; 

 Kamusal yaşama katılım hakkını güvence altına almak; 

 Zorunlu asimilasyonu yasaklamak.  

Sözleşme ulusal azınlıklar kavramını kullanmasına rağmen, bunun tanımını 

vermemekte, hangi grupların ulusal azınlık olarak kabul edileceği konusunu imzacı 

devlete bırakmaktadır. Sözleşmeyi imzalayan devletlerin bu alandaki 

uygulamalarının takip ve gözlenmesi için bir Tavsiye Komisyonu kurulmuştur. 
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Komisyon, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne ülkeler hakkında tavsiyelerde 

bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca sözleşme, devletlerin sözleşmeden vazgeçme 

hakkını da vermektedir. İsveç, adı geçen bu iki sözleşmeyi imzalamış ve bu 

sözleşmeler çerçevesinde ülkedeki beş grubu ulusal azınlık olarak kabul etmiş ve 

anılan anlaşmalar çerçevesinde azınlıklara İsveç Parlamentosu’nun kabul ettiği bir 

yasa ile haklar sağlamıştır. Türkiye bu sözleşmeleri imzalamamıştır ancak Oran 

(2009) Avrupa Konseyi’nin azınlıklar hakkındaki sözleşmelerinin Lozan 

Antlaşması’nda azınlıklarla ilgili 37-44 maddelerle önemli paralellikler gösterdiğini 

belirterek, bu anlaşmanın Lozan maddeleri çerçevesinde Türkiye’ye yeni 

yükümlülükler getirmeyeceğini vurgulamaktadır. Oran, sözleşmenin ülkedeki 

azınlıkları belirlemeyi Türkiye’ye bıraktığını ve sözleşmenin getirdiği uluslararası 

güvencelerin zaten Lozan Antlaşması ile sağlandığını belirtmektedir (s. 135).   

Azınlık hakları konusunda AK yanında çalışma yapan iki önemli kurum daha vardır. 

Bunlardan birincisi AB’dir ve ikincisi de 1994 yılına kadar Avrupa Güvenlik ve 

İşbirliği Konferansı (AGİK) adı altında çalışan ve bu tarihten sonra Avrupa Güvenlik 

ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) adını alan örgüttür. AB’nin azınlıklar konusundaki 

önemli belgelerinden biri Kopenhag Kriterleri olarak bilinen kararıdır. 22 Haziran 

1993 tarihli Kopenhag Zirvesi, AB’nin Doğu Avrupa’daki ülkelerin topluluk 

üyeliğini yakından ilgilendiren bir zirve olması nedeniyle, AB’ye tam üye olacak 

ülkelerin yerine getirmesi gereken siyasi ve ekonomik kriterler ele alınmış ve bu 

siyasi kriterler içinde ülkenin demokratik olması yanında, azınlık haklarına saygı ve 

bunlara karşı herhangi bir ayrımcılığın olmaması kriterleri de belgeye girmiştir. 

AGİT’in bu alanda aldığı önemli kararlardan biri ise 1992 yılında kabul edilen 

Helsinki Kararları’dır. Helsinki Kararları ile azınlık sorunlarını ‘’mümkün olan en 

erken aşamada’’ tespit etmek ve bu alandaki ‘’çatışmaları önlemek’’ için AGİT 

bünyesinde Ulusal Azınlıklar Komiserliği kurulmuştur. Komiserlik denetleme 

mekanizmasına sahip olmamasına rağmen, azınlıklar çerçevesinde gelişebilecek 

gerilimlerin tespiti ve bu sorunların giderilmesine yardım etme ve üye devletlerin bu 

alandaki standardını belirleme konusunda bir aktör olarak çalışmaktadır. Ulusal 

Azınlıklar Komiserliği’nin azınlık sorunları ve çözüm yolları konusunda destekleyici 
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uzmanlık faaliyetlerinde bulunmak üzere, 1993 yılında sivil toplum kuruluşu olarak 

kurulan Etnik Gruplar Arası İlişkiler Vakfı’nın da katkılarıyla, 1996 yılında 

azınlıkların eğitim hakları konusunda Ulusal Azınlıkların Eğitim Haklarına İlişkin 

Lahey Tavsiyeleri ve Açıklayıcı Notu kararı ile 1998 yılında azınlıkların dil hakları 

konusunda Ulusal Azınlıkların Dil Haklarına İlişkin Oslo Tavsiyeleri ve Açıklayıcı 

Notu önemli iki belgedir (Canatan, 2013, s.59; Kymlicka, 2015, s. 32; Oran, 2009, 

ss. 133-139). 

Bundan sonraki iki başlıkta Türkiye ve İsveç’in tarihsel süreçte çokkültürlülük 

bağlamında azınlık/ulusal azınlık kavramına nasıl yaklaştıkları ve bu kavrama 

yükledikleri anlamlara dikkat çekilecektir. Aynı zamanda, Türkiye ve İsveç’in 

tarihsel süreçte azınlıklara yönelik politikalarının temel noktalarından hareketle adı 

geçen ülkeler için bir azınlık model denemesine girişilecektir.  
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Tablo 3.1: Türkiye ve İsveç’in Azınlıklar Konusunda İmzaladığı Sözleşmeler. 

Azınlıkları ilgilendiren 

uluslararası sözleşmeler 

Türkiye İsveç 

Avrupa Konseyi İnsan 

Hakları ve Temel 

Özgürlüklerin 

Korunmasına İlişkin 

Sözleşme (1950) 

1954 yılında taraf oldu. 

Bireysel Başvuru hakkını 

1987, Divan’ın yetkisini 

1989’de kabul etti 

1952 yılında taraf oldu. 

Bireysel Başvuru hakkını 

ve Divan’ın yetkisini 

kabul etti 

BM Medeni ve Siyasi 

Haklar Uluslararası 

Sözleşmesi (1966) 

Yorum Beyanı ve Çekince 

ile 1990’da imzalayıp 

onayladı 

1976’da imzalayıp 

onayladı 

BM Çocuk Hakları 

Sözleşmesi (1989)  

Yorum Beyanı ve Çekince 

ile 1990’da imzalayıp 

onayladı 

1990’da imzalayıp 

onayladı. 1 Ocak 2020’de 

İsveç yasası olarak 

ugulanacak 

ILO  Yerli Halklar Hakları 

Bildirisi (1989) 

İmzalamadı İmzalamadı 

Avrupa Bölgesel Diller ya 

da Azınlık Dilleri Şartı 

(1992) 

İmzalamadı 2000 yılında imzalayıp 

onayladı 

Avrupa Ulusal 

Azınlıkların Korunması 

Çerçeve Sözleşmesi 

(1995) 

İmzalamadı 2000 yılında imzalayıp 

onayladı 
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3.3. Çokkültürlülük ve Azınlıklar: Türkiye Örneği  

Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet dönemini kapsayan uzun tarihsel sürece 

bakıldığında, çokkültürlülük bağlamında azınlıklar konusunda çeşitli dönemlerde 

farklı politika ve uygulamaların olduğu görülmektedir. İmparatorluğun ilk 

dönemindeki uygulamalar daha çok İslam gelenek ve hukuku çerçevesinde 

şekillenirken, özellikle İstanbul’un Osmanlı devlet topraklarına katılmasından sonra, 

dönemine göre geniş bir hoşgörüye dayanan politika ve uygulamalar barındıran 

Millet Sistemi uygulanmaya başlanmıştı. Azınlıklar konusunda Osmanlı’nın mirasını 

devralan Türkiye Cumhuriyeti’nin kadroları ise ulus-devlet oluşumu sürecinde 

çokkültürcülükten uzak ve azınlıklara karşı liberal olmayan politika ve uygulamaları 

ile dikkat çekmiştir. Azınlıklara karşı uygulanan bu kısıtlı politika ve uygulamaların 

2000’li yıllardan sonra daha yumuşak bir söyleme doğru yol aldıkları görülmektedir.   

Osmanlı ve Türkiye’nin çokkültürlülük bağlamında azınlıklara yönelik uyguladığı 

politika ve uygulamalara bakıldığında, bu devletlerin uzun tarihini beş temel 

döneme, bazen dönemler birbirinin içine girmekle birlikte, ayırmak mümkündür.  

1. Osmanlı’nın kuruluş dönemi, 13-14. yüzyıllar.    

2. Kültürel çoğulculuk dönemi, 1454-1839 yılları arası.  

3. Tanzimat dönemi, 1839-1920 yılları arası.    

4. Ulus-devlet milliyetçilik dönemi, 1920-2000 yılları arası.  

5. Avrupa Birliği aday ülke dönemi, 2000’li yıllardan sonra.  

Bundan sonraki alt başlıklarda Osmanlı İmparatorluğu ile Cumhuriyet döneminin 

azınlıklara yönelik politika ve uygulamalarının tarihsel arka planı anlatılırken bu 

farklı dönemlerin karakteristik özellikleri ele alınacak ve çokkültürlülük bağlamında 

azınlıklar konusunda izlenen politikaların değişim, kırılma noktaları ve bunun 

arkasındaki nedenler incelenecektir. Ancak bu tarihsel arka plana geçmeden bugün 

Türkiye’de Lozan Antlaşması’nın azınlık haklarından yararlanan grupların çok kısa 

tarihleri ve günümüzdeki durumları hakkında bilgi verilecektir. Bu bilgiler 

azınlıkların Türkiye modelinin anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.  
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3.3.1. Türkiye’de Azınlık Grupları 

Araştırmanın birinci bölümünde Araştırmanın Alanı ve Sınırlılıkları alt başlığında 

araştırmaya konu olan grupların Lozan Antlaşması’ndaki azınlık haklarını kullanan 

grupları içerdiği belirtilmişti. Dolayısıyla çalışmada ele alınacak azınlıklar Rum, 

Ermeni, Süryani ve Yahudi azınlık gruplarıdır. Araştırmanın amacı azınlıklar 

hakkında bilgi vermeyi kapsamadığından burada adı geçen azınlıklar hakkında çok 

kısa bilgiler verilmekle yetinilecektir.   

3.3.1.1. Rumlar 

Türkiye’de yaşayan Rumlar, Bizans İmparatorluk topraklarının Osmanlı topraklarına 

katılmasıyla oluşan azınlık grubudur. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye 

bölünerek batıda merkezi Roma olan Batı Roma İmparatorluğu ve doğuda merkezi 

Konstantinopolis (İstanbul) olan Doğu Roma İmparatorluğu kurulmuştur. 451 yılında 

Kalkedon’da (bugünkü Kadıköy) toplanan bir kilise konsili Roma’daki Papa ile 

İstanbul’daki patriği kilise hiyerarşisinde eşit derecede saymış ancak zamanla Batı 

Roma ve Doğu Roma Hıristiyanlığı giderek birbirinden ayrılmış ve Roma’daki Papa, 

Katolik Kilisesi’nin lideri olurken İstanbul Patriği, Bizans İmparatorluğu’ndaki 

Hıristiyanlar’ın lideri olmuştur. Doğu Roma veya daha iyi bilinen adıyla Bizans, 

batıdan Katolik devletlerin genişleme politikaları, doğudan da Türk akımlarının 

sonucunda zayıflamış, 12 ve 13. yüzyıllara gelindiğinde Anadolu’daki siyasi gücünü 

büyük ölçüde kaybetmiş ve 1453 yılında Osmanlı’nın İstanbul’u almasıyla tarihten 

silinmiştir. Bundan sonra Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı bireyler Osmanlı 

İmparatorluğu’nun tebaası olmuştur. Bizans İmparatorluğu’nun vatandaşları olan 

Rumlar, Osmanlı İmparatorluğu’nda büyük bir nüfusa sahip olmaları yanında sosyo-

ekonomik açıdan da güçlü bir konumdaydı. Akdeniz’deki deniz taşımacılığı ve 

ticareti konusunda etkin olan Rumlar, aynı zamanda İstanbul ve Anadolu’da hem 

zanaat hem de tarımla uğraşıyorlardı. İstanbul’u Osmanlı topraklarına katan II. 

Mehmet, Rum Patriği Gennadios’la yaptığı görüşmelerden sonra Rum Patriğine 

önemli bazı haklar sağlayan bir sözleşme hazırlatmış ve bu sözleşmenin temel 

ilkeleri, İstanbul’un fethinden bir yıl sonra, 1454’te, diğer gayrimüslim grupların 
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kendi din, dil ve kültürlerini koruyacak yasal bir çerçeve oluşturan Millet Sistemi’nin 

oluşmasına da temel teşkil etmiştir. Bu çerçevede Fener Rum Patriği, Rumlar’ın 

milletbaşı sıfatıyla cemaati üzerinde önemli dini ve hukuki haklara sahip olmuştur. 

Millet Sistemi çerçevesinde Rum cemaati kendi dil, din ve kültürünü koruma ve 

devam ettirme konusunda önemli bazı haklara sahip olması yanında, saray 

doktorluğu ve özellikle de Osmanlı devletinde mütercim olarak önemli görevler 

almıştır. Rum mütercimler Osmanlı’nın farklı ülkelerle yaptığı önemli görüşme ve 

anlaşmalarda rol oynamıştır. Yunanistan bölgesindeki Rumlar’ın 1832’de 

bağımsızlık kazanmasından sonra da İstanbul ve Anadolu’da önemli bir Rum nüfusu 

yaşamaya devam etmiş ve Osmanlı’nın sosyo-ekonomik hayatında rol oynamayı 

sürdürmüşlerdir. II. Meşrutiyet döneminde, 1908’de, Osmanlı Meclisi’nin 288 olan 

üyesinin 26’sı Rum kökenlidir ve 1914 nüfus sayım rakamları ülkede bir milyon 729 

bin Rum’un yaşadığını göstermektedir. Cumhuriyet döneminde Yunanistan ile 1923 

yılında yapılan Nüfus Mübadelesi, 1942-1944 dönemindeki Varlık Vergisi, 1955’teki 

6-7 Eylül olayları ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrasındaki göçlerle 

birlikte Rumlar’ın Türkiye’deki nüfusu bugün üç bine inmiştir. İstanbul’da yaşayan 

Rumlar dışında 1923 mübadelesi dışında tutulan Gökçeada ve Bozcaada da küçük bir 

Rum toplumu yaşamaktadır. Ayrıca Antakya’da Rum Patrikhanesi’ne bağlı küçük bir 

kilise ve son dönemlerde İzmir’e yerleşen Rumlar da vardır. Patrikhane vakıflarına 

ait, öğrenci sayısı giderek azalan beş azınlık okulu ve iki süreli yayın, Apoyevmatini 

ve İho gazeteleri vardır (İbrahimoğlu, 2014, ss. 94-114, Belge, 1995, s. 162-164; 

Turan, 2008, ss. 10-13; Eryılmaz, 1996, s. 165; Yıldız, 2008, s. 12; Gültekin, 2017;;  

Kaya, 2014, ss. 2-16; Varjabedyan , 2016 ).   

3.3.1.2. Ermeniler 

Ermeniler’in kökenleri konusunda farklı görüşler mevcuttur. Ermeniler’in 

Urartular’dan geldiklerini söyleyen görüş yanında, Balkanlar’dan Anadolu’ya göç 

eden Trak-Frik kökenli bir halk olduklarını öne süren görüşler de mevcuttur. 

Ermeniler kendilerini Hay olarak adlandırır, ancak diğer milletler bu cemaat için 

Armen adlandırmasını kullanmıştır. Armen adlandırması M.Ö. 2270-2230 yılları 
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arasındaki Mezopotamya’da egemenlik sürmüş Akad devlet kitabelerine kadar geriye 

gitmektedir. M.Ö. 600’lü yıllarla birlikte Anadolu ve yakın çevresine yerleşmeye 

başlayan Ermeniler, M.Ö. 189 yılında I. Artaksias döneminde bağımsız bir devlet 

kurmuş ancak Ermeniler’in yaşadığı bölge Part ve Roma imparatorlukların savaş 

alan bölgesinde bulunduğu için kurdukları devlet çok uzun soluklu olmamıştır.  

Ermeniler Hıristiyanlıkla birlikte Gregoryan adını verdikleri milli bir kilise kurmuş 

ancak bundan sonra da Şaman olan Sasani Devleti ile Hıristiyanlık konusunda farklı 

dini yorumları nedeniyle Bizans İmparatorluğu’nun baskılarına maruz kalmışlardır. 

11. yüzyılda Bizans’ın zayıfladığı bir dönemde, 1080-1198 yılları arasında beylik, 

1198-1375 yılları arasında ise krallık olan Çukurova bölgesinde Kilikya Ermeni 

devleti kurulmuştur. Bu devlet Memlukler tarafından yıkıldıktan sonra Ermeniler 

önce bölgeyi ele geçiren Selçuklular’ın ve daha sonra da Osmanlı devletinin tebaası 

olarak yaşamıştır. Özellikle de II. Mehmet’in İstanbul’u feth etmesinden sonra 

Ermeniler, başta İstanbul’da olmak üzere sosyo-ekonomik açıdan ciddi bir canlanma 

yaşamıştır. 5. yüzyıldan beri İstanbul’da küçük bir Ermeni grup olmasına rağmen, 

Ermeniler’in burada önemli bir güç haline gelmesi, II. Mehmet’in İstanbul’da 

Ermeni Patrikliği’ne izin vermesi ve 1461 yılında Başepiskopos Hovagim’in 

Ermeniler’in milletbaşı olarak tanınmasından sonraki dönemine denk gelmektedir. 

Ermeniler’in Millet Sistemi içinde yer alması, kendi din, dil ve kültürlerini koruma 

ve geliştirmede önemli bir rahatlık sağlamıştır. Anadolu’dan İstanbul’a göç eden 

Ermeniler, İmparatorluk başkentinin eğitim ve kültürel gelişmesinden yararlanmış ve 

bu alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Tanzimat’la birlikte devlet kademelerinde 

önemli görev alan Ermeniler, Osmanlı’nın kültürel ve siyasal düşünce hareketlerine 

aktif olarak katkı sağlamıştır. İstanbul’da inşa edilen önemli sarayların mimarlarının 

Ermeniler olmasının yanı sıra, Osmanlı’da müzik ve tiyatronun gelişmesinde de 

önemli katkıları olmuştur. 1860 yılında oluşturulan Ermeni Milli Meclisi ve 

Anayasası, 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından onaylanmış ve bu Anayasa daha 

sonra, 1876 yılında kabul edilen Osmanlı’nın ilk anayasası Kanun-ı Esasi metnini de 

etkilemiştir. II. Meşrutiyet hareketine aktif olarak katılan Ermeniler, bu dönemde 

oluşturulan Meclis’te 14 üyeye sahipti. Osmanlı’ya katkıları ve Osmanlı devleti ile 
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olan iyi ilişkileri nedeniyle Millet-i Sadıka (Güvenilir Millet) olarak adlandırılan 

Ermeniler, Fransız İhtilali sonrasında gelişen milliyetçilik akımlarından etkilenmiş ve 

özellikle I. Dünya Savaşı döneminde Osmanlı devleti ile ilişkileri gittikçe 

kötüleşmiştir. Osmanlı’daki Ermeni nüfusu konusunda üç milyondan bir buçuk 

milyona kadar farklı rakamları dile getiren görüşler vardır. 1914 Osmanlı nüfus 

sayım rakamlarına göre ise ülkede bir milyon 200 bin civarında Ermeni vardı. I. 

Dünya Savaşı döneminde yaşanan olaylar ve çıkarılan Tehcir Yasası Ermeniler’in 

Anadolu’daki nüfuslarını çok azaltmıştır. 1927 yılında yapılan nüfus sayımında 

Türkiye’de 140 bin Ermeni yaşıyordu. Cumhuriyet döneminde Avrupa ve 

Amerika’ya devam eden göçler sonucunda bugün Türkiye’deki Ermeni nüfusu 50 

bin civarındadır. Halen çoğunluğu İstanbul’da yaşayan Ermeniler’in, Türkiye’nin 

diğer büyük kentlerinde de küçük kilise grupları mevcuttur. Ermeni toplumu, 

İstanbul’daki Ermeni Patrikhanesi’nin yanı sıra, Gregoryan Ermeniler’e ait 13 ve 

Katolik Ermeniler’e ait dört olmak üzere 17 azınlık okuluna sahiptir. Jamanak, 

Marmara ve Agos gazeteleri ile Soğagat, Surp Pırgıç, Paros ve Jbid çocuk dergileri, 

Luys Aktüel adında magazin ve Hye Terk adlı internet ortamında yayımlanan süreli 

yayınları vardır  (İbrahimoğlu, 2014, s. 92-105;  Eryılmaz, 1996, s. 165; Dink, 1995, 

ss. 150-152; Karlsson, 2012, ss. 72-73; http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org 

/site/tarihce-patriklik-makami/, Erişim 1 Eylül 2018;Cheterian, 2018; ;Kaya, 2014; ; 

https://m.bianet.org/bianet/ medya/4414-1905te-13-ermeni-gazetesi-vardi, Erişim 31 

Temmuz 2018;  Demirel, 2013 ).       

3.3.1.3. Süryaniler 

Süryaniler’in kökeni Mezopotamya bölgesinde, birbirine yakın medeniyetler kuran 

Arami, Asuri, Keldani gibi milletlere dek uzanmaktadır. Mezopotamya’nın bu kadim 

milletleri birinci yüzyılda Hıristiyanlığı kabul ederek bu temelde yeni bir kültür 

yaratmış ve bu yeni kültür ve millet Süryaniler (Suryoye) olarak bilinmeye 

başlanmıştır. Süryanice dili, M.S. 240 yılına kadar Roma İmparatorluğu’na bağlı bir 

prenslik olarak yaşayan Abgar krallığının merkezi Urhoy (bugünkü Urfa)’da 

konuşulan Aramice’nin devamıdır. Aramice aynı zamanda İsa ve havarilerinin de 

https://m.bianet.org/bianet/%20medya/4414-1905te-13-ermeni-gazetesi-vardi
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konuştuğu dildir ve bu nedenle Aramice/Süryanice ilk Hıristiyan kaynakları 

açısından önemli bir dildir. Süryaniler Arap halifelerinin saraylarında doktor olarak 

çalışmalarının yanı sıra, Yunan felsefesinin Arapça’ya çevrilmesinde de önemli bir 

rol oynamıştır. Yunanca’ya hakim olan Süryani yazarlar 8 ve 9. yüzyıllarda Yunan 

eserlerini önce Süryanice’ye, ardından da Arapça’ya çevirerek Araplar’ın felsefe 

alanında gelişmelerine katkı sağlamıştır.  

Süryaniler önce 7. yüzyılda Mezopotamya bölgesini alan Arap devletlerinin ve daha 

sonra da Osmanlı’nın 1417 yılında bölgeyi ele geçirmesinden sonra Osmanlı’nın 

tebaası olmuştur. Mezopotamya bölgesinin Osmanlı yönetimine geçmesiyle birlikte 

belli bir istikrar sağlamış ve Süryaniler yaşadıkları kent ve kırsal alanlarda sosyal ve 

ekonomik ilerlemeler kaydetmişti. Süryani Kilisesi’nin Patriklik Merkezi 1932 yılına 

kadar Mardin yakınlarında bulunan Deyrulzafaran Manastırı’ndaydı. Süryaniler 

Millet Sistemi’nin ilk kurulduğu dönemde Ermeni Patriği tarafından Saray’da temsil 

edilmişlerdir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Süryaniler de Millet Sistemi içine alındı 

ve Mardin’de oturan Süryani Patriği, Sultan’dan fermanlar alarak cemaati üzerinde 

dini ve hukuki haklara sahip oldu. Osmanlı’nın başkentinden uzak bir bölgede 

olmasına rağmen Süryani Patrikliği basım-yayım alanında dünyada gelişen olayları 

izlemiş ve 1555 yılında Süryanice İncil’i matbaada basmak için Avrupa’ya bir rahip 

yollamıştı. 1845 yılında önce İstanbul’da, 1874’te de Londra’dan Mardin’e getirtilen 

matbaada dini ve edebi eserler basıldı. Tanzimat Fermanı ile birlikte Süryaniler 

yaşadıkları kent ve kasabaların idari yönetiminde yer almaya başladı. II. 

Meşrutiyet’le birlikte Süryani yazarlar Mardin, Diyarbakır, Urfa gibi kentlerde 

gazete ve dergiler çıkarmış ve cemaatin kültürel gelişmesine katkı sağlamıştır. 1914 

Osmanlı nüfus sayımına göre ülkede 120 bin civarında Süryani yaşamaktaydı. I. 

Dünya Savaşı döneminde yaşanan olaylar Süryaniler’i de etkiledi ve bu ortamda 

nüfuslarının büyük bölümünü kaybettiler. Cumhuriyetle birlikte Mardin’deki Süryani 

Okulu 1928’de kapatılmış ve uzun süre boyunca, 2013 yılına kadar Süryaniler fiilen 

Lozan Antlaşması’ndaki azınlık haklarından yararlanamadıkları için okul 

açamamışlardır. Bugün Türkiye’de çoğu İstanbul’da olmak üzere 25 bin civarında 

Süryani yaşamaktadır. Ayrıca Midyat (Turabdin), Mardin, Adıyaman ve İstanbul’da 
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birer metropolitlik merkezine sahiptir. İstanbul Süryani Kadim Vakfı’nın İstanbul’da 

yayımladığı İdem ve Midyat’ta yayımlanan Sabro adlı süreli yayınları vardır. 

İstanbul Süryani Kadim Vakfı’na bağlı İstanbul’da Mor Afrem Anaokulu da 2014 

yılından beri eğitim vermektedir (http://www.suryanikadim.org/tarihimiz.aspx, 

Erişim 1 Eylül 2018; Tahincioğlu, 2011, ss. 185-186, 223-225, Akyüz, 2005, ss. 437-

439; Şimşek, 2003, ss. 53-57; Bilge, 2006, ss. 106-107; Bilge, 1995, ss. 165-167).          

3.3.1.4. Yahudiler   

Yahudiler, hem Roma imparatorlarının baskısı hem de ticaret alanındaki çalışmaları 

nedeniyle tarihin erken döneminde Akdeniz havzasında farklı bölgelere dağılmış ve 

farklı devletlerde yaşamaya başlamıştır. Osmanlı devleti Akdeniz havzasını 

egemenliği altına aldığında bu bölgelerde yaşayan Yahudiler Osmanlı’nın tebaası 

durumuna gelmiştir. Osmanlı’daki Yahudi nüfusu, İspanya’da yaşayan Yahudiler’in 

kendilerine yönelik baskılardan kurtulmak amacıyla 1492’den sonra, Selanik, Edirne 

ve İstanbul gibi şehirlere göçetmeleriyle daha da artmıştı. İspanya bölgesinden gelen 

Yahudiler’in bir bölümü, imparatorluğun başkenti İstanbul’a yerleştirilmiş ve sonraki 

yüzyıllarda kentin ticaret ve finans hayatında önemli bir rol oynamışlardır. 1884 

yılında 150 bin civarında olan Yahudi nüfusu 1914 yılında 187 bine yükseldi. II. 

Meşrutiyet döneminde, 1908, 1912 ve 1914’teki Osmanlı Meclisi’nde dört üyeleri 

vardı. Cumhuriyet döneminde, azınlıklara yönelik liberal olmayan uygulamalar, 

özellikle de dil konusunda yürütülen ‘’Vatandaş Türkçe konuş’’ asimilasyonundan 

Yahudiler olumsuz etkilenmiştir. Almanya’da Yahudiler’e karşı gelişen antisemi 

uygulamaların da etkisiyle 1934 yılında Yahudiler’in Trakya’daki ev ve işyerleri 

yağmalanmış, Trakya’da 13 bin olan Yahudi nüfusu 1935 yılında 8 bin civarına 

inmiştir. Bölgeyi terk eden Yahudiler mal ve evlerini ya satmadan veya çok düşük 

fiyatlarla satıp canlarını kurtarmak için İstanbul’a göç etmiştir. Bugün Türkiye’de 

hemen hepsi İstanbul’da olmak üzere 20 bin civarında Yahudi yaşamaktadır. 

Topluluğun dinsel ihtiyaçlarını karşılayan Hahambaşılık kurumunun yanısıra, bir 

azınlık okuluna ve Şalom adında süreli yayına sahiptir  (İbrahimoğlu, 2014, s. 96-

http://www.suryanikadim.org/tarihimiz.aspx
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108, 115-118; Grosman, 2014, ss. 156-157; Bali, 2013, s. 134; Björnsson, 2008, s. 

43; http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/, Erişim 2 Eylül 2018).     

3.3.2. Türkiye ve Azınlıklar  

Bundan sonraki alt başlıklarda Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş döneminden 

cumhuriyete ve cumhuriyetin kuruluşundan günümüze uzanan dönemde azınlıklara 

yönelik uygulanan temel politikalar ve bu alandaki değişimler ile bunun nedenleri 

tartışılacak. Tartışma, bölümün sonunda Osmanlı ve Türkiye’nin azınlıklara yönelik 

politika ve uygulamalarını özetleyen bir tablo ile de desteklenecektir.   

3.3.2.1.  Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi  

Osmanlı devletinin kuruluş aşamasında, 12 ve 13. yüzyıllarda Anadolu’da farklı 

etnik, kültür din ve dilleri olan kalabalık bir gayrimüslim nüfus yaşıyordu. 

Osmanlı’nın ilk dönemlerinde gayrimüslim gruplarla ilişkileri belirleyen en önemli 

öğe İslam gelenekleri çerçevesinde şekillenmekteydi.    

Dinlerin genel bir karakteri kendilerinin ‘’seçilmiş cemaat olma’’ iddiasını 

taşımalarıdır. Bu durum tek tanrılı dinler olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da 

tümüyle aynıdır ve bu düşünce, cemaatlerin birbiriyle olan ilişkilerinde önemli bir rol 

oynamıştır. Dolayısıyla tüm tek tanrılı dinler, özellikle de demokratik düşüncenin 

toplumlara yerleşmesinden önceki dönemlerde, kendileri dışındaki birey, toplum ve 

dinleri doğal olarak ‘’öteki’’ olarak görmekteydi. Yahudiler kendi cemaati dışında 

olanları goyim (Yahudi olmayan) olarak tanımlarken, Roma İmparatorluğu’nun 

Hıristiyanlar’a karşı önyargıları olduğu gibi bu din, Roma İmparatorluğu’nun resmi 

dini olduktan sonra kendi dışındaki inançlara aynı şekilde önyargılı davranmıştır. 

İslam da kendi dini inanışı dışındaki din mensuplarını zımmi
2
 olarak tanımlamaktaydı 

(Turan, 2008, s. 3). 

                                                 

2
 Zımmi İslam devleti tebaasında olan ve can ve mallarının korunmasından dolayı haraç veren 

gayrimüslimlere verilen isimdir.   

http://www.turkyahudileri.com/index.php/tr/
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Ötekine karşı geliştirilen tavır çoğunlukla ‘’önyargılı ve dışlayıcı’’ olmasına rağmen 

egemen din ve kültüre sahip devletin topraklarını genişlettiği ve başka din ve 

kültürlere mensup cemaatlerin de bu devletin siyasi iradesine bağlandığı oranda, 

aradaki ilişkilerin belli bir hukuki zemine oturtulması da zorunluydu. İslam, Arap 

Yarımadası’ndan çıkıp Mezopotamya ve Afrika’ya yayıldığında farklı din ve 

kültürlerle karşılaşmış ve bu karşılaşma onun bu farklı din ve kültürlerle karşılıklı 

ilişkiler kurma ve bu ilişkileri hukuki bir zemine oturtma ihtiyacını ortaya 

çıkarmıştır. Bu ilişkilerin çerçevesi İslam hukukunca belirlenen bir anlayış temelinde 

geliştirildi. Zımmet sözleşmesi olarak adlandırılan bu sisteme göre ‘’zımmi’’lerden 

(gayrimüslimlerden) istenen iki temel ödev vardı; bunlar devlete itaat ve normal 

vergiler dışında ödemek zorunda oldukları cizye’yi vermekti. Bunun karşılığında 

İslam devleti de gayrimüslimlerin can ve mal güvenliklerini sağlayacak ve inanç ile 

geleneklerini devam ettirmede serbest olacaklardı (Turan, 2008, ss. 3-4).  

Ancak zımmet sözleşmesi gayrimüslimlerin elde ettiği dinsel ve kültürel haklar 

yanında birçok sınırlamayı da içinde barındırmaktaydı. Gayrimüslimler, giyim 

kuşamlarından, evlerinin yüksekliğine kadar birçok alanda sınırlamalara tabi 

tutulmuş ve en önemlisi de Müslümanlar’la eşit hakları olan bir statüde kabul 

edilmemişlerdir. Kamu yönetimi ve mali konularda Halife Harun Reşit’e (876-809) 

öğüt vermek amacıyla Kadı Ebu Yusuf tarafından kaleme alınan Kitabü’l Haraç adlı 

çalışmaya göre ehli İslam, Müslümanlar, zımmi, gayrimüslimlerle bir arada yaşarken 

ikincilerin (gayrimüslimlerin) birinciler (Müslümanlar) tarafından bilinmesi için 

farklılıklarını ortaya koymaları şarttı. Buna göre gayrimüslimlerin kıyafetleri ile 

binek hayvanlarının hiçbir şekilde Müslümanlar’ınkine benzemesine müsaade 

edilmeyecekti. Gayrimüslimler kuşandıkları kumaşların cinsinden, atlarının 

eğerlerine, pabuç bağlarından, kadınlarının cins develerine binmelerine kadar çeşitli 

kısıtlamalarla karşı karşıyaydı. Şehirlerde haç çıkarmalarına izin verilmez ve İslam 

ordularının fethinden sonra mevcut kilise ve havralarını, eğer bunlar camiye 

çevrilmediyse, koruyabilir ancak yeni ibadethane inşa etmelerine müsaade edilmezdi 

(Turan, 2008, ss.3-4; Kaya, 2005, s. 15-16).  
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İslam devletlerinde zımmilere karşı izlenmesi gereken uygulama ve pratiklerin nasıl 

olması konusunda temel iki görüş vardı. Birinci görüş, İslam teamül ve hukukunun 

muhafazakar bir yorumu olan zımmilere karşı kısıtlayıcı uygulama ve pratiklerden 

yanayken, ikinci görüşte olanlar bu ilişkilerin toplumsal koşulların yarattığı günün 

şartlarını dikkate alarak uygulama ve pratikleri savunan, daha liberal bir görüşü 

yansıtmaktaydı (Turan, 2008, ss. 4-5). Gayrimüslimlerin siyasi hakları ve kamu 

görevlerinde yer alıp almayacakları konusu da İslam alim ve hukukçularının yoğun 

olarak tartıştıkları bir konuydu. Kimi hukuk ekolleri önemli mevkiler dışında 

gayrimüslimlerin kamu görevlerinde bulunabileceklerini kabul ederken, diğer 

bazılarına göre görev alma ancak zorunluluk durumlarında uygulanabilirdi. Ancak 

İslam hukuk ekollerinde, gayrimüslimlerin devlet başkanını seçme ve bu göreve 

seçilme hakkına sahip olmadıkları, ordu komutanlığı, valilik ve hakimlik gibi 

görevlere getirilemeyecekleri konusunda ortak bir görüş mevcuttu. Bu farklı 

görüşlere rağmen hilafeti veraset ve saltanata dönüştüren Muaviye (661-680) 

döneminden itibaren, İslam devletlerinde gayrimüslimlerin kamu görevlerinde yer 

aldıkları ve bazı gayrimüslimlerin valilik, vezirlik görevlerinde bulundukları 

bilinmektedir. Bu durum İslam fetihleri ile genişleyen topraklardaki toplumsal ve 

siyasal gereksinimlerin getirdiği bir zorunluluktu. Doğu Roma devlet geleneğini 

İslam’la kaynaştıran Emeviler (661-750) ve bunlardan sonra İslam dünyasını yöneten 

Abbasiler’in de gayrimüslimleri kamu görevlerine getirdikleri görülmektedir. Abbasi 

döneminde Hıristiyanlar, özellikle de Süryaniler, 8. yüzyılda eski Yunan felsefe 

eserlerini Arapça’ya çevirerek Arap dünyasının Yunan felsefesi ile tanışmasını 

sağlarken, saray doktorluğu ve bazı kamu görevlerine seçilmişlerdir. Katı fıkıh 

hükümlerine rağmen zaman zaman gayrimüslimlerin İslam ordularında istihdam 

edildikleri de görülmüştür. Halife el-Mu’tasım, denizcilikteki becerilerinden dolayı 

Kıptiler’den (Mısır’da yaşayan Hıristiyanlar) yararlanırken, Fatımi ordusunda Grek 

ve Frenk askerlerinin varlığı bilinmektedir (Turan 2008, ss.5-7; Doru, 2007, ss. 91-

117; Bilge 2001, ss. 52-53).     

Selçuklular ve Beylikler döneminde de gayrimüslimler kamuda çeşitli görevler 

almaya devam etmişlerdir. Ancak gayrimüslimler, kamu hayatında yer almalarına 
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rağmen bu dönemde Müslüman ahaliden ayrı, etrafı duvarlarla çevrilmiş 

mahallelerde yaşamaktaydı. Antalya, Alanya, Konya, Sinop gibi kentlerde bulunan 

gayrimüslimlerin yaşadığı mahallelerin duvar kapıları gündüz açıkken bu kapılar 

geceleri kilitlenmekteydi (Turan, 2008, s. 9). 

Osmanlı toplum yapısı baştan beri dinsel ve etnik açıdan çoğulcu bir yapıya sahipti 

ve Selçuklular ile Beylikler döneminde görülen, gayrimüslimlerin yaşadığı 

mahallelerin duvarla çevrilme uygulaması da yoktu. Osmanlı devletinin dinsel ve 

etnik açıdan çoğulcu yapısı özellikle 14. yüzyılda Balkanlar’da kazanılan 

topraklardan sonra çok daha belirginleşmiştir. Bu dinsel ve etnik çoğulculuk Osmanlı 

devletinin resmi devlet ideolojisini de biçimlendirmişti. Osmanlı devletinin resmi 

dini olmasına rağmen İslam, devletin bünyesinde barındırdığı farklı dinsel ve etnik 

cemaatleri birleştiren en önemli kaynak değildi. Bu farklılıkları bir arada tutan temel 

koşul devlete vergi vermek, siyasal hakimiyet ve otoritesine boyun eğmekti. Yönetici 

üst sınıfa mensup olmak için İslam kültür dairesi içinde olmak zorunlu bir koşul 

olmasına rağmen devlet, Devlet-i İslamiyye değil ama dini ve etnik çoğulculuğu 

çağrıştıracak bir adla, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, olarak adlandırılmıştı (Turan, 

2008, s. 9). 

3.3.2.2.  Kültürel Çoğulculuk Dönemi  

Sultan II. Mehmet’in İstanbul’u 1453 yılında Osmanlı’ya katmasıyla devletin dinsel 

ve etnik açıdan çoğulcu yapısı doruk noktasına ulaştı. Din alanındaki çoğulculuk 

özellikle dikkat çekicidir. Müslümanlar’ın Sünni ve Şii mezhepleri ve bunların alt 

grupları yanında gayrimüslim cemaatler de kendi içinde çok farklı mezhep, kültür ve 

geleneklere sahip olan gruplardan oluşmaktaydı. Temelde gayrimüslimler üç dini 

gruba (Hıristiyan, Yahudi ve Sabii) ayrılırken, kendi içinde de farklı etnik ve 

mezheplere bölünmüşlerdi. Her dini cemaatin içinde farklı etnik gruplar bulunurken, 

her etnik grubun içinde de farklı mezheplere bağlı kiliseler mevcuttu. Hıristiyanlar 

kendi içinde Ortodoks ve Katolik (ve daha sonra Protestan) mezheplere ayrılırken, 

bunlar aynı zamanda Latinler (kilise ayinlerinde Latince’yi kullanan gruplar), 

Ermeniler, Gürcüler, Kıptiler ve Süryani kiliselerinden kabul edilen Nesturiler, 
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Keldaniler, Maruniler, Melkitler gibi etnik ve kültürel gruplara ayrılmaktaydı. 

Hıristiyan gruplar yanında Yahudiler de kendi içinde Rabbaniler, Karailer, Samiriler 

ve Kabalacılar olarak farklı gruplara ayrılmıştı. Ayrıca Mandeiler (Irak’ta yaşayan ve 

Vaftizci Yahya’yı takip eden bir dini grup) ve Yezidiler (Türkiye, Irak, Ermenistan 

ve Rusya gibi ülkelerde yaşayan, Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni 

ve insanları yaratma görevi verilen Melek-i Tavuz’a inanan bir grup) de İmparatorluk 

topraklarında yaşayan ve kendine özgü kültür ve dini geleneklere sahip cemaatlerdi 

(Turan, 2008, s. 10; Bilge, 2001, ss. 54-58).   

II. Mehmet’in Bizans’ın başkenti olan İstanbul’u alması, hem Osmanlı devletinin 

tarihinde hem de devletin gayrimüslimlerle olan ilişkilerinde önemli bir değişime yol 

açtı. İstanbul’un alınmasından sonra Osmanlı’daki gayrimüslimlerin toplam nüfusun 

üçte birini oluşturacak bir noktaya gelmesinden dolayı gayrimüslimlerle olan 

ilişkilerin yeni bir şekil alması kaçınılmazdı. II. Mehmet ve ardılları artık sadece 

Müslümanlar’ın Sultan’ı değil, aynı zamanda Rumlar’ın Baselileus’u, Slavlar’ın 

Çar’ı ve Romenler’in İmparat’ı olmuşlardı. Ancak Müslüman ve gayrimüslimlere 

uygulanan hukuk aynı olmadığından, bunların aynı şekilde yönetilmesi de mümkün 

değildi. Bu nedenle gayrimüslimleri yönetecek, onları Sultan’a bağlayacak bir 

yöntem geliştirmek gerekiyordu. II. Mehmet’in İstanbul’u almasından sadece bir yıl 

sonra, dini cemaatlerin kendi içinde ve sultanla ilişkilerini düzenleyen Millet 

Sistemi’nin şekillenmeye başlamasının bir nedeni bu zaruretti (Turan, 2008, ss. 9-10; 

Oran, 2011, s.16; Kaya, 2005, s. 15). 

Millet Sistemi’nin Osmanlı toplumsal yapısının önemli bir yanını oluşturmaya 

başlaması sadece ‘’Osmanlı’nın hoşgörüsü’’ne bağlı değildi, çok uluslu bir 

imparatorluğu yönetme çabası da önemli bir rol oynamıştı. Bu sistemin temel taşı her 

dini cemaatin, kendi dini otoritelerinin denetiminde olduğu bir yaşam sürmesine 

dayanmaktaydı. Cemaatlerin Osmanlı devletine bağlılığı ise dini liderlerin Sultan’a 

bağlılığı ile sağlanmaktaydı. Buna göre her cemaat kendi din, dil ve kültürü 

çerçevesinde bir yaşam alanı bulmaktaydı ve bağlı bulundukları dini cemaatin 

hukukuna göre yönetilecekti. Cemaat bireylerinin kendi aralarındaki sosyal ve 
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hukuki sorunlar, cemaatin dini hukuku çerçevesinde dini liderler tarafından 

çözülürken, cemaat bireylerinin Müslümanlar’la olan sorunları ise üstün hukuk 

olarak kabul edilen İslam hukuku çerçevesinde Şer’i Mahkeme’lerde kadılar 

tarafından çözülecekti. Her cemaat kendi içinde sıkı ilişkileri olan bir topluluk iken, 

diğer cemaat ve dış dünya ile daha sınırlı bir ilişkiler ağı içindeydi (Turan, 2008, ss. 

10-11; Oran, 2011, s.17; Kymlicka, 1998, ss. 241-242). II. Mehmet döneminde 

Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler millet olarak kabul edilirken 19. yüzyılda bunlara 

Süryani Kilisesi ile Katolik ve Protestan kiliseleri de dahil edildi. II. Mehmet, Rum 

Patriği Geogios Scholarrios’a (II. Gennadios)’a Bizans döneminde patriklere 

uygulanan protokolü uygularken, Bursa’da bulunan Ermeni Metropoliti Hovagim’i 

1461 yılında İstanbul’a getirterek onu Ermeni Milleti’nin lideri (patrik) olarak ilan 

etmişti. II. Mehmet döneminde Yahudi Milleti’nin ilk Hahambaşı ise Moşe Kapsali 

olmuştu. Millet Sistemi’nin ilk döneminde en önemli rolü Rum ve Ermeni 

patrikhaneleri oynamıştı. Bunların İstanbul’da önemli bir nüfusu ve Sultan’la yakın 

ilişkileri mevcuttu. Protokolde en önde gelen dini lider ise reşatlu unvanını da 

taşıyan Rum patriğiydi. Balkanlar’daki Ortodoks kiliseleri, Sultan nezdinde Rum 

patriği ile temsil edilirken aralarında Süryani ve Kıpti kiliselerinin bulunduğu Doğu 

Ortodoks kiliselerinin İstanbul’da, Sultan nezdinde temsilcisi Ermeni patriğiydi 

(Turan, 2008, s. 21; İbrahimoğlu, 2014, ss. 101-103; Shaw, 2008, s. 44).    

Gayrimüslim cemaat liderlerinin kullandığı yetki ve cemaatlerin sahip olduğu dini ve 

kültürel haklara rağmen, bu durum gayrimüslim cemaatlerin tümüyle otonom 

oldukları anlamına gelmemektedir. Osmanlılar, Millet Sistemi ile hakim din olan 

İslam yanında diğer dinlerin de yaşayabileceği, liberal olmayan ama Avrupa’daki 

dini taassup yerine, dönemine göre ‘’dinsel hoşgörünün en gelişmiş’’ şeklini 

oluşturan bir sistem oluşturmuştu (Kymlicka, 1998, ss. 241-242). Turan (2008) 

Osmanlı’nın geliştirdiği Millet Sistemi’nin aslında bir nevi gayrimüslim cemaatleri 

kontrol etme ve denetleme aracı olduğuna dikkat çekmektedir. Ona göre dini liderler 

bir nevi mültezim görevini ifa ediyorlardı. 

[…] Ruhani reisler mültezim olarak kabul etmiş, idari, mali ve cezai yetkilerini 

kullandırmada bu kurumdan yararlanmış, başka bir ifadeyle kiliseyi devletin idari 
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yapısıyla bütünleştirerek yetki denetimini sağlama imkanını elde etmiştir (Turan, 2008, 

s. 22). 

Millet Sistemi’ne rağmen gayrimüslimlere yönelik uygulanan sınırlamalar da devam 

etmekteydi. Gayrimüslimler, Sultan’ın ülkesinde yaşadıkları; can, mal ve namusları 

korunduğu için İslam hukukundan gelen ve Müslüman tebaanın ödemediği cizye 

denilen bir vergi vermekle mükelleftiler. Cizye devletin önemli gelir kaynaklarından 

biriydi ve bürokrasi, gayrimüslimlerden alınan cizye konusunda uzmanlaşmıştı. 

Yetişkin erkeklerden alınan bu vergi cizye muhasebesince işlem görüyordu. Cizye 

gelirlerinin düzenli olarak devlet kasasına gelmesi için Köprülüzade Mustafa Paşa 

(1689-1691) bir cizye reformu bile yapmıştı. 1690 yılında uygulamaya giren cizye 

reformuna göre artık o döneme kadar hane başına eşit olarak toplanan cizye yerine, 

gayrimüslim tebaanın mali durumlarına göre, ya cizye a’lâ (yüksek), ya evsat (orta) 

ya da endâ (düşük) mertebelerinden birini ödeyeceklerdi. Bunun yanında cizye 

reformundan sonra Kıptilerden alınan haraç dışındaki cizye gelirlerinin tümü Cizye 

Muhasebesi Kalemince toplanmaya başlanmıştı (Turan, 2008, s. 20). Silah taşıma 

hakları olmayan gayrimüslimler askerlik hizmetine de alınmazdı. Askerlik sadece 

Müslümanlar’a ait bir meslek olarak görülüyordu. Toplumsal alanda birçok başka 

kısıtlamalar da mevcuttu. Gayrimüslimler, at binip kılıç kuşanma haklarından 

mahrumdu. Yine gayrimüslimlerin, Müslümanlarca kutsal sayılan bazı mekanlara 

girmeleri yasaktı, ibadet mekanları ve evleri Müslümanlar’ın ibadet mekanı ve 

evlerinden daha yüksek olamazdı. Gayrimüslimler, Müslümanlar’ın kullandığı ve 

giydiği kumaş cinsleri ve renklerini kullanamazdı ve ayrı mahallelerde yaşamlarını 

sürdürmeleri beklenmekteydi. Bu nedenle gayrimüslimler İstanbul’da Fener, 

Samatya, Kumkapı ve Balat gibi belirli mahallelerde oturmaktaydı. Benzer bir durum 

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Adıyaman gibi kentlerde de mevcuttu (Turan, 2008, ss. 

11-14). Millet Sistemi, Osmanlı tebaasını Müslüman ve Gayrimüslim olmak üzere 

iki gruba ayırarak eşitsiz bir durum yaratmasına rağmen, bu eşitsiz durum içinde 

gayrimüslimlere kendi din, dil ve kültürlerini devam ettirme konusunda önemli bir 

özerklik de sağlamaktaydı (Oran, 2011, s.16). 
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Ancak yukarıda Müslüman ve gayrimüslimler arasında olduğu söylenen ilişkilerin 

her zaman ve her yerde bu şekilde işlemediği de bilinmektedir. Osmanlı’nın ilk 

dönemlerinde gayrimüslim askerlerin ordu içindeki varlığı yanında, özellikle 

Osmanlı’nın Rumeli bölgesinde Hıristiyan sipahileri bulunmaktaydı. Sultan I. 

Murat’ın ordusunda önemli miktarda Hıristiyan yardımcı kuvvetler mevcuttu. 

Hıristiyan askerlerin sadece Anadolu seferlerinde değil, Rumeli bölgesinde 1389 

yılında yapılan Kosova meydan savaşında da Osmanlı ordusunun saflarında savaşa 

katıldıkları bilinmektedir. 1432-1433 yıllarında Osmanlı ülkesini ziyaret eden bir 

Fransız gezgini, Sultan II. Murat’ın ordusunda ‘’Sırp despotu’’nun yolladığı üç bin 

sipahi yanında Arnavutluk ve Bulgaristan’dan gelen Hıristiyan askerlerin olduğunu 

yazmaktadır. Rumeli bölgesindeki kalelerde topçuluk hizmetinde bulunanlar da 

çoğunlukla Hıristiyan tımar erleri veya ulufelilerdi (İnalcık, 1954, s. 155; Turan, 

2008, ss. 12-13). Gayrimüslimlere getirilen kısıtlamaların her zaman ve her yerde 

işlemediğinin bir başka göstergesi de gayrimüslimlerin ayrı mahallelerde yaşamlarını 

sürdürmesi teamülüne rağmen bazı kentlerde gayrimüslimlerle Müslümanlar’ın 

yaşadıkları mekanların, dini ayrımdan çok toplumdaki varlıkları (sınıfları) ile alakalı 

olmasıydı. Örneğin 18. yüzyılda Halep kentinde yaşayan cemaatlerin yaşam 

alanlarının, dini aidiyetlerinden çok toplumsal varlıklarından kaynaklandığı 

görülmektedir. Bu tarihte Yahudi mahallesi olarak adlandırılan bölgede Yahudiler 

yanında ekonomik açıdan durumu iyi olan çok sayıda Müslüman da yaşamaktaydı. 

20. yüzyılın başında Kürt-Müslüman mahallesi olarak adlandırılan bölgedeki 

nüfusun yüzde 93’ü Hıristiyan cemaatlerden oluşmaktaydı. Halep’te Yahudi evleri, 

imparatorluğun başkenti İstanbul ve Bursa gibi siyasi güç merkezine yakın kentlerin 

aksine bir caminin hemen yanı başında olabildiği gibi, Müslüman evleri de bir 

sinagoğun hemen bitişiğinde yer alabilmekteydi (Turan, 2008, ss. 11-14).  

3.3.2.3. Tanzimat Dönemi 

II. Mehmet’le başlayan ve üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu, 18 ve 19. 

yüzyıllarda Avrupa’daki aydınlanma, ekonomik ve teknik gelişmeler karşısında 

gerilemeye başlamıştı. Diğer taraftan da Fransız İhtilali ile yayılmaya başlayan 
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milliyetçilik düşünceleri imparatorluğun içindeki farklı etnik cemaatlerin kendi 

devletlerini kurmaya başlamalarıyla sonuçlanmış ve Osmanlı, Avrupa kıtasında 

önemli toprak kayıplarına maruz kalmıştı. Osmanlı padişahları ve yöneticileri 

özellikle de Avrupa ülkeleriyle giriştikleri savaşları kaybetmeye başlamalarıyla 

birlikte, askeri açıdan güçlenmek, giderek ağırlaşan ekonomik durumu düzeltmek ve 

İmparatorluktaki farklı etnik ve dini cemaatleri bir arada tutabilmek için ciddi 

reformların şart olduğunu anlamıştı. III. Selim döneminde tasarlanan askeri 

reformlar, II. Mahmut döneminde ordunun ve devletin yeniden yapılanmasıyla ilgili 

daha kapsamlı reform düşüncelerinin gelişmesine yol açtı ve 1839 yılında ilan edilen 

Tanzimat Fermanı’yla son şeklini aldı (Berkes, 2013, ss. 91-96, 169-179, 213-229).  

Tanzimat Fermanı’nın temelde üç önemli hedefi vardı ve bunlardan biri 

gayrimüslimleri yakından ilgilendirmekteydi. Bu temel hedeflerden ilki devletin son 

buhranlarla sarsılan otoritesini yeniden sağlamak ve ülkeyi yönetme konusunda 

yeniden güçlü bir duruma getirmekti. İkinci önemli hedef zirai sistemde meydana 

gelen çöküntüyü gidermekti. Gayrimüslimleri de yakından ilgilendiren üçüncü 

önemli hedef ise bireysel özgürlüklerin önünü açmak ve tüm tebaanın eşitliğini 

sağlamaktı (Turan, 2008, s. 20).  

Ancak Tanzimat Fermanı’nın Anadolu ve Rumeli’de farklı yansıma ve sonuçları 

olmuş, Rumeli bölgesinde çorbacıların (Hıristiyan ağa/yönetici) yönetiminde önemli 

sosyal ve siyasi reformlar gerçekleşmişti. Rumeli bölgesinde girişilen reformlar aynı 

zamanda Balkanlar’da milli uyanış ve modernleşme hareketlerinin gelişmesine de 

yol açmıştı. Anadolu bölgesinde ise reformlar ‘’taşraya hâkim olan ayan-ağaların 

gelenekçiliği ile merkez bürokratların modernleşme çabaları arasında çatışma’’ya yol 

açmıştı. Vergi ödemede herkesin eşit konuma getirilmesi, imtiyaz ve muafiyetlerin 

kaldırılması, az vergi ödeyen ayan-ağalarını reformların aleyhine çevirmişti. Başka 

bir deyişle Anadolu’da eski Osmanlı’nın geleneksel kurumlarını temsil edenler bu 

reformlara şiddetle karşı çıkmış ve halkı peşlerinden sürüklemişti (Berkes 2013, 

s.245; Turan, 2008, ss. 22-25 ve 28).  
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Tanzimat Fermanı ve sonrasında 1856’daki Islahat Fermanı, aynı zamanda bazı 

Müslüman ve gayrimüslim grupların tepkisiyle karşılaşmıştı ve bunlar İmparatorluk 

içinde sorunlara yol açmıştı. Fermanların Müslümalar ve gayrimüslimler arasında 

sorunlara neden olmasının bir nedeni bunların getirmek istediği tüm tebaa arasındaki 

‘’genel eşitlik’’ ilkesi ve laikliğe yaptığı vurgu ve uygulamalardı. Genel eşitlik ilkesi 

gayrimüslimlerin de Müslüman tebaanın haklarına sahip olmasını sağlamaktaydı. 

Buna göre gayrimüslimler, Müslüman tebaadan farklı ve aşağı konumda olmayacak, 

istedikleri kılık kıyafeti giyebileceklerdi. Ancak bu eşitlik, dinler arasında hiyerarşik 

bir düzen düşüncesine sahip bazı Müslüman gruplar arasında hoşnutsuzlukla 

karşılanmıştı. Nitekim imparatorluğun bazı bölgelerinde, özellikle de Doğu 

bölgesinde, bu fermanların getirdiği reformlara karşı protestolar gelişmişti (Turan, 

2008, ss. 22-25 ve 28; Berkes 2013, s. 245).  

Turan (2008) bu fermanların Osmanlı tebaası arasında eşitliği sağlamada başarısız 

olmasının en önemli nedenini Müslüman tebaanın algısına bağlamaktadır.  

Her şeyden önce Müslümanlar diğer [azınlık] cemaatlerle eşitlik düşüncesini 

kendilerine hakaret olarak algı[ladılar](s. 25).  

İlmiye kökenli Ahmet Cevdet Paşa’nın aktardığı tepkiler de bazı Müslümanlar’ın 

Islahat Fermanı’na olan bakışlarını yansıtıyor.  

Bugün atalarımızın kanlarıyla kazandığı kutsal ulusal haklarımızı kaybettik. Ulusumuz 

kutsal haklarından mahrum bırakılmış yönetici bir ulustur. Bugün Müslümanlar için 

gözyaşı dökme ve yas tutma günüdür (alıntılayan Turan, 2008, s. 26) 

Bu algı İmparatorluk içinde Müslüman ve gayrimüslim tebaa arasındaki ilişkilerin 

gerginleşmesine yol açtı ve kısa bir zaman sonra Maraş bölgesinde eşrafın ön ayak 

olduğu olaylarda Müslüman tebaa Hıristiyan cemaatlere saldırılar başlattı. Bu 

huzursuzluk imparatorluğun doğusunda bulunan diğer kentlere de sıçradı. Müslüman 

ve gayrimüslimlerin hukuk yönünden eşit duruma gelmesine tepki gösteren bazı 

Müslüman grupların gösterdiği tepki, 1860 yılından başlayarak Suriye ve 

Lübnan’daki Hıristiyanlarla çatışmalara neden olmuştu. Can ve mal kaybına yol açan 

çatışmalar Musul, Bitlis, Urfa, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır gibi kentlerde 1895-
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1896 yıllarında şiddetlenerek devam etti ve çok sayıda gayrimüslimin hayatını 

kaybetmesi ile sonuçlanan olaylara dönüştü (Turan, 2008, s. 28-29; Brock, 2001, ss. 

66-67).  

Ancak tüm karşı çıkış ve tepkiler, Müslüman ve gayrimüslim tebaa arasındaki 

çatışmalara rağmen, Tanzimat ve Islahat fermanları devlet kurumlarının laikleşme 

süreci ile tüm farklı etnik ve dini cemaatlerin, farklılıkları öne çıkarma yerine ortak 

paydalarda buluşmasını işleyen Osmanlıcılık düşüncesinin gelişmesine yardımcı 

olmuştu. Mustafa Reşit Paşa ve ekibi, dağılmakta olan imparatorluğun ayakta 

kalmasını Osmanlılık ruhunun canlandırılmasında görmekteydi ve bunun, ister 

Müslüman isterse de gayrimüslim tüm tebaanın, yasa önünde eşitlik, can ve mal 

güvenliği gibi hakların yanı sıra yönetime de eşit koşullarda katılmasını kaçınılmaz 

görüyordu. Ortak paydaların bulunması temelindeki Osmanlıcılık ideolojisi, aynı 

zamanda, Batı’daki parlamenter gelişmelerden, özellikle de Metternich 

Avusturyası’ndan ilham alınarak Müslümanlar yanında gayrimüslimlerin de temsil 

organlarında yer almasını sağlaması açısında çok önemli bir gelişmeydi (Turan, 

2008, s. 30). Ortaylı (1978) Tanzimat reformlarının esas hedefinin aslında her sınıf 

ve etnik grubun haklar alması temelinde gelişmediğine, ama tüm etnik grupların 

beraberce ‘’devletin merkeziyetçi yönetiminde mali otokrasinin kurulup gelişmesine 

yardım etmeleri’’ (s. 8) temelinde geliştiğine dikkat çekmektedir.  

Tanzimatçı bürokratik kadrolar taşra yönetiminde reformla mahalli yönetimi 

kurumlaştırırken, bir mahalli demokrasi geliştirme niyetinde değildiler; daha çok, 

vergilerin düzenli ve hakça toplanması, hizmetlerin iyi görülmesi, asayişin ve ekonomik 

gücün gelişip yerleşmesi niyetindeydiler (Ortaylı, 1978, ss. 8-9).  

Tanzimat ve Islahat fermanları aynı zamanda gayrimüslimlerin devlet yönetimine 

katılmaları konusunda önemli gelişmelere yol açmıştı. Özellikle de 1856 Islah 

Fermanı, her sınıf ve dinsel kökenden cemaatin temsili meclislere katılımını 

kurumsallaştırmıştı (Turan, 2008, s. 31). Gayrimüslimlerin temsili organlara 

seçilmesi taşra yönetimindeki vilayet, liva ve kaza idare meclislerinde başlamıştı. Bu 

organlar, merkez yönetiminin mutlak denetimi altında olmasına ve bu meclislere 

seçilen üyelerin mülki amir tarafından belirlenmesine rağmen, artık Müslüman 



106 

 

temsilciler yanında gayrimüslim temsilcilerin olması Osmanlı yönetiminde çok 

önemli bir değişime işaret etmekteydi. Nitekim bu dönemde ortaya çıkıp gelişen 

Meşrutiyet düşüncesi ve bunun sonucunda 19 Mart 1877 yılında toplanan Meclis-i 

Mebusan, imparatorluğun farklı etnik cemaatlerini de yansıtan kozmopolit bir yapıya 

sahipti. Toplanan ilk meclise seçilen gayrimüslim temsilciler, hükümetin güvenini 

kazanmış ve mülki idareciler tarafından seçilen üyelerden oluşmasına rağmen, 

bunların ilk kez Osmanlı idari yönetimine katılmaları açısından önemli bir adımdı 

(Turan, 2008, ss. 29-33; Göçek, 2017, s.68). Ortaylı (1978) Meclis-i Mebusan’daki 

gayrimüslim mebusların sayısının kalabalık olmasının nedenini yalnızca dış baskılara 

ve valilerin toleranslı seçimlerine bağlamanın doğru olmadığını belirterek, 

imparatorluğun Tanzimat’tan beri başlayan laikleşme ve kozmopolitleşme sürecinin 

de olumlu sonuçlarına dikkat çekmektedir (ss. 174-176). Bu dönemde gayrimüslim 

azınlıkların Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli bir nüfusa sahip olmaları yanında, 

imparatorluğun ekonomisinde de belirgin rolleri vardı. Toplanan ilk Meclis’ten dört 

yıl önce, 1881’de yapılan nüfus sayımında Ermeni nüfusu bir milyon 106 bin  olarak 

görülmektedir. 1914 yılındaki nüfus sayımında ise bu rakam bir milyon 245 bin 

olmuştur. Rumlar’ın 1914’teki nüfusu bir milyon 729 bin  iken farklı Süryani 

kiliselerine ait nüfus 120 bin 208 ve Yahudi nüfus da 187 bin  olarak görülmektedir. 

Gayrimüslim azınlıklar, özellikle de başkent İstanbul’da büyük bir nüfusa sahip olan 

Rum, Ermeni ve Yahudiler ticaretle uğraşmaktaydı ve eğitim ve kültür alanında 

büyük ilerlemeler kaydetmişlerdi. Osmanlı’ya ilk matbaayı 1495’te getiren Yahudi 

cemaati olmuştu. Daha sonra Rum ve Ermeniler de İstanbul’da birer matbaa 

kurmuştu. Gayrimüslim cemaatler imparatorluğun hem ticaret hem de sanayi ve 

tarımında önemli roller oynamaktaydı. Özellikle de Ermeniler, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun mimarlık, müzik ve tiyatro alanlarında gelişmeler kaydetmesine 

büyük bir katkı sağlamıştı. İmparatorluk başkentinden uzak ve periferide yaşayan 

Süryaniler de yaşadıkları bölgede önemli oranda ticarette aktif, el zaanatlarında 

becerikli ve sosyal ve kültürel açıdan ilerlemeler kaydeden bir gruptu (Berkes, 2013, 

ss. 58-59; Bilge 2006, ss.106-110; Mutlu, (?) ).     
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Tanzimat ve Islahat fermanlarının farklı gerekçelerle Müslüman ve gayrimüslimler 

arasında düşünülen genel eşitlik ilkesini sağlayamamasının yanı sıra Osmanlı’nın 

Balkanlar’da toprak kayıpları ve Balkanlar’da taciz ve ayrımcılığa uğrayan Türk-

Müslümanlar’ın Balkan savaşlarından sonra Anadolu’ya göç etmesi sonucu, gelişme 

halinde olan Türk milliyetçiliği giderek güçlendi. Osmanlıcılık düşüncesi yerine, 

şimdi milliyetçilik ekseninde imparatorluğun sorunlarına çözüm bulunmaya 

çalışılmaktaydı. Gayrimüslim azınlıklar imparatorluğun içine düştüğü kötü durumun 

en büyük sebeplerinden biri olarak görülmekteydi. İttihatçılar bu düşünce dünyasında 

iktidar olduklarında Anadolu’da gayrimüslim azınlıklara karşı, özellikle de 

milliyetçilik düşüncelerinin etkin olduğu Ermeniler’e karşı, onları etkisiz hale 

getirmek için girişimlere başvurmuş, Tehcir Yasası’nın uygulanması sonucunda 

Anadolu’da yaşayan Ermeni ve Süryaniler nüfuslarının büyük bölümünü kaybetmişti 

(Turan, 2008, s. 38-39; Çağaptay, 2015, ss. 92-93; Göçek, 2017, s. 70; Akçam, 2017, 

ss. 56-57; Brock, 2001, s. 67).    

3.3.2.4. Ulus-devlet Milliyetçilik Dönemi 

Osmanlı’nın son döneminde ve özellikle de İttihat ve Terakki Fırkası’nın iktidar 

olduğu dönemde ülkede yaşayan gayrimüslim azınlıklara yönelik söylemin 

şekillenmesinde önemli birkaç neden vardır. Bu nedenlerden birincisi Balkan ve 

Kafkasya bölgelerinde Türk-Müslümanları’na yapılan ayrımcılığın ‘’Hıristiyan’’ 

devletlerce yapıldığı algısıdır. Bu algı, ülkede yaşayan Hıristiyan grupları, Balkan ve 

Kafkasya’daki devletlerle aynı dine sahip olmaları dışında onlarla hiç  bir bağları 

olmamasına rağmen olumsuz etkilemiştir. Ayrıca bu bölgelerden göçen Türk-

Müslümanları’n yaşadıkları olaylar ve özellikle bu bölgelerden göç eden bazı 

elitlerin Türk milliyetçilik düşüncesinin oluşumunda oynadığı önemli rol de 

gayrimüslimlere yönelik söylemi etkilemiştir. Ülke içindeki gayrimüslimlere yönelik 

olumsuz söylemi yaratan bir başka önemli neden Batılı büyük güçlerin Osmanlı’da 

bulunan azınlıklarla ilgilenmesidir. Batılı devletlerin azınlık grupları ile ilişkilere 

girişmesi ve bunları kendi amaçları için kullanması, yönetici ve elitler tarafından, 

azınlıkların Osmanlı’ya yönelik bir iç tehdit olarak görülmeye başlanmasına neden 
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olmuştur. Bu son algı İttihat ve Terakki Fırkası tarafından bir beka sorunu olarak 

algılanmış ve gayrimüslimlere, özellikle de Ermeniler’e karşı Tehcir Yasası 

çerçevesindeki önlemlere başvurulmuştur (Karlsson, 2012, ss. 82-84). 

Cumhuriyet kadroları, İttihat ve Terakki Fıkrası’nın gayrimüslim gruplara yönelik bu 

söylemini miras almış ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde azınlıklara yönelik 

kısıtlayıcı, liberal olmayan politikalar uygulamıştır. Bu süreçte Atatürk’ün 

Anadolu’da başlattığı Milli Mücadele için 1919 yılında yapılan Amasya, Erzurum ve 

Sivas toplantılarına gayrimüslim temsilciler çağrılmadığı gibi, Ankara’da toplanan 

ilk Meclis’e seçilmeleri de yasaklanmıştı. Bu ortamda yapılan Lozan Barış 

Müzakereleri sırasında İsmet İnönü başkanlığındaki Ankara heyetinin gayrimüslim 

azınlıklar konusunda yapılan müzakerelerde katı bir tutum göstermesinin bir nedeni 

de Cumhuriyet kadrolarının devraldığı Osmanlı’nın son dönem tarihi mirasıydı 

(Demirci, 2015, s. 123).  

Cumhuriyet kadrolarının düşünce ve uygulamaları, Türkiye’deki vatandaşlık 

kavramının, örtük de olsa, Müslüman olmakla organik bir bağı olduğunu 

göstermektedir. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’un, azınlık 

koşulunu etnik kökene dayandırma ve Müslüman grupların da azınlık kapsamına 

alınması önerisine şiddetle karşı çıkan Türk heyetinden Rıza Nur Bey’in Müslüman, 

gayrimüslim ve vatandaşlık hakları arasındaki ilişkiler konusundaki sözleri, 

Cumhuriyet kadrolarının bu konudaki düşüncesini yansıtmaktadır. Rıza Nur, Türk 

kökeni olmasa dahi hiçbir Müslüman grubun azınlık olarak görülmesinin mümkün 

olmadığını, ‘’yurttaşlık hakları açısından bütün Müslümanlar’ın, aralarında hiçbir 

ayrım olmaksızın ülkenin hükümetine ve yönetimine tam bir eşitlik içinde 

katılmakta’’ olduklarını belirtmişti. Rıza Nur’un bu sözleri etnik kökene 

bakılmaksızın tüm Müslümanlar’ın eşit haklara sahip olduğuna vurgu yaparken 

gayrimüslim azınlıkların ise bu planda olmadıklarını göstermekteydi. Lozan 

müzakereleri büyük oranda bir taktik savaşı olması nedeniyle azınlıklar konusu, 

Musul sorununun İngiltere lehine çözülmesi karşılığında, Türk heyetinin çizdiği 

çerçeveye yakın bir şekilde çözülmüş ve Türkiye’de azınlık olmanın kriteri grupların 
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gayrimüslim olması şartına bağlanmıştır (Demirci, 2015, ss. 123-127; İbrahimoğlu, 

2014, ss. 111-112).   

İlk dönem Cumhuriyet kadroları, Osmanlı’da gelişen Türkçülük ve Batıcılık 

düşüncelerini harmanlamış, İslamiyet’i modern topluma geçişin önündeki 

engellerden biri olarak gördüklerinden toplumun laikleşmesi adına büyük 

dönüşümler yapmış (Mert, 2015, ss. 202-204) olmalarına rağmen İslam, çok açık 

ifade edilmemekle beraber, Türk ulusal kimliğinde, Türk kültür ve dili kadar merkezi 

bir öneme sahipti. Atatürk de ilk dönemde ulusu birleştirmek için dini bir söylem 

kullanmış, ancak yeni Cumhuriyete yönelik dini yorum ve ayaklanmalardan sonra 

İslami tarikat ve eğitim kurumları kapatılmıştır (White, 2013, s. 49). Dinin ulusal 

kimlik oluşumunda önemli bir yer tutması açısından Türkiye ve Yunanistan’in 

benzerliğine dikkat çeken Gülalp (2015) bu durumu Yunanistan’la yapılan mübadele 

anlaşmasında izlemenin mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Cumhuriyet kadroları 

Anadolu’da yaşayıp anadili Türkçe olan Ortodoks grupları dahi mübadele dışında 

bırakmamış ve aynı şekilde Yunanistan da Batı Trakya dışında kalan bölgelerde 

anadili Yunanca olsa da Müslümanları Türkiye’ye yollamıştı (Gülalp, 2015, s. 24).   

Cumhuriyet kadrolarının milliyetçilik anlayışında örtülü şekilde bulunan din öğesi, 

gayrimüslim azınlıkları ulus oluşumunun dışında bırakmış ve Lozan müzakerelerinde 

üzerinde anlaşılan ve antlaşmanın Üçüncü Kısmı’nda (37-45 maddeleri) yer alan 

azınlık haklarına rağmen, azınlık gruplarının  bu hakları kullanmada büyük 

zorluklarla karşılaştıkları görülmüştür. Lozan’da verilen azınlık haklarının pratikte 

zorluklarla karşılaşmasının bir başka nedeni, azınlık haklarını ilgilendiren maddelerin 

Batılı devletlerin baskısıyla antlaşmaya konulmasından kaynaklanmıştır. Gerek 

Türkiye’nin yönetim kadrosu gerekse toplum, o dönemde azınlıklara haklar verme 

konusunda isteksizdi. Antlaşmadaki azınlık hakları özellikle İngiltere’nin baskı ve 

taktik manevraları sonucunda anlaşmada yer aldığı için Cumhuriyet kadroları bu 

hakları uygulamaya koymak istememiş ve engelleyici bir tutum sergilemiştir. 

Azınlıklara karşı bu liberal olmayan uygulamaların 2000’li yıllara dek sürmesinin 

nedeni ise Türk milliyetçiliğinin azınlıklara yönelik bakışının, azınlıkları öteki görme 
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düşüncesinin, tüm devlet kurum ve kuruluşları ile siyasi partileri büyük oranda 

etkilemiş olmasıdır. Bugün halen Türkiye’deki genel toplumun bilincinde azınlık ile 

gayrimüslim kavramları eşanlamlıdır (Gülalp, 2015, ss. 24-25; Çağaptay, 2015, 

ss.109-110; Özbudun 2011, ss. 101-102 ).    

23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan ilk Millet Meclisi’nde Türkiye’de yaşayan 

farklı etnik gruplara (Türkler yanında Kürtler, Çerkezler, Boşnaklar ve Araplar vb) 

mensup Müslümanlar’dan temsilcilere yer verilmesine rağmen, gayrimüslim 

gruplardan temsilcinin olmaması dikkat çekmektedir. Gayrimüslim azınlıkların 

Meclis’e girmesi, ancak Atatürk’ün, Cumhuriyet rejiminin Batı’da diktatörlük olan 

algısını değiştirmek ve içerde rejimi meşrulaştırmak için 1924’te Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası (TCH) ve 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) 

denemelerinin başarısız olmasından sonra, Meclis’te bağımsız adayların yer alması 

konusundaki uygulamalar çerçevesinde azınlıklara dört kontenjan üyenin 

ayrılmasıyla mümkün olmuştur (Özbudun, 2011, ss. 77-87).  

Beşinci dönem Meclis’e seçilen gayrimüslim temsilcilerin, azınlıkların yaşadığı 

sorunları dile getirmekten çok, genel topluma asimile olmalarına yönelik çalışmalarla 

yakından ilgilenmiş kişiler oldukları görülmektedir. Meclis’in V. Dönem’inde (1935-

1938) görev alan Ermeni asılı Berç Keresteciyan, Yahudi asılı Abravaya Marmaralı, 

Rum asılı Nikola Taptaş ve Ortodoks Türk asıllı İstamat Zihni Özdamar’ın gazetelere 

verdikleri mülakat ve Meclis’teki konuşmalarına bakıldığında bunların Türk 

milliyetçiliği çerçevesinde oluşturulmaya çalışılan tek dil, tek kültür ve tek ülkü 

toplum tahayyülü ile yakından ilgilendikleri görülmektedir. Meclis’teki bir 

konuşmasında Türkiye’de konuşulan farklı dillerden dolayı ülkenin Babil Kulesi’ne 

dönüştüğünden şikayet eden Keresteciyan, hükümetin, Türkiye’de yaşayan herkesin 

Türkçe konuşmasını sağlamak için tedbirler almasını istemiştir (Hür, 2015,; Ender, 

2011,). 

Çok partili hayata geçildikten sonra hem Demokrat Parti (DP) hem de Cumhuriyet 

Halk Partisi (CHP) İstanbul’daki gayrimüslim oyları düşünerek 1950, 1954 ve 1957 

seçimlerinde listelerinde gayrimüslim temsilcilere yer vermiştir. 1960 ihtilalından 
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sonra oluşturulan Kurucu Meclis’e de üç gayrimüslim temsilci alınmış ve 1961 

yılında yapılan seçimlerde de Ermeni asılı Berç Sahak Turan, Cumhuriyet Senatosu 

üyeliğine seçilmişti. Turan’ın 1964 yılında görevini tamamladıktan sonraki 31 yılda, 

siyasi partilerin azınlıklardan listelerine temsilci almadıkları görülmektedir. Bir 

azınlık temsilcisinin yeniden TBMM’ye girmesi ancak 1995 seçimlerinde mümkün 

olmuştur. Yahudi asılı Cefi Kamhi, Tansu Çiller’in başkanlığı döneminde Doğru Yol 

Partisi (DYP)’den Meclis’e girerken, 2011 yılındaki seçimlerde Süryani asıllı Erol 

Dora’nın Hakların Demokratik Partisi (HDP)’den Meclis’e girmesinden sonra diğer 

siyasi partilerin de gayrimüslim azınlıklara mensup bireyleri listelerine almaya 

başladıkları görülmektedir. 2015’te yine HDP’den, Ermeni asılı Garo Paylan ve 2018 

seçimlerinde Süryani asıllı Tuma Çelik Meclis’e seçilmiştir. 2015’te AKP’den 

Markar Esayan ve CHP’den Selina Doğan Meclis’e girmeyi başardı. 2011, 2015 ve 

2018 yıllarında Meclis’e giren gayrimüslim azınlık mensuplarının ülke sorunları 

yanında kendi gruplarının sorunlarını da TBMM’ye taşımaları, daha önceki 

dönemlerde milletvekili seçilen ancak kendi cemaatlerinin sorunlarını dile 

getirmekten kaçınan milletvekilleri ile önemli bir ayrılık göstermektedir. Bu aynı 

zamanda Türkiye’deki politik yaşamın, az da olsa, azınlıklara ve bunların sorunlarına 

yöneldiğine de bir işarettir.  

