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Bu ders dizininde sunulan aktiviteler 12-15 yaş grubu öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu öğrencilerin tarihsel empati yanında, tarihsel
yorum ve anlatılarla ilgili düşüncelerinin görece az gelişmiş olduğu varsayılmıştır. Öğrencilerin okuma becerileri, tözel (olgusal) ve disipliner
bilgileri ile anlama düzeylerine göre aktivitelerde değişiklik yapılabilir. Üniteler için ayrı ayrı süre verilmemiştir: Öğretmenlerin, önerilen aktiviteler
arasında seçim yapacağı ya da kendi pedagojik öncelikleri ve koşullarına göre bunları uyarlayacağı düşünülmektedir.

Öğretmenler bu derse, teorik ve pratik olarak tarih eğitiminde tarihsel düşünme ile birlikte, kayıp şahıslar konusunda farklı ülkelerde yaşanan
deneyimlerin tartışıldığı önceki bölümleri gözden geçirerek hazırlanabileceklerdir. Ayrıca, bu dersteki aktiviteleri yapacak olanlar çeşitli
kaynaklardan yararlanabilirler. Öğretmenler yaratıcılıklarını kullanma ve yeni kaynaklar arama, yeni sorular üretme ve burada sunulanları
tamamlayan kendi aktivitelerini tasarlama şansına her zaman sahiptir. Bu şekilde, öğrenme yolculuğu hep taze ve verimli olmaya devam
edecektir.

Dersleri hazırlama sürecinde, öğretmenlerin kolayca erişebilecekleri şu kaynaklardan yararlanmaları beklenmektedir:

1. Bu setteki kaynaklar bölümünde, tüm ünitelerdeki sınıf aktiviteleri için örnek metinler bulunan bir CD bulunmaktadır. Açıklanan aktivite
için hazırlanmış bir metin CD’de varsa, bu ünite planlarında bir işaretle belirtilmektedir.                 Bunlar öğretmenler tarafından değiştirilebilir
ve öğretmenler kendi koşullarına göre, örneğin öğrencilerinin öğrenme becerilerine göre, bunları düzenlemede özgürdür. 

2. Öğretmenler aktiviteleri uygularken ek kaynaklardan da yararlanabilirler. Örneğin:

a. 1950’lerin ortalarından 2009’a kadar olan dönem içinde kayıp şahıslarla ilgili Kıbrıs Rum ve Türk gazetelerinde çıkan yazılar. Bu kaynaklar,
Dayanışma Evi’ndeki AHDR Kütüphanesi ve Arşivi’nde bulunmaktadır.

b. Kıbrıs’ta kayıp şahıslarla ilgili belgesel filmler, kitaplar, broşürler ve fotoğraflardan oluşan geniş bir koleksiyon. Bunlar Dayanışma
Evi’ndeki AHDR Kütüphanesi ve Arşivi’nde bulunmaktadır.

c. Öğretmen kitabının Fas, Guatemala, İspanya, eski Yugoslavya ve Kıbrıs örneklerinin ele alındığı haber makaleleri, internet siteleri ve
örgütlerin erişim adresleri bölüm sonlarında belirtilmiştir.

3. Bunun yanında, sette Türkçe ve Yunanca altyazılı belgesel filmler bulunmaktadır. Elders Vakfı yapımı Kıbrıs: Gelecek Arayışında Geçmişi Deşmek
(Cyprus: Digging the Past in Search of the Future) ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Gelecek İçin Geçmişi Kazmak (Digging the Past for the Future)
isimli belgesel filmleri sınıfta izlenebilir. Ayrıca, Elders Vakfı belgeseliyle ilgili hazırlanmış olan özel bir tartışma kılavuzu da Kaynaklar
CD’sinde bulunabilir.

Bir de, öğretmenlerin Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’yle (AHDR) temas kurmaları yararlı olacaktır. AHDR, sürekli tarih eğitimi üzerinde
öğretmenlere yönelik kurslar düzenlemektedir ve bu eğitim setini kullanmalarına yardımcı olmak için de özel bir eğitim programı sunacaktır.
AHDR aynı zamanda, kayıp şahıslar konusuyla daha yakından ilgilenmek isteyenlere, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) ve kayıp ailelerini temsil
eden örgütlerle temas kurmaları konusunda yardımcı olabilmektedir.

AHDR, Lefkoşa’da Ledra Palace ara bölgesinde bulunmakta olup, Kıbrıs’la ilgili çeşitli diller ile farklı perspektifleri yansıtan çok çeşitli materyallere
(kitaplar, dergiler, filmler, vs.) sahip bir Kütüphane ve Arşive sahiptir. AHDR’ın kayıp şahıslarla ilgili materyal koleksiyonu da burada bulunmaktadır.
AHDR’la temas kurmak için:

E-posta adresi: ahdr.mide@ahdr.info 

Telefonlar: +357 22445740 ya da +90 542 850 6681

5. Kıbrıs’ta Kayıp Şahıslar Nasıl Anılmalı? 
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5.1 Özet

Araştırma sorusu: Kıbrıs’taki kayıp şahıslar nasıl hatırlanmalı?

Amaç: Küçük gruplar halinde çalışan öğrenciler, Kıbrıs’ta kayıp şahısların nasıl anılması gerektiğine
dair önerilerini ortaya koyacakları kısa raporlar hazırlayacaklar ve birbirlerinin raporlarını
değerlendirecekler. 

Tarihsel Bilgi ve Anlama: Bu derslere katılmalarının sonucu olarak öğrencilerin: 
• Kıbrıs’ın yakın tarihinde (1960-2010) kayıp şahıslarla ilgili bilgi ve anlamalarını

geliştirmeleri,
• Kayıp şahıslar ve kayıp şahıslar konusunun Kıbrıs bağlamı dışında nasıl ele alındığına dair

bilgi ve anlamalarını geliştirmeleri, 
• Geçmişte yaşamış insanların eylemlerini anlamlandırma ve açıklama becerilerini (tarihsel

empati) geliştirmeleri,
• Geçmişin nasıl yorumlandığını ve anıtlar ya da diğer temsil türlerinde (örneğin tarihsel

yorumlar ve anlatılarda) geçmişin nasıl kurgulandığı konusundaki anlamalarını
geliştirmeleri beklenir.

Ünite Başlık Özet

1 Zorlu geçmişlerin ele alınması. Dünyadaki çeşitli ülkelerde
kayıp şahıslar sorununa ne tür yaklaşımlar getirilmiştir?

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kayıp kişiler
sonunuyla ilgili benimsenen yaklaşımları
öğrenmek amacıyla öğrenciler Guatemala,
Fas, Balkanlar ve İspanya gibi ülkelerdeki
örnekleri irdeleyecekleri bir çalışma
yapacaklardır. Bu çalışmayı yaparken, bir dizi
konuyu da değerlendireceklerdir. Örneğin, bu
ülkelerde yaşanmış olan çatışmaların neyle
ilgili olduğunu ve neden kaynaklandığını,
kayıp şahıslar sorununda hangi grupların
(örneğin aileler, hükümetler, sivil toplum
örgütleri, uluslararası gruplar, vs.) ilgili
taraflarι oluşturduğunu, soruna resmi
makamların nasıl yaklaştığını ve sorunun
günümüze nasıl yansıdığını bu kapsamda
değerlendireceklerdir.

2 Kıbrıs’ta Kayıp şahıslar Bu ünitede amaçlanan, ‘kayıp şahıslar’
sorununun, 1960 ve sonrasında Kıbrıs tarihi
çerçevesinde anlaşılmasını sağlamaktır. Bu
amaçla, öğrenciler, 1960’lar ve 1970’lerde
pek çok kişinin kayıp olmasına neden olan
koşulları ve yaşanan soruna gerek Kıbrıs’ın
içinden, gerekse de dışından ne tür tepkiler
verildiğini irdeleyeceklerdir.



Kıbrıs’ta zaman içinde kayıp şahıslarla ilgili neden farklı
görüşler ortaya çıkmıştır?

Bu ünitede, öğrenciler dört farklı grubun
Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusundaki
yaklaşımlarına odaklanacak olup, bunu
yaparken de söz konusu grupların
motivasyonlarını, amaçlarını ve inançlarını
göz önünde bulunduracaklardır.

Ünite Başlık Özet

3

Tarih ve Bellek Bu ünitede hedeflenen, toplumların geçmişi
temsil etme, anımsama, unutma,
onurlandırma, anma ya da yok sayma
biçimlerini irdelemektir. Ünite kapsamında
(a) iki ülkedeki örnekler kullanılarak anıt
eserler tartışılacak (b) Bosna Hersek’teki üç
anıt örneklerine odaklanılarak
değerlendirmeler yapılacaktır.

4

5 Kıbrıs’taki kayıp şahıslar nasıl hatırlanmalıdır? Önceki ünitelerde edindikleri tözel (olgusal)
bilgiler ve tarihsel anlama yardımıyla,
öğrenciler gruplar halinde çalışarak, Kıbrıs’ta
kayıp şahısların nasıl hatırlanmasıyla ilgili
önerilerini ortaya koyacakları kısa raporlar
hazırlayıp, birbirlerinin raporlarını
değerlendireceklerdir.
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1. 'Kayıp kişiler' ailelerinin kendilerinden haber alamadığı ve güvenilir bir bilgiye dayanarak silahlı bir çatışma sonucunda kayıp olduğu rapor edilen kişilerdir. Kayıp
kişiler ile ilgili daha fazla bilgi için, Ünite 3, Kısım 3.1.1’e bakabilirsiniz.

2. Rüsen ve tarihsel bilinçle ilgili teorik bir tartışma için bkz. Lee (2002). Bu fikirlerin özetlendiği kısa bir değerlendirme için bkz. Chapman ve Facey (2004) ve Chapman
(2010). 

5.2 Mantıksal Temel

5.2.1 Amaçlanan öğrenme amaçları

Bu ders dizini, öğrencilere tutarlı tarihsel düşünme yetisi kazandırılması ve tarihsel araştırmaların nasıl yapıldığı konusunda bilgilerinin
artırılmasına yönelik tasarlanmıştır. Böylece öğrenciler:

• Kıbrıs’ın yakın tarihi bağlamında, kayıp şahıslarla ilgili tarihsel bilgi ve anlamalarını geliştirebilecekler; 

• tarihsel empati ile tarihsel yorumlar ve anlatıları anlama becerilerini geliştirecekler;

• tarihin bireysel, sosyal, etik ve siyasi boyutlarını tartışabilecek donanıma sahip olacaklar;

• gerek günümüz, gerekse geleceğin gereksinimleri ışığında, geçmişe nasıl yaklaşılması gerektiğiyle ilgili düşüncelerini paylaşabileceklerdir. 

Ders dizininde ayrıca, karmaşık ve hassas konuların ele alındığı derslerde iyi sonuçlar veren, farklı öğrenme teknikleri kullanılabilecektir. Örneğin
öğrenciler küçük gruplar halinde çalışma yapabilecek ve çalışma sonunda karşılıklı olarak tartışıp, birbirlerinin fikirlerini değerlendirebileceklerdir.

5.2.2 Araştırma için kavramsal temel

Bu ders dizininde, yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için, öğrencilere ilk olarak Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusuna günümüzde ve gelecekte
nasıl yaklaşılabilir şeklinde bir araştırma sorusu yöneltilerek dersin sonucunda bu soruya somut yanıtlar getirmelerinin beklendiği açıklanarak
başlangıç yapılır.

Bu çalışma kapsamında, öğrencilerin ‘kayıp ve ortadan kaybolmuş kişiler’1 konusunda dünyanın çeşitli ülkelerinde ne gibi yaklaşımlar
benimsendiği (Ünite 1), konuyla ilgili bilgi ve anlamalarını geliştirmeleri ve ayrıca öğrencilerin, Kıbrıs’taki kayıp şahısların içinde konumlandığı
tarih (Ünite 2) öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ancak, buradaki amaç bu tür önemli konularla ilgili öğrencilerin bilgi ve anlamalarının
geliştirilmesiyle sınırlı değildir. Ünite 3, öğrencilerin geçmişte yaşanan olaylar ve kişilerle kendi yöntemleriyle ilişki kurmalarını sağlamak, veya
başka bir deyişle, kendi anlamlandırma ve anlama sınırları içinde geçmişi irdelemelerine odaklanmaktadır. Burada amaç, öğrencilerin tarihsel
empati geliştirme kapasitelerini arttırmak veya geçmişte yaşananları anlamları, inançları, amaçları ve bunların bağlı olduğu içerik açısından
geliştirmelerini veya Kıbrıs'ta kayıp şahıslar sorgusuna yanıt ararken, farklı zaman veya mekanlarda ve farklı nedenlerle olayların neden
yaşandığına dair anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 

Amaç, aynı zamanda, öğrencilerin ‘kamusal tarih’ (Tosh, 2008) konusuna duyarlı olmalarını sağlamak ya da, bir başka deyişle, öğrencileri
toplumsal tarih bilinci içerisinde, karmaşık tarihlerin nasıl temsil edildiğini ve bu tür tarihlerin gelecekte nasıl ele alınması gerektiğiyle ilgili
düşünmeye teşvik etmektir (Cole, ed., 2007). Yakın geçmişin temsil edilme biçimleri, aile ve grup kimliği algılarıyla bağlantılı olduğundan ve
geçmişin kurulması, gelecek projeleriyle ilintili olduğundan, bunlar kaçınılmaz olarak tartışmalı konulardır (hassas ve tartışmalı konuların
öğretilmesiyle ilgili değerlendirmeler için Kısım 2.3.5, Tarih dersinde hassas ve tartışmalı konular’a bakabilirsiniz.

Geçmiş günümüzde, internette, sinema ve televizyonda, müzelerde, ders kitaplarında, kamu binalarında, yol isimlerinde, anma törenleri ve
anıt eserlerde olmak üzere çok çeşitli biçimlerde temsil edilir. Peter Seixas ve Penny Clark’ın da göstermiş olduğu gibi, anıt eserlerle ilgili çalışmalar
yoluyla, çocukların tarihi nasıl düşündüklerini ve anladıklarını öğrenebiliriz (Seixas ve Clark, 2004). Bu yolla ayrıca, yöntemsel tarih ile yöntemsel
tarihin tarihsel anlamanın diğer türleriyle ilişkisini anlamak da dahil, bir dizi tarihsel bilinç türleri konusunda öğrencilerin bilgilenmeleri
sağlanabilir (Rüsen, 2005).2 Öğrencileri, şimdiki – ve gelecek – zamanda geçmişin nasıl temsil edildiği üzerine düşünmeye ve aynı zamanda
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3. Etnik temizlik, ‘istenmeyen’ toplumun dini, siyasi, etnik ayırımcılık, ya da ideolojik fikirlerinden ötürü yaşadıkları yerden kovulmaları olarak tanımlanabilir. 

4. Öğrencilerin bu anlamda ‘okuma’ becerilerinin artırılması için yararlı bir dizi strateji geliştirilmiştir. Örneğin, Banham ve Hall (2003).

tartışmaya yönlendirmek suretiyle, onları tarihin yaşanan bir durum olduğunu ya da toplumsal benlik algısının ne gibi şekiller almış ve
alabileceğiyle önemli sorular ortaya atmaya teşvik etmektedir.

Ünite 4'ün ilk kısmında, öğrencilerden birtakım ülkelerde geçmişin bir dizi temsil biçimini irdelemeleri istenmektedir. Bunun Kayıp şahıslar
sorunuyla doğrudan bir bağlantısı yoktur ancak bazı anıt eserler ve anma mekanları, devlet terörü ve soykırımla ilgilidir. Öğrencileri geçmişin
bu tür kamusal temsiliyetlerini araştırmaya yönlendirmedeki amaç, geçmişin çeşitli temsil biçimleri üzerine onları düşünmeye ve tartışmaya
teşvik etmektir – bununla birlikte, kamu anıtlarının ne gibi amaçlara hizmet ettiğini ve anıt eserler ile anma mekanlarının ne gibi anlamlar
yapılandırdığı üzerine düşünmelerini sağlamaktır.

