
TARİH DERS KİTAPLARINDA SAVAŞ OLGUSUNUN İŞLENİŞİ  

 
 Savaşın tanımı ve olgusallığı üzerine oldukça geniş çalışmalar yapılabilinir. Özellikle 

siyasi yazarlara özgü anlaşılması olanaksız, çok karmaşık tanımlardan ziyade savaş, 

toplumların, devletlerin, hükümetlerin, devlet içinde belli grupların diğer karşıtları ile yaptığı 

bir üstünlük mücadelesi ve bunun içinde bu yapılardan çıkan savaşan grupların/orduların 

yürüttüğü bir eylem olarak betimlenebilir. Bu hali ile bakılınca adeta bir çözüm bulma 

yöntemi/süreci olarak görülebilen savaş olgusunun, zaman içinde değişik anlamlar ve 

sembollerle karmaşıklaştırıldığını, basit bir şekilde ifadeden uzaklaştırıldığını söylemek çok 

yanlış olmaz. Birçok değişken, savaş olgusunun tanımını ve işlevini değiştirebilmektedir. 

Yaklaşık olarak iki asır önce bir düelloya benzetilen (Clausewitz, 2008: 29), adeta pekiştirilen 

ve övülen savaşın, günümüzde daha az kabul edilen bir duruma geldiği açıktır. Gerçekte 

varlığı devam etmekle beraber kabul edilirliği eski dönemlere nazaran azalmış bulunmaktadır. 

Bu çalışma ile bu savaş olgusunun kitaplardaki durumu ders kitapları üzerinden incelenmek 

istenmiştir.  

 

Tarih Ders Kitapları öğretim süreci içinde en geniş kitlenin yararlandığı başlıca 

materyallerdendir. Bu materyal birçok bilginin öğrencilere ulaştırılmasında önemli bir araç 

olma yanında daha başka birçok yönü ile de dikkati çeker. Bunlar bilginin hazır bulunması, 

öğretmenin dersi anlatmasına yardımcı olması, ders dışında da öğrencilere yardım etmesi ve 

sınavlar konusunda düzenli bilgiler sunarak öğrenci ve öğretmenlere destek olmasıdır.  

 

Ders kitapları bilindiği üzere öğretim sürecinde etkilidirler. Ders kitapları sıkça 

eleştirilere maruz kalsa da onları hazırlamanın da kolay bir iş olmadığını yeri gelmişken daha 

konunun başında söylemek gerekir. Çünkü kitap hazırlamak ve onları belirli bir düzen içinde 

sunmak kolay bir iş değildir. Özellikle de konu ders kitapları olunca bu zorluk daha fazladır. 

Ders kitapları sıkça faydaları konusunda eleştirilere maruz kalsalar da şimdiye kadar başka bir 

seçeneğin bu faktörün yerine geçmemiş olması, tahmin edilebileceği gibi, önemini 

kendiliğinden göstermektedir. Elbette ki bu kadar önemli bir materyali hazırlamak basitçe bir 

iş değildir.  

 

Tarih Ders Kitapları, ders kitapları içinde özellikle sözel veya sosyal alanlar olarak da 

belirlenen saha içinde en önemli ve bir o kadar da tartışılan kesim içinde bulunanlardandır. Bu 



kitaplar zaten şimdiye kadar tartışılan ve kimi zaman bir bilim olup olmadığından ne kadar 

faydalı olduğuna kadar tartışılan bir sahanın öğretim araçlarıdır. Hal böyle olunca da bu 

sahada bir ders kitabı hazırlamak başlangıcından en son haline kadar büyük ciddiyet ister. 

Ders kitabı yazarları tarih dersi için kitap hazırlama sürecinde elbette uymaları gereken bir 

program ve sistem vardır. Program ve sistem ile ortaya konulan sınırlılıkların oluşturduğu 

çerçeve ancak bir rota gibidir. Çerçeve doğrultusunda içeriğin istenilen şekilde oluşturulması 

tamamen ders kitabı yazarlarının sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun denetim ve destek 

kademesinde sahada bulunan, öğretim sırasında, öğretmenin rolü tekrar gözden geçirilmelidir.  

