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Öz
2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından odağında değerler olması ile önceki 
müfredatlardan farklılaştığı belirtilen bir müfredat reformu gerçekleştirildi ve ders kitapları 
yeni öğretim programları ile uyumlu olacak şekilde kademeli olarak yenilendi. Bu makale, 
müfredat reformu sonrası yenilenen kitaplar ile bir önceki dönem kitaplarını karşılaştırarak 
toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında bir değişim olup olmadığını tartışmayı amaçlamaktadır. 
Tüm yenilenen ders kitaplarına genellenebilecek bir değişiklik görülmemekle birlikte özellikle 
yeni Türkçe kitaplarında spor konusunun daha cinsiyetçi bir şekilde ele alındığı ve erdemliliğin 
erkeklere özgü bir nitelik olarak işlendiği görülüyor. Aile içi cinsiyetçi iş bölümü konusunda 
kitaplar arasında bir çok ortaklık bulunmakla birlikte, reform sonrası kitapların eski dönem 
kitaplarda az da olsa bulunan, cinsiyetçi kalıpyargıları kırma potansiyeline sahip içerikten 
büyük ölçüde arındırıldığı ve bazı yeni dönem kitaplarında cinsiyetçi unsurların arttığı 
görülüyor. Karşılaştırılan kitapların basım tarihi arasında yalnızca bir yıl gibi bir zaman farkı 
olması açısından müfredat sonrası kitapların bir geriye gidişin habercisi olduğu ve müfredat 
reformunun toplumsal cinsiyet duyarlılığından yoksun bir şekilde gerçekleştirildiği çıkarımları 
yapılabilir. 
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Abstract
The Ministry of National Education adopted a new curriculum in 2017, and it was stated in 
policy documents that its focus on values distinguished the new curriculum from the previous 
ones. As expected,  textbooks were re-written in a way to accord with the new curricular 
programs. Comparing the new textbooks with those belonging to the previous curricular 
period and published only one year before the new ones, this article aims to discuss whether 
any change is observed between the textbooks of the two periods in terms of gender equality. 
Although it is not possible to argue that there is a single pattern of difference characterizing all 
textbooks; we argue that the new Turkish language textbooks deal with the issue of sports from 
a more sexist perspective and present the trait of virtuousness largely as an attribute found in 
men.  While the textbooks of the two periods have a great deal in common in terms of gendered 
division of labour at home, the new textbooks seem to have been stripped off from the content 
that contradict gender stereotypes, which existed in the textbooks of the previous period, albeit 
in a limited number. Also, some of the new textbooks include more sexist examples in relation 
to division of labour at home. Considering that there is only one-year time gap between the 
textbooks of the two periods, it can be said that the textbooks of the new curriculum herald 
a shift away from promoting gender equality in textbooks and the new curricular reform was 
carried out with little concern for gender equality. 

Keywords: Gender, gender equality, textbooks, curriculum. 

Giriş
Son on yılda gerçekleşen hızlı eğitim politikası değişikliklerinin en 
önemlilerinden biri 2017 yılında gerçekleştirilen müfredat reformu oldu. 
Bu reformun gerçekleştirilme süreci, büyük umutlarla uygulamaya konulan 
ve yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanmış olan 2005 müfredatının 
gerçekleştirilme sürecinden birçok açıdan farklılaşıyordu. 2005 reformu öncesi, 
eski müfredat Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamadığı, ezberci öğrenmeyi 
desteklediği ve yaşamboyu öğrenmeyi destekleyemediği gerekçelerine 
dayanılarak yoğun biçimde eleştirilmiş (Koşar-Altınyelken, 2010) ve yeni bir 
müfredatın benimsenmesi ile pek çok olumlu değişikliği gerçekleştirmenin 
mümkün olduğu iddia edilmişti. Kapsamlı bir müfredat değişikliği yapabilmek 
için birçok akademisyenle görüşen dönemin Milli Eğitim Bakanı Erkan 
Mumcu (2002-2003), yaklaşımını “mekanik ve reformist” bulmadığı az 
sayıda akademisyenden biri olan, o dönem akademisyen, günümüzün Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a birlikte çalışmayı teklif etmiş ve Selçuk’u Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine getirmişti (Nohl ve Somel, 2016: 76-77). 
Müfredat değişikliğinden uzun bir süre sonra kendisi ile yapılan röportajda 
yapılandırmacı müfredat reformunun gerekçelerini açıklayan Selçuk, 1968 
yılından itibaren müfredatta kapsamlı bir değişiklik yapılmadığını, fakat Özal 
döneminden itibaren Türkiye’de çok şeyin değiştiğini, bu nedenle eğitimin 
ekonomi ve demokrasiyle ilişkilendirilmesinin gerekliliğini ifade etmişti 
(Nohl ve Somel, 2016: 76-77). Bakan Mumcu’dan sonra göreve gelen ve ders 
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müfredatının Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirten 
Bakan Hüseyin Çelik ise yeni müfredatın öğrenci merkezli olacağını ve 
öğrencileri ezberden kurtaracağını ifade etmişti (bkz: Çelik, 2004). Ayrıca, 
Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Sınavları’nda, örneğin PISA 
(Program for International Student Assessment) gibi uluslararası testlerde 
aldığı düşük skorlar da yeni reformun gerekçeleri arasında gösterilmişti 
(Taneri, 2010). 2017 müfredatının kabul edilme sürecinde ise, 12 yıl gibi 
kısa bir süre önce gerçekleştirilen 2005 müfredat reformunun eleştirilmesi 
söz konusu olmadı. 2005 reformunda policy-borrowing denilen, başka 
bağlamlarda uygulanan bir politikayı alıp uyarlamanın söz konusu olduğu göz 
önünde bulundurulursa eski politikanın “skandallaştırılması” veya yeni kabul 
edilenin “kutsanması” (bkz: Steiner-Khamsi, 2003) stratejilerinin yokluğu 
normal karşılanabilir. Ancak, 2017 müfredatı uygulamaya konulurken bir 
önceki müfredattan vazgeçildiğine dair net bir açıklamanın yapılmaması, 
yeni müfredattan beklentilerin eski müfredatın öngördüklerinden ne 
şekilde farklılaştığı gibi bilgilerin verilmemesi ve Talim Terbiye Kurulu 
(TTK)’nun aşağıdaki açıklamasında görüldüğü gibi reformun çok kısa 
sürede gerçekleştirilmesi, 2017 müfredatının net bir biçimde anlaşılmasını 
zorlaştırıyor: 

Bu [ferdin ve toplumun ihtiyaç duyduğu vasıflardaki] farklılaşma 
ise tabii olarak çağın gerekliliklerini karşılayabilecek fertlerin 
yetiştirilmesini sağlayacak olan müfredatların yenilenmesi ve 
güncellenmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu ihtiyaç ve Millî 
Eğitim Bakanlığının değişen felsefesi doğrultusunda müfredatları 
geliştirme, yenileme ve güncelleme çalışmaları 2005’te 
yeni bir rayda başlamış, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 
tamamlanmıştır. 2016-2017 eğitim öğretim yılının başından 
bugüne ise farklı bir boyut kazanarak 51 müfredat ekseninde 
kapsamlı bir şekilde bir yenileme (güncelleme, gözden geçirme, 
ikmal ve değişiklik) çalışması yapılmıştır. (2017: 3)

Oldukça genel geçer ifadeler içeren yukarıdaki açıklamada, 2005 müfredatının 
birkaç yıl öncesine dayanan hazırlık ve pilot uygulama aşamaları (Bkz.: Akşit, 
2007) içerilmezken, sürecin 2016 yılında tamamlandığı belirtiliyor. 2016-2017 
öğretim yılından itibaren kazanılan “farklı boyut” nedir sorusunun cevabı 
net bir şekilde açıklanmıyor. Aynı zamanda, yukarıdaki açıklamadan bir yıl 
gibi kısa bir süre içinde öğretim programlarının yenilendiği iması doğuyor. 
Gerekçelerin açıklandığı ilerleyen bölümlerde de yine genel geçer ifadeler ile 
yeni müfredat gerekçelendiriliyor.
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TTK tarafından yapılan açıklamanın “Müfredat Neden Yenilendi” başlıklı 
bölümünde, aşağıda görülebileceği gibi değişikliğin gerekliliğine dair net 
veya alışılmışın dışında açıklamalar sunulmuyor: 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan sosyokültürel, bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler, öğrencilerin gelecekte toplumun 
üretken üyeleri olarak sahip olmaları gereken vasıf 
örgüsünü ve nitelik dokusunu da değiştirmiştir. İçerisinde 
bulunduğumuz çağda, öğrencilerin sahip olmaları gereken 
temel bilgi, beceri ve değerlerin yanı sıra bunları edinme 
sürecindeki farkındalıkları da önem arz etmektedir. Ayrıca 
kazanılmış olan özelliklerin hayatın farklı alanlarında 
kullanılabilmesi için iyi bir donanım ve altyapıya sahip 
olunması da bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu durum, ülkemizin bugününden yarınlarına kendilerine 
büyük umutlar bağlanan gelecek nesillerinin daha donanımlı 
bir şekilde yetişmesi için müfredatların yenilenmesi ihtiyacını 
doğurmuştur. (2017: 4) 