Ünite 4’ün ikinci kısmı, Bosna Hersek’teki üç anıt ve anma mekanı üzerine odaklanmaktadır. Bu her üç temsil, açıkça ya da örtülü olarak, etnik
temizlik3 ve toplumlararası çatışmalarla ilgilidir. Bu örneklere odaklanmadaki amaç, günümüzde geçmişin nasıl temsil edildiğini irdelerken,
öğrencilerin güncel bağlam içinde zor ve acı dolu geçmişlere odaklanmalarını sağlamaktır. Burada, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar
bulunmaktadır. Anıt eserler ve anma mekanlarını anlamak, geçmişin hangi biçimlerde temsil edildiği üzerine düşünmeyi gerektirmektedir. Aynı
zamanda, bunun neleri amaçlamış olabileceği ve ‘kayıp’ yakınları, sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
(UNHCR) gibi kurumları temsil eden grupların, zor geçmişlerin bertaraf edilmesi ya da göz ardı edilmesinin önlenmesinde konuya gereken
gösterilmesini sağlamada oynadıkları roller üzerinde de düşünmeyi gerektirmektedir. Daha önce Guetamala ve Fas örneklerinde görüldüğü
üzere, anıtlar ve diğer anma törenleri, çatışma dönemleri boyunca hatırlanıp, kötüye kullanılması yerine bunu kurbanların ihtiyacı olarak
sağlaması bir tür tazminat programı içerisinde önerilmiş olup, devletin sorumluluğundadır.

Yukarıdaki açıklamalardan da açıkça anlaşılabileceği gibi ‘temsiliyet’ bu ders dizininde anahtar temadιr. Anıt eserler ve anma mekanlarını doğru
yorumlayabilmek için, öğrenciler çeşitli kitle iletişim araçlarında ifade edilen ve çoğu kez semboller ve metaforlarla yüklü mesajları okuma ve
çözme becerilerini geliştirmeli ve bağlamla ilgili duyarlılık kazanmalıdırlar. Bu ders dizini, öğrencilerin çeşitli türlerdeki metinlerin ‘okurları’
olmalarını ve tarihsel düşünürler olma becerilerini geliştirmelerini, bir başka deyişle, hem tarihsel okuryazarlıklarını, hem de sembolik ve sanatsal
okuryazarlıklarını geliştirmelerini hedeflemektedir (Dawes Duraisingh ve Boix Mansilla, 2007; Lee, 2005).4

Son ünitede, öğrencilerden günümüzde ve gelecekte kayıp şahıslar sorununun resmi olarak ne yapılabileceği üzerine düşünmeleri ve
argümanlarını savunmaları istenmektedir. Bu konuyu, ilk aşamada anıt eserler ve anma mekanlarına odaklanarak ele alıyoruz, ancak öğrencilere
bunların dışında geçmişin temsil edildiği başka alternatifler konusunda öneriler getirme özgürlüğü tanınmalıdır – amaç, güç olan yakın tarihin
örtbas edilmesi yerine, resmi olarak nasıl yapılabileceğini ve nasıl yapılması gerektiğini öğrencilerin sorgulamalarını ve tartışmalarını
sağlamaktır.

Liz Dawes Duraisingh ve Veronica Boix Mansilla’nın da ortaya koydukları gibi (2007), bir anıt tasarlamak, öğrencilerin geçmişi yöntemsel bir
yaklaşımla irdelemeleri ve ayrıca geçmişe atfedilmesi gerektiğini düşündükleri güncel yüklemek ya da konunun önemi üzerine değerlendirme
yapmaları için kendilerine yardımcı olabilecek oldukça etkili bir strateji olabilir.

Öğrencileri insanlık geçmişinin üzücü boyutlarını – örneğin Yahudi soykırımı, Hiroşima felaketi ve Ruanda soykırımı gibi - irdelemeye
yönlendirmeyi amaçlayan ve öğrencilerden anıtlar ve taşıdıkları tarihsel önemi sistematik olarak irdelemelerinin istendiği bir seri eğitim
aktivitesiyle ilgili yaptıkları yorumda Dawes Duraisingh ve Boix Mansilla, bu tür aktivitelerin öğrencilerin karmaşık tarihsel sorular üzerinde
düşünmelerine ve aynı zamanda geçmişin günümüz modern dünyasında, ne gibi toplumsal anlamlar taşıdığıyla ilgili sorgulamalar yapmalarına
yardımcı olduğunu belirtir.
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Bir anıt eser tasarlamak, geçmişle ilgili bilgilerin toplanması ve kullanılmasından daha fazlasını gerektirir. Bu, öğrencilerin,
çalışılan dönemin en önemli boyutunu ifade eden önde gelen bir metaforu ya da imgeyi belirlemelerini gerektirir .... Önemlilik
kazandırmak için, öğrencilerin sadece neyin ya da kimin hatırlanmaya değer olduğunu değil, aynı zamanda hatırlanacak olanın
temelinin ne olduğunu detaylı olarak düşünmeleri ve açıklamaları gerekir. Anıtlar projesi... öğrencileri, andıkları olayın
günümüzde taşıdığı önem üzerinde düşünmeye çağırır. Öğrencilerden, yaptıkları anıta farklı ziyaretçilerin verebilecekleri tepkileri
göz önüne almaları istenir. Bunu yaparken, günümüzde toplumların geçmişi nasıl temsil ettikleri ve nasıl anlam atfettikleri
gibi sorularla karşı karşıyadırlar. Son olarak, anıtlar projesi, öğrencilere anıtların her birinin taşıdığı tarihsel anlam ve çağdaş
toplumlarda anma mekanları olarak ne gibi işlevleri olduğu üzerine düşünme fırsatı verir (Dawes Duraisingh ve Boix Mansilla,
2007, s. 25-26).

Dawes Duraisingh ve Boix Mansilla, sadece birşeyler yapmanın yeterli olmadığının üzerinde dikkatle durur: ‘bir anıt yapmak geçmişle ilgii
sofistike düşünmeyi teşvik eder – sofistike düşünmeyi garanti etmez’ (Dawes Duraisingh ve Boix Mansilla, 2007, s.27).

Bir anıt projesinde öğrenciler, tarih derslerinde daha yaygın olan öğrenmedeki bazı sorunlarla başetmekle karşı karşıyadırlar,
çizgisel açıklamalar ve tarihteki aktörlerin ‘gerçekten nasıl hissettikleri’ ile ilgili herşeyin bilindiği yanılgısı olan bugüncülük
gibi (Dawes Duraisingh ve Boix Mansilla, 2007, s. 27-28).

Bunların yanı sıra, anıt tasarlamaları istenen öğrenciler, bu sürecin bir parçası olarak, geçmişin sembolik ve retoriksel olarak ne gibi yollarla
temsil edildiğiyle ilgili duyarlılık geliştirmeye başlarlar. Umut edilen ise, bu süreçle, öğrencilerin eleştirel bakış açılarını güçlendirmesi ve geçmişin,
şimdiki zamanda siyasi, sosyal, diğer amaçlar ve değerler doğrultusunda nasıl kullanıldığını çözebilme yeteneklerini geliştirmeleridir. Dawes
Duraisingh ve Boix Mansilla’nın aşağıdaki gözlemleri önemlidir:

Anıtları, sanat yapıtlarını, filmler ya da tiyatro oyunlarını incelerken, öğretmenler öğrencilerini bu eserleri yaratanların amacı,
yapıtın geçmişin hangi boyutunu seçtiğini ve nasıl temsil ettiğini, geçmişin ne kadar ‘doğru’ betimlenmiş olduğunu, izleyicide
birtakım etkiler uyandırmak amacıyla estetik malzemelerden nasıl yararlanılmış olduğu ve öğrencilerin yapıtla ilgili kendi
deneyimlerinin nasıl olduğunu tartışmaya teşvik edebilir (Dawes Duraisingh ve Boix Mansilla, 2007, s.29).

Bu konuları irdelemek, aynı zamanda, öğrencilere geçmişi daha geniş bir boyutta değerlendirme şansı verebilir: Anıt analizi ve tasarımı öğrenciler
için geçmişe verilen hem duyuşsal hem de bilişsel tepkileri irdeleme, anlama ve ifade etme olanağı yaratabilmelidir.

Günümüzdeki yansımasını irdelemeden geçmişi inceleyebilmek hiçbir zaman mümkün değildir (Hutton, 1993). Anıt tasarımıyla uğraşmak aynı
anda, hem doğru olarak, hem de şimdiki zamanda geçmişle ilgili güçlenmesini istediğimiz fikirler ve yönelimleri ifade edecek şekilde nasıl
temsil edilebileceğini değerlendirmek anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, Kıbrıs’taki kayıp şahıslar sorunu, Kıbrıs’ın geçmişinin nasıl temsil
edilmesi gerektiğini değerlendirmeden ele alınamaz. Aynı zamanda bunu yapmak, oluşturulmak istenen bir gelecek fikrine sahip olmadan da
yapılamaz ve bu, şimdiki zamanda yapılacak girişimlerle desteklenmelidir. Bu araştırma, öğrencilere bu karmaşık ve tartışmalı konuları irdeleme
fırsatı vermeyi amaçlamaktadır.
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5. Bkz. Ashby ve Lee (1987); Barton (2006); Bermudez ve Jaramillo (2001); Dickinson ve Lee (1978); Dickinson ve Lee (1984); Lee, Dickinson ve Ashby (2001); Lee ve
Ashby (2001); Shemilt (1984); Perikleous (2011).

6. Sterotip, ‘insanların, genelde yanlış olduğu halde birisi ya da birşey hakkında sahip oldukları sabit fikirlerdir’ (Cambridge, 2011).

7. Bkz. Ashby ve Lee (1987); Barton (2006); Bermudez ve Jaramillo (2001); Brophy, VanSledright ve Bredin (1992) aktaran Barton (2006); Cooper (2007); Dickinson ve
Lee (1984); Lee, Dickinson ve Ashby (2001); Lee ve Ashby (2001); Shemilt (1984).

Ünite 1

Ünite 1: Zorlu geçmişlerle başetmek. Dünyanın çeşitli ülkelerinde kayıp şahıslar sorununa
nasıl yaklaşıldı?

Amaçlar / Hedefler

• İkincil anlama

- Öğrencilerin, geçmişte yaşayan insanların davranışlarını anlamak için (tarihsel empati) bağlamsal bilginin mutlaka gerekli olduğunu
anlamalarına yardımcı olmak.

• Tözel (olgusal) bilgi

- Öğrencilerin Guatemala, eski Yugoslavya ve İspanya’daki kayıp şahıslar olgusuyla ilgili bağlamsal bilgiler edinmelerini sağlamak.

- Bahsi geçen ülkelerde kayıp şahıslar konusunun nasıl ele alındığı konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak. 

Ünitenin mantıksal temeli ve özeti

Bağlamsal bilgi geliştirmek tarih eğitiminde merkezi bir öneme sahiptir. Araştırmalar, tarihsel empatiyle ilgili olarak, geçmişte yaşayan insanların
davranışlarını anlamlandırmaya çalışırken, öğrencilerin ortaya koydukları fikirlerde, eylemlerin, kurumların ve uygulamaların yerleştirildiği
tarihsel bağlam kullanımının eksikliğini ortaya koymaktadır. Buna göre, öğrenciler, geçmiş eylemleri açıklamaya çalışırken, büyük ölçüde, geniş
tarihsel bağlam yerine, kişisel tercihler ve bireylerin amaçlarına odaklanmaya eğilimlidirler.5 Kişisel amaçlarla sınırlı açıklamaların ötesine geçen
öğrenciler ise, çoğu kez insanların yaptığı şeylerin nedenini açıklarken stereotipler6 kullanırlar.7 Bunlara ek olarak, konuya tanıdık olmanın ve
tarihsel bağlamla ilgili bilginin hazır olarak ulaşılabilir olmasının, öğrencilerin geçmişte yapılan hareketleri anlama ve açıklama becerilerini
etkilediği düşünülmektedir (Downey, 1995 aktaran Yeager ve Foster, 2001; Yeager ve Doppen, 2001). Ashby ve Lee (1987) de, öğrencilerin
kendilerine tanıdık gelen konularda daha başarılı sonuçlar elde ettiklerini saptamışlardır. Yukarıda bahsedilenlerin tümü, öğrencilerin tarihsel
empati geliştirerek, çalışmalarında tözel bilgilerinin geliştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Ancak gözden kaçırılmaması gereken bir
nokta, burada savunulanın,öğrencilerin geçmişe ait olgular ve yaşanmışlıklarla ilgili bilgilerini, geçmişteki olayların ve bu olaylarda taraf olmuş
grupların basit bir şekilde temsil edildiği geleneksel tekperspektifli bir yaklaşımla artırmak olmadığıdır. Bunun yerine benimsenen, öğrencilerin
çeşitli kaynaklar ve bakış açılarıyla çalışma şansına sahip olacakları ve kendi kanıtlarını arayabilmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımdır. Son
olarak belirtilmesi gereken, öğrencileri üstesinden gelemeyecekleri ve kavrayıp yararlanabileceklerinden daha fazla bilgi yağmuruna tutmaktan
kaçınmamız gerektiğidir. Esas amaç, öğrencileri bağlamsal anlama becerileri oluşturmaya yönlendirmektir ve bunu yaparken de öğrencilerin
olgunluk düzeyi, okuma düzeyi ve yeterliliği göz önünde tutulmalıdır (Foster, 2001).

Yukarıdaki belirtilen argüman, sadece öğrencilerin halihazırda sahip oldukları olgusal bilgilere odaklanmamız gerektiği anlamına gelmiyor.
Empati alıştırmaları, öğrencilere tanıdık olmayan ve hatta kafa karıştırıcı ya da çelişkili gibi algılanan durumlarda oldukça yararlıdır (Foster,
2001; Seixas, 1993). Seixas (1993), öğrenciler için tarihsel mesafeyi algılamanın, kendi yaşantılarında herhangi bir benzerlik taşımayan durumlarla
karşı karşıya geldiklerinde daha kolay olduğunu öne sürer. Wineburg (2001) da, tanıdık olmayan geçmişin (düşünce ve sosyal düzen ile zamanda
daha uzak olan), bu geçmişi anlamada kendi sınırlarımızı anlamamıza olanak verdiğini iddia eder. Her durumda önemli olan, içerik kendileri
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için tanıdık olsun ya da olmasın, öğrencilerimizin geçmişte yaşayan insanları anlamaları için geçmişi yeniden kurgulamalarına olanak verecek
tözel bilgiye yeterli düzeyde ulaşabilme imkânına sahip olmalarıdır.

Bu ünitede, öğrenciler farklı toplumların kayıp şahıslar konusuna nasıl yaklaştıklarını irdeyeceklerdir. Ünitede amaçlanan, öğrencilerin hem
içerik, hem de farklı yerlerdeki insanların yaklaşımları yönünden konuyu anlamalarının geliştirilmesidir. Aynı zamanda, öğrencilerin, geçmişte
insanların yaptıkları eylemlerin bağlantılı olduğu bağlamı/durumu dikkate almama eğilimlerinin üzerine gitmek de amaçlanmaktadır. 

Ünitenin ilk kısmında, öğrencilerden ‘kayıp kişi’ kavramının ne ifade ettiği ve insanların kayıp olduğu değişik durumları irdelemeleri istenmektedir.
Bu, öğrencilerin bir dizi olguyu öğrenmelerine ve olası yanlış kavramaların üzerine gidilmesine yardımcı olacaktır (örneğin Kıbrıslı öğrenciler
için kayıp kişi, belli bir askeri durum sırasında – mesela 1963-64 ya da 1974’te - kaybolmuş bir erkek asker anlamına gelebilir).

Ünitenin ikinci kısmında, öğrencilerden kayıp şahıslarla ilgili, Kıbrıs dışında dört ülkedeki belli örnek olayları incelemeleri ve bu örnekler arasındaki
benzerlikler ve farkları belirlemeleri istenmektedir. Bu amaçla, her bir ülkede yaşanan çatışmanın karakteristiği, sorunun ne kadar büyük olduğu,
bu sorunla ilişkili hangi grupların olduğu ve farklı grupların sorun karşısında ne şekilde tepkiler verdikleri değerlendirilmelidir. Ardından,
öğrencilerden saptadıkları bu farklar ve benzerlikleri nedenleriyle açıklamaları istenmektedir. Bu ünitede amaçlanan, öğrencilere kayıp şahıslar
olgusunun uluslararası boyutta genel bir imgelemini oluşturmalarına, konunun karmaşıklığının farkına varmalarına ve aynı zamanda Kıbrıs’ın
yaşanan çatışmalarda, birtakım insanların kaybolmuş olduğu tek yer olmadığını fark etmelerine yardımcı olmaktır.
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Aşama

Oryantasyon -
Başlangıç
Aktivitesi/

Sınıfı dört gruba ayırın. 