 

Tarih eğitimi bir devletin ve ulusun geçmiş yaşantılarını yeni nesillere aktarmak için 

en etkili yoldur. Ancak bu aktarımın doğru, düzenli bir şekilde; çatışma ve kavgayı teşvik 

edici değil, barış ve huzurdan yana olması beklenir. Böyle olmalıdır ki geçmiş yaşantıların 

anlamı bilinmiş ve ona göre davranılmış olunsun. Yoksa savaş ve çatışmayı körüklemek, 

şiddete vurgu yapmak insanlar için hiçbir zaman olmadığı gibi şimdi de bir kazanç olamaz. 

Aslında tarihte anlatım yapılırken bu nokta herkesin ortak paydası gibidir. Daha doğrusu 

çoğunluğun düşüncesi bu yöndedir. Ancak gerçek hayatta, çoğu görsel-işitsel ve yazınsal 

yapıtlarda (filmler, diziler, romanlar, hikâyeler ve masallar vb.) olduğu gibi iyi-kötü veya 

doğru-yanlış açık ve belirgin değildir. Buradan hareketle ders kitaplarının beslenme 

kaynakları bu açık ve belirgin olmayan unsurlara da yer vererek tarihteki olaylara yeni bir 

açılım kazandırılması gereklidir. Örneğin, Çanakkale’de 94 yıl önce yapılan savaş 

anlatılırken, Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerle Türk askerlerin yaşadıklarına ve 

ardından oluşan dostluğa da değinilmelidir.  

 

Savaş hiçbir zaman kabul edilip teşvik edilecek bir durum değildir. Ancak olağanüstü 

durumlardaki son çare olabilir. Eğitim öğretim sırasında savaş yerine barış vurgulanmak 

durumundadır. Bu işte, ders kitabı en önemli yardımcılardandır. Bugün hiçbir kitabın 

derslerde savaşı desteklemek ve özendirmek için yazıldığını kabul etmek mümkün değildir. 

Bu durum farkında olmadan ve ders kitabının vermek istediği kazanımların dışında bir ek 

durumudur. İstemeden kazanılan bir süreçtir çoğu zaman. Süreç öğretmenin ve ders kitabın 

anlatımlar sırasında asıl vurgulardan uzaklaşmaları, kendilerini yenilememeleri, geçmişe 

nesnel yaklaşmamaktan ve diğer bunu besleyen noktalardan ortaya çıkabilmektedir.  

 

Öğretmen aynı zamanda bu durumu sınıfta kontrol edecek olan en önemli kişidir. Ne 

var ki öğretmenin de alanına hakim olmaması ve duygularını tarihe karıştırması veya yanlı 



olması da daha bu türden öğrenmeler için yeterli düzeyde olmayan öğrenciler için farklı farklı 

algılar oluşturabilir. Bu durum kimi zaman hoşa gidebilecek noktalarda ortaya çıksa da hoşa 

gitmeyecek ve dersin amaçlarının çok dışında kalan öğrenmelere de neden olabilir. Bunun 

önüne geçmenin en iyi yolu öğretimi tamamen nesnel çerçeveye almak ve öğrencilere yanlış 

algılamalar yapmamaları için ihtiyaç duydukları bilgiyi hakkı ile almalarını sağlamakla ortaya 

konabilir.  

 

Savaş olgusu sıradan sebepler ile çıkmaz bunun oluşması için toplumun da buna hazır 

olması gerekir. Toplumun hazır olması da öyle bir anda olacak bir iş değildir. İşte eğitim 

öğretim süreci ve toplumda insanların farkında olmadan edindikleri yaşantılar ile bu süreç 

üzerine belli bir tutuma sahip olurlar. Sahip oldukları bu tutumlar da daha sonradan kendi 

kendine daha da büyüyerek kavgadan, çatışmadan zevk alan kitlelerin yetişmesine neden 

olabilir. Bu süreci öyle bir iki önlem ile durdurmak imkanı yoktur. En başından itibaren 

burada eğitim aracılığı ile belli olumlu tutumların yetişmesine fırsat yaratılır ise her şeyini 

tartışarak, kavga ederek ve çatışarak çözmeye çalışan toplumlar ortaya çıkmamış olur.  