Cumhuriyet dönemi boyunca gayrimüslim azınlıklar, tahayyül edilen toplum 

modelinde yer almamalarından dolayı toplumun dışında yaşamaya zorlanmış 

‘’öteki’’ topluluklar olmanın yanı sıra, ekonomik güçlerinin zayıflatılmasına yönelik 

politikalara maruz kalmışlardır. Gayrimüslim azınlıklara yönelik İttihat ve Terakki 

döneminde başlayan kısıtlamalar Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. 1924’te 

çıkarılan Avukatlık Yasası ile gayrimüslimlerin avukatlık yapmalarına kısıtlamalar 

getirilirken, gayrimüslim tüccarların Anadolu’ya mal satışını sınırlandırma amacıyla, 

1925-1932 döneminde İstanbul il sınırları dışına çıkmaları izne bağlanmıştır. Yine 

1926’da 788 sayılı Memurin Kanunu ile memuriyete giriş koşullarında vatandaşlık 

kavramı yerine ‘’Türk olmak’’ şartı getirilmiş ve bu yolla gayrimüslimlerin memur 

olmaları engellenmiştir. 1942-1944’te uygulanan Varlık Vergisi ise gayrimüslimlerin 

ekonomik güçlerini sınırlandırma ve bu gücü Türk kökenlilere aktarmanın bir 
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yöntemi olarak uygulanmıştır. Varlık Vergisi adı altında toplanan vergilerin yüzde 

83’ünün azınlık gruplarına mensup bireylerden alınması, uygulamanın esas amacının 

gayrimüslimlerin mal varlıklarına el konulması olduğunu göstermektedir. 6-7 Eylül 

1955’de İstanbul ve İzmir’de gayrimüslimlerin ev ve işyerlerine saldırılması, can ve 

mallarına verilen zararlar, çok sayıda azınlık bireyinin ülkeyi terk etmesine neden 

olmuştur. 1970’li yıllardan da gayrimüslim azınlıkların çok sayıdaki gayrimenkulüne 

el konulmuştur. Bu kısıtlayıcı politikalar nedeniyle 1912’de ülkedeki nüfusun yüzde 

20’sini oluşturan gayrimüslimler 1927 nüfus sayımında Türkiye nüfusunun ancak 

yüzde 2,6’sına, bugün ise binde 14’e düşmüştür (Çağaptay, 2015, s.87; İbrahimoğlu, 

2014, ss. 119-131; Oran, 2011, ss. 18-27; White, 2013, 164-166).  

3.3.2.5. Avrupa Birliği Aday Ülke Dönemi  

Gayrimüslim azınlıklara karşı devletin izlediği ve temel çizgisi liberal olmayan 

politika ve uygulamalarda bazı değişimlerin olması 2000’li yıllardan sonraki döneme 

rastlamaktadır. Bu değişimin arkasındaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin 

azınlıklara yönelik, diğer siyasi partilerden daha yumuşak politikalara sahip olması 

ve azınlıkların kendi seslerini daha iyi duyurmaya başlamış olmalarına rağmen, en 

önemli neden Türkiye’nin 1999 yılında Helsinki’de yapılan AB Devlet ve Hükümet 

Başkanları Zirvesi’nde AB’ye aday ülke olarak kabul edilmesidir. Türkiye, bu 

karardan sonraki süreçte Kopenhag Kriterleri çerçevesinde demokrasi ve insan 

hakları konusunda kapsamlı çalışmalar yapmış ve anayasa ile çeşitli yasalarda 

değişikliklere gitmiştir. Bu süreçte azınlıklar konusunda da bazı olumlu adımlar 

atılmıştır. 2001 ve 2003 yıllarında ilan edilen Ulusal Programlar çerçevesinde 

AB’nin Kopenhag Kriterleri’nde azınlıklar hakkındaki konular kapsamında bazı 

liberal adımlar atılmıştır. Ancak 2005 yılında AB tarafından yayımlanan İlerleme 

Raporu’nda azınlıklar konusunda atılan kimi olumlu adımlara dikkat çekilmesine 

rağmen, bu alanda birtakım önemli sorunların halen devam ettiğine vurgu 

yapılmıştır. Raporda belirtilen noktalardan biri, bu çalışmayı da yakından 

ilgilendiren, Tarih ders kitaplarında azınlıkların sevilmeyen imajlarla 

betimlenmesidir. Ancak Türkiye, AB’nin azınlıklar konusunda referans aldığı 
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Avrupa Konseyi’nin kabul ettiği Avrupa Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Şartı ile 

Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalamamıştır 

(Saraçlı, 2007, ss. 16-17 ve 142-143; Çağaptay, 2015, s. 111).  

2000’li yıllardan sonra azınlıklara yönelik daha yumuşak politikaların bir başka 

nedeni de azınlıkların eski dönemlere göre seslerini daha iyi duyurmaları ve bazı 

konularda devleti yargıya taşımaya başlamalarıdır. Son dönemde azınlık vakıflarının 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açtığı davalarda mahkemenin Türkiye’yi 

tazminat ödemeye mahkum etmesi bu açılımın bir başka nedenidir. Hükümet, bu tür 

davaları azaltmak için 2011 yılında gıda maddeleri konusundaki bir KHK’ye eklediği 

bir madde ile gayrimüslim grup vakıflarına ait, ancak Hazine adına tescil edilen bazı 

gayrimenkullerin sorunlarını çözmeye çalışmıştır (Oran, 2011, ss. 24-25;Akgüneş, 

2011). 

2000’li yıllardan sonra azınlıklara yönelik açılımın arkasındaki önemli bir başka 

neden ise Osmanlı’nın azınlıklara yönelik hoşgörüsünü referans alan AKP‘nin 2002 

yılında iktidara gelmesidir. Diğer siyasi partilere göre azınlıklara yönelik daha 

yumuşak politikaları olan AKP lideri ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın gayrimüslim liderlerle diyaloga girdiği, sorunlarını dinlediği ve 

azınlıkların yaşadığı bazı sorunların çözülmesi için adımlar attığı görülmüştür.  

Devletin azınlıklar konusundaki söylemindeki en büyük değişimi gösteren olaylardan 

biri yine Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2010 yılında yayımlanan 2010/13 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi’dir. 13 Mayıs 2010 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan 

Başbakanlık Genelgesi, cumhuriyet dönemi boyunca ilk kez gayrimüslim azınlıklara 

mensup vatandaşların ‘’ulusun’’ bir parçası olduklarının belirtilmesi açısından 

oldukça dikkat çekicidir. Genelge, azınlık gruplarının kendi kimlik ve kültürlerini 

yaşama ve yaşatma imkanına sahip olmaları gerektiğini belirterek bu alanda devletin 

azınlıklar konusunda cumhuriyetin kurulmasından sonraki dönemde başlayan ve 

günümüze kadar gelen söylemden farklı bir söyleme yöneldiğini göstermesi 

açısından önemlidir.  
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Anayasamızın eşitlik ilkesi çerçevesinde; ülkemizde yaşayan gayrimüslim azınlıklara 

mensup Türk vatandaşları, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi, ayrılmaz 

parçası oldukları ulusal kültür ve kimlik yanında, kendi kimlik ve kültürlerini yaşama ve 

yaşatma imkanına sahip bulunmaktadırlar (http://www.resmigazete.gov.tr 

/eskiler/2010/05/20100513-17.htm, Erişim 20 Eylül 2016). 

Başbakanlık Genelgesi, bu yönleriyle Cumhuriyet dönemindeki ideolojik söylem ve 

siyasi iradeden tümüyle ayrılmaktadır. İlk kez siyasi irade, gayrimüslim azınlıkların 

‘’bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi, ulusun ayrılmaz bir parçası’’ 

olduklarına vurgu yapmıştır. Daha önceki resmi söylemde azınlıklar ulus kavramının 

dışında tutulması yanında, gayrimüslim azınlıklar yabancı unsurlar olarak 

görülmekteydi. Çalışmada 1974’teki bir kararında Yargıtay Hukuk Genel 

Kurulu’nun nasıl Rum vatandaşlara ait bir vakfı ‘’Türk olmayanlar’’ın kurduğu bir 

vakıf olarak gördüğü belirtilmişti.   

2010 yılındaki Başbakanlık Genelgesi, devlet kurumlarının o güne kadar yaptığı 

uygulamalarda gayrimüslim vatandaşlara yapılan haksızlıklara da atıfta 

bulunmaktadır.  

Bu [gayrimüslim] vatandaşlarımızın devlet önündeki iş ve işlemlerinde kendilerine 

güçlük çıkarılmaması, haklarına halel getirilmemesi, ilgili mevzuat gereği olduğu gibi, 

devletimizin ve Türk ulusunun bir parçası olduklarının kendilerine hissettirilmesi 

açısından da büyük önem taşımaktadır. 

Son yıllarda sürdürülen demokratikleşme çalışmaları çerçevesinde ülkemizdeki 

gayrimüslim azınlıkları ilgilendiren konularda yapılan düzenlemelere rağmen, 

uygulamadan kaynaklanan bazı sebeplerle bu konudaki sorunların tam anlamıyla 

giderilemediği görülmektedir. 

Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda uygulamadan kaynaklanabilecek 

sorunların tam anlamıyla giderilmesi için gereken hassasiyeti göstermeleri […] 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100513-17.htm, Erişim 20 Eylül 

2016).  

Başbakanlık Genelgesi’nden yaklaşık bir yıl sonra, 27 Ağustos 2011’de, bu defa 

Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı bir KHK’ye eklenen bir madde ile 5737 sayılı 

Vakıflar Kanunu’na geçici bir madde eklenmiştir.
3
 Bu madde, azınlık vakıflarına ait 

                                                 

3
 KHK’ye eklenen geçici maddenin tüm metni için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/ 

20110827-1.htm Erişim 23 Eylül 29016.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100513-17.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/%2020110827-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/%2020110827-1.htm


115 

 

olan ancak 1970’li yıllarda Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan ile yaşanan sorunlar 

ortamında Hazine’ye tescil edilen bazı gayrimenkullerin iadesine imkan vermiştir.   

Gayrimüslim azınlıklara karşı politikalardaki bir başka yumuşama da Lozan 

Antlaşması’ndan kaynaklanan azınlık haklarına sahip Süryaniler’in, Lozan 

antlaşmasının azınlık kriterine uymasına rağmen yararlanamadıkları haklardan 2013 

yılından sonra yararlanmaya başlamalarıdır. Cumhuriyet dönemi boyunca devlet 

Süryaniler’i azınlık değil ‘’asli unsur’’ saydığından okul açma gibi diğer 

gayrimüslim azınlıkların yararlandıkları hakları tanımamaktaydı. İstanbul Süryani 

Kadim Vakfı’nın 2012’de okul açma talebine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in ‘’asli 

unsur’’ gerekçesiyle izin vermemesi karşısında vakfın açtığı dava sonucunda Ankara 

13. İdare Mahkemesi, Süryaniler’in Lozan Antlaşması’nın maddeleri çerçevesinde 

azınlık olduklarına ve anlaşmanın 40. maddesinde belirtilen okul açma hakkından 

yararlanabileceklerine karar verdi. MEB mahkeme kararına itiraz etmeyince, 

Süryaniler 1928 yılında Mardin’de bulunan okullarının kapatılmasından sonra 

Cumhuriyet döneminde ilk kez, 2014 yılında İstanbul’da bir anaokulu açabilmişlerdir 

(Gültekin, 2013). 

Özetle Osmanlı ve Türkiye’nin tarihsel süreçte azınlıklara yönelik politika ve 

uygulamalarının birinci dönemi olan Osmanlı’nın Kuruluş Dönemi daha çok İslam 

hukuk geleneklerinin egemen olduğu bir dönemken, ikinci dönem, Kültürel 

Çoğulculuk Dönemi, Millet Sistemi’nin uygulamada olduğu ve dönemine göre 

azınlıklara çok geniş bir höşgörünün gözlendiği bir dönemdir.  Üçüncü dönem olan 

Tanzimat Dönemi, genel eşitlik prensibi altında azınlıklara da diğer tebaanın sahip 

olduğu hakları vermeyi amaçlayan politikalara yönelmiştir. Dördüncü dönem olan 

Ulus-devlet Milliyetçilik Dönemi’nin temel uygulamalarının liberal olmadığı 

görülürken azınlıkları da ulusun dışında tutan bir söyleme sahip olduğu 

görülmektedir. Son dönem olan Avrupa Birliği Aday Ülke Dönemi ise daha önceki 

söylem ve uygulamalardan daha yumuşak politikaların başladığı bir dönem olarak 

betimlemek mümkündür. Bu temel özellikler çerçevesinde Osmanlı ve Türkiye’nin 

azınlıklarla olan temel ilişkileri aşağıdaki tabloda görülmektedir.  
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Tablo 3.2: Türkiye’nin Azınlıklara Yönelik Politikaları.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kültürel çoğulculuk dönemi:                                           
Millet Sistemi, ‘’liberal’’ olmayan 

geniş hoşgörülü uygulamalar  

Tanzimat dönemi:                            

azınlıkların ulusa dahil edilmesi ve 

laik uygulamalar 

 

1454 

1920 

1299 
Osmanlı’nın kuruluş dönemi:                                

İslam hukuku çerçevesinde                  

bazı haklar ve azınlıkların 

ötekileştirilmesi 

Ulus-devlet milliyetçilik dönemi:                                             

liberal yasa ve liberal olmayan 

uygulamalar 

 

1839 

Avrupa Birliği Aday Ülke Dönemi: 
liberal söylem ve  kısıtlı 

uygulamalara geçiş  

 

2000 



117 

 

3.4. Çokkültürlülük ve Ulusal Azınlıklar: İsveç Örneği 

Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerinde nasıl azınlıklara karşı farklı 

dönemlerde farklı politikalar izlendiyse İsveç’te de çokkültürcülük bağlamında 

azınlıklar konusunda farklı dönemlerde farklı politika ve uygulamalar izlenmiştir. 

Tarihsel süreçte İsveç devleti, azınlıklar konusunda zaman zaman sert ve zaman 

zaman da çokkültürcü politikalar uygulamış, 2000’li yıllardan sonra ise azınlıklar 

konusunda büyük oranda liberal politikalar yürütmektedir. Çok kaba tarihi çizgilerle 

İsveç’in kendi ülkesindeki çokkültürlülük bağlamında azınlıklar konusunda izlediği 

politika ve uygulamaları beş temel döneme, bazen dönemler birbirinin içine girmekle 

birlikte, ayırmak mümkündür (Elenius, 2006, s. 25).  

1. Dini birlik dönemi, 1200-1550 yılları arası. 

2. Kültürel çoğulculuk dönemi, 1560-1870 yılları arası. 

3. Ulus-devlet milliyetçilik dönemi, 1880-1950 yılları arası. 

4. Liberal dönem, 1960-1990 yılları arası. 

5. Avrupa Birliği dönemi, 2000 yılı ve sonrası.  

Bundan sonraki alt başlıklarda İsveç devletinin azınlıklara yönelik politika ve 

uygulamalarının tarihsel arka planı anlatılırken bu farklı dönemlerin karakteristik 

özellikleri ele alınacak ve çokkültürlülük bağlamında azınlıklar konusunda izlenen 

politikaların değişim, kırılma noktaları ve bunun arkasındaki nedenler incelenecektir. 

Ancak bu tarihsel arka plana geçmeden, 2009 yılında İsveç Parlamentosu’nda kabul 

edilen bir yasa ile ulusal azınlık olarak kabul edilen beş grubun kısa tarihleri ve 

günümüzdeki durumları hakkında bilgi verilecektir. Bu bilgiler, azınlıklar için İsveç 

modelinin anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.  

3.4.1. İsveç’te Ulusal Azınlık Grupları 

Araştırmanın birinci bölümünde Araştırmanın Alanı ve Sınırlılıkları alt başlığında, 

araştırmaya konu olan İsveç’teki ulusal azınlık gruplarının İsveç Parlamentosu 

tarafından kabul edilen yasada adları anılan ulusal azınlıklar olduğu belirtilmiştir. 
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Önce yasada adı geçen bu beş ulusal azınlık grubu hakkında kısa bir bilgi verilecek 

ve ardından da İsveç’in çokkültürlülük bağlamında ulusal azınlıklara yönelik politika 

ve uygulamaları ile bunların değişim nedenleri incelenecektir.  

3.4.1.1. Samiler (Samer) 

Samiler son 10 bin yıldır İsveç, Norveç, Finlandiya ve Rusya’nın kuzey bölgesinde 

yaşamaktadır. Bölgeye ilk yerleşen halk olan Samiler’in kökeni konusunda farklı 

görüşler vardır. Bir kısım bilim adamı Samiler’in Finlandiyalılar ile akraba bir halk 

grubu olduğunu, diğer bir bölüm bunların kıta Avrupası’ndan kuzeye göç ettiklerini, 

bazıları ise bunların doğudan bölgeye göç eden Moğol kökenli bir halk olduklarını 

belirtmektedir. Diğer bir görüş ise bunların tarihin uzun bir döneminde kuzeyde 

yaşayan ve diğer halk grupları ile ilişkileri olmayan ve bu nedenle tümüyle kendine 

has kültür ve dili olan bir halk grubunu oluşturduklarına vurgu yapmaktadır. 

İsveçliler, uzun zaman Samiler için Lapon ve ülkeleri için de Lappland (Laponların 

ülkesi) adlarını kullanmıştır ancak Samiler kendilerini Samer ve ülkelerini de Sápmi 

olarak adlandırmaktadır. Son 15-20 yıldır İsveç’in kamu kurum ve kuruluşları ile 

medyası da bu adlandırmaları kullanmaya başlamıştır.  

Samiler uzun tarihleri boyunca göçebe olarak yaşamış, avcılık ve balıkçılıkla geçinen 

bir halktı. Ancak 1500’lü yıllardan sonra, ren geyiklerini evcileştirdiler ve büyük 

çoğunluğu ren geyiği yetiştirmekle uğraşmaya başladı. 1600’lü yıllardan sonra İsveç 

devleti, Samiler’in yaşadığı bölgeleri yavaş yavaş kolonileştirmeye başlamıştır. Bu 

süreçte bir yanda din ve dil açısından İsveçlileştirme politikasını yürüten devlet, aynı 

zamanda İsveçli nüfusun Sápmi bölgesine yerleşmesini de teşvik etti. İsveç, özellikle 

bölgede bulunan madenleri endüstri bölgelerine taşımak için bölgede maden ocakları 

açtı ve bölgeyi demiryolları ile büyük kent ve limanlara bağladı. Bugün Samiler 

tümüyle yerleşik hayata geçmiştir. Nüfusun yüzde 10’u ren geyik yetiştiriciliği 

yapmaya devam etmektedir ancak bunlar da Sameby
4
 (Sami köyü) olarak 

                                                 

4
 Sameby (Sami köyü) olarak kullanılan sözcük ren geyiği yetiştiren Samiler’in oturduğu köylerdir. 

Bu köylerde oluşturulan bir komisyon köyün ortak toprağı üzerinde bazı haklara sahiptir.   
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adlandırılan köylerde yerleşik yaşamaktadırlar. Ren geyik yetiştiriciliğini 

teknolojinin geliştirdiği kar arabaları ve helikopter gibi araçları kullanarak yerleşik 

oldukları köylerden yapmaktadırlar. 1800’lü yılların sonunda İsveç’te yedi bin 

civarında olan Samiler bugün 36 bin olarak tahmin edilmektedir ve İsveç’in kuzey 

bölgesinde, yaklaşık İsveç coğrafyasının üçte birine tekabül eden ve Sámpi (Lapland) 

bölgesindeki kent ve 51 Sameby (Sami köyünde)’de yaşamaktadırlar. Samiler 

1977’de İsveç Parlamentosu tarafından yerli halk olarak kabul edildi ve 1993 yılında 

da temel olarak Samiler’in kültür işlerini yürüten ve düzenleyen, Sami halkı 

tarafından seçimlerle belirlenen 31 kişinin yönettiği bir kamu kurumu niteliğindeki 

Sametinget kuruldu. Samiler ulusal azınlık olarak kabul edildikten sonra eğitim, 

kültür ve dil konusunda yeni haklara sahip olmuştur. Bugün Samiler’e ait beş azınlık 

okulu eğitim verirken, öğrenci velisinin talep etmesi halinde, ülkenin tüm devlet ve 

özel okulları öğrenciye kendi anadilinde eğitim vermekle yükümlüdür. Samiler’e ait 

okullar ile anadil eğitiminden sorumlu Sami Okul Kurulu (Sameskolstyrelsen) İsveç 

Eğitim Bakanlığı ve beş kurul üyesini de atayan Sametinget’e bağlı olarak 

çalışmaktadır. Ayrıca Samiler yoğun olarak yaşadıkları Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, 

Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, 

Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen ve Östersund belediyelerinde, 

mahkeme ve belediye ile yapılacak işlemlerde kendi anadillerini kullanma hakkına 

sahiptir. Ayrıca İsveç devlet televizyonu (SVT) ve devlet radyosunun (SR) Sami 

dilinde yaptığı yayınların yanısıra azınlık grubunun çıkardığı Samefolket ve Sami 

Nourra adlı süreli yayınlar da mevcuttur. Tablo 3.4.’te 1800, 1900 ve 2000 

yıllarındaki nüfus verilerinde, Samiler’in tüm nüfus içindeki onranının 0.14 ile 0.35 

arasında değiştiği görülmektedir. 2017 yılındaki nüfus rakamının diğer yıllara göre 

Sami nüfusunu çok daha yüksek görünmesinin en önemli nedeni daha önceki yıllarda 

verilen nüfus rakamlarının devletin yaptığı nüfus sayımları veya devlet kurumlarının 

verdiği sayılar olması mümkündür. Devletin yaptığı nüfus sayımlarında birey kendi 

etnik kökenini her zaman ve açıkça göstermek istememiş, gizlemiş olabilir. Diğer 

taraftan 2017 yılı için verilen Samiler’in nüfus rakamı Sami kaynakları ve bu 

kaynaklara dayanan İsveç kaynaklarının rakamlarıdır ve bunların da Sami nüfusunu 

olduğundan daha fazla göstermesi mümkündür (Regeringakansliet, 2004, 10-25; 
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Presstödsnämnden, 2002, s. 31; http://www.samer.se/1103, Erişim 20 Ağustos 2018;  

http://www.samer.se/5599, Erişim 20 Ağustos 2018;  http://www.samer.se/ 

utbildning, Erişim 20 Ağustos 2018; https://sv.wikipedia.org/wiki/Samernas_ 

ursprung,    Erişim 20 Ağustos 2018; https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi 

/l%C3%A5ng/samer, Erişim 20 Ağustos 2018). 

Tablo 3.3: İsveç’teki Sami Nüfusu.  

Yıl Sami Nüfusu Toplam nüfusa oranı Toplam nüfus 

1825 6 059 0.21 2 771 252 

1870 6 958 0.16 4 168 525 

1947 10 200              0.14 6 842 046 

1973 15 342 0.18 8 144 428 

2017 36 000 0.35 10 120 242 

 

Kaynaklar: Uppman, 1978, ss. 25 ve 173; http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-

diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/, 

Erişim 29 Ağustos 2018; https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/samer, Erişim 29 

Ağustos 2018. 

 

3.4.1.2. Tornedalingar 

Tornedalingar, İsveç ile Rusya devletleri arasında 1809 yılında yapılan Fredrikshamn 

Barış Antlaşması’nda İsveç ve Finlandiya arasında çizilen sınırlarla birlikte oluşan 

bir azınlık grubudur. İsveç ve Finlandiya sınırı olarak belirlenen Torne nehrinin İsveç 

tarafında kalan ve Fince konuşan grup, zamanla geliştirdiği kendine has kültür ve dil 

nedeniyle İsveç’teki Finlandiyalı (İsveç Finleri) azınlıktan farklı bir isimle, 

Tornedalingar olarak adlandırılmaktadır. Grup yoğun olarak ülkenin kuzey 

bölgesinde Finlandiya sınırında bulunan Torne, Mounio ve Könkämä vadilerinde ve 

bu bölgelere yakın Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda ve Gällivare 

belediyelerinde yaşamaktadır. Tornedalingar, daha önce Tornedal Fincesi olarak 

tabir edilen dillerini de Meänkeli (kelime olarak ‘’Dilimiz’’ anlamındadır) olarak 

adlandırmaktadır. 50 bin ile 80 bin arasında oldukları tahmin edilen Tornedalingar 

http://www.samer.se/1103
http://www.samer.se/%20utbildning
http://www.samer.se/%20utbildning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samernas_%20ursprung
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samernas_%20ursprung
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi%20/l%C3%A5ng/samer
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi%20/l%C3%A5ng/samer
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--riket/befolkningsutveckling-fodda-doda-in--och-utvandring-gifta-skilda/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/samer,%20Erişim%2029%20Ağustos%202018
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/samer,%20Erişim%2029%20Ağustos%202018
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hem tarihsel süreçte hem de son dönemlerdeki sınır kontrollerinin olmadığı bir 

dönemde Finlandiya devletinin diğer yakasında kalan Finlandiyalılar’la yakın temas 

halinde oldu. Hem kültürel alışveriş hem de bu iki grup arasında yapılan evlilikler 

özellikle dikkat çekmektedir. İsveç devleti 1600’lü yıllardan sonra Tornedalingar 

azınlık grubuna karşı dil ve kültür asimilasyonuna girişmiş ancak II. Dünya Savaşı ve 

özellikle de 1990’lı yıllardan sonra azınlığın kendi dil ve kültürünü koruması için 

bazı politikalara yönelmiştir. 2009’da İsveç Parlamentosu Tornedalingar grubunu 

ulusal azınlık olarak kabul etmiştir ve bu tarihten sonra azınlık haklarından 

yararlanmaktadır. Bu haklar arasında Tornedalingar grubunun yoğun olarak yaşadığı 

ülkenin kuzey bölgesinde bulunan Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala ve 

Övertorneå belediyelerinde, mahkeme ve belediye ile yapılacak işlemlerde kendi 

anadilleri Meänkieli’yi  kullanma hakları da vardır. MET-aviisi, Haparandanbladet 

gibi süreli yayınlar yanında devlet televizyonu Meänkieli dilinde yayın yapmaktadır. 

Ancak son 50 yılda, Torne, Mounio ve Könkämä vadilerinde oturan nüfusun yarısı, 

iş ve eğitim amaçlı olmak üzere Tornedalingar yaşadığı bölgelere yakın ya da 

Stockholm ve Göteborg gibi uzak kentlere göç etmiştir (Lipott, 2015, 1-15; 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ encyklopedi/l%C3%A5ng/tornedalingar, Erişim 21 

Ağustos 2018; http://www.minoritet.se/svenska-spraket-var-norm, Erişim 21 

Ağustos 2018; Presstödsnämnden, 2002, s. 37). 

 

  

https://www.ne.se/uppslagsverk/%20encyklopedi/l%C3%A5ng/tornedalingar
http://www.minoritet.se/svenska-spraket-var-norm
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Harita 3.1: Sami ve Tornedalingar Ulusal Azınlıkların Doğal Yaşam 

Alanları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samiler’in yaşadığı bölge haritada Sápmi (kuzeyde) ve Tornedalingar grubunun yaşadığı 

bölge (kuzeydoğuda)  Tornedalen olarak görülmektedir.  Kaynak: https://avancemang.com 

/rt/wp-content/uploads/2017/03/svenska-smanationer.jpg,  Erişim, 2 Eylül 2018. 

 

3.4.1.3. İsveç Finleri (Sverigefinnar) 

1809 yılında Rusya ile yapılan barış antlaşmasına kadar Finlandiya, İsveç krallığının 

bir parçasıydı ve bu yüzden uzun yıllar boyunca, özellikle de 16 ve 17. yüzyıllarda 

Finlandiya’dan maden ve orman işlerinde çalışmak üzere çok sayıda Finlandiyalı 

İsveç’in Värmland ve Dalarna bölgelerine göç etmiştir.  1809 tarihinden sonra da 

Finlandiya’dan çalışmak amacıyla İsveç’e göçler devam etmiş ve bu göç özellikle II. 

Dünya Savaşı döneminde ve İsveç’in işgücüne ihtiyaç duyduğu 1960 ve 1970’lı 

yıllarda artmıştır. II. Dünya Savaşı ortamında 80 bin Finlandiyalı çocuk savaştan 

korunmak için İsveç’e yollanmış ve savaş bittikten sonra bunların yedi bin kadarı 

İsveç’te kalmıştır. 1960-70’li yıllardaki göç edenlerin tam sayısı bilinmemekle 
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birlikte bugün İsveç’te Fince konuşan ve/veya kendini Finli olarak gören yaklaşık 

450 ile 600 bin arasında insan olduğu tahmin edilmektedir. Finlandiyalı yerine İsveç 

Finleri adlandırması özellikle azınlık grubunun iki dilli ve iki kültürlü olduğuna 

yapılmak istenen vurgudan kaynaklanmaktadır. Tarihsel süreçte İsveç devleti 

Finlandiyalılar’ı Fince yerine İsveççe konuşmaya özendirerek bir dil asimilasyonu 

yapmak istemiş ve ancak 2009 yılında bu grubu da ulusal azınlık gruplarından biri 

saymıştır. İsveç Finleri tüm İsveç’e dağılmış, kendi dillerinde eğitim veren ana 

okuldan başlayarak lise ve yüksek okul eğitim kurumlarına sahiptir. Aynı zamanda 

İsveç’teki çok sayıdaki belediye İsveç Finleri’ne iki dilde eğitim veren okullar ve 

yaşlılar evi hizmeti sunmaktadır. Ayrıca İsveç Finleri ülkenin beş ulusal azınlığından 

biri olarak kabul edildikten sonra ülkenin tüm coğrafi bölgelerine dağılmış Botkyrka, 

Eskilstuna, Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, 

Kiruna, Köping, Pajala, Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands 

Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Älvkarleby, Österåker, Östhammar ve Övertorneå 

belediyelerinde, mahkeme ve belediye ile ilgili işlemlerde kendi dillerini kullanma 

hakkına sahiptir. Ruotsin Suomalaiden ve Viikkoviesti adlı iki büyük haftalık süreli 

yayın yanında devlet televizyonu da Fince programlar yayınlamaktadır (Lipott, 2015, 

1-15; http://www.minoritet.se/jord-och-bergsbruk-lockade-till-invandring, Erişim 22 

Ağustos 2018; https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ 

sverigefinnar, Erişim 22 Ağustos 2018; Presstödsnämnden, 2002, s. 35).  

3.4.1.4. Yahudiler (Judar) 

İsveç’teki Yahudiler başta Almanya olmak üzere farklı bölge ve ülkelerden göç 

etmişlerdir. İsveç Vikingleri’nin daha 9. yüzyılda Karadeniz civarında Kazaklar’ın 

egemenlik sürdüğü bölgede Yahudiler’le ticaret ilişkilerine girdiği bilinmektedir. 

1557 yılında İsveç kralı Gustav Vasa’nın saray doktorları arasında Yahudi bir hekim 

varsa da Yahudiler’in İsveç’e yerleşmeye başladıkları tarih ancak 17. yüzyılın son 

dönemlerine denk gelmektedir. Ancak bu dönemde İsveç’e yerleşecek Yahudiler’in 

Hıristiyanlık dinine geçmesi şart koşuluyordu. 18. yüzyıl boyunca Yahudiler’e 

yönelik ayrımcı politikalar devam etti. 1782 yılında Yahudiler’in sadece Stockholm, 

http://www.minoritet.se/jord-och-bergsbruk-lockade-till-invandring
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%20sverigefinnar
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%20sverigefinnar
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Göteborg ve Nörrköping kentlerinde oturmalarına ve ticaretle uğraşmalarına izin 

verildi. Kendi dini vecibelerini yerine getirme hakkını ilk alan kişi Almanya’nın 

Bützow kentinden Stockholm’e yerleşen ve mühür oymacısı olan Aaaron Isac’tır. 

Isac ve ailesi diğer 10 Yahudi aile ile birlikte ilk Yahudi cemaatini Stockholm’de 

kurdu. 1870 yılında ise Yahudiler İsveç’te tüm vatandaşlık haklarına sahip oldu. 

Yahudiler’in İsveç’e yoğun olarak göçü 1900’lü yılların başı ile II. Dünya Savaşı 

döneminde oldu. 1900’lü yılların başında üç bin Yahudi olan nüfus Rusya’dan 

İsveç’e göç edenlerle birlikte altı bine yükseldi. Bunları, 1942-1943 yılında Norveç 

ve Danimarka’dan ve 1945-1946 döneminde Nazi Almanyası’ndan kaçan ve/veya 

İsveç devletinin çabaları ile kurtarılan 10 bin civarında Yahudi takip etti.  1956-1972 

yılları arasında ise Macaristan ve Çekoslovakya’dan üç bin 500 Yahudi İsveç’e göç 

etti. Bugün 25 bin civarında Yahudi, yarısı Stockholm’de olmak üzere İsveç’in 

büyük kentlerinde yaşamaktadır. Stockholm’de üç, Göteborg, Malmö, Borås, 

Uppsala ve Norrköping kentlerinde de birer olmak üzere sekiz sinagog ve 

Stockholm’de bir müzeleri mevcuttur. Aynı zamanda Stockholm ve Göteborg’de iki 

azınlık okulu eğitim vermektedir. Ulusal azınlık haklarından yaralanan Yahudiler 

günlük iletişim dili olan Yiddish’i (Eskenazi Yahudileri’nin kullandığı günlük dil) 

azınlık okullarında ve devlet okullarında anadil dersi ve/veya seçmeli ders olarak 

okutma hakkına sahiptir. Grup, devlet yardımı da alan Judisk Krönika adlı süreli 

yayına sahiptir  (Carlsson, 2013, ss. 59-60; Valentin, 1964, ss. 9-13;  

http://www.minoritet.se/judarnas-historia-i-Sverige, Erişim 22 Ağustos 2018; 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ encyklopedi/l%C3%A5ng/judar, Erişim 22 Ağustos 

2018; Presstödsnämnden, 2002, s. 25). 

3.4.1.5. Romanlar (Romer) 

İsveç’e göçle gelen bir başka azınlık grubu da Romanlar’dır. Romanlar’ın köklerinin 

Hindistan’daki bir halk grubuna dayandığı kabul edilmektedir. Romanlar’ın, 

muhtemelen bölgede yaşanan savaş ve kıtlıktan dolayı Anadolu üzerinden yaklaşık 

bin yıl önce Avrupa’ya gruplar halinde geçtikleri tahmin edilmektedir. Romanlar’ın 

İsveç’e ilk gelişi 1512 yılında Stockholm kentine olmuştur. İsveç devleti Romanlar’ı 

http://www.minoritet.se/judarnas-historia-i-Sverige
https://www.ne.se/uppslagsverk/%20encyklopedi/l%C3%A5ng/judar
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yaşam tarzlarından dolayı toplum için bir problem olarak görmüş ve 16 ve 17. 

yüzyıllarda bunların ülke dışına çıkarılması için bazı yasaları uygulamaya 

koymuştur. 1637 yılında çıkan çok katı bir yasada erkeklerin asılmaları ve kadın ve 

çocuklarının da ülke dışına çıkarılmaları emrediliyordu. İsveç kilisesi de bunları ne 

vaftiz etmekte ne de ölülerine dini merasim yapmaktaydı. Romanlar’a karşı kısıtlı 

uygulamalar 1959 yılına kadar devam etmiştir. 1914-1954 döneminde Romanlar’ın 

İsveç’e göçü yasaklanmış ve ancak 1959 yılında Romanlar’ın çocuklarına da okula 

gitme hakkı tanınmıştır. 1900’lü yıllarda İsveç devleti aynı zamanda Romanlar’ı dil 

asimilasyonuna tabi tutmuş ve bu politikalarını ancak 1960’lardan sonra 

değiştirmiştir. Bugün İsveç’teki Romanlar’ın sayısı 50 bini bulmakta ve İsveç’in tüm 

büyük kentlerinde yaşamaktadırlar. Ulusal azınlık haklarına sahip bir grup olarak 

kendi dilleri olan Romani Chib’i okullarda anadil dersi olarak alma hakkına sahiptir 

ve kendi kültürlerini korumak için kamu kurumlarından yardım görmektedirler. 

Ayrıca 2001 yılından beri İsveç devlet radyosu Romani dilinde bazı programlar 

yayınlamaktadır. Tüm bu iyileşmelere rağmen geniş toplum kesiminde hala 

Romanlar’a karşı ciddi önyargılar mevcuttur ve bunlar iş ve sosyal hayatta çeşitli 

zorluklarla karşılaşmaktadır. Aynı zamanda polis gibi kamu kurumlarının da bunlar 

hakkında gizli kayıtlar tuttuğu son dönemde basına yansıyan haberler arasındadır 

(Parra, 2002, ss. 11-56; https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ 

romer, Erişim 24 Ağustos 2018; http://www.minoritet.se/romer/historia, Erişim 24 

Ağustos 2018; https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8wOGaE/romer-registreras-av-

polisen-i-hemlig-databas, Erişim 24 Ağustos 2018; Presstödsnämnden, 2002, s. 28). 

3.4.2. İsveç ve Ulusal Azınlıklar  

Bundan sonraki altbaşlıklarda İsveç’in ilk krallık döneminden başlanarak günümüze 

kadar gelen dönemde azınlıklara yönelik uygulanan temel politikalar ve bunlarda 

meydana gelen değişimler ile bunun nedenleri tartışılacak ve bölümün sonunda da 

İsveç’in azınlık modelinin temel özellikleri tespit edilmeye çalışılacaktır.   

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%20romer
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%20romer
http://www.minoritet.se/romer/historia
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8wOGaE/romer-registreras-av-polisen-i-hemlig-databas
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8wOGaE/romer-registreras-av-polisen-i-hemlig-databas
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3.4.2.1. Dini Birlik Dönemi 

İsveç devletinin kurucuları olarak anılan ilk Vikingler 8. yüzyılın sonlarında İsveç’e 

yerleşmeye başladıklarında ülkede farklı etnik grupların olduğu bilinmektedir. 

Ülkedeki farklı etnik gruplar hakkında bilgi veren eldeki en eski belge 1539 yılından 

kalmadır. 1518-1520 yılları arasında ülkenin kuzey bölgelerini ziyaret eden Katolik 

kilise mensubu Olaus Magnus Charta Marina bu bölgede aralarında Samiler’in de 

olduğu Kväner, Bjarmer, Karelare ve Hälsingar gibi farklı etnik grupları saymaktadır 

(Elenius, 2006, s. 51; Kjellström, 2000, ss. 24-26).  

İsveç’e yerleşmeye başlayan Vikingler küçük krallıklarını inşa ettikleri ilk 

dönemlerde Hıristiyanlık da Almanya’dan gelen misyonerlerle ülkeye ulaşmıştır. 

Vikingler’in İsveç’in orta bölgesinde kurdukları krallık bu yeni dini kısa zamanda 

benimsemiş ve krallığın ilk dönemi ile egemenliğini kuzeye doğru genişlettiği 

yıllarda, 12. yüzyıldan 16. yüzyılın birinci yarısına kadar, din birliği farklı grupları 

birleştiren kaynaştırıcı bir öğe olarak ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle İsveç, dini 

asimilasyonla hem kendinden olmayan Sami ve Fince konuşan grupları kendi içinde 

asimile etmiş, hem de bunların yaşadığı bölgelere kendi idari yapısını yerleştirmiştir. 

İsveç’in kuzeye doğru genişlemesi savaşlar yerine bölgeye gönderilen misyonerlerin 

kurduğu kilise bölgeleri, kilise okulları ve bunların kurduğu idari yapılar sayesinde 

gerçekleşmiştir. Samiler’in nüfusu 1825 yılında dahi yedi bini geçmediğine göre bu 

dönemde Sami nüfusu çok daha düşüktü. Ancak Samiler’in önemi yaşadıkları 

toprakların büyüklüğündeydi. İsveç coğrafyasının üçte birini kapsayan Samiler’in 

yaşadığı bölge, İsveç’in et üretim ve maden bölgesi olması açısından merkezi 

yönetimi yakından ilgilendirmekteydi. Devlet, Samiler’e açtığı okullar sayesinde 

kendilerinden de misyoner yetiştirmiş ve Hıristiyanlığın ülkenin kuzey bölgelerine 

yayılmasını kolaylaştırmıştır. 1632 yılında Samiler için açılan okuldan sonra 

Hıristiyanlık, Samiler arasında hızla yayıldı; merkezi krallığın gayretleri sonucunda 

Samiler ve Fince konuşan gruplar Hıristiyanlaşmış ve bu sayede bunların yaşadığı 

bölgeler merkezi krallığa bağlanmıştı (Elenius, 2006, ss. 48-51; Kjellström, 2000, ss. 

26-28).  



127 

 

Gustav Vasa, 1523 yılında İsveç Kralı olduğunda devlet ağır ekonomik sorunlar 

yaşamaktaydı. Vasa, bu sorunlara çare ararken, Almanya’da gelişen ve kilisenin 

dünyevi işler ve zenginliklerle uğraşmaması gerektiği düşüncesini geliştiren Martin 

Luther’in Protestan dogmasının kendi ekonomik sorununu çözmek için iyi bir araç 

olacağını düşünmüş, devletin Katolik olan mezhebi yerine Protestan mezhebini 

benimsediğini ilan ederek Katolik kilisesinin sahip olduğu geniş topraklar ile altın ve 

gümüşüne el koymuştur. Protestan kilisesinin bir başka önemli çalışması da, halk 

grupları ile bireylerin, İncil’i kendi anadillerinde okuma ve anlaması konusundaydı. 

Bu nedenle İsveç’te kurulan Protestan kilisesi İncil’i İsveççe’ye ve daha sonraki 

dönemlerde de ülkenin kuzeyinde bulunan Sami ve Fin diline çevirdi ve aynı 

zamanda halkın okuma ve yazma oranının artması konusunda önemli adımlar 

atılmasını sağlamıştır. İncil’i herkesin kendi anadilinde okuyabilmesi için ciddi bir 

eğitime ihtiyaç vardı ve Protestan kilisesi bu işi üstlendi. Bu süreç aynı zamanda 

İsveç devletinin diğer azınlık gruplarına karşı sürdürdüğü din asimilasyonu yerine 

azınlıklara yönelik çokkültürlü bir döneme geçişe de yol açmıştır (Elenius, 2006, ss. 

51-52; Kjellström, 2000, ss. 214-218).  

3.4.2.2. Kültürel Çoğulculuk Dönemi  

17 ve 18. yüzyıllar (özellikle 1611-1718 yılları arasındaki dönem) İsveç’in 

Avrupa’da büyük bir güç olduğu dönemdir ve bu yüzyıllar sadece Finlandiya ve 

Baltık bölgeleri değil ama kıta Avrupa’sında Almanya’nın bazı bölgelerinin de 

İsveç’in egemenliği altına girdiği bir dönem olmuştur. Baltık Denizi ise İsveç’in bir 

iç denizi haline gelmişti. Bu dönemde özellikle Almanya bölgesinden bazı Yahudiler 

İsveç’in büyük kentlerine ve Finlandiya bölgesinden de İsveç’in orta bölgesine, 

orman işçisi olarak göç etmişti.  Ayrıca göçebe bir halkı oluşturan Romanlar’ın da 

İsveç’e göçe başladıkları bilinmektedir. Finlandiyalılar ve Romanlar, İsveç’e daha 

16. yüzyılda gelmeye başlamış ancak ciddi şekilde görünmeleri 17. yüzyılda 

gerçekleşmiştir. Bu dönem boyunca İsveç farklı etnik, dil ve kültürlerin etkin olduğu 

kozmopolit bir imparatorluğa dönüşmüştür. Diğer yandan Protestan kilisesinde 

canlılık ve özellikle İncil’i diğer dillere çeviri hareketi İsveç’teki küçük grupların 
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dilsel ve kültürel açıdan canlanmalarına neden olmuştu. Bu dönemde İsveç, Orta 

Avrupa’yı büyük bir korkuya sürükleyen Osmanlı ile de ilişkiler kurmuş, 1656 

yılında İstanbul’daki Sultan’ın yolladığı bir delegasyon İsveç kralı Karl X. Gustav’ı 

ziyaret etmişti. Bu dönemde, İsveç ve Osmanlı, ortak düşman olarak gördüğü 

Rusya’dan dolayı karşılıklı olarak iyi ilişkileri olan iki devletti (Svanberg & Tydén, 

1992, ss. 71-73; Uygur, 2013, ss. 8-9).  

1686 yılında çıkarılan bir kilise kanunu, her anne-babanın çocuklarına okuma-

yazmayı öğretmesini zorunlu kılmış ve bundan sonra Samiler ve Fince konuşan 

gruplar da çocuklarına kendi dillerini öğretmeye başlamıştı. İncil, bu dillere de 

çevrildi ve Protestanlık mezhebi bu sayede azınlık dillerinin bir rönesans yaşamasına 

neden oldu. Kilise, çocukların okuma ve yazmayı öğrenip öğrenmediğini sıkı bir 

şekilde kontrol eden bir sistem yaratmıştı. Din adamları evlere yaptıkları ziyaretlerde 

hem çocukların okuma yazmayı bilip bilmediklerini hem de büyüklerin Hıristiyan 

(Protestan) dogmasına sahip olup olmadıklarını kontrol etmeye başlamıştı. Başka bir 

deyişle Protestan kilisesinin, Hıristiyanlığın yayılması ve İncil’in herkes tarafından 

okunması için giriştiği eğitim faaliyeti aynı zamanda ülkedeki etnik grupların, Sami 

ve Finlerin de kendi dillerini çocuklarına öğretmelerine yasal bir zemin hazırlamıştı. 

1617 yılında Rusya ile yapılan Stolbova Antlaşması’ndan sonra Stockholm’de de bir 

Rus Ortodoks kilisesi kurulmuş ve İsveç’le ticaret yapan Rus vatandaşlarına dini 

hizmet vermiştir. Stockholm’de Alman ve Fin kiliseleri de kendi dindaşlarına hizmet 

veren kiliseler kurmuşlardı. Protestan kilisesinin ülkedeki azınlıkların dil ve 

kültürlerinde yarattığı rönesansa rağmen Yahudiler’e ve Katolik Kilisesi’ne karşı 

güçlü bir taassup vardı. 1685 yılında İsveç kralının çıkardığı bir Kraliyet 

Mektubu’nda ülkedeki tüm Yahudiler’in ülke dışına sürülmesi istenmekteydi. Ancak 

1774 yılında Almanya’dan İsveç’e gelen Aron Isaac adlı Yahudi’nin kendi dinini 

korumasına izin verildi. 1775 Mayıs ayında kendisine verilen bir Kraliyet Kararı’nda 

ayrıca Aron Isaac’ın dini vecibelerini yapmasına izin verildi. İsveç kralı 1781’de 

Katolikler ve 1782’de de Yahudiler için Hoşgörü Fermanı çıkardı ve böylece ülkede 

bulunan tüm farklı din ve azınlıkların kendi dini vecibelerini yeri getirmesine izin 

verilmiş oldu. Ancak İsveç devleti Romanlar’a karşı herhangi bir yumuşama 
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göstermedi ve bazen diğer devletlerin ajanları oldukları suçlamalarıyla ülke sınırları 

dışında tutmak ve/veya yerleşik hayata geçmeye zorlamak için bazı düzenlemelere 

gitti (Elenius, 2006, ss. 52-55; Svanberg & Tydén, 1992, ss. 74, 134, 137, 181-183, 

352; Parra, 2002, ss. 36-37). 

Protestan düşüncesinin geliştirdiği, her etnik grubun İncil’i kendi dilinde okuma 

düşüncesi, diğer din ve mezheplere yönelik taassupla birlikte, ülkede bir nevi kültürel 

çoğulculuk dönemine yol açtı. Bilim adamları ülkede yaşayan azınlıkların dil ve 

kültürlerine yönelik antropolojik ve etnografik çalışmaları yaptı ve azınlık dil ve 

kültürlerinin hem bilim hem de dini açıdan korunması gerektiğini dillendirmeye 

başladı (Elenius, 2006, ss. 51-52 ve 106).   

Bu dönemde Samiler’e bazı yönetim hakları da verilmiştir. 1751 yılında İsveç ile 

Norveç arasındaki sınırın belirlendiği dönemde Samiler’in Magna Carta’sı olarak 

anılan bir belge de kabul edilmiştir. Buna göre Samiler hem barış hem de savaş 

döneminde geyiklerini otlatmak için İsveç ile Norveç arasındaki sınırlara özgürce 

girip çıkabilecekti ve sadece bir devlete vergi vereceklerdi. Aynı zamanda 

yaşadıkları köylerin yönetiminde de bazı haklara sahip olmuşlardı. Buna göre 

Samiler’e ait köyler, halkın devlete vereceği vergilerin toplanmasını sağlayacak, özel 

mülkiyet toprakları ile köylülerin ortaklaşa kullandıkları toprak sorunları 

konusundaki yönetim işlerini düzenleyecek ve kendi aralarında oluşan ufak çaplı 

anlaşmazlıkları çözecek mahkeme olarak da işlev gören üç kişiden oluşan bir kurul 

ve başkanını seçme hakkını elde etti. Samiler’in seçtiği bu temsilciler toprak 

mülkiyeti ve kamu topraklarının kullanımı konusunda karar veren ilçe yönetiminde 

de söz sahibi olmuşlardı. Bu dönemde merkezi iktidar tarafından çıkarılan yasalar da 

Sami diline çevrilerek halka bildirilmekteydi. Ancak bu gelişmelere paralel olarak 

merkezi güç, ülkenin tarımsal üretimini artırmak için Sami halkının doğal yaşam 

alanı olarak gördükleri bölgelerdeki kamu topraklarını tarıma açmaya başlamıştı ve 

Samiler’in kendilerine ait olduğunu iddia ettiği, devletin ise kamuya ait olarak 

gördüğü bu topraklar ülkenin kuzey bölgelerine yerleşmeye istekli İsveçliler’e hibe 

edilmeye veya satılmaya başlanmıştı. Bu durum devlet ile Samiler arasındaki 
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sorunları da giderek arttıran bir problem olmuştur (Elenius, 2006, ss. 22, 87, 57-61 

ve 66-67; Kjellström, 2000, ss. 287-296). 

3.4.2.3. Ulus-devlet Milliyetçilik Dönemi 

İsveç’te yaşayan Sami ve Fince konuşan toplulukların yaşadığı kültürel çoğulculuk 

politikaları 1870’li yıllarda değişmeye başlamıştı. Azınlıklara karşı kültürel 

çoğulculuk politikalarının sona ermesinde ve bu azınlıkların özellikle dil ve 

kültürlerine yönelik asimilasyoncu uygulamalara yönelmesinde iki temel neden 

vardı. Birincisi o dönemde Avrupa’da egemen olan milliyetçilik düşüncesinin, 

İsveç’te de bir ulus-devlet inşa sürecini başlatmasıdır. Kurulacak olan ulus-devlet, 

tek dil ve tek kültürden oluşan homojen bir birim olarak tahayyül edilmekteydi. 

Devletin dil ve kültür alanındaki asimilasyona yönelmesinin ikinci bir nedeni de 

1800’lü yılların başında fakir ve sanayi alanında geri bir konumda olan İsveç’in, 

1850’li yıllardan sonra hızlı bir modernleşme ve sanayileşme hamlesine girişmesiyle 

ulusal bir dilin giderek önem kazanmasıydı (Elenius, 2006, ss. 22-23 ve 103; Lipott, 

2015, s. 4).  

Ulus-devlet inşa süreci ile başlayan azınlıkların dil ve kültür asimilasyonu, II. Dünya 

Savaşı’nın bittiği döneme kadar (1950) devam etti. Özellikle de dil, ulus-devletin 

ruhunu oluşturan en önemli öğe olarak görülüyordu ve tüm yurttaşların aynı dili 

konuşmasının devletin devamlılığı için hayati bir öneme sahip olduğu 

düşünülüyordu. Bu düşünceleri sonucunda kültürel çoğulculuk, yerini tek dil ve 

kültürü öne çıkaran politikaların geçerli olduğu uygulamalara bırakmıştı. Bu 

dönemde kuzey ülkelerinde entelektüeller arasında gelişen ve bu ülkelerin altın 

çağına gönderme yapan İskandinav (İskandinavizm) düşüncesi, Avrupa’da gelişen 

ırk teorilerinin etkisi altındaydı. İskandinavizm düşüncesi kuzeydeki ülkelerin her 

birinde kendi milliyetçilik amaçları için kullanılan bir ideoloji şeklini almıştı. Bu 

ideolojinin önemli bir halkası ise ülkede konuşulacak dil sorunuydu. İskandinav 

kültür ve dili, İsveç bağlamında, İsveç kültür ve dilinin tüm ülkede hakim olmasıydı 

ve bu politikalar, Sami ve Fin dillerinin giderek baskı altına alınması ile 

sonuçlanmıştı. 1800’lü yılların ikinci yarısında başlayan modernleşme hareketi ve 
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özellikle Sami ve Fince konuşan gruplar arasında yaygınlaşan ve İsveç devlet 

kilisesine meydan okuyacak kadar güçlenen Laestadian kilisesinin (Protestan kilisesi 

içinde gelişen bir grup) dini yazı ve vaazlarında Sami ve Finceyi kullanması da 

merkezi hükümetin bu dillerin kullanımını sınırlandırılmasında ve bunların yerine 

İsveççe’nin kullanılmasını sağlayan politikaların uygulamasında önemli rol 

oynamıştı (Elenius, 2006, ss. 75-81 ve 115-117; Svanberg & Tydén, 1992, s.258).  

Bu politikalar sonucunda 1700’lü yılların ortasında kurulan Sami ve Tornedalingar 

grubunun kurduğu okullara karşı uygulamalarda da değişikliğe gidilmiş ve o 

dönemde kurulan azınlıklara ait okullarda kullanılan Sami ve Fince dilleri yerine 

İsveççe’nin yaygınlaşması için ciddi bir asimilasyon politikasına girişilmişti. 1842 

yılında çıkarılan bir yasala tüm çocukların temel eğitim alması sağlanmış ve Sami ile 

Fince eğitim dili yapan okullarda da giderek bu diller yerine İsveççe kullanımı 

yaygınlaştırılmıştı. Daha önce Fin okullarına öğretmen yetiştiren Öğretmen Yüksek 

Okulu’nda eğitim almak için Fince bilmek bir zorunlulukken 1912 yılından sonra 

öğretmen okulundaki eğitim dili tümüyle İsveççe’ye dönüşmüştü. Öğretmen 

yetiştiren okullardaki süreç aynı zamanda halk okullarında da yaşandı. Halk 

okullarında Fince olarak başlayan eğitim dili, merkezi hükümetin politikaları ve 

modernleşme sürecinin de etkisiyle, 1870’lerde bu bölgedeki okullarda okutulan 

kitaplar iki dilli, Fince ve İsveççe olarak basılmaya başlandı. 1888 yılında devletin 

açtığı dört okulda ise İsveççe zorunlu eğitim dili olarak okutuldu. 1919 yılında 

bölgedeki okulların yüzde 40’nın eğitim dili İsveççe olmuştu (Elenius, 2006, ss. 122-

140; Lipott, 2015, ss. 2-7).      

İsveç devletinin Samiler’e karşı daha önce başlattığı dil ve kültür asimilasyonu 

teritoryal ve demografik asimilasyonla da devam etmişti. Devlet Sápmi bölgesinde 

kamuya ait olan ormanların tarım arazisi olarak kullanılmak üzere İsveçliler’e hibe 

edilmesi veya satılmasına da hız vermişti. 1900 yılına gelindiğinde İsveç’in 

kuzeyindeki bir bölge olan Västerbotten’de bulunan belediyelerden biri dışında, 

Karesuando, Samiler azınlık durumuna düşmüştü. Ormanların tarım arazilerine 

dönüştürülmesi sürecinde özel mülkiyet toprakları giderek genişlerken, Samiler’in 
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geyiklerini otlattıkları ortak araziler giderek daralmıştı. Bu süreç, tarım yapan 

İsveçliler ile hayatını geyik yetiştirmekle geçiren Samiler arasında toprak konusunda 

anlaşmazlıkların başlamasına neden olmuştu. Birçok Sami artık geyik yetiştirmekle 

hayatını sürdüremez hale gelmiş ve bölgeyi terk ederek kıyı bölgelerinde balıkçılık 

yapmak zorunda kalmıştı (Elenius, 2006, ss. 75-93).  

1900’lü yıllarla birlikte modernleşme ve sanayileşme giderek hızlandı ve bu süreçte 

İsveççe’nin diğer azınlık dillerinin yerine kullanılması yönündeki politikalar da hız 

kazanmıştı. Modernleşme ve sanayileşme, çoğunluğun dil ve kültürünü daha da öne 

çıkarırken, azınlık dil ve kültürlerinin normalden sapan, modern olmayan 

kavramlarla arka plana atılmasına neden olmuştu. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

kurulan MC’nin Avrupa’daki azınlıkların sorunlarını daha görünür hale getirmesine 

ve savaş sonrasında Polonya, Çekoslovakya, Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan ve 

Türkiye gibi ülkelerle yapılan anlaşmalarda azınlıklara bazı haklar tanıma yönündeki 

çabalara rağmen Avrupa’nın birçok ülkesinde azınlıklara karşı asimilasyoncu 

politikalar devam etmekteydi. İsveç de bu dönem boyunca azınlıklara karşı 

asimilasyoncu politikalarını devam ettirdi. Devlet, öncellikle tüm azınlıkların kendi 

dilleri yanında İsveççe’yi okuyup yazmaları için politikalar uygularken (bu 

politikalar resmi söylemde tüm azınlıkların iki dilli olacağı şeklinde dile getirildi), 

azınlıkların kendi dillerini korumak için devlet herhangi bir gayret içine girmemişti. 

Bu dönemde devletin esas hedefi aşamalı olarak Sami ve Fince konuşan grupların 

okullarında İsveççe ders kitaplarının kullanılmasıydı. Devlet bu yolla azınlık 

dillerinin kendiliğinden kaybolacağını düşünmüştü. Ayrıca okul kitaplarında, medya 

ve toplumun farklı alanlarında azınlıklar ötekileştirilerek, bu azınlıkların dil ve 

kültürleri değersizleştirilerek azınlık mensubu çocukları kendi dil ve kültüründen 

utandırma politikaları da uygulandı (Elenius, 2006, ss. 149-159 ve 168).  

Devletin asimile politikaları zaman zaman aşırı şekiller almış, ailenin çocukları ile 

ilişkilerini de etkilemişti. Bu asimilasyon araçlarından biri, Tornedal bölgesinde 

yaşayan ve Fince konuşan fakir ve/veya köy ve kentlerden uzakta yaşayan ailelerin 

çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri için devlet yardımlarıyla açılan yatılı 



133 

 

okullar olan Çalışma Evleri’ydi. Bu Çalışma Evleri bir nevi asimilasyon evleri gibi 

çalışmıştı. Çocuklar bu evlerde yatıp kalkıyor ve eğitimlerini köy ve kent okulunda 

sürdürüyordu. Çalışma Evleri’nin sadece Tornedal bölgesinde açıldığı 

düşünüldüğünde bunların esas amacının Fince konuşan çocuklara İsveççe öğretmek 

ve İsveç kültürünü empoze etmek olduğu anlaşılmaktadır. Asimilasyonun bir başka 

aracı, okulda verilen İsveççe eğitimini destekleyen kurslar ve gezici kütüphanelerin 

kurulmasıydı. Okul sonrasında köy ve kentlerde İsveççe açılan kurslar okuldaki 

İsveççe eğitimin bir uzantısı olarak görülüyordu. Gezici kütüphanelerde ise sadece 

İsveççe kitaplar mevcuttu. İsveççe’nin giderek azınlık dillerinin yerini almak için 

uygulanan bir başka uygulama da İsveççe gazete ve dergilerin azınlık mensuplarına 

bedava olarak dağıtılmasıydı. Ayrıca 1800’lü yıllarda Tornedal bölgesinde Fince 

konuşan ailelerin çocuklarını, İsveççe öğrenmeleri için gönüllü olarak İsveçliler’in 

yaşadığı bir yerleşim bölgesindeki İsveçli bir ailenin yanına göndermeleri 

durumunda, devlet bu çocukların günlük ihtiyaçları için gerekli olan masrafları 

üstlenmekteydi. İsveç’in kuzey bölgesinde Sami ve Fince konuşan grupların yaşadığı 

bölgelere döşenen demiryolu istasyonlarına verilen İsveççe isimler de bir başka 

asimilasyon aracı olarak kullanılıyordu. Devletin Samiler’e uyguladığı asimilasyon 

politikalarında geliştirdiği bir söylem de bazı bölgelerdeki Samiler’in, etnik olarak 

Sami olmadıkları dillendirilmesiydi. Ayrıca Samiler devlet kurumlarında ayrımcı 

uygulamalara maruz kalıyor ve çocuklarının eğitilmesi için gerekli çaba 

gösterilmiyordu (Elenius, 2006, ss. 190-213).       

3.4.2.4. Liberal Dönem 

İsveç devletinin azınlıklara karşı izlediği katı asimilasyoncu politikaların 1930’lardan 

sonra yumuşamasına rağmen esas kırılma noktası İkinci Savaşı’ndan sonra ve 

özellikle de 1950’li yılların sonlarında olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nda 

Almanya’da iktidarı ele geçiren Hitler’in ırka dayanan ideolojisinin yarattığı felaket, 

diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İsveç devletinin de ülkede yaşayan azınlıklara 

bakışını etkiledi ve İsveç dili ve kültüründen farklı dil ve kültürlere sahip gruplara 

karşı daha yumuşak bir politika izlenmeye başlandı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
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diğer dil ve kültürlere karşı liberal politikalar izlemenin bir başka nedeni Avrupa 

ülkelerinin demokrasilerini geliştirme konusunda gösterdikleri çaba ile kuzey 

ülkelerinin (İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka) demokratik açılım ve azınlık 

hakları alanında yaptığı işbirliğidir (Elenius, 2006, s. 294; Lipott, 2015, ss. 9-14).     

1945 yılında kurulan BM’nin 1948 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi ve özellikle de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü (UNESCO)’nun, çocukların ilk eğitiminin kendi anadillerinde verilmesi 

gerektiği yönünde yaptığı çalışmaların da etkisiyle, 1957 yılında Sami bölgesindeki 

bazı okullarda eğitim dili yeniden anadilde olmaya başlamıştır. Aynı dönemde 

İsveç’in Tornedal bölgesinde Fince konuşan azınlığa karşı dil politikalarında da bir 

liberalleşme yaşanmıştır. Tornedal bölgesinde yazılı olmamasına rağmen uygulanan, 

öğrencilerin okullarda Fince konuşma yasağı 1957’de kaldırılmıştı. Aynı yıl bölgede 

Fince kitapların okul kütüphanelerine satın alınmasına yönelik yasak da bu dönemde 

kalkmıştır. Bu liberal politikaların etkisiyle 1960’larda Tornedalen adıyla Fince bir 

gazete yayımlanmaya başlandı. Tornedal bölgesinde Fin dil ve kültürüne karşı bu 

liberalleşmenin oluşmasında Fin kökenli ve İsveç parlamentosuna seçilen ve aynı 

zamanda Tornedalen gazetesini de 1985 yılına kadar yöneten Ragnar Lassinatti’nin 

önemli etkisi olmuştu (Elenius, 2006, ss. 294-295).  

Farklı dil ve kültürlere karşı politikaların daha da liberalleşmesi, İsveç’e çalışmak 

için Yunanistan, eski Yugoslavya ve Türkiye gibi Avrupa ülkelerinden hem de Asya, 

Afrika ve Latin Amerika’dan gelen farklı dil ve kültürlere sahip göçmen 

gruplarından sonraki döneme, 1960’lı yılların sonlarına denk düşmektedir. 

Göçmenler bir şekilde İsveç’in çokkültürlü yapısını çok daha görünür hale getirmişti. 

İsveç devleti, ülkeye gelen göçmen grupların çocuklarına kendi dil ve kültürünü 

korumak için destek verirken, ülkede baştan beri yerleşik veya çok daha önce gelen 

azınlıkları daha görünür hale getirmişti (Elenius, 2006, ss. 294-295). İsveç’in 

çokültürcü politikalara doğru yönelmesinin bir başka nedeni de 1970 ve 1980’lı 

yıllarda İsveç’te başbakanlık yapmış Olof Palme’nin, uluslararası politika alanında 

İsveç devletinin daha aktif rol oynaması için gösterdiği çabalardır. Palme, diğer 
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devletlerin demokrasi sorunu ile yakından ilgilenirken, kendi ülkesindeki azınlıklara 

karşı da daha liberal politikaları uygulamaya sokmuştur. Bu çerçevede 1977 yılında 

İsveç Parlamentosu ülkede yaşayan Samiler’i İsveç’in yerli halkı olarak tanıdı 

(https://www.sametinget.se/samer, Erişim 25 Mayıs 2017).  

3.4.2.5. Avrupa Birliği Dönemi  

Avrupa Birliği (AB) sürecinin de etkisiyle Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde 1980’li 

yıllardan sonra etnik vatandaşlık kavramı radikal şekilde değişikliğe uğramıştır. 

Ulusal devletin hegemonyasının zayıfladığı bir süreçte İsveç’te ulusal azınlıkların 

konumu sadece dilsel ve kültürel açıdan değil, aynı zamanda politik açıdan da büyük 

değişimlere sahne olmuştur. Samiler’in 1977’de yerli halk olarak kabul edilmesine 

ek olarak 1993 yılında Samiler’in bir nevi Parlamentosu sayılan Sametinget’in 

kurulmuştur. Sametinget, Sami dil ve kültürünün korunup gelişmesinde İsveç 

hükümeti ile beraber önemli görevleri olan bir kamu kurumudur. Bu kamu 

kurumunun politikalarına yön veren 31 kişi Samiler tarafından her dört yılda bir 

yapılan genel ve gizli bir seçimle belirlenmektedir. Bu seçimlere Sami halkı 

tarafından kurulan siyasi partiler katılabilmektedir. Bu nedenle Sametinget hem bir 

kamu kurumu, hem de Samiler’in seçtiği temsilcilerin Sami dili ve kültürünün 

gelişmesi için karar vermeye yetkili bir nevi parlamento işlevi görmektedir 

(https://www.sametinget.se/samer,  Erişim 27 Mayıs 2017). 

1990’lı ve 2000’li yıllar ise ülkedeki azınlıkların dil ve kültürü açısından tam bir 

rönesans dönemi oldu. İsveç’in 1995’te AB’ye tam üye olması ile başlayan süreçte 

ülkedeki azınlıklara yönelik politikalar tümden değişmiştir. Bu dönemde artık 

devletin azınlıklar politikaları  ‘’azınlıkların kendi istekleri doğrultusunda’’ 

şekillenmeye başladı. Bunun bir anlamı azınlık politikalarının artık azınlıklarla 

beraber, onlarla yapılan yakın bir diyalogla yürütülmeye başlanmasıdır. İsveç, AB’ye 

üye olduktan sonra, 2000 yılında Avrupa Konseyi’nin Avrupa Bölgesel ya da Azınlık 

Dilleri Şartı ve Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi’ni 

imzalamış ve bu antlaşmalara yönelik yaptığı bir yorum beyanlarında ülkedeki 

Samiler (Samer), İsveç Finleri (Sverigefinnar), Tornedalingar, Romanlar (Romer) ve 

https://www.sametinget.se/samer
https://www.sametinget.se/samer
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Yahudiler’i (Judar) ulusal azınlık ve Sami, Fince ve Meänkelie (Tornedaligar) 

dillerini azınlık ve bölgesel diller, Romani ve Yiddish dillerini de belli bir bölgede 

konuşulmayan azınlık dilleri olarak kabul ettiğini belirtmiştir. Bu beyanlarla birlikte, 

2000 yılında müfredat programlarına yaptığı bir ekle öğrencilerin ulusal azınlıkların 

tarih, dil ve kültürleri hakkında bilgi edinmelerini istemiştir (Elenius, 2006, ss. 304-

305; Saraçlı, 2007, s. 108).Azınlık grupları hakkındaki en önemli gelişme ise İsveç 

Parlamentosu tarafından 2009 yılında kabul edilen Ulusal Azınlıklar ve Azınlık 

Dilleri Hakkındaki Yasa (Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk) 

olmuştur. Azınlıklar hakkındaki yasayla, daha önce Avrupa Konseyi’nin azınlıklar ve 

azınlık dilleri konusundaki antlaşmalarına yaptığı yorum beyanında kabul ettiği beş 

ulusal azınlık grubu ve bunların dillerini yasada anmıştır. Bu yasa ile adı geçen 

ulusal azınlık gruplarının dil, kültür, sosyal ve politik alanda önemli bazı hakları 

yasala teminat altına alınmış oldu. Yasa ulusal azınlık kültürlerinin yaşayan kültürler 

olması için devlet kurumlarına bazı yükümlülükler verilmiştir. Yasa azınlıklara 

mensup çocukların ana okullarında tümüyle veya kısmen kendi dillerinde eğitim 

alma hakkı ve azınlık mensubu yaşlılara belediyeler tarafından sağlanan bakımın da 

tümüyle veya kısmen kendi dillerinde verilmesine imkan sağlamaktadır. Yasada 

verilen bazı dil hakları sayesinde Samiler, İsveç Finleri ve Tornedalingar yaşadıkları 

belediyelerde (bu belediyeler de yasada belirtilmektedir) ve mahkemelerde, dilerlerse 

kendi anadillerini kullanma hakkına sahiptir. 1999 yılında İsveç hükümeti ulusal 

azınlıklar hakkındaki yasa teklifini (proposition) İsveç Parlamentosu’na yollarken bu 

yasanın gerekçesini üç önemli noktaya dayandırmıştır. Bu noktalardan birincisi 

demokratik bir toplumda ayrı bir dil, kültür ve dine sahip grupların da yer alması 

gerektiğiydi. Hükümetin ileri sürdüğü ikinci nokta ülkedeki azınlık kültürlerinin 

İsveç’in kültürel gelişmesine katkıları olduğu ve bu nedenle bunların önemli 

olduğuydu. Bu konudaki üçüncü önemli nokta ise devletin azınlık dil ve kültürlerinin 

korunması, geliştirilmesi ve bu dil ve kültürlerin yaşayan dil ve kültürler olarak 

kalması ve yaşaması için sorumluluğu olduğuydu (Elenius, 2006, ss. 24-26 ve 306-

316; https://www.sametinget.se/1027, Erişim 27 Mayıs 2017). 

https://www.sametinget.se/1027
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İsveç hükümetinin ulusal azınlık hakları konusunda öne sürdüğü gerekçelere 

bakıldığında, artık toplumun azınlıkları ulusun önemli bir parçası olarak gördüğüne 

ve devletin de bu ulusal azınlık dil ve kültürlerin korunup yaşayan dil ve kültürler 

olarak kalmasında önemli sorumlulukları olduğuna vurgu yapılmıştır. Bu 

düşüncelerin bir sonucu olarak da devlet çokkültürcü politikalar ve azınlıkların dil ve 

kültürlerinin yaşayıp gelişmesi için bazı önemli adımlar atılmasına vesile olmuştur. 

Devlet azınlıklar konusundaki yasadan sonra tüm ilk ve ortaeğitim müfredatını 2011 

yılında yeniden yazdırmıştır (Elenius, 2006, ss. 306-316).  

Özetle İsveç’in azınlıklara yönelik ilişkilerini oluşturan birinci dönem, İsveç 

krallığının ilk kuruluş dönemidir (13-16 yüzyıllar dönemi) ve bu dönemin en 

karakteristik özelliği azınlıklara yönelik dini asimilasyondur. İkinci dönemi olan 

Kültürel Çoğulculuk dönemi İsveç’in Katolik mezhebinden Protestan mezhebine 

geçişinin olduğu dönemdir. Protestan kilisesinin İncil’i tüm dillere çevirme ve her 

cemaatin İncil’i kendi dilinde okumaya dayanan uygulamaları sayesinde İsveç’te 

yaşayan azınlıkların da kendi dil ve kültürlerini geliştirdikleri bir dönem olmuştur. 

Ancak bu dönem boyunca devletin bir dil ve kültür asimilasyonuna da başladığı 

görülmektedir. Üçüncü dönem, Ulus-devlet Milliyetçilik Dönemi, azınlıklara yönelik 

en şiddetli asimilasyonun yapıldığı süreçtir ve bu dönemde, azınlıklar çok ciddi bir 

İsveçlileştirme politikası çerçevesinde, İsveç dil ve kültürünün azınlık dil ve 

kültürünün yerini alması için yapılan uygulamalara maruz kalmışlardır. Liberal 

Dönem 1950’lerde başlayan süreçtir ve II. Dünya Savaşı’ndan sonraki 

demokratikleşme ve uluslararası alanda insan hakları ve azınlık haklarına yapılan 

vurgunun da etkisiyle azınlıkların dil ve kültürlerinin farkına varıldığı dönem olarak 

dikkat çekmektedir. Son dönem olan Avrupa Birliği Dönemi ise İsveç’in AB üyesi 

olduğu dönemdir ve bu dönemin en önemli özelliği devletin, AB’nin azınlıklar 

konusundaki yaptığı çalışmaların etkisiyle ülkedeki ulusal azınlıkları tanıması ve 

bunların dil ve kültürlerinin yaşayan dil ve kültürler olması için çokkültürcü 

politikalar uygulamaya başlamasıdır. Bu temel özellikler çerçevesinde İsveç’in 

azınlıklara yönelik politika ve uygulamaları aşağıdaki tabloda görülmektedir. 
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Tablo 3.4:  İsveç’in Azınlıklara Yönelik Politikaları. 

 

 

  

Kültürel Çoğulculuk dönemi: 

kültürel çoğulculukla birlikte bir 

dil ve kültür asimilasyonu 

Ulus-devlet milliyetçilik dönemi:                

azınlıklara karşı şidetli dil ve 

kültür asimilasyonu  

1560 

1880 

1960 

2000 

Liberal dönem:                        
azınlıklara dil ve kültür alanında 

bazı hakların tanınması  

1200 Dini birlik dönemi:                

farklı etnik grupların mevcudiyeti 

ve din asimilasyonu 

Avrupa Birliği Dönemi:                                       
beş azınlık grubunun ulusal azınlık 

kabul edilmesi ve azınlık hakları 

yasasının kabulu   
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu bölümde sunulan bulgular, Türkiye ve İsveç’ten seçilen altı müfredat ile altı ders 

kitabının, nitel yöntem ve eleştirel söylem analizi çerçevesinde yapılan ‘’derin 

okumaların’’ sonuçlarıdır. Müfredat programları ve ders kitaplarının metinleri, 

araştırmanın amaç ve soruları baz alınarak ve aralarında Kymlicka ve Taylor’un da 

olduğu teorisyen ve yazarlardan ödünç alınan bazı kavramlar çerçevesinde (1) 

Liberal Çokkültürcülük, (2) Çok Seslilik ve (3) Ötekileştirme: Biz ve Onlar başlıkları 

altında sunulan kod/temalar çerçevesinde yapılan analiz sonuçlarıdır. Bu 

kod/temaların neden ve nasıl kullanıldığı ve analizi derinleştirip zenginleştirmek için 

hangi kavram ve yöntemlerin analize dahil edildiği konusunda daha fazla bilgi 

çalışmanın 2. bölümünde mevcuttur.  

Bu bölümde önce Türkiye’den seçilen araştırma verilerinin bulguları, daha sonra da 

İsveç’ten seçilen araştırma verilerinin gösterdiği bulgular sunulacaktır. Bir sonraki 5. 

bölümde ise bu bulguların bir karşılaştırması yapılacaktır.     

4.1. Türkiye Örneği 

Buradaki bulgular Türkiye’den çalışmaya dahil edilen üç müfredat ile üç ders kitap 

metninin analizinden oluşmaktadır. Çalışma açısından en önemli metinler azınlıklarla 

ilgi bilgilerin yer aldığı ve 10. sınıfta okutulan Tarih 10 ders kitabı ile bunun 

müfredatıdır. Analize bu iki metinle başlanacaktır. Müfredat ve ders kitap metinleri, 

yukarıda sıralanan üç kod/tema çerçevesinde (Liberal çokkültürcülük, Çok Seslilik 

ve Ötekileştirme: Biz ve Onlar) araştırmanın amaç ve soruları baz alınarak 

incelenmiştir.  

Onuncu sınıflarda okutulan Tarih 10 ders kitabı ve müfredatının analizini Demokrasi 

ve İnsan Hakları ders kitabı ve müfredatı izleyecektir. Türkiye örneğinde analizi 

yapılacak son müfredat ve ders kitabı ise 8. sınıfta okutulan İnkılap Tarihi’dir.  
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Analize önce ders kitabının müfredatı ile başlanacak ve daha sonra ders kitabının 

metni analiz edilecektir. Müfredatın ders kitap metinlerini yakından etkilemesinden 

dolayı bu yol seçilmiştir. Bu yolla öncelikle müfredatın araştırmanın amaç ve 

soruları çerçevesinde azınlıkları nasıl betimlediğine bakılacak ve bu bulgular ders 

kitap metinlerinin analizine de yardımcı olacaktır. Her müfredat ve ders kitabının 

analizi, Tartışma başlığını taşıyan ve analiz bulgularını bir tablo şeklinde gösteren bir 

bölümle bitirilecektir.  