Öğrencilerinize, ‘Çatışma durumlarında insanlar
nasıl kaybolabilir?’ sorusunu sorun.

Devam eden sorularla, öğrencilerin kayıp şahıslar
olgusunun temel karakteristiğinin kişilerin
akıbetiyle ilgili bilgi eksikliği olduğunu
anlamalarına destek veriniz.

Öğrenciler sorulara yanıtlar
önererek karşılık verir.

Bazı öğrencilerin verdiği
yanıtların, kayıp şahıslar
konusunun dışında kalması
olasıdır (çatışmalarda ölen kişiler
ya da tutsaklar gibi örnekler
verilebilir).

Öğretmen Aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller

Temel ders
aktivitesi 1

Her gruba dört farklı ülkenin / bölgenin
(Guatemala, Balkanlar, Fas, İspanya) kayıp
şahısların akibetlerini ortaya çıkarmak konusunda
şu anda bulundukları noktayı anlatan kısa bir metin
veriniz. 

Her gruptan, metinde anlatılan durumu yaratan
nedenlerle ilgili fikir üretmelerini isteyiniz. 

Öğrenciler bilgi sahibi olmadan ya da Kıbrıs’taki
duruma indirgeyerek varsayımlar yaptığında,
öğretmen, öğrenciler iddialarını kanıtlarla
desteklemeye yönlendirebilir ve böylece öğrencileri
sözü geçen örnek durumlarla ilgili bazı detaylar
üzerinde düşünmeye teşvik edebilir (örn., Nedenin
bu olduğunu sana düşündüren nedir? Durumun bu
şekilde olduğuna emin misin? Nasıl bilebilirsin?)

Öğrencilere topladıkları bilgilere dayanarak, öne
sürdükleri her nedenin, kayıp şahısların akibetini
öğrenme çabalarına yarar sağlayan ya da engel
olan herhangi bir etkisi olup olmadığını ve eğer
olmuşsa sebebini tartışmalarını isteyiniz.

Gruplararası tartışma yaptırınız.

Öğrenciler okudukları metinde
anlatılan durumu tartışıp,
nedenler konusunda kendi
fikirlerini üretirler. 

Önerilen her neden bir karta
yazılır. 

Her grup kartlarını panoya
yerleştirir ve fikirlerini tüm sınıfla
paylaşır.

Bazı öğrenciler, muhtemelen
herhangi bir bağlamsal bilgi
olmadan istenileni yapmanın
zorluğunu fark edeceklerdir.
Bazıları ise, her örnek durumun
bağlamıyla ilgili varsayımlarda
bulunabilirler (ki bunlar,
bilmedikleri durumlarla ilgili
olduğundan, çoğu kez doğru
bilgiye dayanmazlar). Bazı
öğrencilerin, başka yerlerde
yaşanan durumları Kıbrıs’taki
duruma benzetmeye çalışmaları
da mümkündür.

Kartları kayıp şahısların
bulunmasına katkı sağlayan
('yararlı’) ve engel olan (‘yararsız')
nedenlere göre ikiye ayırınız.
Bunun ardından, tüm kartları, iki
ayrı kategori altında (‘Yararlı’ ve
‘Yararsız’) panoya ya da sınıf
duvarına yerleştirin.

Her grup kendi çalışmasını sınıfa
sunar ve diğer grupların sorularına
karşılık verir.

Bahsi geçen
her ülkedeki

güncel durumla ilgili
kısa metinler.

Tahta kalemi.

Kartlar.

Pano / sınıf duvarları.

Ünite planı 1
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Aşama

Temel ders
aktivitesi 2

Öğrencilere çalıştıkları örnek durumla ilgili bağlam
kartları veriniz (her öğrenci grubunda farklı
bağlam kartları olacaktır).

Öğrencilerden, kartlarda açıklanan bağlamla ilgili,
kayıp şahıslar konusunda var olan yaklaşımları
etkilemiş olabileceğini düşündükleri belli özellikleri
belirleyip, not almalarını isteyiniz (öğrenciler bu
noktaları not alırken boş kartlar kullanmalı ve
belirledikleri her noktayı ayrı bir boş karta
yazmalıdırlar).

Öğrencilere, topladıkları bilgilere dayanarak,
çalıştıkları duruma has her bir özelliğin kayıp
şahısların akibetlerini öğrenmek için nasıl yardım
etmiş ya da engel olmuş olabileceğini sorunuz.

Gruplar arasında tartışma yaptırınız.

Öğrenciler bazı özellikleri
belirleyip, verilen kartları
doldururlar.

Kartları kayıp şahısların
bulunmasına yararlı olmuş ve
engel olmuş özelliklere göre
düzenleyin. Kartları iki kategori
(‘Yararlı’ ve ‘Yararsız’) altında
panoya yerleştirin.

Gruplar çalışmalarını tüm sınıfa
sunarlar ve diğer grupların
sorularına yanıt verirler.

Örnek durumlar arasında
karşılaştırmalar yapınız (örn.,
olayın günümüzden zamansal
olarak uzaklığı, bazı durumlarda
konunun zaman içinde daha az
tartışmalı hale gelmiş olması,
kayıp şahısların akıbetlerini
bulmayı kolaylaştırmış olabilirken,
başka durumlarda, kanıtların
zaman içinde yok olmasından
dolayı zorlaşması mümkün
olabilmektedir).

Öğretmen Aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller

Farklı örnek
durumlarla
ilgili bağlamsal

bilgi içeren bağlam
kartları. 

Öğrencilerin sonuçlarını
yazacakları boş kartlar
(her özellik için farklı bir
renk).

Tahta kalemi.

Kartlar.

Pano / sınıf duvarları.

Aktiviteler
arası geçiş

Öğrencilerden, inceledikleri ülkede / bölgede, kayıp
şahıslar konusuna yaklaşımları olmuş olabilen kişi
ya da kesimleri önermelerini isteyiniz.

Öğrencilerden, farklı grupların nasıl tepkiler vermiş
olabileceğini değerlendirmelerini isteyiniz. Ek
sorular sorarak öğrencilerin varsayımlarının üzerine
gidiniz (örn., Bir hükümetin kayıp şahıslarla ilgili
bilgi edinmek için çok şey yapmış olması ancak bir
türlü bilgi bulunamamış olması gerçekten mümkün
müdür?).

Öğrenciler olaya tepki vermiş
olabilecek gruplarla ilgili fikir
sunarlar.

Öğrenciler farklı grupların nasıl
tepkiler vermiş olabileceklerini
değerlendirirler. 

Bazıları kesin cevaplar
veremeyeceklerini farkederken,
bazıları varsayımlarda
bulunacaklardır (örn., X ülkenin
hükümeti hiçbir şey yapmadı
çünkü henüz kayıp şahıslara ne
olduğunu bilmiyoruz). 

Aktiviteler
arası geçiş

Öğrencilerden önceki aktivitenin neden zor
olduğunu açıklamalarını isteyiniz.

Öğrenciler, muhtemelen, ek bilgi
eksikliğine değineceklerdir.



Aşama

Temel ders
aktivitesi 3

Her gruba, kayıp şahıslar konusunda farklı
grupların ne tür tepkiler verdiğini anlatan metinler
veriniz.

Öğrencilerden, kendilerine belli grupların
tepkilerini soran kartları doldurmalarını isteyiniz.
Öğrencilere, her grup için birden fazla yanıt
bulmanın mümkün olduğunu açıklayınız.

Öğrencilerden, topladıkları bilgilere dayanarak, her
grubun eylemlerinin kayıp şahısların akibetlerini
bulmaya yardımcı ya da engel olup olmadığını ve
nedenlerini değerlendirmelerini isteyiniz.

Gruplar arasında tartışma yaptırınız.

Öğrenciler, sözü geçen grupların
tepkilerini belirler ve verilen
kartları doldurur. 

Kayıp şahısların akıbetlerini
bulmada yararlı olan özellikler ve
engel yaratan özellikleri ayırarak
kartları düzenleyin. 

İki kategori altında kartları panoya
yerleştirin. 

Çalışmaları sınıfa sunun ve diğer
grupların sorularını yanıtlayın.

Farklı örnekler arasında
karşılaştırmalar yapın (örn., bazı
yerlerde hükümetin yaklaşımları
yararlı olmuş iken bazı yerlerde
olmamıştır).

Öğretmen Aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller

Farklı grupların
verdikleri

cevapları sağlayan
metin. 

Kartlar (konuya tepki
veren her grup için
farklı bir renk).

Tahta kalemi.

Kartlar. 

Pano / sınıf duvarları.

Sonuç
sorgusu /
genel aktivite

Öğrencilerden, Aktivite 1’de vardıkları ilk sonuçlar
ile Aktivite 3’te vardıkları son sonuçlar arasında
karşılaştırma yapmalarını, tarihsel bağlam ve ilgili
grupların yaklaşımları ile ilgili bilgilerin konuyu
anlamalarına ve fikirlerini geliştirmelerine ne
şekilde yardımcı olduğunu değerlendirmelerini
isteyiniz. 

Öğrenciler, aktivitelerin konuyla
ilgili bilgilerini geliştirmede nasıl
yararlı olduğunu tartışırlar.
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Ünite 2

Ünite 2: Kıbrıs’ta kayıp şahıslar

Amaçlar / Hedefler

• İkincil anlama

- Öğrencilerin, geçmişte yaşayan insanların davranışlarını anlamak için (tarihsel empati) bağlamsal bilginin mutlaka gerekli olduğunu
anlamalarına yardımcı olmak.

- Öğrencileri geçmişte yapılan eylemlerin şimdiki zaman ile ilişkisini irdelemeye teşvik etmek (nedensellik).

• Tözel (olgusal) bilgi

- Öğrencilerin Kıbrıs’taki kayıp şahıslar olgusuyla ilgili bağlamsal bilgilerinin geliştirilmesi.

- Öğrencilerin Kıbrıs’ta kayıp şahıslar konusunda var olan farklı yaklaşımlarla ilgili bilgilerinin geliştirilmesi.

Ünitenin mantıksal temeli ve özeti

Bu ünitede amaçlanan, öğrencilerin, 1960'lı yıllardan günümüze kadar olan dönemde Kıbrıs’ta yaşanan çatışmalar bağlamında, kayıp şahıslar
olgusuyla ilgili bağlamsal bilgilerinin geliştirilmesidir. Öğrencilerin tarihsel bağlamı anlama becerilerinin geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu
önceki ünitede tartışılmıştı.

Bu ünitede Kıbrıs örneği üzerinde odaklanılmış olup, ünite kapsamında, öğrenciler kayıp şahıslar olgusuna yol açan önemli çatışmalar ile çeşitli
grupların kayıp şahıslar konusundaki tutumlarını irdelemektedir. Bu ünite ile öğrenciler aynı zamanda, geçmişi anlamlandırmaya çalıştıkları zaman,
tarihsel bağlamın ne kadar önemli olduğunu anlama ve ayrıca, kayıp şahıslar konusunda geçmişteki farklı tutumların, günümüzde konunun hangi
biçimlerde anlaşıldığıyla ne şekilde bağlantılı olduğunu irdeleme fırsatı bulmaktadır.

Ünitenin ilk kısmında, öğrencilerden, Kıbrıs’ta insanların kayıp olduğu 1960’lar ve 1970’lerin farklı dönemlerindeki ortamı araştırmaları
istenmektedir. Bu süreçte, ortaya çıkabilecek bazı muhtemel yanlış düşüncelerin üzerine gidilecektir (örn., Kıbrıs’ta sadece tek bir toplumda kayıp
şahıslar olduğu, sadece tek bir dönemde insanların kaybolduğu ya da kayıp şahısların sadece erkek askerler olduğu fikri gibi).

İkinci kısımda, öğrencilerin Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusunda 1960 ve sonrası dönemde gerek ada içinden, gerekse ada dışından verilen farklı
tepkileri araştırmaları beklenmektedir. Bu çalışma, aynı zamanda farklı tepkilerin şu anki duruma nasıl etki ettiğiyle ilgili fikirlerini ifade etmeleri
için öğrencileri teşvik etmektedir.
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Ünite planı 2

Aşama

Oryantasyon -
Başlangıç
Aktivitesi/

Sınıfı dört gruba ayırın. 

Öğrencilere Kıbrıs’ta kayıp şahıslar konusuyla ilgili
şu an içinde bulunulan durumu anlatan kısa bir
metin verin. 

Öğrencilerden, ‘Kıbrıs’ta neden hala kayıp şahıslar
bulunmaktadır?’ sorusuna yanıt aramalarını
isteyiniz.

Öğrenciler sorulara yanıt verir.

Büyük ihtimalle, öğrencilerden
çoğu sadece tek bir sorundan
bahsedecektir (örn., Kıbrıslı Rum
öğrenciler sadece 1974’e
değinebilir. Bunun yanında,
Kıbrıslı Türk öğrenciler de sadece
1960’lı yıllarda yaşanan
sorunlardan söz edebilirler).

Her öğrenci cevabını kısaca bir
karta yazar: Bu kartlar ders
sonundaki değerlendirmede
kullanılmak üzere saklanmalıdır.

Öğretmen aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller

Kıbrıs’taki
kayıp şahıslarla

ilgili durumu anlatan
kısa bir metin. 

Kartlar.

Temel ders
aktivitesi 1

Her gruba, 1960’lar ve 1974’te, o sıralarda yaşanan
çatışmalar sonucunda kaybolan kişilerle ilgili
gazete yazılarından parçalar verin. Öğrencilerden
yeniden, ‘Kıbrıs’ta neden hala kayıp şahıslar
bulunmaktadır?’ sorusunu yanıtlamalarını
isteyiniz.

Öğrenciler soruyu yanıtlamak için
gazete yazılarındaki bilgileri
kullanır.

Bu, büyük ihtimalle, pek çok
öğrencinin spesifik olarak
kayıpların sadece kendi
toplumlarına ait bir sorun olduğu
yönündeki kanılarını sarsacaktır.

Gazetelerden
alıntılar.

Aktiviteler
arası geçiş

Öğrencilerden Ünite 1’de kayıp şahıslar
konusundaki farklı yaklaşımları anımsamalarını
isteyiniz.

Öğrencilere Kıbrıs’taki kayıp şahıslarla ilgili
herhangi bir yaklaşımdan haberdar olup
olmadıklarını sorun.

Öğrenciler, Ünite 1’deki 4 farklı
örnek bağlamında kayıp şahıslar
konusundaki yaklaşımlardan
bahsederler.

Öğrenciler Kıbrıs’ta kayıp şahıslar
konusunda farkında oldukları
herhangi bir yaklaşımı açıklarlar.

Yine, öğrencilerin kendi
toplumlarının kayıp şahıslarına
değinmeleri muhtemeldir.

Öğrenciler yanıtlarını kartlara not
ederler. Bu kartlar ders sonundaki
değerlendirmede kullanılmak üzere
saklanmalıdır. 

Kartlar.

Tahta kalemi.

Temel ders
aktivitesi 2

Öğrencileri gruplara ayırın. 

Her gruba Kıbrıs’taki kayıp şahıslarla ilgili farklı
yaklaşımları anlatan kaynaklar verin (her grup
farklı yaklaşımları inceler).

Öğrenciler grup olarak kendilerine
verilen kaynakları okurlar ve
sorulara yanıt verirler (sola
bakınız).

Grupların
tepkileriyle ilgili

kaynaklar.
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Aşama

Öğrencilerden ellerindeki kaynakları okumalarını
ve kendilerine verilen grubun / bireyin kayıp
şahıslar konusunda nasıl tepki verdiğini ve grubun
ne zaman oluştuğunu saptamalarını isteyiniz. 

Öğrenci gruplarının, haklarında kendilerine bilgi
verilen grubu / bireyi, panoda yazılı bir ya da daha
fazla kategori (resmi / gayrı resmi tepkiler, yerel /
uluslararası tepkiler, toplu / bireysel tepkiler) altına
yerleştirmelerini isteyiniz.

Öğrenciler sınıfın önüne gelip, gruplarının ismini
panodaki uygun bölüm/lerin altına yazmalıdırlar.