TTK’nın yaptığı bu açıklamada yeni müfredatın bir önceki müfredattan ne 
şekilde farklılaştığına veya bu farklılıkların müfredat değiştirmeyi gerekli 
kılan yönlerine dair bilgilendirme bulunmuyor. Fakat aynı basın açıklamasında 
TTK, eski müfredat ve 2017 müfredatı arasındaki temel farkı şu şekilde ifade 
ediyor: “önceki müfredatlardan farklı olarak yenilenen müfredatlarda değerler 
ve değer eğitimi müfredatların ana odağını oluşturmuştur” (s. 7). Değerler 
eğitimi, değerler ve ahlak kavramlarına girişi, öğrencilere başka insanlarla 
ilişkilenme biçimlerine dair bilgi aktarımını, değerleri ve kuralları uygulama 
yeteneği kazandırmayı ve bu yönelimin yerleşmesini içerir (Aspin’den 
aktaran Thornberg, 2008). Değerler, 2005 müfredatının, özellikle hayat bilgisi 
öğretim programlarının temel unsurlarından birini oluşturuyor ve edinimler 
tanımlanırken bilgi, yetenek, tutumların yanında değerlere de referans 
veriliyordu (Taneri, 2010). Tunçel’e (2017) göre, eğitim sisteminde Sünni-
İslam prensipleri doğrultusunda öğrenci yetiştirme şeklinde dolaylı olarak 
yer verilen değerler eğitimi, 2005 müfredatında bu kavrama yapılan vurgu 
ve 2010 yılında resmi bir genelge ile değerler eğitiminin müfredat içeriğine 
eklenmesi ile AKP döneminde resmi bir nitelik kazandı. 2010 yılında müfredata 
eklenen değerler eğitiminin oluşma süreci incelenince din, özellikle Sünni-
İslam odaklı bir değerler ve değerler eğitimi kavramsallaştırılması yapıldığı 
ve bununla ilişkili olarak eğitimde cinsiyetçi ve ayrımcı bakışın güçlendiği 
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görülüyor (Tunçel, 2017). Bu nedenle, 2017 müfredatının ana odağının ve 
ayırt edici özelliğinin değerler ve değer eğitimi odaklı olması, müfredatı 
üzerine eğilinmesi gereken bir konu olarak önemli kılıyor. 

Müfredatın şekillenme süreci iktidar ilişkilerinden bağımsız bir süreç değildir 
(Apple, 1990; Whitty, 1987) ve müfredat toplumun tamamının beklentilerini 
yansıtmayabilir (Nohl ve Somel, 2016). Ayrıca, müfredat geliştiricilerin 
müfredatın odağına koydukları kavram, neleri problem olarak gördükleri 
ile ilgilidir ve müfredat geliştiriciler problemin bir çözümü olarak bu 
kavramı müfredatın odağına yerleştirirler (Posner, 2004). Değerler eğitimi 
programlarına eleştirel yaklaşımlar, bu programların kimlerin değerlerini 
temsil ettiği ve önceliklendirdiği sorularına eğilerek değerler eğitiminin 
politik doğasını ortaya koyar (Jones, 2009). 

Türkiye’de değerler eğitimi odaklı olduğu ifade edilen 2017 müfredatı 
toplumda çeşitli kesimlerin tepkisini çekerek birçok açıdan eleştirildi. 
Müfredatın cinsiyetçi olduğuna (Başcan, 2017) ve demokratik, bilimsel 
ve laik eğitim anlayışına ters düştüğüne (Eğitim-Sen, 2017) dair eleştiler 
getirildi. Yeni müfredatı ve müfredata göre hazırlanan öğretim materyallerini 
iktidar ilişkilerine odaklanarak ve değerler eğitimi vurgusuna ihtiyatlı biçimde 
yaklaşarak inceleyen kapsamlı çalışmanın bulunmaması, bu makalede 
tartışılan araştırmayı yapma ihtiyacını doğurdu. Müfredatın vücut bulduğu 
araçlardan biri olan ders kitaplarının, verili bir zamanda topluma nüfuz 
eden söylemler hakkında ipuçları veren, kamuya açık bilgi formları olması 
(Morgan ve Henning, 2013) nedeniyle, bu çalışma yeni ve eski müfredata 
göre hazırlanan ders kitaplarını karşılaştırarak toplumsal cinsiyet eşitliği 
konusundaki değişiklikleri ve süreklilikleri ortaya koymayı hedefliyor. 

Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 
Bu araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yenilenen müfredat 
doğrultusunda hazırlanan ilköğretim ders kitapları ile bir önceki öğretim 
programlarına göre hazırlanan ders kitapları arasında toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda farklılıkların neler olduğunu anlamayı amaçlıyor. Araştırma 
bulguları, ilköğretim seviyesinde Hayat Bilgisi (1-3), Türkçe (1-8) ve Sosyal 
Bilgiler (4-6) derslerinde okutulan toplam 28 kitabın karşılaştırmalı olarak 
incelenmesine dayanıyor1. Kitaplar incelenirken ilk olarak aynı kademeye ve 
derse ait eski ve yeni dönemin iki kitabı kendi içinde önce ünite bazlı, daha 
sonra tüm kitap bazında karşılaştırıldı. Bundan sonra ise önce ders bazında 
kitaplar arasında karşılaştırma ve daha sonra tüm kitaplar arasındaki farklara 
dair bir analiz yapıldı.
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Ders kitabı araştırmalarının, alanın içerdiği çok farklı disipliner yaklaşıma ve 
birbirinden farklı araştırma sorularına uygulanabilecek standart bir metodolojik 
ve teorik araçlar geliştirmesi gerçekçi bir beklenti değildir (Bock, 2018). 
Pingel’e (2010) göre ders kitabı araştırmaları, öğrencilere diğer kültürler ve 
ülkeler hakkında bilgiler veren ders kitaplarının mümkün olduğunca dengeli 
ve önyargılardan uzak biçimde şekillenmesi için akademik bir temel oluşturma 
gerekliliğinden doğmuştu. 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında, niceliksel 
içerik analizinden metinlerin ve kitapların sınıfta kullanımının incelenmesine 
doğru bir metodolojik yön değiştirme yaşandı (Bkz.: Gilbert, 1989; Johnsen, 
1992). Zaman içinde ders kitabı araştırmalarında içerik odağından ders kitapları 
ve eğitim medyasının üretimini, dönüşümünü ve alımlanışını etkileyen 
aktörler, söylemler ve pratiklere doğru bir kayma gerçekleşti (Otto, 2012). 
Tematik kayma ile birlikte ders kitabı araştırmalarında teorik yaklaşımlarda 
da değişikliğe gitme ihtiyacı doğdu (Bock, 2018). Teori bazlı yaklaşımlar, 
araştırmacının seçeceği metodolojinin ve teorik yaklaşımın, araştırma soruları 
ve anlamaya çalıştıkları problematik ile yakından ilişkili olduğunu savunur 
(Bock, 2018). Bu nedenle, ders kitabı araştırmacılarının teorik yaklaşımlarını 
açık biçimde ortaya koymaları ve buna göre metodoloji seçmeleri önemlidir 
(Bock, 2018). Ders kitabı araştırmalarındaki teorik altyapı eksikliğine cevap 
veren yaklaşımlardan biri de ders kitaplarını söylem olarak gören yaklaşımlardır. 
Her ders kitabı söylemi, genellikle eğitim alanının dışında üretilen söylemlerin 
bir araya gelmesinden oluşur (Klerides, 2010). Giriş bölümünde hem açıkça 
ortaya koyduğumuz teorik yaklaşımımıza, hem de araştırma sorumuza ve 
bu bölümde yaptığımız teorik ve metodolojik tartışmalara dayanarak ders 
kitabı araştırmamızda Eleştirel Söylem Çalışmalarının kavramsal araçlarını 
kullanmayı tercih ettik. Bu yaklaşım, toplum ve iktidar teorilerinden, sosyal 
bilinç teorilerinden, mikro-sosyolojik perspektiflerden ve post-yapısalcı 
teorilerden alınan araçları ve kavramları içeren çok disiplinli bir yaklaşımdır. 
Bu yaklaşımda, eleştirel analiz yapmanın açıkça ifade edilen, detaylı ve 
tekrarlanabilir bir yöntemi bulunmazken, eleştirel olmak bir “bilinç hali” ve 
tavır olarak tanımlanabilir (Wodak ve Meyer, 2016: 3). İyi bir yöntem ise 
araştırma sorularına tatmin edici cevaplar vermeyi sağlayan metod olarak 
tanımlanır (Wodak ve Meyer, 2016). Yöntemin tanımlayıcı özelliklerinden biri 
söylemlerin tarihsel bağlamlarından ayrı düşünülemeyeceğidir (Chouliaraki 
ve Fairclough, 1999; Blommeart ve Bulcaen, 2000; Scollon, 2001; Wodak ve 
Weiss, 2007). Karmaşık tarihsel süreçler ve hegemonik anlatılar arasındaki 
ilişki, bu yöntemin temel ilgi alanlarından birini oluşturur (Wodak ve Meyer, 
2016). 
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Ders Kitaplarında Karşılaştırmalı Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları
Ders kitaplarının hazırlanma ve onaylanmasına dair kararların devlet merkezli 
verildiği ülkelerde müfredat ve ders kitapları resmi olarak seçilmiş ve 
düzenlenmiş bilginin aktarıcılarıdır (Goodson, 1987). Bilgi aktarımının yanı 
sıra, ders kitapları bir toplumda belirli politik ve sosyal normları köklendirmeyi 
amaçlar (Schissler, 1990). Bu sosyal normlardan biri de toplumsal cinsiyete 
dair normlardır. Eğitim materyalleri, toplumsal cinsiyet sosyalleşmesinin 
ilk resmi araçları ve en güçlü itici kuvvetidir (Foroutan, 2012). Merkezi 
olarak onaylanması ve hazırlanması dolayısıyla, Türkiye’de ders kitapları 
ulus kimlik inşasında (Kancı ve Altınay, 2007) ve toplumsal cinsiyete dair 
kurguların aktarılmasında (Helvacıoğlu-Gümüşoğlu, 1994) merkezi bir rol 
oynamaktadır. Bu nedenle, ders kitaplarının karşılaştırmalı incelenmesi, bu 
kavramlardaki değişimi ve dönüşümü açık ederek eğitimdeki dönüşümü 
ortaya koyma potansiyeli barındırmaktadır. 