4.1.1. Tarih 10 (Müfredat ve Ders Kitabı) 

4.1.1.1. Müfredat 

Onuncu sınıflarda okutulan Tarih dersinin müfredatı Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih 

Dersi Programı başlığını taşımaktadır ve adı geçen müfredat, toplam 41 sayfa ve 

dokuz sayfalık bir Ek bölümden oluşmaktadır. Müfredat, Türk Milli Eğitimi’nin 

Genel Amaçları başlığı ile başlamakta ve daha sonra Tarih dersinin genel amaçları, 

temel yaklaşımları ve programın uygulanması konusundaki bilgilerle devam 

etmektedir. Müfredat ayrıca, Öğretim Programı Ünite ve Süreleri başlığı altında, 10. 

sınıf Tarih ders kitabının boyutları gibi detaylar ile ders kitabında bulunacak 

ünitelerin başlıklarının isimlerini de vermektedir. Ayrıca her ünitedeki kazanım 

sayısı ve bunların tüm ünitelerdeki kazanımlara oranı konusunda da bir tablo 

mevcuttur. Bir başka tabloda ise her ünitedeki kazanımlar ve etkinlik örnekleri yer 

almaktadır. Bu tabloda ayrıca öğretmene de ‘’uyarı’’
1
 şeklinde açıklamalar 

mevcuttur. Müfredatın sonundaki Ek ise Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2002 yılında 

aldığı Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konular kararının metnidir. 

Talim ve Terbiye Kurulu bu kararında, adı geçen gruplar hakkında bilgilerin 10. sınıf 

Tarih ders müfredatında yer almasına karar vermiş ve müfredatın bu konudaki Ek 

kısmı, bu gruplarla ilgi hangi konuların hangi ünitede, ne şekilde işleneceği 

                                                 

1
Müfredattın dipnotunda öğretmene yönelik yazılan açıklamaların önündeki [!] işaretinin anlamının 

öğretmene ‘’uyarı’’ olduğu belirtilmektedir (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. 13). Bu 

uyarı, muhtemelen öğretmene, özellikle dikkat etmesi gereken konuları işaret etmektedir.  
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konusunda detaylı bir düzenlemeden meydana gelmektedir. Ayrıca burada da 

öğretmene ‘’uyarılar’’ şeklinde açıklamalar mevcuttur.  

4.1.1.1.1. Liberal Çokkültürcülük  

Kavram olarak çokkültürlülük ve çokkültürcülük müfredat metinlerinde yer 

almamaktadır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili metinlerde bu kavramların 

anlamlarını verecek veya bunlara yakın anlamlara gelen bazı kavramların kullanıldığı 

görülmektedir. Bu açıdan müfredatta anılan Millet Sistemi ve birlikte yaşam 

kavramları dikkat çekicidir.  

Müfredat, Öğretim Programı ve Üniteleri başlığı altında, ünitelerde işlenecek konular 

ve etkinlik örnekleri hakkında bilgi verilirken öğrencilerin ‘’Osmanlı Devletinde 

millet sisteminin toplumsal yaşama etkisi’’ konusunda bilgilendirilmeleri 

istenmektedir (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. 16). Ayrıca Millet 

Sistemi’nin Osmanlı toplumsal yaşamındaki öneminin öğrenciler tarafından daha iyi 

anlaşılması için de müfredat, öğrencilerin yapabileceği bir etkinlik önermektedir.  

Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak: Osmanlı toplumunda birlikte yaşamanın 

önemine ilişkin tarihi metinler incelenir (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. 

16).    

Bu iki kavram, Millet Sistemi ve birlikte yaşam, müfredatın çokkültürlülük 

konusundaki en çarpıcı örnekleridir. Millet Sistemi Osmanlı toplumundaki farklı 

etnik, kültür, dil, din ve mezhepleri olan gayrimüslim gruplara tanınan hak ve 

sorumlulukların çerçevesini çizen bir kavramken, beraber yaşam kavramı da 

Osmanlı toplumundaki tüm farklı grupların (bu defa Müslüman ve gayrimüslim 

grupları de kapsayacak şekilde) nasıl yan yana, barış içinde yaşadıkları anlamında 

kullanılmaktadır. Başka bir deyişle Millet Sistemi, Osmanlı toplumundaki farklı etnik 

ve kültürleri betimlemek için kullanılırken, birlikte yaşam tanımlaması da tüm 

farklılıkları kapsayan ve tüm farklılıkları aynı birim içinde gören bir anlayışı ifade 

etmektedir.  
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Müfredat bu iki kavrama olumlu bir anlam yüklemekle farklı etnik, kültür, dil ve 

dinlerden oluşan Osmanlı toplumunun önemine ve değerine dikkat çekmektedir. Bu 

açıdan müfredatın Osmanlı toplumu ile ilgili söyleminde, toplumun çokkültürlü ve 

bir yere kadar çokkültürcü (bu kavrama verilen olumlu anlam açısından) niteliklere 

sahip olduğu görülmektedir.  

Bu yönleriyle metinler farklı etnik ve kültürlerin beraber yaşadığı bir toplumu 

tahayyül etmektedir. Ancak bu etkinliğin içeriği öğretmene yönelik yazılan ‘’uyarı’’ 

açıklamalarıyla oldukça zayıflatılmaktadır. 

[!] Osmanlı’daki hoşgörü anlayışı vurgulanacaktır. 

[!] II. Beyazıt Döneminde İspanya’dan Osmanlı Devleti’ne sığınan Yahudilerin durumu 

da işlenecektir (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. 16). 

Kuşkusuz hoşgörü kavramının olumlu anlamına rağmen burada ima edilen 

Osmanlı’nın diğer insan gruplarına karşı gösterdiği hoşgörüdür. Hoşgörüde iki taraf 

vardır, bunlardan biri hoş görendir ve diğeri/diğerleri ise hoş görülenlerdir. Dersi 

veren öğretmene yazılan ‘’uyarı’’daki vurgu, Osmanlı’daki hoşgörü anlatılırken 

Osmanlı’nın diğer cemaatlere gösterdiği hoşgörünün vurgulanması istenmektedir. 

Müfredatın hoşgörü kavramına yaptığı aşırı vurgu, bazen tarihi olayların arkasında 

yatan nedenler yerine, olayları bu Osmanlı hoşgörüsü ile açıklama kolaylığına da yol 

açtığı görülmektedir. Nitekim bu durumun, müfredata sıkı sıkıya bağlı olan Tarih 10 

ders kitap metinlerine de yansıdığı görülmektedir. Bu konuya Tarih 10 ders kitap 

metinlerinin analizi yapılırken daha detaylı değinilecektir. 

Azınlık/lar kavramı ise müfredatın farklı yerlerinde geçmektedir. Azınlık kavramının 

ilk geçtiği yer Tarih Dersi Öğretim Programı Üniteler ve Süreleri başlığı altındadır. 

En Uzun Yüzyıl (1800-1922) başlığını taşıyan 5. ünitenin tanıtıldığı yerde, 

öğretmene yönelik yazılan açıklamada (‘’uyarıda’’) Azınlık ve yabancı okulların 

faaliyetlerine de değinilecek (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. 28) 

denilmektedir. Azınlıklar sözcüğünün üç kez geçtiği bir başka yer ise müfredatın 

sonuna eklenen Ek’te, yine 5. ünite işlenirken öğrencilere anlatılacak konu başlıkları 

verilirken geçmektedir.  
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İngiltere’nin Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklara (Ermenilere) karşı izlediği 

politikayı açıklama.  

[…] 

Rusya’nın Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklara (Ermenilere) karşı izlediği 

politikayı açıklama. 

[…] 

Fransa’nın Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklara karşı (Ermenilere) izlediği 

politikayı açıklama (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek i).  

Ancak müfredatın en dikkat çeken yönü azınlıklar kavramının hangi grupları 

kapsadığı, yani Türkiye’de hangi grupların azınlık olarak kabul edildiği konusundaki 

belirsizliği, daha doğrusu sessizliğidir. Müfredatta Türkiye’de yaşayan hangi 

grupların azınlık oldukları konusundaki kapalılığın, tarih kitap yazarlarını ve tarih 

öğretmenini, hangi grupları azınlık olarak öğrencilere tanıtacağı konusunda 

belirsizliğe neden olacağı açıktır. Ancak müfredatta azınlıklar konusundaki bu 

belirsiz söylem, devletin Türkiye’de hangi grupların azınlık olduğu ve hangilerinin 

olmadığı konusundaki resmi söylemi ile örtüşmektedir.Ülkeyi yöneten hükümetler ve 

devlet kurumları, en azından 2013 yılına kadar sadece Rum, Ermeni ve Yahudiler’i 

azınlık olarak görmekte, aralarında Süryaniler’in de olduğu diğer bazı grupları, 

Lozan Antlaşması’nın azınlık olma kriteri olan gayrimüslim olmalarına rağmen, bu 

tanım içine almamaktaydı. Dolayısıyla müfredatın bu konudaki belirsizliği/sessizliği, 

devletin ülkedeki azınlıkları açıkça ve ismen tanıma konusundaki isteksizliğine 

işarettir. Müfredatın ülkedeki azınlık gruplarının isimlerini açıkça belirtmemesi, 

devletin azınlıkları, farklılıkları ile beraber genel toplumun bir parçası olarak görme 

konusundaki isteksizliğine de işaret etmektedir. 

Müfredat metinlerinde azınlık kavramı ile aynı anlamda kullanılan bir başka kavram 

gayrimüslim sözcüğüdür.  

Amaç 3. 1839-1856 yılları arasında Osmanlı Devleti’ndeki gayri Müslimlerin 

[gayrimüslimlerin] durumunu kavrayabilme.  

1. 1839 yılından itibaren Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlerle ilgili ıslahat yapma 

nedenlerini açıklama.   



144 

 

[…] 

3. 1839 Tanzimat Fermanı’yla gayrimüslimlere tanınan hakları açıklama.   

[…] 

5. 1839 Tanzimat Fermanı’na karşı gayrimüslimlerin tepkisini açıklama.   

[…] 

11. 1856 Islahat Fermanı’na karşı gayrimüslimlerin tepkisini açıklama (Ortaöğretim 10. 

Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek ii).    

Müfredatta gayrimüslim sözcüğünün azınlık yerine kullanılması, bu kavramın 

Osmanlı döneminde azınlıkları anlatmak için kullanılan bir kavram olmasından 

kaynaklanmaktadır. Alıntılanan cümleler Osmanlı toplumu bağlamında olduğu için, 

müfredat metninde azınlık yerine gayrimüslim kavramının kullanılması ilk bakışta 

doğal karşılanabilir. Ancak bu kullanım aynı zamanda kamu kurumlarının, bugün de 

azınlık ve gayrimüslim sözcüklerini eş anlamlı olarak kullandığına bir göndermedir. 

Türkiye’de azınlık olmanın kriterlerini çizen 1923 yılındaki Lozan Antlaşması da 

azınlık kriterini ‘’gayrimüslim’’ olmaya dayandırmaktadır. Bugün de hem siyasiler 

hem de medya azınlık/lar yerine bazen ‘’gayrimüslim vatandaşlar’’ tanımlamasını 

kullanmaktadır. Bu iki kavramın müfredatta eş anlamda kullanılması, Lozan 

Antlaşması’nda azınlık kavramının sadece gayrimüslimleri kapsadığına ve diğer 

başka bir grubu kapsamadığına da bir vurgudur.  

Müfredatın dikkat çeken bir başka noktası, programın öğrencilerin 10. sınıfta 

öğrenmeleri istenen 79 kavramı içermesine rağmen (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih 

Dersi Programı, s. 9) bunlar içinde azınlık/azınlıklar kavramlarının ve/veya bu 

anlamlara gelen kavramların yer almamasıdır. Müfredatın farklı sayfalarında 

azınlıklar manasında kullanılan gayrimüslim (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi 

Programı, ss. 15-27 ve Ek ii) ve yine Osmanlı toplumundaki çokkültürlülüğün 

betimlenmesinde önemli bir kavram olarak kullanılan Millet Sistemi (Ortaöğretim 10. 

Sınıf Tarih Dersi Programı, ss. 16, 26-27 ve Ek s. i) de öğrenilecek kavramlar 

arasında yer almamaktadır. Müfredatın öğrencilerin öğrenmesini istediği 79 

kavramın içinde ne ülkenin çokkültürlülüğüne bir vurgu yapan kavram ne de 
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azınlık/gayrimüslim/Millet Sistemi gibi kavramları anması, devletin eğitim 

politikaları çerçevesinde azınlıkların ders kitaplarında görülmemesine yönelik bir 

uygulamasıdır. Oysa özellikle de Millet Sistemi ve azınlık kavramları, Osmanlı ile 

bugünkü toplumun çokkültürlüğünün anlaşılmasında iki kilit kavramdır. Diğer 

taraftan öğrencilere öğretilecek 79 kavram içinde Hıristiyanlık mezhepleri olan 

Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık ve Kalvenizm’in yer aldığı dikkat çekmektedir 

(Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, ss. 15-27). 

Müfredatın genel çerçevesine bakıldığında temel vurgunun, Türk tarihi, Türk 

kültürü, milli kimlik, Türk milleti gibi kavramlara olduğu görülmektedir.  

[…] Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak 

öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını 

sağlamak,  

[…] Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin 

korunması gerekliliğini kavratmak,  

[…] Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini 

kavratmak,   

[…] Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa 

hizmetlerini kavratmak,  

[…] Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve 

etkili kullanma becerisi kazandırmaktır (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. 

4) (İtalikler bu çalışmanın yazarına aittir).   

Müfredat metinleri kullanılan bu kavramların hangi anlamda kullanıldıklarını 

açıklamamaktadır ancak müfredat metinlerinin genel çizgisi izlendiğinde bunların 

Türkiye’de bulunan farklı kültür ve bunların tarihlerinden çok, etnik olan Türklerin 

tarihi ile ilgili olduğu görülmektedir.   

4.1.1.1.2. Çok Seslilik  

Müfredatın geneline bakıldığında, özellikle Osmanlı toplumu ile alakalı olan 

metinlerde öğrencinin olayları ‘’farklı bakış açıları’’ndan görmesi konusunda bir 

isteğin olduğu görülmektedir.  
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Müfredatın bu konudaki isteğini, Öğretim Programının Uygulanmasıyla İlgili 

Açıklamalar başlığı altındaki metinde bulmak mümkündür. Buradaki bir cümle 

öğrencilerin Ankara Savaşı konusunda farklı sesler yaratıp duymalarını istemektedir.   

[…] 1. ünitede yer alan Ankara Savaşı […] gibi konuların işlenişinde farklı bakış 

açılarının yansıtılmasına dikkat edilmelidir (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, 

s. 8). 

Çubuk Ovası’nda İki Hükümdar: Ankara Savaşı’nın Osmanlı ve Timur devletleri 

açısından sebep ve sonuçlarını Timur ve Yıldırım Bayezit’in dilinden anlatan bir metin 

yazılır. Metinler farklı bakış açılarını yansıtması yönünden incelenir (Ortaöğretim 10. 

Sınıf Tarih Dersi Programı, s. 12).  

Müfredatın Ankara Savaşı’na Timur ve Yıldırım Beyazit’in bakış açılarından 

bakmaya davet etmesi, programın öğrencilerin aynı tarihsel olayın farklı şekillerde 

yorumlanabileceğine dikkat çekmesi açısından önemlidir. Müfredatın bu yöndeki bir 

başka çarpıcı örneği de İstanbul’un alınışı ile ilgili önerdiği bakış açısıdır.  

Fethe Bir Gün Kala: II. Mehmet’in dilinden fetih öncesi ve sonrası yapılan çalışmaları, 

fetih gününü ve İstanbul’a girişini anlatan metin yazılır.   

Fethin Yankıları: Bizans İmparatoru ve Avrupalı liderlerin dilinden İstanbul’un 

fethiyle ilgili metin yazılır  (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. 14). 

İstanbul’un alınmasıyla ile ilgili, II. Mehmet, Bizans İmparatoru (burada İmparatorun 

adı verilmemekle önemsizleştirilmesine rağmen) ve Avrupalı liderlerin bakışından 

yola çıkarak bir metin yazma önerisi, yine aynı tarihi olaya farklı açılardan bakma 

konusunda müfredatın istekli olduğuna bir kanıttır.  

Müfredatın, azınlıklar konusunda da farklı bakış açılarına açık olduğu görülmektedir. 

Osmanlı toplumu hakkındaki bir cümle, azınlık seslerinin duyulması açısından 

oldukça dikkat çekicidir. Müfredat, Tanzimat ve Islahat fermanlarının toplumun 

farklı kesimleri tarafından nasıl karşılandığı konusunda yapılacak çalışmalarda 

gayrimüslim bakışına da yer verilmesine vurgu yapmaktadır.  
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Fermanın Yankıları: Islahat Fermanı’nın toplumun farklı kesimleri (Müslüman, gayr-i 

müslim
2
, asker, çiftçi, kadın vb.) tarafından nasıl algılandığını gösteren bir drama 

çalışması yapılır (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, ss. 26-27).  

[…] 5. ünitedeki Tanzimat Fermanı gibi konuların işlenişinde farklı bakış açılarının 

yansıtılmasına dikkat edilmelidir (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. 8). 

[…] 1839 Tanzimat Fermanı’na karşı gayrimüslimlerin tepkisini açıklama.  

[…] 1856 Islahat Fermanı’na karşı gayrimüslimlerin tepkisini açıklama  (Ortaöğretim 

10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek ii).  

Yukarıda verilen ilk alıntıda, müfredatın Müslüman, asker, çiftçi, kadın gibi farklı 

görüşler yanında bir gayrimüslimin bakışına da yer vermek istemesi öğrencilerin o 

dönemde azınlıklara mensup bir gayrimüslimin Islahat Fermanı konusundaki 

düşünce ve duygularının neler olabileceği konusunu düşünmeye yönlendirmesi 

açısından dikkat çekicidir. Daha sonraki metinlerde de aynı şekilde, gayrimüslimlerin 

Tanzimat ve Islahat fermanlarına karşı düşüncelerinin dile getirilmesine davet 

edilmesi müfredatın olaylara gayrimüslimlerin açısından da bakılması konusundaki 

isteğine bir işarettir. Birinci alıntıda verilen metinde, farklı azınlık gruplarının 

görüşleri yerine bir Müslüman ve bir gayrimüslimin bakış açıları açısından ele 

alınmasından dolayı eleştirilebilir. Burada kendi içindeki farklılıklarına rağmen hem 

Müslümanlar ve hem de gayrimüslimler sanki homojen birer topluluk olarak 

görülmektedir. Oysa ne Müslümanlar ne de gayrimüslimler homojen birer grup 

değildir. Bugün olduğu gibi Osmanlı döneminde de Müslümanlar Sünni ve Şii, etnik 

olarak da Türk, Kürt, Arap, modern/tutucu, dini/laik gibi gruplara mensuptu. 

Gayrimüslimler de Hıristiyan ve Yahudi olmak üzere iki farklı dine, Hıristiyanlar da 

kendi içinde Ortodoks, Katolik ve Protestan mezheplerine ve bunlar da Ermeni, 

Rum, Süryani ve Yahudi gibi farklı etnik cemaatlere mensuptu. Yine bunlar da kendi 

içinde modern/tutucu, dini/laik gibi gruplara ayrılmaktaydı. Dolayısıyla tüm 

Müslümanların veya tüm gayrimüslimlerin Tanzimat ve Islahat fermanları hakkında 

aynı görüşe sahip olabilecekleri beklenmemelidir. Buna rağmen o dönemde dinin, 

dünya görüşünün şekillenmesinde oynadığı rol göz önüne alındığında ve özellikle 

                                                 

2
 Müfredatnda gayrimüslim sözcüğü üç ayrı şekilde yazıldığı görülmektedir: gayri Müslim, 

gayrimüslim ve burada olduğu gibi gayr-i müslim (10. Sınıf Tarih Dersi Programı, ss. 27, Ek ii).  
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farklı görüş açıları arasında bir gayrimüslimin bakış açısını da dile getirme isteği, 

müfredatın bu konuda farklı seslerin duyulması konusunda istekli olduğuna bir 

işarettir.  

Osmanlı toplumu konusundaki bu çok seslilik Cumhuriyet tarihine yaklaştıkça 

giderek azalmakta ve tümüyle yok olmaktadır. Bu durum özellikle de azınlıklar için 

böyledir. Azınlıklar konusunda çok seslilik azalıp yok oldukça metinlerde duyulan 

tek ses, devletin bu konudaki resmi görüşü olmaktadır. Azınlıklar konusundaki tek 

seslilik özellikle de 1945’ten sonraki sürecin öğrencilere nasıl aktarılacağının 

anlatıldığı cümlelerde doruk noktasına ulaşmaktadır. Bu tarihten sonra metinlerin 

çok sayıda önkabulle yazıldığı görülmektedir. Bu süreci özellikle müfredatın Ek 

bölümünde Amaç 1, Amaç 10, Amaç 15 ve Amaç 16 başlıkları altında verilen 

metinlerde izlemek mümkündür.   

Amaç 1. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 1839’a kadar gayrimüslimlerin 

durumunu açıklama.   

1. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Ermenilerin durumunu açıklama.  

2. Ermeni Patrikhanesi’nin kuruluşu ile ilgili olay ve olguları açıklama.  

3. Ermeni Patrikhanesi’nin kuruluşunun önemini açıklama.  

4. Osmanlı yönetimi altındaki Ermenilerin yönetimsel, ekonomik, kültürel, toplumsal, 

hukuksal ve dinsel durumlarını açıklama.  

5. Ermeni cemaatinin teşkilatlanması ile ilgili gelişmeleri açıklama.  

6. Osmanlı yönetimi altındaki Ermenilerin siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve 

dinsel örgütlenmelerini açıklama.  

7. 16. yüzyılda Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni nüfusunu söyleme.   

8. Osmanlı yönetiminin Ermeni cemaatine karşı tutumunu açıklama (Ortaöğretim 10. 

Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek i).  

Amaç 1 başlığı altında verilen cümlelere bakıldığında, bu konu başlıklarıyla 

öğrenciye Ermeniler hakkında bilgi aktarımının söz konusu olduğu görülmektedir. 

Yani öğrencinin olayları öğrenmesi ve kavraması için olayları anlatan, betimleyen 

bilgilerin verilmesi istenmektedir. Bu metinlerin temel amacının öğrenciye bilgi 

aktarımı olduğu öğretmene yönelik yazılan bir açıklamadan da anlaşılmaktadır.  
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1. amacın 4. davranışı gerçekleştirilirken Ermenilerin kendilerine ait matbaaları 

bulunduğu belirtilecektir (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek i).  

Ancak daha sonra, Amaç 10, Amaç 15 ve Amaç 16 başlıkları altındaki metinler 

söylemin değiştiğini göstermektedir.  

Amaç 10. Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme.  

1. Ermenilere karşı önlem alınmasının nedenlerini açıklama.  

2. Ermeni mezalimine karşı hangi önlemlerin alındığını açıklama.  

3. Ermeni mezalimine karşı alınan önlemlerin sonuçlarını açıklama.  

Amaç 15. 1945’ten günümüze Ermenilerin asılsız soykırım iddialarını 

kavrayabilme. 

1. Ermeni soykırım iddialarının yeniden gündeme getirilmesinin nedenlerini açıklama.  

2. Soykırım iddialarının uluslararası alanda tanınması çalışmalarının amacını açıklama.  

3. Ermenilerin soykırım iddialarının uluslararası alanda tanınması çalışmalarında 

kullandıkları yöntemleri açıklama. […] 

9. Soykırım iddiaları konusunda Ermeni lobi çalışmalarını açıklama.  

10. Soykırım iddialarının Amerika ve Avrupa devletlerinin bazılarının meclislerinden 

ve uluslararası kuruluşlardan geçirilmesi çalışmalarının nedenlerini açıklama.   

11. Soykırım iddialarının Amerika ve Avrupa devletlerinin bazılarının meclislerinden 

ve uluslararası kuruluşlardan geçirilmesi çalışmalarının sonuçlarını açıklama 

(Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek v-vi).  

Amaç 16. Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini analiz edebilme. 

1. BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre 

soykırımın tanımını söyleme.  

2. BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ndeki soykırım 

tanımı ile Ermeni iddialarını karşılaştırma.  

3. Ermenilerin soykırım iddialarının geçersizliğini hukuki ve tarihi gerekçeleriyle 

kanıtlama (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek vi).  

Ancak Amaç 10, Amaç 15 ve Amaç 16’nın sadece başlıklarına bakıldığında bile 

(‘’Ermeni mezalimine karşı alınan önlemleri kavrayabilme’’, ‘’1945’ten günümüze 

Ermeniler’in asılsız soykırım iddialarını kavrayabilme’’ ve ‘’Ermeniler’in soykırım 

iddialarının geçersizliğini analiz edebilme’’) artık olaylara ‘’farklı açılardan bakma’’ 

veya ‘’azınlıkların bakış açısını’’ verme gibi bir kaygı olmadığı gibi ‘’objektif’’ bilgi 
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aktarımının da söz konusu olmadığı görülmektedir. Amaç 10’un başlığında bulunan 

‘’[…] Ermeni mezalimi’’, Ermeniler’in baştan beri Türklere zülüm ettikleri önkabulü 

üzerine kurulmuşken, Amaç 15’in başlığında bulunan ‘’[…] Ermeniler’in asılsız 

soykırım iddiaları’’ da baştan beri soykırım düşüncesinin asılsız olduğuna işaret 

etmektedir. Amaç 16’nın başlığındaki ‘’Ermenilerin soykırım iddialarının 

geçersizliğini analiz edebilme’’ cümlesinde de yine Ermeni iddialarının baştan 

geçersiz olduklarına gönderme vardır ve burada da sadece resmi görüşün sesinin 

duyulacağına işaret edilmektedir.  

Osmanlı’dan Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça ve Cumhuriyet tarihi ile ilgili 

olaylarda müfredat metinlerinin giderek önkabul içeren cümleler taşıması ve devletin 

resmi görüşüne aşırı derecede vurgu yapmasının önemli bir nedeni, 2002 yılında 

Talim ve Terbiye Kurulu’nun azınlıklar konusunun müfredatta yer alması konusunda 

alınan kararından kaynaklanmaktadır. Bu kararın alınması ise 2000’li yıllardan sonra 

uluslararası alanda daha fazla ve yoğun şekilde dile getirilen soykırım söylemleriyle 

ilgilidir. Müfredatın söylemi, 1915 Olayları olarak da adlandırılan ve gayrimüslim 

grupların büyük oranda nüfus kaybı ile sonuçlanan olayların 100. yılı olan 2015 

yılına yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Müfredatın söyleminin, özellikle Ermeniler’in 

ama bunlarla birlikte Süryani ve Pontuslu Rumlar’ın da uluslararası plandaki 

çalışmalarına karşı geliştirilen ve bunların savunduğu tezlere cevap vermeye yönelik 

olduğu görülmektedir. Devlet, öğrencilerin bu süreçte okul dışında soykırım 

konusunda duyacakları farklı seslere karşı, okulda öğrenciye kendi resmi görüşünü 

aktarmak ve öğrencinin bu konuda duyacağı farklı söylemleri baştan reddetmeye 

hazırlamaya yönelik bir çaba olarak görülmektedir.  

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2002 yılında azınlıklar hakkında bilgilerin 10. sınıfta 

okutulacak Tarih kitabında yer alması konusunda aldığı karar bu ihtimali 

güçlendirmektir. Kabul edilen karara göre ‘’Ermeniler, Yunan-Pontus ve Süryaniler 

ile İlgili Konuların 10. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programında’’ yer alması 

istenmektedir. Kararın dikkat çeken bir noktası azınlık olarak kabul edilmelerine 

rağmen Yahudiler’in adlarının kararda anılmamasıdır. Yahudiler’in, azınlık 
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olmalarına rağmen Talim ve Terbiye Kurulu’nun aldığı kararda bulunmamasının 

nedeni bunların soykırım iddialarının olmamasından dolayıdır.  

Talim ve Terbiye Kurulu kararındaki bir başka önemli nokta ise yine o tarihte devlet 

tarafından azınlık olarak kabul edilmemelerine rağmen Süryaniler’le ilgili bilgilerin 

Tarih ders müfredatında yer alacağı konusundaki isteğidir. Süryaniler’in o tarihte 

resmi söylem çerçevesinde azınlık olarak kabul edilmemelerine rağmen kurulun 

aldığı karar başlığında bulunmasının nedeni 2000’li yıllardan sonra Süryaniler’e 

yönelik yapıldığı söylenen soykırımının, özellikle de Diaspora’da gündeme gelmeye 

başlamasıyla ilgilidir. Bunun böyle olduğu, müfredatın Ek’inde, öğretmene yazılan 

bir açıklamadan da anlaşılmaktadır.  

Yurt dışında yaşayan bazı Süryanilerin ileri sürdüğü soykırım iddiaları üzerinde 

durulacaktır (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek vii).  

Talim ve Terbiye Kurulu’nun aldığı kararın başlığında Yunan-Pontus adının yer 

alması da yine aynı gerekçeye, o dönemde Pontus cemaatine de soykırım yapıldığı 

söyleminin uluslararası alanda gündeme gelmeye başlamasından dolayıdır.  

4.1.1.1.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Müfredatta azınlık ve gayrimüslim kavramlarının kullanıldığına, ancak bu 

kavramlarla hangi grupların kast edildiğinin belirtilmediğine daha önce Liberal 

Çokkültürcülük alt başlığında dikkat çekilmişti. Müfredatın azınlıklar konusundaki 

bu belirsizliği yaratmasının bir nedeni azınlık olmanın alanını daraltmaya 

çalışmasıdır.    

Müfredatın azınlıkları ismen anma konusundaki isteksizliğine rağmen Osmanlı 

toplumu ile ilgili ‘’Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin toplumsal yaşama 

etkisinin’’ açıklanmasının istenmesi (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, 

2008, 16 ve EK, s. I ve VIII) gayrimüslim azınlıkların Osmanlı dönemi ile ilgili bir 

sessizliğinin olmadığını göstermektedir. Burada müfredatta, Millet Sistemi’nin 
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toplumsal yaşama etkisi konusu öğrencilere anlatılırken, Millet Sistemi’nin içinde 

yer alan gayrimüslim azınlıkların da anlatılacağı açıktır.  

Ancak müfredatın genel çizgisinde, özellikle Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça 

azınlıkların çoğunluk toplumunun bir parçası oldukları yerine, bunların genel 

toplumdan farklı olduklarına bir vurgu yapıldığı görülmektedir. Örneğin müfredatta 

öğrencilerin ‘’Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında meydana gelen gelişmeler’’ 

konusunu kavramaları için sınıfın gruplara ayrılarak her grubun o dönemde açılan 

Rüştiye, Mekteb-i Tıbbiye, Darülfünun gibi eğitim kurumlarından birini araştırıp 

sınıfa sunum yapması istenirken, bu konuda öğretmene yönelik yazılan bir açıklama, 

azınlık okullarının nasıl yabancı okullarla eş tutulduğunu göstermesi açısından dikkat 

çekicidir.   

Azınlık ve yabancı okulların faaliyetlerine de değinilecektir (Ortaöğretim 10. Sınıf 

Tarih Dersi Programı, s. 28).  

Müfredat, Osmanlı tebaasından olan ve Millet Sistemi çerçevesinde Osmanlı 

toplumunun bir parçası olan gayrimüslim azınlıkların kurdukları eğitim okullarını 

Rüştiye, Mekteb-i Tıbbiye, Darülfünun gibi diğer Osmanlı eğitim kurumları ile 

beraber anmak yerine Avrupa devletlerinin kurduğu yabancı okullarla beraber 

anması dikkat çekmektedir. Bu, Osmanlı vatandaşı gayrimüslim azınlıkların 

kurdukları okulların, Osmanlı eğitim sisteminin içinde değil ama yabancıların 

kurdukları okullar sisteminin içinde görüldüğünü göstermektedir. Oysa gayrimüslim 

azınlıkların kurduğu eğitim kurumları aynen Osmanlı’nın Müslümanlar için kurduğu 

Rüştiye ve diğer okullarla aynı isme ve eğitim programına sahipti. Buna rağmen 

azınlık okullarının Osmanlı ülkesinde yabancı ülkelerin açtığı okullarla birlikte 

anılması, Osmanlı vatandaşı azınlıkların daha çok ‘’yabancı’’larla ilişkilendirilmesi 

ve/veya yabancı olarak görülmesine işaret etmektedir. Bu söylemin Türkiye’de 

bugün de bazen resmi söylemle ve bazen de toplumdaki genel kanı ile çakıştığı 

görülmektedir. Daha önce 1974 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Türk 

vatandaşlarına ait bir Rum vakfı konusundaki kararında Türk vatandaşı Rumlar’ı 
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‘’Türk olmayan’’lar olarak tanımlaması azınlıkların bazen nasıl yabancı olarak 

algılandığını göstermesi açısından dikkat çekicidir.    

Müfredatın Ek’inde, öğretmene yazılan bir açıklamada da Rum Patrikhanesi ve 

kiliselerinin nasıl yabancı okullar gibi Osmanlı’ya yönelik faaliyetler yürüttüklerinin 

hatırlatılması istenmektedir. 

2. amacın 5. davranışı gerçekleştirilirken 1600–1922 döneminde yabancı okullar, Fener 

Patrikhanesi ve ona bağlı kiliselerle Yunanistan tarafından yürütülen faaliyetler 

açıklanacaktır (Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek vii).  

Müfredatın genel olarak azınlıkları ötekileştirmesine rağmen Süryaniler konusunda 

daha yumuşak bir ton kullandığı görülmektedir. Müfredatın, diğer azınlık grupları 

için kullanmadığı bir sıfatı, ‘’vatandaşlarımız’’ sıfatını Süryaniler için kullanması 

dikkat çekmektedir.  

Amaç 3.7. 20. yüzyıllar arasında [20. yüzyılda] Süryaniler’in sosyal, ekonomik ve 

kültürel durumlarını kavrayabilme.  

[…]  

4. 1920-1950 yılları arasında Süryani vatandaşlarımızın yaşayışlarını açıklama.  

5. Lozan Antlaşması’na göre Süryani vatandaşlarımızın statüsünü açıklama.  

6. Lozan Antlaşması’ndan günümüze Süryani vatandaşlarımızın durumunu açıklama 

(Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Dersi Programı, s. Ek vii).  

Müfredatın diğer azınlıklar için kullanmadığı ‘’vatandaşlarımız’’ sözcüğünü 

Süryaniler için kullanmasının arkasındaki neden, Süryaniler’in devlet nazarında diğer 

azınlıklara göre daha olumlu bir imaja sahip olmasıdır. Bir başka neden de 

Süryaniler’in 2013 yılına kadar Lozan Antlaşması çerçevesinde azınlıklara tanınan 

haklardan yararlanmaması olabilir. Çünkü Türkiye’nin resmi tezi genellikle 

Süryaniler’in Lozan Antlaşması’nda azınlık olarak görülmedikleri, bunların asli 

unsur oldukları yönündedir. Dolayısıyla müfredat azınlık haklarını en azından 2013’e 

kadar kullanmayan/kullanamayan Süryaniler’i, diğer azınlıkların sahip olduğu 

imajdan farklı bir yere yerleştirmek istemekte ve ‘’vatandaşlarımız’’ sözcüğünü 
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kullanmaktadır. Müfredatta Süryaniler için ‘’Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı’’ yerine 

kullanılan ‘’vatandaşlarımız’’ sözcüğünün ikinci sorunu da Türkiye’de yaşayan 

azınlıkları iki gruba ayırmasıdır. Çoğunluktan, ’’biz’’den olan ve bu nedenle de 

vatandaşlarımız olarak adlandırılan azınlıklar ile bizden olmayan, ‘’öteki’’ olan 

azınlıklardır.   

Müfredat metinlerinde Süryaniler için kullanılan ‘’vatandaşlarımız’’ sözcüğü, 

Türkiye’de ‘’vatandaş’’ kavramının nasıl anlaşıldığı konusunda da bazı noktalara 

işaret etmesi açısından önemlidir. Burada ima edilen ‘’vatandaşlarımız’’ sözcüğü 

çoğunluğun (Müslümanlar’ın) yararlandığı tüm haklardan yararlanan ‘’birinci sınıf 

vatandaşlığa’’ bir göndermedir. Bu durumda, diğer azınlıklar için tüm vatandaşlık 

haklarından yararlanamayan ‘’ikinci sınıf vatandaş’’ olmalarına bir gönderme olarak 

yorumlamak mümkündür. Bu yönüyle kitap metinlerinin bu noktaya nasıl baktığı 

önemlidir ve bu konuya Tarih 10 kitap metinlerinin analiz edildiği bir sonraki 

bölümde tekrar dönülecektir.  

4.1.1.2. Tarih 10 Ders Kitabı  

Onuncu sınıfta okutulan Tarih 10 ders kitabının toplam 231 sayfası vardır ve kitap 

müfredatta isimleri anılan beş üniteye ayrılmıştır. Bu ünitelerin isimleri şunlardır: 

Beylikten Devlete (1300-1453), Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600), Arayış 

Yılları (XVII. Yüzyıl), Avrupa ve Osmanlı Devleti (XVIII. Yüzyıl) ve En Uzun 

Yüzyıl (1800-1922).  

Azınlıklarla ilgili metinler farklı ünitelerde farklı bağlamlarla alakalı olarak 

anlatılmaktadır. Ermeni, Yahudi ve Süryaniler’le ilgi ilk toplu bilgiler Dünya Gücü 

Osmanlı Devleti (1453-1600) başlığını taşıyan 2. ünitede, Osmanlı Toplum Yapısı 

başlığı altındaki Yönetilenler alt başlığında verilmektedir. Bu alt başlıkta adı geçen 

üç azınlık için aynı şablon başlığın kullanıldığı görülmektedir: Osmanlı Devleti’nde 

Ermeniler’in Durumu, Osmanlı Devleti’nde Yahudiler’in Durumu, Osmanlı 

Devleti’nde Süryaniler’in Durumu. Yunan-Pontus ve Ermeniler konusunda daha 
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fazla bilgi, 5. ünite olan En Uzun Yüzyıl (1800-1922) başlığı altında daha geniş 

olarak verilmektedir.  

Kitabın dış düzeneğinin (kapak ve kitabın ilk ve son iç sayfalarındaki konu dışı 

kapak süslerinin, semboller, haritalar gibi diğer öğeler) Cumhuriyetin kurucu 

unsurları ile Kemalizmin simgeleri olan bazı sembollerle donatıldığı görülmektedir. 

Kitabın dış düzeneğinin ilk süsleri 3. sayfadaki Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’dır. 

Daha sonra Atatürk’ün Gençliğe Hitabı ve bir sonraki sayfada da Atatürk’ün bir 

resmi mevcuttur.
3
 Kitabın arka kapağının iç süslemesi olarak da bir Türkiye haritası 

ve bir de Türk Dünyası haritası mevcuttur.
4
 Kitabın başındaki simgeler (İstiklal 

Marşı, Türk bayrağı, Atatürk resmi ve Gençliğe Hitabe) Cumhuriyetin kurucu 

unsurlarına gönderme yapmaktadır. Bunların Kemalizmin sembolleri olarak kitapta 

yer aldığını, ders kitabının iç giriş sayfasında yer alan Atatürk’ün Gençliğe 

Hitabesi’nin dilinden anlaşılmaktadır. Hitabe’de bulunan bedhahların, şeraitini, 

namüsait, elim, gaflet ve dalalet, müstevlilerin, tevhit, fark u zaruret, ahval ve şerait 

gibi sözcükler, bugünkü öğrenci ve gençlerin metni anlayacağı ihtimalini çok azaltsa 

da günümüz Türkçesi’ne uyarlanmadan kitabın başında bulunması, bu metnin 

anlaşılmasından çok bir sembol olarak kullanıldığını göstermektedir.  

4.1.1.2.1. Liberal Çokkültürcülük 

Çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramları kitap metinlerinde geçmemektedir 

ancak bu kavramların anlamını veren başka kavramların yer aldığı görülmektedir. 

Ders kitap metinlerinin, özellikle Osmanlı toplumunu betimleyen bölümlerde, 

toplumun farklı etnik, kültür, dil ve dinlerden oluştuğuna bir vurgu yaptığı 

görülmektedir.  

                                                 

3
 Bu simge ve semboller Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 

(madde sekiz, fıkra 5) çerçevesinde kitaplarda yer almaktadır. 
4
 Türk Dünyası ile ilgili harita 1993 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Orta Asya’ya 

yaptığı geziden sonra çıkarılan bir kararnameden sonra ders kitaplarına girmiştir (Copeaux, 2106, s. 

135).  
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Osmanlı devletinin bu ‘’çok uluslu, çok dilli ve çok dinli’’ yapısının, özellikle 

kitabın 1 ve 2. üniteleri olan Beylikten Devlete (1300-1453) ve Dünya Gücü Osmanlı 

Devleti (1453-1600) bölümlerinde dile getirildiği görülmektedir. Birinci ünitede 

geçen metin bu nitelikleri açıkça dile getirmektedir.  

Dünya devletleri arasında çok uluslu, çok dilli ve çok dinli bir devlet olma özelliği ile 

dikkat çeken Osmanlı Devleti […] (Tüysüz, 2016, s. 27).  

Osmanlı devletinin bu renkliliğinin, kitabın farklı metinlerinde dile getirilmekten 

kaçınılmadığı dikkat çekmektedir. Osmanlı toplumunun bu çokkültürlü yapısının 

nasıl kurulduğu, Dünya Gücü Osmanlı Devleti adlı ünitede detaylı şekilde 

anlatılmaktadır.   

Fatih, fethi takip eden günlerde, Bizans’ın ileri gelen din adamlarından Gennadios’u 

[…] Rum Ortodoks patriği olarak tayin etti […] Patriğe […] milletbaşı olma yetkisi 

tanıdı. Ayrıca ona verdiği bir fermanla Ortodoks milletinin haklarını güvence altına aldı. 

Buna göre; Ortodokslar’ın kiliseleri korunacak; evlenme, boşanma ve cenaze defin 

işlemleri kendi dinî geleneklerine göre yürütülecekti. Ayrıca, ayinlerin yapılmasına ve 

dinî günlerin kutlanmasına da devam edilecekti. Fatih bu hareketiyle yönetimi altına 

giren Hristiyan halka, her şeyin eskisi gibi devam edeceğini anlatmak istiyordu. Çünkü 

onun amacı, Osmanlı topraklarındaki tüm insanların korkmadan serbetçe [serbestçe] 

yaşayabilmesiydi.  

Osmanlı millet sisteminin kurucusu olan Fatih, Rumlara tanıdığı hakları Ermenilere ve 

Musevilere de tanıdı. Bursa’da oturan Ermeni Piskoposu Ovakim’i 1461 yılında 

yanındaki Ermenilerle birlikte İstanbul’a getirtti. Onu Ermenilere patrik ve milletbaşı 

olarak tayin etti (Tüysüz, 2016, s. 47).   

Osmanlı toplumu devletin kuruluş yıllarında çoğunluğu Kayılar olmak üzere Müslüman 

Türklerden oluşuyordu. 14. yüzyıl ortalarına doğru Bizans topraklarının fethiyle birlikte 

bu topluma Rumlar ve Ermeniler de katıldı. Balkan ülkelerinin fethi ise Osmanlı 

toplumuna Bulgar, Sırp, Ulah, Boşnak, Arnavut ve Macar kitlelerinin katılmasını 

sağladı. Bunlara 16. yüzyılda Mısır, Arabistan ve Kuzey Afrika’nın alınmasından sonra 

Araplar ve diğer topluluklar eklendi. Böylece Osmanlı toplumu değişik dinlere ve 

kültürlere sahip unsurları barındıran çok milletli bir toplum haline geldi (Tüysüz, 2016, 

s. 71). 

Birinci alıntı (ilk iki paragraf), II. Mehmet’le başlayan ve daha sonra geliştirilen 

Millet Sistemi’nin bazı önemli özelliklerine işaret edilmektedir. Metin, Rum 

Ortodokslara önemli bazı dini, kültürel ve sosyal haklar verildiğine dikkat çekerek bu 

hakların daha sonra Ermeni ve Yahudiler’e de verildiği belirtilmektedir. İkinci alıntı 

(son paragraf) bu çok kültürlü yapıyı oluşturan ana milletlerin nasıl sisteme 
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katıldıklarını anlatmaktadır. Başka bir deyişle Osmanlı’nın çokkültürlü yapısı ve 

bunun nasıl oluştuğu anlatılmaktadır. 

Ancak ders kitabının tarihsel olayların nedenini anlatırken her zaman gerçek 

nedenlere inmediği de görülmektedir. Kitap, Millet Sistemi’nin neden kurulduğunu 

ve Osmanlı devletine katılan topraklarda bulunan Hıristiyan ve Yahudiler’e neden 

bazı hakların verildiğini, ‘’Osmanlı hoşgörüsü’’ ve II. Mehmet’in ‘’Osmanlı 

topraklarındaki tüm insanların korkmadan serbetçe [serbestçe] yaşayabilmesi’’ 

(Tüysüz, 2016, s. 27, 47, 80) düşüncesinden kaynaklanmasına bağlamaktadır. 

Kuşkusuz Osmanlı hoşgörüsünün ve II. Mehmet’in bu düşüncesinin, Millet 

Sistemi’nin kurulmasına etkisi olmuş olsa dahi, bu tutumun arkasında hem ekonomik 

hem de siyasi nedenler yatmaktadır. İmparatorluğun gayrimüslim cemaatlerden elde 

ettiği ekonomik gelir, bunlardan aldığı cizye ve diğer vergiler, imparatorluk 

büyüdükçe ve masrafları artıkça devletin önemli gelir kaynakları olmuştu. Millet 

Sistemi ile bu gelirler hem kurumsallaştırılmış, hem de düzenliliği sağlanmıştı. 

Millet Sistemi’nin siyasi yönü ise Osmanlı’nın Rumeli ve İstanbul’un alınmasından 

sonra imparatorluk nüfusunun üçte birini aşan gayrimüslimlerin, Müslümanlar’dan 

farklı hak ve sorumlulukları olmasından kaynaklanmaktadır. Müslüman tebaadan 

farklı hak ve sorumlulukları olan gayrimüslim cemaatlerin Müslümanlar’dan farklı 

şekilde yönetilme ihtiyacı vardı. Millet Sistemi, bu hak ve sorumlulukların 

çerçevesini çizerek bu milletlerin Sultan’a bağlanmasını sağlamıştı. Diğer faktörlerle 

birlikte bu iki faktör Millet Sistemi’nin gelişmesinde önemli rol oynamıştı. Nitekim 

Hıristiyan ve Yahudiler için oluşmaya başlanan Millet Sistemi’nin önemli bir 

nedeninin Müslüman ve gayrimüslimlerin farklı hak sorumluluklarından 

kaynaklandığı, kitabın ilerleyen sayfalarında kapalı bir şekilde belirtilmektedir.  

Yönetenler sınıfı Müslümanlardan meydana geldiği halde yönetilenler etnik ve dinsel 

bakımdan tam bir çeşitlilik gösterirdi. Osmanlı ülkesinde Türkler, Ermeniler, Bulgarlar, 

Sırplar, Boşnaklar, Romenler, Arnavutlar, Araplar ve daha birçok topluluk bir arada 

yaşıyordu. Osmanlı Devleti bu toplulukları dini inançlarına göre cemaalere ayırmıştı. 

Aynı din ve mezhepten insanların oluşturduğu bu cemaatlerin her birine ‘’millet’’ adı 

verilirdi. Osmanlı Devleti’nin İslam hukukunu esas alarak oluşturduğu bu yönetim 

düzenine millet sistemi denirdi. Bu sisteme göre Osmanlı vatandaşı dini bir bağ ile şu 

ya da bu milletin üyesi durumundaydı (Tüysüz, 2016, s. 71).  
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Alıntının ilk cümlesindeki ‘’yönetenler sınıfının Müslümanlar’dan meydana geldiği’’ 

gerçeği beraberinde Müslüman olmayanların nasıl yönetileceği sorusunu da 

getirmektedir. Müslüman ve gayrimüslimlerin aynı hak ve ödevleri yoksa aynı 

şekilde yönetilmeleri de mümkün olmamakta ve bu iki gruba ayrı yönetim 

şekillerinin bulunması kaçınılmaz olmaktadır. Kitap metninin ‘’Osmanlı Devleti’nin 

İslam hukukunu esas alarak oluşturduğu bu yönetim düzeni’’ cümlesi de kapalı 

olarak İslam hukukuna göre Müslüman ve Müslüman olmayan milletlerin aynı hak 

ve sorumluluklara sahip olmamasından dolayı Millet Sistemi’nin getirildiğine dolaylı 

bir göndermedir. Ders kitap metinleri, Millet Sistemi’nin kurulmasını, Osmanlı 

hoşgörüsü ve II. Mehmet’in ‘’tüm insanların korkmadan serbestçe’’ Osmanlı 

topraklarında yaşayabilmesi düşüncesine bağlasa da ders kitap metinlerinin Osmanlı 

toplumunu açık bir şekilde ‘’çok uluslu, çok dilli ve çok dinli’’ olarak betimlemesi 

ve bu farklı etnik milletleri ismen anması Osmanlı toplumundaki çokkültürlü yapıyı 

açıkça belirtmesi açısından önemlidir.  

Ancak Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça Osmanlı toplumunun ‘’çok uluslu, çok dilli 

ve çok dinli’’ olarak betimlenen yapısının yavaş yavaş metinlerden kaybolduğu 

dikkat çekmektedir. Başka bir deyişle Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça Osmanlı 

toplumunun farklı etnik ve kültürlerden oluştuğuna vurgu yapılmamaktadır. Bu 

konuda dikkat çeken bir başka nokta da Osmanlı döneminde betimlenen çok kültürlü 

yapıya başta olumlu bir anlam yüklenirken Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça bu 

farklılıklar olumsuz, Osmanlı’yı zayıflatan ve yıkan öğeler olarak resmedilmektedir. 

Bu konu Ötekileştirme: Biz ve Onlar alt başlığı altında daha detaylı anlatılacaktır.  

Ders kitap metinleri azınlık kavramını kullanmaktadır ama kitabın hiçbir yerinde 

bugün ülkede azınlık olan grupları ismen anmamaktadır. Başka bir deyişle kitabın, 

azınlıkların hangi gruplar olduğunu açıkça yazmaktan sakındığı görülmektedir. 

Azınlık kavramı konusunda kitap metinlerinin söylemi de çokkültürlülük kavramının 

modeline benzemektedir. Osmanlı döneminde toplumun farklı milletlerden 

oluştuğuna açık bir vurgu görülmektedir.  
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Osmanlı Devleti Ortodokslar, Ermeniler ve Musevileri temel milletler olarak kabul 

etmiş; Müslümanları ise devletin kurucu ve asli unsuru oldukları için millet sistemi 

dışında tutmuştur. Osmanlı Klasik Dönemi olarak bilinen 16. Yüzyılda ülke nüfusu 

yaklaşık olarak 12 milyondu. Bunun yaklaşık yüzde 58’ini Müslümanlar, yüzde 41’ini 

Hristiyanlar, yüzde 1 kadarını da Museviler oluşturuyordu (Tüysüz, 2016, s. 72).   

Ancak Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça toplumun etnik, dil ve dinsel açıdan farklı 

gruplardan oluştuğu konusundaki söylem de zayıflamakta ve sonunda tümüyle yok 

olmaktadır. Osmanlı’nın anlatıldığı metinlerde gayrimüslim azınlıklar Osmanlı’nın 

‘’temel milletler’’i olarak tanıtılırken Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça azınlıkların 

toplumun temel grupları olduğuna dair herhangi bir ifadeye rastlanmamaktadır.   

Kitap metinleri bugün de devletin resmi söylemi olan azınlık kavramı ile 

gayrimüslim gruplar arasında bir bağ kurmaktadır. Metin yazarı Osmanlı’da azınlık 

olan cemaatlerin gayrimüslimlerden oluştuğuna dikkat çekmektedir.  

Çeşitli dinlerden ve milletlerden insanların bir arada yaşadığı Osmanlı Devleti’nde 

azınlık durumunda olan gayrimüslim toplulukların kendi okulları vardı. Azınlık 

okulları, Hristiyan ve Musevi cemaat idareleri tarafından devletten bağımsız biçimde 

kurulup yönetiliyordu (Tüysüz, 2016, s. 192). 

Alıntıdaki ‘’azınlık durumunda olan gayrimüslim topluluklar’’ cümlesinden sadece 

gayrimüslim cemaatlerin azınlık olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu söylem 

Cumhuriyet kadrolarının da Osmanlı’dan devraldığı söylemdir. Lozan 

Antlaşması’nın müzakerelerinde de Türk temsilciler, Türkiye’de azınlık olmanın tek 

şartının gayrimüslim olmaya bağlanacağını dile getirmiş ve antlaşmada da bu şekilde 

yer almıştır. Buna rağmen Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra devlet uzun süre 

azınlık grupları olarak Rum, Ermeni ve Yahudiler’i görmüştür. Ders kitap 

metinlerinin neden Süryaniler’i ‘’temel milletler’’den saymadığının bir nedeni 

bunların Osmanlı döneminde İstanbul’da önemli bir varlığa sahip olmamaları ve  

devletin 2013’e kadar Süryaniler’i azınlık olarak görmemesiyle ilintilidir.  

Devletin Süryaniler’i azınlık olarak görmediğine dair söyleminin, Tarih 10 ders kitap 

metinlerinde bunların azınlık değil ama ‘’Müslümanlarla aynı hukuka tabi tutulan’’ 

bir grup oldukları şeklinde yansıdığı da dikkat çekmektedir.   
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Lozan Barış Antlaşması’nda Süryaniler eşit Türk vatandaşları olarak kabul edilmiş ve 

Müslümanlarla aynı hukuka tabi tutulacakları hükme bağlanmıştır (Tüysüz, 2016, s. 

74).   

Lozan Antlaşması’nın azınlıkları ilgilendiren maddelerinde Süryaniler’in ‘’eşit Türk 

vatandaşları’’ olarak kabul edildiği ve ‘’Müslümanlar’la aynı hukuka tabi 

tutulacakları’’ konusunda hiçbir hüküm yoktur. Lozan’da ne Süryaniler’in ne de 

başka bir azınlık grubunun ismi geçmektedir. Azınlık olmanın kriteri olan 

gayrimüslim sözcüğü geçmektedir. Kitabın yazarı Süryaniler’in ‘’Müslümanlar’la 

aynı hukuka tabi’’ tutulacaklarının hükme bağlandığına kanıt olarak Lozan 

Antlaşması’nın 39. maddesini göstermektedir.    

Bu antlaşmanın 39. maddesinde “Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk 

vatandaşları, Müslümanların yararlandıkları aynı yurttaşlık (medeni hukuk) ve siyasal 

haklardan yararlanacaklardır. Türkiye’de oturan herkes din ayırımı gözetilmeksizin 

kanun önünde eşit olacaktır.” denilmektedir (Tüysüz, 2016, s. 74).   

Alıntıda kitap yazarı sanki Lozan Antlaşması’nın Müslüman ve gayrimüslimlere ayrı 

hak ve sorumluluklar yüklediğini ve Süryaniler’in ‘’Müslümanlarla aynı hukuka 

tabi’’ olacakları konusunda bir kararın olduğunu ima etmektedir. Kitap yazarının 

buna kanıt olarak verdiği Lozan Antlaşması’nın 39. maddesi ise yazarın söylediğinin 

tam tersini söylemektedir. Lozan Antlaşması’nın 39. maddesi Türkiye’de yaşayan 

herkesin (Müslüman ve Müslüman olmayan azınlıkların) yasa önünde eşit 

olduklarına, Müslüman olmayan azınlık mensubu Türk vatandaşlarının da Müslüman 

vatandaşların yararlandıkları tüm haklardan yaralanacaklarına vurgu yapmaktadır. 

Dolayısıyla burada ima edilen sadece Süryaniler değil ama gayrimüslim olan tüm 

azınlık gruplarıdır.  

Kitap yazarının Süryaniler’e yönelik bu söylemi devletin, diğer azınlık gruplarına 

göre Süryaniler’e yönelik daha yumuşak bir bakışa sahip olmasından 

kaynaklanmaktadır. Süryaniler çoğunluğun (Müslüman toplumun) bir parçası olarak 

görülmekte ve onlarla (Müslümanlar’la) eşit haklara sahip olduklarına vurgu 

yapılmaktadır. Daha önce de müfredatın analizinde, müfredat metninde azınlık 

gruplarından sadece Süryaniler için ‘’vatandaşlarımız’’ tanımlaması kullanıldığına 

dikkat çekilmişti.   
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Kitap metinleri Osmanlı’nın 19. yüzyılın ortalarına kadarki dönemini çokkültürlü 

olarak tanımlamakta ve buna olumlu bir anlam yüklemektedir.  Ancak bu durum 

Cumhuriyet tarihine yaklaştıkça toplumun çokkültürlülük niteliğine yapılan 

vurgunun yavaş yavaş ortadan kalktığı ve kavrama olumsuz anlamlar yüklendiği 

görülmektedir. Ders kitap metinlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra toplumu 

çokkültürlü olarak göstermekten kaçınmasının veya bu kavrama olumsuz anlam 

yüklemesinin bir nedeni, Fransız İhtilali’ndan etkilenen gayrimüslim azınlıkların 

Osmanlı’ya karşı ayaklanarak bağımsız devletler kurmaya başlamaları ve bu yolla 

Osmanlı’nın Balkanlar’da yavaş yavaş toprak kayıplarına başlamasıdır. Ders kitap 

metinlerinin bu nedenle, daha önce gayrimüslim azınlıkları Osmanlı toplumunun 

çokkültürlü bir niteliği olarak görürken, bu tarihten sonra Osmanlı’yı zayıflatan 

unsurlar olarak betimlendikleri görülmektedir. Dolayısıyla bu tarihten sonra 

çokkültürlülük artık istenen bir özellik olmaktan çıkmış, olumsuz anlamları olan bir 

kavram olmaya başlamıştır.         

4.1.1.2.2. Çok Seslilik   

Bir önceki alt başlıkta ders kitap metinlerinin, Osmanlı ile ilgili bölümlerde toplumu 

çok etnikli ve çok kültürlü olarak tasvir ettiklerini ancak Cumhuriyet dönemine 

yaklaşıldıkça bu betimlemenin kaybolduğu belirtilmişti. Ders kitap metinleri farklı 

kültürlerin seslerinin duyulması konusunda oldukça sesiz davranmakta, azınlıkların 

sesleri neredeyse hiçbir şekilde duyulmamaktadır. Azınlık perspektifinin görüldüğü, 

tek açık istisna kitabın 47. sayfasında Sultan II. Mehmet ile Rum Patriği Gennadios’u 

gösteren bir mozaik resmidir. Resim, II. Mehmet’in Gennadios’u Rum Ortodoks 

patrikliğine atama fermanını verirken gösteriyor. Bu resmin azınlık seslerinin 

duyulması açısından önemi, bunun İstanbul’da Fener Rum Patrikhanesi’nde bulunan 

bir duvar mozaiğinden alınan bir resim olmasıdır. Başka bir deyişle okur (öğrenci), 

Sultan II. Mehmet ve Rum Patriği Gennadios’u bir Rum sanatçının gördüğü açıdan 

görmektedir.  

Kitapta kullanılan bu resim dışında azınlıklarla ilgili metinler tümüyle tek seslidir. 

Azınlıklar hakkında yazılan metinlerde başka yazar ve metinlerden çok kısa birkaç 
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alıntı vardır ancak bu alıntılar azınlık grubunun sesini, bu konuda farklı görüşleri dile 

getirmekten çok kitap yazarının sunduğu görüşü güçlendirmeye yönelik alıntılardır.  

Ermeniler pek çok konuda Türkler'den etkilenmiş, Türkçeyi öğrenmiş hatta ibadetlerini 

bile Türkçe yapar hâle gelmişlerdir. 1835-1839 yılları arasında Türkiye’de bulunan 

Alman Mareşal Moltke de konuyla ilgili olarak “Bu Ermenilere aslında Hristiyan 

Türkler demek mümkün. Türklerin âdetlerinden, hatta lisanından o kadar çok şey 

almışlar.” demekten kendini alamamıştır (Tüysüz, 2016, s. 73). 

Yukarıdaki alıntıda konu Ermeniler olduğu halde Ermeni kaynaklarından veya 

Ermeni yazarlar tarafından yazılan bir metinden değil ama Ermeniler konusunda 

yazan Alman Mareşal Moltke’den alıntı yapılmaktadır. Dolayısıyla kitap yazarının 

Ermeniler’in görüşünü metinlere alma kaygısı olmadığı görülmektedir. Bu açıdan 

alıntı, olay hakkında farklı bir söylem getirmediğinden, metni çok sesli 

yapmamaktadır.  

Azınlıklar konusunda kitabın alıntıladığı bir başka kişi de Süryani Ortodoks Patriği 

İlyas Şakir’dir.   

[Süryani Kadimlerin Patriği] İlyas Şakir Efendi, Urfa’da yaşayan Süryani toplumu 

başkanlığına da şu bildirgeyi göndermiştir: “Osmanlı uyruğundan olduğumuzu 

unutmayınız. Ne yazık ki Urfa’daki Süryanilerin bir kısmının Fransızlar ve Ermenilerle 

birleşerek Türklere karşı çarpışmalara katıldıklarını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 

Bu iş patrik efendinin ve bütün Süryanilerin isteğine aykırı olduğundan Türkler 

aleyhindeki çarpışmalara katılmaktan geri durmanızı bildiririz. Ayrıca bu uğurda pek 

çok fedakârlıkta bulunmanızı sizlere öneririz.” (Tüysüz, 2016, s. 74). 

Burada alıntı Süryaniler’in dini liderindendir ve bu açıdan önemlidir. Patrik İlyas 

Şakir’in Osmanlı’nın birliğinden yana ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’le de 

yakın ilişkileri olan bir dini liderdir. Buradaki alıntının amacı kitap yazarının çizdiği 

çerçeveyi güçlendirmektir. Alıntı, kitap yazarının Süryaniler’e yönelik diğer 

azınlıklara göre daha yumuşak olan söylemini güçlendirmekteye yöneliktir. Bu 

söylem Süryaniler’in küçük bir bölüm dışında Türklere karşı çarpışmadığına, 

bunların büyük çoğunluğunun devletin yanında yer aldığına dikkat çekmek 

istemektedir.  

Ancak ders kitap metinlerinin azınlıkların seslerinin duyulmaması ile ilgili en büyük 

sorunu, yazarın azınlıklarla ilgili geliştirdiği bir modelin kitabın tüm ruhuna 
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işlemesidir. Kitap yazarının azınlıklar için çizdiği modelin temelinin, daha çok 

Ermeniler’e karşı geliştirilen bir model olduğu görülmektedir ancak bu modelin Rum 

ve Pontus gruplarına doğrudan, Süryaniler’e de kısmen kullanıldığı görülmektedir. 

Yazarın geliştirdiği bu modelde temelde Ermeniler’in soykırım konusunda 

geliştirdiği söyleme karşı devletin resmi görüşünün dile getirildiği görülmektedir. 

Model, azınlıkların Osmanlı devletinin fethettiği yerlerde baskı altında oldukları, 

fetihle birlikte bunlara gösterilen hoşgörü sayesinde sosyal ve ekonomik açıdan rahat 

bir hayata kavuşmuş olduklarını, ancak dış güçlerin kışkırtmaları sonucunda 

azınlığın (en azından azınlığın bir kısmının)  Osmanlı devletine karşı ayaklanıp onu 

parçalamak istemesi esasına dayanmaktadır.   

Bu anlatım özellikle Rum ve Ermeni gruplarının betimlenmesinde kullanılmakta, 

kitap metinlerinin Süryaniler’in betimlenmesinde daha yumuşak bir söyleme sahip 

oldukları görülmektedir. Yahudiler’in betimlendiği metinlerde ise bu modelin 

uygulanmadığı görülmektedir. Modelin Yahudiler’in betimlendiği metinlere 

yansımamasının nedeni, bunların Anadolu’nun yerli haklarından olmamaları ve diğer 

azınlıkların dile getirdiği Osmanlı yönetimi tarafından soykırıma uğradıkları 

iddialarında bulunmamalarından dolayıdır. Bu nedenle Yahudiler’in azınlık 

olmalarına rağmen Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2002 yılında kabul ettiği 

“Ermeniler, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konuların 10. Sınıf Tarih Dersi 

Öğretim Programında’’ yer almamasının nedeni olarak soykırıma yönelik bir 

söylemlerinin olmamasıdır.    

Türkiye örneğinde azınlık gruplarının Tarih 10 ders kitabında yazılan metinler, bu 

model çerçevesinde oluşturulmaları nedeniyle, Cumhuriyet dönemine yaklaştıkça 

tümüyle tek sesli, azınlıklar konusunda farklı yaklaşımları içermeyen ve sadece resmi 

görüşün dile getirildiği bir söyleme dayanmaktadır.   

4.1.1.2.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Tarih 10 ders kitap metinlerine yakından bakıldığında Osmanlı toplumunun 

anlatıldığı metinlerde farklı etnik, kültür, dil ve dine sahip olan cemaatlerin Osmanlı 
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toplumunun bir parçası olarak betimlendiği görülmektedir. Kitap metinleri Osmanlı 

toplumunun sadece ‘’çok uluslu, çok dilli ve çok dinli’’ bir toplum olduğuna yaptığı 

vurguyla yetinmemekte (Tüysüz, 2016, s. 27), toplumu oluşturan bu farklı etnik 

grupları da ismen anmaktadır.  

Osmanlı ülkesinde Türkler, Ermeniler, Bulgarlar, Sırplar, Boşnaklar, Romenler, 

Arnavutlar, Araplar ve daha birçok topluluk bir arada yaşıyordu. Osmanlı Devleti bu 

toplulukları dinî inançlarına göre cemaatlere ayırmıştı. Aynı din veya mezhepten 

insanların oluşturduğu bu cemaatlerin her birine “millet” adı verilirdi (Tüysüz, 2016, s. 

71). 

Farklı etnik grupları ismen andıktan sonra (ancak İmparatorluk içinde en kalabalık 

nüfusa sahip Rumlar’ı burada anmaması dikkat çekmektedir) kitap metni tüm bu 

toplulukların bir arada yaşadığına yaptığı vurgu tüm bu farklılıkların nasıl Osmanlı 

toplumunun bir parçası olarak görüldüğüne önemli bir göndermedir. Kitabın, bu 

farklı ulus, dil ve dinlerin, farklılıklarıyla beraber toplumun tüm alanlarında bir birlik 

oluşturduğuna dair vurgusu, Osmanlı Eğitim Sistemi başlığı altında Osmanlı 

devletinin nasıl hem Müslüman hem de gayrimüslim vatandaşlarının eğitimine aynı 

hassasiyetle yaklaştığını belirttiği bölümde yer almaktadır.    

Eğitim, toplumu oluşturan bireylere iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmaları için 

gereken bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasıdır. Osmanlı Devleti’nde de eğitimin 

hedefi kanunlara uyan, sorumluluklarını bilen, meslek sahibi, çevresine yararlı, 

başkalarına karşı saygılı ve hoşgörülü kişiler yetiştirmektir. […]  

Sıbyan mektepleri ve medreseler sivil eğitim kurumlarıydı […] Saraydaki Enderun ve 

Harem de aynı zamanda birer eğitim öğretim kurumlarıydı. Ülkede bu örgün eğitim 

kurumlarının yanı sıra meslek eğitiminin verildiği loncalar ile dinî eğitimin verildiği 

tekkeler, zaviyeler ve camiler gibi yaygın eğitim kurumları da vardı. Osmanlı Devleti, 

Müslüman halkın bu kurumlardan faydalanmasını sağlarken gayrimüslim halkı da 

unutmamış, onların eğitim ve öğretim hakkını korumuştur. Bu konuda tam bir 

özgürlüğe sahip olan gayrimüslimler kendi ibadethanelerinde ve buralara bağlı olarak 

açtıkları okullarda eğitim faaliyetlerini serbestçe sürdürmüşlerdir (Tüysüz, 2016, s. 58). 

Kitap metinlerinin farklı ulus ve kültürlerden meydana gelen ve beraber yaşam 

çerçevesi içinde tüm bu farklı cemaatleri Osmanlı toplumunun bir parçası olarak 

betimlemesinin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra, özellikle 1877-1878 Osmanlı-

Rus Savaşı’ndan sonra değiştiği görülmektedir. Bu tarihten sonra artık azınlıklar, 

özellikle de Ermeniler, Rumlar ve Pontus cemaatleri, ‘’Osmanlı’ya karşı ayaklanan’’, 

‘’Osmanlı’yı yıkmak isteyen’’ gibi olumsuz sıfatlarla tanımlanmaktadır. Ancak kitap 
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yazarının burada bir sorunu çözmesi gerekmektedir ve bu da azınlıkların Osmanlı’da 

yaşadıkları ‘’rahat ve huzur’’a rağmen neden Osmanlı devletine karşı 

ayaklandıklarına getirmesi gereken bir açıklamadır. Yazar, bu sorunu ‘’dış güçlerin 

kışkırtmalarına kanan’’ cümleciği ile çözmeye çalışmaktadır. Başka bir deyişle 

Müslümanlar ile gayrimüslim azınlıklar uzun süre barış içinde, yan yana 

yaşamalarına rağmen büyük güçlerin (İngiltere ve Rusya Ermeniler’e ve Yunanistan 

ve ABD de Yunan-Pontus cemaatine) kendi amaçları için bu azınlıkları kullanmaya 

ve kışkırtmaya başlamalarıyla bu azınlıklar kandırılmış ve bu yüzden de Osmanlı’ya 

karşı ayaklanmışlardır. Bu azınlık toplumlarının iç dinamiklerinden, Fransız 

İhtilali’nden sonra bunların etkilendiği milliyetçilik hareketi ve bağımsızlık 

düşünceleri gibi etkenlerden hiçbir şekilde söz edilmemektedir. Ders kitap 

metinlerinde, bu tarihten sonra Osmanlı’nın azınlıklara sağladığı her türlü 

‘’özgürlük’’ ve olanağa rağmen Rum, Ermeni ve Yunan-Pontus cemaatlerinin ‘’dış 

güçlerin kışkırtmalarına kanan’’, ‘’Osmanlı’ya karşı ayaklanan’’, ‘’katliam yapan’’ 

gibi olumsuz imajlarla betimlendikleri dikkat çekmektedir.  

 Kitap yazarı, Rum, Ermeni ve Yunan-Pontus tarih ve kültürleri konusunda da hiçbir 

nesnel bilgi aktarmamaktadır. Ders kitap metinlerinde, bu azınlıkların tarihlerinden 

çok, bunların soykırım konusunda geliştirdikleri söyleme cevap verilmektedir. 

Örneğin Yunanlılar konusu yazılırken ne Bizans’ın ne de Rumlar’ın tarih ve 

kültüründen söz edilmektedir. Kitap metinleri daha çok bu azınlığın Osmanlı 

toplumu içindeki ayrıcalıklarından, yararlandıkları özgürlüklerden söz etmekte ve 

tüm bu ayrıcalık ve özgürlüklere rağmen Osmanlı’ya karşı nasıl ayaklandıklarına 

vurgu yapılmaktadır.     

Osmanlı toplumu içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan ve genellikle deniz ticareti ile 

uğraşan Rumlar rahat bir hayat sürüyorlardı. Rumlar diğer gayrimüslim topluluklar gibi 

din ve inanç özgürlüğünden yararlanıyor ve dillerini serbestçe konuşabiliyorlardı. 

Ayrıca diğer gayrimüslim topluluklardan farklı olarak Osmanlı Devleti tarafından Eflâk 

ve Boğdan voyvodalıklarına atanıyor ve tercümanlık görevine getirilebiliyorlardı.  

Rumlar sahip oldukları bu ayrıcalıklı konumlarına rağmen 18. yüzyılın sonlarına doğru 

Yunanistan’ın bağımsızlığı için çalışmaya başladılar. Diğer yandan Megali İdea olarak 

adlandırdıkları Bizans İmparatorluğu’nu canlandırma ülküsü etrafında toplandılar. Aynı 

amacı gerçekleştirmek üzere bir araya gelen Avusturya ve Rusya’dan da destek aldılar 

(Tüysüz, 2016, s. 160). 
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Rum ve Bizans’ın zengin tarihi yerine resmi görüş çerçevesinde dizayn edilen model 

anlatımı çok daha önemli bir yer tutmaktadır. Azınlığın önemsizleştirilmesi ve 

tarihsizleştirilmesi konusu Karadeniz bölgesinde yaşayan ve Pontus olarak 

adlandırılan Rumlar konusunun işlenişinde çok daha belirgindir. Kitap yazarının ne 

Pontus isminin ne de Pont devletinin Yunanlılar’la bir ilgisi olmadığını kanıtlamak 

için bir düşünce geliştirdiği görülmektedir. Önce Pontus (Pont-Eukinos) sözcüğünün 

Yunanlılar’a ait olmadığını kanıtlamak için iddialar geliştirmektedir ve arkasından da 

bölgeye ilk yerleşenlerin ‘’Türkler’in ataları’’ kabul edilen bazı gruplar olduklarına 

vurgu yapmaktadır.  

Pontus veya Pont-Euksinos (Pont Eksinos) eski Yunanlıların Karadeniz’e verdikleri bir 

isimdir. Karadeniz kıyılarını Yunanlılardan önce keşfeden Fenikelilerin bu denize 

“Kuzey Denizi” anlamına gelen “Achkenos” dedikleri ve Yunanlıların bunu Euksinos’a 

dönüştürdükleri düşünüldüğünde Pont Euksinos teriminin Yunanlılara ait olmadığı 

görülür. Genellikle Doğu Karadeniz sahilleri için kullanılmakla birlikte Pontus adının 

kapsadığı alan zamanla değişerek doğuda Kafkasya’dan başlayıp batıda Sinop’u da 

içine alacak şekilde genişlemiştir. Bu bölgeye yerleşen Kaşkalar, İskitler ve Kimmerler 

tarih araştırmacıları tarafından Türklerin ataları olarak kabul edilmektedir (Tüysüz, 

2016, s. 162). 

Metnin devamında Pont devletinin Persler tarafından kurulduğuna dair bilgiler 

aktarıldıktan sonra bu devletin de Yunanlılar’la bir ilgisi olmadığına vurgu 

yapılmaktadır. 

Görüldüğü gibi Pont Devleti’nin kurucusunun, yöneticilerinin ve halkının Yunanlılarla 

bir ilişkisi olmamıştır (Tüysüz, 2016, s. 162). 

Bu durum 13. yüzyılda kurulan Trabzon İmparatorluğu için aşağı yukarı aynıdır. 

Burada devletin kurucusunun Bizans imparatorluk ailesinden Aleksios Kommenos 

olduğu belirtilmektedir ancak bölgenin daha önceden Türkleşmiş olduğuna da vurgu 

yapılmaktadır.  

Bu devletin [Trabzon İmparatorluğu] kurucusu, İstanbul’un Latinler tarafından işgali 

üzerine buradan kaçan Bizans imparatorluk ailesinden Kommenos hanedanına mensup 

Aleksios Kommenos’tur.  

Bu arada Trabzon’a 1080 yılından itibaren Kıpçak Türkleri ile daha sonraki yıllarda 

Moğol baskısından kaçan Türkmenler yerleşmişti. Böylece bölge daha Trabzon 

İmparatorluğu yıkılmadan çok önce geniş ölçüde Türkleşmişti […] Bölgenin Osmanlı 

hâkimiyetine girmesinden sonra buraya yoğun bir Türk iskânı yapıldı. Osmanlı Devleti 

bölgedeki Türk nüfusunu arttırmak için Çepnileri, Hemşinlileri, Akkoyunlu 
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Türkmenlerinin bir kısmını ve Karaman havalisinden getirttiği Türkmenleri Trabzon’a 

yerleştirdi  (Tüysüz, 2016, s. 162). 

Yunan-Pontus konusu genel modele uygun bir sonla, ‘’dış güçlerin kışkırtmasıyla’’ 

ayaklanan azınlık söylemi ile noktalanmaktadır. Kitap metni, Pontus düşüncesini 

yaratan ve bunların Osmanlı devletine karşı ayaklanmasına sebep olan yabancı devlet 

olarak da Yunanistan ve ABD’yi göstermektedir.  

Yunanistan’a Pontus hayalini gerçekleştirme konusunda en fazla yardım eden 

devletlerin başında Amerika geliyordu. Hatta Merzifon Amerikan Koleji […] 

Anadolu’daki Pontus hareketinin merkezi durumundaydı. Okul İstanbul’da kurulmasına 

rağmen 1865’te Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan yol üzerindeki 

Merzifon’a taşınmıştı (Tüysüz, 2016, s. 163). 

Yunan-Pontus konusuna ayrılan metin üç sayfayı bulurken, azınlıklar konusunda 

kitapta yaratılan modelin esas kaynağını oluşturan Ermeniler konusundaki farklı 

ünitelere dağılan metinler 11 sayfayı geçmektedir. Ermeniler’le ilgili ilk toplu 

bilgiler diğer azınlık bilgilerinin verildiği 2. ünitede Osmanlı Toplum Yapısı başlığı 

altındadır ancak bu konudaki daha uzun metinler 5. ünitede Ermeni Meselesi, Ermeni 

İsyanları, Ermeni İsyanlarına Karşı Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler gibi bazı alt 

başlıklar kullanılarak anlatılmaktadır.  