Vardıkları sonuçları, grubun /
bireyin ismini ve verdiği tepkiyle
ilgili birkaç kelimeyi kartlar
üzerine yazarlar. 

Her grup sonuçlarını sınıfın diğer
üyelerine sunar.

Öğrenciler tepkileri sınıflandırarak,
yaptıkları seçimleri tartışır ve
irdeledikleri grubun / bireyin
ismini panoya yazar. 

Öğretmen aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller

Kartlar.

Tahta kalemi.

Pano / sınıf duvarları.

Aktiviteler
arası geçiş

Öğrencilere bu farklı tepkilerin dersin başında
açıklanan şu anki durumu nasıl etkilemiş olabileceğini
sorun. Örneğin, şu anki durumu ötekilerden daha fazla
etkilemiş olan tepkiler var mıdır?

Öğrenciler soruyu yanıtlar.

Temel ders
aktivitesi 3

Her gruptan önceki aktivitede belirledikleri farklı
tepkilerin şu anki duruma ne derece etki ettiğine
göre gruplandırmalarını isteyiniz. 

Gruplar arasında tartışma yaptırınız. Günümüzdeki
durumun farklı yönlerine göre, tepkilerin öneminin
değişebileceği fikrini ileri sürünüz.

Her gruptan, yaptıkları gruplamanın ne derece özel
kanıtlara ya da varsayımlara dayandığını
değerlendirmelerini isteyiniz.

Her grup kendi içinde tartışarak,
tepkilerin not edildiği kartlarını
gruplara ayırır.

Gruplar yaptıkları gruplamayı tüm
sınıfa sunar ve tercihlerinin
nedenlerini açıklar.

Gruplar cevaplarını karşılaştırır ve
ortaya çıkan farklılıklar ve
benzerlikleri tartışır.

Soruya cevap verilir. Bu şekilde
öğrenciler, verdikleri kararların
bağlayıcı olmadığını ve mantıklı
olsa da spesifik bir kanıt karşısında
değiştirilebileceğini fark etmeleri
için yönlendirilirler.

Pano / sınıf duvarları.

Bir önceki aktiviteden
geriye kalan kartlar.

Sonuç
sorgusu /
genel aktivite

Öğrencilerin şu anda bildikleriyle, başlangıç
aktivitesi ve Aktivite 1 ile 2 arasında geçiş
aktivitesindeki kartları karşılaştırmalarını ve 

a) Kıbrıs’ta insanların kayıp olmalarına sebep olan
nedenler ve 

b) farklı grupların tepkileriyle ilgili fikirlerinin
nasıl değiştiğini değerlendirmelerini isteyiniz.

Öğrencilere ilk sahip oldukları fikirlerinin değişip
değişmediğini (ve ne kadar) ve nedenini sorunuz.

Bütün sınıf olarak tartışma yapınız. 

Temel Ders Aktiviteleri 2 ve 3’de
doldurdukları kartları, daha önce
doldurdukları kartlarla
karşılaştırırlar.

Öğretmenin bütün sınıfa genel
olarak sorduğu sorulara yanıt
verirler.



8. Bkz. Ashby ve Lee (1987); Cooper (2007); Dickinson ve Lee (1978); Dickinson ve Lee (1984); Kourgiantakis (2005); Lee ve Ashby (2001); Lee, Dickinson ve Ashby (2001);
Ribeiro (2002) aktaran Barca (2004); Shemilt (1984).

9. Bkz. Ashby ve Lee (1987); Cooper (2007); Dickinson ve Lee (1978); Dickinson ve Lee (1984); Lee ve Ashby (2001); Lee, Dickinson ve Ashby (2001); Ribeiro (2002) aktaran
Barca (2004); Shemilt (1984).

Ünite 3

Ünite 3: Kıbrıs’ta kayıp şahıslar sorunuyla ilgili zaman içinde neden farklı yaklaşımlar ortaya
çıktı?

Amaçlar / Hedefler

• İkincil anlama 

- Öğrencilere, insanların davranışlarının sahip oldukları fikirler, amaçlar ve duygulara ilişkin pek çok güdüye dayandığını anlamaları için
yardımcı olunması. 

- Öğrencilere, insanları harekete geçiren dürtülerinin, içinde bulundukları durum ve tarihsel bağlamdan etkilendiğini anlamaları için yardımcı
olunması.

- Öğrencilere, insanların davranışlarını anlamlandırmak için, fikirlerini, amaçlarını, duygularını ve içinde bulundukları durumu yeniden
yapılandırmamız gerektiğini anlamalarına yardımcı olunması. 

• Tözel (olgusal) bilgi

- Öğrencilerin Kıbrıs’taki farklı grupların kayıp şahıslar konusundaki farklı yaklaşımalarıyla ilgili anlamalarının geliştirilmesi.

- Öğrencilerin Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusunda farklı yaklaşımları olan çeşitli grupların güdülerini ve amaçlarını anlamalarının
geliştirilmesi.

Ünitenin mantıksal temeli ve özeti 

Araştırmalar, öğrencilerin geçmişteki bir eylemi, kendi fikirleri ve inançlarına göre yorumlama eğiliminde olduklarını göstermektedir. Wineburg
(2001) bunun, pek fazla çaba harcamadan doğal bir şekilde ortaya çıkan bir düşünme biçimi olduğunu iddia eder. Wineburg’un ‘bugüncülük’
(presentism) olarak isimlendirdiği bu düşünme biçimi, tarihin basit ve yorumlama gerektirmeden, halihazırda bilinen bir olguymuş gibi
varsayılmasıyla ilgilidir. Oysa ki bu varsayım, kültürün tarihselliğini ve kültürel konuların tarihsel koşullara bağlı ve değişken olduğunu yabana
atmaktadır (Chapman, 2010). Buna göre, geçmiş, o zamanın insanlarının daha az zeki / akılcı ya da daha az ahlâklı olmaları dışında, sanki kültürel
olarak günümüzle aynıymış gibi görülmektedir.8 Eksik geçmiş düşüncesi, öğrencilerin tarihsel empati ile ilgili düşünme biçimleriyle ilgili yapılan
neredeyse tüm çalışmalarda ortaya çıkmaktadır. Eksik geçmiş düşüncesi, öğrencilerin tarihsel düşünmelerinin başka yönlerini araştıran diğer pek
çok çalışmada da açıkça görülmektedir (Barton, 1996; Levstik, 2006, Barton, 2006). Eksik geçmiş fikri, öğrencilerin geçmişte yaşamış insanların
dünyayı farklı gördüklerini ve teknoloji, bilgi vs. gibi bugün bizim sahip olduğumuz avantajlara sahip olmadıklarını kavramayı başaramamalarının
sonucudur (Lee ve Ashby, 2001; Lee, 2005). Lee’ye (2005) göre, öğrencilerin geçmişi eksik olarak düşünme eğilimleri, aynı zamanda, ailelerinin
geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki farkları onlara tanıtım biçimlerinden ve gelişme ile ilgili süregelen fikirlerden kaynaklanmaktadır. Bazı
durumlarda okullar da bu fikirleri beslemektedir çünkü eğitim programları, ders kitapları ve öğretim uygulamaları çoğu kez günümüzün geçmişten
üstün olduğu fikrini desteklemektedir (Lee ve Ashby, 2001).

Araştırmalar, öğrencilerin geçmişle ilgili fikirlerinde bugüncülüğün bir başka yönünün, geçmişte yapılan hareketleri, kurumları ve pratikleri
anlamlandırırken, bunları günümüzün tanıdık ve bilinen standartlarına asimile etmeleri olduğunu ortaya koymaktadır.9 Öğrenciler sıklıkla inanışlar
ve toplumsal gelenekler bakımından günümüz ve geçmişin farklı olduğunun bilincine varmakta zorluk çekmektedirler ve dolayısıyla, çoğu kez
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kendi gündelik yaşamlarından halihazırda tanıdık olduklarının ötesindeki eylemler, pratikler ve kurumları yorumlamakta zorluk çekmektedirler.
Burada eksik geçmiş fikri yok değildir çünkü genellikle öğrencilerin geçmişteki kurumlarla ilgili fikirleri, bunların ‘bizim zamanımızın benzer
kurumlarıyla aynı şekilde, ama sadece kötü olarak’ çalıştıkları yönündedir (Lee and Ashby, 1987, s.69).

Öğrencilerin yaşadıkları bir başka güçlük ise, kendi fikirlerini ve konumlarını terk etmektir. Bunun sonucunda tarihçi ile tarihsel failin bakış açısı ve
tarihsel faillerin içinde hareket etmiş olduğu belli bir durumla ilgili bilgiyi ayırdetmekte zorlanmaktadırlar (Ashby ve Lee, 1987; Dickinson and Lee,
1978; Dulberg, 2001). Bu güçlük, öğrencilerin geçmişte yaşayan insanların davranışlarını açıklamaya çalışırken, kendi kişisel deneyimlerini
yansıtmalarından ve tarihsel faillerin amaçları ile içinde yer aldıkları durumla ilgili bilgilerini göz ardı etmeleriyle de ortaya çıkmaktadır.

Bu tartışmalar ışığında, bu ünite, öğrencilere geçmişin aktörlerinin yaptıklarını anlamlandırmak için, inançlarını, fikirlerini, amaçlarını ve içinde
bulundukları durumu nasıl anladıklarını aktif olarak yeniden kurgulamanın gereğinin farkında olmanın önemini anlamalarına yardımcı olmayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla, Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusunda dört farklı grubun yaklaşımları irdelenecektir. Daha spesifik olarak öğrencilerin
çalışacakları konular şunlardır:

• 1975’de Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin kurulması 

• 1975’de Tüm Kıbrıs Beyan Edilmemiş Esirler ve Kayıp Yakınları Örgütü’nün kurulması

• 2004’de İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Katliam Kurbanları İnsiyatifi’nin kurulması

• Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusuyla ilgili Elders Vakfı tarafından bir belgeselin yapılması.

Adı geçen tüm bu gruplar konuya belli şekillerde yaklaşma kararı almışlardır. Öğrenciler, bu yaklaşımları irdeleyecekler ve bunların benimsenmesine
neden olan sebepleri anlamaya çalışacaklardır. Bu ünite, 1. ve 2. ünitelere göre daha yoğun bir çalışmayı gerektirmektedir. Ayrıca, ünite 1 ve 2’de
geçmişin aktörlerinin eylemlerini anlamada bağlamsal bilginin önemi üzerinde durulurken, bu ünitenin odak noktasını tarihsel faillerin konuyla
ilgili düşünce ve fikirleri oluşturmaktadır.

Ünitenin ilk kısmında öğrenciler, bu dört grubun benimsediği yaklaşımların ardındaki nedenler konusunda fikir yürütmeye çalışacaklardır. İlgili
kaynakların temin edilmesiyle öğrenciler, tüm grupların yaklaşımlarına zemin hazırlayan farklı güdüleri araştırabilme imkânına sahip olacak ve
bu ilgili tüm grupların fikirleri, amaçları ve inançlarıyla ilgili bilgi sahibi olmanın önemini fark etmelerine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda
öğrenciler, grupların farklı yaklaşımlarıyla ilgili karşılaştırmalar yapma ve güdülerini sınıflandırma fırsatı bulacaklar ve bu şekilde, insanların
davranış şekillerini anlamlandırmakla ilintili çeşitli konular üzerine daha derin düşünebileceklerdir.

Ünitenin ikinci kısmında, öğrencilerden zaman ve değişen tarihsel bağlamın, aynı insan grubu içerisinde sahip olunan bir düşünce, inanış ve / ya
amacın oynadığı rolü nasıl etkilediğini sorgulamaları istenmektedir. Bu şekilde, öğrenciler, insanların düşünceleri ile konumlandıkları tarihsel
bağlam (ve içinde bulundukları durumu nasıl gördükleri) arasındaki ilişki üzerine de düşünmeye teşvik edilmektedirler.
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Ünite planı 3

Aşama

Oryantasyon -
Başlangıç
Aktivitesi

Öğrencileri dört gruba ayırın.

Öğrencilerden Ünite 2’de irdelenen Kıbrıs’taki kayıp
şahıslar konusuyla ilgili mevcut farklı yaklaşımlara
değinmelerini isteyiniz. 

Öğrencilere bugün dört grup üzerinde durulacağını
ve bu grupların konuyla ilgili yaklaşımlarını ele
alacağınızı açıklayın.

Öğretmenin sorusuna yanıt verirler. 

Öğretmen aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller 

Temel ders
aktivitesi 1

Anahtar soruyu (‘Kayıp şahıslar konusuyla ilgili
neden bu farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır?’) sorun.

Her gruptan aşağıdaki sorulara yanıt vermelerini
isteyiniz:

• Bazı Kıbrıslı Türkler 1975’de neden Şehit Aileleri ve
Malül Gaziler Derneği’ni kurdu?

• Neden bazı Kıbrıslı Rumlar 1975’de Tüm Kıbrıs
Beyan Edilmemiş Esirler ve Kayıp Yakınları
Örgütü’nü kurdu?

• Neden her iki toplumdan bazı kişiler biraraya
gelerek, 2004’te İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve
Katliam Kurbanları İnsiyatifi’ni kurdu?

• Elders Vakfı, 2011’de Kıbrıs’taki kayıp şahıslarla
ilgili bir belgeseli neden gösterime sundu?

Katılımcı öğrencilere nedenler / güdüler
belirlemede herhangi bir güçlük çekip
çekmediklerini sorun.

Her grup kendi içinde soruları
tartışır ve önerdikleri gerekçelerini
kartlara yazarlar.

Gerekçeleri yazmış oldukları
kartları panoya / sınıf duvarlarına
yerleştirirler.

Nedenler / gerekçeler belirlemeye
çalışırken karşılaştıkları güçlüklere
değinirler.

Büyük olasılıkla, grupların tarihi,
yapısı, vs. gibi konularla ilgili bilgi
eksikliğine değineceklerdir.

Gerekçelerin yazıldığı
kartlar.

Tahta kalemi.

Pano / sınıf duvarları.

Aktiviteler
arası geçiş

Öğrencilerden bu grupların kayıp şahıslar konusuna
neden bu şekilde yaklaştıklarıyla ilgili nasıl bir
anlatı oluşturabileceklerini düşünmelerini isteyiniz.

Derste verilen ödevi açıklayın: Öğrenciler dört gruba
ayrılacaklar ve her grup yukarıda belirtilen dört
tarihsel gruptan birini alacak ve inanışları, amaçları
ve motivasyonlarını araştıracak.

Her gruba üzerinde kendi tarihsel gruplarının
isminin yazılı olduğu bir etiket verilecektir.

Öğretmenin sorduğu soruya yanıt
verirler.

Verecekleri en muhtemel cevap,
en iyi cevabı grupların kendilerin
verebilecekleridir; diğer olasılıklar
arasında cevabı tarih kitaplarından
öğrenebileceğimiz yanıtı vardır.

Her grubun isminin
yazılı olduğu etiketler.

Temel ders
aktivitesi 2

Her dört öğrenci grubunun erişebilecekleri
kaynakları kullanarak inceledikleri tarihsel
grupların kayıp şahıslar konusunda benimsediği
yaklaşımların altında yatan amaçları, güdüleri ve
inanışları araştırmaları gerektiğini açıklayın.

Öğrenci gruplarının, araştırdıkları tarihsel grupların

Grup olarak çalışıp ellerindeki
kaynaklara göre nedenler
önerirler.

Her nedeni bir karta yazarlar
(bunlar önceki aktivitedeki
kartlardan farklı renktedir) ve

Video klipler.
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Aşama

amaçlarının, inanışlarının ve sebeplerinin, grupların
konuyla ilgili benimsediği yaklaşımların
şekillenmesine ne derece etki yapmış olduklarını
değerlendirerek bunları sıraya koymalarını isteyiniz. 

Öğrenciler yukarıdaki analizi tamamladığında, her
grubun sonuçlarını sınıfa sunmasını isteyiniz.

Katılımcı öğrencilerden gruplar arası farklılıkları ile
benzerlikleri değerlendirmelerini ve bu farklılık ile
benzerliklerin nedenlerini tartışmalarını isteyiniz.

Gruplardan sonuçlarını iki kategoriye ayırmalarını
isteyiniz – bunlar kaynaklarda doğrudan sözü
geçen iddialar ve kendilerine verilen kaynak
materyallerden çıkarımda bulunarak ulaştıkları
iddialardır.