Türkiye’de geçmişten günümüze kadar okutulan ders kitaplarında, belirli 
dönemlerdeki toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu karşılaştırmalı bir biçimde 
araştıran çalışma sayısı oldukça azdır. 1928-1994 yılları arasındaki ilkokul 
ve ortaokul ders kitaplarını inceleyen Helvacıoğlu-Gümüşoğlu (1994), 1928-
2000 yıllarındaki ilköğretim ders kitaplarını inceleyen Kancı (2007) ve 1928-
1994 arasındaki çalışmasını 2008 yılına kadar genişleterek ilköğretim ders 
kitaplarını inceleyen Gümüşoğlu (2008) tarafından yürütülen araştırmalar 
konuyla ilgili en kapsamlı çalışmalardır. Bu çalışmaların dışında, ana konusu 
ders kitaplarında insan hakları olan, 2003, 2009 ve 2013 yılında tamamlanan 
Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi’nin I, II, ve III araştırmasına ait 
raporlar da farklı dönemleri kapsadığı için karşılaştırmalı bir perspektif 
sunuyor (Bkz.: Çayır, 2013, Güvenli ve Tanrıöver 2009; Tanrıöver, 2003). 
Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi II (Güvenli ve Tanrıöver 2009), 
2005 müfredat değişikliği sonrası basılan kitapları incelediği için, toplumsal 
cinsiyet konusuyla ilgili bölümlerinde değişiklik öncesine ve sonrasına dair 
fikir veriyor. Bu çalışmalara bakarak cumhuriyetin kuruluşundan günümüze 
kadar olan dönemde, ders kitaplarında toplumsal cinsiyet kimliği ve eşitliği 
kavramlarında yaşanan değişimlerin ve sürekliliklerin izini sürmek mümkün. 

Nicelik olarak sınırlı olmasına rağmen ders kitaplarında toplumsal cinsiyet 
konusuna eğilen karşılaştırmalı araştırmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği 
kavramına dair gönderimleri olan söylemlerde meydana gelen değişiklikleri 
ve süreklilikleri anlamamıza fırsat veriyor. Şimdiye kadar yapılmış en 
kapsamlı karşılaştırmalı çalışmalardan biri, Firdevs Gümüşoğlu’nun 1928’den 
2008 yılına kadar olan dönemde yayınlanan 1500’den fazla kitabı incelediği 
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çalışmasıdır (Helvacıoğlu-Gümüşoğlu, 1994; Gümüşoğlu, 2008). Gümüşoğlu 
(2008), 1925-1945 dönemindeki ders kitaplarında kadınların çocuklara 
ülkeyi ve uygarlığı öğreten öğretmen rolünde temsil edilirken cinsiyetçi 
aile içi işbölümünün bu dönemde görülmediğini, 1945 yılından sonra ise 
kadının özellikle aile içi rollerine referansla kitaplarda yer bulduğunu ve 
kitaplarda cinsiyetçi aile içi işbölümü vurgusunun arttığını ifade ediyor. 
1928-2000 dönemi ders kitaplarını incelediği çalışmasında Kancı (2007), 
Helvacıoğlu-Gümüşoğlu’nun bulgularında yer alan, kitaplarda kadınlara 
ulusun öğretmenliği görevinin atfedilmesinin toplumsal cinsiyet eşitliği 
açısından sorunsallaştırılması gerektiğini savunuyor. Aynı zamanda, erken 
dönem Cumhuriyet ders kitaplarını toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında 
incelerken modernleşme ve sınıf perspektiflerini de analize dahil etmek 
gerektiğini belirtiyor. Kancı’ya (2007) göre 1928-48 döneminde, batılılaşma 
arzusunun bir yansıması olarak ders kitaplarındaki ideal kadınlar ve erkekler 
daha çok orta sınıf kodlarını sergileyen karakterlerdir ve kadınlar genellikle 
çocuklarıyla ilgili, iyi giyimli anneler ve onun bir uzantısı olarak da ev hanımı 
olarak resmedilmişlerdir. Aile içi cinsiyetçi işbölümü ile rolleri sınırlandırılmış 
olmasına rağmen, kamusal alanda da görünür biçimde tasvir edildikleri için 
cinsiyet bazlı ayrışma söz konusu değildir. Babalık, erkeklikle beraber gelen 
bir rol olarak görülürken, ideal erkekte asıl vurgulanan özellikler çalışkan bir 
ekonomik aktör ve orta sınıf değerleri ile barışık olmaktır (Kancı, 2007). Kız 
çocukları ise anneleri gibi temiz ve düzenli olmaya, annelerinin yaptığı işi 
dikkatle takip edip onları örnek almaya teşvik edilirken, onlara annelerine 
evde yardımcı olarak ne kadar erdemli olduklarını gösterebilecekleri mesajı 
verilmektedir (Kancı, 2007). 1948-68 dönemi ders kitaplarında bir önceki 
döneme göre büyük farklar görülmezken annelik kadının en önemli rolü olarak 
ön plana çıkarılmış, kamusal alanda meslek icra eden kadınlar ise genellikle 
maddi ihtiyaç dolayısıyla çalışan dul kadınlar olarak sunulmuştur (Kancı, 
2007). Gümüşoğlu (2007) ise 1950’den sonra kullanılan kitaplarda aile içi 
cinsiyetçi işbölümü içeriğinin arttığını ve kadının uysal olması gerektiği 
mesajının verildiğini ifade ediyor. 1968-81 döneminde de ideal kadınlık 
ve erkeklik normları orta sınıf üzerinden tanımlanırken, kitaplardaki erkek 
karakterler çeşitlenerek işçi, köylü, çiftçi, esnaf gibi rolleri içermeye başlamış; 
kadın için tanımlanan temel görev olarak annelik ve ev hanımlığı vurgusu 
değişmemiştir (Kancı, 2007). Kadın öğretmen, modern kadının simgesi 
olmaya devam etmekle birlikte, kadınlar doktorluk, hemşirelik, hosteslik gibi 
mesleklerde de gösterilmiş, kadın işçiler maddi kaynağa ihtiyaç duyan dul 
insanlar olarak gösterilmeye devam etmiştir (Kancı, 2007).
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1980 sonrası dönemini ele alan karşılaştırmalı çalışmalar, bazı değişikliklere 
işaret etmekle birlikte aile içi cinsiyetçi işbölümü konusunda süreklilik 
olduğunu gösteriyor. 1981-2000 döneminde orta sınıf erkeğin ideal ve 
medeni özne olarak sunulması durumu sona ermiş, erkekler köylü, çiftçi, 
zanaatkar, işçi, memur, esnaf gibi çok çeşitli rollerde sunulmuşlardır (Kancı, 
2007). Babalık bu erkeklerin önemli bir özelliği olarak sunulurken, kadınlar 
yine çoğunlukla ev hanımı ve anne olarak kitaplarda yer almaya devam 
etmiş; öğretmen, doktor, hemşire, polis, hakim ve memur gibi mesleklerde 
gösterilmelerine rağmen kadının ev dışında çalışması “destek” olarak 
tanımlanmıştır (Kancı, 2007). 1990-2006 yılları arasında Türkçe ve Hayat 
Bilgisi derslerinde okutulan 70’e yakın ders kitabını içeren çalışmasında 
Güneş (2008), 1998 ve sonrasında basılan kitaplarda kadının kamusal alanda 
daha görünür temsil edilmeye başlandığını, ev işinin sadece kadınların görevi 
olmaktan çıkarıldığını ve bu durumun iktidar değişikliğinin yaşandığı 2002 
yılından sonra basılan kitaplarda da devam ettiğini belirtiyor. Gümüşoğlu 
(2008) ise 2001-2002 öğretim yılı ders kitaplarında görece eşitlikçi bir 
söylem belirdiğini, kadının çalışırken de temsil edildiğini, erkeğin ev işlerine 
“yardım”2 ettiğini, fakat 2005-2006 yılı için hazırlanan ders kitaplarında 
eşitlikçi söylemden hızla uzaklaşıldığını belirtiyor. Ayrıca, bu dönem ile  2008 
arasında okutulan  ders kitaplarında, kadınların geleneksel olarak kadınlarla 
özdeşleştirilen mesleklerde gösterilmesi nedeniyle mesleklerden dışlandıkları 
sonucuna varıyor. 