Rumlar konusunda olduğu gibi ders kitabı metinlerinde, Ermeniler’in tarihi ve 

kültürü konusunda bir şey öğrenmek neredeyse imkansızdır. Sadece tarihte 

yaşadıkları bölgeler ve yönetimleri altında yaşadıkları devletler anılmaktadır ve 

bunların Osmanlı hakimiyeti ile ‘’özgür bir hayata’’ kavuştuklarına dikkat 

çekilmektedir.   

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Ermeniler genellikle Çukurova, Doğu Anadolu 

ile Kafkasya bölgelerinde çeşitli devletlerin ve beyliklerin yönetimi altında dağınık 

hâlde yaşıyorlardı. Osmanlı Devleti’nin ortaya çıktığı Batı Anadolu topraklarında ise 

çok az sayıda Ermeni nüfus vardı. Ermeniler bu bölgenin Osmanlı hâkimiyetine 

girmesiyle birlikte Bizans baskısından kurtularak her bakımdan özgür bir hayata 

kavuştular. Böylece tarihlerinde hiçbir devletten görmedikleri ilgiyi Osmanlılardan 

görerek Türk milletine bağlandılar (Tüysüz, 2016, s. 72). 

Kitap yazarı, Ermeniler’in Osmanlı İmparatorluğu içinde ‘’dağınık halde’’ 

yaşadıklarına, Batı Anadolu topraklarında ise ‘’çok az sayıda’’ olduklarına vurgu 

yaptığı dikkat çekmektedir. Bu söylem, kätap yazarın Ermeniler’in Anadolu’nun 
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hiçbir bölgesinde çoğunluk oluşturmadıklarını vurgulamak istemesinden 

kaynaklanmaktadır. Kitap yazarı bu yolla Ermeniler’in Anadolu’da bir vatan yaratma 

konusundaki çabalarının hiçbir gerekçesinin olmadığını kanıtlamak istemektedir.   

Kitap, azınlıklarla ilgili metinlerde de sürekli tekrarlanan ‘’diğer gayrimüslim 

azınlıklar gibi rahat’’ yaşadıklarına vurgu yapılarak devam etmektedir.   

Diğer gayrimüslim azınlıklar gibi Ermeniler de askere alınmadıkları için ekonomik 

faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilmişlerdir. Ermeniler Osmanlı Devleti’nin sağladığı 

huzur ve güven ortamında genellikle bankerlik, sarraflık, tüccarlık, mültezimlik gibi çok 

gelir getiren işlerle uğraşmışlardır (Tüysüz, 2016, s. 72). 

Ermeniler yüzyıllar boyunca Anadolu’nun çeşitli kasaba ve şehirlerinde Türklerle bir 

arada yaşadılar. Osmanlı Devleti’nin sağladığı huzur, güven ve barış ortamından 

yararlanan Ermeniler […] 19. yüzyıl ortalarından itibaren ise üst düzey devlet 

memurluklarına hatta hükûmetlerde bakanlık görevlerine getirildiler. Osmanlı 

Devleti’ne bağlılıkları ve Türk toplumuyla kaynaşmış olmaları nedeniyle de “Millet-i 

Sadıka” olarak adlandırıldılar.  

Ermeniler Osmanlı yönetimi altında sakin bir yaşam sürerken Rusya, Küçük Kaynarca 

Antlaşması’yla elde ettiği Osmanlı topraklarındaki Hristiyan halkı koruma hakkına 

dayanarak Ermenileri kendi yanına çekmeye çalışıyordu. […] Bu hedefine ulaşmak için 

de bölgede yaşayan Ermenileri kendi hesabına kullanmak istiyordu.  

[…] İngiltere […] Rusya’nın Ermenilerle temasını önlemek amacıyla çeşitli 

girişimlerde bulundu.  

İngilizler ilk olarak Osmanlı ülkesinde açtıkları okullarda Ermeni tarihi ve kültürünü 

anlatan dersler vererek Ermenilerin millî duygularını harekete geçirmeye çalıştılar. 

Ayrıca Ermeni Protestan Kilisesinin kurulmasını sağlayarak misyonerleri aracılığıyla 

Osmanlı vatandaşı Ermeniler arasında Protestanlığı yaymayı hedeflediler. Böylece bir 

Ermeni Protestan cemaati oluşturarak Rusya’nın Küçük Kaynarca Antlaşması’nda elde 

ettiğine benzer nitelikte koruyuculuk hakkı elde etmeye çalıştılar. Aynı dönemde 

Fransızlar da Osmanlı vatandaşı Ermeniler arasında Katolikliği yaymak amacıyla bir 

Katolik Ermeni Kilisesi kurdular.  

Rusya, İngiltere ve Fransa’nın faaliyetleri ilk sonuçlarını 19. yüzyılın sonlarına doğru 

vermeye başladı. Ermeniler 1860’tan itibaren yardım dernekleri adıyla ilk örgütlerini 

kurdular. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında da bir kısım Ermeniler Osmanlı 

Devleti’ne karşı Ruslara destek verdiler (Tüysüz, 2016, s. 177). 

Yukarıda verilen alıntılarda, tarihi olay ve olguların nedenleri yerine, kitap yazarının 

geliştirdiği modele uygun olarak anlatımın çok daha önemli olduğu görülmektedir. 

Metinlerdeki vurgu Ermeniler’in Osmanlı’da rahat bir yaşam sürdükleri ve bunların 

dış güçlerin kışkırtmalarıyla baş kaldırdığı üzerinedir. Ders kitap metni, Ermeniler’in 

‘’askere alınmadıkları için ekonomik faaliyetlere daha fazla zaman’’ 
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ayırabildiklerine ve bu sayede ‘’çok gelir getiren bankerlik, sarraflık, tüccarlık, 

mültezimlik’’ gibi işler yaptıklarına vurgu yapmaktadır. Ders kitabının, Ermeniler’in 

askere alınmadığına ve bunun bir sonucu olarak ekonomik açıdan refaha 

kavuştuklarına işaret etmesine rağmen, bunların gayrimüslim olmalarından dolayı 

silah taşıma ve asker olma hakkından mahrum oldukları konusunda tümüyle sessiz 

kalmaktadır. Ermeniler’in yaptığı meslek gruplarını sayarken de Ermeniler’in 

devletin siyasal ve bürokratik hayatına (özellikle de Tanzimat ve Islahat 

fermanlarının kabul edildiği döneme kadar) katılamadığı için bu tür mesleklere 

yöneldikleri konusunda hiçbir şey söylememektedir. Oysa azınlıkların bu tür 

mesleklere yönelmesi dünyadaki tüm toplumlarda genellikle görülen bir durumdur. 

Azınlık mensuplarının devletin siyasi ve bürokratik hayatına katılmadıkları 

durumlarda genellikle bankerlik, ticaret ve diğer özel girişime dayalı işlere 

yönelmeleri çok yaygındır.   

Ermeniler aynı zamanda Osmanlı devletinin bazı savaşlarda başarısız olmasının da 

nedeni olarak gösterilmektedir. Örneğin Enver Paşa’nın 22 Aralık 1914 yılında 

yürüttüğü Sarıkamış Harekatı’nın başarısız olmasında, salgın hastalıklar, açlık ve 

dondurucu soğukların yanı sıra bir başka neden olarak Ermeniler gösterilmektedir.  

Ancak bu harekât, bölgedeki silahlı Ermeni grupların Ruslarla iş birliği yaparak 

ordumuzu arkadan vurmasının yanı sıra salgın hastalıklar, açlık ve dondurucu soğuk 

gibi olumsuzlukların da etkisiyle başarıya ulaşamadı (Tüysüz, 2016, s. 201).   

Ayrıca kitap yazarı okuyucu (öğrenci) ile Enver Paşa’nın yönetimindeki Osmanlı 

ordusu arasında da bire bir bir ilişki kurmaktadır. Enver Paşa’nın yönetimindeki 

Osmanlı ordusundan ‘’ordumuz’’ olarak bahsedilmektedir ve böylece ders kitabının 

basıldığı yıldan 102 yıl önceki tarihi bir olayda, bugünün okuru ile bağ 

kurulmaktadır. Enver Paşa’nın yönetimindeki Osmanlı ordusu, öğrencinin de ait 

olduğu bugünkü toplumun ordusu olmakta ve o gün ‘’ordumuzu’’  başarısızlığa 

uğratan Ermeniler’le bugünkü Ermeniler arasında da ister istemez bir bağ 

kurulmaktadır.   
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Ermeniler aynı zamanda I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumundan 

yararlanmak isteyen gruptur.  

Ayrılıkçı Ermeni grupları, Birinci Dünya Savaşı’yla ortaya çıkan karışıklıktan ve 

Osmanlı Devleti’nin bu savaşa hazırlıksız yakalanmasından yararlanmak istediler. 

Ermeni propagandacılar Rusya, İngiltere ve Fransa’nın sağladığı imkânları kullanıp 

savaşın ilk günlerinden itibaren yerleşim birimlerine dağılarak isyan amaçlı bildiriler 

yayımlamaya ve toplantılar yapmaya başladılar. Bu sırada Osmanlı Devleti’ne karşı 

savaşan devletler de […] isyancı Ermenilere silah, cephane ve para yardımında 

bulundular. Bir yandan da Osmanlı ordusuna karşı özellikle Kafkasya Cephesi’nde 

kullanmak üzere gönüllü Ermeni alayları oluşturdular. Aynı günlerde Osmanlı 

Ordusu’nda görev yapan bazı Ermeni asker ve subaylar silahlarıyla birlikte firar ederek 

Rus ordusuna katıldılar (Tüysüz, 2016, s. 201).   

Konu, ders kitabının bazen adlandırdığı şekliyle 1915 Olayları olduğunda, metinlerin 

Ermeniler’in geliştirdiği soykırım söylemine cevap vermek amacına yoğunlaştığı 

görülmektedir. Olayların gerçek nedenleri ve nasıl geliştiklerini ders kitap 

metinlerinden anlamak mümkün değildir. Kitabın yazarı, 27 Mayıs 1915 tarihinde 

uygulamaya konan Tehcir Kanunu’nu, Osmanlı Devleti’nin, Ermeni isyanlarının 

başlamasıyla yapılan katliamlara ve ordunun güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir 

cevabı olarak sunmaktadır. Ders kitap metinleri, Ermeni kaynakların verdiği bir 

buçuk milyon Ermeni’nin olaylar sırasında öldürüldüğü ve/veya tehcir koşularının 

zor şartlarında öldüğü iddiasının da imkansız olduğuna, çünkü Osmanlı devletindeki 

toplam Ermeni nüfusunun bir milyon 300 bin olduğuna ve devlet kurumlarının 

arşivlerinde bulunan belgelere atıfta bulunarak, o dönemde yaşanan olaylarda ölen 

Ermeniler’in 57 bin civarında olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu yolla kitap yazarı, 

Ermeniler’in ölümlerini sadece rakamlara dönüştürmekte, ölenlerin sayısının iddia 

edildiği gibi bir buçuk milyon değil sadece 57 bin olduğunu vurgulamaktadır 

(Tüysüz, 2016, s. 201). Bu yolla ölenler sadece istatistiki rakamlara dönüşmekte, 

Ermeniler’in ölüm ve acısı önemsiz ve değersizleştirilmektedir.      

Ders kitap metinlerinde Ermeniler konusunu bitirirken yapılan bağlantılar da dikkat 

çekicidir. Kitap yazarının, 1973’te terör olaylarına başlayan Ermenistan’ın Kurtuluşu 

İçin Ermeni Gizli Ordusu (ASALA)’nın yaptığı katliamların ‘’dünya kamuoyunda 

tepkiyle karşılanması üzerine’’ taktik değiştirdiğini, ‘’1984 yılında PKK terör 

örgütüyle anlaşarak kendisini geri plana çekti’’ğini belirtmektedir. Kitap yazarı bu 
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yolla Ermeniler’i Türkiye’nin 30 yıldan fazladır mücadele ettiği ve genel toplumda 

düşman olarak algılanan PKK’ya bağlayarak noktalaması dikkat çekmektedir 

(Tüysüz, 2016, s. 207).    

Ders kitaplarında Süryaniler konusunda yazılan metinlerin, Rum, Ermeni ve Yunan-

Pontus grupları hakkında yazılan metinlerle karşılaştırıldığında daha yumuşak bir 

tonla yazıldığı ve diğer metinlerde görülmeyen, Süryani yazarlarının eserlerinden de 

yararlanılarak azınlığın genel tarihi konusunda bazı nesnel bilgiler içerdiği 

görülmektedir. Başka bir deyişle Süryaniler konusunda yazılan metinler, diğer 

azınlık tarih metinleriyle karşılaştırıldığında, bir bütünlük arz etmektedir. 

Süryaniler’in kim oldukları, bu konudaki farklı görüşlerin ve bazı genel tarihi 

bilgilerin dile getirildiği görülmektedir.   

Hristiyanlığın en eski temsilcilerinden olan Süryanilerin kökeni ve nereden geldiklerine 

ilişkin görüşler çeşitlidir. Bir görüşe göre Süryaniler, Mezopotamya’da imparatorluk 

kurmuş olan Asurluların soyundandır. Diğer bir görüş ise Süryanilerin Suriye’de 

yaşayan Aramilerden geldiğini iddia etmektedir. Süryaniler Irak ve İran’da genellikle 

“Asur” adıyla tanınırken Suriye ve Türkiye’de “Süryani” olarak adlandırılmıştır […].  

Süryaniler MS 37 yılında Hristiyanlığın Mezopotamya’ya doğru yayıldığı dönemlerde, 

bu yeni dini kabul etmişlerdir. Aynı tarihlerde Hz. İsa’nın havarilerinden Petrus, 

Antakya şehrine gelerek burada Kudüs Kilisesinden sonra Hristiyanlığın ikinci kilisesini 

kurmuş ve Hristiyan Süryanileri bir çatı altında toplamıştır. Böylece Süryani adı 

Hristiyanları ifade etmek için kullanılan bir isim olmuş; Antakya Kilisesi de Doğu 

Hristiyanlığının merkezi hâline gelmiştir. Süryanilere ilk Hristiyan topluluklarından 

oldukları için Süryani Kadim adı da verilmiştir (Tüysüz, 2016, s. 73).  

Metnin devamında Süryaniler’in de Osmanlı yönetimi altında kendi ibadetlerini 

özgürce yaptıklarına yapılan vurgu yanında, diğer azınlıklar hakkında yazılan 

metinlerden farklı olarak Süryaniler’in dış tahriklere kapılmadıklarına işaret 

edilmektedir.  

Süryani Kadimlerin Millî Mücadele yıllarında işgalcilerin tahriklerine kapılmadıklarını 

gösteren en önemli olaylardan biri İngilizlerin Mardin’i işgal girişimleri sırasında 

gerçekleşmiştir. Mardin’in İngilizlere teslimi için gelen Binbaşı Noel’e, Süryani Kadim 

Patriği III. İlyas Şakir Efendi; kendisinin Türk olduğunu, Türk idaresinden başka bir 

idare istemediklerini, aksi hâlde tek vücut olarak mücadeleye hazır olduklarını 

söylemiştir (Tüysüz, 2016, s. 74). 

Daha önceki başlıkta da kitap metninden alıntısı verilen Süryani Kadim Patriği’nin 

Urfa’daki Süryaniler’e yazdığı mektupta ‘’Türkler aleyhindeki çarpışmalara 
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katılmaktan geri durma’’ları konusunda uyardığı belirtilmişti (Tüysüz, 2016, s. 74). 

Yine Süryaniler’in Milli Mücadele’ye bağlılıklarına bir başka örnek de Süryani 

Patriği’nin İstanbul’daki Fransız işgal kuvvetleri komutanının yaptığı bir toplantıyı 

nasıl terk ettiğinin anlatıldığı bölümdür.   

Aynı günlerde İstanbul’da bulunan Fransız işgal kuvvetleri komutanlarından General 

Franchet d’Esperey (Franşe Desperey) azınlıkların ruhani reislerini davet ederek 

isteklerini sorduğunda Süryani patriği ayağa kalkarak beş yüz yıldan fazla Türklerle 

beraber kardeşçe yaşadıklarını vurgulamıştır. Patrik ayrıca Türklerin kaderinin kendi 

kaderleriyle ortak olduğunu belirterek toplantıyı terk etmiştir (Tüysüz, 2016, s. 74). 

O dönemde Patriklik Merkezi Mardin’de bulunan Süryani Patriği’nin İstanbul’daki 

Fransız İşgal Kuvvetler Komutanı General Franchet d’Esperey’in yaptığı bir 

toplantıya katıldığı konusunda tarihi kayıtlar bir şey söylemediğinden Patriğin böyle 

bir toplantıya katıldığı yönündeki iddia muhtemelen Patriğin İngiliz Binbaşı Noel ile 

Mardin’de yaptığı toplantıyla karıştırılması ve/veya buna uyarlanmasıdır. Burada 

yazarın vermek istediği resim, Süryaniler’in diğer azınlıklardan farklı şekilde 

davrandıklarını göstermek isteğinin ağır bastığı görülmektedir. Ancak kitap 

yazarının, Süryaniler’in son 40 yıldır Diasporada’da geliştirdikleri soykırım 

söylemine karşı görüş yaratmak için Birinci Dünya Savaşı döneminde bazı Süryani 

grupların misyonerlerden etkilendiklerine ve bunların Türkler’e karşı Batılı 

devletlerle birlikte hareket ettiklerine vurgu yaptığı görülmektedir.  

Misyonerlerin azınlıkları Osmanlı Devleti’nden koparmaya yönelik faaliyetleri bazı 

Süryani grupları da etkiledi. Bu gruplar öteden beri Müslümanlarla iyi geçinen Süryani 

Kadim topluluğundan ayrılarak Türklere karşı Batılı devletlerle birlikte hareket ettiler. 

Bununla birlikte Yakubiler olarak da bilinen ve çoğunluğu oluşturan Süryani Kadimler 

bu faaliyetlere karışmayarak Osmanlı idaresine bağlılıklarını sürdürdüler. 

Bütün bu tarihî gerçeklere rağmen Batı ülkelerinde yaşayan Süryaniler “Paris Barış 

Konferansı Öncesinde Asuri İstekleri” başlıklı bir bildiri yayımlayarak Birinci Dünya 

Savaşı’nda hayatını kaybeden Süryanilerin sorumluluğunu Osmanlı Devleti’ne 

yüklemişlerdir. Ayrıca galip devletlerden Anadolu’da bir Süryani devleti kurulmasına 

destek olmalarını istemişlerdir. Süryaniler aynı isteklerini Sevr Antlaşması öncesinde de 

tekrar etmişler ancak bir sonuç alamamışlardır (Tüysüz, 2016, s. 74). 

Son iki alıntıya rağmen Süryaniler konusunda ders kitabında yazılan metinlerin, 

Rum, Ermeni ve Yunan-Pontus grupları hakkında yazılanlarla karşılaştırıldığında 

nispeten daha yumuşak kaldığı görülmektedir.  
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Ders kitap metinlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra azınlıklar konusunda 

çizdiği genel resim, aynı zamanda artık bu azınlık gruplarının, Süryaniler hariç, 

Osmanlı toplumunun bir parçası olarak da görülmediğini göstermektedir. 

Azınlıkların ulusun bir parçası olarak görülmediğinin çarpıcı bir örneği azınlık 

okullarının ders kitap metinlerinde iki ayrı yerdeki anlatımların karşılaştırılmasında 

görülmektedir. Daha önce kitap yazarının, kitabın 2. ünitesinde [Dünya Gücü: 

Osmanlı Devleti (1453-1600)], Osmanlı Devleti’nin Müslüman tebaanın eğitim ve 

öğretimi ile ilgilenirken gayrimüslim cemaatleri de ‘’unutmadığı’’ ve bunların da 

‘’eğitim ve öğretim hakkı’’ ile ilgilendiği konusundaki cümlelerine dikkat çekilmişti. 

İkinci ünitede azınlık okullarıyla ilgili bilginin verildiği başlık bile (Osmanlı Eğitim 

Sistemi) bu okulların kitap yazarı tarafından nasıl Osmanlı eğitim sisteminin bir 

parçası olarak görüldüklerini göstermektedir. Ancak aynı azınlık okulları kitabın 5. 

ünitesinde [En Uzun Yüzyıl (1800-1922)] bu defa Azınlıkların ve Yabancıların 

Açtıkları Okullar adlı başlık altında ele almaktadır. Azınlık okullarının 5. ünitede 

Azınlıklar ve Yabancıların Açtıkları Okullar başlığı altında gösterilmesi artık 19. 

yüzyılın sonlarına yaklaşıldığında ders kitabının bu konudaki söyleminin nasıl 

değiştiğine bir örnektir. Artık ders kitabındaki söylem azınlık okullarının Osmanlı 

eğitim sisteminin bir parçası içinde görülmediğine, ama daha çok yabancıların 

açtıkları eğitim kurumlarının bir parçası olarak görüldüğüne işarettir. Oysa bu azınlık 

okulları, yazarın, kitabın daha önce Osmanlı devletinin yardımıyla açılan ve Osmanlı 

eğitim sistemi içinde gördüğü okullarla aynıdır. Okulları kuran cemaatler de Osmanlı 

tebaası olan azınlık cemaatleridir. Bu iki metnin farklı söylemleri kitap metinlerinin 

azınlıkların toplumun bir parçası olup olmadıkları konusundaki söyleminin açık bir 

şekilde yansıtması açısından oldukça dikkat çekicidir. Daha önce (15 ile 17. yüzyıllar 

arasında) Osmanlı toplumunun bir parçası olarak görülen azınlıklar ve okulları, 

sonraki dönemde (19 ile 20. yüzyılın başlarında) yabancı olarak sınıflandırılmaktadır.  

Azınlıkların Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça ulusun parçası olmaktan çıktıkları 

konusundaki bir başka nokta da müzik ve tiyatro alanındaki gelişmelerin anlatıldığı 

bölümlerde yer almaktadır. Bu gelişmeler anlatılırken gayrimüslim azınlıkların 

katkılarının anılmadığı ve/veya katkı yapan azınlık bireylerinin ait oldukları cemaatin 
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isminin belirtilmediği görülmektedir. Bazı Ermeni asıllı müzisyen ve tiyatrocuların 

ismi anılıyorsa da bunların Ermeni cemaatinden oldukları belirtilmemektedir. 

Örneğin 5. ünitede Müzik, Eğlence ve Spor başlığı altında Türk müziğinin önemli 

bestekarları sıralanırken, Hacı Arif Bey, Rifat Bey ve Şevki Bey ile birlikte Nikoğos 

Ağa’nın da adı anılıyor ancak bunun Ermeni asılı bir müzisyen olduğundan söz 

edilmiyor. Osmanlı’da tiyatronun nasıl geliştiğinin anlatıldığı aynı başlık altındaki 

metinde yine Güllü Agop’un önemli bir oyuncu ve yönetmen olduğuna vurgu 

yapılıyor ve kurduğu Gedikpaşa Tiyatrosu hakkında bilgiler verilmesine rağmen 

bunun ve kurduğu grubun Ermeni oyunculardan oluştuğundan söz edilmiyor.  

Kitap metinlerinin 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Cumhuriyet tarihine 

yaklaştıkça toplumun farklı gruplardan oluştuğu söyleminin giderek kaybolmasının 

bir nedeni, Fransız İhtilali ile başlayan süreçte Osmanlı İmparatorluğu’ndaki 

milletlerin bağımsızlık arayışına girmeleri sonucunda, imparatorluğun toprak kaybı 

ile bu sürecin özdeşleştirilmiş olmasıdır. Toplumun çok uluslu ve çok kültürlü 

yapısına vurgu yapılmamasının bir ikinci nedeni Fransız İhtilali’nden sonra Türk 

milliyetçiliğinin de bundan etkilenmesi ve Osmanlıcılık, Batıcılık ve İslamcılık 

düşünceleri ile birlikte artık toplumda yer almasıdır. Türk milliyetçiliği, İttihat ve 

Terakki hareketiyle, özellikle de 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında 

giderek topluma egemen olmuş ve Cumhuriyet kadroları da bu kaynaktan 

beslenmiştir. Kitap metinleri, resmi tarih söyleminin izini takip ederek, Cumhuriyet 

kadrolarının Türk milliyetçiliğini esas alarak kurduğu ulus-devlet sürecindeki 

toplumu tahayyül ederken homojen bir topluma vurgu yapmaktadır. Metinler, 

toplumu tanımlarken farklılıkları olan değil, aksine tek dil, tek kültür ve tek ülküsü 

olan bir toplumun resmini çizmektedir. Bu nedenle kitap metinleri, 19. yüzyılın 

ikinci yarısından sonra artık çok kültürlülüğe vurgu yapmadığı gibi gayrimüslim 

gruplar için kullanılan tanımlamalarda da olumsuz nitelemelerin öne çıktığı ve 

bunları toplumun bir parçası olarak göstermekten kaçınıldığı görülmektedir.  

Kitap metinlerinde görülen bir başka ‘’biz’’ ve ‘’onlar’’ nitelemesi de ‘’Müslüman’’ 

ve ‘’Haçlılar’’ arasındaki karşıtlıktır. Kitapta, Avrupalılar’ın ‘’kutsal toprakları’’ 
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kurtarmak için düzenledikleri Haçlı Seferleri dışında da bazı Avrupa devletlerinin 

Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yaptığı ittifakların ‘’Haçlı ittifakı’’ ve ordularını da 

‘’Haçlı ordusu’’ olarak tanımlandığı görülmektedir. Bazen Avrupa (Batı) için de 

‘’Haçlı dünyası’’ ve bu devletlerin zihniyetine ‘’Haçlı zihniyeti’’ tanımlamaları 

kullanılmaktadır. Başka bir deyişle Avrupa’daki tüm devletler tek bir tanımla 

‘’Haçlı’’ olarak sınıflandırılmakta ve bunların Osmanlı’ya karşı yaptıkları tüm 

ittifaklar ‘’Haçlı’’ olarak adlandırılmaktadır  (Tüysüz, 2016, s. 18-19, 26-27, 35, 

44,82, 84, 115). Oysa Avrupa’daki devletlerin özellikle de İngiltere ve Fransa’nın 

Avrupa’daki güç dengelerine bağlı olarak Rusya ve Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu’na karşı zaman zaman Osmanlı’yı destekledikleri bilinmektedir. Kitap 

metinlerinde, Avrupa devletlerinin dönemin uluslararası siyasi ve ekonomik 

durumuna bağlı olarak Osmanlı’ya karşı ittifaklar yaptıkları ve bazen de Fransa ve 

İngiltere gibi devletlerin, yine kendi menfaatleri için, Osmanlı’nın yanında yer aldığı 

gerçeği yerine, bir ‘’biz’’ ve ‘’onlar’’ söylemine daha uygun olan ‘’Müslüman 

Osmanlı’’ ve ‘’Haçlı Batı’’ karşıtlığı üzerine kurulan söylemin geliştirildiği 

görülmektedir. 

4.1.1.3. Tartışma 

Müfredat Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili yazılan metinlerde (özellikle de 15. 

yüzyılın ikinci yarısından 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar) çokkültürlü ve bir 

dereceye kadar Millet Sistemi ve beraber yaşam kavramlarına olumlu bir anlam 

yüklemekle çokkültürcü bir bakışa sahipken 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça bu nitelik azalarak kaybolmaktadır. Bu tarihten 

sonra farklı etnik ve kültürlere olumsuz anlam yüklenmekte ve/veya bunlardan söz 

edilmemektedir. Müfredat metinlerinde azınlık ve bazen de aynı anlama gelen 

gayrimüslim kavramlarının farklı bağlamlarda kullanılmasına rağmen, ülkede hangi 

grupların azınlık oldukları ismen hiçbir zaman belirtilmemektedir. Çok seslilik ve 

azınlıkların ulusun bir parçası olarak görülüp görülmediği konuları da çokkültürlülük 

ve çokkültürcülük kavramları için çizilen modelle aynıdır, Osmanlı dönemi 

anlatılırken çok az da olsa farklı seslerin duyulmasına izin verilmesine karşın, 
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Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça bu sesler tümüyle yok olmakta, tarihsel olaylar 

hakkında sadece resmi görüşün sesi duyulmaktadır.  

Ders kitap metinleri de müfredatın modeli ile uyumludur ve aynı modeli 

izlemektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadarki dönemde ders kitap metinlerinde 

Osmanlı’nın çokkültürlü yapısına vurgu yapılmakta ve bu dönemde toplumu 

oluşturan cemaatlerin tarihi ve kültürü konusunda bilgi verilmemesine rağmen bunlar 

ismen anılmaktadır. Azınlıkların sesleri çok duyulmamasına rağmen yine de söylem 

tümüyle tek sesli değildir ve tüm bu farklı etnik, kültürel, dilsel ve dinsel cemaatler 

Osmanlı toplumunun bir parçası olarak görülmektedir. Ancak 19. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra müfredatta olduğu gibi söylem değişmekte ve artık gayrimüslim 

azınlıklar toplumun bir parçası olarak görülmediği gibi bunlar, Yahudiler ve 

Süryaniler dışındaki gayrimüslim azınlıklar, ‘’dış güçlerin kışkırtmalarına kanan’’, 

‘’Osmanlı topraklarını bölmeye çalışan’’ gibi olumsuz imajlarla betimlenmektedir. 

Bu dönemdeki anlatımda azınlıkların sesleri de tümüyle yok olmakta ve önkabullerle 

yazılan ve resmi görüş söylemi dışında hiçbir söylemin duyulmadığı metinler şekline 

dönüşmektedir. Metinlerde kitap yazarı ile resmi söylemin tümüyle birbiriyle çakışır 

hale geldiği görülmekte, azınlıkların perspektifi ve tarihi olaylar konusundaki 

bakışlarına hiçbir şekilde yer verilmediği görülmektedir.    
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Tablo 4.1: Tarih 10 Müfredat ve Ders Kitap Analiz Bulguları. 

 Tarih 10 Müfredat Tarih 10 Ders Kitabı 

Liberal çokkültürcülük  

(Çokkültürlülük/Çokkültürcülük) 

Osmanlı dönemi: Kısmen 

çokkültürlü bir söylem vardır. 

 

Cumhuriyet tarihine 

yaklaşıldıkça: 

Çokkültürlü/çokkültürcü söylem 

kaybolmaktadır. 

Osmanlı dönemi: Çokkültürlü ve 

kısmen çokkültürcü söylem 

mevcuttur. Osmanlı’nın hoşgörüsüne 

güçlü bir vurgu vardır. 

Cumhuriyet tarihine 

yaklaşıldıkça: 

Çokkültürlü/çokkültürcü söylem 

kaybolmaktadır. 

 

Liberal çokkültürcülük  

(Azınlıklar) 

 

Azınlık kavramı kullanılıyor ancak 

ülkede hangi grupların azınlık 

olduğu belirtilmemektedir.   

 

Osmanlı dönemi: Azınlıklar ismen 

belirtilmektedir.  

Cumhuriyet tarihine 

yaklaşıldıkça: Hangi grupların 

azınlık olduğu belirtilmemekte ve 

bunlar konusunda olumsuz anlamlar 

içeren tanımlamalar vardır.  

 

Çok Seslilik 

(Azınlıkların sesi) 

 

Osmanlı dönemi: Zayıf da olsa 

bazı farklı sesler vardır.  

Cumhuriyet tarihine 

yaklaşıldıkça: Sadece resmi söylem 

duyulmaktadır.  

 

Osmanlı dönemi: Zayıf da olsa bazı 

farklı sesler vardır. 

Cumhuriyet tarihine 

yaklaşıldıkça: Sadece resmi söylem 

duyulmaktadır.  

 

Ötekileştirme: ‘’Biz’’ ve ‘’Onlar’’ 

(Azınlıklar ulusun bir parçasıdır) 

 

Osmanlı dönemi: Azınlıklar, toplumun 

bir parçasıdır. 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça: 

Azınlıklar toplumun dışında, 

‘’ötekiler’’dir.  

 

Osmanlı döneminde: Azınlıklar, tüm 

farklılıklarıyla, toplumun bir parçasıdır.   

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça: 

Azınlıklar toplumun dışında, 

’’ötekiler’’dir.  
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4.1.2. Demokrasi ve İnsan Hakları (Müfredat ve Ders Kitabı) 

4.1.2.1. Müfredat 

Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı başlığını taşıyan 

müfredat toplam 27 sayfadan oluşmaktadır. Müfredatın giriş bölümünde 

demokrasinin önemi ve okulun demokratik değerlerin toplumda yerleşmesindeki 

önemli rolüne değinilirken, aynı zamanda demokrasi, insan hakları, çoğulculuk ve 

uyuşmazlık kavramlarının tanımları da verilmektedir. Genel Amaçlar başlığı altında 

ise dersin Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak 

belirlenen noktalar sıralanmaktadır. Daha sonraki başlık olan İçeriğin Kapsamı ve 

Düzeni dersin kapsamı konusunda bilgiler verilmesi yanında derste işlenecek temalar 

ve bu temalarda işlenecek kavramlar, değerler ve beceriler bir liste halinde 

verilmektedir.  

Öğretme ve Öğrenme Süreci başlığı altında bu konudaki temel ilkeler sıralandıktan 

sonra öğrencinin bu konudaki bilgi, değer ve becerilerinin nasıl ölçüleceği 

konusunda bilgilerin yer aldığı Ölçme ve Değerlendirme başlığı gelmektedir. 

Kaynakça’dan önceki son bölüm ise Tema ve Kazanımlar başlığını taşıyor ve burada 

derste işlenecek beş tema ismen anılarak bu alandaki kazanımların neler olduğu, 

öğretmene yapılan bazı açıklamaların da yer aldığı bilgilere yer verilmektedir. Bu 

başlık altında dersin beş teması ise şu şekilde verilmektedir: (Tema1) Demokratik 

Sistem ve Yaşayan Demokrasi, (Tema 2) İnsan Hak ve Özgürlükleri, (Tema 3) 

Demokrasiyi Yaşamak: Aktif Vatandaşlık, (Tema 4) Çeşitliliğe Çoğulcu Bakış, 

(Tema 5) Barış ve Uzlaşma.      

4.1.2.1.1. Liberal Çokkültürcülük  

Müfredat metninde çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramları yer almamaktadır 

ancak bu kavramlara yakın anlamda olan başka kavram ve sözcüklerin kullanıldığı 

görülmektedir. Bu anlamda müfredatta kullanılan farklılık, çoğulculuk ve çeşitlilik 
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kavramları dikkat çekmektedir ve bu kavramlara atfedilen tanımların çokkültürlülük 

ve çokkültürcülük kavramlarına yakın olduğu görülmektedir.  

Müfredatın çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramlarıyla yakından bağlantılı 

olarak kullandığı kavramlardan birincisi farklılık kavramıdır. Müfredat toplumların 

farklı birey ve gruplardan oluştuğunu kabul ederek çokkültürlülük kavramına 

gönderme yapmaktadır.   

Toplumlar; bireyler, gruplar, kurumlar ve bunların etkileşiminden oluşur. Bireyler ve 

gruplar bazı açılardan ortak özelliklere sahip olmakla birlikte, bazı açılardan da 

birbirlerinden farklıdırlar (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim 

Programı, 2013, s. 2).   

 Kuşkusuz buradaki farklı niteliklerin ne olduğu çok açık değildir. Bunlar 

etnik/kültürel olarak farklı birey ve gruplar olabileceği gibi düşünce ve siyasi görüş 

gibi farklılıklara da bir gönderme olabilir. Ancak her halükarda müfredat bu 

farklılıkların kabul görmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.   

Bu farklılıkların demokratik bir toplumda bir çeşitlilik olarak görülmesi ve çoğulcu bir 

anlayışla kabul edilmesi gerekir (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 

Öğretim Programı, 2013, s. 2).   

Ayrıca müfredat metninde farklılıklara saygı kavramına özellikle bir vurgu olduğu 

görülmektedir. Müfredatın Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitabında olması 

gereken beş temanın (ünitenin) hepsinde öğrencilerin edinmesi gereken değerlerden 

biri olarak farklılıklara saygı’yı andığı görülmektedir (Ortaöğretim Demokrasi ve 

İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 6).   

Müfredatın demokrasi kavramı konusunda verdiği iki tanımdan birinin de yine 

toplumdaki farklılıkların birlikte yaşamasıyla ilgili olduğu dikkat çekmektedir. 

Müfredatın giriş bölümünde demokrasinin tanımı ‘’halkın, halk tarafından halk için 

yönetilmesi’’ (s. 1) olarak verilirken, demokrasinin ikinci bir tanımında da 

‘’esasında, insanların hak ve özgürlüklerini kullanarak birbirlerinin farklılıklarını 

ötekileştirmeden barış ve uzlaşı içinde birlikte yaşama kültürü’’ (s. 9) olduğu 

belirtilmektedir.  
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Çokkültürlülük kavramına yakın başka bir kavram da müfredatın Genel Amaçlar 

Başlığı altındaki metinlerde kullanılan çeşitlilik sözcüğüdür. Bu sözcük Genel 

Amaçlar başlığı altında verilen sekiz amaçtan ikisinde anılmaktadır. Sözcük ilk 

olarak 4. ve daha sonra da 8. amaçlarda anılmaktadır: 

4. [Öğrencilerin] ön yargıların etkisinde kalmadan demokratik kültürde bir zenginlik 

olarak kabul edilen çeşitliliğin yaşatılması ve geliştirilmesinde aktif rol almaları,  

[…] 

8. [Öğrencilerin] çeşitliliği kültürel bir zenginlik kabul ederek toplumun bir arada barış 

ve uzlaşı içinde yaşamasını istemeleri amaçlanmaktadır (Ortaöğretim Demokrasi ve 

İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 3).   

Bu iki cümlede de çeşitliliğin, istenen, arzulanan bir nitelik olarak, toplumda yer 

etmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Her iki cümle de çeşitliliğin bir zenginlik 

olarak algılanması gerektiğine vurgu yapılmaktadır.  

Müfredatta kullanılan ve çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramlarıyla yakından 

bağlantılı kullanılan son kavram ise çoğulculuk kavramıdır.  

Çoğulculuk, çeşitli düşünce ve eğilimlerin değerli kabul edildiği, korunması gerektiği 

ve temsil edilme hakkına sahip olduğu kabul edilen bir anlayıştır (Ortaöğretim 

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 1).   

Burada çoğulculuk kavramı bağlamında ‘’çeşitli düşünce ve eğilimlere’’ atfedilen 

‘’değerli kabul edilmesi’’, ‘’korunması’’ ve ‘’temsil edilme’’si gibi üç nitelik bu 

çalışma açısından dikkat çekicidir. Müfredatta belirtilen bu üç niteliğin, çalışmanın 

Kavramsal Çerçeve ve Araştırma Modeli başlığı altında anlatılan ve Kymlicka ve 

Taylor’un çokkültürcülüğe atfettikleri özelliklere yakın olduğu görülmektedir. 

Kuşkusuz müfredattaki ‘’çeşitli düşünce ve eğilimler’’ tanımlaması ile anlatılmak 

istenenin, farklı etnik ve kültürleri de kapsayıp kapsamadığı açık değildir.  

Ancak müfredatın giriş bölümündeki bir cümle bu farklılıkların toplumun 

çoğunluğundan farklı birey ve toplulukları da kapsadığını göstermektedir. Aşağıda 

alıntılanan cümle genç nesillerin farklı birey ve grupları ötekileştirmemesi ve bu 

farklılıkları ‘’eşit ve saygıdeğer’’ görmesinin önemine dikkat çekmektedir. 
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Yeni yetişen kuşağın ister bireysel ister gruplara özgü farklılıkları olsun, bu farklılıkları 

ötekileştirmeden, eşit ve saygıya değer görmesi, demokratik kültürün 

vazgeçilmezlerindendir (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim 

Programı, 2013, s. 2).   

Alıntı, müfredatta sözü edilen farklılıkların, aynı zamanda ülkede yaşayan farklı 

etnik/kültürel grupları da kapsadığına bir göndermedir. Müfredatın genel ruhunun bu 

şekilde anlaşılabileceği konusunda birkaç cümle daha mevcuttur. Müfredat metni, 

her ne kadar azınlık kavramını kullanmıyorsa da farklı din ve etnik birey ve grupların 

olduğunu ima etmektedir.  

İnsan haklarına dayalı çağdaş demokrasilerde düşünce, inanç, etnik vb. bireysel veya 

toplumsal çeşitlilik bir zenginlik olarak görülür ve çoğulcu bir anlayışla, tüm bireylerin 

veya grupların diğerini ötekileştirmeden birlikte yaşaması esastır. Öğrencilerde yerel, 

ulusal ve evrensel düzeyde, kültürel farklılıklara saygı duyarak ön yargı, toplumsal 

dışlama ve ayrımcılıkla mücadele edip eşit bireyler olarak birlikte yaşama anlayışı ve 

becerisi geliştirmek bu temanın ana kapsamını oluşturmaktadır (Ortaöğretim Demokrasi 

ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 5).   

Alıntıda ‘’yerel, ulusal ve evrensel düzeyde, kültürel farklılıklara saygı’’ 

duyulmasına dikkat çekilmesi, azınlık kavramını kullanmamasına rağmen Türkiye 

toplumunda farklı kültürlerin olduğuna açık bir göndermedir. Alıntı aynı zamanda bu 

farklılıkların ‘’zenginlik olarak’’ görüldüğüne işaret etmekte ve birey ve kültürlerin 

diğerini ‘’ötekileştirmeden birlikte yaşama’’sına yaptığı vurgu ile çokkültürcü bir 

söyleme de sahiptir.  

Türkiye’de farklı etnik grupların olduğuna en önemli vurgu ise müfredatta Öğrenme 

ve Öğretme Süreci başlığı altında verilen İş birliği alt başlığında sınıfta yapılacak 

grup çalışmalarının anlatıldığı metindir. Müfredat burada sınıfta oluşturulacak grup 

çalışmalarının çoğulcu olmasını isterken, bu çoğulculuğun bir niteliği olarak da etnik 

farklılığı olan öğrencilerin bulunmasını istemektedir.   

İş birliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin hem bilişsel hem duyuşsal hem de beceriye 

dayalı öğrenmelerine katkı sağlayacaktır. Örneğin; sınıftaki grup çalışmasında cinsiyet, 

sosyo-ekonomik düzey, öğrenme düzeyi, etnik farklılıklar gibi çeşitliliklerin bir grupta 

toplanması, önemli vatandaşlık değer ve becerilerinin kazanımını olumlu yönde 

etkileyecektir (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, 

s. 9).   
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Müfredatın farklı etnik ve kültürlerin varlığını kabul etmesine bir başka gönderme de 

programın Öğrenme Deneyimlerinin Otantik Olması altbaşlığı altında öğrencilerin 

okuldaki ‘’farklı düşünce, din ve etnik kökenli öğrencilerin farklılıklarının ne derece 

zenginlik görüldüğü ve bunlara ne kadar saygı duyulduğu’’  tartışmalarının, 

öğrencilere ‘’vatandaşlık değer ve becerilerinin kazanımı için zengin birer öğrenme 

deneyimi’’ sunacağına dikkat çekmesidir (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları 

Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 8).  

Tüm insanların eşitliğine ve ülkedeki farklı etnik ve kültürlerin ‘’ülkenin bölünmez 

bütünlüğü’’ içinde korunması gerektiğine de dikkat çeken müfredatın 

çokkültürcülüğe vurgu yaptığı görülmektedir.  

 [Kazanım] 2. Tüm insanların eşit olduğu gerçeğinden hareketle, çeşitliliğin bir 

zenginlik olduğunu kabul ederek düşünce, inanç ve etnik çeşitliliğin ülkenin bölünmez 

bütünlüğü içinde korunması gerektiğini savunur (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan 

Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 22).   

[Kazanım] 3. Toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanmasında ortak değerlerin öneminin 

bilincinde olarak milli kültürüne ait değerleri önemser (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan 

Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 22).  

Çokkültürlülük ve farklı etnik/kültürlere yapılan vurgulara rağmen bunların etkilerini 

azaltan bazı metinler de müfredatta yer almaktadır. Bu metinler, özellikle öğretmene 

yazılan ‘’uyarı’’ notlarının yer aldığı bölümde dile getirilen ‘’milli kültürümüzün dil, 

din, tarih’’ gibi sembollerine yapılması istenen vurgulardır.    

[Öğretmene uyarı] [!] Milli kültürümüzün dil, din, tarih, vatanseverlik, bağımsızlık 

sembolleri, hoşgörü ve misafirperverlik gibi ortak değerlerine vurgu yapılır 

(Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 22).     

Burada sorun olan nokta tanımı verilmeyen ‘’milli kültür’’ ve ismen anılmayan ‘’dil, 

din ve tarih’’ sözcükleridir. ‘’Milli kültürümüzün dil, din ve tarihi’’ hangileridir ve 

eğer bunlar Türkçe, İslam ve Türk tarihi ise bunlara yapılması istenen vurgu ister 

istemez ülkedeki diğer dil, din ve tarihleri gölgede bırakma ihtimalini 

yükseltmektedir.  
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Müfredatın çokkültürlü ve çokkültürcü niteliğini zayıflatan bir diğer nokta da daha 

önce belirtildiği gibi müfredatın ülkede bulunan azınlık gruplarını açıkça, ismen 

hiçbir zaman anmamasından kaynaklanmaktadır.  

4.1.2.1.2. Çok Seslilik  

Müfredatın genel ruhunda azınlıkların seslerinin duyulmasına bir vurgu olmamasına 

rağmen, metnin, sınıfta yapılacak grup çalışmalarında grupta farklı cinsiyet ve sosyo-

ekonomik açıdan farklılıklar yanı sıra farklı etnik kökenden öğrencilerin olmasının 

öğrencilere önemli vatandaşlık değer ve becerileri kazandıracağına dikkat çektiği 

görülmektedir.  

[…] Sınıftaki grup çalışmasında cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, öğrenme düzeyi, etnik 

farklılıklar gibi çeşitliliklerin bir grupta toplanması, önemli vatandaşlık değer ve 

becerilerinin kazanımını olumlu yönde etkileyecektir (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan 

Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 9).      

Bu vurguyu, Türkiye’nin azınlık olarak gördüğü gayrimüslim gruplar yanında, 

sosyolojik açıdan tüm azınlık gruplarına da bir gönderme olarak yorumlamak yanlış 

olmayacaktır. Kitap yazarı, sadece devletin kabul ettiği azınlıkları anlatmak istemesi 

durumunda, devletin ve genel toplumun kullandığı tanımları, azınlıklar veya 

gayrimüslim azınlıkları kullanacaktı.   

Müfredatta çok seslilik açısından dikkat çeken bir başka nokta ise sınıfta bazı 

‘’hassas ve tartışmalı’’ konuların tartışmaya açık olması gerektiğine yapılan 

vurgudur. Müfredat, bu tür konuların öğrencilerin vatandaşlık değer ve becerilerini 

kazanmada önemli olduğuna dikkat çekerek, bu konulardan birinin de ‘’farklı […] 

din ve etnik kökenli öğrencilerin farklılıklarının ne derece zenginlik olarak 

görüldüğü ve bu farklılıklara ne kadar saygı duyulduğu’’ konusunda olabileceğini 

belirtmektedir. Müfredat bu söylemiyle aynı zamanda okulda etnik/kültürel 

farklılıkların sesinin duyulmasına açık olduğunu göstermektedir (Ortaöğretim 

Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 8).  
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Müfredatın çoğulcu ve olaylara farklı perspektiflerden bakma konusundaki bir başka 

yönü de okula yüklediği ‘’demokratik kurum’’ olma görevidir. Müfredat okulun 

demokrasi konusunda öğrenciye bilgi vermesinin yeterli olmadığına, okulun 

kendisinin de demokratik olmasının şart olduğuna işaret etmektedir. Başka bir 

deyişle okul, sadece öğrencinin demokrasi hakkında bilgi edindiği bir yer değil, 

demokrasiyi yaşadığı, yani sesini duyurabildiği bir platform olarak algılanmaktadır.   

Okulun demokrasi kültürüne katkı sağlayabileceği üçüncü bir alan ise okulun bir bütün 

olarak demokrasinin temel ilke ve değerlerinin yaşama geçirildiği demokratik bir ortam 

olarak düzenlenmesidir. Demokratik okul, sadece demokrasinin içerik olarak öğretildiği 

yer değil aynı zamanda yaşandığı yerdir (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 

Öğretim Programı, 2013, s. 2).      

Ayrıca müfredat, demokratik kurumda öğrencinin ‘’özgürce tartıştığı’’ ve ‘’eleştirel 

düşünce’’nin tüm eğitime hakim olacağı bir ortam hazırlanmasını da istemektedir 

(Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 2).      

Müfredatın farklı din ve farklı etnik kökenli öğrencilere ve bunların öğretime 

yapacakları katkıya vurgu yapmasına ve ‘’gruplara özgü farklılıklar’’dan söz 

etmesine rağmen, azınlık kavramını kullanmaması, ülkede bulunan azınlıkları ismen 

belirtmemesi ve öğrencilerin bunlar hakkında bilgi edinmeleri konusunda sessiz 

kalması dikkat çekmektedir. Müfredatın ‘’gruplara özgü farklılıklar’’dan söz 

etmesine rağmen ülkedeki (gayrimüslim) azınlıkları ismen belirtmemesi, eğitim 

politikalarına hakim olan azınlıkları açıkça tanımama konusundaki görüşün ne kadar 

etkili olduğunu göstermektedir.   

4.1.2.1.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Müfredat metinlerinde azınlık kavramının kullanılmadığı ve ülkede hangi grupların 

azınlık oldukları konusunda tümüyle sessiz kalındığı, Liberal Çokkültürcülük ve Çok 

Seslilik alt başlıkları altında belirtilmişti. Yine adı geçen alt başlıklar altında bu 

kavramın kullanılmamasına rağmen bu kavramla anlatılmak istenen grupların ‘’farklı 

etnik’’ ve ‘’farklı kültür’’ tanımlamaları ile dile getirildiğine dikkat çekilmişti.  
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Bunun ötesinde müfredatın çok önemli bir noktaya, bu farklı etnik ve kültürlerin 

‘’eşit ve bir bütünün parçası’’ olmaları için yasal anlamda eşitlik yanında çok daha 

fazlasının gerekli olduğuna da dikkat çekmesi, bu konuda ne kadar derinleştiğine bir 

işarettir.   

Yeni yetişen kuşağın ister bireysel ister gruplara özgü farklılıkları olsun, bu farklılıkları 

ötekileştirmeden, eşit ve saygıya değer görmesi, demokratik kültürün 

vazgeçilmezlerindendir. Devletin bu farklılıkları yasal anlamda eşit kabul etmesi 

demokrasinin gelişimi için yeterli değildir. Birey ve grupların da diğerlerini, eşit ve bir 

bütünün parçası olarak görmesi gerekir (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 

Öğretim Programı, 2013, s. 2).      

Yukarıdaki alıntı müfredatın özgün farklıkları olan birey ve grupların ulusun bir 

parçası oldukları konusunda güçlü bir söyleme sahip olduğuna işarettir. Müfredat, 

farklı grupların ötekileştirilmeden, ulusun bir parçası olarak görülmeleri için yasal 

eşitlik yanında birey ve toplumun da bu eşitliği kabul etmesi gerektiğine vurgu 

yapmakta ve bu alanda okula önemli bir görev yüklemektedir.  

Müfredatın farklı etnik/kültürel grupların ulusun bir parçası olarak görülmesi 

konusunda kullandığı bir başka kavram da birlikte yaşam söyleminde yer 

bulmaktadır. Müfredat burada da okula önemli bir görev yükleyerek, birlikte yaşama 

anlayışının öğrencilerde geliştirilmesi gereken niteliklerden biri olması gerektiğine 

vurgu yapmaktadır.   

Öğrencilerde yerel, ulusal ve evrensel düzeyde, kültürel farklılıklara saygı duyarak ön 

yargı, toplumsal dışlama ve ayrımcılıkla mücadele edip eşit bireyler olarak birlikte 

yaşama anlayışı ve becerisi geliştirmek bu temanın ana kapsamını oluşturmaktadır 

(Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı, 2013, s. 5). 

Müfredatın gruplara özgü farklılıklara ve beraber yaşama yönelik geliştirdiği güçlü 

söyleme rağmen bu söylemi zayıflatan şey, ülkede bulunan farklı etnik ve kültürel 

grupların, azınlıkların isimlerini açıkça vermesinden kaçınmasıdır. Çünkü azınlık 

kavramını kullanmaktan çekinen ve onları ismen anmayan bir tutum, hem çok teorik 

kalmakta hem de öğrencinin metni günlük hayatına bağlama konusunu 

belirsizleştirdiği için müfredatın bu konudaki söylemini, büyük oranda 

zayıflatmaktadır. Müfredatın bu konudaki söylemini zayıflatan bir başka nokta da 

metinlerin insan hakları, çocuk hakları ve kadın hakları konusundaki bazı 
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sözleşmelerden söz etmesine rağmen (Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi 

Öğretim Programı, 2013, s. 4-5 ve 19) Türkiye’de 1923’ten beri yürürlükte olan ve 

azınlıklara önemli haklar sağlayan Lozan Antlaşması ve/veya uluslararası azınlık 

hakları konusundaki sözleşmelere hiçbir şekilde değinmemesidir.  

4.1.2.2. Demokrasi ve İnsan Hakları Ders Kitabı 

Ortaöğretim’de okutulan Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitabının toplam 142 

sayfası mevcuttur. Ders kitabı beş üniteye (temaya) ayrılmıştır ve üniteler şu 

başlıkları taşımaktadır. (Tema 1) Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi, (Tema 

2) İnsan Hak ve Özgürlükleri, (Tema 3) Demokrasiyi Yaşamak: Aktif Vatandaşlık, 

(Tema 4) Çeşitliliğe Çoğulcu Bakış, (Tema 5) Barış ve Uzlaşma.  

Kitabın dış düzeneği (kapak ve kapak süsleri gibi öğeler) daha önce anlatılan Tarih 

10 ders kitabında da bulunan İstiklal Marşı, Türk Bayrağı ve Atatürk’ün Gençliğe 

Hitabe’si ile başlamaktadır. Tarih 10 kitabının arka kapağında bulunan süslemelerin 

ise (Türkiye haritası ile ‘’Türk Dünyası’’ haritası) Demokrasi ve İnsan Hakları 

kitabında yer almadığı görülmektedir.  

4.1.2.2.1. Liberal Çokkültürcülük 

Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitap metinlerinde çokkültürlülük ve 

çokkültürcülük kavramları geçmemektedir ancak bu kavramların anlamını veren bazı 

başka söz ve kavramların, özellikle de kitabın 4. ünitesi olan Çeşitliliğe Çoğulcu 

Bakış başlığı altındaki metinlerde kullanıldığı görülmektedir.  

Ancak çokkültürlülük kavramı ile anlatılmak istenen olgu daha kitabın başlarında 

‘’modern toplumlar, genellikle farklı etnik, dilsel ve kültürel grupları içerir’’ 

cümlesiyle dile getirilmektedir (Işıklı, 2013, s 13). Kitabın yazarının, dünyanın etnik, 

kültürel, dilsel ve dinsel farklı topluluklardan oluştuğu vurgusu, kitabın ilerleyen 

sayfalarında sıkça dile getirilen bir düşüncedir. 
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Dünya, tüm insanların bir arada yaşadığı bir köy olsaydı köydeki her 100 kişiden; 61’i 

Asyalı, 13’ü Afrikalı, 12’si Avrupalı olurdu. 22’si Çince, 9’u İngilizce, 3’ü Türkçe 

konuşurdu. 20’si 9 yaşın, 50’den fazlası ise 30 yaşın altında olurdu. 32’si Hristiyan, 

19’u Müslüman, 13’ü Hindu olur; 15’i hiçbir dine inanmazdı (Işıklı, 2013, s 48). 

Kitap metinleri ayrıca çokkültürlülüğü olumlu bir olgu olarak sunmaktadır ve bu 

konuda BM’nin bir raporu referans alınarak farklı etnik ve farklı dillere sahip olan 

bazı toplumların nasıl ekonomik, sosyal, eğitim, sağlık ve kültürel alanda başarılarla 

dolu bir süreç yaşadıklarına dikkat çekmektedir. Bu yolla başarı ile çokkültürlülük 

arasında güçlü bir bağ kurulmakta ve çokkültürlük kavramı ile anlatılmak istenen 

niteliklere olumlu bir anlam yüklendiği görülmektedir.  

Birleşmiş Milletler (BM) 2004 yılı Kalkınma Raporu’nda tüm dünyada 5 bin farklı 

etnik grubun yaşadığı, 70 ülkede ise 4 bin farklı dil kullanan 300 milyon nüfuslu yerli 

azınlık bulunduğu ifade edildi. Rapora göre, nüfusunun yüzde 62’si Malay, yüzde 30’u 

Çinli, yüzde 8’i ise Hintli olmasına rağmen Malezya’da 1970-1990 yılları arasında 

yıllık ortalama yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleşti. Dünyanın kültürel çeşitliliği en 

fazla toplumu olan ABD ise ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini devam 

ettirdi. On beş ayrı resmî dilin konuşulduğu Hindistan ise (Bu arada dünyada 6 binden 

fazla dil konuşulmaktadır.) ekonomik alanda olduğu kadar eğitim ve sağlık alanlarında 

da önemli yol aldı (Işıklı, 2013, s 92). 

Kitap, demokrasi kavramının tanımını verirken de toplumun bu farklılıklarına vurgu 

yapmaktadır. Metinler, demokrasi ile farklılıkların beraber yaşaması arasındaki yakın 

ilişkiye dikkat çekmektedir.  

Günümüzde demokrasi, devlet yönetim sistemi olmaktan ziyade birlikte yaşama kültürü 

olarak kabul edilir. Demokrasinin eşitlik, özgürlük, adalet, hoşgörü ve farklılıklara saygı 

gibi temel değerleri ön plana çıkarması, aile, okul ve toplumun daha demokratik ve daha 

insancıl bir yapıya kavuşmasını sağlamaktadır (Işıklı, 2013, s 13). 

Kitabın yazarının çok daha önemli bir noktaya değinerek, bu farklılıkları ortadan 

kaldırmaya çalışanların olduğunu, ancak bunun tarihte başarılmadığını belirtmesi 

özellikle dikkat çekmektedir. Toplumdaki çatışma ve hatta soykırıma kadar gidebilen 

sorunları aşmanın yolunun da çeşitliliği korumak olduğu belirtilmektedir.  

Farklılık, dünyadaki tüm toplumlar için tümüyle ve kesin olarak yok edilemez bir 

insanlık durumu gibi görünmektedir. İnsanlık tarihi, farlılıkları ortadan kaldırmaya 

çalışmanın anlamsız olduğunu bize söyler. Sonuçları uzlaşmazlık, çatışma, göç, iç savaş 

ve soykırıma kadar ulaşan ayrımcılığı önlemenin en bilinen yolu, çeşitliliği korumak; 

farklı grupları bir arada tutan dil, din, tarih, vatan, konukseverlik, hoşgörü gibi üst 

değerleri yaşatmaktır (Işıklı, 2013, s 92). 
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Ancak alıntıda ayrımcılığı önlemenin yolu olarak önerilen ‘’üst değerler’’ arasında 

ortak dil ve din öğelerinin de anılması, çokkültürlü bir toplum için oldukça 

sorunludur. Çünkü çokkültürlü bir toplumun, doğal olarak farklı dil ve dinlere sahip 

olan gruplardan meydana geleceği ortadadır ve bu farklı grupları birleştiren üst 

değerler arasında ortak bir dil varsa da her zaman ortak bir din olmadığı açıktır.    

Buna rağmen kitabın genel çizgisi yine de toplumların farklı etnik ve kültürlere 

dayalı olduğuna işaret etmektedir. Kitabın 4. teması olan Çeşitliliğe Çoğulcu Bakış 

ünitesinde, hem çokkültürlülüğe hem çok çokkültürcülüğe göndermeler mevcuttur. 

Ünitenin ilk cümlesi ‘’yeryüzünde birbirinden farklı, onlarca kültür’’ bulunduğu ve 

bu durumun doğal olduğu vurgusu ile başlamaktadır ve daha sonra da bu farklı 

kültürlerle dünyanın nasıl renkli olduğuna dikkat çekilmektedir.  

Dünya; dansları, düğün ve cenaze törenleri, giyim kuşamları,  sanat ve el sanatları, millî 

sporları, müziği ve çalgı aletleri, kutsal simgeleri, örf ve adetleri, selamlaşma biçimleri, 

doğal zenginlikleri, aile yaşantıları, oyunları, dilleri, dinleri, masalları, hikâyeleri, 

destanları farklı olan kültürlerle rengârenktir (Işıklı, 2013, s 88). 

Farklı kültürlerle dünyanın rengarenk olduğuna yapılan vurgu bir yerde 

çokkültürlülüğe değer verildiği, istenen olumlu bir nitelik olduğuna bir göndermedir 

ve bu da kitap metinlerinin çokkültürcü bir söyleme de sahip olduklarını 

göstermektedir.  

Kitap metinlerinin, Türkiye toplumunun da farklı etnik, dil ve dinlerden oluştuğuna 

bir vurgusu 4. ünitedeki Etkinlik 4 ve Etkinlik 5’te bulunan metinlerde 

görülmektedir. Bu etkinliklerde İstanbul ve Mardin kentlerinin kozmopolit 

niteliklerine dikkat çekilerek bu kentlerde farklı etnik ve dinlere mensup birey ve 

grupların ve farklı dinlere ait ibadethanelerin nasıl yan yana ve iç içe olduklarına 

güçlü bir vurgu vardır. Kitap yazarı, bu kentlerin çokkültürlü yapılarına dikkat 

çekmekte ve çokkültürlü yaşam konusunda olumlu bir resim çizen iki yazardan, 

Emre Tekin ve Şeyhmus Edis’ten alıntıladığı iki uzun yazıyı kullanmaktadır. Bu 

yazılarda söz konusu toplumların ülkenin azınlıkları olduğuna dair hiçbir bilgi 

verilmeden Rumlar’ın, Ermeniler’in, Süryaniler’in ve Yahudiler’in adları ve/veya 
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ibadethaneleri anılmaktadır (Işıklı, 2013, ss.94-95). Bu iki alıntı bu bölümde 

çalışmanın Ötekileştirme: Biz ve Onlar alt başlığı altında daha detaylı ele alınacaktır.    

Aynı ünitede bulunan Etkinlik 3 başlığı altındaki bir soru da Türkiye’nin bu farklı 

etnik ve kültürel renkliliğine dikkat çekmektedir. ‘’Türkiye’de Ön yargı, Dışlama ve 

Ayrımcılıkla Mücadele Etmek İçin’’ hangi konuları seçeceği sorulan öğrenciye, 

etkinlikte önerilen konular arasında etnik ve mezhebi farklı grupların da yazıldığı 

görülmektedir. Bu etkinlikte sıralanan seçenekler şunlardır: ‘’Sağcı-Solcu, Alevi-

Sünni, Başı açık-Başörtülü, Dindar-Laik, Türk-Kürt, Türkçe-Arapça, Doğulu-Batılı, 

Köylü-Şehirli, Genç-Yaşlı’’. Etkinlik ayrıca öğrencinin kendisinin de bunlara benzer 

dört seçenek daha yazmasını istemektedir (Işıklı, 2013, s. 93).   

Kitap metinlerinin çokkültürlülük ve çokkültürcülük konusunda genel olarak güçlü 

bir vurguya sahip olmalarına rağmen, azınlık kavramının kullanılmaması ve ülkedeki 

azınlık gruplarının açıkça ve ismen belirtilmemesi dikkat çekmektedir. Özellikle de 

İstanbul ve Mardin kentlerinin kozmopolit niteliklerinin anlatıldığı yerde Rum, 

Ermeni, Süryani ve Yahudi gruplarının adları veya ibadethaneleri, dini bayramları 

konusunda kısa bilgiler verilmesine rağmen, bunların Türkiye’nin azınlık grupları 

olduğunun belirtilmesinden özellikle kaçınıldığı görülmektedir. Ders kitabının bu 

niteliği çokkültürlülük ve çokkültürcülük konusundaki genel vurgusunu zayıflatan 

bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Ders kitap metinlerinde, azınlık sözcüğü sadece 

BM’nin 2004 yılındaki Kalkınma Raporu’ndan verilen bazı bilgiler aktarılırken 

geçmektedir. Metin, dünyada konuşulan dillerle ilgili bilgiler verirken ‘’70 ülkede 

[…] 4 bin farklı dil kullanan 300 milyon nüfuslu yerli azınlık’’ bulunduğunu 

belirtmektedir (Işıklı, 2013, s. 92).  

4.1.2.2.2. Çok Seslilik 

Kitap yazarının, genel anlamda farklı yazarlardan alıntılar, farklı temaları işleyen 

resim ve fotoğraflar, insan hakları ve çocuk hakları gibi sözleşmelerden maddeler, 

BM’den raporlar gibi metinlerden alıntılar yaparak çok sesli bir metin yarattığı 

görülmektedir.  



190 

 

Bu çok sesliliğin özellikle görüldüğü metinler ders kitabının 4. ünitesinde, Çeşitliliğe 

Çoğulcu Bakış altında verilen bölümde yer almaktadır. Bu ünitede farklı ve bazen 

birbirine zıt görüşlerin dile getirildiği görülmektedir. Örneğin bu başlık altında 

yeryüzünde bulunan toplumların birbirinden farklı kültürlerden meydan geldiği, 

bunun doğal olduğu ve bu farklı kültürlerin yine de bir birlik oluşturdukları 

anlatılırken, kültür farklılıklarının aynı zamanda çatışmalara da yol açabildiği, 

soykırım, asimilasyon, dışlama ve savaşlara neden olduğu eklenmektedir (Işıklı, 

2013, s. 88). Başka bir deyişle metin çokkültürlülük olgusunun olumlu yanları 

olduğu gibi bazı toplumlarda bunun olumsuz olaylara da neden olabileceği konusunu 

saklamamaktadır.  

Ancak kitap yazarının, ders kitap metinlerini oluştururken diğer metinlerden yaptığı 

alıntılar ve farklı açıları gösteren resimlere yer vermesine rağmen, ülkede bulunan 

azınlık gruplarına ait yazar, edebiyatçı veya sanatçılardan herhangi bir alıntıya yer 

vermemesi dikkat çekmektedir. Azınlık yazarlarından alıntılar olmadığı gibi 

gayrimüslimlere ait bir kilise ve sinagogun küçük resimleri dışında, azınlık 

gruplarının günlük yaşamını veya kurumlarını gösteren herhangi bir görsel malzeme 

de mevcut değildir. Yine BM İnsan Hakları Sözleşmesi, çocuk ve kadın hakları 

sözleşmeleri gibi uluslararası sözleşmelerden söz edilip alıntılar yapılmasına rağmen, 

Türkiye’nin azınlık hakları ile ilgili Lozan Antlaşması ve diğer uluslararası azınlık 

hakları sözleşmelerinden hiçbir şekilde ne söz edilmekte ne de bunlardan herhangi 

bir alıntı yapılmaktadır.   

4.1.2.2.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Kitap metinlerinin, ‘’toplumların farklı etnik ve kültür’’lerden meydan geldikleri 

düşüncesine güçlü bir vurgusu olmasına rağmen, Osmanlı dönemindeki toplumu 

betimlerken gayrimüslim azınlıkları ötekileştirmesi de dikkat çekmektedir.  

Kitap metinleri, 1. ünitede (Demokratik Sistem ve Yaşayan Demokrasi), Osmanlı 

devletinin 1839 yılında kabul edilen Tanzimat Fermanı ve 1856 yılında kabul edilen 

Islahat Fermanı’ndan sonra gayrimüslim vatandaşların Müslüman vatandaşlar gibi 
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idari yönetimde temsil edilme hakkını aldıklarını belirtmekte ama 1877 yılının 

başlarında toplanan Meclisi Mebusan’a seçilen Osmanlı vatandaşı gayrimüslim 

azınlık vekillerini ‘’yabancılar’’ olarak betimlemektedir. Yazarın, ‘’ülkedeki her 50 

bin erkeğin, Meclis’te bir erkek vekil temsil ediyor’’ yönündeki cümlesine ve 

Meclisi Mebusan’a seçilenler Osmanlı vatandaşı gayrimüslim vatandaşlar olmasına 

rağmen, bu vekilleri yabancı olarak nitelemesi dikkat çekmektedir.  

Dolmabahçe Sarayı’nda 1877 yılının başlarında toplanan Osmanlı Devleti’nin ilk 

Vekiller Meclisi (Meclisi Mebusan) temsil edilmiş. Salonda 115 vekil var. Bunlardan 

69’u Müslüman, 46’sı ecnebidir (yabancı). Ülkedeki her 50 bin erkeği, Mecliste bir 

erkek vekil temsil ediyor (Işıklı, 2013, s. 18).   

Ders kitap metinlerinin, Türkiye toplumunda azınlık olan grupları dile getirmeme 

konusunda da oldukça dikkatli olduğu görülmektedir. Kitabın Çeşitliliğe Çoğulcu 

Bakış adlı 4. ünitesinde, ‘’Etkinlik 4’’ (Dinler ve Kültürler) ile ‘’Etkinlik 5’’ 

(Mardin’de Diller ve Kültürler) başlıkları altında, Emre Tekin ve Şeyhmus Edis’ten 

yapılan alıntılarda ve kullanılan iki resimaltı yazısında Ermeni, Rum, Süryani, 

Yahudi gruplarının isimleri anılmasına rağmen, bunların Türkiye’nin azınlık grupları 

olduğunu belirtmekten özellikle kaçınıldığı daha önce belirtilmişti (Işıltay, 2013, ss. 

94-95). 

İstanbul ve Mardin kozmopolit kentleri ile ilgili adı geçen iki alıntıda, Müslüman 

grup ile gayrimüslim grupları ve bunların ibadethanelerinin nasıl yan yana ve iç içe 

olduklarına güçlü bir vurgu yapıldığı görülmektedir. Aynı yerde Yahudiler’in Şabat 

Ayini hakkında kısa bilgiler verilirken, İstanbul’da Hıristiyanlar’ın 24 Aralık 

akşamında kutladıkları Noel de anılmakta ve Tekin’in ‘’Ben İstanbul’u böyle daha 

çok seviyorum’’ cümlesi ile tüm bu farklı etnik, kültür ve dinlere olumlu bir anlam 

yüklenmeye çalışıldığı görülmektedir (Işıltay, 2013, s. 94). Mardin’de Diller ve 

Kültürler etkinliğinde Mardin’in Sekizinci Dili: Kalaycı başlığı ile Edis’ten 

alıntılanan yazıda da Mardin’de konuşulan diller sayılırken Türkçe yanında ‘’Kürtçe, 

Arapça, Süryanice, Ermenice, Aramice ve Toranice’’ (Işıltay, 2013, s. 95) anılmakta 

ve Mardin’in çok dilliliğine olumlu anlam yüklenmektedir.  
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Ders kitap metinlerinin, ülkedeki farklı etnik ve kültürleri ötekileştirmeden, 

Müslümanlarla beraber yan yan ve iç içe yaşadıklarını belirtmesine ve bunları 

ötekileştirmemesine rağmen, azınlık gruplarının ismen anılmaması, bunların 

bugünkü durumları konusunda bilgi verilmemesi, varsa yaşadıkları sorunların dile 

getirilmemesi ülkedeki azınlık gruplarına bakışın çokkültürcü olmaktan çok folklorik 

bir bakışa gönderme olduğu anlaşılmaktadır. Ders kitap metinlerinin, azınlıkların 

yaşayan grup ve kültürler olmasından çok adeta tarihin içinde kaybolmuş, varlıkları 

ile yoklukları neredeyse fark edilmeyen, edilecekse de sadece İstanbul ve Mardin’de 

gözlemlenen gruplar olarak betimlendikleri görülmektedir.   

4.1.2.3. Tartışma 

Çokkültürlülük ve çokkültürcülük ve ulusal azınlık kavramları ne müfredatta ne de 

ders kitabında kullanılmamasına rağmen müfredat ve ders kitabının, bu kavramlara 

yakın anlamları olan başka kavramları kullandıkları görülmektedir. Müfredat, 

çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramlarına yakın anlamlar içeren farklılık, 

çeşitlilik ve çoğulculuk kavramlarını kullanırken azınlık kavramının anlamına yakın 

kavramlar olarak da farklı kültür ve etnik grup tanımlamalarını kullanmaktadır.  

Ders kitabının bu konuda müfredatın izlediği ve kitap metinlerinin de çokkültürlülük 

ve çokkültürcülük kavramlarını kullanmadığı ancak bunların yerine müfredatta 

belirtilen farklılık, çeşitlilik ve çoğulculuk kavramlarını kullandığı görülmektedir. 

Kitap metinleri, azınlık kavramı konusunda da aynı yolu izleyerek bu kavramı 

kullanmaktan kaçınmakta, bunun yerine yine müfredatta yer alan farklı kültür ve 

etnik grup tanımlamalarını kullanmaktadır.  

Çok seslilik konusunda hem müfredat hem de ders kitabı, azınlıkların seslerinin 

fazlaca duyulmadığı metinler olmasına, azınlıkların ötekileştirilmemesine rağmen 

bunların daha çok folklorik kültürler olarak betimlendikleri görülmektedir. Kitabın, 

ayrıca Osmanlı dönemindeki gayrimüslim azınlıkları da ‘’ecnebi (yabancı)’’ olarak 

vermesi dikkat çekmektedir. Kitap metni, bu tanımı Osmanlı Devleti’nin 1877’de 

toplanan ilk Meclisi Mebusan’ın gayrimüslim vekilleri için kullanmaktadır. 
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Müfredat ile ders kitap metinleri, toplumların farklı kültürel ve etnik gruplardan 

oluştuklarını, bunun doğal olduğunu belirttmektedir. Ders kitap metinleri, bir adım 

daha ileri giderek bu farklılıkları yok etmek isteyenlerin bunu başaramadığına ve 

bunun yok edilemeyeceğine vurgu yapılmaktadır. Bu vurgulara rağmen müfredat ile 

ders kitap metinlerinin Türkiye’deki azınlık gruplarını anmaması, bunlar hakkında 

bilgi vermemesi ve bunların yaşadığı tarihsel olaylara ve bugünkü sorunlara hiçbir 

şekilde değinmemesi dikkat çekmektedir. Ders kitabının, ayrıca 1877 yılında 

Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın gayrimüslim vekillerini yabancı olarak tanımlaması, 

bu grupları ötekileştirici ve bunları ulus dışında görme eğilimine de bir göndermedir.  

Ders kitap metninin, toplumların çok etnikli ve çokkültürlü oldukları, bazı 

toplumların bu farklılıkları savaş ve soykırım gibi olaylarla yok etmeye çalıştıkları 

halde başaramadıkları, farklı etnik ve kültürlerin sadece yasal olarak tanınmasının 

yeterli olmadığı, toplumun da bu farklılıkları tanımasının önemli olduğu 

söylemleriyle devletin bu konudaki resmi çizgisinden farklı bir açılıma sahip olduğu 

görülmektedir. Ders kitabının tüm bu geniş söylemine rağmen kitap metinlerinde 

ülkedeki azınlıkların ismen anılmadığı dikkat çekmektedir. Bu durum azınlıkların 

ders kitaplarında ismen anılmaması konusunda özel bir hassasiyetin olduğunu 

göstermektedir.    
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Tablo 4.2: Demokrasi ve İnsan Hakları Müfredat ve Ders Kitap Analiz 

Bulguları.   

 Demokrasi ve İnsan Hakları 

Müfredat 

Demokrasi ve İnsan Hakları Ders 

Kitabı 

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Çokkültürlülük/ 

Çokkültürcülük) 

 

Toplumların farklı etnik, din ve 

kültürlere sahip gruplardan 

oluştukları belirtilmekte ve buna 

olumlu bir anlam yüklemektedir. 

 

Toplumların çokkültürlü olduğu 

söylemi güçlü ancak Türkiye’de 

bulunan azınlık grupları ismen 

anılmamaktadır.   

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Azınlıklar) 

 

Azınlık kavramı kullanılmamakta ve 

ülkede hangi grupları azınlık 

oldukları ismen belirtmektedir. 

 

Ülkede hangi grupların azınlık olduğu 

belirtilmemektedir.  

 

 

Çok Seslilik 

(Azınlıkların sesi) 

 

Farklı etnik ve kültürlerin seslerinin 

duyulması istenmesine rağmen 

ülkede hangi grupların azınlık 

olduğu belirtilmemektedir.  

 

Metinler genel olrak çok sesli 

olmasına rağmen azınlıklar açısında 

çok seslilik görülmemektedir.  

 

Ötekileştirme: 

‘’Biz’’ ve ‘’Onlar’’ 

(Azınlıklar ulusun 

bir parçasıdır) 

 

Ülkedeki azınlıklar ismen anılmıyor 

ancak farklı etnik ve kültürlerin eşit 

ve bir bütünün parçaları olması 

gerektiğine dikkat çekilmektedir.  

 

Osmanlı’daki ilk Meclis-i 

Mebusan’daki gayrimüslim vekiller 

yabancı olarak betimlenmektedir ve 

ülkedeki azınlıklar ismen 

anılmamaktadır.   
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4.1.3.  İnkılap Tarihi (Müfredat ve Ders Kitabı) 

4.1.3.1. Müfredat 

Altı ve 7. sınıflarda okutulan Sosyal Bilgiler dersinin 8. sınıftaki devamı niteliğinde 

olan İnkılap Tarihi dersinin müfredattı 18 sayfadan oluşmaktadır. Müfredat Türk 

Milli Eğitimi’nin Genel Amaçları başlığı ile başlamakta ve daha sonra 8. Sınıf 

Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Genel Amaçları ile 

devam etmektedir. Dersin nasıl uygulanacağı konusundaki bilgilerden sonra ders 

kitabında yer alacak ünitelerin isimlerinin neler olacağı belirtilerek kitabın boyutları 

hakkında bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca her üniteye ayrılacak eğitim süresi ile 

kazanım sayısı ve kazanımların toplam kazanımlar içindeki payı konusunda da 

rakamlar mevcuttur. Müfredat daha sonra her ünitenin kazanımları, etkinlik örnekleri 

ve öğretmene açıklamaların yer aldığı bir tablo ile devam etmektedir. Müfredat 

dersin kazanımlarının diğer bazı derslerin kazanımları ile ortak noktaları gösteren bir 

tablo ile son bulmaktadır. 