 

Okullarda verilecek olan eğitim ve öğretim olumlu tutumların kazanılabileceği en 

sistemli yerdir. Burada birçok imkana sahip olan öğretmen ve öğrenciler kendisi ve çevresi ile 

barışık toplumların yaratılabileceği en sağlıklı iklimlerdir. Bu konu ile de aslında bu sürece 

bir nebze daha vurgu yapılarak desteklenmek istenmektedir. Çünkü sadece istemekle bu 

türden kazanımları elde etmek imkanı yoktur ve olması da mümkün değildir.  

 

Tarih ders kitaplarında daha çok 19. yüzyıldan kalma alışkanlıklar ile vurgular olduğu 

dikkati çekmektedir.  19. yüzyıl tüm dünya ve özellikle Türkiye ve yakın çevresi için birçok 

değişimlerin olduğu bir yüzyıl olmuştur. Bu yüzyılda imparatorluklar yıkılmış ve günümüz 

devlet sistemlerine daha yakın süreçlerin önü açılmıştır. Ancak bu yüzyılda toplumların 

değişik nedenlerden dolayı birçok savaş yaptıkları da görülmektedir. Toplumlar ve devletler 

için dayanışma, var olma ve yok olma kavramları daha belirgin olmuştur. İster istemez bu 

süreçler devletlerin eğitim öğretim süreçlerine de etki etmiştir. Her devlet kendisini daha 

belirgin ve üstün kılmak için değişik arayışlar içerisine girmiştir. Durum ders kitapları 

açısından bakılırsa dönemin yine etkili olduğu görülür. Bizde ilk tarih ders kitapları, Avrupa 

ders kitaplarından uyarlanarak askeri okullar için yazılmıştır. Genel olarak 19. yüzyıl her 

yerde diplomatik ve askeri tarihin, devlet tarihinin, yukarıdan aşağıya tarihin ön planda 

olduğu bir dönemdir. Osmanlı askeri okulları için yazılan kitaplar tamamen böyledir. Böylece 



savaşlar tarihi ve anlaşma maddeleri ilk olarak ders kitaplarına girmiştir (Berktay, 2002: 40-

41). 

 

Birçok savaşların yapıldığı bu değişim yüzyılında ister istemez devletler için dost ve 

düşman kavramları daha çok önemli olmuştur. Bu süreç de haliyle toplumlara yansımıştır. 

İletişim yollarının da günümüzdeki kadar işler olmadığı bu dönemde tarih bir araç olarak 

devletlerin ve toplumların bu gereksinimlerini karşılayan bir kimlik de kazanmıştır. 

Anlatımlara, yaşananlar doğrudan etki ettiğinden savaşlar ve barışlar ile bunların gerekçeleri 

daha çok önem kazanır gibi bir görüntü belirmiştir. Bu yüzyıl aynı zamanda içinde 

yaşadığımız zamanın eski köklerinin oluştuğu dönem olduğundan bu zamanlardan kalan 

alışkanlıklar kimi zaman sarsılmaz bir yapıymış gibi kabul edilir olmuşlardır.  

 

Tarih ders kitapları artık içinde bulunulan dönemde eski alışkanlıkları bir kenara 

bırakmak durumundadırlar. Çünkü eski yüzyıllardan günümüze birçok değişim ve değişiklik 

olmuştur. Bunlar iyi görülmeli ve toplumun ihtiyaç ve gereklerine uygun bir anlatım artık 

kitaplarda yer etmelidir. Bir de önceki dönemlerde Osmanlı Devleti’nden Türkiye 

Cumhuriyeti’ne geçiş ve Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında sıkça görülen savaşlar ister 

istemez derin izler bırakmıştır. Bu izler de daha sonradan tarih konusu olduğundan öğretim 

sürecine de girmişlerdir. Onun içindir ki bu anlatımları o zamanın koşulları içinde ele almak 

gerekir. Bu günün yaşantıları ve değerleri ile tam olarak örtüşmeyen bu durumların şimdiden 