Öğrenciler yukarıdaki analizi tamamladıklarına, her
grubun sonuçlarını sınıfa sunmasını isteyiniz. 

Katılımcı öğrencilerden gruplararası farklılıkları ve
benzerlikleri belirlemelerini ve bu farklılıklar ve
benzerliklerin oluşmasındaki nedenleri
tartışmalarını isteyiniz.

panoda / sınıf duvarlarında kendi
gruplarının bölümüne kartlarını
yerleştirirler.

Öğretmenin açıklamaları
doğrultusunda panolardaki
kartlarını kullanarak gruplama
yaparlar.

Her grup sonuçlarını tüm sınıfla
paylaşır.

Gruplararası farkları ve
benzerlikleri tartışılır.

Öğretmenin açıklamaları
doğrultusunda, kartlarını panoya /
sınıf duvarlarına yerleştirerek
gruplama yaparlar.

Her grup sonuçlarını tüm sınıfla
paylaşır.

Gruplararası farklar ve benzerlikler
tartışılır.

Öğretmen aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller 

Olayların
kronolojisi.

Kartlar.

A2 boyutunda kağıtlar.

Tahta kalemi.

Aktiviteler
arası geçiş

Öğrencilere şu iki soruyu yöneltiniz: 
(a) Belli zamanlarda amaçlar, inanışlar ve güdüler

neden oluşur?
(b) Her bir tarihsel grubun sahip olduğu amaçlar,

inanışlar ve güdüler zaman içinde değişime
uğrayabilir mi? 

Sorulara yanıt verirler.

Temel ders
aktivitesi

Her gruptan iki amaç, inanış ya da sebep
seçmelerini ve sonra bunların ortaya çıkışı ile
zaman içinde önemlerindeki değişimi bir grafik
üzerinde ifade etmelerini isteyiniz (X ekseni =
olayların zamansal sıralaması – Y ekseni = önem
derecesi).

Her grubun çizgi grafiğini tüm sınıfa göstermesini
ve nasıl karar verdiklerini açıklamasını isteyin. 

Çizgi grafiklerini hazırlarlar.

Çizgi grafiklerini diğer gruplara
gösterir ve açıklarlar. 

Grafik kağıtları. 

Tahta kalemi.

Sonuç
sorgusu /
genel aktivite

Gruplardan panolarında ortaya çıkan görüntünün
başta ve şimdi nasıl olduğu arasında bir karşılaştırma
yapmalarını (gerekçelerin yazıldığı kartların farklı
renklerde olması buna olanak vermektedir) ve şu
anda neden değişmiş olduklarını tartışmalarını
isteyiniz. Aktiviteler, öğrencilerin panolarını nasıl
değiştirmiştir? Aktiviteler, insanların kararlarıyla ilgili
öğrencilerin düşüncelerini nasıl değiştirmiştir?

Fikirlerinin nasıl ve neden
değiştiğini tartışırlar.



22_Kayıp Şahıslar Üzerine Tarihsel Düşünme: Öğretmen Kitabı – 5. Kıbrıs’ta Kayıp şahıslar Nasıl Anılmalı? Ders Planları ve Mantıksal Temel

Ünite 4: Tarih ve bellek

Amaçlar / Hedefler

• İkincil anlama 

- Öğrencilerin geçmişin farklı temsil biçimlerini değerlendirmeleri ve karşılaştırmalar yapmalarına yardımcı olmak.

- Öğrencilerin geçmiş temsillerinin bunları kurgulayan insanların amaç ve niyetlerini nasıl ifade ettiğini anlamalarına yardımcı olmak.

• Tözel (olgusal) bilgi

- Öğrencilerin bir dizi anıt türüyle ilgili anlamalarını geliştirmek.

- Öğrencilerin bellek politikalarını (politics of memory) ve Bosna Hersek’teki anıtların yapılmasında birtakım grupların oynadıkları rolü
anlamalarının geliştirilmesi.

Ünitenin mantıksal temeli ve özeti

Bu ünitede amaç öğrencilerin, geçmişin, anıt eserler ve anma mekanları aracılığıyla kamusal tarihte nasıl temsil edildiği üzerine analitik olarak
düşünme becerilerinin geliştirilmesidir. Öğrencilerden bu düşünme tarzını benimsemelerinin istenmesinin birinci ve en önemli nedeni, geçmişin
temsillerini araştırırken güçlü bir eleştirel bakış açısına sahip olmalarını sağlamaktır, bir diğer neden ise, son ünitede öğrencilerden geliştirmeleri
istenecek Kıbrıs bağlamında hafızalaştırma projesi önerileriyle ilgili verecekleri kararlar için temel hazırlamaktır.

Anıt eserler ve kamusal anma mekanları, tıpkı başka tarihsel temsil biçimlerinin yaptığı gibi, canlandırma ya da temsil etme çabasında olduğu
geçmişle ilgili birtakım yaklaşım biçimlerini ifade eder ve bizi bunları kabul etmeye çağırır. Burada, başka yerlerde olduğu gibi,

Geçmişe yaklaşımlar arasında [şöyle bir] ayrım yapabiliriz:

• şimdiki zamanı geçmişle tanımlamak (ya da aralarında devamlılık olduğunu ortaya koymak) ya da şimdiki zamanı
geçmişten ayırmak (ya da zamansal devamlılık olmadığını ortaya koymak) amacında olanlar; ve 

• geçmişin boyutlarının değerini doğrulamak ya da bunları reddetmek amacında olanlar.

Dolayısıyla, örneğin, geçmişe dönük geleneksel yönelimler, geçmiş ve şimdiki zaman arasında kimliğin devamlılık içinde olduğu
iddiasını savunmakta olup, geleceğin, geçmişin değerlerine tutunarak ya da anıtlar, kahramanlık öyküleri ve benzerleri
aracılığıyla şekillenmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bunun karşısında, geçmişe dönük eleştirel yönelimler ise, devamlılığı
bozarak, geçmiş ve gelecek arasında gedik açmakta olup, geçmişi yadsınacak ve üstesinden gelinecek birşey olarak sunarlar,
örneğin ikonoklazm (ikon düşmanlığı) ve eleştiri yoluyla.10 (Chapman, 2010, s.100)

Bu ünitede, öğrencilerin bu konuları farklı anıt eserler ve bunların geçmişi temsil etme biçimleri arasında karşılaştırma yaparak ve aralarında
karşıtlıklar bularak irdelemeleri amaçlanmaktadır. İki tür anma mekanı incelenmektedir:

(1) Kıbrıs’la ya da kayıp şahıslar konusuyla bağlantısı olmayan anıt eserler

(2) Bosna Hersek’teki kayıp şahıslarla doğrudan bağlantılı anıt eserler.

Ünite 4

10. İkonoklazm (ikon düşmanlığı), genel anlamda silmek veya yok etmek suretiyle ya da metaforik olarak (onlarla alay ederek) ikon ve sembollere saldırmaya verilen
isimdir. 
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Anıt eserleri anlamak

Ünitenin ilk bölümünde, geçmişe yaklaşımlarında ve temsil stratejilerinde farklılık taşıdıkları sürece burada örnek verilenlerin dışında başka anıt
eserler de incelenebilir. Aşağıda listelenen anıt eserler sadece örnek olmaları için seçilmiştir. Aşağıda, verilen bu örneklerin seçilme gerekçeleri
açıklanmaktadır.

1. Victoria Anıtı, Lancaster (İngiltere)

Kraliçe Victoria’nın ölümünden kısa bir şüre sonra dikilen bu anıt, bu dönemde kraliçenin hükümranlığının anısına yapılan çok sayıda yapıttan bir
tanesidir. Victoria Anıtı, açık bir şekilde Viktoria dönemini bir ulusal büyüklük dönemi olarak onurlandırmak üzere yapılmış çağdaş bir anıttır. Anıtta,
Kraliçe Victoria hükmeden bir ifadeyle, güç sembollerini tutarak iki katlı heykel tabanının en yukarısında durmaktadır. Heykel tabanının dört köşesi,
idealize edilmiş kadın temsilleriyle desteklenmiştir. Bu dört kadın figüründen biri bilgeliği, biri doğruluğu, biri özgürlüğü ve biri de adaleti
simgelemektedir. Anıtın her dört tarafındaki kabartma panellerinde ise, Victoria döneminde yıldızı parlayan, çoğunlukla erkek, ‘büyük’ insanlar
tasvir edilmekte ve bunlar, kraliçenin ‘büyüklüğüne’ katkı yapan kişiler olarak temsil edilmektedirler. Anıtta temsil edilen bu kişiler arasında
yargıçlar, şairler, generaller, bilim adamları, politikacılar, vs. bulunmaktadır.

http://www.britishlistedbuildings.co.uk/en-383140-queen-victoria-memorial-lancaster
http://www.britarch.ac.uk/lahs/tour/dalton.htm

2. Köle Ticareti Sanatları Anma Projesi (STAMP) ‘Tutsak edilmiş Afrikalılar’ Anıtı, Lancaster (İngiltere)

Bu anıt, pek çok yönden Victoria Anıtı’ndan çok farklıdır ve hem bu nedenle, hem de aynı şehirde bulunmasından ötürü (böylelikle farklı geçmişlerin
aynı yerde temsil edilme biçimlerine dikkat çekilmektedir) seçilmiştir. Victoria için yapılan anıt, kendisiyle aynı dönemde yaşayan kişiler tarafından
onu onurlandırmak için yapılmışken, STAMP anıtı, kurbanlarını andığı köleliğin resmen yasaklanmasından neredeyse iki yüzyıl sonra yapılmıştır
(Britanya İmparatorluğu’nda 1807 yılında yasaklanan köle ticaretinde, Lancaster limanı onsekizinci yüzyılın ikinci yarısında önemli bir merkez
haline gelmişti). Victoria anıtı ‘büyüklüğü’ överken, STAMP anıtı sömürünün kurbanlarını anar ve onları sömüren ticareti itham eder. ‘Afrika
ticareti’nde kullanılan gemilerin Lancaster’de yanaştıkları rıhtımın yakınında bulunmakta olan STAMP anıtında, ‘Tutsak Edilmiş Afrikalılar’ın
ızdırapları, yine anıtta temsil edilen ticaretin yapısının ‘temeli’ olarak temsil edilmektedir. Şehrin bu ticarette oynadığı rolü vurgulamak için, anıtın
bir yüzünde, Lancaster’den ‘Afrika ticareti’ için denize açılan gemilerin listesi yazılmıştır. Britanya İmparatorluğu’nun şaşaalı döneminde yapılan
Victoria Anıtı, (artık pek geçerliliği kalmamış) ‘ulusal büyüklük’ anlatısını ifade ederken, STAMP anıtı, bir karşı-tarihi (counter-history) ifade
etmektedir. Eski ‘resmi’ anlatıda ‘gizli’ kalmış bir grup insanı anarak bir ‘imparatorluğun’ kurbanları olmuş insanların çektiği acılara dikkati çeker.

http://www.uclan.ac.uk/schools/journalism_media_communication/literature_culture/abolition/stamp.php 

3. Nazizm kurbanları için yapılan anıt eserler

(a) Sachenhausen Anıtı (Almanya)

1960’lı yılların başlarında, Doğu Almanya’daki komünist rejim tarafından yapılan bu anıt, Doğu Alman rejiminin, Nazi Almanyası kurbanlarını
temsil etmek için ürettiği pek çok eserden biridir. Anıt sadece siyasi kurbanları anmak için yapılmıştır (internet sitesinde belirtildiği gibi, eserde
‘kırmızı üçgenler’le anıtta anılan kişiler, sadece kamptaki komünist ve sosyal demokrat tutsaklardı).11 Anıtın ön tarafında yer alan heykelde ise
‘kurbanların’ anılmasında ön plana çıkan çektikleri acılar değildir, bunun yerine ismi (Kurtuluş) ve tasarımıyla bu eser, Kızıl Ordu’nun Nazizm’in

11. Esir kampındaki esirler üniformalarına bir üçgen takmak zorundaydılar. Bu üçgenler, esirlerin hangi kategoride olduğunu belirten farklı renklerdeydi. (see
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005378).
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yenilgisinde ve Nazi baskısı altındaki esir kamplarında bulunan kişilerin ‘kurtarılma’sında oynadığı rolü vurgulamaktadır. Eserde, idealize edilmiş
bir Kızıl Ordu askeri grubun merkezinde konumlandırılmıştır ve ‘kurtarılan’ iki mahkumu pelerini ve elleriyle sararak komünist ‘koruması’ altına
götürmesi anlatılmaktadır. Bu anıt, anıt eserlerin yapıldıkları zamanın siyasi projelerini desteklemek amacıyla kurgulanan, geçmişin taraflı ve
yanlış temsil edildiği siyasi anlatılar yaratılmasında nasıl kullanıldığını gösteren bir örnektir.

http://www.stiftung-bg.de/gums/en/index.htm
http://fcit.usf.edu/HOLOCAUST/GALLFR/sach12.HTM

(b) Dökümantasyon Merkezi, Nazi Partisi Kongre Salonu, Nürnberg (Almanya)

Nazi Partisi Kongre Binası, Nazi rejiminin pek çok temel özelliğini sembolize etmektedir: Bina, Roma’daki Kolezyum’a benzeyen tasarımıyla, dünyaya
hakim olma tutkusunu ve rejimin propaganda stratejilerini belirtmekte; bitmemiş oluşu ile Naziler’in yol açtığı savaşın sonuçlarına işaret etmekte
olup; yapı malzemeleri (konsantrasyon kampındaki esir işçiler tarafından taş ocaklarından çıkarılan taşlar) Nazi rejiminin gaddarlığını ortaya
koymaktadır.12

2001 yılında bu alanda açılan Dokümantasyon Merkezi, hafızalaştırmanın olumsuz bir biçimini sunmaktadır: Dokümantasyon Merkezi, binaya,
Nazi mimarisinin simetrisini delen bir ‘ışık oku’ atar. Cam ve çelikten yapılmış okun içinden geçilerek girilen Dokümantasyon Merkezi’nde oluşturulan
müzede Nazilerin yaşam biçimi, Naziler tarafından işlenen suçlar ve Nazi döneminin sebep olduğu sonuçlara dair belgeler sergilenmektedir.13

Burada üzerinde durulacak en önemli nokta tasarım olmalıdır: Mimarlar bu Nazi ‘ikonu’na ne yapmışlardır? Bu ek ile, zamanında tek bir öyküyü
anlatması için (Nazi Almanyası’nın ‘büyüklüğü’) tasarlanan bir bina, nasıl olup orjinalinden çok farklı bir öykü anlatan bir anıt eser ve anma mekanına
dönüşmüştür?

http://museums.nuremberg.de/documentation-centre 

(c) Tökezleten Taşlar, Köln (Almanya)

Daha önce bahsedilen, geçmişi günümüzün siyasi projelerine uygun olarak hatıralaştıran (3(a)) ya da geçmişi geçmişte yapılanların sonuçlarına
ve şimdiki zamanın siyasi değerlerine göre eleştiren iki temsil örneğinin tersine, (3(b)), ‘Tökezleten Taşlar’ (Stolpersteine) Nazizm kurbanlarına
bireysel olarak dikkati çekmeyi ve Nazi rejimi tarafından zorla sökülüp alındıkları sokaklarda anılarının gerçek anlamda yaşatılmasını amaçlamaktadır.
Bu, kimilerine göre hatıralaştırmanın pek de ‘anıtsal olmayan’ bir biçimidir. Gerçek anlamda anlamda sokakların parçası olan taşların her birinin
üzerinde, Nazi kurbanının adı, Nazilerce nereye gönderildiği ve ‘kaderinin’ ne olduğunu belirten kısa bir yazı bulunmaktadır. Bu örnekte, 3(a)’dan
farklı olarak açık bir sembolleştirme yoktur, kurbanların kaderini yorumlamaya ve onların kurban oluşlarından günümüz bağlamında sonuçlar
çıkarılmaya çalışılmamıştır: Bu proje ile geçmiş gaddarlıklar ve zulümle ilgili yalın bilgiler günlük yaşamın, gerçek anlamda ‘ayak altındaki’ parçası
yapılmıştır.

http://www.bbc.co.uk/languages/germany_insideout/rhineland3.shtml 
http://www.ww2museums.com/article/1367/Stumbling-Stones-Berlin.htm

12. ‘Bu Nazizm simgesiyle ne yapmalı?’ sorusu İkinci Dünya Savaşı bittiğinden beri sürekli gündeme gelmektedir. Soruya yakın zamanda verilen bir cevap için bkz. Der
Spiegel (2008). 