4.1.3.1.1. Liberal Çokkültürcülük 

Çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramları müfredatta yer almadığı gibi 

çokkültürlü bir toplum söylemine de bir vurgu olmadığı görülmektedir. Müfredatta 

çokkültürlülük kavramını çağrıştıracak tek cümle, ders kitap ünitelerinde yer alması 

gereken kazanımların olduğu tabloda ‘’Atatürk’ün ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 

Türkiye halkına Türk’ denir’’ özdeyişinin ne anlama geldiğinin açıklanması istenen 

cümledir (Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf 

Programı, 2006, s. 5). Atatürk’ten aktarılan cümlede geçen ‘’Türkiye halkı’’ deyimi, 

Türk olarak nitelendirilen grubun etnisiteden çok bu coğrafyada, Türkiye’de yaşayan 

herkesi kapsadığına bir vurgudur.   

‘’Türkiye halkı’’ tanımlamasına rağmen müfredatın geneline bakıldığında 

çokkültürlü bir toplum betimlemesinden çok ‘’milli’’ sıfatıyla tanımlanan tek 

kültürlü bir topluma güçlü bir vurgu olduğu görülmektedir. Bu yönüyle müfredatın 
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çokkültürcü bir yaklaşıma sahip olmadığı görülmektedir. ‘’Milli bir toplum’’a güçlü 

bir vurgu ders ünitelerinin kazanımları hakkındaki tabloda öğretmene yazılan 

açıklamalarda sıkça bulunmaktadır. Burada ‘’milli tarih bilinci’’nin bazı nitelikleri 

sıralanırken müfredatın programı, nasıl bir toplumun tahayyül edildiği konusunda 

bazı ipuçları vermektedir. 

Millî tarih bilinci, […] millî dil, […] millî kültürün geliştirilmesi, […] millî birlik ve 

beraberlik, ülke bütünlüğü çerçevesinde yapılandırılacaktır (Türkiye Cumhuriyeti 

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Programı, 2006, s. 5). 

Başka bir deyişle ülke bütünlüğünün ancak ‘’milli’’ olarak tanımlanan bir milli dil ve 

milli kültüre sıkı sıkıya bağlı kalmakla korunabileceğine bir gönderme mevcuttur. Bu 

nedenle müfredat içinde ‘’milli’’ sözcüğü olan tanımlamaların sık sık kullanıldığı 

görülmektedir. Müfredatın tüm metinlerine nüfuz eden bu sözcük ve ondan türetilen  

‘’milli birlik ve bütünlük’’, ‘’milli birlik ve beraberlik’’, ‘’milli değerler’’, ‘’milli 

devlet’’, ‘’milli varlığa düşman’’, ‘’milli kimlik’’, ‘’milli kültür’’, ‘’milli sermaye’’ 

gibi tanımlamalarla ‘’milli’’ olmanın önemine güçlü bir vurgu yapıldığı 

görülmektedir. ‘’Sermaye’’nin dahi ‘’milli’’ olmasına yapılan vurgunun, günümüz 

global ekonomi dünyasında, Türkiye’nin büyük şirketlerinin hem Türkiye’de yabancı 

sermaye ile ortaklık yaptığı hem de yurt dışında şirket satın aldığı ve başka ülkelerde 

büyük yatırımlara giriştiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekicidir. 

Müfredat‘’milli’’ sözcüğünün ne anlama geldiğini açıklamamaktadır, ancak bunun 

farklı kültürlere sahip grupların oluşturduğu çokkültürlü bir toplumu betimlemediği 

anlaşılmaktadır.  

Müfredat azınlık kavramını da kullanmamaktadır. Daha önceki paragrafta da 

belirtildiği gibi ne toplumun farklı kültür, dil ve dinlerden oluştuğuna dair açık bir 

ifade mevcuttur ne de tek alıntısı verilen Atatürk’ün ‘’Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran 

Türkiye halkı’’ tanımlaması dışında bu yönde bir başka tanımlama olmadığı 

görülmektedir. Müfredat Ermeniler’den söz etmektedir ancak bunlar bir azınlık olma 

bağlamında değil, ne oldukları açıklanmayan ‘’Ermeni iddiaları’’nın ‘’tarihi 

gerçeklerle’’ bağdaşmadığını öğrenciye açıklanması gerektiğine vurgu yapılan 
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metinlerde yer almaktadır. Ermeni kelimesi ilk önce öğretim programının 

uygulamaları başlıklı metinde geçmektedir. 

Öğretmen, güncellik ilkesi gereği Ermeni iddialarını ele almalı, bu iddiaların tarihî 

gerçeklerle bağdaşmayan iddialar olduğunu açıklamalıdır (Türkiye Cumhuriyeti İnkılap 

Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Programı, 2006). 

Ermeni kelimesinin geçtiği diğer iki yer ise Atatürk’ten Sonra Türkiye: İkinci Dünya 

Savaşı ve Sonrası adını taşıyacak ders kitabının 7. ünitesinin kazanımları hakkındaki 

etkinlik örneklerinin verildiği yer ile yine aynı ünitede öğretmene ‘’Türkiye 

Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması 

konusunda duyarlı olur’’ kazanımına yönelik yazılan açıklamalardır. 

“Ermeni Sorunu” (Ermeni Sorunu ile ilgili belgesel film izlenir.). 

Türk - Ermeni ilişkilerinin tarihsel gelişimi ve Ermeni iddiaları,  terörizm, misyonerlik 

faaliyetleri, irtica, bölücülük konuları ele alınacaktır (7. kazanım) (Türkiye Cumhuriyeti 

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Programı, 2006, s. 7). 

Müfredatın genel hatlarına bakıldığında program metinlerinin çokkültürlü olmadığı 

dikkat çekmektedir. Bunun bir nedeni müfredatın 1900’lü yılların ilk dönemlerinde 

şekillenen Atatürkçü düşüncenin öğrenciye aktarılmak istenmesidir. Atatürkçü 

düşünce ulus-devletini şekillendiren bir düşünce olması nedeniyle diğer ulus-devlet 

oluşumlarında da gözlendiği gibi tek kültürcü düşünceleri içinde barındırmaktır ve 

bu düşünce kalıplarının müfredat metinlerine de yansıdığı görülmektedir.   

4.1.3.1.2. Çok Seslilik 

Müfredat çokkültürlü ve çokkültürcü bir toplum resmi çizmediği gibi ne azınlıklar 

konusunda ne de genel anlamda çok sesli bir metne sahiptir. Daha önce belirtildiği 

gibi, azınlık kavramının geçmediği metinde Ermeni kelimesi de sadece ‘’Ermeni 

iddiaları’’nın ‘’tarihi gerçeklerle’’ nasıl uyuşmadığının gösterilmesi konusundadır. 

Kitap yazarı, bu görüşün baştan ‘’tarihi gerçeklerle’’ bir alakası olmadığı önkabulu 

ile hareket ederek, bu konuda resmi görüş dışında başka bir sesin duyulmasına yer 

olmadığını göstermektedir.  
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Müfredatmetinlerinde azınlıkların seslerinin duyulmamasının yanısıra Kemalist 

düşünce dışındaki söylemlerin duyulması da adeta imkansızlaştırılmıştır. Bunun bir 

önemli sebebi müfredatın, öğrencinin ’’Atatürkçü düşünce sisteminin’’ bir 

savunucusu olmasına yaptığı güçlü vurgudur. Bu konu müfredatın tüm metinlerine 

nüfuz etmektedir ama örnek olması açısından burada dersin genel amaçlarının 

anlatıldığı bölümden iki cümle alıntılanmıştır.  

8. [Öğrenci] Atatürk’ün dünya görüşünü ve düşüncelerini benimseyerek Atatürkçü 

düşünce sisteminin bir savunucusu olur.  

[…] 

14. Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler 

getirebilecek tutum, davranış ve beceriler kazanır (Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi 

ve Atatürkçülük Dersi 8. Sınıf Programı, 2006). 

4.1.3.1.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Müfredatın, çoğulcu bir toplum yapısına vurgu yapmadığı gibi ülkede bulunan farklı 

kültür, dil ve dinlere sahip gruplardan da söz etmediği belirtilmişti. Dolayısıyla 

metinler, toplumunun farklı etnik, kültür, dil ve dinlerden oluştuğuna dair herhangi 

açık bir ifadeye yer vermemektedir. Aksine ‘’milli kültür’’ ve ‘’milli kimlik’’ 

tanımlamalarına vurgu vardır ve bu tanımlamaların geçtiği ifadelere bakıldığında, 

bunların toplumun farklı etnik, kültür, dil ve dinsel gruplarını de kapsadığı 

konusunda bir ima yoktur. Örneğin ünitelerin kazanımlarının açıklandığı yerde, 4. 

ünitenin bir kazanımı konusunda öğrencinin ‘’Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik 

oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir’’ 

cümlesindeki ‘’dil ve tarih alanında’’ yapılan çalışmaların, Türkiye’deki tüm dil ve 

etnik grupların tarihi değil ama Türk dili ile etnik olarak Türk olan grubun tarihi 

hakkında olduğu görülmektedir. Ancak diğer taraftan, daha önce alıntı olarak da 

verilen Atatürk’ün ‘’Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar Türkiye halkıdır’’ sözünün 

toplumdaki tüm farklı gruplara gönderme yaptığı söylenebilir ancak bu söylem 

müfredatın genelinde işlenen bir düşünce değildir.  
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4.1.3.2. İnkılap Tarihi Ders Kitabı 

İnkılap Tarihi  230 sayfadan oluşmaktadır ve kitap 6. ve 7. sınıflarda okutulan Sosyal 

Bilgiler dersinin bir devamı niteliğindedir. Kitap, yedi üniteye bölünmüş ve başlıkları 

şöyledir. 1. Bir Kahraman Doğuyor 2. Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler 

3. ‘’Ya İstiklal Ya Ölüm’’ 4. Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar 5. Atatürkçülük 6. 

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü 7. Atatürk’ten Sonraki 

Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası.  

İnkılap Tarihi ders kitabının dış düzeneği (kapak ve kapak süsleri gibi öğeler) daha 

önce anlatılan Tarih 10 kitabında anlatılan düzeneğin aynısı olduğundan burada 

tekrar edilmeyecektir.   

4.1.3.2.1.  Liberal Çokkültürcülük 

İnkılap Tarihi ders kitap metinlerinde çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramları 

kullanılmıyor ama bu kavramlarla anlatılan olguları betimleyen kavram ve 

tanımlamalar mevcuttur. Bu durum özellikle Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili 

anlatımlarda, özellikle de 19. yüzyılın ortalarına kadar ki bölümlerde belirgindir.  

Ders kitabının 1. ünitesinin başlarında Atatürk’ün de doğduğu kent olan Selanik 

konusunda verilen bilgilerde Osmanlı devletinin nasıl ‘’çok uluslu’’ bir yapıya sahip 

olduğu ve kentin çok kültürlü yapısına güçlü bir vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu 

konudaki metinler aynı zamanda çokkültürlülüğe olumlu bir anlam yüklemektedir. 

Metin bu çokkültürlülüğün ülkede ‘’çok zengin bir kültürel yapının oluşmasına’’ 

katkı sağladığına vurgu yapmaktadır.  

Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Ülke sınırları içinde Türklerle beraber pek 

çok farklı millet de bulunuyordu. Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, 

Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. […] 

Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançlar, gelenek ve görenekler ülkede çok zengin bir 

kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı (Başol vd., 2016, s.16).  
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Atatürk’ün ‘’fikir hayatının gelişmesinde rolü olan’’ kentlerin çok dilli, çok dinli ve 

çok uluslu olduklarına yapılan vurgu dikkat çekmektedir.  

 [Selanik] çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla da renkli bir yapıya sahipti. Burada 

Türkçe, Rumca, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesinin yanında 

Avrupa’da çeşitli dillerde basılan gazete ve kitapları takip etme imkanı da vardı (Başol 

vd., 2016, s. 24).  

Ancak çokkültürlülük söylemi Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça azalmaktadır ve 

hatta artık çokkültürlü bir toplum olmak, ülkenin ‘’düzen ve huzuru’’ ile ‘’birlik ve 

beraberliğini’’ bozan bir nitelik alabilmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonraki 

dönemde ülkenin farklı gruplarını oluşturan gayrimüslim azınlıklar artık ‘’dış 

güçlerin kışkırtması’’ ile ‘’Osmanlı’yı yıkmaya’’ çalışan gruplar olarak 

betimlenmektedir (Başol vd., 2016, ss. 34, 39, 58 gibi). Cumhuriyet döneminin 

anlatıldığı bölümlerde ise ülke için üç önemli tehlikeden söz edilmektedir. 

Türkiye’ye Yönelik Tehditler başlığı altında İrticai ve Misyonerlik faaliyetlerinin 

anlatıldığı metinlerde, ülke için önemli bir tehlikenin de ‘’bazı unsurların’’ ülkeyi 

parçalamak için ‘’dini ve etnik çeşitliliği’’ kullandığına dikkat çekilmesidir.  

Bölücü ve yıkıcı unsurlar; siyasi, dini, ve etnik, çeşitlilikleri kullanarak toplumda 

kargaşa ortamı meydana getirmeye çalışır. Çıkan kargaşa ortamından faydalanarak 

ülkeyi parçalamayı amaçlar (Başol vd., 2016, s. 205). 

Bu etnik ve dini çeşitlilikten kadın gayrimüslim azınlıklar olup olmadığını tahmin 

etmek oldukça güçtür. Dini çeşitlilikten kasıt gayrimüslim azınlık grupları Rumlar ve 

özellikle de Ermeniler olabileceği gibi Alevilere de bir gönderme olabilir. Ayrıca 

etnik çeşitlilikten kasıt gayrimüslim azınlıklar olabileceği gibi Kürtler’e yönelik bir 

gönderme olması da mümkündür. Burada önemli olan ders kitap metinlerinin, çok 

etnikliliği topluma zararlı olarak gösterme eğilimidir. Diğer taraftan da cümledeki 

bazı güçlerin ‘’dini ve etnik çeşitlilikleri’’ kullandıkları söylemi beraberinde ülkenin 

çok dinli ve çok etnikli olduğunun da kabul edildiğini göstermektedir. Ancak burada 

dikkat çeken nokta, metinlerin, bu çok dinli ve çok etnikliliğin ülkede ‘’kargaşa’’ya 

meydan vermesi ile bağlantılandırmasıdır. Dolayısıyla çok dinli ve çok etniklilik ülke 

zenginliği yerine ülkeye ‘’kargaşa’’ getirebilecek potansiyeli de beraberinde 
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taşıdıklarından, bunların ülkeye zenginlik değil ancak problem getirmelerinden 

dolayı bunlara olumsuz anlamlar yüklendiği görülmektedir.  

Kitapta dikkat çeken bir başka nokta da gayrimüslim azınlıkların dış devletlerle 

bağlantılandırılmasıdır. Osmanlı Devleti Hangi Cephede başlığı altında Birinci 

Dünya Savaşı’na giren devletlerin konumları anlatılırken her devletin konumu o 

ülkeyi yöneten lidere atfedilen bir metinle anlatılmakta ve Rus Çarı’nın ağzından 

Osmanlı devletinde yaşayan gayrimüslim Ortodokslar’ın nasıl kışkırtıldıkları 

anlatılmaktadır. 

Tarih boyunca en büyük hayalimiz, Bağazlar’ı ele geçirerek sıcak denizlere inmek ve 

merkezi İstanbul olmak üzere bir Slav imparatorluğu kurmak. Amacımıza ulaşmak için 

de Balkanlarda Panslavist hareketlere destek veriyoruz. Osmanlı ülkesinde yaşayan 

Ortodoksları da devlete karşı isyana teşvik ediyoruz (Başol vd., 2016, s. 31).        

Kitap metinlerinde, azınlık/azınlıklar sözcüğü ise birkaç kez geçmesine rağmen 

azınlıklar kavramıyla neyin kastedildiği, hangi grupların azınlık olarak kabul edildiği 

ve bu azınlık gruplarının tarih ve kültürleri konusunda herhangi bir bilgi mevcut 

değildir. Başka bir deyişle kitap metinleri ülkedeki azınlıkların hangi gruplar olduğu 

konusunda öğrenciye açık ve net bir bilgi sunmamakta, bu konuda oldukça ketum 

davranmaktadır. Osmanlı döneminin anlatıldığı metinlerde ve yukarıda alıntılanan 

metinlerde, Osmanlı devletinde bulunan milletler kendi adları ile anılmasına rağmen, 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça azınlıklar kavramı giderek bulanıklaşmaktadır. 

Aynı zamanda azınlıklara yüklenen niteliklerin de giderek olumsuz tanımlamalar 

oldukları dikkat çekmektedir.  

İnkılap Tarihi metinlerinin çokkültürlülük ve çokkültürcülük konusunda çizdiği 

modelin, daha önce analizi yapılan Tarih 10 kitabıyla neredeyse aynı olduğu 

görülmektedir. İnkılap Tarihi metinleri, Tarih 10 kitabında olduğu gibi Osmanlı’nın 

19. yüzyılın ikinci yarısına kadarki dönemini çokkültürlü olarak betimlemekte ve 

Atatürk’ün düşünce dünyasını yaratan çok dilli, çok dinli ve çok uluslu kentlerden 

dolayı buna olumlu bir anlam yüklemektedir. Ancak kitap metinlerinin, Ermeniler’in 

Osmanlılar’a bağlılıklarının bittiği yıl olarak verdiği Osmanlı-Rus Savaşı’nın 

başladığı 1876’dan günümüze gelen dönemde (Başol vd., 2016, s. 34) ise 
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çokkültürlülük söyleminin yok olduğu ve buna olumsuz anlam yüklendiği 

görülmektedir. Bu dönemde ders metinleri, çokkültürlülüğü hem Osmanlı hem de 

Cumhuriyet’e tehlike yaratan/yaratacak bir nitelik olarak betimlemektedir. Özellikle 

Cumhuriyet tarihinin anlatıldığı dönemde etnik/kültürel farklılık ülkenin ‘’birlik ve 

beraberliğine’’ bir tehdit olarak görülmektedir.  

İnkılap Tarihi metinlerinin Tarih 10 kitabı ile başka bir paralel noktası da 

Müslüman-Hıristiyan söylemidir. Tarih kitabında Müslüman-Haçlı olarak ortaya 

çıkan bu söylem, İnkılap Tarihi‘nde misyonerlik kavramı olarak yer almaktadır. 

Kitabın, misyonerlik faaliyetlerini (burada kastedilen, Türkiye’de misyonerlik yapan 

Batı ülkelerinden gelen Protestan kiliseleridir) ülkenin ‘’birlik ve beraberliğine’’ 

karşı yürütülen faaliyetlerden biri olarak betimlediği görülmektedir. Ayrıca kitap 

metinleri, öğrencinin kendini devlet ve milletin bir parçası olarak görmesi ve 

kendisinin de bir parçası olduğu kurumlara karşı bu tehlikeyi daha yakından 

hissetmesi ve üstüne düşen görevleri yapması için uyarılmaktadır (Başol vd., 2016, s. 

205).  

İnkılap Tarihi metinlerinin çokkültürlülük ve çokkültürcülük konusunda çizdiği 

çerçevenin nedenleri Tarih 10 kitap analizinde anlatılan sebeplerle aynı olduğundan, 

tekrardan kaçınmak için bu sebepler burada tekrar edilmeyecektir.    

4.1.3.2.2. Çok Seslilik 

İnkılap Tarih ders kitap metinlerinde, Osmanlı’nın 19. yüzyılın ikinci yarısına 

kadarki dönemlerini anlatan kısımlarda, farklı millet ve kültürlerden söz edilir ve bu 

milletlere ait diller anılırken rağmen bu azınlıkların sesleri hiçbir şekilde 

duyulmamaktadır.  

Azınlık kavramının açıklanmadığı ve azınlıkları oluşturan grup isimlerinin 

verilmediği metinler, azınlık gruplarının bakış açılarını da hiçbir şekilde 

yansıtmamaktadır. Metinler ne azınlık gruplarının bireylerinin farklı düşüncelerini 

yansıtmakta, ne de bu grupların yazarlarından herhangi bir alıntıya yer vermektedir.  
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Kitapta, Kapalıçarşı’da halıcı bir Ermeni vatandaş olarak tanıtılan Karapit Nedeniyan 

adlı şahıstan alıntı yapılmaktadır ancak bu alıntıya, farklı bir düşünceyi dile 

getirmekten ziyade, kitap yazarının da bazen metinlerde dile getirdiği düşüncesini 

güçlendirmek için alındığı görülmektedir. Nedeniyan, Ermeniler’in başına gelenlerin 

sebebinin bazı ‘’kandırılan Ermeniler’’ olduğunu dile getirmektedir.   

Ah o sebep olanlar ah, eviniz yıkılsın. Güzel güzel yaşıyorduk. Müslümanların 

sürmediği sefayı biz sürüyorduk. Bizim gençlerimizi kandırarak kendi emelleri uğruna 

çalıştırdılar. Şimdi her birimiz dünyanın bir yerindeyiz (Başol vd., 2016, s. 34). 

Nedeniyan’dan yapılan alıntı ile yazar, kitap boyunca azınlıklara (Rum ve özellikle 

de Ermeniler) yönelik geliştirdiği modelin, bir Ermeni tarafından da aynı şekilde dile 

getirildiğini göstermek istemektedir. Burada amaç, azınlığa mensup bir bireyin farklı 

düşüncesini yansıtmaktan çok, kitap yazarının düşüncesini güçlendiren bu düşünceyi 

tasdik eden bir alıntıya yer vermekten ibarettir ve bu nedenle de metne çok seslilik 

katmamaktadır.    

Azınlık seslerinin kitap metinlerinde duyulmasını engelleyen nedenlerden biri, başka 

kontekstlerden yapılan alıntılara rağmen, yaşanan tarihi olaylara bakışın tek taraflı, 

resmi söylem çerçevesinde verilmesinden kaynaklanmaktadır. Örneğin 1915 Ermeni 

Olayları’nın anlatıldığı bölümlerde Ermeniler’in dış güçlerin kışkırtmalarıyla 

Osmanlı’ya isyan ettikleri ve katliamlar yaptıkları resmi görüşü çerçevesinde, 

Avusturyalı film yönetmeni ve yazar Erich Feigel’in (1931-2007) bu konuda 

yazdıklarına yer verilmesine rağmen (Başol vd., 2016, s. 34) bir başka görüşü dile 

getiren ve/veya bir Ermeni yazardan herhangi bir alıntı mevcut değildir. Yine kitapta 

Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen mübadelede Yunanistan’dan Türkiye’ye 

göçmeye hazırlanan Türkler’i gösteren bir resim (resim bir yerde bu zor dönemi 

görsel olarak güçlendirmek için kullanılmaktadır) yer alırken (Başol vd., 2016, s. 34) 

Türkiye’den Yunanistan’a göçmeye hazırlanan Rumlar hakkında herhangi bir resim 

mevcut değildir. Kitap metinleri ve kullanılan resimler, bir yerde Türklerin acılarını 

önemserken Rumlar’ın acılarını önemsizleştirmektedir. Öğrenciye Türkler’in 

Yunanistan’dan ayrılırken yaşadıkları zorluklar anlatılırken, Yunanlılar’ın 
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Türkiye’den ayrılırken yaşadıkları benzer acılar konusunda hiçbir şey 

aktarılmamaktadır.    

İnkılap Tarihi ders kitap metinlerini tek sesli yapan en önemli öğe ise, cumhuriyetin 

kurulmasından 1950’lere kadar neredeyse tek hakim söylem olarak kalan, sonraki 

dönemde de her zaman önemli bir düşünce olarak devam eden ve 1980’den sonra 

İslami öğelerle de harmanlanan ve özellikle de eğitim alanında ve ders kitap 

yazımında ciddi bir hegemonyası olan cumhuriyetin ilk dönemlerinde şekillenen 

resmi tarih söyleminin metinlere hakim olmasından kaynaklanmaktadır. Resmi 

tarihin bu kadar baskın olduğu metinlerde bir başka sesin duyulması neredeyse 

imkansız hale gelmektedir. Bu tek sesliliğin bir baika nedeni de Atatürk’ten yapılan 

alıntıların çokluğudur. Birinci ünitede Atatürk’ten alıntılar veya Atatürk’ü alıntılayan 

bazı yazarlardan alıntıların bulunduğu kutucuk sayısı dört iken, 2. ünitede 15, 3. 

ünitede 13, 4. ünitede 57, 5. ünitede 58, 6. ünitede beş ve 7. ünitede de yedi alıntı 

kutucuğu olduğu görülmektedir. Atatürk’ten alıntılar, milliyetçilik, laiklik, 

modernleşme, bilim, spor gibi geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.   

4.1.3.2.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

İnkılap Tarihi metinleri Osmanlı toplumunun, özellikle de Atatürk’ün yaşadığı 

kentlerin çokkültürlü niteliklerine dikkat çekerken, bu farklılıklara olumlu bir anlam 

yüklenmekte ve farklılıklar bir bütünün parçaları olarak betimlenmektedir.   

Bu çok uluslu yapı, konuşulan dil, inançlar, gelenek ve görenekler ülkede çok zengin bir 

kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı (Başol vd., 2016, s. 16). 

Ancak kitap metinlerinde, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra, Cumhuriyet tarihine 

yaklaştıkça toplumun farklı gruplardan oluştuğu söylemi giderek zayıflayarak 

kaybolmaktadır. Kitabın bu konudaki söyleminin zayıflamasının bir nedeni Fransız 

İhtilali ile başlayan süreçte Osmanlı İmparatorluğu’ndaki milletlerin bağımsızlık 

sürecine girmelerinden ve imparatorluğun toprak kaybından dolayıdır. Çok uluslu ve 

çokkültürlü yapıya vurgu yapılmamasının bir ikinci nedeni, Fransız İhtilali’nden 

sonra Türk milliyetçiliğinin de giderek toplumda güçlenmesidir. İttihat ve Terakki 
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döneminde başlayan ve özellikle de Cumhuriyeti kuran kadrolarla devam eden Türk 

milliyetçilik düşüncesinde vurgu Osmanlı’nın çokkültürlü yapısı yerine Türkiye’nin 

artık tek kültürlü bir yapıya yönelmesidir. Artık tahayyül edilen toplum/devlet yapısı 

çokkültürlü değil, homojen bir yapıdır. Kitap metinleri artık toplumu tanımlarken 

farklılıkları olan değil aksine tek dil, tek kültür ve tek ülküsü olan bir toplumun 

resmini çizmektedir. Bu nedenle kitap metinleri 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

çok kültürlü yapıya vurgu yapmadığı gibi, artık gayrimüslim gruplar için kullanılan 

tanımlamalar da olumsuz olmaya başlamaktadır. Bundan sonra anlatılan met,nlerde 

Rum ve Ermeniler ‘’dış güçlerin kışkırtmalarına kanan’’, ‘’Osmanlı topraklarını 

bölmeye çalışan’’, ‘’katliam yapan’’ gibi betimlemelerle tanıtıldığı görülmektedir 

(Başol vd., 2016, s. 16, 39, 58).  

Kitap metinlerinin, azınlıkların bağımsızlık sürecinin önemli bir nedeni olan esas 

sebeplerden birine, bunların Fransız İhtilali’den etkilendiklerine de değindiği dikkat 

çekmektedir.    

19. yüzyıla kadar huzur ve güven içerisinde yaşayan bu milletler, Fransız İhtilali ile 

ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinden etkilenmişlerdi. Osmanlı toprakları üzerinde 

çıkarları olan emperyalist devletlerin de kışkırtmaları ile isyan edip bağımsızlık çabası 

içerisine girmişlerdi (Başol vd., 2016, s. 16).   

Ancak kitabın genel havasının da azınlıkların ‘’dış güçler’’ tarafından kışkırtıldığı ve 

Osmanlı’ya baş kaldırmasına odaklandığı görülmektedir. Dış güç vurgusunu 

güçlendirmek için bu ilk anlatımdan sonraki metinlerde artık Fransız İhtilali’nın 

azınlıkların milliyetçilik düşüncesi üzerindeki etkisi anılmadığı gibi, bunun yerine 

dış güçlerin kışkırtmalarıyla kandırılan azınlıklara bir vurgu olduğu dikkat 

çekmektedir.   

İtilaf Devletleri işgal planları yaparken bir taraftan da ülkede yaşayan çeşitli din ve 

ırktan vatandaşları isyana teşvik ettiler (Başol vd., 2016, 34). 

Rum ve Ermeniler […] İtilaf Devletleriyle iş birliği içine girerek yüzyıllardır huzur 

içinde yaşadıkları vatan topraklarının bölünmesi için çalışmalara katıldılar (Başol vd., 

2016, 39).  

İtilaf Devletleri işgal planları yaparken bir taraftan da ülkede yaşayan çeşitli din ve 

ırktan vatandaşları isyana teşvik ettiler. Bunlar arasındaki ilk sırayı da bazı Ermeniler 
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aldı. Oysa Ermeniler, yüzyıllardır (1876’ya kadar) Osmanlı Devleti’ne bağlılığını en 

uzun süre koruyan gayrimüslim topluluktu (Başol vd., 2016, 34). 

Rusya ve İngiltere, Ermenileri Doğu Anadolu’yu verme vaadiyle silahlandırmışlardı. 

Her iki devlet de Ermenileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışıyordu 

(Başol vd., 2016, 58). 

Fransızlar Maraş ve Urfa’da olduğu gibi Antep’te de Ermenilerle iş birliği yaptılar 

(Başol vd., 2016, 63). 

Gayrimüslim azınlıklara, özellikle de Rum ve Ermeniler’e karşı geliştirilen bu ‘’dış 

güçlerle işbirliği’’ ve ‘’vatanı bölme’’ suçlaması, cumhuriyetle birlikte kurulan ulus-

devlet tahayyülünde yer almalarını engellemiş ve Cumhuriyet’ten sonraki dönemde 

de toplumun bir parçası olarak görülmelerini geciktirmiştir.  Gayrimüslim 

azınlıkların toplumun parçası olmadıkları konusunu güçlendirmek için aynı kitabın 

farklı metinlerinde bunların Türkler’e karşı giriştikleri saldırı ve katliamlara da vurgu 

yapılmaktadır. 

İzmir’in işgaline Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşayan Rumlar da destek vermiştir 

(Başol vd., 2016, 39). 

Samsun ve çevresindeki Rum çeteleri, bölgedeki taşkınlıklarını artırmış ve Türkleri 

yaşadıkları topraklardan göçe zorlamaya başlamışlardı (Başol vd., 2016, 42). 

Birinci Dünya Savaşı’nın başında Ruslar, Doğu Anadolu’nun içlerine doğru 

ilerlemişlerdi. Bu durumdan yararlanmak isteyen Ermeniler isyan ettiler. Ermenilerin bu 

isyanı ve Türklere karşı giriştikleri katliam Ruslarla olan savaşta savunmamızı zora 

soktu (Başol vd., 2016, 58). 

İngilizlerin desteklediği Ermeniler, bölgedeki sivil Türk halkına saldırmaya devam 

ettiler (Başol vd., 2016, 59). 

Ayrıca Türk halkının Milli Mücadele’yi kime karşı yaptığının anlatıldığı metinde 

devlet adları yerine millet adlarının anıldığı dikkat çekmektedir.  

Türk halkı […] topyekun harekete geçerek Milli Mücadele’yi başlattı. Bu mücadele, 

doğuda Ermenilere, güneyde Fransızlar ve Ermenilere, batıda ise Yunanlılara karşı 

yapıldı (Başol vd., 2016, 58). 

İnkılap Tarihi metinlerinin dikkat çeken bir başka noktası da Osmanlı mahkemeleri 

tarafından Ermeni Tehciri sırasında kanunsuz davrandıklarına karar verilen kişileri 

yüceltmesidir. Kitabın, tehcir yasasına aykırı davrandığı gerekçesiyle Osmanlı 

mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey konusunda 
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verilen idam kararının ‘’halkta büyük infiala neden’’ olduğuna vurgu yaptığı 

görülmektedir (Başol vd., 2016, 62). Bu yolla, Ermeni Tehciri’nde Osmanlı 

mahkemesi tarafından idama mahkum olacak kadar kusurlu bulunan bir devlet 

yöneticisini, halkın nezdinde suçsuz çıkarmaya ve buna sempati yaratmaya 

çalışmaktadır.     

Cumhuriyet döneminin anlatıldığı metinlerde de gayrimüslim azınlıklarla ilgili 

verilen betimlemeler olumsuzdur. Bu grupların Türkiye’ye yaptıkları kültürel ve 

ekonomik katkılar konusunda sessiz kalan metinler, başka noktalara vurgu 

yapmaktadır.  

Ülkemizde cumhuriyet öncesinde ticaret, daha çok gayrimüslimler tarafından 

yürütülüyordu. 

[…] 

Türklerin de ülkedeki ticaretin her alanında etkin bir konuma gelmeleri sağlanmalıydı 

(Başol vd., 2016, 108). 

Yukarıda verilen alıntıdaki iki cümle gayrimüslim azınlıkların ekonomik refahına 

dikkat çekilirken Türkler’in bu alanda mağduriyetlerine vurgu yapıldığı 

görülmektedir. Kitap metinlerinin bu söylemi, gayrimüslim azınlıkların mallarına 

çeşitli şekillerde el konulmasına meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadır. İttihat ve 

Terakki döneminde tehcir yasası çerçevesinde göç etmek zorunda kalan Ermeniler 

mallarının büyük bir bölümünü ya satmadan ve/veya değerinin çok altında bir 

değerle satmak zorunda kalırken, Cumhuriyet döneminde, 1942-1944 yıllarında 

uygulanan Varlık Vergisi de gayrimüslimlerin mal varlıklarının yüzde 75’ni 

kaybetmeleriyle sonuçlanmıştır.   

Kitap metinlerinin azınlıklar hakkında yarattığı tüm olumsuz betimlemeler ve 

ötekileştirme çabasından sonra, kitabın Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar adlı 4. 

ünitesinde, ‘’Atatürk’ün millet anlayışının temelinde ırk ve soy’’ anlayışının değil 

‘’kültür birliği’’ anlayışının yattığına vurgu yapılmaktadır. Ancak aynı sayfada, 1934 

yılında çıkarılan Soyadı Kanunu çerçevesinde herkese soyadı verildiği belirtildikten 

sonra ‘’soyadları Türkçe olacak’’tı cümlesi (Başol vd., 2016, s. 133) millet tanımının 



208 

 

uygulamalarda Türk milliyetçiliği tarafından ne kadar etkilendiğini göstermektedir. 

Kitap metinleri ‘’kültür birliği’’ni tanımlamadığında, bunun tüm Türkiye halkının 

ortak kültürel mirasına mı yoksa sadece etnik Türk kültürüne mi bir gönderme 

olduğu çok açık değildir.  

Kitap metinleri millet kavramına başka tanımlar da getirmektedir. Kitap metinlerinin 

millet tanımına verdiği bir başka açıklama da şöyledir.  

Geçmişte bir arada yaşamış, şimdi bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama 

inancında ve kararında olan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil, kültür ve duygu 

birliği olan insan topluluğu  (Başol vd., 2016, s. 150).  

Kitap yazarı, Atatürk’ün Halkçılık ilkesini ‘’kişilerin dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi 

görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olması’’ olarak tanımladıktan 

sonra, Atatürk’ün millet kavramını nasıl tanımladığını vermektedir.  

Atatürk, halk ile millet kavramlarını aynı anlamda kullanmıştır ve bu düşüncesini 

‘’Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.’’ şeklinde ifade 

etmiştir (Başol vd., 2016, s. 155).  

Kitap metinleri, ‘’kişilerin dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin 

kanunlar önünde eşit olması’’ ve Atatürk’ün ‘’Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye 

halkına Türk milleti denir’’ tanımlamalarına rağmen, özellikle 19. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra, farklı etnik ve kültürleri olan Rum ve Ermeniler sevilmeyen 

imajlarla ötekileştirilmektedir. Kitap gayrimüslim azınlıklardan kabul edilen Süryani 

ve Yahudiler konusunda ise tümüyle sesizdir. Kitap metinlerinin Süryaniler ve 

Yahudiler konusundaki sessizliğinin bir nedeni bu iki grubun Osmanlı devletine karşı 

herhangi bir ayaklanmaya girişmemelerindendir. İkinci bir neden de Yahudiler’in 

Osmanlı’ya yönelik soykırım söylemlerinin olmaması ve Diyaspora’da bazı Süryani 

gruplarının bu yöndeki söylemine rağmen uluslararası alanda Rum ve Ermeniler 

kadar güçlü olmamalarıdır.    

4.1.3.3.  Tartışma 

Müfredat çokkültürlü ve çokkültürcü söyleme bir vurgu yapmazken, azınlık terimini 

kullanmasına rağmen bu kavramla ne anlatılmak istendiği ve ülkedeki azınlık 
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gruplarının hangileri olduğu konusunda tümüyle sessizdir. Ders kitap metinlerinin 

Osmanlı ile ilgili bölümlerde çokkültürlü bir toplum söylemine rağmen, Cumhuriyet 

döneminde bu resmi vermekten özellikle kaçınıldığı görülmektedir. Ülkedeki azınlık 

gruplarının hangileri oldukları ders kitap metinlerinde de anılmamaktadır ve bunlar 

bu yönüyle ulusun bir parçası sayılmamaktadır. Ders kitaplarında Atatürk’ün millet 

tanımı ile ‘’ırk ve soyun’’ değil ‘’kültür birliği’’nin olduğuna dair söylem ve millet 

tanımının ‘’ortak geçmiş ve ortak gelecekle’’ ilgili olduğuna dair tanımlara rağmen, 

kitap metinlerinin geneline bakıldığında ülkede bulunan farklı kültür ve söylemlere 

yer verilmediği görülmektedir. Rum ve Ermeni azınlıklar sevilmeyen imajlarla 

betimlenirken, Yahudi ve Süryani azınlıklardan söz edilmemektedir. Bu yönleri ile 

hem müfredathem de ders kitaplarının Cumhuriyet döneminde çokkültürlülük ve 

çokkültürcülüğe kapalı, azınlık seslerinin duyulmadığı ve azınlıkların ulusun bir 

parçası olarak görülmediği metinlerden oluştukları görülmektedir. Müfredat ve ders 

kitap metinlerinin neden bu özelliklere sahip oldukları konusu Tarih 10 ders 

kitabının analiz kısmında verildiğinden burada tekrardan kaçınmak için bu noktalar 

anılmamaktadır.   
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Tablo 4.3:  İnkılap Tarihi Müfredat ve Ders Kitap Analiz Bulguları.  
  İnkılap Tarihi Müfredat İnkılap Tarihi Ders Kitabı 

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Çokkültürlülük/ 

Çokkültürcülük) 

 

Tek dil ve tek kültürcü bir toplum 

tahayyülü mevcuttur.  

 

 

Osmanlı dönemi: Atatürk’ün 

yaşadığı kentler çokkültürlüdür. 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça: 

Tek dil ve tek kültürcü bir toplum 

tahayyülü mevcuttur.  

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Azınlıklar) 

 

Azınlık kavramı kullanılmakta ancak 

tanımı ve hangi grupların azınlık 

olduğu belirtilmemektedir.  

 

Osmanlı dönemi: Osmanlı çok dinli 

ve çok uluslu bir toplumdur. Atatürk 

bu tür özellikleri olan kentlerde 

yetişmiştir. 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça: 

Ülkedeki azınlıkların hangileri olduğu 

belirtilmemekte, Ermeni ve Rumlar 

sevilmeyen imajlarla betimlenmekte 

ve Süryani ve Yahudi adları 

metinlerde hiç geçmemektedir. 

 

Çok Seslilik 

(Azınlıkların sesi) 

 

Azınlık sesleri duyulmuyor. Tek ses, 

resmi görüş söylemi çerçevesinde 

belirlenmektedir.  

 

Azınlık sesleri duyulmuyor. 

 

Ötekileştirme: 

‘’Biz’’ ve ‘’Onlar’’ 

(Azınlıklar ulusun 

bir parçasıdır) 

 

Azınlıklar ulusun bir parçası 

değildir, ‘’biz’’ ve ‘’onlar’’ ikilemi 

mevcuttur. 

 

Azınlıklar ulusun bir parçası değildir, 

biz ve onlar ikilemi mevcuttur. 

Azınlıklar (Rum ve Ermeniler) dış 

güçlerce kullanılan, devleti yıkmaya 

çalışan ve Türkleri katleden 

gruplardır. 
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4.2. İsveç Örneği 

Türkiye Örneği başlığı altında yapıldığı gibi, bu başlık altında bu defa İsveç’te 

okutulan üç ders kitabı ile üç müfredat, araştırmanın amaç ve soruları çerçevesinde 

analiz edilecektir. Analize tabi tutulacak kitaplardan biri, ulusal azınlıklar konusunda 

derli toplu bilgilerin ilk verildiği ders kitabı olan Samhälle idag 8 (Toplum Bugün 8) 

ve müfredat ile başlanacaktır. Daha sonra 7-9. sınıflarda Historia 7-9 (Tarih 7-9) ders 

kitabı ve müfredatın metinleri analiz edilecek ve en sonunda da Türkiye Örneği’nde 

analiz edilen, 10. sınıflarda okutulan Tarih 10 dersine denk gelen İsveç’te 10. 

sınıflarda (Lise birinci sınıfta) okutulan Perspektiv på historien 1b (Tarihe Perspektif 

Bakış) ders kitabı ile müfredat analize tabi tutulacaktır. Türkiye Örneği başlığı 

altında yapıldığı gibi bu başlık altındaki bulgular da, anılan müfredat metinlerinin 

nitel yöntem ve söylem analizi çerçevesinde ‘’derin okumalarla’’ ve araştırmanın 

amaç ve soruları çerçevesinde oluşturulan aynı temalar (Liberal Çokkültürcülük, Çok 

Seslilik ve Ötekileştirme: Biz ve Onlar) çerçevesinde sunulacaktır.  

4.2.1. Toplum Bugün 8 (Müfredat ve Ders Kitabı) 

4.2.1.1. Müfredat 

İlköğretimde okutulan derslerin müfredatları iki kısımdan oluşmaktadır. Müfredatın 

birinci kısmı ilköğretimde okutulan tüm derslerin müfredat metinlerinin giriş kısmını 

oluşturmaktadır. Başka bir deyişle giriş niteliğindeki bu kısım, okulun genel amacını 

ve ulaşması beklenen hedefleri içermektedir ve tüm müfredatların ortak metnidir. 

Derslerin müfredatını oluşturan ikinci kısım ise her dersin amaç ve işlevini, derste 

işlenmesi gereken konu başlıklarını ve öğrencinin dersten geçer not alması ve 

notunun derecesinin nasıl ölçüleceği konusunu ele alan metinlerden oluşmaktadır. 

Yurttaşlık Bilgisi (Samhällskunskap) (çalışmada bu dersin içeriğini oluşturan kitap 

Toplum Bugün 8 adlı çalışmadır) ve diğer tüm derslerin girişi niteliğindeki 

müfredatın birinci kısmı 13 sayfadan oluşmaktadır. Burada daha önce belirtildiği gibi 

genel olarak okulun amacı ve demokratik ilkelere vurgusu dile getirilmektedir. 
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Yurttaşlık Bilgisi dersinin müfredatının ikinci kısmı ise 14 sayfadan oluşmaktadır ve 

burada dersin amacı, işlenecek konu başlıkları ve öğrencinin dersten geçer not alması 

ve notunun derecesinin nasıl ölçüleceği hakkındadır.
5
  

4.2.1.1.1. Liberal Çokkültürcülük 

Müfredat metninde kavram olarak çokkültürlülük ve çokkültürcülük (İsveççe’de 

mångkulturalism) kavramı kullanılmıyor. Müfredat metinlerinde bu kavramların 

anlamlarına yakın anlamda kullanılan bir başka kavram, kültürel çeşitliliktir 

(kulturell mångfald). Müfredatın giriş niteliğini taşıyan ve tüm ders müfredatlarının 

ortak metni olan bölümde kültürel çeşitlilik kavramı iki yerde geçmektedir. Bu 

kavramın ilk kullanıldığı yer, İsveç toplumunun globalleşme sürecinin bireyden 

beklentilerinin belirtildiği bölümde kullanılmıştır.  

İsveç toplumunun globalleşmesi ve ulusal sınırların ötesinde büyüyen hareketlilik, 

bireyden kültürel çeşitlilikte bulunan değeri görme ve onunla yaşama konusunda yüksek 

bir beklenti talep etmektedir
6
 (Lgr 11, 2011, s. 7).  

Global dünya farklı kültür, dil ve dinleri olan gruplardan oluşmakta ve müfredatta, 

giderek globalleşen bu dünyada, toplumun öğrenciden bu yöndeki beklentilerinin 

dile getirildiği görülmektedir. Müfredat, öğrencinin bu kültürel çeşitliliğin değerini 

bilmesini ve bu çeşitlilik içinde yaşamayı öğrenmesini istemektedir. Bu söylem, 

kültürel çeşitliliği sanki son dönemde, globalleşme ile birlikte ortaya çıkan bir öğe 

olarak sunmaktadır. Oysa İsveç toplumu baştan beri Sami ve Tornedalingar  

gruplarının yaşadığı bir ülkedir.  İsveç Finleri, Yahudiler ve Romanlar gibi diğer 

farklı etnik ve kültürlere sahip topluluklar da 16 ve 17. yüzyıllardan beri İsveç’te 

yaşamaktadır.  

                                                 

5
İsveç’te kullanılan İlköğretim müfredattı (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, Lgr 11)  [İlköğretim, Okul Öncesi Sınıfı ve Serbest Zaman Sınıfları İçin 

Müfredat 2011] çalışmada İsveç’te kullanılan kısaltma şekliyle, Lgr 11 olarak kullanılacaktır. 
6
 Alıntının İsveççe metni: Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 

över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald.  
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Kültürel çeşitlilik kavramının kullanıldığı ikinci yer ise öğrencilerin farklı bakış 

açılarını görmelerinin istendiği bölümdedir. Müfredat, öğrencilerin farklı açılardan 

olaylara bakmayı öğrenmesini isterken, bu bakış açılarından birinin uluslararası 

perspektif olduğu belirtilmekte ve bu perspektif için öğrencinin aynı zamanda ulusal 

sınırlar içinde bulunan kültürel çeşitlilik konusunda da bir anlayış geliştirmesinin 

önemi vurgulanmaktadır.   

Uluslararası bir bakış açısı [öğrencinin] global bağlamda kendi gerçekliğini görmesi, 

uluslararası dayanışma ve aynı zamanda kültürel ve ulusal sınırların ötesinde bir 

topluma hazırlanmak için önemlidir. Uluslararası perspektif ayrıca ülkenin kültürel 

çeşitliliği konusunda da [öğrencinin] bir anlayış geliştirmesi anlamına geliyor
7
 (Lgr 11, 

2011, ss. 9.10). 

Yukarıdaki alıntı global bir dünyada öğrencinin kendi ülkesindeki kültürel çeşitliliğin 

de farkında olması anlamına geliyor ki bu, çalışmanın konusu olan ulusal azınlıkları 

da yakından ilgilendirmektedir. İsveç’te kültürel çeşitliğin bir yönü ülkeye son 50 

yılda diğer ülkelerden göç eden insan grupları olduğu gibi, ülkede uzun süreden beri 

yaşayan ve bu nedenle de ulusal azınlıklar olarak kabul edilen farklı kültürlere sahip 

grupları da içermektedir.   

Ulusal azınlık kavramı müfredatın hem girişini oluşturan birinci bölümde hem de 

Yurttaşlı Bilgisi dersinin amaç ve işlenecek konu başlıklarının belirtildiği ikinci 

bölümde mevcuttur. Müfredatın giriş bölümünde, öğrencinin 9. sınıfı bitirdiğinde 

okuması ve bilmesi gereken konu başlıkları belirtilmekte, öğrencinin ülkedeki ulusal 

azınlıklar konusunda da bilgi sahibi olması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Bu 

metinde aynı zamanda ülkede hangi grupların ulusal azınlık oldukları 

belirtilmektedir.  

  

                                                 

7
 Alıntının İsveççe metni: Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 

verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för 

ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser. Det internationella perspektivet 

innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 
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Okul, her bir öğrencinin ilk eğitimi bitirdiğinde bilgisi olmasından sorumlu olduğu 

[konular]  

 [Öğrenci] ulusal azınlıkların (Yahudiler, Romanlar, yerli halk Samiler, İsveç 

Finleri ve Tornedalingar) kültür, dil, din ve tarihi konusunda bilgiye sahip 

olmadır
8
(Lgr 11, 2011, s. 14). 

Azınlık kavramı, müfredatın dersin amaç, öğrencinin okuması gereken konu 

başlıkları ve öğrenciye dönem notu verilirken hangi bilgi ve becerilerin dikkate 

alınacağı konusunun yer aldığı kısımda da iki defa geçmektedir. Kavramın ilk geçtiği 

yer öğrencilerin 7-9. sınıflarında okuması gereken konu başlıklarının anıldığı 

bölümdür. Burada ulusal azınlıklar kavramının yanı sıra, İsveç’in yerli halkı olarak 

da kabul edilen Sami grubuna özellikle bir vurgu mevcut olduğu görülmektedir.  

Ulusal azınlıkların ve İsveç’teki yerli halk Samiler’in sosyal durumu ve aynı zamanda 

bunların özel durumu ve haklarının ne anlama geldiği [konusu]
9
 (Lgr 11, 2011, s. 203). 

Ulusal azınlık kavramının geçtiği ikinci yer ise öğrenciye karne notu verilirken 

öğrencinin bilmesi gereken bilgi ve becerilerinin belirtildiği bölümdedir. Başka bir 

deyişle öğrencinin Yurttaşlık Bilgisi (çalışmada Toplum Bugün 8 adlı ders kitabı) 

dersinden geçer not almasının bir koşulu öğrencinin ulusal azınlıklar hakkında 

bilgilenmiş olmasına bağlanmıştır.  

9. sınıfın sonunda öğrencinin E [C/A]
10

notu için gerekli bilgi koşulu  

Buna ek olarak, öğrencinin, ulusal azınlıklar ve bunların özel durumları ve hakları 

konusunda bilgisi olacak. 
11

 

                                                 

8
Alıntının İsveççe metni: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

[…] har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, 

sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia. 
9
Alıntının İsveççe metni: De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige 

samt vad deras särställning och rättigheter innebär. 
10

İsveçte karne notu F ile A harfleri kullanılarak veriliyor. F harfi ders kriterlerinin öğrenci tarafından 

sağlanmadığı anlamına gelirken E ve sonrasındaki harf notları öğrencinin dersi ne kadar başarılı bir 

şekilde bitirdiğini göstermektedir. E harfi öğrencinin ders kriterlerini başardığı anlamına gelirken A 

harfi öğrencinin ders kriterlerini en yüksek seviyede başardığı anlamına gelmektedir.  
11

Alıntının İsveççe metni: Kunskapskrav för betyget E [C/A] i slutet av årskurs 9                               

Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. 
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Müfredat metinlerinde ülkedeki ulusal azınlıkların ismen yer alması, İsveç’in bu 

ulusal azınlıkları tanıma ve bunların tüm öğrenciler tarafından bilinmesi ve bunlar 

hakkında bilgi sahibi olması konusundaki isteğini göstermektedir. Devletin 

öğrencinin ulusal azınlıkları tanıyıp öğrenmesi konusunu ne denli önemsediği, 

müfredatın, ulusal azınlıklar konusunda bilgi sahibi olmayı öğrencinin dersten geçer 

not alması için gerekli şartlardan biri olarak açıkça ifade etmiş olmasından 

anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle müfredat metinleri öğretmenin 7-9. sınıflar 

arasındaki bir dönemde ulusal azınlıklar konusunu işlemesini zorunlu kılarken, 

öğrencinin 9. sınıf sonunda Yurttaşlık Bilgisi dersinden geçer not almasını da ulusal 

azınlıklar konusunda bilgisini göstermesiyle ilişkilendirilmektedir.  

Müfredatın, ulusal azınlıkları ismen belirtmesi ve öğrencinin bunlar hakkında bilgi 

sahibi olmasını istemesi ve hatta öğrencinin Yurttaşlık Bilgisi dersinden geçer not 

alması kriterlerinden biri olarak belirlemesi, ulusal azınlıkların açıkça ‘’tanınma’’sı 

ve bunlara yüklenen anlamın olumlu olduğuna bir işarettir.  

4.2.1.1.2. Çok Seslilik  

Müfredatta ulusal azınlıkların ismen anılması ve öğrencinin ulusal azınlıklar 

hakkında bilgi sahibi olmasının istenmesine rağmen, ulusal azınlıkların seslerinin 

duyulmasına yönelik bir vurgunun olmadığı görülmektedir.   

Bununla birlikte müfredatın okulun çok sesli bir kurum olmasını istemesi yönünde 

bir isteği olduğu görülmektedir. Müfredatta okul ‘’sosyal ve kültürel buluşma 

yeri’’dir (Lgr 11, 2011, s. 7) ve bu da okulun farklılıklara açık bir platform olduğuna 

işaret etmektedir. Müfredat ayrıca okulun farklı görüşlere ve farklı bakış açılarına 

açık olacağına özellikle dikkat çekmektedir. Farklı görüşler, farklı insan gruplarının 

farklı seslerinin duyulacağını dile getirirken farklı bakış açıları da aynı konuda farklı 

seslerin olacağına vurgu yapmaktadır (Lgr 11, 2011, ss. 7-8).  
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Müfredat, okulun ve bu kurumda verilecek eğitimin sadece farklı görüşlere açık 

olmasıyla da yetinilmeyeceğini özellikle belirtilmekte, bu farklı görüşlerin ifade 

edilmesinin teşviki de istenmektedir.     

Okul, farklı görüşlere açık olacak ve onların ifade edilmesini teşvik edecektir. Öğretim 

nesnel ve çok yönlü olacaktır. Tüm ebeveynler çocuklarının herhangi bir veya diğer bir 

görüş lehine tek taraflı olarak etkilenmeyeceği konusunda aynı güvenceyle çocuklarını 

okula göndereceklerdir
12

(Lgr 11, 2011, s. 8). 

Eğitim yoluyla öğrencilere kişisel deneyim ve güncel olaylardan yola çıkarak farklı 

görüşlerle karşılaşmasında kendi görüşünü dile getirme ve deneme fırsatı verilecektir. 

Böylece, öğrencilerin toplumsal sorunlar için açık şekilde görüş alışverişinde 

bulunmaları teşvik edilecektir
13

(Lgr 11, 2011, s. 199). 

Müfredatta öğretmenin görevlerinden birinin ‘’farklı değer, görüş ve problemleri 

açık şekilde anlatmak ve tartışmak’’ olduğuna dikkat çekilmektedir (Lgr 11, 2011, s. 

13). Yukarıda verilen alıntılarda farklı görüşler içinde ulusal azınlıkların görüşlerinin 

de olacağı metinlerde açık bir şekilde olmamasına rağmen, müfredattaki diğer bazı 

metinler bu açıklamaların ulusal azınlıkları da kapsadığını göstermektedir. 

Müfredatın derste öğretilecek konu başlıklarının belirtildiği bölümde, farklı 

medyaların etnik grupları nasıl betimlendiği konusunun işleneceği belirtilmektedir 

(Lgr 11, 2011, s. 202). Bir başka konu başlığı ise insanların ekonomik kaynak ve 

iktidar konusundaki farklılıklarının, diğer bazı etkenler yanında etnik açıdan da 

incelenmesi konusunu dile getirmektedir. 

İnsanların ekonomik kaynakları, güç ve nüfuzu cinsiyet, etnik köken ve sosyoekonomik 

geçmişine bağlıdır
14

(Lgr 11, 2011, s. 203). 

Farklı görüş ve farklı bakış açıları gibi çok sesliliğe yer veren bir başka kavram da 

‘’eleştirel bakıştır’’ ve bu bakış belki de müfredatın üzerinde en çok durduğu bir 

                                                 

12
Alıntının İsveççe metni: Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 

fram.  Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma  förtroende kunna 

skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir  en sidigt påverkade till förmån för den 

ena eller andra åskådningen. 
13

Alıntının İsveççe metni: Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga 

erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra 

uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet 

meningsutbyte om samhällsfrågor. 
14

Alıntının İsveççe metni: Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande  

beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.  
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kavramdır. Müfredatın birinci bölümünde Okul’un Görevi başlığı altında 

öğrencilerin eleştirel bakış geliştirebilmelerinin önemine dikkat çekmektedir.  

Aynı zamanda öğrencilerin olguları ve ilişkileri eleştirel bakışla inceleme ve farklı 

alternatiflerin sonuçlarını görme bakışını geliştirmeleri önemlidir
15

 (Lgr 11, 2011, s. 9). 

Yurttaşlık Bilgisi dersinin amacının açıklandığı bölümde de bu konuya dikkat 

çekilmektedir. 

Eğitim yoluyla öğrencilerin toplumsal sorun ve toplumsal kurumları eleştirel bir bakış 

açısıyla nasıl inceleyecekleri konusunda becerilerini geliştirmek için fırsatlar 

verilmelidir
16

 (Lgr 11, 2011, s. 199). 

Aynı bölümde öğrencinin ‘’yerel, ulusal ve global toplumsal sorunların eleştirel 

bakış açısı ve farklı bakışlardan analiz’’ edebilmesinin önemine dikkat çekilmektedir 

(Lgr 11, 2011, s. 199). Olayların ve toplumsal sorunların ‘’farklı bakış açıları ile 

betimlenmesi’’ aynı zamanda öğrencinin dersten geçer not alması için gerekli olan 

koşullardan biri olarak belirtilmektedir (Lgr 11, 2011, s. 207). 

Ayrıca müfredat, okul ile demokrasi arasındaki ilişkiyi anlatırken de çok sesliliği 

yaratma konusundaki isteğini göstermektedir. Program okulun görevinin öğrencilere 

demokrasi konusunda sadece bilgi vermek olmadığını, bizzat okul ve eğitimin 

kendisinin de demokratik değerlerle yürütülmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.  

Eğitimin demokrasinin temel değerleri konusunda bilgi vermesi yeterli değildir. 

Öğretimin kendisi demokratik çalışma yöntemleriyle yapılmalıdır ve öğrencileri 

toplumsal hayata aktif olarak katılmaları için hazırlamalıdır. Bu, [öğrencilerin] kişisel 

sorumluluk almaları yeteneğini geliştirmelidir
17

 (Lgr 11, 2011, s. 8). 

Müfredatın, okulun sadece demokrasi hakkında öğrenciyi bilgilendirmesiyle 

yetinilmeyeceğini, bizzat eğitimin kendisinin demokratik değerler ve yöntemlerle 

                                                 

15
Alıntının İsveççe metni: Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 

granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.  
16

Alıntının İsveççe metni: Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla 

kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. 
17

Alıntının İsveççe metni: Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer 

och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett 

personligt ansvar. 
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yapılması gerektiğine yaptığı vurgu, okul ve eğitim sisteminin çok sesli olması 

yönünde sergilenen iradenin bir ifadesidir.  Bizzat okulun ve eğitimin kendisinin 

demokratik değerlerle yürütülmesi durumunda, öğrenci hem kendi görüşünü dile 

getirme hem de diğer öğrencilerin görüşlerini duyma olanağına sahip olacaktır. 

Demokratik değerlerle yürütülmeyen bir okul ve eğitim sisteminde öğrenciye 

demokrasi konusunda ne kadar çok bilgi verilirse verilsin çok sesliliğin 

yaratılmasının mümkün olmayacağı ortadadır. Ayrıca müfredat öğrencinin okulda 

yapılan tüm planlamalara katılıp bunlara etki etmesini istemektedir (Lgr 11, 2011, s. 

8) ve bu da müfredatın okul, demokrasi ve farklı seslerin dile getirilmesi yönündeki 

isteğini göstermektedir.  

4.2.1.1.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Müfredatın ülkedeki ulusal azınlıkları ismen saymasına, 7-9. sınıflar arasında 

öğrencinin bilgi edinmesi gereken konulardan biri olarak ulusal azınlıklar konusunu 

seçmesine ve öğrencinin dersten geçer not almasının bir koşulunun da öğrencinin 

ulusal azınlıklar hakkında bilgisini göstermeye bağlamasına rağmen, müfredatta 

ülkede yaşayan ulusal azınlıkların ulusun bir parçası oldukları konusunda çok açık 

bir metne rastlamak mümkün değildir. 

Müfredatın, okulun, öğrencinin ‘’diğer insanlara karşı anlayışı ve empati yapma 

yeteneğini destekleyeceğini’’
18

 belirtip (Lgr 11, 2011, s. 7) ve etnik kökenden dolayı 

hiç kimsenin ayrımcılığa uğramayacağını kaydetmesine rağmen, ulusal azınlıkların 

ismen anılmadığı dikkat çekmektedir.  

Hiç kimse okulda cinsiyet, etnik köken, din veya diğer inanç, cinsiyeti kimliği veya 

ifadesi, cinsel yönelim, yaş veya engellilik ya da diğer nedenlerle küçük düşürücü 

muameleye uğramamalıdır. Bu tür eğilimlere karşı aktif olarak çalışılmalıdır. Yabancı 

düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün, bilgi, açık tartışma ve aktif önlemler ile karşılanması 

zorunludur
19

 (Lgr 11, 2011, s. 7).  

                                                 

18
Alıntının İsveççe metni: Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.    

19
Alıntının İsveççe metni: Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana  tendenser 
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Kuşkusuz etnik köken, din ve diğer inançlarından dolayı ‘’küçük düşürücü 

muameleye uğramama’’ya yapılan vurgunun, ülkedeki tüm etnik azınlıklar gibi 

ulusal azınlıkları da içerdiği açıktır ve bu yönüyle azınlıkların ‘’yanlış tanınma’’sının 

engellenmesine yönelik bir çaba olarak görülmektedir.  

4.2.1.2. Toplum Bugün 8 Ders Kitabı 

Toplum Bugün 8 kitabının toplam 141 sayfası mevcuttur ve kitap altı üniteye 

ayrılmıştır. Ünitelerin başlıkları şunlardır. (1) Seçim ve Partiler, (2) İsveç Böyle 

Yönetiliyor, (3) Belediye – Beraber Olduğumuz Yer, (4) Refah - Halk Sağlığı ve 

Sosyal Hizmetler, (5) Çalışma Hayatı – Hayatın Büyük Parçası ve (6) İsveç’te Ulusal 

Azınlıklar.    

Daha önce Türkiye’de 10. sınıfta okutulan Tarih 10 ders kitabının analizi yapılırken 

ders kitaplarının dış düzeneklerinin (kapak resimleri ve süslemeleri) de 

çokkültürcülük ve azınlıklar hakkında bazı imgeler verebileceği belirtilmişti. Bu 

nedenle İsveç’te okutulan ders kitaplarının dış düzeneğine de bakmak, bunların 

Türkiye’deki kitapların dış düzeneği ile benzer ve farklı yönlerini görmek açısından 

yararlı olacaktır.  

Toplum Bugün 8 ders kitabının kapağında üç resim kullanılmıştır ve bu resmin en 

büyük olanı bir genci yemek servisi yaparken göstermektedir. Bu resim kitabın 

çalışma hayatının anlatıldığı bölümden alınarak kapakta da kullanılmıştır. Diğer iki 

resmin her birinin büyüklüğü birbirine eşittir ve sözü edilen birinci resmin yarısı 

büyüklüğündedir. Bu resimlerden sol üste olan birincisi yaşlıların kullandığı ‘’Servis 

Evi’’nin kapatılmaması için yaşlı bir kadını gösteren bir protesto gösterisinden 

alınmıştır ve kapağın sol alt kısmında kullanılan fotoğraf ise İsveç’in yerli halkı ve 

ulusal azınlık gruplarından olan Sami grubuna mensup bir aileye aittir. Resimde 

erkek Samiler ulusal kıyafetleriyle yer alırken, kadın ve bebeğin de Samiler’in 

                                                                                                                                          

ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser. 
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renklerini taşıyan giysileri olduğu görülmektedir. Aynı zamanda resimdeki erkek ve 

kadının yüzlerindeki tebessümden, ailenin mutlu olduğu duygusu iletilmektedir. 

Kitap için kapakta kullanılan üç resimden birinin ulusal azınlıklarla ilgili olması, 

konuya verilen önemi ortaya koymakta, resimdeki ailenin yüzündeki tebessüm, 

Samiler’in ve dolayısıyla diğer ulusal azınlıkların sorunlarının vurgulanması yerine, 

bunların İsveç’te yaşamalarından dolayı mutlu olduklarını göstermeye yönelik bir 

çaba olarak görülmektedir. Kitabın ilk veya son sayfalarında ise kitap dışı bir konuyu 

gösteren veya ideolojik boyutu olan resimler ve haritalar mevcut değildir. Kitabın 

arka kapağında sadece kitapla ilgili bilgiler içeren bir metin mevcuttur.  

4.2.1.2.1. Liberal Çokkültürcülük 

Kavram olarak çokkültürlülük ve çokkültürcülük sözcükleri ders kitap metinlerinde 

geçmemektedir. Ancak kitabın 6. ünitesinde ulusal azınlıkların işlendiği ilk sayfada, 

İsveç’in ulusal azınlıklara yönelik politikasının kavram kullanılmadan çokkültürcü 

olduğuna bir vurgu mevcuttur. 

İsveç’in azınlık politikasının amacı ulusal azınlıkların haklarını güçlendirmek ve azınlık 

dillerinin yaşayan diller olması için bunları desteklemektir [Cümlenin altında ‘’Okullar 

Genel Müdürlüğü’’ ibresi mevcuttur]
20

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 248). 

Metinde geçen ‘’azınlık dillerinin yaşayan diller olması için’’ gerekli desteğin 

verildiği söylemi, kitap metinlerinin çokkültürcü politikalara olumlu bir anlam 

yüklediğini göstermektedir. Kitapta, ulusal azınlıklar hakkında verilen bilgilere 

geçmeden, İsveç Parlamentosu’nun ulusal azınlıkların kendi kültür ve dillerini 

korumak ve geliştirmek için çıkardığı yasadan da söz edilmektedir (Wergel & 

Hildingson, 2014, s. 249). Yine adı geçen metinde İsveç’in bugün artık diğer 

kültürleri İsveçlileştirmekten vazgeçtiğine vurgu yapılmaktadır (Wergel & 

Hildingson, 2014, s. 260). Bu son vurgu yine İsveç’te ulusal azınlıkların yaşadıkları 

sorunlara dikkat çekme yerine, bunların nasıl sorunsuz olduklarına vurgu yapmaya 

çalıştığı görülmektedir.  

                                                 

20
Alıntının İsveççe metni: Sveriges minoritetspolitik syftar till att stärka de nationella minoriteternas 

rättigheter och ge stöd till minoritetsspråken så de hålls levande. Skolverket 
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Ulusal azınlıklar kavramı ise kitabın 6. ünitesinde sıkça kullanılan bir kavramdır. 

Ulusal azınlıklar konusundaki metinlerin giriş bölümünün ilk cümlesinde, İsveç’te 

2000 yılından beri beş grubun ulusal azınlıklar olarak kabul edildiği belirtilmekte ve 

isimleriyle anılmaktadır.    

2000 yılından bu yana İsveç’te tanınan beş ulusal azınlık grubu şunlardır: Sami, 

Tornedalingar, İsveç Finleri, Romanlar ve Yahudiler. Hangi grupların ulusal azınlıklar 

olacağına parlamento karar vermiştir
21

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 249).  

Ders kitap metni, ulusal azınlık, yerli halk ve azınlık dil kavramlarının İsveç’te nasıl 

anlaşıldığını da açıklamakta ve 1960’lı yıllardan sonra İsveç’e çalışmak ve/veya 

göçmen olarak gelen diğer grupların neden ulusal azınlıklar olarak kabul edilmediği 

sorusuna cevap verilmektedir.  

Bu beş grup [Sami, Tornedalingar, İsveç Finleri, Romanlar ve Yahudiler] uzun bir 

süreden beri İsveç’te yaşamış ve her grubun üyeleri dil, din veya kültür ile birbirine 

bağlı gruplardır. Samiler, aynı zamanda dünyadaki çok sayıda yerli halktan biri 

sayılmaktadırlar. Bir halkın yerli halk olarak kabul edilmesi için, belirli bir bölgede, 

devletin o bölgede kurulmasından önce yaşamış, geçimini sağlamış ve bir kültür 

yaratmış olmalıdır.  

[...] 

Her ulusal azınlığın kendi resmi azınlık dili vardır. Samiler’in Sami, Tornedalingarların  

Meänkieli, İsveç Finlerinin  Fince, Romanlar’ın Romani Chib ve Yahudiler’in Yidiş 

dili.  

Bir dilin azınlık dili olarak tanımlanması için bunun bir lehçe değil [kendine has] bir dil 

olması gerekmektedir. Dilin en az yüz yıllık bir süreden beri İsveç’te konuşulmuş 

olması gerekmektedir
22

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 249).  

                                                 

21
Alıntının İsveççe metni: Sedan år 2000 finns det fem erkända nationella minoriteter i Sverige: 

samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Det är riksdagen som har bestämt vilka 

grupper som ska räknas som nationella minoriteter. 
22

Alıntının İsveççe metni: Alla de fem grupperna har bott i Sverige under lång tid och medlemmarna i 

varje grupp hör ihop genomspråk, religion eller kultur. Samerna räknas dessutom till ett av världens 

många ursprungsfolk. Ett ursprungsfolk ska ha bott i ett bestämt område och försörjt sig och skapat 

en kultur där, innan den stat där området ligger bildades. 

[...] 

De nationella minoriteterna har var sitt språk som är officiellt minoritetsspråk. Samerna har samiska, 

tornedalingarna meänkieli, sverigefinnarna finska, romerna romani chib och judarna jiddisch. 

För att ett språk ska kunna utses till minoritetsspråk krävs att det ska vara ett språk och inte en dialekt. 

Språket ska också ha talats i Sverige under en period på minst hundra år. 
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Kitap metinlerinin ulusal azınlıkları ve yerli halk olarak kabul edilen Samiler’i ismen 

anması, ulusal azınlık kavramı ile yerli halk kavramının tanımını vermesi ve özellikle 

ulusal azınlık gruplarının İsveç Parlamentosu tarafından karara bağlandığına yapılan 

vurgu dikkat çekmektedir. Ulusal azınlıkların isim ve dillerinin anılması ve bunların 

Parlamento tarafından belirlendiği yönündeki bilgi, ulusal azınlıkların tanınmasına 

güçlü bir vurgudur.  

Ulusal azınlıkların anlatıldığı 6. ünitenin giriş bölümünde önemli bir nokta da, 

İsveç’in çokkültürcü (metin bu kavramı kullanmıyor) politikalarının amacını 

açıklamasıdır.   

İsveç’in azınlık politikası ulusal azınlıkların korunmasını sağlamak ve azınlıkların 

[toplumu] etkilemeleri için fırsatlar vermeye yöneliktir. Aynı zamanda İsveç azınlık 

dillerinin ölmemesi için bunlara yardım edecektir […] Tüm okullar ulusal azınlıklar 

konusunda eğitim vermek zorundadır ve SVT [İsveç Televizyonu], SR [İsveç radyosu] 

ve UR [İsveç Eğitim Radyosu] azınlık dillerinin çoğunda yayın yapmaktadır
23

 (Wergel 

& Hildingson, 2014, s. 249) . 

Burada ‘’azınlıkların [toplumu] etkilemeleri için fırsat verme’’ ifadesi, azınlıkların 

kendilerini ilgilendiren konularda karar mekanizmalarına katılmayı amaçlamaktadır 

ve bu yönüyle azınlıkların kendi gruplarını ilgilendiren konularda yönetime 

katılmaları bakımından önemlidir. Bu durum Sami ulusal azınlığı için çok daha 

belirgindir ve ders kitap metni bunu Samiler’in yerli halk olarak kabul edilmesine 

bağlayarak öğrencilere açıklamaktadır. Ders kitap metni bu konudaki vurguyu da 

Samiler’in İsveç’te bir yerel parlamentosu (Sametinget) olduğunu belirterek 

yapmaktadır.  

Ders kitabının 6. ünitesindeki ilk giriş bölümünden sonra her ulusal azınlık grubu, 

kendi özgün tarihi çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu özellik her bir ulusal azınlığın 

anlatıldığı bölümdeki başlıktan da anlaşılmaktadır. Her ulusal azınlığın anlatıldığı 

bölümün başlığının, ulusal azınlığın önemli bir özelliğini ortaya çıkarmak için 

                                                 

23
Alıntının İsveççe metni: Minoritetspolitiken i Sverige ska ge skydd för de nationella minoriteterna 

och öka deras möjligheter till inflytande. Dessutom ska Sverige ge stöd åt minoritetsspråken så att 

de inte dör ut. Alla skolor måste undervisa om de nationella minoriteterna och SVT, SR och UR 

sänder program på flera av minoritetsspråken. 
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seçildiği görülmektedir. Örneğin Samiler konusundaki başlık ‘’Samiler – Yerli 

Halk’’ olarak verilirken İsveç Finleri’nin anlatıldığı başlık ‘’İsveç Finleri – İsveç’in 

Bir Parçası’’, Tornedalingar konusunun başlığı ‘’Tornedalingar – Farklı Kültürler 

Arasında’’, Yahudiler konusu ‘’Yahudiler – Dünyaya dağılmış [Halk]’’ ve son olarak 

da Romanlar hakkında yazılan metin başlığının ‘’Romanlar – Devletsiz Bir Halk’’ 

olarak seçildiği görülmektedir. Her ulusal azınlık için farklı bir başlığın seçilmesi, 

bunların her birinin özgün bir tarihleri olduğuna yapılan bir göndermedir.   

Ders kitap metinlerinin ulusal azınlıkları anlatırken üç önemli niteliğin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Birinci özellik, bir önceki paragrafta belirtilen her bir ulusal azınlığın 

tarihinin kendi özgün çerçevesi içinde anlatılmasıdır. Ulusal azınlıkların genel tarihi 

ile birlikte bu ulusal azınlıkların kutladığı ulusal ve dini bayramlar ve bunların kendi 

gruplarının simgesi için kullandığı bayrak veya flama gibi sembolleri de hem anması 

hem de görsel olarak metin içinde göstermesidir. Bu azınlıklara yönelik bir tanınma 

ve tarih ve kültürlerini değerli görmeye de bir göndermedir. Bu metinlerin ikinci 

özelliği çok sesli olmalarıdır. İsveç devletinin tarihsel süreçte ulusal azınlığa yönelik 

yaptığı baskılar anlatılırken, sadece kitap yazarının sesiyle değil ama aynı zamanda 

ulusal azınlık grup yazarlarının yazdıkları eserlerinden alıntılar verilerek 

yapılmaktadır. Üçüncü özellik olarak da bu ulusal azınlıkların bugünkü durumları ve 

sorunları dile getirilmekte ve bu yolla bu grupların tarihte kalan gruplar olmak 

yerine, bugün de yaşayan, toplumun bir parçası sayılan gruplar olduğuna vurgu 

yapmaktadır.  

Ders kitap metinlerinde ulusal azınlıklar konusunda dikkat çeken bir nokta, İsveç 

devletinin tarihsel süreçte bu ulusal azınlıklara yönelik yaptığı baskı ve asimilasyon 

gibi olayları açıkça dile getirmesidir. Örneğin kitap metni, İsveçliler’in Samiler’in 

dilini okullarda yasakladığına ve dil ve geleneklerinin, İsveçliler tarafından nasıl 

kendi dil ve geleneklerinden daha değersiz görüldüğüne dikkat çekmektedir. 
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1900’ların başında Sami dilinin okullarda kullanılması yasaklandı. Sami dili ve 

gelenekleri de İsveç dili ve geleneklerinden daha az değerli olarak kabul ediliyordu
24

 

(Wergel & Hildingson, 2014, s. 251). 

Ders kitap metinleri, İsveç devletinin Sami ülkesini nasıl işgal ettiğini açık bir dille 

anlatmakla kalmıyor, devletin Sami halkının yaptığı direnişi de nasıl şiddetle 

bastırdığı da belirtilmektedir.  

[Samiler’in] ülkesi kolonileştirildi ve istismar edildi. Doğal olarak Sami halkı 

direnmeye çalıştı, ancak tüm girişimler şiddetle bastırıldı
25

 (Wergel & Hildingson, 

2014, s. 251). 

Ders kitap metninde, devletin ve büyük şirketlerin Samiler’in ülkesinde doğal 

kaynakları nasıl kullandığına, ren geyiklerinin mera için kullandığı alanların nasıl 

baraj alanlarına çevrildiğine ve bugün de yeni maden alanlarının araştırıldığı 

bölgede, maden ocaklarının doğaya verdiği zararlar hatırlatıldıktan sonra Samiler’in 

yaptığı protestoların da dinlenmediğine dikkat çekmektedir. Ders kitap metni, aynı 

zamanda Samiler’in nasıl devletin kararı ile Hıristiyanlaştırıldıkları, eski dinlerini 

terk etmeye zorlandıkları ve direnen din adamlarının yakılarak öldürüldüğü 

bilgilerine de yer vermektedir (Wergel & Hildingson, 2014, s. 251). 