2005 müfredat reformu sonrası yayınlanan kitaplarda toplumsal cinsiyet 
konusuna odaklanan sınırlı sayıdaki karşılaştırmalı araştırma önemli bulgular 
ortaya koyuyor. Bu dönemin ders kitaplarında toplumsal cinsiyet konusunu 
ulus kimlik bağlamında araştıran Kancı ve Altınay (2007), yapılandırmacı 
yaklaşıma göre yenilenen müfredata göre hazırlanan kitaplarda radikal 
bir değişiklik gözlenmemekle birlikte kitapların aile içi işbölümü ve roller 
konusunda daha az cinsiyetçi bir bakış açısı taşıdığını belirtiyorlar (s. 66). Ders 
Kitaplarında İnsan Hakları Projesi’nin ikinci aşaması müfredat sonrası değişen 
kitaplara odaklanarak, projenin ilk aşamasındaki bulgular ile karşılaştırmalı bir 
sonuca varıyor. 2002-2004 yılları arasında yürütülen projenin ilk aşamasında 
incelenen kitaplarla, 2005 müfredat reformu sonrası incelenen kitaplar 
arasında toplumsal cinsiyet ayrımcılığı bakımından büyük bir farkın olmadığı 
ortaya çıkıyor (Güvenli ve Tanrıöver, 2009). 2012-2013 öğretim yılının ders 
kitaplarını inceleyen Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi III sonuçlarına 
göre ise kitaplardaki temel sorunlar devam etmekle birlikte cinsiyetçi 
kalıpyargıları ve dili zayıflatacak doğrultudaki örnek sayısında artış görülüyor 
(Çayır, 2014). Erkeklerin ev işi yaparken gösterilmesi, ev işinin ailede kolektif 
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bir sorumluluk olarak ifade edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bazı 
kitaplarda konu edilmesi gibi içerikler kitaplardaki olumlu değişikliklere 
örnek olarak veriliyor. Ayrıca, kadınların doktor, mühendis, polis, okul müdürü 
gibi mesleklerde temsil edilmesi, kurgu olmayan karakterlerde ise kadın bir 
hakeme ve kadın şoförlere yer verilmesi toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 
olumlu gelişmeler olarak ifade ediliyor. Diğer yandan, kitaplarda bir önceki 
döneme göre ilerleme olmasına rağmen eşitsiz cinsiyet rollerinin hâkim 
olmasına, özellikle cinsiyetçi aile içi işbölümü temsillerinin yoğunluğuna 
dikkat çekiliyor. 2017 müfredatı sonrası ve hemen öncesi kullanılan toplam 
16 kitabın karşılaştırıldığı çalışmada Aratemur-Çimen ve Bayhan (2018) yeni 
kitaplardan toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ifadelerin çıkarıldığını, 
kitaplarda cinsiyetçi kalıpyargıları besleyen içeriğin arttığını belirtiyor. 

Yapılan çalışmalar, ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
dönemler arası bazı farklılıklar olmasına rağmen kitaplarda cinsiyetçi 
kalıpyargıları yeniden üreten söylemlerin hâkim olduğunu, özellikle aile 
içi işbölümü konusunda cinsiyet ayrımcı ideolojilerin hegemonyasını 
sürdürdüğünü gösteriyor. 

Bu çalışma, bu bölümde özetlenen çalışmaların bir devamı olmayı amaçlıyor 
ve 2017 müfredat değişikliği sonrası ders kitaplarında toplumsal cinsiyet 
eşitliğine dair imaları olan söylemleri inceliyor. Bundan sonraki bölümde 2017 
yılındaki müfredat değişikliği sonrası yenilenen ders kitaplarının müfredat 
değişikliği öncesi basılmış kitaplarla karşılaştırmalı olarak incelenmesi 
sonucu ortaya çıkan bulguları paylaşıyor ve tartışıyoruz. 

Bulgular
2017 müfredat değişikliği sonrası yenilenen ilköğretim ders kitapları, bir önceki 
öğretim programlarına göre hazırlanan ders kitapları ile karşılaştırıldığında 
tüm kitapları karakterize eden radikal bir değişiklik bulunmamakla birlikte, 
özellikle yenilenen Türkçe kitaplarında erkek karakterlerin kullanımında artış 
olduğu, spor konusunun daha cinsiyetçi bir yaklaşımla işlendiği, “Erdemler” 
temasında erdemliliğin erkeklere özgü bir özellik olarak sunulduğu görülüyor. 
Aile içi cinsiyetçi işbölümü konusuna yaklaşımda ise, eski ve yeni kitaplar 
arasında kimi süreklilikler görülmekle birlikte, yenilenen kitapların cinsiyetçi 
kalıpyargıları kırma potansiyeline sahip örneklerden büyük ölçüde arındırıldığı 
ve bir kısmında cinsiyetçi öğelerin arttığı görülüyor. İki döneme ait kitaplar 
arasında bir yıl gibi oldukça kısa bir süre olduğu göz önünde bulundurulursa, 
bu değişikliğin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından geriye doğru gidişin 
habercisi olarak nitelendirilmesi mümkündür. 
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Sporda Cinsiyet Ayrımcılığı
Spor, yenilenen Türkçe ders kitaplarının müfredat öncesi kullanılan kitaplara 
göre daha cinsiyetçi bir yaklaşımla hazırlandığını gösteren konulardan biri. 
Bu kitapların önemli bir bölümünde cirit ve güreş gibi geleneksel sporları 
içeren anlatımların arttığı, sporun daha eril görseller kullanılarak çoğunlukla 
oğlan çocukları ve erkeklerle özdeşleştirilerek aktarıldığı görülüyor. Bu 
nedenle spor konusunu içeren anlatımlarda, kız çocuklarının ve kadınların 
da yeterince temsil edilmedikleri sonucu ortaya çıkıyor. Ayrıca, eski 4. Sınıf 
Türkçe kitabında yer alan cinsiyetçi kalıpyargıları kırmaya hizmet eden bir 
örneğin yenilenen kitaptan çıkarıldığı görülüyor.