13. http://museums.nuremberg.de/download/download_dokuzentrum/04_Architecture_2009.pdf



Kayıp Şahıslar Üzerine Tarihsel Düşünme: Öğretmen Kitabı – 5. Kıbrıs’ta Kayıp şahıslar Nasıl Anılmalı? Ders Planları ve Mantıksal Temel_25

Daha önce de belirtildiği gibi, bu gibi anıt eserleri incelemedeki amaç öğrencilerin kamusal anma mekanlarını ‘okuma’ becerilerinin geliştirilmesidir.
Burada, üzerinde önemle durulması gereken en az iki konu bulunmaktadır. Bunlar:

• öğrencilerin, anıtların geçmişi ne şekilde temsil ettiğini yorumlama ve anlama kapasitelerinin geliştirilmesi;

• öğrencilerin anıtların geçmişle ne şekilde ilişki kurduğunu okuma kapasitelerinin geliştirilmesi.

Bu konulardan ilkini değerlendirmek, başka bir seri konu üzerinde düşünmeyi gerektirir. Bir taraftan, örneğin, ‘Ne temsil edilmiş, ne edilmemiştir?’
sorusu vardır. Sachenhausen Anıtı ile Tökezleten Taşlar bu konunun anlaşılması için yararlı örneklerdir – birinci örnekte, ‘kırmızı üçgenler’ ile,
faşizme karşı komünizmin mücadelesi vurgulanmıştır ve geçmiş bariz bir siyasi anlatı içinde, sadece tek grup kurbanın anılmasıyla siyasi olarak
kurgulanmıştır; ikinci örnekte ise, bireyler, isimleri ve kaderleriyle, bireysel olarak anılmaktadır. Diğer bir taraftan, öğrencilerin sembolizm ve
ikonografi (resmetme) üzerinde kafa yormaları gereklidir. Örneğin köle ticareti, çekilen acıları, direnişi, vs. semboller ve ikonografi ile temsil
edilebilmiştir: Ancak STAMP Anıtı, dikkati açıkça ticarete çekmektedir – anıtta ‘tutsak edilen Afrikalılar’ temsil edilmişlerdir fakat eser büyük
oranda ticarete vurgu yapmaktadır: İnsanların mal gibi alınıp satıldığı ticarete ve bu ticaretin sürmesi için seferler yapan gemilere. Temsil
edilen kim ya da nedir ve bunlar nasıl temsil edilmiştir? sorularına ek olarak, anıtın nerede bulunduğu sorusu da önemlidir. Bahsedilen
örnekler, öğrencilere şu soruları değerlendirmeleri için fırsat sunmaktadır: Victoria Anıtı Dalton Square’da, Lancaster Belediye Sarayı’nın
karşısındadır, STAMP anıtı ise nehir kenarında rıhtımın yanındadır – bu farklı yerlerin anlamı ne olabilir? Victoria Heykeli bulunduğu yere neden
dikilmişti? Tökezleten Taşlar da benzer bir konuya dikkati çekmekle birlikte, siyaset ve bulunduğu yerin anlamının anıtlar ve bellek ilişkisini
anlamaya çalışırken ortaya çıkan önemini göstermektedir: Bu projeyi gerçekleştiren sanatçı neden bu anıt eseri mağdurların götürüldükleri
ve pek çoğunun öldüğü yerlerde, mesela Auschwitz’te, yapmak yerine, alındıkları yerlerde yapmıştır (sıradan sokaklar, yaşam alanları, vs.)?
Öğrenciler, tüm bu soruları tartışmaya ve değerlendirme yapmaya teşvik edilmelidirler.

İkinci konu – anıtın geçmişle kurmayı hedeflediği ilişki – ilk bakışta oldukça soyut gözükmektedir. Ancak, öğrencilere kavramsal farkların ve
ilişkilerin somut ve görsel olarak modelini oluşturmalarına olanak veren ‘grafiksel düzenlemeler’ ile konunun anlaşılması mümkün hale gelmektedir.
Öğrencilerden örneğin, anıtların resimlerini, kavramsal farkların görsel olarak ifade edilmesi amacıyla kullanılan süreklilik çizgilerine ya da
diyagramlara (örneğin, Venn diyagramlarına) yerleştirmeleri istenebilir. Öğrencilerden, örneğin, listelenmiş anıtların resimlerini, iki karşıt ifadeye
göre (Geçmişi öven / Geçmişi olumsuzlayan) bir yukarı ya da bir aşağı çizgide hareket ettirmeleri ve hangi anıtın geçmişi en olumlu temsil ettiğini
ve hangisinin en olumsuz temsil ettiğini tartışmaları istenebilir. Böylelikle, örneğin, hem Victoria hem de Sachenhausen anıtları, her ne kadar
farklı nedenlerle de olsa, bizi birtakım kişileri övgüyle anmaya çağırırken, Nürnberg Dokümantasyon Merkezi, Nazi binasına bir ‘aydınlanma oku’
atarak – gerçek anlamda binanın içine - ve bu Nazi ikonunun içine Nazi terörüne dair belgeleri yerleştirerek geçmişi olumsuzlar.

Kayıplar ve Çatışma Kurbanları için Anıt Eserler: Bosna Hersek

Anıt eserlerle ilgili bu ünitenin genel amacı öğrencileri anıt eserlerin türleri, fonksiyonları ve anıtların geçmişle kurdukları ilişki biçimleri üzerinde
düşünmeye devam etmelerini sağlamaktır. Bu ünitede, öğrencilerin konu üzerinde düşünmeleri, anıtların kayıp şahıslarla olan ilişkisi bağlamında
ele alınmasıyla geliştirilir. Aynı konuların birçoğu tekrar gündeme gelir – bu anıtlar kimi/neyi, nasıl anarlar, geçmiş ve günümüz arasındaki ilişkiyi
nasıl kurarlar?

Bu konuları irdelemek için pek çok anıt kullanılabilir (örneğin, Guatemala’da anıtlar ve hafızalaştırma politikaları üzerine oldukça ilginç birtakım
materyaller için bkz. Kısım 3.2). Bu kitapçıktaki Bosna Hersek üzerine çalışma materyallerden yola çıkılarak ortaya konucak olan öneriler,
benimsenebilecek yaklaşımları örneklemeyi amaçlamaktadır.
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Bosna Hersek

Bu kitapçıkta, Kısım 3.3’de bulabileceğiniz, Bosna Hersek’teki çatışmaların tarihçesi ve ülkedeki sorunla ilgili bütünlüklü bilgiler sunulmaktadır.
Bu bağlamda, anıt eserler ve anma mekanlarını irdelemekle, genel olarak anıtlar eserler ve bellekle ilgili konular değerlendirilebilir ve bu konuların
günümüz siyasi bağlamında nasıl ele alındığı sorgulanabilir. Eski Yugoslavya’nın parçalanması sırasında yaşanan vahşet, hâlâ bunlardan etkilenmiş
olan pek çok kişinin belleğinde taptaze durmaktadır ve bu anıt eserleri değerlendirmek suretiyle, toplumların yakın ve zor geçmişlerine nasıl
yaklaştıklarını ve bunun doğurabileceği sorunları iredelemek mümkündür. Çalışmanın amaçlarına uygun olarak üç anıt eser seçilmiştir.

1. Kozarac’taki Boşnak Zulüm Kurbanları Anısına Dikilen Anıt (Sırp Cumhuriyeti’nde Prijedor şehri yakınındaki, Bosna Hersek14

Temmuz 2010’da açılışı gerçekleşen bu anıt, Kozarac’ta 1992 Mayısı’nda şehri ele geçiren Bosnalı Sırp güçler tarafından gerçekleştirilen ‘etnik
temizliğin’ Boşnak kurbanlarının anısına yapılmıştır. Taş duvarlardan oluşan ve bir yüzüne kazınan ‘Öldürülen Masum Kozarac Halkına, 1992-1995’
yazısında da ifade edildiği gibi, eser Boşnak kurbanlara adanmıştır. Eserin diğer yüzünde ise Boşnak şair Mehmedalija ‘Mak’ Dizdar’ın (1917-1971)
şu dizeleri yazılmıştır:

İnsan burada yaşamak için yaşamaz

İnsan burada ölmek için yaşamaz

İnsan burada yaşamak için ölür 

Duvarı oluşturan taş blokların içe bakan tarafında, Kozarac’ta vahşet kurbanı olan 1,226 Boşnak’ın isimleri yazılıdır. Her birinin en alt kısmında
küçük anı çeşmeleri bulunan tüm bloklar geceleyin ışıklandırılmaktadır. Geceleri blokları ışıklandırmak üzere taş blokların dışa bakan yüzlerine
yerleştirilen ve tasarımlarıyla dikenli telin dikenlerini andıran, elektrikli ‘mumlar’ın her biri bir kurban içindir. Blokların iç yüzlerinin pürüzsüz, dış
yüzlerinin ise kabaca yontulmuş bir dokusu vardır (Irwin ve Šarić, 2010).

Irwin ve Šarić, anıtla ilgili yaptıkları yorumlarda şunları ifade edmektedirler:

Kurban yakınları, şu anda Bosna’nın Sırp tarafında, Sırp Cumhuriyeti’nde kalan ... kamplar üzerinde anma mekanları yaratmak
istediklerini söylüyorlar... ancak şu ana kadar bunda başarılı olamamışlardır. Çoğu durumda Bosnalı Sırp yetkililerin kendilerini
bu yerlere sokmadığını ve hatta ziyarete gitmek için bile izin almaları gerektiğini söylüyorlar ..

Bazen anı plaketlerine ya da anıtlara, ancak Hodzic’in dediği gibi ancak ‘halkın gözünden uzakta, geri dönen kişilerin yaşadığı
köylerde ya da kurbanların bulunduğu mezarlıklardaki dini anma mekanları’ gibi yerlerde izin veriliyor.

Daha büyük bir Boşnak anıt eser örneği Prijedor yakınındaki, Kozarac kentindedir ki burası Bosnalı Sırp güçler tarafından 24 Mayıs
1992’de ele geçirilene kadar Boşnaklar’ın çoğunlukta olduğu bir yer idi. Bu olaydan sonra, şehrin Sırp olmayan sakinleri ya
öldürüldüler ya da sürülüp evleri yıkıldı.

Bugün, bölgeye geri dönenlerler sayesinde Kozarac’ta yine Boşnaklar çoğunluktadır ve şehrin savaş kurbanları için yapılan anıt
2011 yılının Temmuz ayında açıldı.

Anıt ‘epeyce yoğun lobi faaliyetinin’ sonucudur diye açıklıyor Kozarac’ta doğup büyüyen Mujagic.

‘Bunların hepsi politika,’ diyor. ‘Kozarac zaten küçük bir anklav idi Burada nüfusun yüzde 95’i Boşnak, dolayısıyla büyük olasılıkla
Sırp idarecilerin çok ta umurunda değil. Bir bakımdan, onların gözünde, bu Boşnaklar için ‘kendi şehirlerinde’ yapılan bir anıt.’

14. ‘1995 yılında imzalanan ve Bosna savaşının sonunu getiren Dayton Barış Antlaşması uyarınca, Bosna Hersek iki farklı yönetime ayırmıştır: Boşnak-Hırvat Federasyonu
ve Bosna Sırp Cumhuriyeti ya da diğer ismiyle, Republika Srpska’(BBC News, 2011).
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Todorovic ise yerel idarecilerin ‘hiç olmazsa tek bir anıta izin vermek için’ kendilerini baskı altında hissettiklerine inanıyor.

‘Kozarac, nüfus yapısından dolayı, muhtemelen en az riskli olandı’ diyor.

Ayrıca, Kozarac anıtında herhangi bir eğitsel bölüm bulunmamaktadır, ki bu eleştirilere neden olmaktadır. Gözlemcilere göre,
taraflar, dayandıkları temel savaş anlatısına ters düşebilecek herşeyden kaçınmak için dikkatli bir çaba içindedirler. (Irwin ve Šarić,
2010).

http://iwpr.net/report-news/calls-war-memorials-divide-bosnia
http://www.youtube.com/watch?v=z2-MSIGpN7g&feature=related

2. Srebrenitsa-Potoçari Anıtı ve Mezarlığı

‘The Memory and Justice [Bellek ve Adalet]’ internet sitesi Srebrenitsa olaylarını söyle özetliyor:

Temmuz 1995’te, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’da işlenmiş en büyük katliam Srebrenitsa’nın Bosnalı gümüş madencisi
toplumunda gerçekleşti. Srebrenitsa’daki sivil Müslüman toplum, Bosnalı Sırplar’ın soykırımından korkarak, evlerini terk edip
Potoçari BM üssü yakınında sığınma aradılar. Ancak [BM görevlileri tarafından] Sırp güçlerinin mülteci kampına girişine izin verildi
ve burada kadın ve çocuklar ile erkekleri sistematik olarak ayırdılar. Kadın ve çocuklar güvende olacakları Tuzla’ya gönderilirken,
erkekler gruplara bölünerek, toplu mezarlar kazdılar, ve ardından katledildiler (ICTJ, n.d.(a)).

Srebrenitsa-Potoçari Anıtı ve Mezarlığı 2003 yılında tamamlandı ve resmi açılışı dönemin ABD Başkanı Bill Clinton yaptı. Anıtın yapım süreci ve
kurban yakınları ile Birleşmiş Milletler’in bu süreçte oynadıkları roller ile ilgili bilgiler ‘Memory and Justice’ internet sitesinde bulunabilir (ICTJ, t.y.
(a)). Anıt ve mezarlık kompleksinin yapımı çok büyük bir olasılıkla, uluslararası toplumun desteği ve maddi yardımı olmadan gerçekleşemeyecekti,
ancak yapıtın ortaya çıkması için gereken baskı ortamı, örneğin, kompleksin Potoçari’deki eski BM üssünün bulunduğu yere yapılması için ısrar
eden ve anıtın tasarımı sırasında sürekli olarak görüşlerine baş vurulan, kurban yakınları sayesinde oluşmuştur.

‘Memory and Justice’ internet sitesinde, kompleksin tasarımıyla ilgili şu özet bilgiler verilmektedir: 

Anma mekanı, ortasından geçen bir yolun ayırdığı iki kısımdan oluşur. Yolun bir tarafında, çiçek yapraklarına benzeyen bir şekle
sahip olan mezarlık bulunmaktadır. Diğer tarafta Srebrenitsa Anıt Odası bulunmaktadır; bu 1980’lerde bir pil fabrikası olan ve
1990’larda Hollanda BM birliğinin koğuşlandığı karargah binası idi.

Anıt odası iki siyah kuleden oluşmaktadır: Birinde katliamla ilgili bir film gösterilmekte olup, diğerinde ise yirmi kurbanın öyküsü
ve kişisel eşyaları sergilenmektedir. Anıtı tasarlayan mimari ekibin üyeleri, ‘Kulelerin tavanlarının kapalı oluşu bir yitirmişlik hissi
yaratmaktadır, karartılmış mekanlar Temmuz 1995’in anlatılarının indiği boşluklar gibidir,’ diye yazmışlardı. Her yıl, yeni kurbanlar
bulunuyor ve yeniden gömülüyor. Mezarlık, yetkililer ve aileler tüm kurbanların gömülmüş olduğuna inanana dek son halini
almayacak (ICTJ, n.d(a)).

Mezarlık ve anıtın mimari planı ile ilgili olarak da eseri tasarlayan mimarların açıklamalarına ise ArchNet internet sitesinden
(http://archnet.org/library/sites/one-site.jsp?site_id=16709) ulaşılabilir. ArchNet, mezarlık anıt tasarımını şöyle özetlemektedir:

Merkez noktasında 1000 kişiye kadar insanın katılabileceği dini tören yapmaya elverişli yarı dairesel bir plato ya da ‘musalla’ vardır.
Musallanın etrafını çevreleyen at nalı şeklindeki granit plakaların üzerinde 10,000 kurbanın isimleri yazılıdır. Musallada aynı
zamanda, bir kapalı alan, mihrap, minber, abdest yeri ve çeşme bulunmaktadır. Etrafındaki arazi, granit yaya yollarıyla şekil
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verilmiş yaprak şeklindeki sekiz parsele bölünmüştür. Burada, kurbanların kimlikleri tespit edildikçe, beyaz mezar taşları yavaşça
ortaya çıkmaktadır (Archnet, 2010).