öğrencilerde anlaşılması güçlük yaratabilir. Ne var ki bunları birbirinden ayırmak geçmişte 

yaşanan bu savaş durumlarını unutmak silmek değil sadece kendi dönemleri içinde 

değerlendirmektir. Şimdi de tabi ki bunları bilmek gerekir. Ancak geçmiş dönemleri 

öğrenirken bugünü ve yarını unutmadan bunu yapmak en doğru biçimi olacaktır. İşte tarih 

ders kitapları bu durumları kendi bünyesinde barındırmalı ve ona göre bilgilerini 

örgütlemelidirler. Hem öğretmen hem öğrenci bu durum içindeki yerini almalı ve sağlıklı 

toplumların oluşmasına katkı yapılmalıdır.  

 

Tarih ders kitaplarında yaşanan bir başka sıkıntı da ders kitaplarında sanki başka 

milletler ile bir üstünlük mücadelesi yaratma havasıdır. Bu sadece burada görülen değil; diğer 

yerlerde de olan bir problemdir. Aslında dünya kültür ve medeniyeti bir bütündür. Her millet 

bu sisteme kendisini de ekleyerek bunun zenginleşmesine katkıda bulunur. Elbette ki bu 

yapılar kendi milli değer ve sistemlerine uygun olmalı ve önce onlara yakın olmalıdır. Ancak 

tüm bunların toplamının dünyanın bugünkü yapısını oluşturduğu unutulmamalıdır. Bu istesek 



de istemesek de kabul edeceğimiz bir durumdur. Onun içindir ki tarih konularını öğrencilere 

anlatma sırasında ille de her şeyde bir üstünlük havası yaratmaya gerek yoktur. Bunun içinde 

karşı tarafta olan bir düşman yaratıp onun düşman tanımı etrafında da bu üstünlük duygusunu 

perçinlemek kabul edilebilecek bir durum değildir. Örneğin, Osmanlı padişahlarının sefere 

çıkışları ders kitaplarında çoğunlukla padişahın keyfi bir davranışı gibi gösterilmektedir. 

Rakiplerinden üstün olduğu vurgusunun bu şekilde yapıldığı Osmanlı Devleti, öğrencilere 

gerçekçi politika izlemeyen, keyfi yönetimle idare edildiği bilinmeden (düşünülmeden) 

aktarılmaktadır. 

 

Her devlet ve toplum kendi değer yapıları ve geçmişleri ile bir bütündür. Bu durum 

görmezden gelinmemelidir. Ancak bunu olur olmaz her tarih konusunda işleyip olmadık 

örnekler ile beslemek aslında devletin ve toplumun sahip olduğu değerlerin gücünü sarsar. 

Faydalı olunmak istenirken bu şekilde daha büyük bir zarar verilmiş olunur. O yüzden bu 

konuda dikkatli olunması gerekmektedir.  

 

Dikkati çeken başka bir husus da hiç savaş görmemiş nesillere savaşın nasıl 

anlatılacağıdır. Gerçeklerden uzaklaşmadan tüm açıklığı ile bu durumun nasıl anlatılacağı ve 

bilgilerin bu tür konularda nasıl bir araya getirileceği son derece yaşamsaldır. Günümüzdeki 

öğrenme çağındaki nesil, Türkiye örneğinden bakıldığında hiç savaş görmemişlerdir. Bu 

kitleye öyle bir şekilde bu konular sunulmalıdır ki savaşın ne olduğu bu nesiller tarafından 

anlaşılabilsin. Ne var ki bu konuda bugüne kadar pek başarılı olunduğunu söylemek mümkün 

değildir. Kavga ve şiddete yakın nesiller bu durumun çok da sağlıklı işlemediğinin en iyi 

göstergesidir. İşte bu nesillerin büyük bir kısmı okul çağında tarih dersini görmüş ve onu 

sadece güç göstergesi ve üstünlük mücadelesi olarak algılamıştır. Bu algılar zamanla da tüm 

toplumun alıştığı durumlar biçimine dönüşmektedir. Bu yüzden barışı ve toplum içi ve dışı 

huzuru ön plana çıkartmak ve yaşatmak konusunda ders kitaplarına büyük ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 