Cirit, yeni Türkçe ders kitaplarında en çok yer verilen spor dallarından biri 
olarak 3. Sınıf Türkçe kitabındaki “Milli Kültürümüz” teması ile 5. ve 6. 
Sınıf Türkçe kitaplarındaki “Sağlık ve Spor” teması altında son derece eril 
görseller eşliğinde anlatılıyor. Aynı zamanda, 5. Sınıf Türkçe kitabı için 
seçilen “Anadolu’nun Cirit Oyunları” metninde eril ve milliyetçi bir dille şu 
şekilde açıklanıyor: 

Anadolu’nun geleneksel seyirlik oyunları arasında cirit 
oyunlarının yeri büyüktür. Cirit oyunları, bir eğlence, bir 
yiğitlik ve çeviklik gösterisi, aynı zamanda bir atlı spordur. 
Cirit oyunlarının tarihi çok eskilere gider. Türkler, bu sporu 
binlerce yıl önce Orta Asya’da başlatmışlar, yüzyıllar boyunca 
bu geleneği sürdürerek Selçuklularla birlikte Anadolu’ya 
getirmişlerdir. Bu yüzden cirit oyununun Anadolu’da, en azından 
900 yıllık bir tarihi vardır. Güreş gibi, cirit de millî ve geleneksel 
bir “ata sporu” sayılır. Güreş, bir zamanlar “Türk gibi kuvvetli” 
sözüyle Türk gücünü nasıl dünyaya yaymış ve tanıtmışsa cirit 
oyunu da Türk yiğitlerinin binicilikteki hünerinin, çevikliğinin, 
cesurluğunun sembolü olmuştur. (Türkçe 5, 2017: 194)

Cirit gibi, müfredat değişikliği sonrası yenilenen 4. ve 5. Sınıf Türkçe 
kitaplarında güreşin de gerek metinler, gerekse de görseller aracılığıyla 
cinsiyet ayrımcı bir biçimde aktarıldığı görülüyor (Görsel 1 ve 2). Yeni 
dönem 4. Sınıf kitabındaki metinde, ana karakter olan güreşçi Koca Yusuf’un 
anlatıldığı hikâyede, “Dana yer boğa olur, çocuk yer pehlivan olur” (2018: 
210) ve hikâyenin etkinliklerinde “Pehlivan müsabakalarının yapıldığı 
alana ise Er Meydanı deniyor” (213) gibi eril söylemler kullanılıyor. Benzer 
şekilde, yenilenen 5. Sınıf Türkçe kitabında da “Hey mübarek! Er meydanı 
bu meydandır. (....) Yiğitler gelir güreş tutmaya göğsü armalı” (2017: 208) 
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dizelerini barındıran bir şiirin içerilmesi yoluyla 4. Sınıf kitabındakini 
anımsatan bir dilin kullanıldığı görülüyor. Bir önceki döneme ait 5. Sınıf 
Türkçe ders kitabı, hem bu tarz dilden ve görsellerden yoksun olması, hem 
de içerdiği görsellerde kız ve oğlan çocuklarını koşu, bisiklete binme, ip 
çekme yarışı gibi spor etkinliklerinde görece dengeli bir biçimde ve bir arada 
görselleştirmesi açısından yeni dönem ders kitabından farklılaşıyor. 

Görsel 1    Görsel 2
(Türkçe 4, 2018, s. 210)  (Türkçe 5, 2017, s.208)  

Spor konusunda, 4. Sınıf Türkçe ders kitapları arasında radikal bir fark 
olmamakla birlikte, yine de bir takım değişiklikler göze çarpıyor. Örneğin, 
eski kitapta “Oyun ve Spor” temasında babası ve abisi ile futbol maçı izlemeye 
giden bir kız çocuğunun hikâyesi, kız çocuğunun ağzından aktarılırken (Görsel 
5), yenilenen kitapta spora dair kalıpyargıların tersine işleyen bir örneğe yer 
verilmiyor. Ayrıca eski kitapta, aynı temada kız ve oğlan karakterlere daha 
dengeli yer verilirken yeni kitaptaki “Sağlık ve Spor” temasındaki metinlerde 
erkekler ve oğlan çocukları ana kahramanlar olarak öne çıkıyor, kız çocukları 
ve kadınlar ise ikincil planda, daha çok kendilerinden bahsedilen karakterler 
olarak yer buluyorlar. Yukarıda bahsedildiği gibi, yenilenen 4. Sınıf Türkçe 
kitabında güreş sporunun aktarımında da eril bir dil kullanılması söz konusu. 
Temanın serbest okuma metninde engelli bir oğlan çocuğu olan Mezgit 
Mehmet’in yüzme takımına katılma hikâyesi anlatılırken de Mehmet’i 
her gün annesinin yüzmeye getirip götürdüğü, tekerlekli sandalyesinin 
yanında beklediği detayı veriliyor. Ayrıca, takım için seçmelere dair anlatıda 
erkeklerin isimlerine, nasıl yüzdüklerine dair detaylara yer verilirken kız 
takımından sadece erkek takımının elemeleri bittikten sonra yüzecek takım 
olarak bahsediliyor ve Mehmet’in takıma girmek için hazırlanan kız kardeşi 
Ayşe’nin elemeleri geçmesini çok istediği belirtiliyor (s. 226). Eski 4. Sınıf 
ders kitabında futbol maçının kız çocuğu gözünden aktarılmasının yanı sıra, 
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kız ve oğlan çocuklarını buz pateni ve izcilik etkinliklerinde birlikte görmek 
mümkün. Yani kadınların görünmezliği karşısında erkeklerin baskınlığı yeni 
kitaptaki kadar göze çarpan bir unsur değil. Fakat bu kitapta da kızlar sayıca buz 
pateninde daha fazla iken, erkekler bisiklete binme ve futbol etkinliklerinde 
öne çıkıyorlar. İzcilik konusunda ise kız ve erkek izci armalarının farklılığına 
dair detaylar veriliyor. Yani önceki dönem 4. Sınıf Türkçe kitabında da 
spor konusunda cinsiyetçi bir söylem hâkim olmakla birlikte, kalıpyargıları 
kırmaya hizmet edecek bir örnek bulunuyor.

Bir önceki yılın 4. Sınıf kitabındaki futbol betimlemesi ile zıtlık oluşturacak 
şekilde,  yeni müfredata göre hazırlanan 2. Sınıf Türkçe kitabındaki “Sağlık ve 
Spor” teması altında futbol konusu, bir oğlan çocuğunun gözünden aktarılırken 
sadece erkeklerden oluşan pek çok farklı eril görsel eşliğinde 242 - 249. 
sayfalar arasında uzun bir şekilde işleniyor (Görsel 3 ve 4). Ders kitaplarında 
belirli bir spor etkinliği yaparken sadece erkek karakterleri görselleştirmek, o 
etkinliğin çağrışımsal olarak erkeklere özgü bir etkinlik olduğu anlamına yol 
açtığı için örtük söylem yoluyla cinsiyet ayrımcılığı yapılmaktadır (Güvenli 
ve Tanrıöver, 2009).

Görsel 3     Görsel 4
(Türkçe 2, 2018, s. 242)                     (Türkçe 2, 2018, s. 247)

Eski dönem 2. Sınıf Türkçe kitabında ise aynı tema altında bu tür erkek 
yoğun spor anlatımlarına rastlanmıyor. Yenilenen 2. Sınıf Türkçe kitabında 
ise oldukça az sayıdaki görselde kız çocuklarını görüyoruz. Bu kitapta, maça 
babalarıyla gidenler oğlan çocukları da bir önceki yılın 4. sınıf kitabındaki 
örnek ile zıtlık oluşturuyor (Görsel 5 ve 6).
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Görsel 5             Görsel 6
(Türkçe 4, 2017, 2. Kitap s. 55)                      (Türkçe 2, 2018, s.112) 

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, müfredat değişikliği öncesi kullanılan 
kitaplara kıyasla, yenilenen Türkçe ders kitaplarındaki spor anlatımlarında 
toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıpyargıların pekiştirilmesine yönelik 
daha fazla metin ve görselin seçilmiş olduğu, bu nedenle de cinsiyet 
ayrımcılığının artmış olduğu görülüyor.