Srebrenitsa, Kozarac anıtından birçok yönden farlılık göstermektedir, özellikle de uluslararası toplumun Srebrenitsa katliamıyla sonuçlanan olaylarla
doğrudan ilgili olması bakımından (mesela, bölgede o zaman görevde olan BM Barış Gücü askerlerinin yaptıkları ve yapmadıklarıyla olaya müdahil
olması). Srebrenitsa anıt eserini, diğer anıttan ayıran başka özellikler arasında, örneğin, uluslararası tanınmış kişilerden ilgi görmesi, yapımında
çeşitli örgütlerin sponsor, finans ve destek sağlamış olması bulunmaktadır. Her iki anıt eser de halen güncel siyasetin ilgi odağı olmaya devam
etmektedir:

2005’te, katliamın onuncu yıldönümü anma törenlerinden iki gün önce, Bosna polisi anıta yerleştirilen iki büyük bomba buldu
ve başarıyla imha etti. ((ICTJ, n.d.(a))

http://memoryandjustice.org/site/srebrenica-potochari-memorial-and-cemetery/
http://www.potocarimc.ba

3. Mostar’daki İspanyol Meydanı’ndaki Bruce Lee Heykeli 

2005’te, şiddetli etnik çatışmalara sahne olan Mostar’daki İspanyol Meydanı’nda, 1973’te geçirdiği beyin ödemi sonucu 32 yaşında ölen, savaş
sanatları filmlerinin yıldızı Bruce Lee anısına, aktörü ‘tipik bir savunma pozisyonunda’ (BBC News, 2005) tasvir eden 1.68 metrelik bir heykel
dikilmiştir. Heykel, Mostar Şehir Hareketi isimli gençlik grubunun girişimleriyle dikildi ve yapımı için finansal destek Alman hükümeti tarafından
sağlandı.

‘Tüm milli kahramanlar ve kurban rolü oynamakta maddi çıkarı olanlar arasında, Bruce Lee’yi seçtik’ diyor Veselin Gatalo Şehir
Hareketi’ne göre, Bosna’da Bruce Lee heykeli dikmek alakasız bir hareket olarak nitelenebilir, ancak absürd değildir. Grubun Lee’yi
seçme nedeni, Lee filmlerinin genç Yugoslavlar tarafından ortak olarak izlenilmesi ve sevilmesiydi. ‘Şimdi Lee’nin Boşnak mı,
Hırvat mı, ya da Sırp mı olduğuna karar vermek için beyinlerini patlatabilirler,’ diyor Gatalo. ((ICTJ, n.d.(b))

Bu bölümde tartışılan diğer iki anıtın tersine, Bruce Lee heykelinin Bosna Hersek tarihiyle açık bir ilgisinin bulunduğu söylenemez. Ancak, Mostar
Şehir Hareketi bir ilişki yaratmayı amaçlamıştır: Bruce Lee’yi anıtlaştırarak, birinci olarak, bölünmüş toplumlar arasında ortak bir nokta bulmaya
çalışmış ve ikinci olarak da, milli bir ‘kahramanı’ anıtlaştırmayı seçmeyerek, Bosna savaşını tetikleyen geleneksel siyasi anlatıların tuzağına düşmeyi
reddetmiştir. Mostar Şehir Hareketi’nin geçmiş ve şimdiki zaman arasında kurmaya çalıştığı ilişki gerçekçi değil, daha çok semboliktir ve geçmişe
dönük değil, geleceğe dönük bir yönelim sergiler. Bir BBC haberinde ifade edildiği gibi Mostar,

Müslüman Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar arasında hâlâ derinden bölünmüş bir şehirdir. Lee organizatörler tarafından etnik
bölünmeyle mücadelenin bir sembolü olarak seçildi. ‘Bizler her zaman Müslüman, Sırp ya da Hırvat olacağız,’ diyor Mostar Şehir
Hareketi gençlik grubundan Veselin Gatalo. ‘Ancak Bruce Lee hepimizin ortak noktasıdır.’ BBC News, 2005)

Taşıdığı bu barışçıl mesajlara rağmen, Bruce Lee heykeli başarısızlığa uğramış bir anıttır ve heykel Hafıza ve Adalet sitesinde yazıldığı üzere İspanyol
Meydanı’ndan kaldırılmıştır. 

Ard arda gelen vandalizm (yıkıcı) olaylarından sonra ... heykel depoya kaldırıldı. 2007’den itabaren ise, yeniden sergilenmedi. ((ICTJ, n.d.(b))
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Bahsedilen bu üç anıtın birbirlerinden pek çok bakımdan farklılıkları vardır.

• Öğrencilerin dikkat edebilecekleri bir konu, anıt eserlerin hangi amaca hizmet etmek için yapılmış olduklarıdır – her üç eserin kişilerin ya da
bir kişinin hatırlanması için bellek oluşturma amacıyla yapılmış olmasına rağmen – ve bunların yapılma biçimlerinde çok büyük farklılıklar
bulunmaktadır. Kozarac and Srebrenitsa anıtlarının her ikisinde de taş üzerinde kurbanların isimleri yazılmış olup, anlam yaratmak için
sembolizm kullanılmışken, Mostar’daki anıt eserin formu sembolik değil ikoniktir. Ancak sembolik temsil biçimleri kullanıldığında bile
amaçlarında açık farklar vardır: Srebrenitsa anıt mekanında Srebrenitsa’da yapılan zulümü temsil eden bir ‘anıt oda’ bulunmaktayken,
Kozarac’taki vahşet şiir ve anıtın tasarımından kaynaklanan metaforik anlatılar (örneğin anıtın dış kısmındaki mum dikenleri) dışında, ne
gösterilmiş ne de anlatılmıştır. 

• Oldukça bariz olan diğer farklılıklar Srebrenitsa anıtsal alanının anıt olmasının yanı sıra mezarlık olması ve buna karşın diğer iki anıtın böyle
bir fonksiyona sahip olmamasını da içermektedir.

• Bu üç anma mekanıyla ilgili anılanlar da farklıdır. Her üçü de bir şekilde vahşete değinirken, Bruce Lee heykelinde, bu metaforik gönderme
yapılarak vardır ve Lee’ye Bosna savaşındanki zulmün unutturduğu ortak deneyimlerin (Bruce Lee filmlerinin izlenmesi) sembolik bir hatırlatıcısı
olarak işlev kazandırmak amaçlanmıştır. 

• Anıt eserler kurumsal tarihler olup, büyüklükleriyle, yerel gruplar ile toplum kesimlerinden veya uluslararası kurumlardan ne derece ilgi
gördükleri ya da yaşatıldıklarıyla da birbirinden farklıdırlar. Tüm bunlar oldukça önemlidir. 

Kayıplar yaşamış toplumlar hem Kozarac hem de Srebrenitsa anma mekanlarının kurulmasında ön plandaydılar. Ancak Srebrenika örneğinde,
kaynaklar uluslararası toplumun Kozarac’ta olduğundan çok daha önemli bir rol oynamış olduğunu ortaya koymaktadır. Kozarac anıtının bağlamı,
Bruce Lee anıtınınkinden farklıdır ve belki de bu, Lee heykelinin kötü kaderinin altında yatan neden olabilir: Her ikisininin bağlamında da toplumsal
destek vardır ancak Mostar’daki heykel halen etnik olarak bölünmüş olan bir şehirde dikilmişken, Kozarac anıtı çoğunlu Boşnak olan bir şehrin
ortasında kurulmuştur. Bir başka farklılık noktası ise, Lee heykeli projesinin baskın siyasi söylemlere meydan okuyan yeni bir anlatı yaratarak,
deyim yerindeyse ‘devlerle boy ölçüşen’, çoğunluğunu alt tabakadan gelen gençlerin oluşturduğu bir gençlik sanat grubu tarafından geliştirilmiş
olmasıdır. Srebrenitsa’da zulmün anıtsal olarak temsil edildiği bir anma odası olması ve böyle bir mekanın Kozarac’ta olmaması, Irwin and Šarić’in
belirtmiş olduğu gibi, bağlamın ve toplumlararası siyasetin bir sonucu olabilir. 



Aktiviteler
arası geçiş

Genel bir tartışmayı yönetin (a) Gruplar
çalıştıkları anıt eserle ilgili vardıkları sonuçları
bildirirler (b) Tartışma konusu – Bu anıt eserlerin
türleri aynı mı? Birbirleriyle ne şekilde benzeşirler
ve ne şekilde farklıdırlar?

Her gruptan bir temsilci yukarıdaki
aktiviteyle ilgili tüm sınıfa
geribildirim verir. 

Tartışmaya katkı koyun. 

Sınıfın tüm üyelerinin
önceki aktivitede
kullanılan anıt eserleri
görmesi gerekecektir.
Bu eserlerin resimleri
gösterilebilir ya da her
gruba basılı kopyalar
verilebilir.
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Ünite planı 4

Aşama 

Oryantasyon -
Başlangıç
Aktivitesi

Konuları kısaca açıklayın – Anıt eserlerde geçmişi
neden temsil ederiz ve anıt eserlerin işlevi nedir? 

Bunları bir anıt eser örneği kullanarak görsel bir
model üzerinde açıklayın (örn., Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki ‘Marine Corps Iowa Jima’ anıtı15

kullanılabilir) ve öğrencilere birtakım sorular
yöneltin: Bu nedir? Ne içindir? Nasıl yapılmıştır? Bu
eseri yapan kişiler, temsil ettiği insanlar ya da
konuyla ilgili bizlerin ne düşünmesini ve hissetmesini
istemiş olabilir? gibi.

Bu aktiviteyle ilgili genel tartışma – Anıt eserler
nedir, ne için yapılırlar, işlevleri nedir?

Soruları dinleyin ve yanıt verin 

Küçük gruplar halinde bir anıt eser
örneği üzerinde tartışma yapın ve
öğretmenin sorduğu sorulara
yanıt vermek amacıyla, bir resimle
ilgili notlar alın.

Sınıftaki tartışmaları dinleyin ve
katılımcı olun.

Öğretmen Aktivitesi Katılımcı Aktivitesi Kaynaklar/
materyaller

Öğretmen.

Öğrencilerin
inceleyip

yorumlamlayacakları
anıtların fotoğraflarını
içeren fotokopiler.

Aktiviteler
arası geçiş

Yapacakları ödevle ilgili sınıfı bilgilendirin: Gruplar
halinde dünyanın çeşitli yerlerindeki farklı
türlerden anıt eserleri incelemek ve bu bağlamda
aynı sorulara (yukarıda) yanıt vermek - Bu nedir? Ne
içindir? Nasıl yapılmıştır? Bu eseri yapan kişiler,
temsil ettiği insanlar ya da konuyla ilgili bizlerin ne
düşünmesini ve hissetmesini istemiş olabilir?

Anıt eserler kağıtlarını sınıfa dağıtın (sağdaki
sütuna bakın).

Dinleyin ve sorular sorun.

Küçük gruplar oluşturun (her
birinde 3-5 öğrenci olacak
şekilde), bir ödev kağıdı ve
fotoğraf alın (sağdaki sütuna
bakın).

Yeterli sayıda
‘bilgi sayfaları’

(arkaplan bilgisi içeren)
ve farklı türdeki anıt
eserlerin fotoğrafları
(farklı öğrenci grupları,
farklı anıt eserleri
çalışabileceklerdir).
Sorular (Öğretmen
aktivitesi sütununa
bakınız) kağıtlarda
yazılmış olmalıdır.

Kısım 4(a) Geçmişe farklı yaklaşımlar: Anma mekanları and anıtsallık

15. http://web.mst.edu/~rogersda/american&military_history/THE%20IWO%20JIMA%20MEMORIAL.pdf

Temel ders
aktivitesi 1

Öğrenciler arasında dolaşın ve ödevin anahtar
sorularını kendilerine hatırlatarak yardımcı olun. 

Yukarıdaki gibi küçük gruplar
halinde çalışın ve incelenen anıt
eserle ilgili yanıtlar geliştirin. 
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Aşama Öğretmen Aktivitesi Katılımcı Aktivitesi Kaynaklar/
materyaller 

Temel ders
aktivitesi 2

Bir grafik düzenleyici tanıtın (hangi tür olacağı
değişebilir – Venn diyagramı, kareli kağıt, süreklilik
çizgisi gibi). En basiti, süreklilik çizgisi kullanarak,
iki zıt yöne ‘Geçmişi över’ ve ‘Geçmişi kötüler’
saptamalarını yerleştirmektir. Süreklilik çizgileri
her gruba ayrı ayrı verilebilir ya da sınıf tahtasında
ya da sınıfta bir süreklilik çizgisi yapılabilir. 

Öğrenciler arasında dolaşın ve yapacakları temel
aktivitede kendilerine destek olun (yandaki sütuna
bakın).

Tüm sınıf olarak bir tartışma yapın – Resimleri
nereye yerleştirmeliyiz? 

Gruplar halinde çalışarak (ya da
bütün sınıf yaklaşımı kabul
edilmişse sınıf olarak)
öğrencilerin, bir önceki aktivitede
inceledikleri çeşitli anıt eserleri
süreklilik çizgisi grafik
düzenleyicisi üzerinde nereye
yerleştireceklerine karar vermeleri
gerekmektedir (bunu ‘geçmişi
olumsuzlar’ / ‘geçmişi över’
karşıtlıkları çerçevesinde yaparlar). 

Sınıftaki genel tartışmaya katkı
koyun – Parçalar nereye
yerleştirilmeli?

Her gruba grafik
düzenleyicinin basılı
kopyası verilebilir ya da
tüm sınıf için ortak bir
grafik düzenleyici (pano
ya da duvar)
kullanılabilir ya da her
iki de seçenek bir arada
olabilir. 

Sonuç
sorgusu /
genel aktivite 

Genel bir sınıf tartışması yaparak, girişte sorulan
- İnsanlar neden geçmişi anıt eserlerde temsil eder
ve anıtların işlevi nedir? sorusu ile – Ne gibi farklı
türden anıtlar bulunmaktadır? sorularını yeniden
ele alın.

Bunun, bir sonraki dersle nasıl ilgili olduğunu
açıklayın: Anıt eserlerde kayıp şahıslar nasıl temsil
edilmiştir ve nasıl anılmıştır? Bosna Hersek’ten
örneklerin incelenmesi.

Genel sınıf tartışmasını dinleyin ve
katkı koyun.
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Aşama

Oryantasyon/
başlangıç
aktivitesi

Sınıfa önceki ünitede sorulan soruları hatırlatınız –
İnsanlar neden geçmişi anıt eserlerde temsil ederler
ve anıtların işlevi nedir? – ve bu derste bir bağlam
içinde (Bosna Hersek) anıt eserlerin nasıl
kullanıldığının incelenmesiyle beraber ‘Bosna
Hersek’te yapılan anıt eserler kayıp şahıslar
konusuna nasıl yaklaşmıştır?’ sorusunun
yanıtlanacağını açıklayınız.

Üç anıt eserin (Kozarac, Srebrenitsa ve Mostar)
resimlerini power point sunumu ile ya da basılı
kopyalarla gösterin ve öğrencilerden ‘Bu anıt
eserler birbirlerinden nasıl farklıdırlar?’ sorusuna
yanıt vermelerini isteyiniz. 

Bu aktiviteyle ilgili genel tartışma – öğrencilerin
anıt eserlerle ilgili sadece görüntülerine bakarak
oluşturdukları fikirleri alın. Bu fikirleri ders
sonunda yeniden gözden geçirmek üzere kaydedin
(örn., bir kağıt tahtası ya da beyaz tahta üzerine
yazarak).

Küçük gruplar halinde üç anıt eseri
tartışın ve soruyla ilgili bir yargıya
varın (sol taraftaki sütuna bakın).

Genel sınıf tartışmasına katkı
koyun.

Öğretmen Aktivitesi Katılımcı Aktivitesi Kaynaklar/
materyaller 

Üç anıt eserin
bilgisayar

görüntüleri veya
fotoğrafların basılı
kopyaları.

Aktiviteler
Arası Geçiş

Yapmaları gerekenlerle ilgili öğrencilere bilgi verin:
Öğrenciler gruplar halinde çalışacaklar, her grup bir
anıt eser alacak ve bunu araştıracak, ardından
bulduklarını sınıfa sunacaktır. 