Ders kitaplarında incelenen husus kimi zaman programların (müfredatın) yarattığı 

sıkıntı kimi zaman da metinlerde yapılan anlatımlar kimi zaman da öğretmenin ders kitabına 

yaptığı ekler ve sınıfta yaptığı vurgular ile ortaya çıkar. Bu çalışmada metinler üzerinde 

durulmuştur. Metinlerin başlıkları, anlatış biçimleri, neyi anlattıkları ve ne kadar anlattığı gibi 

durumlar ilk aşamada dikkati çekmiş ve bunlar üzerine odaklanılmıştır.  

 



Gerçek hayatta iyi ve kötü belirgin olmadığı için bunların ders kitaplarında verilmesi 

sırasında da problemler ortaya çıktığı görülür. Bu kadar net olmayan vurgular ders 

kitaplarında eklemeler yapılarak veya belirgin olmayan kısımları daha da belirginleştirilerek 

öğrencilere aktarılmaya çalışılır. Bu hem öğrencilerin kavraması içindir hem de daha rahat 

ortaya koyabilmek içindir. Ancak kitaplarda bu vurguları gereksiz yere uzatmak ve bunlar 

içine nefret ve şiddeti kapsayan olumsuz vurgular koyarak öğrencilere sunmak aslında onlara 

bilmeden/istemeden de olsa geçmiş dönemlerin sıkıntılarına sokmaktır.  

 

Herkes tarafından kabul edilir ki sürekli yaşanan bir değişim vardır ve bu kesindir. 

Aynı şekilde devletler ve hükümetler arasındaki politikalar da zamanla değişir. Kimi zaman 

dostluklar kimi zaman düşmanlıklar değişik durumlardan dolayı yaşanır ve bu normal kabul 

edilir. Buraya kadar normal kabul edilen bir olgunun ders kitaplarında anlatılmasında da 

bunların vurgulanması gerekir. Açıkçası geçmiş dönemlerde yaşanan bu işlerin birer siyaset 

ürünü sonuçlar olduğu ve zamana göre değiştiği belirtilmelidir. Yani sürekli dostluk ve 

düşmanlıklar olmadığı gösterilmelidir. Hal böyle olunca bunların ders kitaplarında anlatılması 

sırasında bu değişim açık ve net olarak ortaya konmalıdır. Anlatımlar kesinlikle ve kesinlikle 

sabit hiç değişmeyen durumlar gibi öğrencilere tanıtılmamalıdır. Öğrenciler de bu konuları bu 

çerçeveden kavrar ise onların birçok yönde kazanmaları gereken edimler rahatça onlara 

sunulmuş olunur. 

 

Tarih ders kitapları kendi içinde değişimleri göstermek mecburiyetindedir. 

Kitaplardaki anlatımlar sanki hep anlatıldığı gibi veya hiç değişmeyen kurallarmış gibi 

öğrencilere sunulmamalıdır. Bu hem tarihe hem de içinde yaşanılan topluma yapılacak büyük 

bir haksızlıktır. Onun içindir ki sağlıklı nesillerin yetişmesi ortak bir kaygı olarak paydamızı 

oluşturuyor ise değişme üzerinde daha çok durmalıyız. Bu sadece savaş-barış konuları için 

geçerli bir durum değil; tüm tarih konularının anlatılmasında böyle olmalıdır. Bu sayede de 

tarih dersi hem öğrenciler hem de öğretmenler için daha kolay anlatılan ve kavranılan bir ders 

olabilecektir.  

 

Tarih ders kitaplarındaki genel notlara bakıldığında daha içerikte bazı sıkıntıların 

olduğu görülür. Örneğin Yılmaz Öztuna’nın Lise III Tarih ders kitabında “G” olarak belirtilen 

içindekiler kısmında “İmparatorluğun Son Devresi (1908- 1922) (s. 199- 212): I. İkinci 

Meşrutiyet ve Balkan Savaşı (1908- 1914) (s. 199), Okuma Parçası XXI: Libya İçin Türkiye-

İtalya Savaşı (29 Eylül 1911- 15 Ekim 1912) (s. 203), 2. Birinci Cihan Savaşı ve 



İmparatorluğun Düşmesi (1914- 1918) (s. 207), Okuma Parçası XXII: Birinci Cihan Harbine 

Tekaddüm Eden Aylarda Türkiye’nin Durumu (s. 211).” Başlıklara dikkat edildiğinde 

bunların daha çok savaşları ifade ettiği görülür. Sanki askerlikle ilgili bir öğretim 

yapılıyormuş havası katmıştır.  