Tornedalingar konusunun işlendiği bölümde de devletin bunlara karşı yaptığı 

asimilasyoncu politikalar özellikle dile getirilmektedir. 

İlk önceleri Tornedalen bölgesindeki okullar birinci elden Tornedalingarlıların dili ile 

eğitim yapmaktaydılar. Ancak 1880’li yılların sonunda devlet bölgeyi İsveçlileştirmek 

istedi. 1880 yılında devlet okullarındaki eğitim dilinin sadece İsveççe olması 

kararlaştırıldı. Tornedalingar kendi dillerini bile konuşamaz oldu.  

[...] Öğretmen, Tornedal Fincesi konuşan çocuk ve gençleri bile cezalandırabiliyordu
26

 

(Wergel & Hildingson, 2014, s. 256).  

                                                 

24
Alıntının İsveççe metni: I början av 1900-talet blev det förbjudet att använda samiska i skolan. 

Språket och det samiska sederna ansågs som mindre värda än de svenska. 
25

Alıntının İsveççe metni: Deras land har blivit koloniserat och utnyttjat. Naturligtvis försökte 

samerna göra motstånd men alla försök blev hård nedslagna. 
26

Alıntının İsveççe metni: Till en början undervisade skolorna i Tornedalen i första hand på 

tornedalingarnas språk. Men i slutet av 1880 ville staten försvenska området. År 1880 infördes 

statliga skolor där undervisningen bara fick ske på svenska. Tornedalingarna skulle inte ens få tala 

sitt eget språk.  

[...] Lärare kunde till och med straffa barn och ungdomar för att de pratade tornedalsfinska i skolan.   



225 

 

Yahudiler konusunda da İkinci Dünya Savaşı öncesi ve döneminde Almanya’da 

meydana gelen soykırım hatırlatılarak, İsveç’te de birçok kişinin Naziler’e sempati 

beslediği belirtilmekte, İsveç’in Yahudiler’in kurtarılması için bazı çabalar içine 

girmesine rağmen bunların yetersizliğine dikkat çekilmektedir. Kitap yazarı ayrıca 

İsveç’in bu dönemdeYahudiler’in kamu kurum ve toplum tarafından bilinmesi için 

Almanya ve Avusturya’da ‘’Yahudi pasaportu’’ olarak bilinen bir uygulamanın 

başlatılmasının istendiğini de belirtilmektedir. Metin, bu bildirimden sonra Almanya 

ve Avusturya’nın Yahudiler’in pasaportlarına görünür şekilde kırmızı renkli bir J 

harfi eklediklerini yazmaktadır (Wergel & Hildingson, 2014, s. 258). 

Romanlar konusundaki metinde ise bunların 14. yüzyılda Avrupa’ya gelmeye 

başlamalarından sonra, nasıl kilise tarafından Müslüman ve Osmanlı devletinin 

casusları oldukları konusunda  şüphe altında kaldıkları ve birçok yerde acımasız 

uygulamalara maruz bırakıldıkları  yer alıyor. Romanlar konusundaki metinde İsveç 

devletinin Romanlar'a karşı uyguladığı baskıcı politikalara da dikkat çekilmektedir.  

Onlar [Romanlar] hırsız ve dolandırıcı olmakla suçlanıyorlardı.  

[…] 

1914 ile 1954 yılları arasında Romanlar’ın İsveç’e girmeleri bile yasaktı. Naziler 

tarafından tehdit edilen Romanlar bu nedenle [canlarını kurtarmak için] buraya dahi 

kaçamadı. İsveç’te yaşayan birçok Roman bir daha çocuk doğuramaması için zorla 

kısırlaştırıldı. Bu yolla kamu kurumları ‘’İsveç ırkı’’nı temiz tutmak istiyordu. 

Romanlar Hıristiyan olmasına rağmen çok sayıda İsveçli papaz bunların vaftiz, evlenme 

ve toprağa gömme törenlerini ifa etmeyi reddediyordu
27

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 

260).  

Ders kitap metinlerinin ulusal azınlıklara karşı İsveç devleti ile toplumunun yaptığı 

ayrımcılığa büyük vurgu yapmasının arkasındaki temel düşünce, öğrencilerin bu 

azınlıkların yaşadığı zorlukları anlamalarını sağlamak ve İsveç devletinin bugün 

neden çokkültürcü politikalar uygulamaya çalıştığını açıklamaktır.   

                                                 

27
Alıntının İsveççe metni: De har anklagats för att vara tjuvar och bedragare. […] 

   Mellan 1914 och 1954 var det förbjudet för romer att överhuvudtaget resa in i Sverige. Romer som 

hotades av nazisterna kunde alltså inte fly hit. Många romer som levde i Sverige tvångssteriliserades 

för att de inte skulle kunna få barn. På så sätt ville myndigheterna hålla ’’den svenska folkstammen’’ 

ren. Många svenska präster vägrade att döpa, viga eller jordfästa romer, även om de var kristna. 
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Ancak ders kitap metinlerinde devletin ulusal azınlıklara karşı yaptığı ayrımcı 

politikaların dile getirilmesine rağmen, satır aralarında da bu politikaların 

hafifletilmeye çalışıldığı da görülmektedir. Örneğin kitap yazarı, İsveç devletinin 

yaptığı ayrımcı uygulamaların diğer devletler tarafından da aynen yapıldığını 

belirtilerek, İsveç devlet ve toplumunun yaptığı ayrımcılığın o dönemde çok da 

olağandışı olmadığına vurgu yapmaktadır. Metin yazarının, İsveç’in 1900’lü yıllarla 

birlikte Sami diline yasakların getirilmesinin anlatıldığı cümlelerden hemen sonra şu 

cümleyi de metnin içine yerleştirmektedir.   

Buna benzer şekilde azınlık dilleri tüm dünyada yasaklanmaktaydı
28

 (Wergel & 

Hildingson, 2014, s. 251). 

Yine İsveç devleti ve büyük şirketlerin Samiler’in yaşadığı ülkeyi kolonileştirip 

burada bulunan doğal kaynakları ‘’istismar’’ etmeye başladığının anlatıldığı metine 

yerleştirilen bir cümle ile bunun diğer devletler tarafından da kendi yerli halklarına 

karşı yapıldığı vurgulanarak, bu tür uygulamaların sadece İsveç devleti tarafından 

yapılmadığını belirtmektedir.   

İsveç’te Sami halkı dünyanın birçok yerindeki yerli halkın yaşadığı kolonizasyonu 

yaşamıştı
29

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 251).  

Aynı durum kitap yazarının, İsveç toplumunun Romanlar’a karşı ayrımcı 

uygulamalarının anlatıldığı metninde de mevcuttur. Metin yazarı İsveç’in yaptığı 

uygulamaları şu cümle ile başlatıyor. 

Romanlar 16. yüzyıldan beri [İsveç’te] yaşamaktadır. Toplum Avrupa’nın geri kalan 

bölümü gibi Romanlar’a şüphe ile bakıyordu
30

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 260).  

Kitap yazarı, bu yöndeki cümleleri genellikle İsveç devletinin yaptığı ayrımcı 

uygulamaları anlatmaya başlamadan veya metnin başında bir yere yerleştirmekte, bu 

şekilde öğrenciye, bu ayrımcı uygulamaların sadece İsveç tarafından değil diğer 

                                                 

28
Alıntının İsveççe metni: På liknande sätt har minoritetsspråk förbjudits över hela världen. 

29
Alıntının İsveççe metni: Samerna i Sverige har upplevt samma kolonisation som drabbat många 

andra urbefolkningar värden över. 
30

Alıntının İsveççe metni: I Sverige har romer levt sedan 1500-talet. Precis som resten av Europa har 

man sett på romerna med misstänksamhet. 
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devletler tarafından da yapıldığı bilgisini vermektedir. Bu yolla bu ayrımcı 

uygulamaların birçok yerde olağan olduğu söylemini geliştirerek, öğrencinin bunları 

adeta o dönemde normal şeyler olarak algılamasına yardımcı olmaktadır.      

Ders kitap metinlerinde ulusal azınlıklar konusundaki bir başka sorun, azınlıkların 

geçmişten bugüne geldikçe ve kabul edilen azınlıklar yasası ile birlikte sorunlarının 

çözüldüğü ve İsveç’te hemen hemen sorunsuz yaşadıkları söyleminin geliştirilmeye 

çalışılmasıdır. Bu söylem, her ulusal azınlıkla ilgili metinde tekrarlanan bir söylem 

olarak gözlenmektedir. Bu söyleme örnek olarak her ulusal azınlığın kullandığı 

bayrak, milli marş ve bunların kutladığı ulusal bayramlar hatırlatılmakta ve İsveç’in 

sağladığı ulusal azınlık hakları sayesinde artık kendi dil ve kültürünü geliştirecek 

imkanlara sahip oldukları belirtilmektedir. Kitap yazarı bu söylemi güçlendirmek 

için şu cümleyi Romanlar’la ilgili aktardığı metne eklemektedir. 

Bugün kamu kurumları diğer kültürleri İsveçlileştirme çabasına son vermiştir
31

 (Wergel 

& Hildingson, 2014, s. 260). 

Kuşkusuz yukarıdaki alıntıda doğruluk payı vardır. Gerçekten de İsveç devleti bugün 

çokkültürcü politikalarıyla hem ulusal azınlıklara hem de diğer azınlık gruplarına 

kendi dil ve kültürlerini yaşatmak ve geliştirmek için birçok olanak sunmaktadır. 

Ancak yine de ulusal azınlıkların toplumda yaşadığı birçok sorun mevcuttur. Ders 

kitap metinleri bu sorunlardan çok az söz etmekte ve daha çok İsveç’in bu yöndeki 

olumlu politik uygulamalarına yer vermekte, buna karşın bu azınlık gruplarının 

toplumda karşılaştığı ayrımcılığı çok az işlemektedir. Oysa Samiler dahil ulusal 

azınlıklara ait çok sayıda bireyin hala zaman zaman, kimliklerinden dolayı hem genel 

toplumda hem de kamu kurumları ile ilişkilerinde, okulda, iş başvurularında, iş 

yerleri ve sağlık alanında ayrımcı uygulamalara maruz kaldıkları bilinmektedir. 

Metinlerde bu sorunlara dikkat çekilmediği görülmektedir. 
32

 

                                                 

31
Alıntının İsveççe metni: I dag har myndigheterna slutat med att försöka försvenska andra kulturer. 

32
 Bu konuda ulusal azınlıklara yönelik sorunların sadece toplum genelinde değil ama  kamu kurum ve 

kuruluşlarında da devam ettiğini gösteren bir örnek 2013 yılında İsveç gazetelerinin Roman grubuna 

bağlı dört bin 29 kişi hakkında yasal olmayan bir şekilde polis tarafından bazı kayıtlar yaptığını 
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Kitap metinleri, ulusal azınlıkların  ülkedeki gerçek durumdan daha iyi olduğunu 

göstermesi açısından bir örnek de ders kitabında Samiler’in özellikle de kültürel 

alandaki hükümet politikalarını uygulayan ve yöneticileri Sami halkı tarafından 

seçilen Sametinget’in durumu anlatılırken görülmektedir. Ders kitabı Samiler’in yerli 

halk olmalarından dolayı diğer ulusal azınlıklardan daha fazla hakka sahip 

olduklarını belirtmekte ve buna örnek olarak da Samiler’in ülkede bir parlamentoları 

(Sametinget) olduğuna vurgu yapmaktadır. 

Samiler yerli halk olduğu için diğer ulusal azınlıkların İsveç’te yoksun oldukları belli 

bazı haklara sahiptir. Yerli halkların hakları çeşitli uluslararası anlaşmalarda mevcuttur. 

İsveç, Norveç ve Finlandiya’da kamu kurumları Samiler’in kendi kültürlerini korumak 

için gerekli tedbirleri almakla mükelleftirler. Diğer bazı hakların yanı sıra Samiler’in  

çocukları Sami okullarına gitme hakkına sahiptir. 

İsveç’te bir Sami parlamentosu, Sametinget mevcuttur. Sametinget, Samiler’in çıkar ve 

haklarını korumak ve Sami kültürünün yaşaması için çalışmaktadır
33

 (Wergel & 

Hildingson, 2014, s. 250). 

Samiler 1977 yılında İsveç Parlamentosu tarafından İsveç’in yerli halkı olarak kabul 

edilmiştir ve 1993 yılında da Sametinget adı ile yöneticileri Samiler tarafından genel 

seçimle belirlenen ve Samiler’in dil ve kültürünü ilgilendiren konularda çalışmalar 

yürüten bir kamu kurumu oluşturulmuştur. Her ne kadar Sametinget’i yöneten 31 

üye, Samiler’in kurduğu siyasi partilerden, 18 yaşını doldurmuş Samiler tarafından 

genel ve gizli oyla seçilmesine rağmen, bunun bir parlamento olduğunu söylemek 

oldukça zordur. Sametinget’in, bir parlamento ile bir kamu kurumunun işlevlerini 

kendisinde toplayan karma bir kurum olduğu söylenebilir. Sametinget konusundaki 

yasada da bunun bir kamu kurumu olduğu ve İsveç Parlamentosu veya Belediye 

                                                                                                                                          

açıklamasıdır. Yine Ayrımcılık Ombudsmanı (Diskrimineringsombudsmannen) kurumunun 

yayımladığı raporlarda ulusal azınlıklara ait öğrencilerin diğer öğrenciler ve bazen öğretmenler 

tarafından ayrımcı uygulamalara maruz kaldıklarını göstermektedir (https://www.aftonbladet.se/ 

nyheter/a/8wOGaE/romer-registreras-av-polisen-i-hemlig-databas, Erişim 20 Mayıs 2017; 

https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-nationella-minoriteter-utbildningsvasendet.pdf, 

Erişim 20 Mayıs 2017). 
33

Alıntının İsveççe metni: Eftersom samerna är ett ursprungsfolk har de vissa rättigheter som de andra 

nationella minoriteterna i Sverige saknar. Ursprungsfolkens rätt slås fast i flera internationella avtal. 

Myndigheterna i Sverige, Norge och Finland är skyldiga att se till att samerna kan behålla sin kultur. 

Bland annat har de samiska barnen rätt att gå i samiska skolor.  

   Det finns ett samiskt parlament i Sverige, Sametinget. Sametinget ska ta tillvara samernas intressen 

och rättigheter och arbeta för att den samiska kulturen lever vidare. 

https://www.aftonbladet.se/%20nyheter/a/8wOGaE/romer-registreras-av-polisen-i-hemlig-databas
https://www.aftonbladet.se/%20nyheter/a/8wOGaE/romer-registreras-av-polisen-i-hemlig-databas
https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-nationella-minoriteter-utbildningsvasendet.pdf
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Meclisi ile rekabet edecek bir özyönetim organı olmadığı yer almaktadır. Buna 

rağmen ders kitabının Sametinget’i Samiler’in gerçek anlamda parlamentosu olarak 

göstermek istemesi, Samiler’in durumunu olduğundan daha iyi olarak gösterme 

çabası olarak ortaya çıkmaktadır.  

Kitap metinlerine  dair vurgulanması gereken bir başka nokta da, ulusal azınlıklar 

konusunun kitabın sadece 6. ünitesinde ele alındığı ve diğer ünitelerde, örneğin İsveç 

demokrasinin nasıl işlediğinin anlatıldığı bir ünitede hemen hemen hiç yer 

almadığıdır. Örneğin bu ünitelerde, İsveç’te belli aralıklarla yapılan seçimler 

anılmasına (İsveç Parlamento seçimi, Belediye seçimi, AB Parlamento seçimi ve 

İsveç Kilise
34

 seçimi) rağmen, kitabın Samiler’in parlamentosu olarak adlandırdığı 

Sametinget için yapılan seçimin anılmadığı görülmektedir (Wergel & Hildingson, 

2014, s. 250). Oysa Sametinget’e yapılan seçim de belli aralıklarla 

gerçekleştirilmekte, oy kullanma hakkına sahip tüm Sami bireylerinin genel ve gizli 

oylarıyla yapılmaktadır.   

4.2.1.2.2. Çok Seslilik  

Toplum Bugün 8 ders kitap metinlerinin, özellikle de ulusal azınlıklarla ilgili yazılan 

metinlerin çok sesli bir özelliğe sahip oldukları görülmektedir. Burada konular farklı 

açılardan incelenmekte, devletin ulusal azınlıklar konusunda yaptığı yasa ve verdiği 

haklar dile getirildiği gibi, devletin tarihsel süreçte azınlıklara yaptığı ayrımcılık da 

tüm yönleri ile anlatılmakta, ayrıca bizzat azınlık birey ve grupların bu konudaki 

görüşlerine yer verilmektedir.   

Ders kitap metinlerinde, İsveç’in ulusal azınlıklara yönelik politikaları dile getirildiği 

gibi bu konuda farklı sesler de yer bulmaktadır. Bu durum özellikle de Samiler 

konusundaki yazılan metinde dikkat çekmektedir.  

                                                 

34
 İsveç Kilisesi’ni yöneten sivil temsilciler de politik partilerin temsilcilerinden, kilise üyelerinin 16 

yaşını dolduran bireyleri tarafından genel ve gizli seçimle seçilmektedir.  
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Sami halkının bir bölümü azınlıklar ve yerli halka yönelik hakların sadece [boş] 

konuşmadan ibaret olduğunu söylüyor. Bu eleştiriyi dile getirenler Samiler’in bazı 

haklar aldıklarını ancak esas belirleyici soru olan Samiler’in kendi eski [yerleşim] 

bölgesi hakkında karar vermesi konusunda herhangi bir şey olmadığını 

belirtmektedirler. Bu konudaki kararlar hala Stockholm’de alınıyor
35

 (Wergel & 

Hildingson, 2014, s. 251). 

Her kesimden sesin duyulduğu bir başka örnek de üç Sami köyüne ait olan, ren 

geyiklerinin doğal mera yeri olan ama şimdi özel mülkiyete ait toprak konusundaki 

bir davanın mahkeme kararıdır. Sami köylüleri toprağın özel mülkiyete ait olmasına 

rağmen, tarihsel (doğal) mera yeri olmasından dolayı geyiklerini otlatma hakkına 

sahip olduklarını belirtirken toprak sahibi Samiler’in böyle bir hakkı olmadığı 

görüşündedir. Açılan davada karar Samiler lehine verilmiştir. Kitap, bu davayla ilgili 

her iki tarafın görüşüne de yer verildiği görülmektedir.  

[Ren geyik yetiştiricisi olan] Jim Persson mahkeme kararından sonar “Son derece 

mutluyum. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Şimdi benim konumum gelecekte de 

güçlü olmaya devam edecektir’’ dedi.  

Toprak sahibi Berth Hägglund ise o kadar mutlu değildir: ‘’Bu bizim çam 

plantasyonlarımızın tamamen tahrip olmasına ve toplu olarak biz toprak sahiplerinin, 

geyiklerin yürüyüşünden her yıl milyonlar kaybedecek olmamız anlamına geliyor’’
36

 

(Wergel & Hildingson, 2014, s. 252). 

Bu çok seslilik bazen yukarıda belirtildiği gibi hem İsveçli hem de azınlık 

bireylerinden alıntılar verilerek ve bazen de ulusal azınlık grupların yazarlarından 

veya bu gruplar içinde tanınan bir kişiden yapılan alıntılarla desteklenmektedir. Bu 

yolla, hem farklı ulusal azınlıklara ait olan bireylerin sesleri hem de grup olarak 

ulusal azınlığın sesi aktarılmaktadır. Tornedalingar konusunda yazılan metinde de 

Tornedal grubundan yazar Mikael Niemi’nin kitabından Populärmusik från Vittula 

(Vittula’dan Popüler Müzik), kendi çocukluk ve gençliğinde okulda gördüğü ders 

kitapları konusundaki deneyimlerini anlatan uzun bir alıntı verilmektedir. 

                                                 

35
Alıntının İsveççe metni: En del samer menar att talet om rättigheter för minoriteter och 

ursprungsfolk bara är just tal. Vissa rättigheter har de fått, men kritikerna menar att i den stora 

avgörande frågan om samerna ska ha rätt att bestämma över sitt gamla område har ingenting hänt. 

Besluten fattas fortfarande i Stockholm. 
36

Alıntının İsveççe metni: ‘’Jag är oerhört glad. Det betyder mycket för mig. Nu kommer min 

ställning att vara lika stark även i fortsättningen’’ sa renskötaren Jim Persson efter domen.  

   Markägaren Berth Hägglund var inte lika glad: ’’Det innebär att våra tallplanteringar förstörs totalt 

och sammantaget gör vi markägare miljonförluster varje år på renarnas framfart.’’ 
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Tornedalen yazarı Mikael Niemi okul kitaplarının kendi ve sınıf arkadaşlarının yaşadığı 

ülkeyi nasıl tarif ettiği konusunda şunları yazmaktadır:  

‘’[...] Atlas kitabında ilk önce ekstra büyük ölçekle, karayollarını gösteren kırmızı renkli 

çizgiler ve kentleri gösteren siyah noktalar ile Skåne
37

 [bölgesi] gelirdi. Daha sonra 

diğer bölgeler normal ölçekli olarak gelirdi [...] Ve en son ekstra küçük ölçekle basılan 

neredeyse hiç kırmızı çizgi ve siyah noktası olmayan Kuzey Norrland gelirdi [...] Yıllar 

sonra harita ölçek sistemini anladığımda tüm güney bölgemiz Skåne’nin Haparanda ve 

Boden
38

 arasındaki bölgeye sığabilecek kadar [küçük] olduğunu anladım.  

[Yine] Kinnekulle
39

 [dağının], deniz seviyesinden 306 metre yükseklikte olduğunu 

öğrendik. Ama yüksekliği 348 metre olan Käymävaara
40

 hakkında tek bir kelime yoktu.  

İsveç’in güney yaylalarını sulayan dört devasa nehir olan Viskan, Ätran, Spyan ve 

Gallan
41

 nehirlerinin adlarını ezberledik. Yıllar sonra bu nehirleri kendi gözlerimle 

gördüğümde arabayı durdurup dışarı çıkmak zorunda hissettim kendimi. Bunları 

görünce gözlerimi oğuşturmak zorunda kaldım [...] Bu nehirler [bizim bölgemizde 

bulunan] Kaunisjoki veya Liviökoki
42

 nehirlerinden daha büyük değillerdi.’’  

Mikael Niemi, ders kitaplarının nasıl ortak bir değer yaratma yerine Tornedalingarlılar’a 

kendilerinin güneydeki İsveçliler kadar değerli olmadığının yanlış resmini vermekte 

olduğunu da yazıyor ’’
43

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 257). 

Kitabın 6. ünitesinde işlenen ulusal azınlıklarla ilgi metinlerde çok seslilik belirgin 

şekilde görülmesine rağmen, kitabın diğer ünitelerinde bu çok sesliliğin fazla 

görülmediği dikkat çekmektedir. Örneğin demokrasi ve İsveç’in nasıl yönetildiği 

                                                 

37
 Tornedalingar İsveç’in kuzey bölgesinde yaşarken, Skåne bölgesi ise yoğun İsveç nüfusunun 

yaşadığı güney bölgesinde yer almaktadır.  
38

 Haparanda ve Boden İsveç’in kuzey bölgesinde bulunan iki kent. 
39

 İsveç’in güney-doğu bölgesine denk düşen bölgede bir dağ.  
40

 İsveç’in kuzey bölgesinde, Finlandiya sınırına yakın bölgede bir dağ. 
41

Viskan, Ätran, Spyan ve Gallan, İsveç’ingüneyindebulunan Halland bölgesindekinehirler.   
42

Kaunisjoki ve Liviökoki İsveç’in kuzeyinde Tornedalen bölgesinde bulunan nehirler.   
43

Alıntının İsveççe metni: Så här skriver den tornedalska författaren Mikael Niemi om hur det var att 

läsa skolböcker som beskrev ett land som han och hans klasskamrater inte kände igen sig i: 

’’[…] I kartboken kom Skåne först, tryckt i en extra stor skala, fullständigt nerlusat med röda streck 

som betydde landsvägar och svarta prickar som betydde samhällen. Därefter kom de andra 

landskapen i normal skala, […] Och allra sist kom Norra Norrland trycket i extra liten skala för att 

få plats, och ändå fanns där knappt några streck eller prickar alls [...] Det tog många år innan jag 

genomskådade skalsystemet och insåg att Skåne, hela vårt sydligaste landskap, från kant till kant 

skulle få plats mellan Haparanda och Boden.  

Vi fick lära oss Kinnekulle, höjd 306 meter över havet. Men inte ett ord om Käymävaara, höjd 348. 

Vi fick rabbla Viskan, Ätran, Spyan och Gallan eller vad de nu hette, fyra kolossala floder som 

avvattnade det sydsvenska höglandet. Många år senare såg jag dem med egna ögon. Jag blev 

tvungen att stanna bilen, kliva ur och gnugga mina ögon […] Kaunisjoki eller Liviökoki, större än så 

var de inte.’’ 

   Mikael Niemi beskriver också hur läroböckerna, i stället för att skapa den atmosfär av gemenskap 

som de borde ha gjort, gav tornedalingarna den felaktiga känslan av att de inte var lika mycket värda 

som svenskarna i söder […].   
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konusunun anlatıldığı ilk iki ünitede, ulusal azınlıklarla ilgili, İsveç kraliyet 

ailesinden Prenses Victoria’nın, Samiler’in önemli bir kenti olan Jokkmokk’daki 

Eğitim Merkezi’ne yaptığı ziyareti gösteren küçük bir resim ve resimaltı yazısından 

başka ulusal azınlıklarla ilgili herhangi bir metin veya resim yer almaz. Daha önce 

belirtildiği gibi, ders kitabında ulusal azınlıkların anlatıldığı 6. Ünitede, 

Sametinget’in, Samiler’in parlamentosu olarak tanıtılmasına rağmen ilk iki ünitede 

bu kurumdan hiçbir şekilde söz edilmemektedir. Ders kitaplarında kullanılan görsel 

malzemede de ulusal azınlıklarla ilgili, 6 ve 2. ünitedeki Prenses Victoria’nın resmi 

hariç tutulursa, resimlerde görülen kişilerin hemen hepsi İsveçli’dir. Yine de ulusal 

azınlıklara ait insanların bulunduğu resmiler hariç tutulduğunda, kitapta yer alan ve 

İsveçliler dışında insan gruplarından bireyleri gösteren üç resim dikkat çekmektedir. 

Bu resimlerden birincisi Bangladeşli çalışan bir kadını göstermektedir (s. 181), ikinci 

resim Mısır’daki bir protesto gösterisine aittir (s. 182) ve sonuncu resim de başörtülü 

bir anaokul öğretmeni çocuklara kitap okurken görülmektedir (s. 219). Anılan son 

resim, bir başörtülü göçmen kadının öğretmen olarak İsveçli çocuklara kitap 

okuması, yabancıların da toplumun bir parçası olduğunu göstermek istemesi 

açısından dikkat çekmektedir. Ancak çalışma hayatı ve sosyal devletin anlatıldığı 4 

ve 5. ünitelerde ulusal azınlık ve göçmen gruplara ait bireylerin iş yaşamında 

yaşadıkları zorluklardan ve uğradıkları ayrımcı politikalardan söz edilmemesi, kitap 

metinlerinin bu konuda sessizliği tercih ettiğini göstermektedir.  

4.2.1.2.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Toplum Bugün 8 kitabının ilk iki ünitesinde işlenen ve demokrasi ile demokratik 

kurumların anlatıldığı metinlerde, ulusal azınlıkların toplumun bir parçası 

olduklarına dair güçlü bir söyleme rastlanmamaktadır. Kitabın ulusal azınlıkları ele 

aldığı 6. ünitesinde ise bu söylemin mevcut olduğu görülmektedir.   

Ulusal azınlıkların ulusun bir parçası oldukları konusundaki en güçlü söylem, 6. 

ünitenin İsveç’te Ulusal Azınlıklar başlığının hemen altına büyük puntolarla yazılan 

ve oval bir geometrik şeklin içine yerleştirilen dört cümleden biri olan metinde 

dikkat çekmektedir.  
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Ulusal azınlıkların dili ve kültürü ortak İsveç kültürümüzün bir parçasıdır. [Cümlenin 

altında ‘’Hükümetin İnternet Sayfası’ndan’’ ibaresi mevcuttur]
44

 (Wergel & Hildingson, 

2014, s. 248). 

Kitap, bu cümle ile İsveç devletinin resmi görüşünü dile getirmekte ve siyasal 

iradenin bu konuya nasıl baktığını aktarmaktadır. Aynı sayfadaki diğer üç metinden 

birisi, yine bir kamu kurumu olan Skolverket (Okullar Genel Müdürlüğü)’nün 

görüşünü yansıtmaktadır. Diğeri de 2011 yılında kabul edilen yeni müfredattan 

alınmıştır. Bu iki cümle de yine devletin bu konudaki azınlık politikalarına işaret 

etmektedir.  

İsveç’in azınlık politikasının amacı ulusal azınlıkların haklarını güçlendirmek ve azınlık 

dillerinin yaşayan diller olması için bunları desteklemektir [Cümlenin altında ‘’Okullar 

Genel Müdürlüğü’’ ibaresi mevcuttur]
45

(Wergel & Hildingson, 2014, s. 248). 

Okul, her öğrencinin ilk eğitimi tamamlarken ulusal azınlıkların (Yahudiler, Romanlar, 

yerli halk Samiler, İsveç Finleri ve Tronedalingar) kültür, dil, din ve tarihi hakkında 

bilgi sahibi olmasından sorumludur [Cümlenin altında ‘’Okul müfredatından  Lgr 11’’ 

ibresi mevcuttur]
46

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 248). 

Devletin azınlıklar politikasının çizgilerini veren ve ulusal azınlıklarla ilgili 

metinlerin bulunduğu 6. ünitenin başına konan ilk cümle ise bir Sami atasözüdür.  

Olası buluşmalar için yolları açık tutun [Cümlenin altında ‘’Sami atasözü’’ ibaresi 

mevcuttur]
47

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 248).    

Verilen Sami atasözü, farklılıkların buluşmasına olanak verilmesinin önemine 

değinmektedir. Bir Sami atasözünün buraya alınması, bir yandan Samiler’in sesinin 

duyulması açısından, diğer yandan da kitap yazarının, devletin azınlıklar politikası 

ile Sami atasözünün aynı şeyi söylediklerine dikkat çekmek istemesinden dolayıdır. 

Başka bir deyişle bu alıntılarla, bir yandan devletin bu konudaki genel politika çizgisi 

öğrenciye verilmek istenirken, Sami atasözü de bu konuda ulusal azınlıkların sesinin 

                                                 

44
Alıntının İsveççe metni: De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt 

gemensamma svenska kulturarv. Regeringskansliets hemsida 
45

Alıntının İsveççe metni: Sveriges minoritetspolitik syftar till att stärka de nationella minoriteternas 

rättigheter och ge stöd till minoritetsspråken så de hålls levande. Skolverket 
46

Alıntının İsveççe metni: Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskolan har 

fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och 

tornedalingar) kultur, språk, religion och historia. Ur skolans läroplan Lgr 11 
47

Alıntının İsveççe metni: Håll stigarna öppna för möjliga möten. Samiskt ordspråk 
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de duyulduğu söylemini yaratmaya çalışmaktadır. Ancak ulusal azınlıklar konusunda 

verilen metinlerde, bu farklı kültür ve dillerin buluşmasından ve bunların beraber 

yarattıkları ortak kültür mirasından çok söz edilmediği de dikkat çekmektedir. 

Metnin başında, devletin azınlık politikası olarak belirtilen ‘’ulusal azınlıkların dili 

ve kültürü ortak İsveç kültürümüzün bir parçasıdır’’ söylemi, ders kitap metinlerinin 

genel havası olmaktan çok uzaktır. Ulusal azınlıkların dil ve müziklerinden söz 

edilmekte, bu konuda bilgiler verilmekte ve hatta ünite sonundaki sorularla bu 

azınlıkların müziklerinin dinlenmesi için öğrenci teşvik edilmekle birlikte, ders kitap 

metinlerinde ulusal azınlıkların kültürlerinin, ülkenin ortak kültürüne katkılarından 

hemen hemen hiç söz edilmemektedir. Bu etkinin en belirgin anlatıldığı nadir 

yerlerden biri, Romanlar’ın dili hakkında bilgi verilen metindir. Bu metinde 

İsveççe’nin Romani dilinden bazı kelimeler ödünç aldığına dikkat çekilmektedir.  

İsveççe, Romani Chib dilinden bazı kelimeler ödünç aldı, örneğin ‘’tjej’’ [‘’kız’’]  ve 

‘’jycke’’ [‘’köpek’’] sözcükleri gibi
48

 (Wergel & Hildingson, 2014, s. 261).   

4.2.1.3. Tartışma  

Genel hatları ile hem müfredathem de ders kitap metinlerinin çokkültürcü bir 

söyleme sahip olduklarını söylemek mümkündür. Müfredatülkedeki ulusal azınlıkları 

ismen anmakta ve öğrencinin ulusal azınlıklar hakkında bilgi sahibi olmasını 

istemektedir. Ders kitap metinleri de ulusal azınlıkları hem ismen anmakta hem de 

bunların her biri hakkında özgün bilgiler sunmaktadır. 

Ders kitap metinlerinin her bir ulusal azınlığın tarihini kendi başına bir bütünlük 

içinde anlatması; devletin tarihsel süreçte bu azınlıklara yönelik yaptığı ayrımcı 

politikaları ve genel toplumun bunlar hakkındaki önyargılarını dile getirmesi; ulusal 

azınlıkların yazar ve bireylerinden alıntılar yapması; ulusal azınlıkların kullandığı 

bayrak ve ulusal marşları ve bunların ulusal günleri anması gibi özellikleri, ders 

                                                 

48
Alıntının İsveççe metni: Flera ord i svenskan är inlånade från romani chib, exempelvis "tjej" och 

"jycke". 
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metinlerinde ulusal azınlıkların tarih ve kültürünün önemli ve değerli olduğuna da bir 

gönderme olarak yorumlamak mümkündür.   

Tüm bu olumlu özelliklere rağmen, müfredat ve ders kitap metinlerinde, ulusal 

azınlıkların ulusun bir parçası olduğuna yönelik çok güçlü bir vurgunun olmadığı 

görülmektedir. Müfredat, birey ve grupların etnik köken ve dinlerinden dolayı 

ayrımcılığa izin verilmemesinin okulun bir görevi olarak saymasına rağmen, yine de 

bu vurguyu güçlendirecek metinlerin olmadığı dikkat çekmektedir. Ders kitabı da 

İsveç devletinin geçmişte ulusal azınlıklara karşı uyguladığı ayrımcılık politikalarına 

dikkat çekerken, devletin bugün uyguladığı azınlık politikasının olumlu yönlerini öne 

çıkarmakta ama bu azınlık gruplarının bugünkü toplumda yaşadıkları sorun ve 

ayrımcılığa ya çok yüzeysel yer vermekte veya hiç vermemektedir.  
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Tablo 4.4:  Toplum Bugün 8 Müfredat ve Ders Kitap Analiz Bulguları. 

 Yurttaşlık Bilgisi (Toplum Bugün 8) 

Müfredat 

Toplum Bugün 8 Ders Kitabı 

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Çokkültürlülük/ 

Çokkültürcülük 

kavramları) 

 

Çokkültürlü ve çokkültürcü bir söylem 

var. Metinler bu kavramları 

kullanmıyor ama bunların anlamını 

veren kavramlar mevcuttur ve bunlara 

olumlu anlam yüklenmektedir. 

 

Çokkültürlü ve çokkültürcü bir 

söylem var. Metinler bu kavramları 

kullanmıyor ama bunların anlamını 

veren kavramlar mevcuttur ve 

bunlara olumlu anlam 

yüklenmektedir. 

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Azınlıklar) 

 

Ülkenin ulusal azınlıkları ismen 

anılmakta ve öğrencinin bu konuda 

bilgilendirilmesini istemektedir. 

Ulusal azınlıklara olumlu bir bakış 

mevcuttur. 

 

Ülkenin ulusal azınlıkları ismen 

anılmakta ve ulusal azınlıklara 

olumlu bir bakış mevcuttur. Her 

birinin tarihi kendi özgül 

çerçevesinde ele alınıyor. 

 

Çok Seslilik 

(Azınlıkların sesi) 

 

Ulusal azınlıkların isimleri anılmakta, 

bunlar hakkında öğrencinin 

bilgilendirilmesi istenmektektedir.  

 

Azınlıkların tarihleri kendi özgül 

çerçevesinde, azınlıklara ait yazar ve 

bireylerden alıntıların yapıldığı, 

ulusal azınlıkların kullandığı marş, 

bayrak ve flama gibi semboller 

metinlerde yer almaktadır. İsveç 

devletinin tarihte yaptığı asimilasyon 

ve ayrımcı politikalara dikkat 

çekilmektedir.  

 

Ötekileştirme: 

‘’Biz’’ ve ‘’Onlar’’ 

(Azınlıklar ulusun 

bir parçasıdır) 

 

Azınlıkları ötekileştirici bir söylem 

olmamasına rağmen bunların ulusun 

önemli bir parçası olduklarına dair 

güçlü bir vurgu da yoktur. 

 

Azınlıkları ötekileştirici bir söylem 

olmamasına ve bunların ulusun bir 

parçası olduklarına dair bir söylem 

olmasına rağmen söylem çok güçlü 

değildir.  
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4.2.2. Tarih 7-9
49

 (Müfredat ve Ders Kitabı) 

4.2.2.1. Müfredat 

Bu bölümün başında Yurttaşlık Bilgisi (çalışmada bu dersin muhtevasını veren kitap 

Toplum Bugün 8 adlı çalışmadır) dersinin müfredatı anlatılırken, İsveç’te kullanılan 

tüm müfredatların genel amaçlarının anlatıldığı ilk bölüm metnin ortak olduğu 

belirtilmişti. Bu nedenle Tarih dersi müfredatının giriş kısmını da oluşturan birinci 

bölüm burada yeniden ele alınmayacaktır. Burada Tarih dersi müfredatının ikinci 

bölümü incelenecektir. Bu bölüm 14 sayfadan oluşmaktadır. Bu sayfalarda 7-9. 

sınıflarda okutulan Tarih dersinin amacı, derslerde okutulacak konu başlıkları, 

öğrencinin 9. sınıfta ulaşması gereken bilgi ve beceri kriterleri ve dersten geçer not 

alması için öğrencinin bilgi seviyesi gibi noktalar ele alınmaktadır.   

4.2.2.1.1. Liberal Çokkültürcülük 

Müfredatta, çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramı kullanılmamaktadır ancak 

bunun yerine Tarih dersinin amacı başlığı altında, öğrencinin ‘’farklı kültürel bağlam 

ve yaşam koşulları’’nı anlaması istenmektedir (Lgr 11, 2011, s. 172).  

Ulusal azınlıklar kavramı ise müfredatın, öğrencinin 7-9. sınıflar arasında okuması 

gereken konu başlıklarını veren bölümde kullanılmaktadır. Burada aynı zamanda 

yerli halk kavramı da kullanılmaktadır ve vurgu yerli halk olarak kabul edilen 

Samiler’e yapılmaktadır. Müfredat metni ‘’Yerli halk Samiler ile diğer ulusal 

azınlıklara ilişkin’’ İsveç’teki durumlarının ‘’tarihsel bir perspektiften’’
50

 

incelenmesini istemektedir. Burada ulusal azınlık gruplarından biri olan ama aynı 

zamanda yerli halk olarak da statüsü kabul edilen Samiler ismen anılmasına rağmen 

diğer ulusal azınlıkların isimlerinin anılmaması dikkat çekmektedir. Metinlerde 

ulusal azınlıkların durumlarına tarihsel perspektiften bakılmasının istenmesi, bu 

                                                 

49
 Kitabın İsveççe adı Historia 7-9’dur ancak çalışmada Tarih 7-9 olarak anılacaktır.  

50
Alıntının İsveççe metni: Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella 

minoriteternas situation i Sverige. 
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alanda kitap yazan yazara ve dersi veren öğretmene azınlıkların durumuna tarihsel 

perspektiften ve eleştirel bakma olanağını vermektedir. Bu açıdan, analizi yapılacak 

tarih kitabında, ulusal azınlıklarla ilgili metinlerin bu tarihsel perspektiften yazılıp 

yazılmadığına ayrıca bakılacaktır.  

Tarih dersinin müfredatı ile Toplum Bugün 8 dersinin müfredatı arasındaki önemli 

bir fark, bunların öğrencinin dersten geçer not alması için ulusal azınlıklar hakkında 

bilgi sahibi olma kriteri ile ilgilidir. Toplum Bugün 8 dersinin müfredatta dersten 

geçer not alması için öğrencinin ulusal azınlıklar hakkında bilgi sahibi olması 

zorunluyken, Tarih dersinin müfredatında bu kriter mevcut değildir. Başka bir 

deyişle Tarih dersi müfredattı, öğrencinin öğrenmesi gereken konu başlıklarından 

biri olarak yerli halk Samiler ve diğer ulusal azınlıklar konusunu saymasına rağmen, 

öğrencinin tarih dersinden geçer not alması için bu konudaki bilgisini göstermesi 

geçer not alma kriterleri arasında mevcut değildir.  

Tarih dersi müfredatının bir başka dikkat çeken noktası da programın, öğrencinin 

dersten geçer not alması için, Naziler’in Yahudiler’e yaptıkları soykırım ile 

dünyadaki diğer soykırımlar hakkındaki bilgisini göstermesini zorunlu kılarken, 

İsveç’teki ulusal azınlıkların tarihsel süreçte yaşadıkları baskı ve diğer uygulamaların 

öğrenci tarafından bilinmesini, dersten geçer not alması için zorunlu görmemesidir. 

Müfredatta ulusal azınlıkların İsveç’teki durumunun tarihsel perspektif çerçevesinde 

okutulacağı belirtilmektedir ancak diğer ülkelerdeki halk gruplarına (azınlıklara) 

yapılan soykırımları dersten geçer not alması için zorunlu kılmasına rağmen, 

İsveç’teki ulusal azınlıkların yaşadıkları baskı ve uygulamaların dersten geçer not 

olmak için zorunlu gösterilmemesi, İsveç devletinin ülkesinde yaşayan azınlıklara 

yaptığı baskıyı görünür hale getirmek istemediğine ve/veya bu baskıları hafifletmeye 

yönelik bir çaba içinde olduğu şeklinde değerlendirilebilir. 

4.2.2.1.2. Çok Seslilik 

Bir önceki başlıkta kullanılan alıntıda, ‘’yerli halk Samiler ile diğer ulusal 

azınlıkların İsveç’teki durumlarının tarihsel bir perspektiften’’ incelenmek 
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istenmesini, aynı zamanda azınlıkların seslerinin duyulmasına yönelik bir çaba 

olarak da yorumlamak mümkündür. Çünkü tarihsel perspektif, olaylara farklı 

açılardan bakılmasını da beraberinde getirmektedir ve ulusal azınlıkların İsveç’teki 

durumlarına ‘’tarihsel perspektif’’ penceresinden bakılması, aynı zamanda olayların 

ulusal azınlıkların bakış açısından görülmesine de olanak vermektedir. 

Azınlıkların seslerinin duyulması açısından bir başka metin, müfredatta amaçlarının 

açıklandığı bölümde, eğitimin ‘’öğrencilere tarihsel öykülerin toplumda ve günlük 

hayatta nasıl kullanıldığı konusunda bir anlayış geliştirmelerinde yardımcı’’ 

olacağına ve ‘’öğrencinin kendi ve diğerlerinin kimlikleri, değerleri ve düşünceleri 

hakkında farklı perspektifler edinmesi’’
51

 (Lgr 11, 2011, s. 172) gerektiğine yapılan 

vurgudur. Burada özellikle farklı ‘’tarihsel öykülerin’’ ve ‘’farklı kimliklerin’’ 

öğrenciler tarafından bilinmesinin, azınlıkların seslerinin duyulmasını da sağlayacağı 

söylenebilir.  

Müfredat, eğitimin, öğrencilere ‘’tarihsel dönemlerin, olayların, kişilerin, kültürel 

karşılaşmaların ve gelişim çizgilerinin farklı forumları içeren tarihsel bir referans 

çerçevesini kullanmaları’’
52

 (Lgr 11, 2011, s. 172) için gerekli donanımı sağlamasını 

istemektedir. Müfredat öğrenciyi farklı tarihsel dönemlerin, olay ve kişilerin farklı 

yorumlarının olabileceğini ve aynı tarihsel dönem, olay ve kişilerin farklı gruplar 

tarafından farklı şekilde yorumlanabileceği bilgi ve pratiği ile donatılmasını istemesi, 

programın farklı yorumlara ne kadar açık olduğunu göstermektedir. Müfredat tarihsel 

bilginin oluşturulması için eleştirel bakış ve tarihin farklı şekillerde ve farklı 

yorumlarla kullanıldığına da dikkat çekmektedir.   

Eğitim yolu ile Tarih dersi öğrencilere, 

                                                 

51
Alıntının İsveççe metni: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 

historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika 

perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. 
52

Alıntının İsveççe metni: Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att […] använda en historisk referensram som innefattar 

olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer […].  
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• tarihsel bilgiyi oluşturan temel kaynakların eleştirel olarak incelenmesi,  

yorumlanması ve değerlendirmesi [ve] 

• kendinin ve başkalarının tarihi farklı bağlamlarda ve farklı perspektiflerden kullanması 

yeteneklerini geliştirmesi için gerekli şartlar sağlanacaktır (Lgr 11, 2011, s. 172).  

Müfredatın aynı zamanda, İsveç dışındaki azınlıkların ve özellikle de Naziler’in 

Yahudiler’e yönelik yaptıkları soykırım konusunun Tarih dersinde işlenmesini 

zorunlu konular arasında göstermesi, çok seslilik konusunda uluslararası bir 

perspektife de önem verdiğini göstermektedir. Müfredat, öğrencinin Birinci ve İkinci 

Dünya savaşları konusunda bilgi sahibi olmasının  yanı sıra, bu dönemde azınlıkların 

yaşadığı ‘’baskı, yerinden etme ve soykırım’’ ile ‘’Naziler’in Yahudiler’e yönelik 

soykırımı (Förintelse) ve Sovyet dönemindeki çalışma kamplarının (Gulag)’’
53

(Lgr 

11, 2011, s. 176) da programa dahil edilmesini istemektedir. Diğer ülkelerdeki 

azınlıkların yaşadıkları baskı ve soykırımların müfredata alınması, öğrencinin diğer 

ülkelerdeki azınlıkların seslerini de duymasına olanak vermesi açısından dikkat 

çekicidir. Müfredatın bu konudaki güçlü vurgusuna bir önceki başlıkta Naziler’in 

Yahudi soykırımı ve diğer soykırımlar konusunun öğrencinin Tarih dersinden geçer 

not alması için bilmesi gereken konular arasında saydığı belirtilmişti. Kuşkusuz bu 

bir yönüyle dünyadaki diğer azınlıkların seslerinin de duyulması açısından önemlidir 

ve bu müfredatın çok sesliliğine bir işarettir ama diğer taraftan bu konu, aynı 

zamanda İsveç’in kendi azınlıklarına yaptığı baskıların, diğer ülkelerdeki azınlıklara 

yapılan baskılar kadar önemsenmediğini veya bunu önemsizleştirilmeye ve/veya 

hafifletilmeye çalışılmasının bir örneği olarak yorumlanabileceği belirtilmişti.  

Müfredatın çok sesliliğini göstermesi açısından dikkat çeken bir başka metin de yine 

öğrencinin bilgi ve beceri göstermesi istenen kriterlerden biri olan, ‘’öğrencinin 

tarihin çeşitli bağlamlarda ve farklı amaçlarla nasıl kullanılmış ve kullanılabileceği’’ 

ile ‘’geçmişle ilgili farklı betimlemelerin, bugünkü farklı algılamalara nasıl yol 

açabileceği ve bunun hangi sonuçlar doğurabileceği’’ konusunda muhakeme 

                                                 

53
Alıntının İsveççe metni: Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. 
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etmesinin’’
54

 (Lgr 11, 2011, s. 180) istenmesidir. Buradaki amaç yine öğrencinin 

tarihin nasıl farklı şekillerde yorumlanabileceğinin, bu farklı yorumların farklı 

algılamalara ve sonuçlara neden olabileceğine yaptığı vurgu ile aslında tarihin nasıl 

ağırlıklı olarak farklı söylemlerle oluşturulduğuna dikkat çekmektedir.  

4.2.2.1.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar  

Müfredatın ikinci kısmı ulusal azınlıkları ötekileştirecek ifadeler içermemesine 

rağmen bunların toplumun bir parçası olduklarına dair güçlü bir vurgusu da olmadığı 

görülmektedir. Ulusal azınlıklar konusunda müfredatın giriş bölümünü oluşturan 

birinci kısmında bir vurgu olmasına rağmen Tarih dersinin amaç ve derste işlenecek 

konuların da belirtildiği ikinci bölümde bir vurgunun olmaması bu konudaki söylemi 

zayıflatmaktadır. Müfredatın birinci bölümündeki metinler daha önce İsveç Örneği 

başlığı altında, Toplum Bugün 8 Müfredat başlığı altında ele alındığı için tekrardan 

kaçınmak için burada tekrar edilmeyecektir.  

4.2.2.2. Tarih 7-9 Ders Kitabı  

Historia 7-9 (Tarih 7-9) adlı ders kitabı 7, 8 ve 9. sınıflarda okutulmaktadır. 262 

sayfası olan ders kitabı beş büyük üniteye ayrılmıştır. Ayrıca her ünitenin altında da 

farklı başlıklar taşıyan 24 küçük ünite vardır. Beş büyük ünite ile bunların alt 

ünitelerinin isimleri şunlardır:  

I. ESKİ UYGARLIKLAR: 1. 18. Yüzyıla Kadar Yüksek Uygarlıklar 2. Antik 

Dönem 3. Yüksek Kültürlerden Tarihsel Kaynaklar 

II. DÜNYA TİCARETİ, SANAYİLEŞME VE DEVRİMLER: 1. Yükselen Dünya 

Ticareti 2. Sanayi İhtilali 3. Devrimler ve Yeni Düşünceler 4. İnsanların Daha İyi 

Yaşam Koşulları İsteme Hakkındaki Tarihi Kaynaklar  

                                                 

54
Alıntının İsveççe metni: Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur 

historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften samt hur skilda 

föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser 

det kan få. 
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III. EMPERYALİZİM VE DÜNYA HARBİ: 1. Sömürgecilik ve Emperyalizm 2. 

Milliyetçilik, Demokrasi ve Diktatörlük 3. Dünya Harbi ve 20. Yüzyıl’daki 

Soykırımlar 4. İnsanlığın Baskıya Karşı Direnişi Hakkında Tarihsel Kaynaklar 

IV. DEMOKRATİKLEŞME, SAVAŞ SONRASI DÖNEM VE KÜRESELLEŞME: 

1. İsveç’te Demokratikleşme 2. İsveç’in Refah Toplumu 3. Ulusal Azınlıklar 4. 

Soğuk Savaş ve Sovyetler Birliği’nin Düşüşü 5. BM, AB ve İskandinav İşbirliği 6. 

Tarihsel Perspektiften Güncel Çatışmalar 7. Akraba ve Ailenin Tarihsel Kaynakları 

V. TARİH NASIL KULLANILIYOR VE TARİHSEL KAVRAMLAR: 1. Tarihin 

İzi 2. Tarihin Kullanımı 3. Tarihin Kullanımı ve Ulusal Kimlikler 4. Tarihsel Empati 

5. Tarihsel Bağlamları Açıklamak 6. Epok - Tarihsel Bir Zaman Kavramı   

Analiz bölümü tüm kitap metinlerini kapsamasına rağmen, esas ağırlık Ulusal 

Azınlıklar alt ünitesinin de yer aldığı 4. ünite olan Demokratikleşme, Savaş Sonrası 

Dönem ve Küreselleşme ile 5. ünite olan Tarih Nasıl Kullanılıyor ve Tarihsel 

Kavramlar adlı bölümleri kapsayacaktır.  

Kitabın kapağında 1949 yılında Almanya’da çekilen iki çocuğu gösteren bir resim 

vardır. Resmin 1949 yılından seçilmesi, II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonrasındaki 

dönemi betimlemek için olabilir. Resmin Almanya’dan seçilmesi ise savaşı 

kaybetmesi ve çok acı olaylara sahne olmasından kaynaklanabilir. Resmin hakkında 

daha fazla bir açıklama mevcut değildir. Kitabın arka kapağına ise ders kitabındaki 

büyük ünitelerin başlıkları ve her ünitenin yanına bu üniteyi betimleyecek bir resim 

yerleştirilmiştir. 

Ön kapak iç sayfalarında herhangi bir simge, süsleme veya harita olmamasına 

rağmen, arka kapak iç sayfasında iki sayfaya yayılan bir dünya haritası mevcuttur. 

Ancak haritanın iki dikkat çeken yönü vardır: Birincisi ülke olarak İsveç’in ilk etapta 

ve hemen fark edilmesi için herhangi bir çabaya girişilmediği ve ikincisi de Avrupa 

kıtasının haritanın merkezine yerleştirilmemiş olmasıdır. İki sayfaya yayılan 

haritanın sağ tarafı Amerika kıtası ile başlarken en solunda da Avrupa ve Afrika 
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kıtaları görülmektedir. Haritanın orta bölgesinde daha çok Asya ülkeleri ile 

Avustralya görünmektedir. İsveç ve Avrupa merkezli olmayan haritanın, Tarih 

kitabının nötr yönünü güçlendirmek için kullanılmış olması muhtemeldir.  

4.2.2.2.1. Liberal Çokkültürcülük 

Kavram olarak çokkültürlülük ve çokkültürcülük kavramları ders kitap metinlerinde 

geçmemektedir ancak İsveç’in, ülkede tek bir etnik grubun yaşadığı hakim 

düşüncesinin tersine, hem tarihsel süreçte hem de bugün tek etnik halkın yaşadığı bir 

ülke olmadığı, farklı dil ve diyalektleri konuşan farklı halk gruplarının yaşadığı bir 

ülke olduğu belirtilmektedir.  

İsveç’te, İsveç’in çok homojen bir ülke olduğu, yani ülkede yalnızca bir halk grubunun 

yaşadığına dair uzun süre boyunca bir algı vardı. Ancak, 1809 yılına kadar, 600 yıl 

boyunca İsveç, halkın İsveççe ve Fincenin farklı diyalektlerini konuştuğu bir krallıktı. 

Buna ek olarak, örneğin ulusal azınlıklar olan Romanlar, Yahudiler, Tornedalingar, 

İsveç Finleri ve Samiler gibi hem geçmişte hem de bugün azınlıklar vardı/vardır.  

İsveç’e göç yüzlerce yıldır sürüyor. Ortaçağ boyunca çok sayıda Alman ve 17. yüzyılda 

Wallonlar [İsveç’e] gelmiştir
55

 (Lindholm, 2016, s. 236).  

Kitap yazarı aynı zamanda, bir ülkede ulusal kimlik yaratmak için ülkede yaşayan 

halkın ortak geçmişe dayanan köklere sahip olduğu düşüncesinin yaratıldığına, ancak 

bunun sadece tahayyül edilen bir düşünce olduğuna da gönderme yapmaktadır.  

Bir ülkede ulusal bir kimlik yaratmak için, halkın uzun, ortak bir kökenden geldiği 

düşüncesi önem taşıyordu. Bununla birlikte, bir bölgede sadece bir halk grubunun ortak 

tarihi mirasa sahip olduğunu söylemek oldukça zordur. Daha geniş bir alan, genellikle 

farklı halk grupları, dil ve dinlerden oluşan bir tarihe sahiptir 
56

 (Lindholm, 2016, s. 

235).  

                                                 

55
Alıntının İsveççe metni: I Sverige fanns länge uppfattningen att Sverige var ett mycket homogent 

land, det vill säga att det endast bodde en enda folkgrupp i landet. I 600 år, fram till 1809, var 

Sverige dock ett rike där befolkningen talade olika dialekter av svenska och finska. Därtill fans och 

finns fortfarande minoriteter, till exempel de natinella minoriteterna romer, judar, tornedalingar, 

sverigefinnar och samer. 

   Invandring till Sverige har skett i hundratals år. Under medeltiden kom ånga tyskar och under 1600-

talet kom valloner. 
56

Alıntının İsveççe metni: För att skapa en nationell identitet i ett land var uppfattningen viktig att folk 

hade ett gemensamt ursprung lång tillbaka i tiden. Det var dock svårt att säga att det bara är ett vist 
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Kitabın Ulusal Azınlıklar başlığını taşıyan ünitedeki ilk cümle de yine ülkenin 

çokkültürlü yapısına bir vurgu ile başlamaktadır. 

Samiler, İsveç Finleri, Tornedalingar, Romanlar ve Yahudiler, İsveç’te çok uzun bir 

geçmişe sahip tarihsel kökleri olan farklı azınlık gruplarıdır
57

 (Lindholm, 2016, s. 194) 

İsveç’in bu çokkültürlü yapısı belirtildikten sonra metin, İsveç devletinin bu ulusal 

azınlıklara yaptığı baskılar ve ayrımcı politikalar ile çoğunluğun bunlar hakkındaki 

önyargılarına dikkat çekerek devam etmektedir (Lindholm, 2016, s. 194). İsveç’in 

1922 yılında parlamento kararı ile Uppsala kentinde kurduğu Irk Araştırma Enstitüsü 

(Rasbiologiska institutet) ve bunun Samiler  ile Romanlar’ın kafatası ölçümlerinden 

yola çıkarak, bu grupların nasıl ‘’aşağı ırklara’’ mensup oldukları konusundaki 

çalışmaları bu baskılara örnek olarak verilmektedir (Lindholm, 2016, s. 194). Kitap 

yazarı, İsveç devletinin ulusal azınlıklar ile ilişkilerinde yarattığı bu karamsar 

tabloyu, İsveç Parlamentosu’nun oybirliği ile aldığı bir kararla beş azınlığın ulusal 

azınlık olarak kabul edildiğine işaret etmekle değiştirmektedir. Yazar bu kararın, 

devletin ulusal azınlıkların dil ve kültürünün korunup gelişmesi için destekte 

bulunacağı anlamına geldiğine vurgu yapmaktadır (Lindholm, 2016, s. 194).  

Kitabın bir başka dikkat çeken yönü de ‘’18. Yüzyıla Kadar Yüksek Uygarlıklar’’ 

adlı bölümde ‘’Osmanlı İmparatorluğu 1453-1922’’ alt başlığında Osmanlı 

devletinin çokkültürlü yapısına yaptığı vurgudur.  

Osmanlı imparatorluğu İslam, Türk kültürü ve eski Bizans İmparatorluğu’nun 

temellerine dayanıyordu. İmparatorluk içinde farklı diller konuşan çok sayıda cemaat 

yaşıyordu. [İmparatorlukta] Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler uzun zaman yan 

yana yaşadı
58

  (Lindholm, 2016, s. 25). 

Metni destekleyen iki de resim mevcuttur ve birincisi Ayasofya’yı merkez alan 

Sultanahmet bölgesini göstermektedir. İkinci resim ise İstanbul’daki bir kiliseden 

                                                                                                                                          

folk som harf en gemensam historia i ett område. Ett större område har haft ofta en historia med 

flera olika folkgrupper, språk och religioner. 
57

Alıntının İsveççe metni: Samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar är olika 

minoritetsgrupper med historiska rötter i Sverige som går långt tillbaka i tiden. 
58

Alıntının İsveççe metni: Det osmanska riket byggde på islam, den turkiska kulturen och det gamla 

Bysantiska riket. Inom riket bodde många folkgrupper som talade olika språk. Muslimer, kristna och 

judar levde länge sida vid sida. 
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alınan ve İsa’nın bir mozaik resmini gösteren fotoğraftır. Ayasofya resminin 

altındaki yazıda binanın Bizans döneminde kilise, Osmanlı döneminde ise cami 

olduğu belirtilmektedir (Lindholm, 2016, s. 25).  

Azınlık ve ulusal azınlıklar kavramı kitapta kullanılmaktadır ve ‘’Ulusal Azınlıklar’’ 

bölümünde daha önce belirtildiği gibi, İsveç Parlamentosu’nun Samiler, İsveç 

Finleri, Tornedalingar, Romanlar ve Yahudiler’i ulusal azınlık olarak kabul ettiği 

belirtilmektedir (Lindholm, 2016, s. 194). Kitaptaki bu bölüm (Ulusal Azınlıklar) her 

bir ulusal azınlık hakkında kısa bilgiler içeren metinlerden oluşmaktadır. Ulusal 

azınlıkların anlatıldığı metinlerin başlıkları ise sadece ulusal azınlık grubunun 

isminden oluşuyor. Bu metinler, Samiler’in ülkesi olarak tanımlanan Sápmi bölgesini 

gösteren bir harita ile Samiler, Romanlar ve Yahudiler hakkında birer resimle 

destekleniyor. Ayrıca ulusal azınlıkların konuştuğu dili ve sayılarını gösteren bir 

tablo da mevcuttur.  

Kitap, en uzun metni Samiler’e ayırmıştır ve resim ve harita ile birlikte bir sayfayı 

biraz geçmektedir. Metin, Samiler’in yerli halk olduklarına vurgu yapmakta ve yerli 

halk kavramını da açıklamaktadır.  

Samiler [ülkenin] yerli halkıdır. Yerli halk, bir devletin o halkın yaşadığı bölgede 

kurulmasından önce, uzun zaman boyunca bölgede yaşayan bir halk grubudur
59

 

(Lindholm, 2016, s. 194).  

Samiler’in tarihi çok kısa anlatılmakta ve esas vurgu, İsveç devletinin Samiler’e 

yönelik baskıları ile ülkeleri olan Sápmi bölgesini nasıl İsveçlileştirmeye çalıştığına 

yapılmaktadır. Metinde, İsveç devletinin Samiler’in topraklarını nasıl ele geçirdiğini, 

onları nasıl zorla çalıştırdığını ve geleneksel dinlerinin nasıl yasaklandığı 

anlatılmaktadır. 19. yüzyılda Samiler’in ‘’daha aşağı bir ırk’’ olarak görüldüğü ve bu 

düşüncelerin Samiler’e yapılan baskıları haklılaştırmak için kullanıldığı belirtilerek, 

Sami ve İsveçliler arasındaki sorunların bugün de devam ettiği kaydedilmektedir.  

                                                 

59
Alıntının İsveççe metni: Samerna är ett urfolk. Ett urfolk är en folkgrupp som har levt i ett område 

långt innan en stat grundades i just det området av någon annan folkgrupp. 
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Sanayileşme döneminde Samiler, güçlerinin büyük bir bölümünü maden açmak ve 

hidroelektrik santralleri inşa etmek isteyen devlete kaybetti. Madenlerdeki ve 

hidroelektrik enerjisindeki ekonomik çıkarlar, Sápmi’deki arazilerin kime ait olduğu 

konusunda hala çatışmalara neden olmaktadır
60

  (Lindholm, 2016, s. 195). 

Ancak metinde Samiler’in tarihleri konusunda detayların yer almadığı görülmektedir 

ve bugün Samiler’in toplumda yaşadığı ayrımcılık gibi sorunlardan da hemen hemen 

hiç söz edilmemektedir. Kitap metninin Samiler konusundaki resmi daha çok, 

Samiler’i İsveç devletinin baskılarına maruz kalan ‘’kurban’’ olarak vermekte, 

bunların kendilerine has tarih, dil ve geleneklerinden söz edilmemektedir. Ders 

kitabının bu konudaki önemli bir noktası, Samiler’in yerleşim alanlarını gösteren bir 

harita kullanarak, okuyucuya Sami ülkesi/ülkeleri konusunda bir fikir vermesidir. 

Ulusal azınlıklar açısından bir başka önemli nokta ise Sami ülkesini, İsveçliler’in 

adlandırdığı şekliyle Lapland (Laponya) değil ama Samiler’in adlandırdığı şekliyle 

Sápmi olarak kullanmasıdır.       

Romanlar ve Yahudiler hakkındaki metinlerin, İsveç Finleri ve Tornedalingar 

hakkındaki metinlerden biraz daha uzun oldukları görülmektedir. Romanlar 

hakkındaki metin yarım sayfa kadardır ve metin, ilk Romanlar’ın İsveç’e 16. 

yüzyılda geldiklerini belirterek başlamaktadır. Hemen arkasından da bunların tarihsel 

süreçte şiddet ve ayrımcılığa hedef oldukları vurgulanarak, Romanlar’a karşı olan 

nefret ve önyargıların antiziganism olarak adlandırıldığı belirtilmektedir (Lindholm, 

2016, s. 195).  

Daha sonraki metinler, Romanlar’ın yaşadıkları zorluklardan; 20. yüzyıl boyunca 

okula gidemediklerinden ve bir belediyede üç haftadan fazla kalmalarına izin 

verilmediğinden söz etmektedir. İsveç’te ne kadar uzun zaman yaşamış olurlarsa 

olsunlar, kendileri ve çocuklarının İsveç vatandaşlığını kazanamadıklarına ve bu 

yüzden oy kullanma hakkı ve eğitim gibi hakları kullanamadıklarına dikkat 

çekilmektedir. 1950’lı yıllara kadar devletin ve bir bölüm halkın Romanlar’ı İsveç 

                                                 

60
Alıntının İsveççe metni: Under industrialiseringen förlorade samerna stora delar av sin makt till 

staten som ville öppna gruvor och anlägga vattenkraftverk. Ekonomiska intressen i gruvor och 

vattenkraft leder fortfarande till konflikter om vem som egentligen har rätt till marken i Sápmi. 
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ırkına karşı bir tehdit olarak gördüklerini ve ancak 1960’lı yıllardan sonra 

Romanlar’ın durumunda bazı iyileştirmeler olduğunu ama bugün de özellikle 

alışveriş merkezlerinde, otel ve restoranlarda ayrımcılığa maruz kaldıkları 

yazılmaktadır. Ayrıca hükümetin de 2014 yılında Romanlar’ın yaşadıkları baskıları 

anlatan bir kitap yayımladığına dikkat çekilmektedir (Lindholm, 2016, ss. 195-196).  

Yahudiler konusundaki metin modeli, Romanlar’ın modeline benzemektedir. Metin, 

Yahudiler’in 17. yüzyılda din değiştirerek Protestan mezhebine girmek kaydıyla 

İsveç’te yerleşmelerine izin verildiği ile başlayıp, Yahudiler’e karşı ayrımcı 

politikaların detayları ile devam etmektedir  (Lindholm, 2016, ss. 196-197). 

Yahudiler konusundaki metin de ne Yahudiler’in kültürü ne de bunların dil ve 

toplumsal yaşamları ile ilgilenmektedir. Metinlerin esas vurgusu, İsveç devletinin 

başta Yahudiler’e karşı olan ayrımcı politikaları ve 1944 yılından sonra bu tutumun 

nasıl olumlu şekilde değiştiğine yöneliktir.  

İsveç Finleri ve Tornedalingar konusundaki metinler ise birkaç cümleden 

oluşmaktadır. İsveç Finleri konusundaki metinde, kısa tarihi bilgiler verilmekte ve 

önyargılardan dolayı birçok Finli anne-babanın kendi çocuklarıyla Fince 

konuşamadığı söylenerek bitirilmektedir. Aynı şekilde Tornedalingar konusundaki 

metin de kısa tarihi bilgilerden sonra devletin bunları İsveçlileştirme politikalarından 

söz edilirken, bugün kullandıkları dilin Meänkieli olarak adlandırıldığı belirterek 

bitirilmektedir (Lindholm, 2016, s. 195). Bu iki ulusal azınlık grubuna ayrılan 

metinlerin çok kısa olması yanında bunlarla ilgili herhangi görsel bir malzeme de 

kullanılmadığı görülmektedir. Kitap metni bu iki ulusal azınlık grubunun bugün 

yaşadığı sorunlar konusunda da tümüyle sessiz kalmaktadır.  

Metinlerin sonunda ise ünitede geçen kavram ve öğrencinin cevaplaması istenen bazı 

sorular mevcuttur. Kavram kısmında yerli halk, Meänkieli gibi kavramlar yanında 

islamofobi kavramı da açıklanmaktadır. Sorular kısmında ise ulusal azınlıkların 

isimlerinin neler olduğu ve bunların devlet tarafından ne tür baskılara maruz 

kaldıkları yönünde sorular yanında İsveç’in İkinci Dünya Savaşı döneminde 

Yahudiler’e nasıl yardım ettiği sorusu da mevcuttur. Son soru ise bir tartışma 
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sorusudur ve farklı kültür ve dillere sahip olan halk gruplarına karşı önyargı ve 

nefretin nasıl azaltılacağı sorgulanmaktadır.   

10. Toplumdaki farklı halk gruplarına karşı önyargı ve nefreti azaltmak için neler 

yapılabileceğini tartışın? [Bu konuda] Sen ne yapabilirsin, okul ne yapabilir ve 

politikacılar ne yapabilir?
61

 (Lindholm, 2016, s. 197). 

Soruda dikkat çeken bir nokta faklı halk gruplarına karşı önyargı ve nefretin nasıl 

‘’azaltılacağı’’nın sorulmasıdır. Sorunun bu şekilde sorulması, yazarın bu tür önyargı 

ve nefretin tümüyle yok olmayacağını düşünmesinden kaynaklanmış olabilir ama 

yine de bu düşüncesini soruya bu şekilde yansıtması, sanki bu tür önyargı ve nefret 

suçunun tümüyle kaldırılmasının imkansız olduğunun da önceden bir önkabul olarak 

görüldüğünü düşündürmektedir. Sorunun bu şekilde formüle edilmesi, farklı halk 

gruplarına karşı hafif şiddetteki önyargı ve şiddetin sanki kabul edilebilir olduğu 

şeklinde yorumlara açık olduğunu göstermektedir.  

Tarih kitabının dikkat çeken bir başka yönü Türkiye’deki azınlık grupları olarak 

kabul edilen Ermeni, Yunan ve Süryaniler’i de anmasıdır. Kitabın Emperyalizm ve 

Dünya Savaşı ünitesi altında verilen ve dünyanın farklı bölgelerinde farklı halk 

gruplarına karşı yapılan soykırım ve baskıların anlatıldığı Dünya Savaşı ve 20. 

Yüzyıl’daki Soykırımlar başlığı altında Ermeni, Yunan ve Süryaniler’e yönelik 

yapıldığı söylenen katliamlar da anılmaktadır. Ermeniler’in ismi ilk olarak Dünya 

Savaşı ve 20. Yüzyıl’daki Soykırımlar başlığının girişinde yer almaktadır. Konuya 

giriş niteliğindeki metinde, Birinci Dünya Savaşı döneminde etnik aidiyetlerinden 

dolayı sivillerin de öldürüldüğü ve buna örnek olarak da en az bir buçuk milyon 

Ermeni’nin öldürüldüğü belirtilmektedir (Lindholm, 2016, s. 116). İlerleyen 

bölümlerde Tarihsel Soykırımlar başlığı altında Ermeni ve Yunan Soykırımları alt 

başlığında Osmanlı ordusunun Hıristiyan Ermeniler’in düşman Rusya’ya yardım 

ettiklerinden şüphelendikleri belirtilerek, 1915-1920 yılları arasında Osmanlı 

İmparatorluğu’nda süren soykırımda bir buçuk milyondan fazla Ermeni’nin 

                                                 

61
Alıntının İsveççe metni: 10. Diskutera vad som kan göras för att minska fördomar och hat mot olika 

folkgrupper i samhälle? Vad kan du göra, vad kan skola göra och vad kan politiker göra? 
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katledildiği yazılmaktadır. 1914-1922 döneminde de ölüm yürüyüşleri, infazlar ve 

katliamlarla bir milyon Yunanlı’nın öldüğü belirtilmektedir. Metin aynı zamanda 

Süryani, Asuri ve Keldaniler’in de öldürüldüğünü belirtmektedir. Yunanistan ve 

Türkiye Arasındaki Mübadele başlığı altında ise 1919-1922 yılları arasında 

Yunanistan ve Türkiye’nin savaştığını ve 1923 yılında yapılan barış antlaşması 

çerçevesinde bir buçuk milyon Rumun Türkiye’den Yunanistan’a göç ettiğini ve 

Yunanistan’dan da 500 bin Türk’ün Yunanistan’ı terk ederek Türkiye’ye gelmek 

zorunda kaldığı belirtilmektedir. Bu bölümde katledilen Ermeniler’i gösteren bir 

resim de görsel malzeme olarak kullanılmıştır (Lindholm, 2016, s. 154). Ermeniler 

konusu son kez Tarih Nasıl Kullanılıyor ve Tarihsel Kavramlar ünitesinde Soykırım 

ve Ulusal Kimlikler alt başlığı altında, soykırımların ulusal kimliğin 

oluşturulmasında önemli rol oynadıklarına vurgu yapılmakta ve buna örnek olarak da 

Yahudi soykırımı yanında Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan Ermeni soykırımının 

ulusal kimliği oluşturmada önemli rolüne dikkat çekilmektedir (Lindholm, 2016, s. 

154).  

Kitabın dünyada meydana gelen soykırım ve katliamlara geniş şekilde yer 

vermesinin bir nedeni, Tarih müfredatının bu konuya dikkat çekmesinden 

kaynaklanıyor olabilir. Müfredat, İkinci Dünya Savaşı döneminde Yahudiler’in 

yaşadığı soykırıma özellikle dikkat çekerken, diğer soykırımların da öğrenciler 

tarafından öğrenilmesini istemektedir (bu konuda daha fazla bilgi bir önceki konu 

başlığı altında mevcuttur). Ancak kitap, dünyada meydana gelen soykırımlara geniş 

yer verip bu halk gruplarının yaşadıkları baskı ve zulümlere dikkat çekerken, 

İsveç’teki ulusal azınlıklara İsveç devleti tarafından yapılan baskıları anmasına 

rağmen, bunları çok yüzeysel olarak geçmesiyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda 

kitabın geneline bakıldığında, İsveç’in çokkültürlü yapısının farklı kültür, dil ve 

dinleri taşıyan ulusal azınlıkların da içinde olduğu bir ülke söylemine güçlü bir vurgu 

yapmadığı görülmektedir. Ulusal azınlıklar bir ünite altında işlenmekte ve her azınlık 

bir başlık altında anlatılmaktadır ancak ulusal azınlıklar hakkındaki metinler, Samiler 

hariç tutulursa oldukça kısadır. Tornedalingar ve İsveç Finleri konusundaki metin 

birkaç kelimeden ibarettir. Metinler daha çok İsveç devletinin ulusal azınlıklara 
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yaptığı baskılardan söz etmekte, ancak ulusal azınlıkların farklı kültür, dil ve 

dinlerinden neredeyse hiç söz etmemektedir. Ulusal azınlıklar konusundaki 

metinlerin ağırlığının, tarihsel olaylar ve devletin bu azınlık gruplarına yönelik 

ayrımcı politikalarında yoğunlaşmasının bir nedeni, Tarih müfredatının yerli halk 

Samiler ile diğer ulusal azınlıkların tarihsel perspektiften ele alınmasını istemesinden 

dolayı olabilir. Ancak metinlere bakıldığında, ulusal azınlıklar konusunda çok kısa 

ve tarihsel bir perspektif vermekten çok, azınlıkların İsveç devletinin politikaları 

sonucu ‘’kurban’’ olduklarını vurguladığı, ancak bunların özgün tarihinin dile 

getirilmediği görülmektedir.  

4.2.2.2.2. Çok Seslilik  

Tarih 7-9 kitabının Ulusal Azınlıklar başlıklı ünitesinde, İsveç devletinin ulusal 

azınlıklara yönelik izlediği ayrımcı politikalara yapılan vurguya rağmen, ulusal 

azınlıkların olaylar konusundaki hiçbir perspektifinin metinlerde yer almadığı 

görülmektedir. Ne ulusal azınlık yazar ve bireylerin görüşleri, ne bunların özgün 

tarihi hakkında bilgiler mevcuttur. Ulusal azınlık grubundan bir yazar olan Katarina 

Taikon’nun ismi dışında hiçbir yazar, aydın, sanatçı, politikacı gibi ulusal azınlık 

gruplarına ait birey ismi geçmemektedir. Taikon’un ismi de sadece Stockholm’da 

1967 yılında Romanlar’ın hakları için yapılan bir protestoyu gösteren bir resmin 

altyazısında geçmektedir (Lindholm, 2016, s. 196). 

Kitap metinleri, İsveç’teki ulusal azınlıkların seslerinin duyulması, bunların duygu ve 

düşüncelerinin metinlere yansıması açısından oldukça zayıf olmasına rağmen, kitabın 

geneline bakıldığında metinlerin farklı seslerin duyulmasına oldukça açık olduğu 

görülmektedir. Kitabın genel çizgisine bakıldığında, sadece Avrupa ve İsveç 

merkezli bakış açısıyla yazılmadığı, başka bakış açılarına da yer verildiği dikkat 

çekmektedir. Örneğin Ortaçağ Boyunca Güney Akdeniz başlığı altında verilen 

metinde, Bizans İmparatorluğu’nun anlatıldığı yerde İslam’ın nasıl yayılıp geliştiği 

ve Osmanlı İmparatorluğu gibi konularda da ara başlıklar mevcuttur. Daha önceki 

bölümde, kitabın bu bölümünden alıntıyla, Osmanlı İmparatorluğu’nun nasıl 

çokkültürlü bir imparatorluk olarak betimlediği belirtilmişti. İslam’ın Başlaması ve 
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Yayılması alt başlığında, İslam’ın İspanya’da yarattığı çokkültürlülüğe ve bilim 

konusundaki başarılarına da vurgu yapılmaktadır.  