Erdem Timsali Erkekler
2017 müfredat değişikliği sonrasında Türkçe ders kitaplarına “Erdemler” 
temasının eklendiği görülüyor. Bu tema, önceki müfredat dönemi ders 
kitaplarında -7. ve 8. sınıf Türkçe kitapları hariç- yer alan ve değişiklik 
sonrası kaldırılan “Değerlerimiz” teması ile bazı benzerlikler taşımakla 
birlikte, konu içeriklerinde kimi zaman farklılaşıyor. Yenilenen kitaplarda 
değer yerine erdem kelimesinin neden tercih edilmiş olabileceğini anlamak 
amacıyla öncelikle tanımları için Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda 
erdemin, hem “ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk 
vb. niteliklerin genel adı, fazilet” olarak, hem de “insanın ruhsal olgunluğu” 
olarak tanımlandığını okuyoruz. Değer kelimesinin ise, “üstün nitelik, meziyet, 
kıymet”, “üstün, yararlı nitelikleri olan kimse”, “bir ulusun sahip olduğu 
sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi 
ögelerin bütünü” olarak tanımlandığı görülüyor. Bu bağlamda, bir önceki 
dönem kullanılan kitapların bir kısmında “Değerlerimiz” temasında hem 
kişisel hem ulusal değerlere, yeni kitaplardaki “Erdemler” temasında ise daha 
çok kişisel özelliklere ve değerlere yer veren konuların işlendiği söylenebilir. 
Örneğin, eski dönem 3. sınıf Türkçe ders kitabında “Değerlerimiz” temasında 
İstiklal Marşı ve Nevruz, 5. Sınıf Türkçe kitabındaki “Biz ve Değerlerimiz” 
temasında İstanbul’un fethi aktarılıyor. Dolayısıyla önceki dönem Türkçe 
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kitaplarındaki “Değerlerimiz” teması kimi zaman milli değerlerin aktarımını 
içeren metinlere de yer veriyor. 

Müfredat değişikliği öncesi ve sonrası kullanılan Türkçe ders kitaplarında 
cinsiyetçi söylem bakımından bazı süreklilikler olsa da, yenilenen kitaplara 
özellikle “Erdemler” temasının eklenmesiyle birlikte, erkeklerin konu 
anlatımlarının merkezinde daha fazla yer aldığını ve kadınların kişisel değerleri 
olan erdemli insanlar olarak neredeyse hiç temsil edilmediklerini görüyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul için hazırlanan Türkçe 
Dersi Öğretim Programında, yeni ders kitaplarında “Erdemler” teması altında 
ahlak, alçak gönüllülük, azim, cömertlik, dayanışma, dostluk, dürüstlük, 
güven, iyilikseverlik, kardeşlik, merhamet, paylaşma, sabır, sadakat, saygı, 
sevgi, sılayırahim, vefa, vicdanlı olmak, yardımlaşma vb. gibi kavramların 
ele alındığı belirtiliyor (2018). Yenilenen kitaplarda bu kavramların kadınlara, 
güncel bağlamı olan anlatılara, karakterlere ve mekânlara çok daha az yer 
verilerek ele alındığı görülüyor. Konuyla ilgili anlatımlarda padişah, kral, 
vezir, şehzade, medrese hocası vb. gibi karakterler ile medrese ve dergâh gibi 
mekânların kullanıldığı metinlere yer veriliyor. Çoğunlukla ortaokul Türkçe 
kitaplarında olmak üzere bu temada erkekler, genellikle dini mesajları da 
aktaran figürler olarak nostaljik bir bakış açısının hakim olduğu anlatılarda 
erdem timsali olarak temsil ediliyorlar. Diğer yandan temada kadın karakterlere 
ya hiç verilmiyor ya da yer verildiği durumlarda da kadınlar çoğunlukla 
geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri içinde temsil ediliyorlar. Kısacası, erdemli 
olmanın önemini aktaran metin ve görseller, odağına erkekleri koyarak örtük 
olarak kadınları erdemlilik tanımından dışlıyor.

Bu konuda en göze çarpan örneklerden biri, 6. Sınıf Türkçe kitabında yer alan, 
vefa, cömertlik ve fedakârlık erdemlerine odaklandığı belirtilen “Vermek 
Çoğalmaktır” başlıklı metin (2018). Bu  hikâyede, medrese hocası ve medrese 
talebesi gibi erkek karakterlerin yer aldığı dini içerikli bir anlatım görülüyor. 
Aynı tema altında yer alan bir diğer örnek olan “Sır Tutamayan At Bakıcısı” 
(ss. 130-131) adlı hikâyede ise sırları kimseyle paylaşmamanın önemine 
değinilirken, bu kez padişah ve şehzade karakterleri karşımıza çıkıyor. Benzer 
şekilde, 7. Sınıf Türkçe kitabında, “Arıların İlhamı” (2018: 10) metninde 
Çinli bir padişah ve vezir çalışkanlık konusu üzerine sohbet ediyorlar. 8. 
Sınıf Türkçe kitabında, cömertlik ve misafirperverlik erdemlerini anlatmak 
üzere seçilen “Yürekdede ile Padişah” (2018: 210) dinleme metninde de yine 
günümüzde yaşamayan erkek karakterleri odağına alan bir hikâye anlatıldığı 
görülüyor. 
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Erdemli olma özelliği ile ön plana çıkarılan bir erkeklik kurgusu karşısında 
yeterince temsil edilmeyen veya temsil edildiğinde daha çok geleneksel rolleri 
ile özdeşleştirilen kadınlık kurgusunda eşitlikçi olmayan cinsiyetçi bakış 
açısını açıkça görmek mümkün. 

Aile içi Cinsiyetçi İşbölümü: Süreklilikler ve Değişimler
İki farklı müfredat dönemine ait özellikle ilkokul ders kitaplarının genelinde 
aile içi cinsiyetçi işbölümü, kalıpyargıları yeniden üreten anlatımlar ve 
görseller eşliğinde işleniyor. Bununla birlikte, yeni kitapların cinsiyetçi 
işbölümü konusundaki kalıpyargıları zorlama fırsatı sunan tekil örneklerden 
çoğunlukla arındırıldığı, bazı yeni ders kitaplarının da önceki döneme göre 
çok daha cinsiyetçi hale geldiği görülüyor.

Ders kitaplarında ideal kadınlık kurgusuna dair değişiklikleri gözlemek 
olanaklıyken kadının ev işleri ile bağdaştırılması bir süreklilik olarak karşımıza 
çıkıyor. Kitaplarda ağırlıklı olarak ev işlerini yapan ve çocuklarla ilgilenenler 
kadınlarken, erkekler az sayıdaki örnek dışında bu alanda görünürlük arz 
etmiyor, daha çok ailedeki bilgi ve iktidar pozisyonundaki aktörler olarak 
temsil ediliyorlar.  