 

Yine ifadeler ile ilgili Öztuna’nın kitabında 139. sayfadaki Okuma Parçasında başlık 

olarak “Kırım Hanı Murad Giray’ın Büyük İhaneti” diye bir ifade geçmektedir. 150. sayfada 

“Patrona Halil’in Katledilmesi” ve 172. sayfada “Mehmet Ali Paşa Baş Eğiyor” türünden 

ifadeler hiç de barış yanlısı değildir. Daha çok üstünlük ve hakimiyeti fazlası ile vurgulayan 

ifadeler olarak kendilerini göstermektedirler. Bunlar olmaması gereken vurgulardır. Yine 161. 

sayfada “Türkiye tarihinin sayılı günlerinden olan 15 Haziran 1826 sabahı Yeniçeriler, ünlü 

kazanlarını Etmeydanına’a çıkararak İsterük! veya İstemezük! şeklindeki uğursuz 

gösterilerine başladılar. Sadrazam Benderli Selim Paşa, Ağa Hüseyin ve İzzet Paşalar’a, 

Boğaz’ın iki yakasından, askerleriyle şehre inmeleri için emir verildi” anlatıma bakıldığında 

Osmanlı Devleti ve Türkiye birbirine karışmıştır. Yine “uğursuz” kelimesi öğrencilere 

önyargılı bir anlatım yapıldığını gösteren bir ifade olarak kendini göstermektedir. Bu yönde 

bir sonuç çıkacaksa bile bu anlatımda değil konunun sonunda ortaya konmalıdır.   

 

Emin Oktay’ın Lise Tarih III kitabında sayfa 176 da şöyle ifadeler yer almaktadır: “ 

Ruslar, Bar kasabasını basarak Leh vatanseverlerini dağıttılar. Bunlardan bir kısmı 

sınırlarımıza sığındılar. Ruslar, bunları kovalamak bahanesiyle topraklarımıza girerek 

Lehlileri Türklerle birlikte kılıçtan geçirdiler” bakıldığında sanki bugünün bir siyasi olayı 

anlatılırmışçasına ve duyguların fazlası ile hâkim olduğu ve savaşın vurgulu olduğu bir 

anlatım olarak ifade bulduğu görülmektedir. Yine aynı kitapta başka bir ifadede sanki 

devletlerin insanlar gibi hislere sahip olduğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. Sayfa 180 de 

“Rusya ile Avusturya’nın ilerlemesinden korkan Prusya, Osmanlı Devleti ile bir bağlaşma 

yaptı.” Burada açıkça görüldüğü insanlara ait hisler devletlere de yüklenmiştir.  

 

Niyazi Akit ve Emin Oktay’ın hazırladığı Tarih Lise I kitabında sayfa 202 de şöyle bir 

anlatım vardır: “Skipion Emilyanus, çetin savaşlardan sonra şehre girdi ve baştanbaşa yıktı. 

Kartaca’nın yeri sürülerek tarla haline getirildi.” Burada da bir güç gösterisi ve üstünlük 

hissi fazlası ile var ve bu hali ile kitaba girmiştir.   

 



Yüksel Turhal’ın Tarih Lise 2 kitabında sayfa 104 te şu yönde bir anlatım vardır: 

“Baybars’ın çekilmesi üzerine Moğol ve Selçuklu orduları ilerleyerek, Karamanlıları bozguna 

uğratmışlar ve Mehmet Bey de şehit düşmüştü. Siyavuş ise yakalanıp öldürüldü.” Burada da 

sanki bir taraf tutma ve ölme-kalmanın çok kolay olduğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. 