711-1492 yılları boyunca İspanya, Müslüman Araplar tarafından yönetildi. Orada 

Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler yan yana yaşıyordu. Araplar bilime yatırım 

yaptı. 800’lü yıllarda Cordoba kentinin 500 bin kitabı olan bir kütüphanesi vardı. Aynı 

dönemde Hıristiyan Avrupa’nın en zengin kralları ancak yüzlerle ifade edilebilecek 

kitaba sahipti
62

 (Lindholm, 2016, s. 24). 

Kitabın özellikle Hıristiyan-Müslüman ikileminde, Avrupa bakış merkezli olmadığı 

görülmektedir. Müslümanlar’ın İspanya’da kurduğu çokkültürlü yapıya işaret etmesi, 

bunların sahip olduğu kitapların Avrupa’nın en zengin Hıristiyan kralları ile 

karşılaştırılması ve Müslümanlar’ın bu alanda yaptığı gelişmelere dikkat çekilmesi, 

kitap yazarının metinleri oluştururken farklı bakış açıları ile farklı sesler yaratmaya 

çalıştığını göstermektedir. Kitap yazarı Müslüman Araplar’ın İspanya’da kurduğu 

yönetim için olumlu bir resim çizerken, İspanya’nın Müslümanlar’dan alındıktan 

sonra Müslüman ve Yahudiler’e yapılan baskılar ve bunların ülkeyi terk etmek 

zorunda kaldıkları da anlatılmaktadır. Aynı sayfada ayrıca Yahudiler’in 15. yüzyılın 

sonlarında İspanya’dan sürüldüklerini tasvir eden, 1792 yılından kalma bir resmin 

fotoğrafına da yer verilmektedir (Lindholm, 2016, s. 25).    

Çok seslilik açısında bir başka örnek yine aynı başlık altında Haçlı Seferleri 

konusunda verilen bilgilerde görülmektedir. İslam’ın Hıristiyan Batı tarafından bir 

tehdit olarak görüldüğüne dikkat çekilerek 11 ve 13. yüzyıllar arasında yapılan Haçlı 

Seferleri’nin ‘’Hıristiyan ve Müslümanlar arasında şüphe ve düşmanlığa neden 

olduğu’’na dikkat çekilmektedir. Başka bir deyişle kitap yazarı, burada da İslam ve 

Hıristiyanlığı birbirine zıt kavramlar olarak kullanma yerine, bu dinler arasında 

oluşan düşmanlığın arkasındaki nedenleri anlama çabası içindedir (Lindholm, 2016, 

s. 25).    

                                                 

62
Alıntının İsveççe metni: Under åren 711-1492 styrdes Spanien av muslimska araber. Där levde 

muslimer, kristna och judar sida vid sida. Araberna satsade på vetenskap. I staden Córdoba fanns det 

under 800-talet ett bibliotek med 500 000 böcker. Vid samma tidpunkt hade de rikaste kungarna i 

det kristna Europa bara ett hundratal böcker. 
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Dünya Ticareti, Sanayileşme ve Devrimler başlığı altında, Avrupa merkezli bakışa 

eleştirel bir bakış olduğu görülmektedir.  

Hıristiyanlık’tan başka bir dine mensup insanlar sadakatsiz sayılırlardı. Örneğin bu 

düşünce yerli halkları etkiledi. [...].  

Hıristiyan olmayan ya da Avrupa dışındaki dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan 

insanlar daha aşağı olarak görülmeye başlanmıştı. Örneğin Amerika’da İnka halkı ve 

Aztekler din değiştirmeye mecbur edildi veya idam edildi
63

 (Lindholm, 2016, s. 47).    

Ayrıca bu bakışın etkisiyle diğer bölgelerdeki halkların yok edildiği ve/veya büyük 

yıkımlara uğramasıyla son bulduğuna dair daha detaylı bilgiler verilmektedir 

(Lindholm, 2016, ss. 47-50).  Yazar ayrıca, İsveç devletinin de, diğer devletlerin 

yaptığı ticaretle karşılaştırıldığında küçük de olsa köle ticareti yaptığını belirterek, 

İsveç’in uzun zaman boyunca bu ticarete karıştığını reddettiğini dile getirmektedir 

(Lindholm, 2016, s. 52).  

Kitap yazarının farklı ses ve bakışları metinlere yansıtmasına bir başka örnek de 

dünyadaki bazı soykırımları anlatması sırasında görülmektedir. Bu olaylar 

çerçevesinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 20. yüzyıl başında Hıristiyan gruplara 

karşı yaptığı katliamları anlatması yanında, 1990’lı yıllarda Balkanlar’da 

Müslümanlar’a karşı yapılan soykırımları da dile getirmektedir.  

1990’lı yıllarda eski Yugoslavya savaşı sırasında [...] Sırp ve Hırvat tarafı, 

Müslümanlar’ın ‘’sadece’’ 1400’lü yıllardan beri bölgede bulunduğunu ve dolayısıyla 

orada yaşamaya hakkı olmadığını belirtti. Çok sayıda Müslüman vatanından sürüldü 

veya öldürüldü. Müslümanlar’ın tarihsel izlerini ortadan kaldırmak için camiler yıkıldı 

ve kiliselere dönüştürüldü
64

 (Lindholm, 2016, s. 239). 

Aynı şekilde yazar, Almanya’da İkinci Dünya Savaşı döneminde Yahudiler’e yapılan 

soykırımı anlatırken, bugün de, Hindistan’da Müslümanlar’a, Pakistan’da Hindu ve 

                                                 

63
Alıntının İsveççe metni: Människor som tillhörde en annan religion än kristendomen sågs som 

otrogna. Det drabbade urfolken. [...]. Människor som inte var kristna eller som levde i andra 

världsdelar än Europa började ses som underlägsna. I Amerika drabbade det till exempel inkafolket 

och aztekerna som tvingades byta religion eller riskera att avrättas. 
64

Alıntının İsveççe metni: Under kriget i före detta Jugoslavien på 1990-talet [...] den serbiska och den 

kroatiska sidan tog [...] att muslimerna "bara" hade funnits i området sedan 1400-talet och därför 

inte hade rätt att bo kvar där. Många muslimer fördrevs och mördades. Moskéer revs och ersattes av 

kyrkor för att ta bort de historiska spåren av muslimerna. 
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Sihler’e yapılan baskıları, Sovyetler Birliği’ndeki çalışma kamplarında yaşananların 

yanı sıra Endonezya’da 1965-1966 yıllarında komünistlere yapılan baskıları da dile 

getirmektedir (Lindholm, 2016, ss. 154-160).    

4.2.2.2.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar  

Ders kitaplarında, ulusal azınlıkların ulusun bir parçası olduğu konusundaki en 

dikkat çeken metin, Ulusal Azınlıklar ünitesinin daha önce alıntısı verilen ilk 

cümlesidir.  

Samiler, İsveç Finleri, Tornedalingar, Romanlar ve Yahudiler, İsveç’te çok uzun bir 

geçmişe sahip tarihsel kökleri olan farklı azınlık gruplarıdır  (Lindholm, 2016, s. 194). 

Yukarıda verilen alıntı İsveç’teki ulusal azınlıkları ismen anması yanında bunların 

İsveç ülkesinde uzun bir geçmişe sahip, tarihsel kökleri olan azınlıklar olarak 

göstermektedir ve bu yolla bunların İsveç toplumunun bir parçası olarak görülmeleri 

gerektiğine dolaylı bir vurgu yaptığı söylenebilir. Ancak Ulusal Azınlıklar başlığı 

altında kısa da olsa her azınlık grubu için yazılan metinlerde, bu konuda, azınlıkların 

toplumun önemli bir parçası olduklarını dair başka herhangi bir metne 

rastlanmamaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, bu metinler daha çok İsveç devletinin 

ulusal azınlıklara karşı yaptığı ayrımcılığa ve baskılara dikkat çekmektedir.  

İsveç toplumunun çok etnikli olduğuna bir başka vurgu da İsveç’te Ulusal Kimlik alt 

başlığı altında verilen metinde geçmektedir. Burada İsveç’in tek etnik gruptan 

oluşmadığı, tarihsel süreçte olduğu gibi bugünde ‘’Romanlar, Yahudiler, 

Tornedalingar, İsveç Finleri ve Samiler’in’’ ulusal azınlık olarak kabul edildiği, 

ulusun farklı azınlık gruplarından oluştuğuna vurgu yapılmaktadır (Lindholm, 2016, 

s. 236). 

Ancak bu iki metin dışında, ulusal azınlıkların ulusun bir parçası oldukları 

konusunda vurguya sahip metin bulmak neredeyse imkansızdır. Örneğin Tarih Nasıl 

Kullanılıyor ve Tarihsel Kavramlar ünitesi altındaki Tarihin İzi altbaşlığında 

İsveççe’nin Latince, Almanca, Fransızca ve İngilizce’den kelime aldığı 
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belirtilmesine rağmen ulusal azınlık olarak kabul edilen halk gruplarının dillerinden 

İsveççe’ye geçen kelimeler konusunda tümüyle sesiz kalınması dikkat çekmektedir. 

Yine aynı bölümde İngilizce’deki ‘’window’’ (pencere) sözcüğünün Vikingler 

döneminde pencere için kullanılan ‘’vindöga’’ (rüzgar gözü) kelimesinden geldiği 

belirtilmesine (Lindholm, 2016, s. 227) rağmen, İsveççe’den ulusal azınlık dillerine 

geçen sözcüklerden de hiç söz edilmiyor. Oysa Tornedalingar ulusal azınlığın dili 

olan Meänkelie, Fince ve İsveççe’nin karışımından meydana gelen bir dildir.       

4.2.2.3. Tartışma    

Tarih dersinin müfredatında yerli halk Samiler ile diğer azınlıkların isimleri 

anılmakta ve bunların tarihsel perspektiften ele alınması istenmektedir. Ayrıca 

müfredatın, Yahudiler’in İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazilerin yaptığı 

soykırıma özel bir vurgu yapması yanında diğer ülkelerde meydana gelen soykırım 

ve baskıların da ele alınmasını istemesi dikkat çekmektedir. Ders kitap metinleri ise 

Ulusal Azınlıklar başlığı ile verilen ünitede her bir ulusal azınlığın anlatıldığı bir 

bölüme sahip olmasına rağmen Samiler dışındaki diğer azınlıklara ayrılan metinlerin 

çok kısa olduğu görülmektedir, Tornedalingar ve İsveç Finleri’ne  ayrılan bölüm 

sadece birkaç cümleden ibarettir. Kitap metinleri azınlıkları ismen anmasına ve 

İsveç’in tek etnik bir halktan oluşmadığı ve ulusal azınlık guruplarının İsveç’te çok 

eski döneme dayanan tarihsel köklere sahip olduklarına vurgu yapmasına rağmen 

bunları sesinin çok da duyulmadığı görülmektedir. Ulusal azınlıklar konusundaki 

metinler kısa ve ulusal azınlıklar konusunda çok yüzeysel bilgiler sunmaktadır. 

Metinlerde ulusal azınlıklar ötekileştirilmemesine rağmen bunlar bir nevi İsveç 

devletinin ayrımcı politikalarının ‘’kurban’’ı olarak sunulmakta ve kendilerine özgün 

tarihlerinden ve bunların İsveç toplumuna katkılarından çok söz  edilmediği 

görülmektedir. Ders kitabı açısından önemli bir nokta ise Samiler’in yerleşim 

alanlarını gösteren bir haritanın metinler için görsel bir malzeme olarak kullanılması 

ve Sami ülkesini, İsveçlilerin adlandırdığı şekliyle, Lapland (Laponya) olarak değil 

ama Samiler’in söylediği gibi, Sápmi olarak adlandırmasıdır.   
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Tablo 4.5:  Tarih 7-9 Müfredat ve Ders Kitap Analiz Bulguları. 

 Tarih 7-9 Müfredat  Tarih 7-9 Ders Kitabı  

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Çokkültürlülük/ 

Çokkültürcülük 

kavramları) 

 

Çokkültülü bir söylem mevcuttur. 

 

Çokkültülü ve çokkültürcü bir 

söylem mevcuttur.  

Aynı zamanda Osmanlı 

İmparatorluğunu da çokkültülü 

olarak betimlemektedir. 

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Azınlıklar) 

 

Ulusal azınlık kavramı kullanılıyor, 

ülkedeki ulusal azınlıkların isimleri 

veriliyor ve Samiler yerli halk olarak 

tanımlanıyor. 

 

Ulusal azınlık kavramı kullanılıyor, 

ülkedeki ulusal azınlıkların isimleri 

veriliyor ve Samiler yerli halk olarak 

tanımlanıyor. 

 

Çok Seslilik 

(Azınlıkların sesi) 

 

Azınlık isimleri veriliyor ancak 

bunların perspektifi yoktur. 

 

Azınlık isimleri verilmektedir ancak 

olaylarda ulusal azınlıkların 

perspektifi yoktur. 

 

Ötekileştirme: 

‘’Biz’’ ve ‘’Onlar’’ 

(Azınlıklar ulusun 

bir parçasıdır) 

 

Ulusal azınlıklar ulusun bir 

parçasıdır. 

 

Ulusal azınlıklar ulusun bir parçasıdır 

ancak bu konuda güçlü bir vurgu 

yoktur. 
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4.2.3. Tarihe Perspektif Bakış
65

 (Müfredat ve Ders Kitabı)  

4.2.3.1. Müfredat 

Ortaöğretimde (10-12. sınıflar) okutulan derslerin müfredat, ilköğretimde olduğu gibi 

iki kısımdan meydana gelmektedir. Ortaöğretim müfredatının
66

 birinci bölümü lisede 

okutulan tüm ders müfredatlarının giriş metnini oluşturmaktadır ve burada okulun 

amacı ve ulaşmak istediği amaçlar gibi konular işlenmektedir. Müfredatın ikinci 

bölümü ise dersin amaç, işlenecek konu başlıkları ve öğrencinin dersten geçer not 

alması için göstermesi gereken bilgi ve becerileri hakkındadır. Ortaöğretimde 

kullanılan ve müfredatın birinci bölümünü oluşturan metinlerin çoğu ilköğretim 

müfredatının birinci kısmında yer alan metinlerle ya büyük bir benzerlik göstermekte 

ya da aynı metinlerden oluşmaktadır.   

Çalışmanın konusu olan Tarih müfredatının ilk bölümü (bu ortaöğretimde okutulan 

tüm ders müfredattlarının da giriş bölümüdür) 10 sayfadan oluşmaktadır ve burada 

okulun genel amacı ve görevleri gibi genel bilgiler mevcuttur. Müfredatın ikinci 

bölümünü oluşturan ve dersin amacı, işlenecek konuların başlıkları ve öğrencinin 

dersten geçer not alması için gerekli bilgi ve becerileri belirten ikinci bölümü altı 

sayfadan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında analiz edilen müfredat, 2011 yılında 

yazılan metindir.  

4.2.3.1.1. Liberal Çokkültürcülük 

Müfredatın metinlerinde kavram olarak çokkültürlülük ve çokkültürcülük 

(İsveççe’de mångkulturalism) kullanılmıyor. Müfredatın giriş niteliğini oluşturan 

birinci bölümünde, bu kavramı çağrıştıracak başka bir kavram, kültürel çeşitlilik 

(kulturell mångfald) kullanılmaktadır. Kültürel çeşitlilik kavramı, İlköğretim 

                                                 

65
Kitabın İsveççe adı Perspektiv på historien 1b (Tarihe Perspektif Bakış 1b)’dir, çalışmada Tarihe 

Perspektif Bakış olarak anılacaktır. Kitap 10. sınıflarda okutulmaktadır.   
66

İsveç’te kullanılan Ortaöğretim Müfredat (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011)  [Ortaöğretim Müfredat, Mezuniyet Hedefi ve Lisede Okutulan Ortak 

Dersler 2011] çalışmada İsveç’te kullanılan kısaltma şekliyle Gy 11 olarak kullanılacaktır. 
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müfredatında kullanılan metinlerle aynıdır. Ortaöğretim müfredatın da ilköğretim 

programında belirtildiği gibi, İsveç toplumunun globalleşmesi ile birlikte kültürel 

çeşitlilikte bulunan değerin görülmesine ve bunun öğrenciye ülkenin kültürel 

çeşitliliği konusunda da bir anlayış geliştireceğine vurgu yapılmaktadır (Gy 11, 2011, 

ss. 5 ve 7). Ortaöğretim müfredatında bu kavramla ilgili metinler, ilköğretim 

müfredattı ile aynı olduğundan ve Tarih 7-9 başlığında anlatıldığı için tekrardan 

kaçınmak için burada tekrar edilmeyecektir.  

Ulusal azınlıklar kavramı ve bunların isimleri, ortaöğretimde okutulan tüm derslerin 

müfredatlarının giriş bölümündeki metinde geçmesine rağmen, Tarih dersinin 

konularının içeriğini detaylı olarak belirten ikinci bölümde yer almadıkları dikkat 

çekmektedir. Kavram, müfredatın ilk bölümünde, her öğrencinin liseyi bitirdiğinde 

öğrenmesi gereken konuların başlıklarının verildiği metinde geçmektedir.  

[Öğrenci] ulusal azınlıkların (Yahudiler, Romanlar, yerli halk Samiler, İsveç Finleri ve 

Tornedalingar) kültürü, dili, dini ve tarihi hakkında bilgisi olacaktır
67

 (Gy 11, 2011, s. 

10).  

Ulusal azınlıklar kavramının müfredat bölümünün giriş kısmında geçmesine ve 

öğrencinin bu ulusal azınlıkların kültür, dil, din ve tarihi hakkında bilgi sahibi 

olmasının okulun temel görevleri arasında sayılmasına rağmen, bu konu başlığının 

Tarih dersinde işlenecek konuların başlıkları altında yer almadığı ve öğrencinin Tarih 

dersinden geçer not alması için bu konuda bilgi ve beceri gösterme zorunluluğu 

olmadığı görülmektedir. Bu şu açıdan önemlidir; müfredatın birinci bölümünde 

belirtilen konu ve noktalar okulun/öğretmenin genel görevleri olarak sıralanır ve bu 

görevler, okulun ulaşması beklenen hedefleri olarak görülmektedir. Başka bir deyişle 

okulun genel amaçlarının belirtildiği bölümdür. Oysa müfredatın ikinci bölümünde 

belirtilen konu ve noktalar, okulun ulaşması gereken hedefleridir. İkinci bölümde 

anılan hedefler okulun ulaşılacak hedefleridir ve bu hedefler öğrencinin dersten geçer 

not alması için de bu alanlarda bilgi ve becerisini göstermek zorunda olduğu 

                                                 

67
Alıntının İsveççe metni: [Eleven] har kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, 

urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.  
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konulardır. Bu açıdan ilköğretim ve ortaöğretim müfredatları arasında önemli bir 

fark, ortaöğretim programında öğrencinin ulusal azınlıkların kültür, dil, din ve 

tarihini hakkında bilgi sahibi olması okulun genel amaçlarının yazıldığı birinci 

bölümde geçerken, ilköğretim müfredatta, ulusal azınlıklar hakkında hem müfredatın 

birinci bölümünde hem de okulun ulaşılacak hedeflerini gösteren ve öğrencinin 

dersten geçer not alması için bu konuda bilgi ve beceri göstermesi gereken konular 

arasında olan ikinci bölümde yer almasıdır.  

Ortaöğretim Tarih müfredatında, ulusal azınlıklar konusu derste işlenecek ders 

konuları arasında zorunlu sayılmadığı gibi Toplum Bugün 8 dersinin müfredatınnda 

belirtilen öğrencinin bunlar hakkında bilgi sahibi olması ve dersten geçen not alması 

için bu konuda bilgi göstermesi gerektiği konusunda da bir metin bulunmamaktadır. 

Buna karşın, azınlıkların dilleri konusu, İsveççe (Svenska 2) dersinin 11. sınıfta 

okutulacak zorunlu konu başlıkları altında geçmektedir ve burada İsveç’te ve diğer 

kuzey ülkelerinde kullanılan diyalektler yanında ulusal azınlık dillerinin de işlenmesi 

istenmektedir (Gy 11, 2011, s. 169). Müfredatın genel amaçları bölümde sıralanan 

ulusal azınlıkların kültür, dil, din ve tarihi konusunda bilgilerin, Tarih ve/veya 

Yurttaşlık Bilgisi derslerinin konuları arasında olması beklenirken, bu konunun bu 

dersler yerine İsveççe dersinde işlenecek olması, bunların kültür, din ve tarihlerinden 

çok dillerine bir vurgu olduğu anlamına gelmektedir.  

Kuşkusuz Tarih ve/veya Yurttaşlık Bilgisi derslerini verecek öğretmenler, müfredatın 

öğretmene verdiği büyük özgürlükten yaralanarak, müfredatın birinci bölümünde 

ulusal azınlıklar hakkında yazılan metinden yola çıkarak bu konuyu derslerde 

işleyebilirler, ancak müfredatın ikinci bölümünde bulunan ve derste/derslerde 

işlenecek konu başlıkları ve öğrencinin dersten/derslerden geçer not alması için 

göstermesi gereken bilgi ve beceriler arasında olmamasından dolayı öğretmen 

açısından bu bir zorunluluk değildir. İsveççe dersini öğreten öğretmen de, yine 

müfredatın birinci bölümünde geçtiğinden dolayı, ulusal azınlıkların dilleri konusunu 

işlerken, bunların kültür, din ve tarihlerini de ele alması mümkündür, ancak bu 

konular ders müfredatının ikinci bölümünde sayılmadığı için bu noktaları ele almak 
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zorunda değildir. İsveççe öğretmeni açısından zorunlu olan durum ulusal azınlıkların 

dilleri konusunun işlenmesidir. Bu yönüyle ulusal azınlıkların ortaöğretimdeki Tarih 

müfredatındaki vurgusunun, ilköğretimdeki Tarih müfredatındaki vurgusundan çok 

daha zayıf olduğu görülmektedir.  

4.2.3.1.2. Çok Seslilik  

Müfredatın ilk bölümünü oluşturan giriş niteliğindeki bölümde okulun bir görevinin 

de öğrencinin ulusal azınlıkların kültür, dil, din ve tarihi hakkında bilgilenmesini 

sağlamak olduğu belirtilen cümleler dışında, azınlıkları doğrudan ilgilendiren başka 

bir metne rastlanmamaktadır.  

Müfredat, doğrudan ulusal azınlıkların seslerinin duyulması konusunda sessiz 

kalırken, İlköğretim müfredatında olduğu gibi demokrasi kavramı (Gy 11, 2011, ss. 

5-6) ve okulun farklı görüşlerin dile getirilmesini teşvik etmeye (Gy 11, 2011, s. 6) 

vurgu yaptığı ve bu yolla çok seslilik yaratmaya çalıştığı görülmektedir. Demokrasi 

konusuna vurgu yapan metinler, ilköğretim müfredatı ile neredeyse aynıdır.  

Okul sistemi demokratik temellere dayanmaktadır [...] Eğitim insan hakları ve İsveç 

toplumunun dayandığı temel demokratik değerleri öğretir ve bunlara saygı gösterilmesi 

için çaba gösterir
68

 (Gy 11, 2011, s. 5). 

Eğitimin demokrasinin temel değerleri konusunda bilgi vermesi yeterli değildir. Buna 

ek olarak, eğitim demokratik çalışma yöntemleriyle yürütülecek ve kişisel sorumluluk 

alma ve toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılması için öğrencinin yetenek ve isteği 

geliştirilecektir
69

 (Gy 11, 2011, s. 6) 

                                                 

68
Alıntının İsveççe metni: Skolväsendet vilar på demokratins grund […] Utbildningen ska förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. (Bu metin İlköğretim Müfredat’nda da aynıdır, Lgr 11, 2011, s. 

7).   
69

Alıntının İsveççe metni: Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i 

samhällslivet. (Bu metinİlköğretim Müfredatn’daverilenmetinle bazısözcük farklarına rağmen aynı 

anlamdadır. Lgr 11’deki metin şöyledir: Eğitimin demokrasinin temel değerleri konusunda bilgi 

vermesi yeterli değildir. Öğretimin kendisi demokratik çalışma yöntemleriyle yapılmalıdır ve 

öğrencileri toplumsal hayata aktif olarak katılmalar için hazırlar. Bu, [öğrencilerin] kişisel 

sorumluluk almaları yeteneğini geliştirmelidir.   
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Müfredatın giriş niteliğindeki metinde, demokrasi kavramına yapılan vurgu çok 

sesliliğe kapı açmasına rağmen bu çok sesliliğin ulusal azınlıkların seslerini de 

kapsayacağını garantilemekten uzaktır. Aynı şekilde farklı seslerin sınıfta dile 

getirilmesine yapılan vurgu, ulusal azınlıkların seslerinin de duyulacağı anlamına 

gelmemektedir. Bunun en önemli nedeni, Tarih müfredatının derste işlenecek konu 

başlıkları arasında ulusal azınlıklar başlığının bulunmaması ve öğrencinin Tarih 

dersinden geçer not alması için bu konuda herhangi bir bilgi ve beceri gösterme 

konusunda bir şartın olmamasıdır.  

Müfredatın ikinci bölümünü oluşturan metinde bir başka dikkat çeken nokta ise bu 

bölümde İsveç’in 19 ve 20. yüzyılda gerçekleştirdiği demokratikleşme hareketlerinin 

inceleneceği ve bununla birlikte ‘’göç, barış çabaları, […] insan hakları, eşitlik, 

sömürgecilik, […] soykırım ve çatışmalar’’ (Gy 11, 2011, s. 68) gibi olayların ele 

alınacağına yapılan vurguya rağmen, ulusal azınlıklardan söz edilmediği 

görülmektedir. Dolayısıyla müfredat, sınıfta farklı düşüncelerin dile getirilmesi için 

yaptığı vurguya rağmen, ulusal azınlıkların seslerinin duyulması konusunda oldukça 

sessiz davranmaktadır.   

4.2.3.1.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Müfredatın ilk bölümünde ulusal azınlıkların isimlerinin anılmasına ve bunların 

kültür, dil, din ve tarihinin öğretilmesinin okulun sorumluluğunda olduğuna yapılan 

vurguya rağmen, ulusal azınlıkların ulusun bir parçası olduklarına dair doğrudan bir 

metne rastlanmamaktadır. Müfredatın birinci bölümünde, ülkenin kültürel 

çoğulculuğunun hatırlatılmasına rağmen, ulusal azınlıkların bu çoğulculuğu 

oluşturmada birer önemli faktör olduklarına dair bir vurgu olmadığı görülmektedir.  

İsveç kültüründen söz ederken, etnik aidiyeti belirten İsveç (svensk) sözcüğü değil 

ama coğrafi aidiyeti belirten İsveç (Sverige) sözcüğünün kullanılmasının (Gy 11, 

2011, s. 5) olumlu olmasına rağmen, coğrafi betimleme olan İsveç kültürünün hangi 

kültürlerden oluştuğuna dair bir açıklama yapılmamaktadır. Sözü edilen kültürün 

çoğunluğun kültürüne bir vurgu olduğu, müfredatta okulun öğrencileri ‘’aktif ve 
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bilinçli’’ bir şekilde etkileyerek ‘’bizim toplumun ortak değerlerinin’’
70

  (Gy 11, 

2011, s. 11) pratikte tezahür etmesine çalışacağını  belirtmesinden  anlaşılmaktadır. 

Buradaki ‘’bizim’’ sözcüğü çoğunluğu oluşturan ve etnik aidiyeti temsil eden İsveç 

(svensk) değerlerine bir göndermedir.  

Yine üfredatın birinci bölümünde, öğrencinin farklı yaşam koşulları, kültür, dil, din 

ve tarihi olan insanlarla karşılaşma ve iletişim kurmasının önemine (Gy 11, 2011, s. 

11)  değinerek, bu farklılıklarla ulusal azınlıkların mı kast edildiği yoksa global bir 

perspektiften diğer ülkelerde yaşayan gruplarından mı söz edildiği belli değildir. 

Ancak müfredatın farklı yerlerinde global topluma yapılan vurgudan (Gy 11, 2011, 

ss. 5, 7, 10)  bu ifadeyle diğer ülkelerden farklı kültür, dil, din ve tarihi olan insan 

gruplarının kastedilmiş olması daha büyük bir ihtimal olarak görülmektedir.  

4.2.3.2. Tarihe Perspektif Bakış Ders Kitabı  

Tarih kitabının toplam 468 sayfası mevcuttur ve kitap 12 üniteye ayrılmıştır. Üniteler 

şu başlıklardan oluşmaktadır: Tarihe Giden Yollar (Vägar till historien), Belgelere 

Kritik Bakış (Källkritik), Eski Geçmiş (Forntiden), Antik Çağ (Antiken), Ortaçağ 

(Medeltiden), Yeni Zamanlar Yeni Dünyalar (Nya tider nya världar), İhtilaller 

Dönemi (Revolutionernas tidevarv), İdeolojiler ve Milliyetçilik (Ideologier och 

nationalism), Batı Dünyayı Fethediyor (Västerlandet erövrar världen ), Savaştan 

Savaşa (Från krig till krig), Savaş Sonrası Dönem (Efterkrigstiden) ve Yeni Bir 

Dünya Düzenine Doğru (Mot en ny världsordning).  

Kitap temel olarak 10. sınıf tarih ders kitabı olarak kullanılmasına rağmen bazı konu 

başlıkları 11 ve 12. sınıflarda da işlendiğinden kitap bu sınıflarda da 

kullanılmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi dersi işleyen öğretmen ders kitabını 

izlemekten çok dersin müfredatını izlemekle sorumlu olduğundan kitap ve materyal 

                                                 

70
Alıntının İsveççe metni: […] aktivt och medvetet  […] vårt samhälles gemensamma värderingar 

[…].  
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seçimi tümüyle öğretmene bırakılmıştır. Bu nedenle kitap 10. sınıflar yanında bazen 

11 ve 12. sınıflarda da kullanılmaktadır.  

Mezopotamya, Mısır ve Çin gibi ilk uygarlıklar konusunda kısa bilgilerin verildiği 3. 

üniteden sonra 4. ünitede Antik Çağ incelenmektedir. Kitabın ağırlığını oluşturan 

konu ise Avrupa tarihidir. Avrupa tarihinin anlatıldığı ünitelerde İsveç tarihi de 

önemli bir konu olarak belirmektedir.  

Kitabın dış düzeneğinde, kapak resmi dışında herhangi bir süsleme yoktur. Kitabın 

dış kapak resmi 1979 yılında o dönemin Sovyet lideri Leonid Brejnev ile Doğu 

Almanya lideri Erich Honecker’in Berlin Duvarı’na çizilen bir yağlı boya resminin 

fotoğrafıdır. Aynı resim, daha küçük bir boyutuyla kitabın arka kapağında, kitap 

hakkında bilgiler içeren kısa bir metinle birlikte de kullanılmıştır. Bu resim dışında 

kapakta veya kitabın ön ve arka iç sayfalarında bir süsleme veya harita olmadığı 

görülmektedir. Kitap bu yönüyle 8. sınıf Tarih kitabından ayrılmaktadır. 8. sınıf 

Tarih kitabının arka iç kapağında bir dünya haritası resmi mevcuttu.  

4.2.3.2.1. Liberal Çokkültürcülük 

Kavram olarak çokkültürlülük ve çokkültürcülük sözcükleri ders kitabında 

kullanılmıyor. Ancak kitap, Avrupa kültürünün farklı kültürlerin etkisi altında 

geliştiğine vurgu yapmaktadır. Antik Çağ adlı ünitede, Ortadoğu’da Fenikeliler’in 

Avrupa kültürüne etkisine değinilmektedir. 

İbranice, Arapça, Farsça ve Yunanca yazım sistemleri Fenike alfabesinden geliştirildi. 

Daha sonra Yunan yazı sisteminden bugün hala tüm Batı dünyasında egemen olan Latin 

alfabesi gelişmiştir
71

 (Nyström vd., 2016, s. 49) 

Metnin verildiği sayfada Malta’da bulunmuş, Yunan ve Fenike dillerinde yazıldığı 

bir taş resmi mevcuttur ve 22 harfli Fenike alfabesinin, ‘’bizim kendi alfabemize’’ 

                                                 

71
Alıntının İsveççe metni: Både de hebreiska, arabiska, persiska och grekiska skriftsystemen 

utvecklades ur det feniciska alfabetet. Ur den grekiska skriften växte sedan det latinska alfabetet, 

som än i dag dominerar i hela västvärlden. 
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(İsveç alfabesine gönderme yapılıyor burada) temelini oluşturduğu belirtilmektedir 

(Nyström vd., 2016, s. 49)  

Tarih kitabının metinleri, aynı zamanda Avrupa’nın Bizans ve İslam medeniyetinden 

de yararlandığına vurgu yapmaktadır. Avrupa’nın Ortaçağ dönemine girdiği bir 

zamanda Antik Çağ medeniyetinin, Bizans ve İslam medeniyetlerinde yaşamaya 

devam ettiği belirtilmekte ve Avrupa’nın daha sonra bu medeniyetlerden yararlandığı 

vurgulanmaktadır (Nyström vd., 2016, s. 69, 73). Kitapta kullanılan, bir Avrupalı 

şövalyeyle bir Arap soylusunun satranç  oynarken gösteren resme yazılan resimaltı 

yazısında, Avrupalılar’ın bu oyunu Araplar’dan öğrendiği ‘’birçok şeyden sadece 

biri’’ olduğu belirtilmekte ve o dönemde ‘’Arap kültürünün birçok alanda Avrupa 

kültüründen daha gelişmiş’’ olduğu belirtilmektedir (Nyström vd., 2016, s. 73).  

Kitap yazarının, Avrupa kültürünün ve dolayısıyla İsveç kültürünün oluşmasında 

Fenike, Bizans ve İslam kültürlerinden yararlanıldığı konusundaki vurgusu önemlidir 

ama buna karşılık İsveç kültürünün oluşumunda ülkedeki ulusal azınlıkları anmaması 

dikkat çekmektedir. Ne İsveç’te yerli halk olarak kabul edilen Samiler’in ne de diğer 

ulusal azınlık grupların İsveç kültürüne yönelik bir katkısından söz edilmemektedir.  

Tarih kitabının bir diğer dikkat çeken yönü, İslam devletleri ile Osmanlı 

İmparatorluğu’nun nasıl farklı kültürlerden meydana geldiğine yaptığı vurgudur.  

Elbette Müslümanlar din öğretilerini yaymak istediler, ama aynı zamanda diğer dinlerin 

yaşamasını da kabul ettiler. Devlete ekstra vergi ödemeleri gerekse bile, Yahudiler ve 

Hıristiyanlar inançlarını koruyabildiler
72

 (Nyström vd., 2016, s. 71)  

Çokkültürlülük ve özellikle de dini hoşgörü konusunda kitap metinleri, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun o dönemde Avrupa’dan çok daha ileride olduğuna dikkat 

çekmektedir. Kitap metinleri 15. yüzyılda İspanya’dan sürülen Yahudiler’in 

durumunu da ele almaktadır.  

                                                 

72
Alıntının İsveççe metni: Muslimerna ville förstås utbreda sin lära men accepterade även andra 

religioner. Judar och kristna fick behålla sin tro, även om de fick betala extra skatter till staten. 
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Nitekim, Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’da olan dini höşgörüden çok daha yüksek bir 

dini hoşgörüye sahipti. Hıristiyanlar ve Yahudiler özel bir vergi ödemek zorundaydılar 

ancak dinlerini özgürce uygulama hakkına sahiptiler. Kendi eğitim sistemine sahiplerdi 

ve toplumda önemli pozisyonlara erişebiliyorlardı. 1492’de çeyrek milyon Yahudi 

İspanya’dan sürüldüğünde bunların çoğu Osmanlı İmparatorluğu’na gitti ve burada 

tebaa olarak kabul edildiler
73

 (Nyström vd., 2016, s. 71).  

Kitabın ilerleyen bölümlerinde Osmanlı’daki Türk milliyetçilik düşüncesinin hakim 

olduğu dönemde, ulus-devletin oluşum sürecinde, Türkler’in ‘’ortak bir ulusal 

kimlik’’ oluşturmak için 1915-1917 yıllarında bir milyondan fazla Ermeni ve 

Süryani’yi katlettikleri belirtilmektedir (Nyström vd., 2016, s. 454). Aynı yerde 

İsrail’in kuruluşu sırasında da 600 bin Filistinli’nin kendi topraklarından sürüldüğünü 

belirten kitap metinleri, ABD’nin kuruluşu sırasında yerli halkın yaşadığı katliam ve 

zorlukları belirtmesine rağmen, İsveç devletinin kuruluşunun anlatıldığı bölümlerde, 

örneğin Samiler’e karşı girişilen toprak işgallerine, yapılan ayrımcılık ve asimilasyon 

politikalarına vurgu yapılmamaktadır. Aksine İsveç’in yüzyıllar süren yönetimi 

sırasında oluşturulan kurum ve yasalar çerçevesinde, halkın bir ‘’aidiyet duygusu 

geliştirebildiği’’ne vurgu yapılmaktadır (Nyström vd., 2016, s. 454). Oysa İsveç’in 

ulus-devlet oluşumunda, Samiler’e yönelik ciddi asimilasyon ve ayrımcı politikalar 

uygulanmış, toprakları, devletin teşvikiyle bölgeye yeni yerleşen İsveçliler’e satılmış 

ve Samiler, Şaman olan dinlerini terk etmek zorunda bırakılmışlardı.  

Kitap İsveç’in çokkültürlü yapısını belirtirken, 1960’lı yıllardan sonra ülkeye İtalya, 

Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya’dan gelen işçilere,  baskılardan kaçan Latin 

Amerikalılar’a, Süryaniler’e, Kürtler’e, savaşlardan kaçan Somali, Afganistan ve 

Suriye göçmenlerine (Nyström vd., 2016, ss. 407, 449) değinirken yüzyıllar boyunca 

ülkede yaşayan Sami ve diğer ulusal azınlıklara vurgu yapmaması oldukça dikkat 

çekicidir. Kitapta, ulusal azınlık olarak kabul edilen Samiler konusunda bir sayfa 

kadar metin bulunurken, İsveç Finleri, Romanlar ve Yahudiler konusundaki bilgiler 

birkaç cümleyi geçmemektedir. Ayrıca bu bilgiler, çoğunluk tarihinin kısa bir detayı 

                                                 

73
 Alıntının İsveççe metni: [...] Gentligen uppvisade det osmanska riket en större religiös tolerans än 

den som rådde i Europa. Kristna och judar måste visserligen betala en särskild skatt, men fick fritt 

utöva sin religion. De hade egna utbildningssytem, och kunde nå framträdande positioner i 

samhället. När en kvarts miljon judar fördrevs från Spanien 1492 gav sig de flesta iväg till det 

osmanska riket, där de välkomnades som undersåtar. 
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olarak anlatılması dışında birşey söylememektedir. Ulusal azınlıklar konusunda 

yazılan birkaç cümlede verilen bilgiler de bunların ne tarihlerini içeriyor ne de bu 

azınlık grupları ile kültürlerinin ülkeye yaptığı katkıdan söz edilmektedir. Vurgu 

daha çok tarihsel bir bakış açısından İsveç devletinin bu azınlıklara yaptıkları baskı 

ve ayrımcı politikalarla ilgilidir.  

Kitap ulusal azınlık kavramını kullanmazken, ülkedeki ulusal azınlık gruplarını da ne 

ismen vermektedir ne de İsveç’in imzaladığı Avrupa Konseyi’nin azınlıklarla ilgili 

antlaşmalarından söz etmektedir. Kitap buna karşılık azınlık kavramını 

kullanmaktadır ve İsveç’in uyguladığı folkhemmet
74

 (Halk Evi) politikaları  

çerçevesinde, birey ve azınlık haklarının nasıl bu politikaların gölgesinde kaldığına 

dikkat çekmektedir (Nyström vd., 2016, s. 420). 

Ders kitabının ulusal azınlıklar konusunda bilgi içermemesinin bir nedeni, ulusal 

azınlıklar konusunun Tarih dersinin müfredatındaki birinci bölümünde yer almasına 

rağmen (okulun ulaşması beklenen hedefleri), bunun müfredatın ikinci bölümünde 

(dersin ulaşması gereken hedefleri) yer almaması olabilir. Buna rağmen, konunun 

müfredatın birinci bölümünde olmasından dolayı, ulusal azınlıklar konusunun Tarih 

dersinin de yakın ilgisi içinde olması beklendiğinden, ders kitabında ulusal azınlıklar 

konusunda daha fazla bilgi olması beklenirdi.   

4.2.3.2.2. Çok Seslilik 

Kitap metinleri ulusal azınlıkları ismen anmadığı gibi bunların tarih ve kültürü 

konusunda da detaylı bilgiler vermemektedir. Sami halk grubu hakkında bir sayfa 

kadar metin olmasına rağmen,  İsveç Finleri ve Romanlar hakkında ise birkaç cümle 

dışında fazla bir bilgi mevcut değildir. Tornedalingar konusunda ise hiçbir bilgi 

mevcut değildir. Samiler konusundaki bilgiler ise daha çok İsveç devletinin tarihsel 

                                                 

74
Folkhemmet [Halkevi] kavramı ilk kez 1928 yılında Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve 

Başbakan Per Albin Hansson tarafından kullanıldı. Folkmemmet, toplumdaki sosyal sınıflar, zengin 

ile fakirler arasındaki farkları azaltmak için sosyal reformları içeren politikalardan oluşan bir 

düşünceydi. Aynı zamanda ülkede birlik ve beraberliği sağlamak için de bu farklı sosyal sınıflar ile 

zengin ve fakir halk kitleleri ortak tarihsel miras çerçevesinde birleştirilecekti.  
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süreçteki Samiler’e yönelik uyguladığı ayrımcı politikalar hakkındadır. Metinde ne 

Samiler’in kendine özgü olan tarih ve kültürü betimleniyor, ne de yerli halk ve ulusal 

azınlık olan grubun yazarlarından alıntılar verilmektedir. Bu yönüyle azınlık grubu 

veya bireylerinin sesini metinde duymak neredeyse imkansızlaşmaktadır. Bu durum 

kitap metinlerinde isimleri geçen ancak kendileri hakkında fazla bir şey yazılmayan 

Romanlar ve Yahudiler için de geçerlidir.  

Kitap metinlerinin azınlıkların sesini duyurma açısından çok sessiz davranmasına bir 

başka örnek de Samiler'in yaşadığı bölgeyi adlandırmada görülmektedir. Toplum 

Bugün 8 ders kitabı ile 7-9. sınıflarda okutulan ve bu araştırmada analiz edilen 

kitaplarda, Samiler’in yaşadığı bölge artık azınlık grubunun kullandığı adlandırma 

ile, Sápmi olarak kullanılmasına rağmen 10. sınıf Tarih kitabında İsveç’in bölge için 

kullandığı isim olan Lapland tanımlaması kullanılmaktadır (Nyström vd., 2016, s. 

191). Kitap metinlerinde Samiler’in ülkesi için Sápmi yerine Lapland adlandırmasını 

kullanmasının arkasında yatan bir neden, 10. sınıf Tarih kitabının ulusal azınlıkların 

görüşünü tümüyle göz ardı etmesidir. Kitabın ulusal azınlıkları tümüyle göz ardı 

etmesi sonucunda, bunların sesinin duyulması olarak kabul edilecek coğrafi 

bölgelerin, azınlık grubunun adlandırdığı şekilde kullanılması hassasiyetinin da 

yazarlar için önemli bir nokta addedilmemesi doğaldır. Oysa azınlıkların seslerinin 

ders kitaplarında duyulmasını sağlayacak önemli bir öğe, bunların yaşadığı kent ve 

bölgelerin bu grupların adlandırdığı şekilde kullanılmasıdır.  

4.2.3.2.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Bundan önceki son iki alt başlıkta, Tarih kitabının ulusal azınlıkları ismen 

belirtmediği vurgulanmış ve bu grupların tarihi ve kültürü konusunda da, çoğunluğun 

tarihindeki bir ayrıntı dışında bilgilerin mevcut olmadığı ve bu nedenle de ulusal 

azınlıkların sesinin kitap metinlerinde duyulmadığı belirtilmişti.  

Kitap metinlerinin sessiz kaldığı bir başka nokta, ulusal azınlıkların ulusun bir 

parçası olduğuna dair vurgudur. Kitapta İsveç’le ilgili ilk bilgiler ‘’İsveç Ortaçağı’’ 

başlığı ile verilmektedir ve İsveç’in tarihi Vikingler’le başlatılmaktadır (Nyström vd., 
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2016, ss. 90-99). Bugün ülkenin yerli halkı sayılan ve Vikingler’den çok önce 

bölgede yerleşik olan Samiler hakkında adı geçen ünitede hiçbir bilgi verilmemesi 

dikkat çekmektedir. Kitabın daha sonraki bölümlerinde İsveç’in farklı tarihsel 

dönemlerinin anlatıldığı sayfaların sayısı 78’i bulmasına
75

 rağmen Samiler ve diğer 

ulusal azınlıkların tarihleri konusunda neredeyse hiçbir bilgi mevcut değildir. Kitabın 

ulusal azınlık grupları konusundaki en uzun metni Samiler hakkındadır ve bu metin 

bir sayfayı geçmemektedir. Samilerle ilgili metnin son paragrafı bugünkü durumları 

ile ilgilidir ve burada ülkede 20 bin civarında Sami’nin yaşadığı ve bunların 2 bin 

kadarının geçimlerini geyik yetiştirmekle sağladıkları belirtilmektedir ve İsveç’in 

BM’nin Yerli Halklar Hakları Bildirisi’ni imzalamadığına vurgu yapılmaktadır 

(Nyström vd., 2016, s. 339).   

Kitap metinlerinin bir başka dikkat çeken noktası ise Tarih Devam Ediyor başlığı 

altında 1960’lardan sonra ülkeye gelen işçi ve göçmenler konusunda yazdıklarıdır. 

Burada ülkeye gelen etnik ve dini grupların kendi kültürlerini korumakla birlikte 

İsveç toplumuna nasıl entegre edilmesi gerektiği sorusu yer almaktadır.  

Ülke için Yeni İsveçliler’in
76

 bilgilerinden nasıl yararlanmalıyız? İnsanların kendi 

kültürlerini koruma haklarını İsveç toplumuna entegre olma ihtiyacı ile nasıl 

uzlaştırmalıyız? Konut sorununu nasıl çözeceğiz ve farklı etnik grupların aynı bölgede 

yaşamasını nasıl tersine çevirebiliriz?
77

 (Nyström vd., 2016, s. 449).   

Kitap metinlerinin, ülkeye gelen işçi ve göçmenlerin bilgilerinden nasıl 

yararlanılacağı ve bunların kendi kültürlerini korumakla birlikte, İsveç toplumuna 

nasıl entegre olacağı konusunda sorularla gelmesi, bu grupların bir yerde artık İsveç 

toplumunun bir parçası olarak görüldüğüne bir işaret olarak yorumlamak 

                                                 

75
 İsveç tarihi ile ilgili başlıklar şunlardır: İsveç Ortaçağı ss. 90-99, İsveç’in Birleşik Krallık Olması ss. 

133-137, İsveç’in Büyük Güç Dönemi (Stormaktstiden) ss. 138-149, Barış Dönemi ss. 188-193, 

İhtilaller Döneminde İsveç ss. 194-199, İsveç Yeni Zamanın Eşiğinde ss. 224-239, Yüzyılın 

Başlarında İsveç ss. 273-280, Demokratik Atılım ss. 281-287, İki Savaş Arasındaki Dönemde İsveç 

ss. 337-343, İsveç Sosyal Devlet Modeli ss. 402-419 
76

’’Yeni İsveçliler’’ (de nya svenskarna) deyimi ülkeye işçi ve/veya göçmen olarak gelen ve ülkeye 

yerleşme düşüncesi olan insanlar için kullanılmaktadır.  
77

 Alıntının İsveççe metni: Hur ska vi dra nytta av de kunskaper de nya svenskarna för in i landet? Hur 

ska vi förena människors rätt till egen kultur med kravet på integrering i det svenska samhället? Hur 

ska vi lösa bostadsfrågan och vända segregationen? 
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mümkündür. Kitap metinlerinin ülkeye gelen işçi ve göçmenlerin sorunlarını dile 

getirirken, ulusal azınlıkların sorunlarına tümüyle sessiz kaldıkları dikkat 

çekmektedir.    

4.2.3.3. Tartışma  

Onuncu sınıf Tarih dersi müfredatı, ulusal azınlıklar ve yerli halk Samiler’in kültür, 

dil, din ve tarihinin öğretilmesini istemesine rağmen bu konudaki vurgusu oldukça 

zayıftır. Bunun nedeni, ulusal azınlıklar konusunun müfredatın giriş niteliğindeki 

birinci bölümde dile getirilmesidir. Müfredatın birinci bölümündeki konu başlıkları 

daha çok genel hükümlerle ilgilidir ve okulun ulaşması beklenen hedefleri 

belirlemektedir. Müfredatın ikinci bölümündeki konu başlıkları ise dersin ulaşması 

gereken hedefleri içermektedir ve bu bölümde ulusal azınlıklar konusu ele 

alınmamıştır. Ulusal azınlıkların seslerinin duyulmadığı müfredatta, bunlar 

ötekileştirilmemesine rağmen toplumun bir parçası olduklarına dair bir vurgu da söz 

konusu değildir.  

Müfredatın ulusal azınlıklara yönelik zayıf vurgusunun ders kitaplarının yazarlarını 

da etkilediği görülmektedir. İncelenen kitapta hangi grupların ulusal azınlıklar 

oldukları belirtilmediği gibi bunlar hakkında verilen bilgiler de çok kısadır. 

Tornedalingar konusunda ise hiçbir bilgi mevcut değildir. Ulusal azınlıklar 

ötekileştirilmiyor ama bunların kendine has tarih ve kültürleri de anlatılmıyor. Ders 

kitap yazarlarının ilgilendiği esas grup Samiler’dir ama bunlar hakkında yazılanlar da 

daha çok bunların İsveç devletinin uyguladığı ayrımcı politikalar çerçevesinde 

‘’kurban’’ olarak sunulması şeklindedir. 
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Tablo 4.6 : Tarihe Perspektif Bakış  Müfredat ve Ders Kitap Analiz Bulguları. 

 10. Sınıf Tarih Müfredat 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı (Perspektiv 

på historia) 

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Çokkültürlülük/ 

Çokkültürcülük 

kavramları) 

 

Çokkültürcü bir söyleme güçlü bir 

vurgu yoktur.  

 

Çokkültülü bir söyleme güçlü vurgu 

yoktur. 

Osmanlı toplumu çokkültürlü olarak 

betimlenmektedir. 

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Azınlıklar) 

 

Ulusal azınlık kavramı kullanılıyor, 

ülkedeki ulusal azınlıkların isimleri 

veriliyor ve Samiler yerli halk olarak 

tanımlanmaktadır.   

 

Hangi grupların ulusal azınlık 

oldukları belirtilmemektedir.   

Tornedalingar konusunda hiçbir bilgi 

yok diğer azınlıklar konusunda çok 

kısa bilgiler mevcuttur.  

 

Çok Seslilik 

(Azınlıkların sesi) 

 

Ulusal azınlıkların isimleri veriliyor 

ancak bunların sesleri 

duyulmamaktadır.  

 

Ulusal azınlıklar ismen belirtilmediği 

gibi bunlar hakkında yazılan 

metinlerde sesi de duyulmamaktadır.  

 

Ötekileştirme: 

‘’Biz’’ ve ‘’Onlar’’ 

(Azınlıklar ulusun bir 

parçasıdır) 

 

Ulusal azınlıkların ulusun bir parçası 

olduğuna vurgu yoktur. 

 

Ulusal azınlıkların ulusun bir parçası 

olduğuna vurgu yoktur.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 TÜRKİYE-İSVEÇ KARŞILAŞTIRMASI 

Bu çalışma, Türkiye ve İsveç’in müfredat ve ders kitap analizlerinden yola çıkılarak 

adı geçen ülkelerin AB bağlamında azınlıklara yönelik eğitim politikalarının 

incelenmesiyle ilgilidir. Türkiye ve İsveç’in ulusal azınlıklara yönelik eğitim 

politikaları, her iki ülkeden, 2000 yılından sonraki dönemde ilk ve ortaöğretim 

programlarında okutulan müfredat ve ders kitap metinlerinin ‘’derin okumalar’’ ve 

Kymlicka ve Taylor gibi teorisyen ve yazarlardan ödünç alınan kavramlar 

çerçevesinde, eleştirel söylem analiz yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.    

Bu bölümde, öncelikle araştırmadaki bulgulardan hareketle, araştırmanın amaç ve 

soruları çerçevesinde Türkiye ve İsveç örnekleri karşılaştırılacaktır. Analizi yapılan 

araştırma verilerinin bulguları çerçevesinde, Türkiye ve İsveç örneklerinin genel 

özellikleri ortaya çıkarılarak bu iki ülke arasında, varsa benzerlik ve farklılıklara 

dikkat çekilecektir. Ayrıca bu bölüm, bulgulardan hareketle Türkiye ve İsveç 

karşılaştırmasının daha kolay görülmesi için tablolarla da desteklenmiştir.  

Araştırmanın amaç ve soruları açısından önemli olan ve araştırma bulgularının 

anlaşılmasına yardım edebilecek bir soru da müfredat ve ders kitap metinlerinin 

azınlıklar konusundaki söylemi ile Türkiye ve İsveç’i yöneten siyasi iradelerin 

(hükümetin/hükümetlerin) bu konuda dile getirdikleri söylem/söylemler ile uyuşup 

uyuşmadığıdır. Başka bir deyişle 2000’li yıllardan sonra hükümetlerin azınlıklar 

hakkındaki söylemlerinin, analiz edilen araştırma verileriyle uyumlu olup olmadığı 

tartışılacaktır. Burada yapılacak tartışmaya temel olarak, adı geçen ülkelerin 

azınlıklar konusundaki yasaları ile hükümetlerin bu konudaki önemli bazı 

söylemlerini ortaya çıkaran temel metinler ele alınacaktır. Bu konudaki tartışma ve 

bu tartışmanın çıkış noktalarını oluşturan hükümet söylem/söylemlerinin dayandığı 

metinler bu bölümde Müfredat, Ders Kitapları ve Siyasi İrade başlığı altında 

verilmektedir. Ancak buna geçmeden önce, araştırma soruları çerçevesinde, 

araştırma bulgularından hareketle Türkiye ve İsveç örnekleri karşılaştırılarak bu 
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temelde bazı sonuçlara varılacaktır. Çalışma, araştırmanın geneline yönelik 

düşüncelerin yer aldığı Sonuç ile bitirilecektir. 

5.1. Türkiye-İsveç Karşılaştırması 

Araştırmanın amaç ve soruları çerçevesinde ve araştırmada kullanılan analiz temaları 

olan Liberal Çokkültürcülük, Çok Seslilik ve Ötekileştirme: Biz ve Onlar başlıkları 

çerçevesinde Türkiye ve İsveç örneklerinin benzer ve farklı yönlerine dikkat 

çekilecektir.   

5.1.1. Liberal Çokkültürcülük 

Araştırmanın cevap aradığı ilk soru Türkiye ve İsveç’teki müfredat ve ders kitap 

metinlerinde çokkültürlülük ve çokkültürcülük ve ulusal azınlık kavramlarının 

kullanılıp kullanılmadığı ve/veya bu anlamlara gelen kavramların olup olmadığı ve 

bu kavramlara ne anlamlar yüklendiğiyle ilgilidir.   

Çalışmanın analiz verileri, müfredat ve ders kitap metinleri, Türkiye ve İsveç’in 

çokkültürlü ve çokkültürcü kavramlarını kullanmadıklarını ancak bu anlamı veren 

diğer bazı kavramlar kullandıklarını göstermektedir. Türkiye örneğinde Osmanlı 

İmparatorluğu’nun çokkültürlü yapısı Millet Sistemi, çok uluslu ve çok kültürlü 

kavram ve sözcükler kullanılarak verilmektedir. İsveç ise ülkenin çokkültürlü/ 

çokkültürcü yapısını kültürel çeşitlilik (mågkulturalism) kavramı ile 

vurgulamaktadır. Ancak çalışma bulguları, iki ülkenin bu kavramlara yüklediği 

anlamın farklı olduğunu göstermektedir. Türkiye’deki metinlerde izlenen genel 

model, metinlerin Osmanlı İmparatorluğu’nun güçlü olduğu dönemlerini (yaklaşık 

olarak 19. yüzyılın ortalarına kadar) çokkültürlü olarak betimlediği, ancak 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça toplumun çokkültürlü/çokkültürcü olduğu 

söyleminin ders kitabı metinlerinde giderek zayıflayıp yok olduğu görülmektedir. 

Bunun tek istisnası Demokrasi ve İnsan Hakları ders kitap metinleridir. Adı geçen 

ders kitap metinleri, gayrimüslim grupları betimlerken, ülkedeki Müslüman ve 

gayrimüslim tüm grupların nasıl yan yana yaşadığına vurgu yaparak buna olumlu bir 
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anlam vermektedir. İsveç örneğinde ise; analiz bulgularının genel modeli, araştırma 

verilerinin günümüz tarihine yaklaştıkça toplumu çokkültürlü ve çokkültürcü olarak 

betimlediği görülmektedir.  

Çalışmanın bulguları, azınlık/ulusal azınlık kavramının da her iki ülkenin verilerinde 

kullanıldığını ortaya koymakta, ancak buna yüklenen anlam konusunda iki ülke 

arasında önemli bir farka işaret etmektedir. Türkiye’deki müfredat ve ders kitap 

metinlerine bakıldığında, azınlık kavramının kullanılmasına rağmen, ülkede hangi 

grupların azınlık olduklarını açıkça yazmaktan özellikle kaçınıldığı görülmektedir. 

Aynı zamanda metinlerin Osmanlı’nın güçlü olduğu dönemlerde azınlık kavramına 

olumlu anlam yüklerken, Cumhuriyet tarihine yaklaştıkça bu kavrama olumsuz 

anlamlar yüklenmektedir. İsveç’teki metinler ise ulusal azınlık kavramını hem 

müfredat hem ders kitap metinlerinde kullanılmasının yanı sıra ülkede hangi 

grupların ulusal azınlık olarak kabul edildiğini, 10. sınıfta okutulan Tarih kitabı hariç 

tutulursa analizi yapılan diğer üç müfredat ve ders kitaplarında ismen andığı 

görülmektedir. Özellikle de Toplum Bugün 8 ders kitap metinleri ulusal azınlıklar ve 

yerli halk kavramlarının hangi anlamda kullanıldığını açıklamasıyla da dikkat 

çekmektedir. Müfredat ve ders kitap metinleri aynı zamanda ulusal azınlık kavramına 

olumlu bir anlam de vermektedir.  

Çokkültürlülük, çokkültürcülük ve azınlıklar kavramları açısından Türkiye ve 

İsveç’te kullanılan müfredatlar arasındaki en büyük fark Türkiye’den analize dahil 

edilen üç müfredatın da ülkede hangi grupların azınlık olduklarını belirtmemesi, 

buna karşılık İsveç’ten analize dahil edilen üç müfredatın da ülkede ulusal azınlık 

olarak kabul edilen grupları ismen vermesidir. Bu fark iki ülke arasındaki eğitim 

politikalarının azınlıklara yönelik temel bakışını yansıtması açısından dikkat 

çekicidir. Ülkedeki azınlık gruplarının isimlerinin müfredatlarda açıkça 

belirtilmemesini, devletin azınlıkları tanıma konusunda bir isteksizliği olarak 

yorumlamak mümkündür. Taylor (2014) anlam dünyamızın diğerlerinin bizleri nasıl 

algılamasıyla da alakalı olduğunu belirterek, azınlıkların ‘’tanınma’’sının, 

devletin/toplumun ülkede yaşayan azınlıkları diğer vatandaşlarla aynı haklara sahip 
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olduğunu ve bunların farklı kimliklerinin kabul edildiğinin açıkça dile getirilmesinin 

önemine dikkat çekmektedir. Müfredattaki bu tanıma isteksizliğinin, beraberinde 

okulda kullanılan tüm diğer ders kitap ve uygulamaları da olumsuz etkileyeceği 

açıktır. İsveç’in ise ülkedeki ulusal azınlıkların isimlerini müfredat metinlerinde 

açıkça belirtmesi ve öğrencinin bunlar hakkında bilgi sahibi olmasını istemesi, bir 

yerde devletin/toplumun ulusal azınlıklara yönelik bir tanıma politikasına işaret 

etmektedir. Özellikle de Toplum Bugün 8 ders  müfredatının ilköğretim sonunda (9. 

sınıfta) öğrencinin dersten geçer not almasının ulusal azınlıklar konusunda bilgi 

sahibi olmasına bağlaması, devletin ulusal azınlıklara yönelik toplumun bunları 

farklılıkları ile toplumun bir parçası olarak algılaması konusundaki bir çabası olarak 

yorumlamak mümkündür.   

Türkiye ve İsveç arasındaki bu farkın (Türkiye’nin azınlık gruplarını metinlerde 

belirtmemesi ve İsveç’in ismen belirtmesi) bir nedeni, adı geçen ülkelerin azınlık 

hakları konusundaki yasaları ve bu yasaların nasıl vücut bulmasıyla yakından 

ilgilidir. Türkiye’nin azınlıklar konusundaki yasa maddelerinin yer aldığı Lozan 

Antlaşması’nda azınlık grup isimleri belirtilmemekte, bunun yerine ülkede azınlık 

olmanın kriteri olarak gayrimüslim sözcüğü kullanılmaktadır. Ancak Lozan’daki 

gayrimüslim ifadesi çerçevesinde, metinlerin neden ülkedeki gayrimüslim grupları 

ismen vermediği sorusu ortaya çıkmaktadır. Bunun bir nedeni 19. yüzyılın sonu ile 

20. yüzyılın başlarında Osmanlı’nın yaşadığı tarihsel süreçle yakından bağlıdır. 

Osmanlı’nın son döneminde sürekli toprak kayıpları, Balkan savaşlarından sonra 

Anadolu’ya göç eden Türkler’in yaşadığı travma ve yine 1915 Ermeni olaylarında 

bölgesel çatışmalarda Ermeniler’le birlikte Türk-Müslümanlar’ın da etkilenmesi, 

toplumda azınlıklara yönelik olumsuz bir imaj yaratmıştır. Azınlıklara yönelik bu 

olumsuz imajın bugüne kadar devam etmesinin önemli bir nedeni ise Osmanlı’nın 

son dönem mirasını alan Cumhuriyet kadrolarının ulus-devleti inşa ederken, 

azınlıklara yönelik söyleminin hem toplumda hem de eğitim alanında bugüne kadar 

olan etkin konumundan kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin azınlık gruplarını müfredat 

metinlerinde ismen anmamasının bir başka nedeni azınlık hakları ile ilgili yasa 

maddelerinin Türkiye toplumunda bir uzlaşma sonucunda değil ama aralarında 
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İngiltere’nin de olduğu devletlerle yapılan müzakereler neticesinde imzalanan 

uluslararası bir antlaşma ile getirilmesinden dolayıdır. Bu durum Türkiye’nin Lozan 

Antlaşması’nda bulunan azınlık yasa maddelerinin uygulanması konusunda 

isteksizolmasına neden olmuştur. İsveç’te ise hem müfredat hem de ders kitaplarında 

hangi grupların ulusal azınlık olduklarının belirtilmesinin bir nedeni azınlıklar 

konusundaki yasanın toplumda bulunan uzlaşma sonucunda hayata geçmesindendir. 

Azınlık hakları konusundaki Ulusal Azınlıklar ve Azınlık Dilleri Yasası İsveç 

Parlamentosu’ndaki tüm siyasi partilerin onayıyla 2009 yılında kabul edilmiştir. 

Başka bir deyişle bu yasa Türkiye örneğinde olduğu gibi başka bir 

devletin/devletlerin pazarlığı ve zorlamasıyla değil ama ülke parlamentosundaki 

siyasi görüşlerin onayı ile kabul edilmiştir. İsveç hükümeti ulusal azınlıklar 

hakkındaki yasanın çıkmasından sonra, 2011 yılında tüm ders müfredatları yeniden 

düzenlemiş ve ulusal azınlıkların isimlerinin de belirtildiği metinler müfredatlarda 

yer almıştır. Ayrıca yasa, ülkedeki bir uzlaşma ile karara bağlandığından 

çokkültürlülük, çokkültürcülük ve ulusal azınlık kavramlarına yüklenen anlamlar da 

genellikle olumludur.    

Türkiye ve İsveç ders kitaplarının ortak bir noktası ise her iki ülke ders kitaplarının 

Osmanlı İmparatorluğunu çokkültürlü olarak betimlemesidir. Türkiye’den analiz 

edilen ders kitapları Millet Sistemi ve beraber yaşam kavramlarına vurgu yaparken, 

İsveç’ten analize dahil edilen iki Tarih kitabının da Osmanlı’nın dini gruplara 

gösterdiği hoşgörüsünden söz etmesi dikkat çekmektedir. Türkiye’deki ders kitapları 

yanında İsveç’teki Tarih ders kitaplarının da Osmanlı İmparatorluğu’nu çokkültürlü 

olarak tanımlamasının bir nedeni Osmanlı’nın, dönemine göre diğer Avrupa 

ülkelerine göre dini gruplara daha hoşgörülü davranmasından ve bu dini grupların 

beli oranda kendi din, dil ve kültürlerini korumak için düzenlemelere sahip 

olmalarından dolayıdır.   
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Tablo 5.1: Liberal Çokkültürcülük: Türkiye-İsveç Karşılaştırması. 

 Türkiye İsveç 

 

Liberal 

çokkültürcülük  

(Çokkültürlülük/  

Çokkültürcülük) 

 

Kavramlar:  19. yüzyılın yarısına 

kadar Osmanlı toplum çokkültürlü 

olarak tanımlanmakta, Cumhuriyet 

tarihine yaklaşıldıkça bu özellik 

giderek kaybolmaktadır.  

Kavramlara verilen anlam: Osmanlı 

döneminde kavramlar olumlu, 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça 

olumsuz bir anlama sahiptir.  

 

Kavramlar: Günümüz toplumu çokkültürlü ve 

çokkültürcü olarak tanımlanmaktadır.  

Kavramlara verilen anlam: Kavramlara 

olumlu bir anlam yüklenmektedir.  

Diğer: Ders kitapları Osmanlı dönemini de 

çokkültürlü olarak tanımlanmaktadır.   

 

Liberal 

çokkültürlülük 

(Azınlıklar)  

 

Kavram: Azınlık kavramı 

kullanılmakta ancak ülkede hangi 

grupların azınlık olduğu 

belirtilmemektedir.    

Kavrama verilen anlam: Osmanlı’nın 

güçlü olduğu dönemde azınlık kavramı 

olumlu, Cumhuriyet tarihine 

yaklaştıkça olumsuz bir anlama 

sahiptir.  

 

Kavram: Ulusal azınlık kavramı kullanılmakta 

ve hangi grupların ülkede ulusal azınlık olduğu 

ismen belirtilmektedir.  

Kavrama verilen anlam: Ulusal azınlık 

kavramı olumlu bir anlama sahiptir.   

 

 

5.1.2. Çok Seslilik 

Araştırmanın cevap aradığı ikinci bir soru, müfredat ve ders kitap metinlerinin çok 

sesli olup olmadıklarıdır. Başka bir deyişle araştırmanın bu sorusu analiz edilen 

metinlerinde azınlıkların seslerinin duyulup duyulmadığı ile ilgilidir.   

Türkiye örneğindeki çalışma, araştırma verilerinin, müfredat ve ders kitap 

metinlerinin bu konuda çizdiği modelin, araştırmanın birinci sorusu olan çokkültürlü 
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ve azınlıklar konusunu ilgilendiren bir önceki başlıkta anlatılan ve genel özellikleri 

verilen modelle yakın olduğunu göstermektedir. Araştırma verileri Osmanlı 

dönemini anlatırken yer yer azınlık perspektifine yer verirken, bu durum Cumhuriyet 

tarihine yaklaşıldıkça azalarak yok olmaktadır. Metinler, özellikle de ders kitapları, 

Osmanlı dönemini anlatırken, Osmanlı’nın ‘’çok uluslu ve çok kültürlü’’ yapısına 

vurgu yapmakta ve metinler konusunda geliştirilen bazı sorularla azınlıkların 

görüşlerinin de ortaya çıkmasını sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Ancak 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça metinler bir monolog halini almakta, resmi görüş 

söylemi giderek tüm metinlere hakim olmakta, bunun dışında başka bir görüşe yer 

verilmemektedir. Azınlıkların tarihi, çoğunluğun tarihindeki küçük bir ayrıntı olarak 

verilmekte, azınlık gruplarının özgün tarih ve kültürü kendi başına anlatılmamakta, 

bu azınlıklara mensup bireyler resmi görüş söylemini güçlendirecek durumlarda ders 

kitaplarında görülmesi dışında yer almamaktadır. Bu yönüyle müfredat ve ders kitap 

metinlerinin, günümüz tarihine yaklaşıldıkça azınlıklar konusunda resmi görüş 

söylemini güçlü bir şekilde dile getiren, azınlık grup ile bireylerin kendi görüşlerine 

yer vermeyen, monolog ve öğrenciye farklı perspektif sunmayan, kapalı yapıya sahip 

tek sesli metinlerden oluştuğu görülmektedir.  

İsveç örneğinde çalışma, araştırma verilerinin bu konuda temel iki model 

izlediklerini göstermektedir. Birinci model, analizi yapılan Toplum Bugün 8 ders 

kitap metinleri ile müfredatların çizdiği ve ulusal azınlıkların tanındığı, 

ötekileştirilmediği ve sesinin duyulduğu modeldir. İkinci model ise Tarih ders 

kitaplarının azınlık perspektifini metinlere taşıma konusunda daha sessiz davrandığı 

modeldir.  

Toplum Bugün 8 ders kitap metinleri hem ulusal azınlıkları ismen vermekte, hem 

bunların kendi tarih ve kültürünü bir bütün olarak işlemekte hem de ulusal azınlık 

gruplarına mensup yazarlardan alıntılarla bunların seslerinin duyulmasını 

sağlamaktadır. Kitap metinleri ayrıca azınlıkların kutladığı ulusal ve dini bayramları 

belirtmekte ve ulusal azınlıkların kullandığı bayrak ve flama gibi sembolleri de 

görsel malzeme olarak metin içinde vererek, azınlıkların farklı özelliklerinin metinde 
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yer almasını sağlamaktadır. Tarih kitaplarının metinlerinde ise ulusal azınlıkların 

seslerinin aynı şekilde duyulmadığı görülmektedir. Tarih kitaplarında ne ulusal 

azınlık grubuna, ne de ulusal azınlık gruplarına ait bireylerden alıntılara yer 

verilmektedir. Burada sesi duyulan daha çok yazarın kendisidir. Ancak tarih kitap 

yazarlarının dolaylı şekilde ulusal azınlıkların seslerine ‘’tercüman’’ olduğu da 

görülmektedir. Tarih kitap yazarları, ulusal azınlıkların tarihini, tarihsel perspektiften 

ele almakta ve İsveç devletinin ulusal azınlıklara karşı ayrımcı politikalarına vurgu 

yapmaktadır. Bu vurgu bir yandan azınlıkların seslerinin kitap yazarının vasıtasıyla 

duyulmasını sağlarken diğer yandan da ulusal azınlıkların tarihinin özgül bir şekilde 

anlatılmaması, bunların tarihinin çoğunluğun tarihinde bir ayrıntıya ve bunları 

devletin uyguladığı politikaların ‘’kurban’’ı dışında farklı özellikleri olmayan bir 

grup durumuna indirgemektedir.   

Çalışmanın bulguları, Türkiye ve İsveç’ten analiz edilen metinler arasında 

azınlıkların görüşünün metinlerde yer alması konusunda benzerlikleri ortaya 

koymaktadır. Hem Türkiye hem de İsveç’teki müfredatları öğrencinin olaylara farklı 

bakışlardan bakmasını isterken azınlıkların bakışından çok fazla söz etmedikleri 

dikkat çekmektedir. Bu yönüyle Türkiye ve İsveç’teki müfredatların ayrılıktan çok 

benzer oldukları görülmektedir. Ancak bu konuda Türkiye ve İsveç’teki ders kitap 

metinleri arasında ciddi farklar olduğu da görülmektedir. Genel olarak Türkiye ve 

İsveç’teki ders kitap metinleri arasındaki en önemli fark, Türkiye’deki ders kitap 

metinlerinin azınlıklar konusunda monolog (tek sesli), İsveç’teki ders kitap 

metinlerinin Türkiye’ye göre diyalojik (çok sesli) oldukları görülmektedir. Türkiye 

ve İsveç’te okutulan ders kitap metinleri arasındaki bir başka önemli fark, devletin 

resmi görüşünün metinlere yansıtılma şeklidir. Türkiye’de okutulan ders kitap 

metinleri resmi görüş dışındaki bir söyleme yer vermediği gibi, devletin tarihsel 

süreçte azınlıklara yönelik politikaları konusunda herhangi bir eleştiriye de açık 

olmadığı görülmektedir. İsveç’te okutulan ders kitap metinlerinin ise resmi görüş 

söylemi dışındaki söylemlere de yer verdiği ve özellikle de İsveç devletinin tarihsel 

süreçte ulusal azınlıklara yönelik yaptığı ayrımcı uygulamaları eleştirel bir bakışla 

dile getirdiği görülmektedir. 
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Türkiye’deki müfredat ve ders kitap metinlerinin farklı sesler yerine sadece resmi 

görüş söylemini dile getirmesinin bir nedeni cumhuriyetin kuruluş döneminde 

şekillenen tek kültürcü görüşün hala toplumda ve eğitim alanında etkin 

olmasındandır. İsveç’teki müfredat ve ders kitap metinlerin birbirinden farklı 

modeller oluşturmalarına olanak veren bir neden ise İsveç’te devletin müfredat 

metinlerini belirlemesine rağmen, ders kitapları üzerindeki kontrolünü 1990 yılından 

beri kaldırmış olmasıdır. Devletin ders kitapları üzerinde herhangi bir kontrol 

mekanizmasına sahip olmamasından dolayı, kitap yazarları farklı bakış açılarını 

ve/veya devletin tarihsel süreçte ulusal azınlıklara karşı yaptığı ayrımcı politikaları 

dile getirme ve bunları eleştirme olanağına sahiptir. İsveç’te ders kitap yazarlarının 

ulusal azınlıkların perspektifini ders kitaplarına taşımasında rol oynayan bir diğer 

öğe de İsveç’in 2009’da kabul ettiği azınlık hakları yasasından sonra 2011 yılında 

tüm müfredatları yenileyerek, ulusal azınlıkların isimlerinin müfredatlarda anması ve 

öğrencilerin bunlar hakkında bilgi sahibi olmalarını istemesidir. Ders kitap 

metinlerinin çok sesli olmasının bir başka nedeni de İsveç’in 1995’te AB’ye tam üye 

olması ve toplumdaki demokratik gelişmenin derinleşmesine paralel olarak, özellikle 

de 2000’li yıllardan sonra hükümet ve kamu kurum ve kuruluşlarının da giderek 

İsveç devletinin tarihsel süreçte ulusal azınlıklara yönelik yaptığı ayrımcı politikaları 

dile getirmeye başlamasıdır. Bizzat devlet kurumlarının geçmişte devletin ulusal 

azınlıklara yaptığı ayrımcı politikaları dile getirmesi ders kitap yazarlarının bu 

konuyu işlemesine de yardımcı olmuştur. Tüm bu gelişmeler ders kitap yazarlarının 

ulusal azınlıklar konusunda daha özgür, eleştirel ve azınlık seslerine de yer veren 

metinler oluşturmalarını kolaylaştırmıştır.   
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Tablo 5.2: Çok Seslilik: Türkiye-İsveç Karşılaştırması.  

 Türkiye İsveç 

 

Çok Seslilik 

(Azınlık seslerinin 

metinlerde 

duyulması) 

 

 

Osmanlı dönemi nispeten çok sesli, 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça 

metinler sadece resmi görüş söylemini 

dile getirmektedir. Azınlıkların sesi 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça yok 

olmaktadır. 

 

Model 1: Müfredatlar nispeten, Toplum Bugün 

8 kitap metinleri ise ulusal azınlıkların 

perspektifini, farklı alıntılar, kullanılan ulusal 

ve dini bayramların anıldığı ve kullanılan bazı 

sembollerin yer aldığı çok sesli metinlerdir.  

Model 2: Tarih kitapları olaylara tarihsel 

perspektiften, İsveç devletinin ulusal azınlıklara 

yaptığı ayrımcı politikalara vurgu yaparak 

azınlıkların sesine ‘’tercüman’’ olmakla birlikte 

ulusal azınlıkların perspektifine yer 

vermemektedir.   

 

5.1.3. Ötekileştirme: Biz ve Onlar 

Araştırmanın cevap aradığı bir başka soru müfredat ve ders kitap metinlerinde 

azınlıkların nasıl betimlendikleri konusudur. Başka bir deyişle azınlıkların toplumun 

bir parçası olarak görülüp görülmediği ve bunlara yönelik dışlayıcı ifadelerin yer alıp 

almadığıdır.   