Eski ve yeni dönem ilkokul Türkçe ve Hayat Bilgisi kitaplarında göze çarpan 
ortak özellik, kadınların sık sık anne olarak karşımıza çıkması. Müfredat 
reformu öncesindeki ders kitaplarında modern giyimi ile öne çıkan, değişiklik 
sonrası hazırlanan kitaplarda ise sık sık başörtüsü ile de gördüğümüz anneler 
hem görsellerde, hem de metin içinde geçen ifadelerde genellikle ev işleri 
ve mutfak ile birlikte anılıyorlar. Örneğin, eski dönem 1. Sınıf Hayat Bilgisi 
kitabında baba mutfakta iş yaparken görülmezken anne mutfakta, mutfak 
önlüğü ile iş yaparken görülüyor (2016: 46, 59, 76, 124). Cinsiyetçi görsellerin 
yanında kitapta, “Annem akşam yemeği için pilav ve taze fasulye yapacaktı” 
(s. 66), “Annem çörek hazırlamış” (s. 87), gibi cümlelere yer veriliyor. 
Yeni dönem 1. Sınıf Hayat Bilgisi kitabında da benzer şekilde anne çay 
servisi yaparken (2017: 64) ve üzerinde mutfak önlüğü ile yemek yaparken 
görülüyor (s. 65, 74). Eski dönem 1. Sınıf Hayat Bilgisi kitabındakine benzer 
cümleler eski ve yeni 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitaplarında da yer alıyor. Eski 
dönem kitapta “Dengeli beslenmeli ve annenizin hazırladığı tüm yemekleri 
yemelisiniz.” (2017:118), “Annelerimiz bizim için yemek hazırlarken 
dikkatli ve özenli davranırlar.” (2017: 119) gibi ifadeler bulunuyor. Diğer 
yandan, yenilenen 3. Sınıf Hayat Bilgisi kitabında, cinsiyetçi işbölümünü 
vurgulayan daha fazla ifadeye yer verildiği görülüyor. Hatice Nine kurabiye 
yapan kişi olarak, komşusu anne karakteri ise hastalandıklarında Hatice Nine 
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ve eşine yemek götüren, onlara ev işlerinde yardım eden (2018: 50) kişi 
olarak tanıtılıyor. Yine aynı kitapta annenin yemek, bulaşık ve çamaşırdan 
sorumlu olduğu, babanın ampulleri değiştirmek ve musluk tamir etmek gibi 
yükümlülüklere sahip olduğu ima ediliyor (ss. 58-59). Benzer şekilde, eski 
dönemin 2. Sınıf Türkçe kitabında yemek yapmanın annenin görevi olduğuna 
vurgu yapan ifadeler görülüyor: “Anneme yardım ediyorum. Yardım ederken 
de öğreniyorum. Mutfakta o kadar eşya, yiyecek var ki bazen annem bile 
şaşırıyor.” (2017, 1. Kitap: 17), “Annelerimizin hazırladığı yemeklerden yedik, 
içtik, eğlendik.” (2017, 2. Kitap: 62). Yenilenen kitapta ise bu kez “Dağınık 
Karga” metninde “Gaguk’un annesi, onun hasta olduğunu duymuş. Hemen 
yavrusunun yanına uçmuş. Yuvasını temizlemiş. Ona yiyecek götürmüş. 
İyileşene kadar ona bakmış.” (2018: 264) cümleleri ile cinsiyetçi işbölümü 
vurgulanıyor. Eski dönem 3. Sınıf Türkçe kitabında “Dengeli beslenmeli ve 
annenizin hazırladığı tüm yemekleri yemelisiniz. Bu sizin beyin ve beden 
gelifliminiz için şarttır. Ayrıca yemekler hazırlanırken göreceksiniz ki büyük 
bir emek ve özenle hazırlanmaktadır. Tabaktaki yemeğinizi bitirmek annenize 
karşı en büyük teşekkür olacaktır.” (2017: 118) denilirken, yeni kitapta “Peki 
anneciğim. Artık benim için hazırladığın bütün yemeklerden yiyeceğim 
(2018: 237) ifadeleriyle yemek yapmanın yine anneye ait bir iş olduğunun altı 
çiziliyor. Eski dönem 4. Sınıf Türkçe ders kitabında da erkeklerin arka planda 
bir çadırda oturduğu, kadınların çadırın önünde yemek pişirdiği görülüyor 
(2017: 83). Aynı tema, yenilenen 4. Sınıf Türkçe kitabında işlenirken ise 
kadınların ekmek yaptığı, erkeklerin kahve içtiği bir sahneye sahip dinleme-
izleme metnine yer veriliyor. Bu kitapta, mutfakla ilgili işler şu cümlelere 
yer verilerek ev işleri anne ile birlikte anılıyor: “annen dışarda bozulma riski 
olan yiyecek ve içecekleri buzdolabına koymadığında, onu uyarabilirsin” (s. 
202); “Anneciğim, (….) babam için hazırladığın papatya çayından içebilir 
miyim?” (s. 217). Benzer şekilde, müfredat değişikliği sonrası hazırlanan 5. 
Sınıf Türkçe ders kitabındaki aile görselinde anne mutfak önlüğü üzerinde 
yemek yaparken, babaanne oturma odasında örgü örerken, baba musluk tamir 
ederken, dede ise hat sanatı ile uğraşırken resmediliyor (2017: 41-42). 

Mutfak ve ev işleri ile bağdaştırılmalarının yanı sıra, kitaplarda çocuk 
bakımı ile gerek ev içinde gerekse ev dışında ilgilenen kişiler yine ağırlıklı 
olarak anneler. Örneğin her iki döneme ait 1. Sınıf Hayat Bilgisi kitabında 
çocukla market alışverişine giden, evde vakit geçiren, hastalık durumunda 
ilgilenen kişiler olarak ev içi ve eve dair işlerde annelerin babalara göre çok 
daha fazla resmedildikleri görülüyor. 4. Sınıf Türkçe kitaplarında da benzer 
şekilde hem görsellerde hem de metin içinde çocuğun beslenmesi, düzenli 
olması, okul ve okul dışında geçen hayatı ile ilgilenen kişiler daha çok anneler 
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olarak görülüyor. Diğer yandan, kitaplarda babaların çocuklarıyla görüldüğü 
görseller yer alsa bile, bu örnekler bakım emeğini değil, ya baba çocuk olarak 
ya da ailece birlikte vakit geçirme etkinliklerini içeriyor. Örneğin, yeni 2. 
Sınıf Türkçe kitabında, babalar oğullarıyla maça gidiyorlar (2018: 112), 3. 
Sınıf Türkçe kitabında, baba oğlu ile kuşlar için yuva yapıyor (2018:193), eski 
2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabında ailece gidilen piknikte baba kızıyla görülüyor 
(3. Kitap:150-152). 

Kitaplar arasında aile içi cinsiyetçi işbölümü konusunda kimi süreklilikler 
görülmekle birlikte, cinsiyetçi kalıpyargıları kırmaya dönük görsellerin ve 
ifadelerin birkaç örnek dışında yeni dönem ders kitaplarından çıkarıldığı ve 
bazı kitaplarda cinsiyetçi içeriğin arttığı göze çarpıyor. Eski dönem 2. Sınıf 
Hayat Bilgisi kitabı, hem ev içi işbölümü konusunda, hem de çocuk bakımında 
eşitlikçi bir rol dağılımını içeren pek çok örneğe yer vermesi ile yukarıda 
bahsi geçen kitaplardan farklılaşırken, aynı kademenin yeni kitabını incelenen 
ders kitapları arasında özellikle ev içi işbölümü konusunda en cinsiyetçi kitap 
olarak nitelendirmek mümkün. Bu kitapta, aşağıdaki görsellerde olduğu gibi, 
anneler kızları ile birlikte mutfakta yemek yaparken veya masayı hazırlarken 
sıkça görülüyorlar (Görsel 7 ve 8). 

Görsel 7                                                                                Görsel 8
(Hayat Bilgisi 2, 2018: 76)                        (Hayat Bilgisi 2, 2018: 14)

Görsel 7’ye, annenin ev işlerinden sorumlu olduğu mesajını veren şu diyalog 
eşlik ediyor: “Anneciğim, odamı topladım, şimdi sofrayı hazırlayabilirim.”, 
“Teşekkür ederim Ece. Ev işlerinde bana yardımcı olduğun için daha az 
yoruluyorum.” (Hayat Bilgisi 2, 2018: 76). Bu kitabın tamamında benzer 
şekilde pek çok farklı örnekte aile içi işbölümünde cinsiyet ayrımcı vurgu öne 
çıkıyor. Kitabın 69. sayfasında anne masanın hazır olduğunu söylerken, 77. 
sayfasında ise masayı hazırlarken görülüyor. Bu görsellerde annelere yardım 
edenler de hep kız çocukları. Kitapta, “Evimizde Hayat” temasında geniş 
ailenin yer aldığı görsellerde de, yine mutfak işi kadın ile özdeşleştiriliyor. 
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Sayfa 51 ve 54’teki görsellerde herkes otururken kadın servis yapıyor. Bir 
önceki kitapta ise kadının mutfak işleriyle tek başına uğraştığı veya kızının 
ona yardım ettiği herhangi bir örneğe yer verilmiyor, tam tersine aile üyeleri 
mutfakta birlikte yemek hazırlarken görülüyor (Görsel 9). 

Görsel 9
(Hayat Bilgisi 2, 3. Kitap, 2017: 138)

Aile içi işbölümü konusunda bir diğer önemli fark, yeni kitapta annenin, eski 
kitapta ise babanın ütü yaparken görselleştirilmiş ve dolayısıyla da ev içi 
işbölümünde örnek oluşturabilecek bir rol dağılımının yeni kitaptan çıkarılmış 
olması (Görsel 10 ve 11): 

Görsel 10                 Görsel 11
(Hayat Bilgisi 2, 2018: 63)                             (Hayat Bilgisi 2, 1. Kitap, 2017: 46)

Böylece eski kitapta yer verilen cinsiyetçi kalıpyargıları kırmaya dönük bir 
görsel, cinsiyetçi bir görselle yer değiştirmiş oluyor. Ayrıca, diğer kitaplarda 
pek rastlanmayan bir örneğin eski kitapta yer aldığını, yeni kitapta ise 
bulunmadığını görüyoruz. Eski dönem 2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabında, anne 
olmadan babanın kızı ile toz aldığı bir görsele yer veriliyor (Görsel 12):
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Görsel 12
(Hayat Bilgisi 2, 1. Kitap, 2017, s. 46)

2. Sınıf Hayat Bilgisi kitabından sonra, ev içi işbölümü konusunda cinsiyet 
ayrımcı öğelerin bir önceki kitaba kıyasla hem görsellerde hem de metinlerde 
oldukça artmış olduğu ders kitaplarından biri de 1. Sınıf Türkçe kitabı. 
Örneğin, “Odam Lokanta” (2017, ss. 15-16) metninde ev kadınlığı ve annelik, 
kadınlar için verili roller olarak kabul edilirken, çocukların anneye yardım 
etmesi de sorumlu bir davranış örneği olarak sunuluyor. Kitaptaki “Beberobo” 
isimli metinde bu kez, tanıtımı yapılan robotun “bebek ağladığında ve beşikten 
firar ettiğinde anneye seslenen hoparlör sistemi” ve “annenin istediği zaman 
bebeği ile uzaktan iletişim kurmasını sağlayan ekran” (s.131) gibi özellikleri 
sıralanırken babaya sağladığı kolaylıklar için herhangi bir ifadeye yer 
verilmiyor. Ayrıca, büyükannenin süt sağarken, büyükbabanın ise otururken 
görüldüğü “Ekranza” metniyle birlikte kullanılan görselde, ataerkil yapının 
doğallaştırılması söz konusu (s. 127).