 

Kemal Kara’nın Osmanlı Tarihi 1 kitabında sayfa 86 da şu ifade yer almaktadır: “Bu 

sırada Avusturya askerleri, Osmanlı ordugâhına kadar girmişlerdi. Bu durumu gören geri 

hizmetliler (oduncular, baltacılar, aşçılar, hayvan bakıcıları) ellerine geçirdikleri aletlerle 

düşman üzerine saldırıya geçtiler. Avusturya ordusunda büyük bir kargaşa başladı. Bundan 

faydalanarak karşı hücuma geçen Osmanlı kuvvetleri, düşmanı ağır bir yenilgiye uğrattılar 

(1596).” Anlatımın düşman vurgusunu fazlası ile ortaya çıkardığı açıkça görülmektedir.  

 

Altan Deliorman’ın Lise Tarih II kitabında sayfa 90 daki ifade şu biçimdedir: 

“Osmanlı orduları, bu isyanları bastırdı. Bunun üzerine, Rusya bütün Avrupa’da yaygın bir 

propaganda başlatarak, Osmanlıların günahsız Ortodoksları yok ettiğini yaydı.” Anlatım 

içinde karşı taraf net biçimde ve tüm kötü yönleri ile belirginleştirilmiştir.  

 

Kelime olarak belli kitaplar üzerinden içerikte, ne kadar çok savaş kelimesi üzerinde 

durulmuş buna da bakılmıştır. Bu kitaplardan ilki 1976, ikincisi 1992, üçüncüsü de 2006 

yılına aittir.  

Kitap İsmi 
Savaş Kelimesinin 

Tekrarı 

Barış Kelimesinin 

Tekrarı 

Yılmaz Öztuna Tarih Lise III 25 1 

Erdoğan Merçil v.d. Tarih II 19 0 

Kemal Kara Osmanlı Tarihi 4 0 

 

Bu biçimde kitaplarda birçok örnek vardır. Son dönemlere yaklaşıldıkça kitaplardaki 

iyileşmeler dikkati çekmektedir. Özellikle bu durum iyi yönde bir gelişmedir. Bunun yanında 

birçoğunda belirginleşmiş ve çok kötü düşman yargısı sanki bugünün politikaları gibiymiş 

gibi hissi de vardır. Örnekler aynı olduğu için bunları tekrar tekrar yazmak yersizdir. Ancak 

anlatılış, hisleri anlatıma katma, düşmanı belirginleştirme, taraf tutma, bugünün politik 

konuları gibi algılanma kitaplarda sıklıkla olmasa da var olan mevcut sorunlardandır. Bunlara 

daha bir dikkat edilmesi gelecek nesiller için yararlı olacaktır.  

  



Genel hatları ile bakıldığında ders kitaplarında savaş konularını anlatır iken bunları 

görmemezlikten gelmek yerine bu konuların anlatılması sırasında özendirici ifadeler 

kullanmamak yerinde olacaktır. Yine ille de barışı vurgulamak için de daha çok bu kelimeyi 

yazmak ve söylemek yerine ders kitaplarında bu konuyu eriterek ve tüm konularda duyuşsal 

alanda kazanımlar oluşturacak biçimde vermek en doğrusu olacaktır. Böyle tüm konulara 

dağılan ve savaşa destek olan, onu özendiren anlatımlar yerine toplumu kendi içinde ve diğer 

toplumlar ile daha kaynaşık ve barışık bir ortam kurulabilecektir.  

 

Yine öğretmenlerin bu konuda iyi yetişmeleri ve öncelikli olarak alan bilgisi ve eğitim 

sırasında ihtiyaç duyacağı biçimlenim (formasyon) bilgilerine işe yarar düzeyde sahip 

olmaları ders kitaplarında olan anlatımların daha rahat öğrenciye sunulmasına bir olanak 

teşkil edebilecektir. Bu konuda kendini geliştirmiş öğretmenler ders kitaplarındaki hataları 

bile düzeltebilmede yararlı bir ön adımı sağlayacaktır.  