Türkiye örneğinde çalışma, bu alandaki temel modelin, Osmanlı toplumunun güçlü 

olduğu dönemlerde azınlıkları toplumun bir parçası olarak betimlediğini ancak 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça bunların yanlış tanınmalarla ötekileştirdiği 

görülmektedir. Araştırma verileri, günümüz tarihine yaklaşıldıkça azınlıkları ‘’dış 

güçlerin kışkırtmalarına kanan’’, ‘’Osmanlı topraklarını bölmeye çalışan’’ ve bazen 

de ‘’katliam yapan’’ gibi sevilmeyen tanımlamalarla anlatıldığı görülmektedir. Bu 

betimleme özellikle de Rum, Yunan-Pontus ve Ermeni grupları için kullanılmaktadır. 

Bu azınlıklar için kullanılan ağır ve olumsuz tanımlamaların Süryaniler ve Yahudiler 

için kullanılmadığı dikkat çekmektedir. Azınlıkların tarihleri ise tümüyle çoğunluğun 
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tarihindeki bir ayrıntı olarak anlatılmaktadır. Metinler, Süryaniler dışındaki 

azınlıkların tarihleri hakkında hemen hemen hiçbir şey söylememektedir. Özellikle 

Rum, Yunan-Pontus ve Ermeniler konusundaki metinlerin hemen hepsi bunların 

geliştirdiği soykırım söylemlerine resmi görüş çerçevesinde cevap veren metinlerdir. 

Ancak analize dahil olan ders kitaplarından biri olan Demokrasi ve İnsan Hakları 

ders kitap metinlerinin bu modelin tümüyle dışında kaldığı görülmektedir. Adı geçen 

ders kitap metinleri Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi grupları konusunda olumlu bir 

resim çizerken biz ve onlar ikilemi yaratma yerine Türkiye’deki tüm grupların nasıl 

yan yana yaşadığına vurgulama olduğu görülmektedir. Bu yönüyle kitabın, 

azınlıkları ve bunların kültür ve dillerini toplumun bir parçası olan betimlediği 

görülmektedir.     

İsveç örneğinde ise çalışma, araştırma verilerinin bu alandaki temel modelinin ulusal 

azınlıkları, farklı kültürleri ile toplumun bir parçası olarak betimlediğini 

göstermektedir. Müfredatta ulusal azınlıkların isimlerini belirterek ve öğrencinin 

ulusal azınlıklar konusunda bilgi sahibi olmasını isteyerek, devletin, ulusal azınlıkları 

farklılıklarıyla tanıdığına dönük eğitim politikalarına sahip olduğunun altını çizdiği 

daha önce belirtilmişti. Toplum Bugün 8 ders kitabı, ulusal azınlıkların tarihini kendi 

özgün çizgileriyle vermekte, bunlara kitap içinde ayrı bir ünite ayırarak ve her biri 

hakkında tarihlerini yansıtacak şekilde seçilen farklı başlıklarla her bir ulusal 

azınlığın tarihi anlatılmakta, bunlar farklı kültürleriyle beraber genel toplumun bir 

parçası olarak betimlenmektedir. Tarih kitapları ise daha farklı bir yol izlemekte, 

ulusal azınlıkların tarihini daha çok çoğunluğun tarihindeki bir ayrıntı olarak, İsveç 

devletinin ulusal azınlıklara yaptığı ayrımcılık politikaları çerçevesinde 

anlatmaktadır. Tarih kitapları ulusal azınlıkların tarihini daha çok İsveç devletinin 

baskılarına uğramış ‘’kurban’’ gruplar olarak betimlemektedir. Analiz edilen tarih 

kitaplarında ulusal azınlıklar ötekileştirilmeden, ancak bunların toplumun bir parçası 

olduklarına dair güçlü bir vurgunun da yapılmadığı dikkat çekmektedir.    

Türkiye ve İsveç’ten analize dahil edilen müfredatlar arasındaki en önemli fark 

Türkiye’deki tarih müfredatının, azınlık gruplarını genel olarak olumsuz 
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betimlemesi, İsveç’teki üç müfredatın ise azınlıklara yönelik olumsuz betimlemelere 

yer vermemesidir. Tarih 10 dersinin müfredatında özellikle Ermeniler konusunda 

‘’Ermeni mezalimine karşı alınan önlemler’’, ‘’Ermenilerin soykırım iddialarının 

geçersizliğini analiz edebilme’’ gibi önkabuller içeren ifadeler taşıdığı 

görülmektedir.  Türkiye ve İsveç’teki ders kitap metinlerinin azınlıklar için çizdikleri 

modellerin yukarıda müfredat metinleri için genel hatları çizilen modellere yakın 

oldukları görülmektedir. Bulgular, ders kitap metinlerindeki en büyük farkın, 

azınlıkların metinlerde yaratılan imajları ile ilgili olduğunu göstermektedir. 

Türkiye’den analiz edilen Tarih 10 ve İnkilap Tarihi kitapları Osmanlı dönemini 

anlatırken azınlıkları toplumun bir parçası olarak gösterirken Cumhuriyet tarihine 

yaklaşıldıkça azınlıklar konusundaki resim değişmekte ve artık bu gruplar hakkında, 

sevilmeyen bir imaj yaratılarak adeta ötekileştirildikleri görülmektedir. Demokrasi ve 

İnsan Hakları ders metinleri ise Osmanlı döneminde Meclisi Mebusan’a seçilen 

gayrimüslim temsilcileri ‘’ecnebi (yabancı)’’ olarak betimlerken, günümüz 

toplumunun anlatıldığı metinlerde azınlıklar ötekileştirilmeden, Müslümanlarla yan 

yana yaşadıklarına dikkat çekildiği görülmektedir. İsveç’teki ders kitapları ise ulusal 

azınlıkları ötekileştirmeden betimledikleri görülmektedir. Toplum Bugün 8 ders kitap 

metinleri ulusal azınlıklara yüklediği olumlu imajlarla dikkat çekerken, Tarih 7-9 ve 

Tarihe Perspektif Bakış adlı kitap metinleri daha çok ulusal azınlıkları İsveç devleti 

tarafından uygulanan baskı ve asimilasyon politikalarına dikkat çektiği 

görülmektedir.  

Türkiye ve İsveç arasındaki farklılıklar bu ülkelerin farklı tarihlerine, toplumlardaki 

hakim zihniyet ve ideolojilere, ve bu zihniyet ve ideolojilerin tarihsel süreçte 

aldıkları anlam değişikliklerine bağlıdır. Osmanlı İmparatorluğu ve daha sonra 

Türkiye Cumhuriyeti çok sayıda farklı etnik ve kültürel cemaatin yaşadığı 

coğrafyada kurulmuş devletlerdir. Aynı zamanda Yahudiler hariç diğer azınlık 

grupları baştan beri bölgede yaşayan gruplardı ve özellikle de Rum ve Ermeniler 

görece büyük nüfusa sahipti. Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da gelişen 

milliyetçilik hareketleri bu cemaatleri de etkilemiş ve bağımsız devletler kurmak için 

Osmanlı’ya karşı ayaklanmışlardır. Müfredat ve ders kitap metinleri, azınlık 
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cemaatlerinin Osmanlı idaresine karşı ayaklanmalarını ihanet olarak betimlemekte ve 

Osmanlı’nın zayıfladığı dönemden itibaren azınlıklara olumsuz bir anlam 

yüklemektedir.   

İsveç ülkesinde ise milliyetçilik akımından etkilenmiş olmalarına rağmen ne baştan 

beri ülkede yerleşik olan Samiler ve Tornedalingar ne de sonradan göçle ülkeye 

gelen Yahudiler, İsveç Finleri ve Romanlar tarihsel süreçte bağımsızlık için 

mücadele etmişlerdir. Devlet ulusal azınlıklara yönelik asimilasyon ve bazen de ırkçı 

politikalar uygulamış, ancak iki tarafın tarihinin barışmasını zorlaştıran bir savaş 

veya karşılıklı toplu bir katliama girişilmemiştir. Bu tarihsel süreç İsveç’teki 

demokratik gelişmeyle birlikte ulusal azınlıkların daha kolay bir şekilde toplumun bir 

parçası olarak görülmelerini sağlamıştır. 1920’lerde başlayıp 1950’lere kadar devam 

eden ve bazı yönleriyle Kemalist ideolojiye benzeyen, ülkedeki tüm farklı toplumsal 

sınıfları birleştirmeye çalışan ve azınlık gruplarının öne çıkmasını engelleyen 

folkhemmet (Halk Evi) düşüncesinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra devam 

etmemesi, onun yerine özellikle de 1990’lı yıllardan sonra ulusal azınlıklara yapılan 

sistematik ayrımcılığı dile getiren liberal bir ideolojinin devlete hakim olması, ulusal 

azınlıklara yönelik eğitim politikalarının da liberalleşmesine neden olmuş ve ulusal 

azınlıkların toplumun bir parçası olarak kabul edilmesini kolaylaştırmıştır. Devlete 

hakim olan bu liberal ideoloji aynı zamanda toplumdaki farklılıkların da daha fazla 

görülmesini ve bu farklılıkları kabul eden bir anlayışın gelişmesini ve bu anlayışın 

müfredat ve ders kitaplarına yansımasını sağlamıştır.  

Türkiye’de eğitim alanında liberal politikalara geçişi geciktiren nedenlerden biri 

Cumhuriyet kadrolarının ilk dönemde geliştirdiği tek kültürcü düşüncenin bugün hala 

devlet kurumlarında etkili olmasıdır. Azınlıklara yönelik eğitim politikalarının 

liberaleşmesinin önündeki bir başka neden de kaydedilen gelişmelere rağmen, askeri 

darbe ve darbe teşebbüslerinin demokrasinin derinleşmesini geciktirmeleridir.   
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Tablo 5.3: Ötekileştirme, Biz ve Onlar: Türkiye-İsveç Karşılaştırması.  

 Türkiye İsveç 

 

Azınlıklar ulusun 

bir parçasıdır 

 

Osmanlı dönemi çok uluslu olarak 

betimlenirken, azınlıklar da bunun bir 

parçası olarak görülmektedir. 

Cumhuriyet tarihine yaklaşıldıkça 

azınlıklar sevilmejen imajlarla 

betimlenmektedir. Azınlıkların tarihi 

ise çoğunluğun tarihindeki bir 

ayrıntıdan başka bir şey değildir.  

 

Çok güçlü bir vurgu olmamasına rağmen ulusal 

azınlıklar toplumun bir parçasıdırlar. Toplum 

Bugün 8 ders kitabı ulusal azınlıkları farklı 

kültürleri olan kendi özgün tarihi içinde 

anlatırken Tarih  kitapları ulusal azınlıkları 

çoğunluk tarihinde bir ayrıntı olarak, İsveç 

devletinin baskılarına maruz kalmış ‘’kurban’’ 

gruplar olarak betimlemektedir.  

 

5.2. Müfredat, Ders Kitapları ve Siyasi İrade 

Hem Türkiye hem de İsveç’in tarihsel süreçte çokkültürlü devletler olduğu ve 

bunların beli dönemlerde ülkelerindeki azınlık gruplarına yönelik farklı politikalar 

uyguladıkları görülmektedir. Tarihsel süreçte Türkiye ve İsveç’te azınlık gruplarının 

bazı haklara sahip olduğu ve görece kendi dil ve kültürlerini korudukları ve 

geliştirdikleri dönemler olduğu gibi azınlık dillerinin yasaklandığı, kimlik ve 

kültürlerinin değersiz görüldüğü dönemler yaşadığı da bilinmektedir. Azınlıklara 

yönelik politika ve uygulamalarda, ülkelerin azınlıklar konusundaki tarihsel 

miraslarının yanısıra, ülkedeki demokratik gelişme ve ülkeyi yöneten siyasi iradenin 

(hükümetin/hükümetlerin) söylemi etkin bir rol oynamaktadır. Bu açıdan azınlıkların 

müfredat ve ders kitaplarında nasıl betimlendikleri konusu siyasi iradenin uyguladığı 

eğitim politikaları ile yakından ilgilidir.       

Bu nedenle Türkiye ve İsveç’teki hükümetlerin özellikle de 2000’li yıllardan sonraki 

söylemi ile bu dönemde adı geçen ülkelerde kullanılan ve çalışmada analizi yapılan 

müfredat ve ders kitap metinlerinin söylemlerinin birbiriyle uyumlu olup olmadığı, 

eğer bir uyumsuzluk varsa bunun nedenlerinin neler olduğu sorusu, araştırmanın 
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amaç ve sorularının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünüldüğünden 

burada tartışılmaya karar verilmiştir.  

Türkiye ve İsveç’i yöneten hükümetlerin çokkültürcülük bağlamında azınlıklar 

konusundaki söylemleri tartışılırken her iki ülkeden bazı metinler esas alınmıştır. Her 

iki ülkeden alınan birinci metinler bu ülkelerin azınlıklar konusundaki yasa 

maddeleridir. Ayrıca hükümetlerin söylemlerini oluşturan diğer metinlere, hükümet 

genelgelerine ve hükümetlerin resmi İnternet sayfalarında azınlıklarla ilgili diğer 

metinlere de bakılmıştır.  

Türkiye’deki hükümetlerin söyleminin temel çizgilerinin belirlenmesi için, azınlık 

haklarını belirleyen Lozan Antlaşması’nın 3. kısmında yer alan yasa maddeleri, 2010 

yılında azınlıklar konusundaki Başbakanlık Genelgesi ve Başbakanlık resmi İnternet 

sitesinde
1
 azınlıklarla ilgili metinler temel alınmıştır. Aynı yöndeki tartışma için 

İsveç’ten ise İsveç Parlamentosu’nun 2009 yılında kabul ettiği Ulusal Azınlıklar ve 

Azınlık Dilleri Yasası [Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk] ile hükümetin bu yasayı parlamentoya sunmak için hazırladığı yasa 

önerisi olan Hükümet Önerisi: İsveç’te Ulusal Azınlıklar (Regeringens proposition: 

Nationella minoriteter i Sverige) ve hükümetin resmi İnternet sayfasındaki 

azınlıklarla ilgili metinler temel alınmıştır. Bu metinler ayrıca çalışmanın sonunda 

EKLER  bölümünde mevcuttur.
2
   

Türkiye’nin azınlıklar konusunda haklarını belirleyen ve 1923 yılında uluslararası bir 

antlaşma niteliği taşıyan Lozan Barış Antlaşması’nın 3. kısmında bulunan 37-45. 

maddeleri ve 2010 yılındaki azınlıklarla ilgili Başbakanlık Genelgesi’nin temel 

söylemlerine bakıldığında, bu metinlerin genel hatlarının azınlıklar açısından 

çokkültürcü ve liberal bir söyleme sahip oldukları görülmektedir.   

                                                 

1
 Çalışmanın bu bölümü 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerden önce ve Başbakanlık 

kurumunun mevcut olduğu dönemde yazıldığı için burada Başbakanlık ve Başbakan sözcükleri 

kullanılmaktadır.  
2
Adı son anılan metin, Hükümet Önerisi, uzun olduğundan Ek 4 bölümünde metne ulaşmak için bir 

link verilmiştir. 
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Lozan Antlaşması’nın 3. kısmında bulunan azınlık hakları ile ilgili maddeler 

azınlıklar konusunda dönemine göre oldukça liberal bir söyleme sahiptir. Lozan’ın 

39-41. maddeleriyle azınlıklara dil konusunda sağlanan birçok hakkın, bugün Avrupa 

ülkelerindeki azınlık hakları konusunda sağlanan dil haklarının bazı temel 

özellikleriyle uyumlu olduğu görülmektedir. Antlaşmanın 40. maddesi azınlıklara her 

türlü eğitim kurumunu açma ve burada kendi dillerini kullanma hakkını verirken 41. 

maddede devlet okullarında okuyan azınlık çocuklarına ‘’anadilleriyle öğretimde 

bulunulmasını sağlamak bakımından’’ kolaylıklar sağlanmasını istemektedir. 39. 

madde ise azınlıkların ‘’din, basın ya da her çeşit yayın konuları ile açık 

toplantılarda’’ kendi dillerini kullanma hakkını sağlarken azınlıklara mensup 

bireylerin mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilme konusunda 

‘’kolaylıklar sağlanacağı’’ belirtilmektedir. 39. madde ayrıca azınlıkların ‘’eğitim, 

din ya da hayır işlerinde’’ kullanılmak üzere devlet ve belediye bütçelerinden ‘’pay 

ayrılması’’nı da istemektedir. Antlaşmanın anılan maddeleri azınlık gruplarına kendi 

dil, din ve kültürlerini koruma ve yaşatma konusunda bazı önemli haklar sağlarken, 

bu yöndeki çabalara devletin de maddi katkı sağlayacağı dikkat çekilmektedir. 

Azınlıklara haklar sağlayan Lozan Antlaşması’nın 1923 yılında imzalandığı ve o 

dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde ve bu arada İsveç’te azınlıklara karşı ayrımcı 

politikaların uygulandığı düşünüldüğünde, Lozan’ın dönemine göre oldukça liberal 

bir söylem taşıdığı görülmektedir.  

Azınlıklarla ilgili 2010 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ise hem tarihsel 

süreçte azınlıklara yönelik yapılan ayrımcı politikalara hem de azınlıkların ‘’ulusun 

bir parçası’’ olduğuna yapılan vurguyla dikkat çekmektedir. Genelgenin azınlıkların 

‘’ulusun bir parçası’’ olduğuna yaptığı vurgunun yanında, bunların ‘’kendi kimlik ve 

kültürlere’’ sahip olduklarına dair güçlü bir vurgusu olduğu görülmektedir. Genelge 

aynı zamanda ‘’gayrimüslim gruplar aleyhine yapılan kin ve düşmanlığı teşvik edici 

yayınlara karşı’’ önlemler alınmasını istemektedir. Araştırmanın amaç ve soruları 

açısından özellikle son alıntı oldukça dikkat çekicidir. Bu söylemi ile Genelge 

azınlıklar hakkında oluşturulan ‘’olumsuz tanınmalara’’ karşı önlemler alınmasına 

vurgu yapmaktadır (Başbakanlık Genelgesi, 2010 ). 
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Lozan Antlaşması’nın azınlıklarla ilgili, dönemine göre liberal ve günümüz Avrupa 

azınlık haklarının temel bazı kriterlerini de yakalayan söylemine ve 2010 yılındaki 

Başbakanlık Genelgesi’nin liberal söylemine rağmen Türkiye’deki müfredat ve ders 

kitap metinlerinin söylemlerinin bu kriterleri yakalamadığı, aksine bunların çok 

gerisinde kaldığı görülmektedir.      

Çalışma açısından özellikle ilginç olan nokta, son 16 yıldır Osmanlı toplumuna 

referanslar da yapan, nispeten farklı etnik, kültür ve dinlerin varlığını aynı toplum 

içinde kabul eden ve 2010 yılında azınlıklar konusunda liberal söylem içeren 

Başbakanlık Genelgesi’ne rağmen, AKP hükümetlerinin müfredat ve ders kitap 

metinlerinde azınlıklara yönelik ciddi değişiklikler yapmamalarıdır. AKP 

hükümetlerinin çokkültürlülük ve azınlıklar konusunda kendi söylemlerini müfredat 

ve ders kitaplarına yansıtamamasının bir nedeni, eğitim alanında daha önce hakim 

olduğu belirtilen tek kültürlü düşüncenin devlet kurumlarında ve özellikle de eğitim 

sisteminde önemli bir ağırlığının olmasındandır. AKP, bu kesimlerden gelebilecek 

tepkilerden çekindiği için, bu konuda çok dikkatli ve temkinli olduğu görülmektedir. 

Örneğin ders kitaplarının dış düzeneğinde görülen (ön iç ile arka iç sayfalardaki 

süslemeler) sembollerin kaldırması konusunda medyaya da yansıyan bazı tartışmalar 

varsa da (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/509238/ Ataturk_un_ 

ismi_okul_kitaplarindan_ kaldiriliyor_mu_.html, Erişim 21 Nisan 2017) çalışmada 

analiz edilen Tarih 10, İnkılap Tarihi ile Demokrasi ve İnsan Hakları adlı ders 

kitapların hepsinde bu düzeneklerin devam ettiği görülmektedir. AKP 

hükümetlerinin azınlıklar konusundaki söylemlerinin nasıl devam edeceği konusu da 

çok belirgin değildir. Son dönemlerde 1980’den sonra hem toplumda hem de eğitim 

alanında etkin ve azınlıklara yönelik liberal olmayan bir söyleme sahip Türk-İslam 

sentezinin bazı öğelerini kendi söylemi ile harmanladığı görülen AKP’nin giderek 

milliyetçi bir çizgiye, yüzünü Avrupa’dan çok Doğu’ya çevirmeye başladığı ve 

giderek ‘’Avrasyacı-milliyetçi’’ bir söyleme yöneldiği tartışmaları söz konusudur 

(Belge, 2017). Bu yöndeki değişimleri, AKP’nin azınlıklar konusunda başlattığı 

liberal söylem ve uygulamaların hangi yöne doğru hareket edeceği sorusunu da 

beraberinde getirmektedir. AKP hükümetlerinin azınlıklar konusunda geliştirdiği 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/509238/%20Ataturk_un_%20ismi_okul_kitaplarindan_%20kaldiriliyor_mu_.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/509238/%20Ataturk_un_%20ismi_okul_kitaplarindan_%20kaldiriliyor_mu_.html
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söylemin müfredat ve ders kitap metinlerine yansımamasının bir başka nedeni de 

okulun kurum olarak muhafazakar bir yapıya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Siyasi iradenin geliştirdiği söylemlerin bu kuruma nüfuz etmesi bazen uzun zaman 

alabilmektedir. Ancak AKP hükümetleri kendi dünya görüşlerini eğitim alanına da 

yaymak için yeni müfredatların yazımına başlamıştır. Kymlicka, devletin 

çokkültürcülük bağlamında azınlıklara nasıl baktığının izleneceği bir alanın, 

müfredatlarda yapılan değişiklikler olduğuna dikkat çekmekte (Kymlicka, 1998, s. 

25) ve bu açıdan AKP hükümetlerinin, yeni müfredatlarda yaptığı değişikliklerin 

izlenmesi önemlidir. Yeni yazılan ve 2018-2019 öğretim yılında yürürlüğe gireceği 

belirtilen Ortaöğretim Tarih Dersi 9-11 ve T.C. İnkılap Tarih Atatürkçülük 8 

müfredattı bu çalışmanın konusu olmamasına rağmen, anılan müfredatlar 

okunduğunda azınlıklar açısından ciddi bir değişimin olmadığı görülmektedir. Adı 

geçen yeni müfredatların, hükümetlerin yukarıda belirtilen azınlık söyleminden uzak 

olduğu, azınlıkların isimlerinin yeni müfredatlarda da belirtilmediği dikkat 

çekmektedir. Bu açıdan yeni müfredat ve bunlara uygun basılacak yeni kitapların 

uygulamada nasıl bir şekil alacağının izlenmesi açısından, ilerdeki yıllarda bu alanda 

yapılacak çalışmalar önem kazanmaktadır.    

Hükümetin azınlıklar konusundaki söyleminin, özellikle de 2010’da yayımlanan 

Başbakanlık Genelgesi’nde dile getirildiği şekliyle, eğitim gibi kurumlarda dikkate 

alınmamış olması yanında,  bu söylemin bizzat Başbakanlık resmi İnternet 

sayfasında da bulunmadığı görülmektedir. Başbakanlık resmi İnternet sayfasında, 

‘’azınlıklar’’, ‘’gayrimüslim azınlıklar’’, ‘’Lozan’’, ‘’Başbakanlık Genelgesi 

azınlıklar’’
3
 sözcükleri yazılıp arama yapıldığında azınlıkları doğrudan ilgilendiren 

önemli bir habere rastlanmadığı dikkat çekmektedir. Azınlıklarla ilgili haberler daha 

çok Türkiye-Yunanistan ilişkileri çerçevesinde veya Başbakan’ın Müslüman bazı din 

liderleri ile yaptığı toplantı ve konuşma metinleriyle sınırlıdır. Başbakanlık resmi 

                                                 

3
 ’’Başbakanlık Genelgesi azınlıklar’’ sözcükleri Google arama motorunda arandığında ise azınlıklarla 

ilgili 13 Mayıs 2010 yılındaki Başbakanlık Genelgesi ilk metin olarak çıkmaktadır (Resmi 

Gazete’nin sayfası http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100513-17.htm, Erişim 22 

Nisan 2018).   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100513-17.htm
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İnternet sayfasında ne azınlık haklarını ilgilendiren Lozan Antlaşması’nın 3. 

Kısmı’nın maddeleri ne de bu azınlıkların haklarını dile getiren başka bir metne 

rastlanmamaktadır. Başbakanlık resmi İnternet sayfasındaki metinlerde azınlıklara 

yönelik söylemin zayıflığı hükümetin bu alanda ciddi ve sürekli bir politikasının 

olmamasındandır. Bu durum siyasi iradenin söyleminin eğitim politikalarına ve 

eğitim kurumunun kullandığı müfredat ve ders kitap metinlerine nüfuzunu da 

zayıflatmaktadır.  

İsveç’in azınlıklar konusunda 2009 yılında parlamentoda kabul edilen Ulusal 

Azınlıklar ve Azınlık Dilleri Yasası’nın maddelerine bakıldığında Avrupa 

Konseyi’nin azınlıklar konusunda kabul ettiği Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması 

Çerçeve Sözleşmesi ve Avrupa Bölgesel Diller veya Azınlık Dilleri Şartı 

antlaşmalarının referans alındığı görülmektedir. Bu iki antlaşmadan esinlenerek 

kabul edilen azınlık yasasının, çokkültürcülük bağlamında ülkedeki ulusal azınlıklara 

yönelik liberal bir söyleme sahip olduğu görülmektedir.   

Yasanın 2. maddesi Avrupa Konseyi’nin bir önceki paragrafında belirtilen 

antlaşmalar anılarak İsveç’in Yahudiler, Romanlar, Samiler, İsveç Finleri ve 

Tornedalingar gruplarını ulusal azınlık ve dillerini de ulusal azınlık dilleri olarak 

kabul ettiğine yaptığı vurgu ile başlamaktadır. Azınlıkların adının ve dillerinin 

yasada açıkça anılmasını, siyasi iradenin bu azınlıkların  tanınması  konusundaki 

güçlü iradesine bir vurgu olarak görmek mümkündür. Yasa maddeleri temel olarak 

ulusal azınlıkların dil ve kültürlerinin yaşayan dil ve kültürler olmasının önemine 

yönelik maddeler içermektedir. Bu durum özellikle İsveç Finlerinin konuştuğu Fince, 

Tornedalingar’ın konuştuğu Meänkeli ve Samiler’in konuştuğu Sami dili için 

geçerlidir. Yasanın 6. maddesi bu üç dilin azınlık bireylerinin yaşadığı ve bunlar 

tarafından kamu kurumlarıyla iletişim dili olarak kullanılabileceği belediye isimlerini 

vermekte ve 7. maddesi de müracaat halinde Hükümet kararı ile yeni belediyelerin de 

bu çerçeveye dahil edilebileceği vurgulanmaktadır. Yasanın 8-12. maddeleri bu 

dillerin azınlık grupları tarafından kamu kurumları ile iletişimde kullanma haklarını 

düzenlerken, 13-16. maddeleri ulusal azınlık gruplarının yasada adı geçen 
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belediyelerde kendi anadillerini mahkemede hem sözlü hem de yazılı olarak 

kullanılması konusunda geniş haklar sağlamaktadır. Yasanın 17. maddesi bu azınlık 

dillerinin eğitimdeki kullanım alanı ile ilgilidir ve azınlık mensubu çocukların, 

velilerinin isteği üzerine devlet okullarında eğitimin bir bölümünün veya tamamının 

kendi dillerinde verilmesini öngörmektedir. Yasanın 18. maddesi ise yine bu 

azınlıklara mensup yaşlıların isteği üzerine belediyelerin sunduğu hizmet ve bakımın 

bir kısmı veya tamamını kendi dillinde almasını öngörmektedir.   

Azınlıklarla ilgili yasanın dikkat çeken ve ona liberal karakter kazandıran önemli 

maddeleri ise 3-5. ve 20-21. maddeleridir. Yasanın üçüncü maddesi kamu 

kurumlarının azınlıkları kendi hakları konusunda bilgilendirmesini isterken, 4. 

madde azınlık dillerinin korunup geliştirilmesi konusunda ‘’kamunun özel bir 

sorumluluğu olduğu’’na vurgu yapmakta ve aynı zamanda çocukların kültürel 

kimliklerinin gelişmesi ve anadillerini kullanmalarının destekleneceği 

belirtilmektedir. 5. maddenin vurgusu ise kamu kurumlarının ulusal azınlıklar 

konusunda alınacak kararlarda, azınlık temsilcileri ile istişarede bulunulması ve 

kamunun aldığı kararlarda, azınlıkların görüşlerini iletme ve kararları etkileme 

olanaklarına sahip olmaları ile ilgilidir. Burada anılan üç yasa maddesi azınlıkların 

kendi hakları konusunda bilgilendirilmesi, kimliklerini geliştirme ve dillerini koruma 

ve özellikle de azınlıkların kamunun kendileri hakkında alınan kararlarda, danışma 

mekanizması vasıtasıyla söz sahibi olmasına büyük bir olanak verdiği görülmektedir. 

20 ve 21. maddeleri ise hükümetin belirleyeceği denetleme kurumuyla kamu 

kurumlarının, bu yasaya uygun uygulamalar yapıp yapmadıklarının denetleneceği 

belirtilmektedir.  

Ülkedeki ulusal azınlıklarla ilgili yasanın kabulü için İsveç Hükümeti’nin 

parlamentoya sunduğu öneriye bakıldığında yasada ulusal azınlık gruplarının 

hangileri olduklarının ismen belirtilmesinin önemi ve bunlar hakkında kamuoyuna 

verilecek bilgilerde ulusal azınlıkların ülke tarihine katkısına da dikkat çekileceği 

vurgulanmaktadır. Hükümet önerisinin ulusal azınlıkları tanıma konusundaki 

gerekçesinin bir başka nedeni de ulusal azınlıkların kendi dil ve kültürlerini 
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koruyabilmeleri ve yaşayan bir dil ve kültür olarak  varlıklarını sürdürebilmeleri için 

desteğe ihtiyaçları olduğuna yapılan vurgudur (https://www.riksdagen.se/sv/ 

dokument-lagar/dokument/proposition/nationella-minoriteter-i-sverige_GM03143/ 

html, Erişim 25 Ekim 2017).  

Başbakanlık resmi İnternet sitesinde ulusal azınlıklar (nationella minoriteter)  

sözcüklerinin yazılıp arama yapıldığında bu konuda 196 metnin geldiği 

görülmektedir. Bu metinlerin en dikkat çekenleri Ulusal Azınlıklar ve Azınlık Dilleri 

Yasası’nın İsveççe metni yanında tüm diğer ulusal azınlık dillerine çevirileri, 

hükümetin azınlık temsilcileri ile yaptığı istişare toplantılarının kararları ve 

hükümetin İsveç’in azınlık politikalarının daha iyi şekilde yürümesi ve azınlık 

haklarının daha da güçlendirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 

2016’da bir rapor hazırlanması konusundaki direktifleri gibi metinlerin yer aldığı 

görülmektedir (http://www.regeringen.se/sokresultat/?query=nationella%20 

minoriteter, Erişim 25 Ekim 2017). 

Ulusal Azınlıklar ve Azınlık Dilleri Yasası, hükümetin yasa önerisi ve Başbakanlık 

resmi sitesinde ulusal azınlıklar hakkında bulunan metinlere bakıldığında özellikle de 

2000’li yıllardan sonra İsveç hükümetlerinin çokkültürcülük bağlamında ulusal 

azınlıklara yönelik oldukça geniş haklar taşıyan liberal bir söyleme sahip olduğu 

görülmektedir. Başka bir deyişle bu tartışmada dikkate alınan metinler 

incelendiğinde yukarda temel bazı özelliklerinden yola çıkarak, 2000’li yıllardan 

sonra hükümetlerin ulusal azınlıklar hakkındaki genel söyleminin, azınlıkların kendi 

dil ve kültürlerini koruyup geliştirmesine yönelik söyleminin liberal çokkültürcü, 

azınlıkların kamu kurumlarının kendileri hakkındaki kararlarını etkilemesi için 

getirdiği istişare mekanizmasıyla ulusal azınlıkların seslerinin duyulmasına olanak 

veren ve toplumun ulusal azınlıkları farklılıkları ile kabul etmesiyle onları 

ötekileştirmeyen, toplumun bir parçası olduklarına dair bir söyleme sahip olduğu 

görülmektedir. 

Ulusal azınlık hakları konusundaki yasanın parlamentoda kabul edilmesinden sonra, 

hükümet, 2011 yılında ilköğretim ve ortaöğretim müfredatlarının tümünü 

https://www.riksdagen.se/sv/%20dokument-lagar/dokument/proposition/nationella-minoriteter-i-sverige_GM03143/%20html
https://www.riksdagen.se/sv/%20dokument-lagar/dokument/proposition/nationella-minoriteter-i-sverige_GM03143/%20html
https://www.riksdagen.se/sv/%20dokument-lagar/dokument/proposition/nationella-minoriteter-i-sverige_GM03143/%20html
http://www.regeringen.se/sokresultat/?query=nationella%20%20minoriteter
http://www.regeringen.se/sokresultat/?query=nationella%20%20minoriteter
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değiştirerek yeni müfredatlarda ulusal azınlıklarla ilgili direktiflere yer verdiği dikkat 

çekmektedir. Ulusal azınlıklar hakkındaki yasanın kabul edilmesinden iki yıl sonra 

ders müfredatlarının değiştirilmesi, hükümetin bu konuda ciddi değişiklikler yapma 

kararlılığını göstermektedir.  

Ancak hükümetlerin ulusal azınlıklar konusundaki liberal söylemi müfredat ve ders 

kitap metinlerinin söylemiyle karşılaştırıldığında, hükümetlerin bu konudaki güçlü 

vurgusunun müfredat ve ders kitaplarına tümüyle yansıdığını söylemek oldukça 

güçtür. Tüm müfredatların, ülkedeki azınlık gruplarının adlarını anmalarına rağmen, 

azınlıkların topluma olan katkıları, bunların toplumun bir parçası olduklarına dair 

güçlü bir vurgunun olmadığı görülmektedir. Ders kitaplarının söylemlerine 

bakıldığında, siyasi iradenin ulusal azınlıklar hakkındaki söyleminin daha da zayıf 

bir şekilde yansıdığı görülmektedir. Analizi yapılan kitaplar arasında Toplum Bugün 

8 ders kitabı; azınlıkların tarihlerini kendi özgün çerçevesi içinde vermesi, azınlık 

gruplarının yazarlarından verdiği alıntılar, bunların kullandığı ulusal sembolleri 

vermesiyle siyasi iradenin azınlıklar konusundaki söylemini yansıtma konusunda 

büyük bir yol aldığı dikkat çekerken, Tarih kitaplarının söylemelerinin bunun çok 

gerisinde kaldığı görülmektedir. Tarih 7-9 ders kitabı azınlıkların tarihlerini ayrı bir 

ünitede vermesine rağmen bunların özgün tarihinden çok bunların nasıl devletin 

ayrımcı politikalarına ‘’kurban’’ olduklarına vurgu yapmaktadır. 10. sınıflarda 

okutulan Tarihe Perspektif Bakış adlı ders kitabı ise Tornedalingar hakkında hiçbir 

bilgi vermezken,  diğer ulusal azınlıklar konusundaki yazılan metinlerin de çok kısa 

olduğu dikkat çekmektedir.   

İsveç’teki müfredat ve ders kitaplarındaki azınlık söyleminin, siyasi iradenin bu 

konudaki söyleminin seviyesine ulaşamamasının bir nedeni, daha önce bu bölümde 

Türkiye ile ilgili metinde belirtildiği gibi, okulun kurum olarak tutucu yapısıyla 

alakalıdır. Bu kurumda değişim bazen çok yavaş ve uzun zaman alabilmektedir. 

Okullarda görev yapan öğretmenler, müfredatların 2011 yılında yeniden yazılması ve 

ulusal azınlıklar hakkındaki metinlere rağmen ulusal azınlıkları müfredat ve 

hükümetin bu konudaki söylemini karşılayacak kitapları talep etme ve bu tür 
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kitapları satın alma konusunda çok duyarlı olmamıştır. Devletin ders kitapları 

üzerinde kontrolü olmamasından dolayı siyasi iradenin azınlıklar konusundaki 

söylemini karşılayan tarih ders kitapları olması mümkündür ancak araştırmada 

seçilen ve İsveç’te ders kitaplarını yayımlayan bir büyük ve bir orta ölçekli 

yayınevinin bastığı ve okullarda yaygın olarak kullanıldığı düşünülen iki tarih 

kitabındaki söylemin, siyasi iradenin bu konudaki söyleminin çok altında olması 

oldukça dikkat çekmektedir.  
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SONUÇ 

Türkiye’nin mirasını devraldığı Osmanlı İmparatorluğu, Roma-Bizans 

coğrafyasında, dünyada eşi benzeri az bulunan farklı ulus, kültür, dil ve dinlerin yan 

yana yaşadığı çokkültürlü bir toplum kurmayı başarmıştı. Osmanlı İmparatorluğu, 

farklı din ve kültürlere sahip bu cemaatleri, dönemine göre geniş bir hoşgörü 

ortamında yönetmiş ve bu cemaatlerin kendi din, dil ve kültürlerini devam 

ettirmelerine olanak sağlamıştır. Aynı şekilde İsveç de Kuzey Avrupa’da farklı etnik, 

kültür, dil ve dinleri barındıran ve bugünkü Finlandiya, Norveç ve Almanya’nın bazı 

bölgelerini de içine alan büyük bir imparatorluk kurmuştur. Bu çalışma, bu iki 

imparatorluğun mirasını alan modern Türkiye ve İsveç devletlerinin, yüzyıllarca 

beraber yaşadıkları, karşılıklı olarak kültür alışverişinde bulundukları azınlıklara 

yönelik eğitim politikalarının müfredat ve ders kitaplarında izlenmesiyle ilgilidir. 

Çalışmaya Türkiye ve İsveç’te 2000’li yıllardan sonra okutulan müfredat ve ders 

kitaplarının seçilmesinin bir nedeni, adı geçen ülkelerin azınlıklara uyguladıkları 

eğitim politikaları konusunda AB sürecinden nasıl etkilendiklerine bakmaktan 

kaynaklanmıştır. Başka bir deyişle Türkiye’nin 1999’da Helsinki Zirvesi’nde AB’ye 

Aday Ülke olarak kabul edilmesi ve İsveç’in 1995’te AB üyesi olmasından sonra 

eğitim politikalarının daha liberal bir şekil alıp almadığını görmeyi amaçlamaktadır. 

Çalışma için 2000’li yıllardan sonraki kitapların seçilmesi aynı zamanda AB üyesi 

İsveç’in ve AB üyesi olmayan Türkiye’nin azınlıklara yönelik eğitim politikalarının 

benzer ve farklı yönlerini tesbit etmeye yöneliktir.     

Çalışma, Türkiye ve İsveç’ten seçilen altı müfredat ve altı ders kitap metinlerinin 

analizlerinden oluşmaktadır. Bu çalışmada yapılan metin analizlerine destek olması 

için, analiz edilen ders kitaplarının işlendiği sınıflarda gözlemler yapılması 

düşünülmüş ve öğrencilerin azınlıklarla ilgili ders kitaplarında yeralan metinleri nasıl 

algıladıkları konusunda öğrenci gruplarıyla mülakat da yapmak düşünülmüştü. 

Ancak bunun zaman ve çalışmanın hacmi açısından mümkün olmadığına karar 

verilerek, çalışma sadece metin analizleri ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla bu 

çalışmanın bulguları, azınlık konularının sınıflarda nasıl işlendiği konusunda 
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yapılacak gözlemleri ve öğrencilerin azınlıklar konusundaki metinleri nasıl 

algıladıkları konusunda yapılacak grup mülakatlarını teşvik edeceği ve ileride bu 

yönde gerçekleştirilebilecek çalışmalara veri sağlayacağı umulmaktadır. Bu alanda 

yapılacak akademik çalışmalar, ülkedeki azınlıkların, çoğunluk tarafından nasıl 

algılandığının arkasındaki nedenlerin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  

Çalışmada incelenen Türkiye ve İsveç örnekleri ülkelerin azınlıklara yönelik eğitim 

politikaları konusunda bazı genel sonuçlara varılmasına yardımcı olmuştur. Bu 

sonuçlardan birincisi AB’ye üye olan ülkelerin, üye olmayan ülkelere göre 

azınlıklara yönelik daha liberal politikalar uygulamaya başladıklarıdır. Çalışma, AB 

sürecinin ülkelerin azınlıklar konusunda önemli bazı adımlar atmasıyla 

sonuçlandığını göstermektedir. İsveç, AB’ye tam üye olduğu 1995 yılına kadar 

azınlıklara yönelik bazı liberal adımlar atmasına rağmen bu alandaki büyük 

değişimler AB’ye tam üye olmasından sonraki döneme denk gelmektedir. AB’ye üye 

olmasından sonra 2000 yılında Avrupa Konseyi’nin azınlıklar konusundaki Avrupa 

Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Şartı ve Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması 

Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalamış ve antlaşmaları imzalarken yaptığı bir yorum 

beyanında da ülkedeki beş grubu ulusal azınlık olarak tanıdığını belirtmiştir. 2009 

yılında da bu sözleşmelerin referans alındığı ve ülkedeki beş grubun ulusal azınlık 

olarak kabul edildiği ve bu azınlıklara önemli kültürel ve dilsel hakların tanındığı 

Ulusal Azınlıklar ve Azınlık Dilleri Yasası’nı Parlamento’da kabul etmiştir. 2011 

yılında ise ilk ve ortaöğretim müfredatlarını yeniden yazdırarak ulusal azınlıkların da 

müfredatlara alınmasını sağlamıştır. Bugün AB’ye üye olan ülkelerden bazılarında 

göçmenlere ve göçmenlerden oluşan etnik gruplara yönelik bir ötekileştirme 

olmasına rağmen AB ülkelerinin kendi ulusal azınlıklarına yönelik politikalarının 

liberal olduğu görülmektedir. Türkiye’nin de AB tarafından 1999’da Aday Üye 

olması konusundaki kararından sonra hem demokratikleşme hem de azınlıkların 

yaşadığı sorunlara çözüm bulma konusunda yeni bir açılıma girdiği görülmektedir. 

Türkiye’nin İsveç’in azınlıklara yönelik yaptığı liberal açılımı yapmasını geciktiren 

şey AB’ye tam üye olması önündeki engellerin çokluğundadır. AB’nin Türkiye’ye 

yönelik koyduğu kriterlerin çokluğu bazen Türkiye’yi yıldırmakta ve bu alanda daha 
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fazla mesafe almasına engel teşkil etmektedir. Ancak Türkiye’nin AB’ye tam üye 

olması durumunda azınlıklara yönelik daha liberal eğitim politikaları uygulayacağı 

beklenmelidir.      

Çalışmanın gösterdiği bir başka sonuç da azınlıkların iç tehdit olarak algılanmadığı 

ülkelerde, azınlıklara yönelik politikaların, bunları iç tehdit olarak gören ülkelere 

göre daha liberal olduğudur. Türkiye, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra özellikle 

de İngiltere, Fransa ve Rusya gibi dış güçlerin ülkedeki azınlıklarla ilgilenmesinden 

dolayı azınlık gruplarını iç tehdit olarak görmüş ve bu algı azınlıklara yönelik liberal 

politikaların uygulanmasını geciktirmiştir. İsveç’teki azınlıklar ise hem kırsal alanda 

yaşayan yerel topluluk olmaları hem de dış güçlerin ilgilendikleri gruplar 

olmamalarından dolayı iç tehdit olarak algılanmamış ve daha liberal politikaların 

uygulanmasını kolaylaştırmıştır.   

Türkiye ve İsveç örneklerinden yola çıkarak burada anılacak son bir sonuç da azınlık 

haklarının uygulanmasına yönelik liberal politikalar ile ülkenin demokratik gelişmesi 

arasında yakın bir ilişki olduğudur. Demokrasisini geliştiren ve derinleştiren ülkeler, 

bunu yapmayanlara/yapamayanlara göre azınlıklara yönelik daha liberal ve 

çokkültürcü politikalar uygulamaktadır. İsveç, 19. yüzyılın ikinci yarısında siyasi 

partilerin kurulduğu, 20. yüzyılın başında, daha 1919’da kadınların oy kullanmaya 

başladığı demokratik bir sistem kurmuş, bunu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

geliştirmiş ve özellikle de 1995’te AB’ye üye olmasından sonra demokrasisini 

derinleştirmiş bir ülkedir. Türkiye de birçok Avrupa ülkesinden önce, daha 1934’de 

kadınlara oy hakkını tanımış ve demokrasi konusunda önemli adımlar atmış olmasına 

rağmen, Cumhuriyetin ilk 25 yılını Tek Parti döneminin tek kültürcü politikaları 

altında geçmiş, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki çok partili demokratik yaşam da 

askeri darbe ve darbe teşebbüsleri ile kesilmiştir. Bu yönüyle Türkiye’deki 

demokrasinin, gelişme evresinden derinleşme evresine geçmesinde gecikmeler 

yaşanmıştır ve bu durum azınlık haklarının gelişmesine de olumsuz yansımıştır.  

Çalışma bulgularının daha önceki çalışmalarla karşılaştırılması da yukarıda anılan 

genel sonuçları desteklemektedir. Bu çalışmanın birinci bölümünde özetlenen 
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İbrahimoğlu’nun (2014) çalışmasında Türkiye’de hem Tek Parti Döneminde (1923-

1950) hem de Çok Partili Dönemde (1950-1980) azınlıkların ders kitaplarında 

olumsuz imajlarla betimlendiğine dikkat çekilmiştir. İbrahimoğlu’nun çalışmasında 

azınlık mensupları ile yapılan mülakatlarda azınlıklar konusunda eskisine göre bazı 

iyileşmeler olduğuna dikkat çektikleri ve bu iyileşmenin özellikle 2011’de 

müfredattan kaldırılan Milli Güvenlik Dersi’yle alakalı olduğu belirtilmektedir. Bu 

değişikliğin Türkiye’nin AB aday ülke olarak ilan edilmesinden sonraki döneme 

denk geldiği görülmektedir. Copeaux’nun (2016) 1931-1993 dönemindeki tarih ders 

kitapları konusunda yaptığı çalışma ile Yıldırım’ın (2014) yaptığı çalışmalar da bu 

çalışmanın bulguları ile karşılaştırıldığında, azınlıkların ders kitaplarında 

betimlenmesi konusunda çok fazla bir değişikliğin olmadığı görülmektedir. Copeaux 

ve Yıldırım, azınlıkların sevilmeyen imajlarla ve iç düşman olarak betimlendiğine 

dikkat çekmektedir ve bu çalışmanın bulguları da aynı sonuca yakındır. İsveç’in ders 

kitapları konusunda daha önce yapılan çalışmaların bulguları, bu çalışmanın 

bulguları ile karşılaştırıldığında ise bu alanda özellikle de 1990 ve 2000’li yıllarda 

bazı önemli değişikliklerin olduğu gözlenmektedir. Birinci bölümde özetlenen 

Granqvist-Nutti (1993), Upmman (1978), Broberg (1982) ve Gren’in (2014) yaptığı 

çalışmalarda ders kitaplarının Sami ve diğer azınlıkları nasıl melez, yabancı, tembel, 

zayıf yetenekli gibi sevilmeyen imajlarla betimlediklerine dikkat çekilmişti. Bu 

çalışmanın bulguları 2000’li yıllardan sonraki betimlemelerde önemli değişiklikler 

olduğunu ve artık ulusal azınlıkların sevilmeyen imajlarla betimlenmediğini, yer yer 

sevilen imajlarla betimlendiğini göstermektedir.  

Diğer taraftan Türkiye ve İsveç’te yaşanan bazı olaylar, ülke vatandaşlarının 

azınlıklara bakışının sadece müfredat ve ders kitapları tarafından belirlenmediğini 

göstermektedir. Türkiye’de azınlıklara yönelik ders kitaplarındaki tüm yanlış tanıma 

ve sevilmeyen imaj yaratma çabasına rağmen, Ermeni asıllı gazeteci Hrant Dink’in 

öldürülmesinden sonra yapılan yürüyüşlerde on binlerce insanın yürüyüşlere 

katılarak Dink ailesinin acısına ortak olması ve davanın aydınlanması için talepte 

bulunması dikkat çekicidir  (http://www.agos.com.tr/tr/yazi/326/5-yilinda-hepimiz-

hrantiz-hepimiz-ermeniyiz, Erişim 2 Kasım 2017). Aynı şekilde İsveç’teki ders 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/326/5-yilinda-hepimiz-hrantiz-hepimiz-ermeniyiz
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/326/5-yilinda-hepimiz-hrantiz-hepimiz-ermeniyiz
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kitaplarında ulusal azınlıklara yönelik verilen olumlu imaja rağmen İsveç 

Parlamentosu’nda yer alan sağcı popülist parti İsveçli Demokratlar 

(Sverigedemokraterna) ulusal azınlık ve ülkenin yerli halkı olarak kabul edilen 

Samiler’in de içinde bulunduğu azınlıkların, İsveç ulusunun bir parçası olmadıklarını 

açıkça söyleyebilmektedir (https://www.sydsvenskan.se/2014-12-14/sd-judar-och-

samer-ar-inte-svenskar, Erişim 2 Kasım 2017). Bu açıdan, okulun azınlıklar 

konusunda bireyin ilerleyen yaşındaki düşünce dünyasına ne kadar etki ettiği ve/veya 

azınlıklar konusunda bireyin düşünce dünyasını etkileyen diğer etkenler konusunda 

araştırmalar yapılması da bu alandaki verileri zenginleştirecektir.      

Tarihsel süreçte azınlıkların yaşadıkları ciddi ve ağır sorunlar, bugünün modern ve 

kendilerini demokratik olarak adlandıran ülkelerinde de tümüyle bitmiş değildir. 

Azınlıkların tüm sorunlarını hemen çözecek hazır ve sihirli reçeteler de mevcut 

değildir. Bunlar ancak ülkedeki demokrasinin derinleşmesi ve siyasi iradeyi elinde 

tutanların takınacağı demokratik tavır ve farklı dil ve kültürlerin çoğunluk dil ve 

kültürüyle eşit, aynı oranda değerli görülmesiyle alakalıdır. Aynı zamanda siyasi 

iradenin ülkedeki farklı kültür, dil ve dinlere sahip azınlıklarla diyalog kurması ve 

empati yapması da azınlık sorununun çözülmesine katkı sağlayacaktır. Kymlicka’nın 

(2015) da vurguladığı gibi, azınlıkların yaşadığı sorunlara ‘’ahlaki ve siyasi’’ çözüm 

talebi ve arayışının, günümüz demokrasilerinin karşısına dikilen en ciddi meydan 

okuma olduğu açıktır.    

Bunun için ülkeyi yöneten siyasi iradenin hem politik, hem eğitim hem de toplumsal 

alanda yapması ve değiştirmesi gereken çok şeyin olduğu görülmektedir. 

Çokkültürcülük bağlamında müfredat ve ders kitap metinlerinde azınlıklara yönelik 

yapılacak olumlu değişiklikler, yapılması gerekenlerin başında gelmektedir ve diğer 

tüm çalışmalara temel hazırlayacaktır.    

Ülkede yaşayan azınlıklara kendi dil ve kültürlerini koruma, devam ettirme ve 

geliştirme konusunda hak ve olanaklar, aynı zamanda ülkenin demokratik 

gelişmesinin de önemli bir göstergesidir. Demokrasi ve azınlık hakları birbirinden 

https://www.sydsvenskan.se/2014-12-14/sd-judar-och-samer-ar-inte-svenskar
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koparılması mümkün olmayan ikiz yüzler gibidir, bunlardan biri kaybolduğunda 

diğerinde bir eksiklik olacağı açıktır.    

Türkiye ve İsveç, azınlıklar konusundaki zengin tarihi mirasları temelinde, azınlık 

kültür ve dillerine yönelik olumlu ve örnek modeller oluşturabilecek birikime 

sahiptir. Adı geçen ülkelerin geliştirecekleri bu modeller hem kendi demokrasilerinin 

daha da derinleşmesini sağlayacak, hem de diğer ülkelere örnek model olacaktır.  
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EKLER 

EK-1 

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (1923)  

KISIM III 

AZINLIKLARIN KORUNMASI 
MADDE 37. 
Türkiye 38. ile 44. Maddelerde yer alan hükümlerin temel yasa olarak kabul edileceğini ve hiçbir 

yasa, yönetmelik ya da resmi uygulamanın bu hükümlerle çelişmeyeceğini; hiçbir yasa, yönetmelik ya 

da resmi uygulamanın bunlardan üstün olamayacağını taahhüt eder. 

MADDE 38. 

Türk hükümeti doğuş, milliyet, dil, ırk ya da din farkı gözetilmeksizin Türkiye�de yaşayan herkesin 

hayat ve özgürlüğünün tam olarak korunmasını teminat altına almayı taahhüt eder. 

Türkiye’de yaşayan herkes kamu güvenliği ve ahlaka aykırı olmadıkça ister halk arasında (public) 

ister özel yaşamında her tür itikat, din ve inancın gereğini yerine getirmekte özgür olacaktır. 

Gayrimüslim azınlıklar, bütün Türk uyruklular için ülkenin bir bölümü ya da tamamında Türk 

hükümetince ulusal savunma ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alınan önlemlere tabi olarak, 

seyahat ve göç etmekte tam özgürlük sahibi olacaktır. 

MADDE 39. 
Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk uyruklular Müslümanlarla aynı yurttaşlık haklarına ve siyasal 

haklara sahip olacaktır. 

Türkiye’de yaşayan herkes, din farkı gözetilmeksizin yasa karşısında eşit olacaktır. 

Hiç bir Türk uyruklunun, örneğin kamuda işe alınma, kamu görevi yerine getirme ya da 

onurlandırılma ya da iş ve meslek edinme gibi yurttaşlık haklarından ve politik haklardan 

yararlanmasında din, itikat ve inanç farkı gözetilmeyecektir. 

Hiçbir Türk uyruklunun özel ilişkilerinde, ticarette, ibadette, basında ya da her tür yayında ya da halka 

açık toplantılarda herhangi bir dili serbestçe kullanmasına kısıtlama getirilmeyecektir. 

Resmi dilin mevcut olmasına bakılmaksızın Türkçe konuşmayan Türk uyruklulara mahkeme önünde 

kendi dillerini sözel olarak kullanmaları için yeterli olanak sağlanacaktır. 

MADDE 40. 
Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk uyruklular yasa karşısında ve gerçek yaşamda öteki Türk 

uyruklularla aynı muameleyi görecek ve aynı güvenceye sahip olacaktır. Özel olarak, , buralarda 

serbestçe kendi dillerini kullanmak ve kendi dinlerinin gereğini yerine getirmek hakkına sahip olarak, 

masraflarını kendileri karşılayarak, her tür hayır kurumu, dinsel ve toplumsal kurum, her türden okul 

ya da eğitim ve öğretim amaçlı başka kuruluş kurmak ve denetlemekte eşit hak sahibi olacaklardır. 
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MADDE 41. 
Kamusal eğitim için Türk hükümeti gayrimüslim uyruklarının hatırı sayılır bir oranda yaşadıkları kent 

ve ilçelerde böylesi uyruklarının çocuklarına ilköğretim okullarında kendi dilleri aracılığıyla öğretim 

verilmesi için yeterli olanak sağlayacaktır. Bu hüküm Türk hükümetini bu okullarda Türkçeyi mecburi 

dil kılmaktan ala koymayacaktır. 

Gayrimüslim uyruklarının hatırı sayılır bir oranda yaşadıkları kent ve ilçelerde bu azınlıkların eğitim, 

din ya da hayır amaçlı devlet, belediye ya da başka bütçelerden yararlanmaları ya da bu bütçelerin 

kullanılmasında hakkaniyetli bir pay almaları teminat altına alınacaktır. Söz konusu paylar, bu kurum 

ve kuruluşların yetkili temsilcilerine ödenecektir. 

MADDE 42. 
Türk hükümeti, gayrimüslim azınlıkların, aile içi ve kişisel anlaşmazlıklarını kendi adetlerine göre 

çözmelerine izin verecek önlemleri almayı taahhüt eder. 

Bu önlemler, eşit sayıda Türk hükümet temsilcisi ve söz konusu azınlıkların her birinin temsilcilerinin 

yer aldığı özel komisyonlarca ele alınacaktır. Görüş ayrılıklarında Milletler Cemiyeti Konseyi ve Türk 

Hükümeti aralarında anlaşarak Avrupalı bir avukatı hakem tayin edecektir. 

Türk hükümeti yukarıda söz edilen azınlıkların kilise, sinagog, mezarlık ve diğer dinsel kuruluşlarına 

tam koruma sağlamayı taahhüt eder. Halihazırda Türkiye’de mevcut sözü geçen azınlıkların inanç 

vakıflarına ve din ve hayır kurumlarına bütün olanak ve yetkiler tanınacak ve Türk hükümeti yeni din 

ve hayır kuruluşlarının kurulması için, bu türden diğer özel kurumlara garanti edilen gerekli 

olanakların hiçbirini reddetmeyecektir. 

MADDE 43. 
Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk uyruklular inançlarının ya da dinsel telakkilerinin ihlaline yol 

açabilecek hiçbir eylemde bulunmaya zorlanmayacak ve kendi tatil günlerinde mahkemeye 

çıkmadıkları ya da herhangi bir yasal işlemi yerine getirmedikleri gerekçesiyle herhangi bir 

kısıtlamaya uğratılmayacaktır. 

Bununla birlikte bu hüküm böylesi Türk uyrukluları, kamu güvenliği gerekçesiyle bütün öteki Türk 

uyruklulara getirilen mecburiyetlerden bağışık kılmayacaktır. 

MADDE 44. 

Türkiye, bu bölümde yer alan önceki maddelerin Türkiye�nin gayrimüslim uyruklarıyla ilgili 

bölümlerinin uluslararası ilgiye mahzar mecburiyetler oluşturduğunu ve Milletler Cemiyetinin 

teminatı altında olduğunu kabul eder. Bunlar Milletler Cemiyeti Konseyinin çoğunluğunun onayı 

olmadıkça değiştirilemez. Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, ve Japonya, Milletler Cemiyeti 

Konseyi’nin çoğunluğunca onaylanan bu maddelerin herhangi bir şekilde değiştirilmesine onay 

vermeyeceklerini kabul ederler. 

Türkiye ayrıca, Türk hükümetiyle anlaşmayı imzalayan devletlerden herhangi biri ya da Milletler 

Cemiyeti üyesi başka herhangi bir devlet arasında bu maddelerden kaynaklanan hukuksal ya da 

olgusal sorunlarda ortaya çıkacak herhangi bir görüş ayrılığının Milletler Cemiyeti Sözleşmesinin 14. 

Maddesi uyarınca uluslararası bir anlaşmazlık olarak ele alınacağını kabul eder. Türk hükümeti, 

böylesi herhangi bir anlaşmazlığın, diğer taraf bunu isterse, Uluslararası Daimi Adalet Divanınca ele 

alınacağını kabul eder. Daimi Divan kararı nihai olacak, hüküm, Sözleşme’nin 13. Maddesi ile aynı 

kuvvet ve etkiye sahip olacaktır. 

MADDE 45. 
Türkiye’nin gayrimüslim azınlıklarıyla ilgili olarak bu bölümdeki hükümlerde tanınan haklar aynı 

şekilde Yunanistan tarafından kendi topraklarındaki Müslüman azınlığa tanınacaktır. 
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EK-2 

 

13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 

GENELGE 

 Başbakanlıktan: 

GENELGE 

2010/13 

 Anayasamızın eşitlik ilkesi çerçevesinde; ülkemizde yaşayan gayrimüslim azınlıklara mensup Türk 

vatandaşları, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi, ayrılmaz parçası oldukları ulusal kültür ve kimlik yanında, 

kendi kimlik ve kültürlerini yaşama ve yaşatma imkanına sahip bulunmaktadırlar. 

 Bu vatandaşlarımızın Devlet önündeki iş ve işlemlerinde kendilerine güçlük çıkarılmaması, haklarına halel 

getirilmemesi, ilgili mevzuat gereği olduğu gibi, Devletimizin ve Türk ulusunun bir parçası olduklarının kendilerine 

hissettirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. 

 Son yıllarda sürdürülen demokratikleşme çalışmaları çerçevesinde ülkemizdeki gayrimüslim azınlıkları 

ilgilendiren konularda yapılan düzenlemelere rağmen, uygulamadan kaynaklanan bazı sebeplerle bu konudaki 

sorunların tam anlamıyla giderilemediği görülmektedir. 

 Bu itibarla, kontrolü belediyelere geçmiş olan gayrimüslim mezarlıklarının korunma ve bakımı konularında 

gereken özenin gösterilmesi, gayrimüslim cemaat vakıfları lehine sonuçlanan mahkeme kararlarının tapu dairelerince 

hassasiyetle uygulanması, taviz bedeli ile ilgili uygulamalarda mağduriyetlere sebep olunmaması, T.C. vatandaşı 

gayrimüslim cemaat liderlerinin protokol uygulamalarında statülerine uygun bir şekilde konumlandırılmaları, 

gayrimüslim cemaatler aleyhine yapılan kin ve düşmanlığı teşvik edici yayınlara karşı gerekli yasal işlemlerin derhal 

başlatılması gibi uygulamalar örnek olmak üzere, gayrimüslim azınlıklarla ilgili tüm uygulamalarda yukarıda 

bahsedilen bilinçle hareket edilmesi gerekmektedir. 

 Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda uygulamadan kaynaklanabilecek sorunların tam 

anlamıyla giderilmesi için gereken hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. 

 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 
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EK-3 

 

Ulusal Azınlıklar ve Azınlık Dilleri Yasası (2009:724)
1
 

Genel Hükümler   

1. Bu yasa ulusal azınlıklar, ulusal azınlık dilleri, kamu yönetimi ve azınlık dillerinin kamu kurum ve 

mahkemelerde kullanım hakkı ve de anaokulu, Okul Yasası’nın (2000:800)  25. bölümünde belirtilen 

anaokulu yerine geçen veya onu tamamlayan pedagojik etkinlikler ve yaşlıların bakımı konusunda 

bazı sorumlulukları kapsayan hükümler içerir. Yasa, ayrıca bunun uygulanmasının izlenmesi ile ilgili 

hükümler içerir. Yasa (2010: 865). 

2. İsveç’in Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi (SÖ 2000: 2) ve Avrupa 

Bölgesel Diller ya da Azınlık Dilleri Şartı (SÖ 2000: 3) taahhütleri çerçevesinde ulusal azınlıklar 

Yahudiler, Romanlar, Samiler, İsveç Finleri ve Tornedalingar gruplarıdır.    

Dil Yasası (2009: 600) ulusal azınlık dillerinin Fince, Yidiş [Eskenazi], Meänkeli [Tornedal Fincesi], 

Romani [İsveçli Romanlar’ın konuştuğu Romani Chib] ve Sami dilleri olduğunu beyan eder.  

3. Kamu kurumları gerektiğinde bu yasaya göre ulusal azınlıkları kendi hakları konusunda uygun bir 

şekilde bilgilendirir.  

4. Dil Yasası’nda (2009:600) azınlık dillerinin korunması ve geliştirilmesinde kamunun özel bir 

sorumluluğu olduğu belirtilir.   

Kamu, aynı zamanda ulusal azınlıkların İsveç’te kendi dil ve kültürlerinin korunma ve geliştirilmesi 

imkanlarını destekler. Yasa, çocukların kültürel kimlik gelişimini ve azınlık dillerinin kullanımını 

özellikle destekler.   

5. Kamu kurumları ulusal azınlıklara kendilerini ilgilendiren konulara etki etmeleri fırsatı verir ve 

mümkün olduğunca bu tür konularda azınlıkların temsilcileri ile istişarede bulunur.  

Kamu idaresi alanları 

6. Fince için kamu idari alanı Botkyrka, Eskilstuna, Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, 

Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands 

Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Älvkarleby, Österåker, Östhammar ve Övertorneå belediyelerini 

kapsar.  

Meänkeli dili için kamu idari alanı Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala ve Övertorneå belediyelerini 

kapsar.  

                                                 

1
 Yasanın İsveççe metni şu kayankatan alınıştır: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-

724, Erişim 5 Ocak 2017. Yasa’yı bu çalışma için Türkçe’ye Simon Çello çevirdi.  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724
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Sami dili için kamu alanı Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, 

Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen ve Östersund 

belediyelerini kapsar.  

7. Paragraf 6’da belirtilen belediyelerin dışında diğer belediyeler müracaat etmek kaydıyla Fince, 

Meänkeli ve Sami dilleri kamu idaresi alanına dahil edilebilir. Bir belediyenin kamu idaresi alanına 

dahil edilmesi konusundaki kararı hükümet verir. Bir kamu idaresi alanına gönüllü olarak katılma 

konusundaki düzenlemeleri hükümet çıkarır.         

Fince, Meänkeli ve Sami dillerini kamu kurumlarında kullanma hakkı   

8. Birey, coğrafi faaliyet alanı tamamen veya kısmen azınlık dilinin kamu idaresi alanına denk gelen 

bir kamu kurumu ile yapacağı sözlü ve yazılı iletişimde Fince, Meänkeli veya Sami dillerini kullanma 

hakkına sahiptir. Bu, bireyin taraf olduğu veya vekil olduğu durumlarda da, eğer işlem kamu kurum 

alanı ile bağlantılıysa geçerlidir. 

Eğer birey Fince, Meänkeli veya Sami dilini böyle bir işlemde kullanırsa kamu kurumunun aynı dilde 

sözlü olarak cevap verme mesuliyeti vardır. Hukuki vekili bulunmayan şahıs aynı zamanda istediği 

takdirde davanın kararı ve kararın gerekçesini Fince, Menäkeli veya Sami dilinde yazılı çevirisini 

alma hakkına sahiptir.  

Kamu kurumu hatta diğer durumlarda da bireylere bu dillerde cevap vermeye gayret etmelidir.  

9. Şahıslar bir kamu idaresi alanı dışındaki kamu kurumu işlemlerinde taraf veya tarafın temsilci ise 

sözlü ve yazılı temaslarda, eğer işlem azınlık diline hakim memur tarafından yapılabiliyorsa, Fince, 

Meänkeli veya Sami dilini kullanma hakkına sahiptir.   

10. Bireyler, İsveç Parlamentosu’nun ombudsmanları ile yazılı temaslarında Fince ve Sami dilini her 

zaman kullanma hakkına sahiptir. Aynı hak, bireyin taraf veya vekil olduğu durumlarda Adalet 

Müfettişi, Sosyal Sigorta Kurumu, Vergi Dairesi ve Ayrımcılık Ombudsmanı ile yazılı temasları için 

de geçerlidir.  

11. Kamu kurumları, bireyin kurumla yapacağı temaslarda, ihtiyaç duyulduğunda Fince, Meänkeli ve 

Sami dilini bilen personelin bulunmasına çaba göstereceklerdir.   

12. Kamu kurumları Fince, Meänkieli ve Sami dilini konuşan bireyler için özel ziyaret saatleri,  

ziyaret yeri ve belirli telefon görüşme saatleri için karar verebilir.      

Mahkemelerde Fince, Meänkieli ve Sami dilini kullanma hakkı  

13. Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala ve Övertorneå belediyeleriyle mahkeme alanları tamamen 

veya kısmen çakışan idari mahkeme, yerel mahkeme, arazi ve çevre mahkemesi veya deniz 

mahkemesinde davası veya işlemi olan birey veya bireyin vekili, eğer dava veya işlem, adı geçen 

belediyelerden biriyle bağlantısı varsa Fince ve Meänkieli dilini dava esnasında veya işlem 

görüldüğünde kullanma hakkına sahiptir.   

Aynı durum Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk veya Kiruna belediyeleriyle mahkeme alanı tamamen 

veya kısmen çakışan bu tür mahkemelerde, eğer dava veya işlem adı geçen belediyelerden biriyle 

bağlantısı varsa Sami dili için de geçerlidir.  

Fince, Meänkieli ve Sami’yi kullanma hakkı, birinci fıkrada belirtilen bir dava, işlem veya davadaki 

bir kararın temyiz edildiği mahkemeleri de kapsar. Yasa (2010: 943). 
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14. On üçüncü maddeye göre mahkeme dava ve işlemlerinde Fince, Meänkieli veya Sami dilini 

kullanma hakkı, bu dillerde evrak ve yazılı deliller verme hakkını, dava veya işleme ait evrakların 

sözlü olarak bu dillere tercüme edilme hakkı ve mahkemede bu dilleri sözlü müzakerede kullanma 

hakkı kapsar. Mahkeme, açıkça gereksiz olmadığı takdirde, belgeleri ve yazılı delilleri İsveççeye 

tercüme eder.  

Diğer durumlarda da, mahkeme, kişi veya vekili ile temaslarında azınlık dilini kullanmaya 

çalışacaktır. 

On üçüncü maddeye göre mahkemelerde Fince, Meänkieli veya Sami dilini kullanma hakkını 

kapsayan tüm dava ve işlemlerde, hukuki vekili bulunmayan kişi veya temsilcisi, talep ettikleri 

takdirde, mahkeme kararı ve gerekçeli kararını veya karar ve kararın gerekçesini yazılı olarak bu 

dillere tercüme ettirme hakkına sahiptir.  

15. On üçüncü maddeye göre mahkemede dava ve işlemlerin görülmesinde Fince, Meänkieli ya da 

Sami dilini kullanmak isteyen kişi, bu hakkı dava veya işlem başlatıldığı esnada veya dava ve işlemde 

ilk söz hakkını kullandığında istemelidir.  

On dördüncü maddenin 3. fıkrasına göre yazılı çeviri talebi, eğer böyle bir talep daha önce dava veya 

işlem görüldüğünde bildirilmediyse, dava sonucu veya karar tarihinden itibaren bir hafta içinde bu 

talebini bildirmelidir.  

Eğer azınlık dilini kullanma veya çevirileri alma talebi 1. ve 2. fıkrada belirtilen süreden sonra 

bildirilmişse bu talep reddedilebilir. Böyle bir talep, uygun olmayan bir amaca yönelik olduğu açıkça 

görüldüğü takdirde de reddedilebilir.  

16. Kişi veya vekili mahkemede Fince, Meänkieli veya Sami dili kullanma hakkına sahipse tercüman 

Mahkeme Prosedür Yasası’nın 5 bölüm 6-8 maddeleri ve 33 bölüm 9 madde ve Kamu İdari Prosedür 

Yasası’nın (1971: 291) 50-52 maddeleri hükümlerine uygun olarak tahsis edilmelidir. 

Anaokul, diğer belirli eğitim faaliyetleri ve yaşlı bakımında Fince, Meänkieli ve Sami dilinin 

kullanımı  

17. Bir kamu idari alanında bir belediye, anaokulu veya Okul Yasası’nın (2010:800) 25. bölümünde 

öngörülen anaokulunu tamamlayıcı veya onun yerine geçen eğitim faaliyetinin tamamını veya bir 

kısmını, velinin isteği üzerine belediye çocuğa bu faaliyetin Fince, Meänkieli ve Sami dilinde 

yürütülmesi olanağını sağlamalıdır. Yasa (2010:865). 

18. Bir kamu idari alanındaki bir belediye, yaşlıların bakımında sunulan hizmet ve bakımın tamamını 

veya bir kısmını almak isteyen kişiye Fince, Meänkieli ve Sami diline hakim personel tarafından 

yapılmasını sunma imkanını sağlayacaktır. Eğer belediye dili bilen personeli sahip ise aynı şey bir 

kamu idari alanı dışındaki belediyeler için de geçerlidir. 

İstisna 

19. Hükümet, özel nedenler varsa, hükümete bağlı belirli bir kamu kurumunun 8. maddenin 

uygulanmasından istisna tutulması için düzenlemeler çıkarabilir. Aynı durum, hükümetin yetki 

vermesiyle il meclisi ve belediyelere bağlı yerel daireler için de geçerlidir.  
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Takip ve vesaire  

20. Kamu kurumlarının bu yasanın uygulaması takip edilecektir. Hükümet, hangi daire ve dairelerin 

bu takipten sorumlu olacağını belirleyen düzenlemeler çıkarır. Bu takip sorumluluğu, diğer dairelerin 

sahip olduğu denetim sorumluluğu üzerinde hiçbir kısıtlama getirmez.  

21. Buna ek olarak, takip sorumluluğu bulunan daire bu yasanın uygulanmasında diğer kamu idari 

kurumlarına danışmanlık, bilgilendirme ve benzeri faaliyetlerde yardımcı olacaktır.   

 

Yasa’nın İsveççe metni:  

LAG OM NATIONELLA MINORITETER OCH MINORİTETSSPRÅK (2009) 

Allmänna bestämmelser 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, 

förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt 

bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskola, sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen 

(2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola och äldreomsorg. Lagen innehåller också 

bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lag (2010:865). 

2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges 

åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den 

europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3). 

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 

samiska. 

3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras 

rättigheter enligt denna lag. 

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella 

minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 

i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas 

särskilt. 

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem 

och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. 

Förvaltningsområden 

6 § Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna Botkyrka, Eskilstuna, Gällivare, Hallstahammar, 

Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, 

Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Älvkarleby, Österåker, Östhammar och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, 

Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och 

Östersund. 

7 § Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter anmälan få ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli 

eller samiska. Beslut att en kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. Regeringen får 

meddela föreskrifter om sådan frivillig anslutning till ett förvaltningsområde. 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter 

8 § Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter 

med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med 
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minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för 

part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet. 

Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge 

muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en 

skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli respektive samiska. 

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid 

muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är part eller 

ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. 

10 § Enskilda har alltid rätt att använda finska och samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens 

ombudsmän. Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med Justitiekanslern, Försäkringskassan, 

Skatteverket och Diskrimineringsombudsmannen i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för 

part. 

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli 

respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten. 

12 § Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot besök av enskilda 

som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha särskilda telefontider. 

 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos domstolar 

13 § Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende hos en förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- 

och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna 

Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå har rätt att använda finska eller meänkieli under målets eller 

ärendets handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. Detsamma gäller 

samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Arjeplog, 

Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. 

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de domstolar dit en dom eller ett beslut i 

ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas. Lag (2010:943). 

14 § Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål eller ärenden hos domstolar enligt 13 § omfattar rätt 

att ge in handlingar och skriftlig bevisning på detta språk, rätt att få de handlingar som hör till målet eller ärendet 

muntligen översatta till detta språk och rätt att vid muntlig förhandling inför domstolen tala detta språk. 

Domstolen ska översätta handlingar och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är uppenbart onödigt. 

Även i övrigt ska domstolen sträva efter att använda minoritetsspråket i sina kontakter med parten eller dennes 

ställföreträdare. 

I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska, meänkieli eller samiska hos domstolar enligt 13 

§ har en part eller ställföreträdare för part som saknar juridiskt biträde rätt att på begäran få domslut och domskäl 

eller beslut och beslutsmotivering skriftligen översatta till detta språk. 

15 § Den som vill använda finska, meänkieli eller samiska under ett måls eller ett ärendes handläggning i domstol 

enligt 13 § ska begära detta i samband med att målet eller ärendet inleds eller första gången parten ska yttra sig i 

målet eller ärendet. 

En begäran om att få en översättning enligt 14 § tredje stycket ska framställas inom en vecka från det att domen 

eller beslutet meddelats, om en sådan begäran inte har framställts tidigare under handläggningen av målet eller 

ärendet. 

Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få en översättning framställs senare än vad som anges 

i första och andra styckena får den avslås. En sådan begäran får även avslås om det är uppenbart att den har ett 

otillbörligt syfte. 

16 § Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att använda finska, meänkieli eller samiska i rättegång, ska 

tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ och 33 kap. 9 § rättegångsbalken och 50-52 §§ 

förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk verksamhet och äldreomsorg 

17 § När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskola eller sådan pedagogisk verksamhet som 

avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola, ska kommunen erbjuda 

barn vars vårdnadshavare begär det plats i sådan verksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på 

finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2010:865). 

18 § En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den 

service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli 
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respektive samiska. Detsamma gäller kommuner utanför ett förvaltningsområde, om kommunen har tillgång till 

personal som är kunnig i språket. 

Undantag 

19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss myndighet som lyder under 

regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för 

landsting och kommun i fråga om kommunala myndigheter. 

Uppföljning m.m. 

20 § Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp. Regeringen meddelar föreskrifter om 

vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för uppföljningen. Detta uppföljningsansvar innebär ingen 

inskränkning i det tillsynsansvar som vilar på andra myndigheter. 

21 § En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom rådgivning, information och liknande 

verksamhet bistå andra förvaltningsmyndigheter vid tillämpningen av lagen. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 då lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos 

förvaltningsmyndigheter och domstolar och lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar ska upphöra att gälla. 
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EK-4 

İsveç Hükümetinin Ulusal Azınlıklar ve Azınlık Dilleri Yasası hakkında verdiği yasa teklifi metni 

(Metin uzun olduğundan burada metne ulaşmak için link verilecektir). 

Regeringens proposition: Nationella minoriteter i Sverige (Hükümet Önerisi: İsveç’te 

Ulusal Azınlıklar)  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationella-minoriteter-i-

sverige_GM03143/html, Erişim 3 Ekim 2017.  

 

 

 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationella-minoriteter-i-sverige_GM03143/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationella-minoriteter-i-sverige_GM03143/html
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