Müfredat değişikliği öncesinde kullanılan bazı ders kitaplarında, metin içinde 
bir oğlan çocuğunun kendi yemeğini hazırlama konusunda endişesini dile 
getiren okuldaki kız arkadaşına, “Kendine yiyecek hazırlayabilirsin. Ben öyle 
yapıyorum. Hem de her seferinde farklı bir yiyecek.” (Hayat Bilgisi 1, 2016: 
77) tavsiyesini verdiği, yaşlı bir adamın karısı televizyon izlerken kendisinin 
çay ve kurabiye yaptığını anlattığı (Türkçe 5. Sınıf, 2016: 53), ev içindeki 
işbölümü dağılımının kadınlar ve kız çocukları lehine sorunsallaştırıldığı 
(Hayat Bilgisi 3, 2. Kitap, 2017: 72-73) olumlu tekil örneklere rastlanırken, 
yenilenen kitaplarda bu tarz örneklere çok daha az rastlanıyor. Yine eski 5. 
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Sınıf Sosyal Bilgiler kitabında, ev işi anne babanın işidir mesajı belirgin bir 
şekilde verilirken yeni kitaptan bu mesajın çıktığı görülüyor.

Özet olarak, ders kitaplarının çoğunda aile içi işbölümü konusunda bir 
süreklilik olarak kadınların annelik ve ev işleri ile özdeşleştirilmesi söz 
konusu iken, yenilenen kitapların bir kısmında cinsiyetçi öğelerin arttığı 
ve bu kitaplarda kalıpyargıları kırmaya dönük örneklere çok nadir yer 
verildiği söylenebilir. Yeni dönem ders kitaplarının daha fazla dini söylem 
içermesi ve neo-Osmanlıcı bir yaklaşımla yazılmış olması gibi makalenin 
kapsamında olmadığı için tartışılmayan belirgin bazı değişikliklere rağmen, 
aile içi işbölümü konusunda radikal bir değişiklik görülmemesine birbiri ile 
ilintili farklı açıklamalar getirilebilir. İlk olarak, aile içi işbölümü konusunun, 
Türkiye’de ulus kimlik inşası sürecinde kadınların çalışma hayatı, eğitime 
dahil olması ve yasal hakları konularına nazaran çok daha az tartışmalı bir 
konu olduğu söylenebilir. Türkiye modernleşmesinin Tanzimat’a kadar 
uzanan erken geçmişine bakınca, ticari alanın dışında kalan; kişisel statü, 
aile ve miras hukuku gibi alanlar muhafazakarlığın mümkün olan en geniş 
uzlaşıyı sağladığı alanlar olduğu görülür (Kandiyoti, 1991). İkinci olarak, pek 
çok alanda toplumsal çatışmaların yaşandığı günümüz Türkiye’sinde de, bu 
konuda yakın zamanda artan bilince rağmen ev işlerinin kadının işi olduğuna 
dair farklı kültürel ve sosyal kesimler arasında görece bir uzlaşı olduğunu 
söylemek mümkün. Cinsiyetçi kalıpyargıların tersine işleyen örneklerin yeni 
kitaplardan çıkarılması ve yeni dönem kitapların bazılarında daha yoğun 
cinsiyetçi bir içeriğin görülmesi, karşılaştırılan kitapların basım tarihi arasında 
yalnızca bir yıl gibi bir zaman farkı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 
yeni kitapların geriye gidişin bir habercisi olduğu da düşünülebilir. Büyük 
emek ve kaynak gerektiren müfredat reformu ve tüm kitapların yenilenmesi 
bir çok değişikliğe kapı açarken, aile içi cinsiyetçi iş bölümü konusunda 
sergilenen süreklilik ve bazı kitaplarda eşitliksiz içeriğin artması, geleneksel 
aile içi rol ve görevlerin tartışmaya açıldığı ve bu konuya dair eleştirel bilincin 
toplumdaki farklı sosyal ve kültürel kesimlere ait kadınlar arasında arttığı 
günümüz konjonktürü ile de bağdaşmıyor. Yani ders kitaplarına yön veren 
bakış açısının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda evrensel gelişmelerin ve 
toplumsal değişim dinamiklerinin gerisinde kaldığı görülüyor. 

Sonuç 
2017 yılı müfredat değişikliği sonrası ders kitaplarında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin ele alışında değişiklik meydana gelip gelmediğini tartışan bu makale 
sadece bir yıl zaman farkı ile basılan eski dönem ve yeni dönem kitaplar 
arasında bir takım değişikliklere ve sürekliliklere işaret ediyor. Yeni kitaplarda 
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sporun daha eril bir etkinlik olarak işlendiği, erkeklerle özdeşleştirilen futbol 
konusunda ise kalıp yargıları kırma potansiyeli barındıran, eski kitapta 
yer alan bir örneğin yeni dönem kitabında yer almadığı görülüyor. Ayrıca, 
özellikle yeni dönem ortaokul Türkçe kitaplarında erdemlerin çoğunlukla 
geçmişte yaşayan erkek karakterin yer aldığı hikayeler vasıtasıyla anlatıldığı 
ve böylece erdemliliğin erkeklere özgü bir özellik olarak işlendiği görülüyor. 
Aile içi cinsiyetçi iş bölümü konusunda ise kitapların bir bölümünde belirgin 
bir fark görülmezken, cinsiyetçi kalıpyargıları kırmaya dönük, halihazırda 
fazla sayıda olmayan örneklerden yeni ders kitaplarının arındırıldığı, bazı 
kitapların kadın ve kız çocuklarını ev işi ile özdeşleştirerek çok daha belirgin 
bir cinsiyetçi yaklaşım orta ya koyduğu görülüyor. Güçlü, sporcu ve erdemli 
olma özellikleri ile ön plana çıkarılan bir erkeklik kurgusu karşısında yeterince 
temsil edilmeyen, temsil edildiğinde ise daha çok geleneksel rolleri ile 
özdeşleştirilen kadınlık kurgusunda eşitlikçi olmayan cinsiyetçi bakış açısını 
açıkça görmek mümkün. 

Ayrıca, Talim Terbiye Kurulu (2017) tarafından “yenilenen müfredatlarla 
öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler ile ilişkili bilgi 
beceri ve tutumlar” (s. 25) kapsamında “sosyal ve kamusal yeterlilikler” (s. 28) 
gibi bir kategori tanımlanıyor. Burada, “milli kültürel kimliğini özümseme”, 
“toplumu ilgilendiren problemlerin çözümü ile ilgilenme”, “komşuluk 
ilişkilerinde yapıcı katılım sağlama” (s. 28) gibi detaylandırılmış yeterlilikler 
olmasına rağmen toplumsal cinsiyet eşitliği gibi güncel bir kavrama hiç 
değinilmiyor. Bu detaylandırmalara rağmen, kadına karşı şiddetin güncel bir 
konu olduğu ve kadınların eşitsiz toplumsal statüsünün sivil toplum tarafından 
problemleştirildiği bir zamanda kitaplardaki toplumsal cinsiyet eşitliğinin ele 
alınışında görülen geriye gidiş, bu durumun tesadüfi olmaktan çok tercihler 
sonucu meydana geldiği çıkarımına yol açıyor. 

DİPNOTLAR
1 Müfredat değişikliğinin gerçekleştiği 2017-2018 eğitim öğretim yılında 

öncelikle 1., 5. ve 9. sınıflarda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise tüm 
kademlerde yeni müfredata göre hazırlanan kitaplar kullanıldı. Bu nedenle, 
çalışma kapsamında yeni müfredata göre incelenen 1. ve 5. Sınıf kitapları 
2017, diğer kademelerdeki kitaplar 2018 basımıdır.

2 “tırnak” işareti orijinal metinden alınmıştır.
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