 

Tarih ders kitaplarını hazırlayan uzmanların da ekip çalışması ile gerektiğinde 

uzmanlardan yararlanmaları ve var olan durumlarında iyileştirmeler yapmaları durumu 

çözmede daha da kolaylık sağlayacaktır. Birçok ders kitapları eskiye oranla büyük mesafeler 

almıştır. Ancak her zaman daha iyisinin olabileceğinden hareketle ve şu anda toplumda var 

olan gerilim ve şiddet eğiliminin varlığı bizi bu konuyu çalışmaya iten bir etken olmuştur. 

Denilebilir ki toplumda daha bu konuda oturmuş ve paydaya en çok hali ile yayılmış bir kabul 

edişlik tam sağlanamamıştır. Onun için tarih ders kitaplarına bir kere daha bakma ihtiyacı 

oluşmuştur. 

 

Programlar (müfredat) hazırlanırken bunlar içinde de sadece kendi dünyasına kapalı 

bir düzen yerine daha çok önce kendinden başlayarak dışa dönük anlatımlar olmak 

durumundadır. Böyle olursa tarih ders kitabı hazırlayan uzmanların ve onları ders sırasında 

kullanan öğretmenlerin işleri daha da kolaylanmış olur. Bundan en çok yararlanacak olan da 

öğrenciler üzerinden gelecek toplumlardır. Bunların sağlıklı yetişmesi okul sıralarından 

başlayacaktır. Bu yönde müfredatlarda dışa dönük dünyaya ait bilgiler olmak durumundadır.  

 

Genel olarak denilebilir ki tarih ders kitaplarında barış vurgusu konunun muhatabı ve 

içinde olan kesimlerden sadece birinin omuzlarında olan iş değildir. Buradaki sorunların 

çözümü tüm konuya ilgili olan ve muhatap olan kesimlerin ortak olarak bu konuda hem fikir 

olmaları ile sağlanabilecektir. Ancak böyle olduğunda da bir olumlu sonuç alma imkânı 



ortaya çıkacaktır. Bir de ders kitaplarının bu eksik yönlerini azaltabilmek hususunda lisede 

verilen eğitim sırasında öğrencilere diplomasi konusunda bir hazır bulunuşluk sağlanmalıdır. 

Bu bir başka ders içinde veya ayrıca bir ders olarak da olabilir. Bu fazlası ile bir ihtiyaçtır. 

Hisler ile geçmişe ve geleceğe bakmamak için ve ortaöğretim düzeyinde herkesin kabul 

edebileceği bir seviyede olsa birçok sorunun çözümünde yararlı bir durum ortaya çıkacaktır. 

Bu, çalışmadan çıkan en önemli ihtiyaçlardan biri olmuştur. Çünkü diplomasi ve onun 

anlaşılmasında büyük bir eksiklik olduğunun en önemli göstergesi ders kitapları olmaktadır. 

 

Sonuç olarak olgunun ders kitaplarında olması gerekenden daha fazla olduğu dikkati 

çekmiştir. Bunun yanında kabul edilirliği her geçen gün azalan bu savaş olgusunun kimi 

zaman özendirildiği de görülmüştür. Yine ek olarak ders kitaplarında savaş olgusunun karşıtı 

olan barış olgusunun aynı oranda olmadığı ve hiçbir zaman eşit oranda içeriğe girmedikleri 

gözlenmiştir. Bunun ikisinin de aynı oranlarda olması bir zorunluluk olması gerekir. Ayrıca 

kitapların anlatımlarında savaş olgusunun kimi zaman bir çözüm yöntemi olarak toplumlar 

veya devletler tarafından uygulandığı izlenimi kuvvetlice vardır. Bu durum öğrenciler 

üzerinde savaşın bir gereklilik olduğu hissini kuvvetlendirme riski taşımaktadır. Anlatımlar 

olan ve ilerde olması gerekeni aynı noktaya sokup öğrencilerde olumsuz ön yargıların 

oluşmasını desteklememelidirler. Bu sağlıklı toplumların oluşması için bir engel teşkil 

edecektir. Ek olarak denilebilir ki savaş olgusu geçmişte olduğu kadarı ile anlatılmalı 

öğrencilere bu konular verilirken bir özendirme ve teşvik etme olmamalıdır. 
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