Öğrencilerden ellerindeki örnekler üzerinde
çalışırken şu soruları göz önünde bulundurmalarını
isteyiniz: 

• Anıt eserde anılan kimdir / nedir? 

• Anılaştırmayı kim yapmaktadır?

• Bu anıt eserleri yapan kişilerin amaçlarıyla ilgili
olarak anıta bakarak ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz?

Dinleyin ve sorular sorun. 

Küçük gruplar oluşturun (her
grupta 3-5 öğrenci olabilir) ve bir
ödev kağıdı ile, her grupta farklı
olacak şekilde, fotoğraf/lar alın
(sağdaki sütuna bakınız).

Birkaç farklı
‘bilgi kağıdı’

(anıt eserin yapımının
arkaplan bilgileri
içeren) ve Kozarac,
Srebrenitsa ve
Mostar’daki anıt
eserlerin fotoğrafları.

Bölüm 4(b) Kayıplar için anıt eserler: kayıp şahıslar anıt eserlerde nasıl temsil edilmiş ve
anılmıştır? Bosna Hersek’ten örneklerin incelenmesi.

Temel ders
aktivitesi 1

Gruplar arasında dolaşınız ve yapmaları gereken
çalışmanın anahtar sorularını hatırlatarak
öğrencilere yardımcı olunuz.

Yukarıdaki gibi küçük gruplar
halinde inceledikleri anıt eserle
ilgili yanıtlar geliştirirler. 
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Aşama

Aktiviteler
Arası Geçiş

‘Temsilcilik’ geribildirim aktivitesini açıklayın. Her
gruptan bir üye diğer grupları ziyaret edecek ve
inceledikleri anıt eserle ilgili bilgi verecektir. Her
‘temsilcinin’nin bunu yapmak için 10 dakikası
olacaktır. Sırayla tüm grupların, her bir ‘temsilci’
tarafından ziyaret edilmesi gerekmektedir. 

Dinleyin ve sorular sorun. 

Öğretmen Aktivitesi Katılımcı Aktivitesi Kaynaklar/
materyaller

Sınıfın tüm
üyelerinin bir

önceki aktivitede
kullanılan tüm anıt
eserleri görmesi
gerekecektir. Bunların
resimleri yansıtılabilir
ya da basılı kopyalar her
öğrenci grubuna
dağıtılabilir. 

Temel ders
aktivitesi 2

‘Temsilcilik’ aktivitesi sırasında öğrenciler arasında
dolaşın ve onlara yardımcı olun – zaman
kısıtlamasına uymalarını ve sorulara
odaklanmalarını sağlayın.

Her gruptan temsilci öğrenciler
sınıfta dolaşarak grupları kendi
gruplarının incelemiş olduğu anıt
eserle ilgili diğer grupları
bilgilendirir. 

Temsilci olmayan grup üyeleri,
temsilcileri dinleyip, sorular
sorarlar.

Temsilci
öğrenciler

resimlerin basılı
kopyasına ihtiyaç
duyabilir.

Sonuç
sorgusu /
genel aktivite

Giriş kısmında sorulan soruyu yeniden ele alın - ve
sorunun tartışılması için genel bir sınıf tartışması
düzenleyin.

Dersin başında öne sürülen fikirleri yeniden
değerlendirin. Bu fikirlerden revize edilmesi
gerekenler var mıdır? Hangi yeni fikirler eklenebilir? 

Bu dersin, öğrencilerin kendi anma projelerini
tartışacakları ve tasarlayacakları bir sonraki
üniteyle (Ünite 5) olan bağlantısını açıklayın. 

Genel sınıf tartışmasını dinleyin ve
katkı koyun. 

Öğrencilerin bu
ünitenin / dersin
başında ürettikleri
fikirlerinin yazılı olduğu
kağıt tahta ya da beyaz
tahta. 
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Ünite 5: Kıbrıs’taki kayıp şahıslar nasıl anılmalı?

Amaçlar / Hedefler

• İkincil Anlama 

- Öğrencilerin geçmişle ilgili temsillerin ve yorumların nasıl oluşturulduğunu anlamalarının geliştirilmesi.

- Öğrencilere, geçmişteki temsillerin ve onları oluşturan insanların amaç ve hedeflerini nasıl ifade ettiğini anlamalarına yardım etmek.

• Tözel (olgusal) Bilgi

- Öğrencilerin Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusuyla ilgili toplumsal tarihi anlamalarının geliştirilmesi.

Ünitenin mantıksal temeli ve özeti

Öğrenciler, bu ders dizininde şu ana dek kayıp şahıslar konusundaki tarihsel bilgilerini ve anlamalarını dünyadaki başka bir dizi ülke bağlamı
(Ünite 1) ve Kıbrıs bağlamına (Ünite 2) bakarak geliştirdiler. Öğrenciler, ayrıca, Kıbrıs’taki çeşitli grupların, kayıp şahıslar konusunda farklı
zamanlarda benimsedikleri farklı yaklaşımları anlamalarını geliştirmişlerdir (Ünite 4). Bununla birlikte, Ünite 3 kapsamında, toplumsal tarihi
ve anıt eserler ile anma mekanlarının nasıl analiz edilebileceğini, hangi amaçlara hizmet etmek üzere yapılabileceklerini ve geçmişle kurmaya
çalıştıkları ilişkileri kavramış bulunmaktadırlar.

Bu ünitenin amacı, edinilen bilgileri ve anlama yetilerini daha da derinleştirmek ve öğrencilerin anma yoluyla kayıp şahıslar konusuna nasıl
yaklaşılabileceğini sorgulamaya devam etmelerini sağlamaktır. Önceki üniteler temel olarak tarihsel düşünmeye ağırlık vermekte iken, bu ünite,
öğrencilerin geçmişle ilgili olarak tarihsel düşünmeleri ile, bunun yanında, şimdiki zamanı ve geleceği de düşünmelerini gerektirmektedir: Başka
bir deyişle, bu ünite, disipliner tarihle ilgili olduğu kadar, bellek politikalarıyla da ilgilidir.

Bu ünitede doğrudan ‘Kıbrıs’taki kayıp şahıslar nasıl hatırlanmalıdır?’ genel araştırma sorusu ele alınmaktadır. Ünite kapsamında öğrencilerden
istenenler şunlardır:

a) Anma önerilerinin hangi amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği ve hazırladıkları anma önerilerinin değerlendirileceği kriterler
üzerinde sınıf olarak ortak karara varmak;

b) Küçük gruplar halinde, bir anma önerisi hazırlamak için taslak raporlar üretmek ve (1) araştırma yapmak, (2) öneri geliştirmek ve (3) bu
önerileri tüm sınıfa sunmak; 

c) Akran değerlendirme yoluyla, birbirlerinin önerilerini değerlendirmek ve sınıf olarak hangi önerinin önceden uzlaştıkları kriterleri (yukarıda
b) en doğru şekilde yerine getirmiş olduğuna karar vermek.

Altta, bu bölümdeki her kısımla ilgili açıklamalar bulunmaktadır.

a) Amaçlar ve Kriterler

‘Kıbrıs’taki kayıp şahıslar nasıl hatırlanmalıdır?’ sorusunu yanıtlarken, önce bir başka soruyu, ‘Kayıp şahısları anmaktaki amaçlar ne olmalıdır?’
sorusunu yanıtlamak gerekmektedir. Ünitenin bu bölümünde, öğrenciler bu iki konuya yoğunlaşmalı ve özellikle aşağıdakileri yapmaları için
teşvik edilmelidirler:

Ünite 5
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• Kayıp şahısların anılmasının amaçlarının neler olması gerektiğini tartışmak ve uzlaşıya varmak, 

• Anma önerilerinin bu amaçları karşılamakta ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için kullanacakları kriterleri belirlemek.

Bunlar ucu açık sorulardır. Aynı zamanda riskli sorulardır – örneğin, bazı öğrencilerin anmanın amacının bölünmüşlüğün devam ettiği ülkedeki
sınırın her iki yanındaki toplumlar arasında uzlaşmaya katkı sağlaması gerektiğini öne sürmelerinin mümkün olduğu gibi bazı öğrencilerin de
toplumların bölünmüşlük halini doğal kabul etmeleri ve anmanın amacının tek bir toplumun ya da siyasi grubun veya askeri gücün yaptığı bir
adaletsizliğin unutulmamasına hizmet etmesi gerektiğini öne sürmesi de eşit oranda mümkündür. Öğretmenlerin rolü, öğrencilerin bu konular
üzerinde fikirlerini paylaşarak münazara etmelerini sağlamak ve tartışmalara engel olmamaktır, ancak, aynı zamanda, öğretmen öğrencilerine
birer tarih öğrencisi olarak birtakım zorunlulukları olduğunu hatırlatmalıdır – mesela, yaptıkları değerlendirmelerde dengeli olma ve kişisel ya
da ideolojik nedenlerle herhangi bir kanıtı ya da bilgiyi hasır altı etmeme zorunluluğu gibi.

Öğrencilerin önerecekleri kriterlerin nelerden oluşacağı, amaçlarla ilgili soruya nasıl yanıt verdikleriyle ilgili olacaktır ve çok farklı kriterler
oluşturulabilir. Anma girişiminin amacını uzlaşmaya hizmet etmek olarak kabul eden bazı varsayımsal kriterler şunları içerebilir:

• Çeşitlilik: Anma projeleri mümkün olduğu kadar fazla çeşitlilikte yaşanmışlıkları, toplumları ve zaman aralıklarını kapsamayı hedeflemelidir;

• Çoklubakışaçısı: Anma projeleri, katılımcıların ve ziyaretçilerin kayıp şahıslar konusuyla ilgili bir dizi farklı bakış açılarını öğrenmelerini
sağlamalıdır;

• Açık olma: Anma girişimleri bir tek anlam ya da anlatı empoze etmek yerine katılımcıları ya da ziyaretçileri kendi anlamları ve anlatılarını
oluşturmaya teşvik etmeyi amaçlamalıdır;

• Doğruluk ve denge: Anma projeleri detaylı olarak araştırılmış olup, tarihsel olarak doğru bilgiler vermeli, ayrıca konuyu kapsamlı olarak
ele almalıdır;

• Hassasiyet: Anma projeleri kayıp şahıslar sorununun hassas bir konu olduğunu takdir ettiğini ortaya koyan farkındalık sergileyerek,
doğabilecek farklı toplum tepkilerini öngörüp, bunları dikkate alacak şekilde konunun temsil edilmesini sağlamalıdır.

Öğrenciler için bu noktada tartışılması gereken bir konu anmanın hangi türde yapılacağıdır: Hangi tür anma biçimlerinin en uygun olduğu
düşüncesindedirler? Pek çok olasılık vardır, örneğin: Somut anıt ya da anma mekanları; dökümantasyon ya da eğitici materyaller ya da sergiler;
toplumları biraraya getiren anma etkinlikleri; anma günleri vs.

b) Tasarım

Önceki ünitelerdeki çalışmalar sayesinde, öğrenciler pek çok kanıt kaynağından ve ayrıca kayıp şahıslar konusuyla ilgisi bulunan çeşitli toplum
kesimlerinden haberdar olmuş olacaklarından, bunların sunduğu bilgilerden yararlanabileceklerdir.

Bir anma projesi hazırlamak, bilgiyi ve anlamayı pratiğe koymaktır ancak araştırma boyutu da bunun bir parçasıdır. Öğrencilerden tasarım
aşamasına geçmeden önce aşağıdaki iki soruyu gözden geçirmeleri istenmektedir:

• Halihazırda bildiğimiz nedir? Projemizi yapmamızda bize yardımcı olacak neler öğrendik? 

• Daha fazla bilmemiz gereken ne vardır ve bu bilgiye nasıl ulaşabiliriz?

İkinci soruya, projeyi tamamlamak için ne kadar süre olduğuna bağlı olarak, birkaç farklı şekilde yaklaşılabilir. Farklı okullardaki tarih derslerinde
benimsenen değişik yaklaşımlara göre, öğrencilere araştırmalarını yapmaları için çok kısıtlı bir süre (örneğin bir derslik) verilebilir ya da araştırma
için daha uzun bir süre verilebilir. Eğer süre, mecburiyetten ötürü, kısıtlı ise, araştırma ‘masa başı çalışması’ ve tek bir derste bilgisine



başvurulabilecek tür kaynaklarla (örneğin basılı kaynaklar ve internet kaynakları) sınırlı kalacaktır. Eğer daha fazla zaman verilmişse, öğrencilerin
araştırdıkları konuyla ilgili bazı mekanları ziyaret etmeleri ve anahtar kişilerle biraraya gelmeleri ve fikir almaları mümkün olabilir (örneğin
Ünite 2 ve 4’te değinilen Kayıp Şahıslar Komitesi ya da diğer gruplar).

Öğrencilerin araştırarak yanıt arayabilecekleri başka sorular arasında şunlar bulunmaktadır:

• Kayıp şahıslar geçmişte nasıl anılmıştı?

Sınırın her iki yanında, kayıp şahısları anmak için anıt eserler yapılmış mıdır? Yapılmış olan anıt eserler, şayet varsa, ortak özellikleri ne
oranda paylaşmaktadır? Tüm bu anıt eserler, Kıbrıs sorunuyla ilgili ne tür öyküler anlatır? Okulun yakınında anıt eserler var mıdır ve bunlardan
neler öğrenilebilir?

• Kayıp şahıslar ve başlarına neler geldiğiyle ilgili olarak, Kıbrıs’ta konu üzerinde çalışmakta olan çeşitli anahtar gruplardan
neler öğrenebiliriz?

Öğrenciler, mesela Kayıp Şahıslar Komitesi gibi örgütlerden neler öğrenebilir?

• Kayıp şahısların yakınlarını temsil eden örgütler konuyla ilgili ne tür görüşlere sahiptir? 

Kayıp yakınlarının ve onları temsil eden örgütlerin görüşleri, doğrudan kendilerine danışılarak ya da dolaylı olarak bu örgütlerin basına
yansıyan görüşleri internet sayfalarından ya da diğer medyadan okuyarak öğrenilebilir.

Ünitenin bu bölümünde, tüm öğrenci gruplarından beklenen anma projelerini araştırmaları, tasarlamaları ve sınıfın diğer üyelerine sunmalarıdır.
Tasarım kısmının başarılabilmesi için pek çok yol vardır ve aşağıda tasarımla ilgili verilen örnek, mümkün olan stratejilerden sadece birini
sunmaktadır. Tüm grupların, tasarım raporlarının uyması gereken açık kurallar konulması gerekir ancak bunun önceden belirlenmesi mümkün
değildir çünkü, amaç, kriterler ve bu çalışmadaki diğer kurallar öğrenciler tarafından belirlenmektedir. Ancak, her şekilde, tüm grupların ne
yapılması gerektiği konusundaki önerilerini, bunun nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili önerilerini ve neden bunların bu şekilde yapılması
gerektiğiyle ilgili önerilerini net bir şekilde açıklamaları gerekmektedir.

c) Akran Değerlendirmesi

Bu ünitedeki akran değerlendirme aşamasında, öğrenci grupları çalışmanın ilk aşamasında üzerinde uzlaşmış oldukları kriterleri kullanarak,
çalışmanın son aşamasında yapılan sunuşlar sırasında birbirlerinin tasarım önerilerini değerlendirirler.

Akran değerlendirme birkaç şekilde yapılabilir ve aşağıda verilen örnek akran değerlendirme çalışmaları, mümkün olan farklı stratejilerden
sadece birini sunar.
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Aşama

Oryantasyon -
Başlangıç
Aktivitesi/

Ödevin açıklanması: Sınıf gruplar halinde
‘Kıbrıs’taki kayıp şahıslar nasıl hatırlanmalı’
sorusuna yanıtlar verip, anma önerilerini
tasarlayacaklardır. Öğrencilere, her gruptan kendi
tasarım önerilerini araştırıp, oluşturmalarının
isteneceğini ve sınıfta karşılıklı olarak birbirlerinin
önerilerini değerlendireceklerini, en sonunda,
tümü içinde ‘en iyi’ öneriyi hep beraber
seçeceklerini açıklayın.

Öğrencilere projeleri için çalışmaya başlamadan
önce iki anahtar soruyu tartışıp, cevaplamaları
gerektiğini açıklayın:

• Kayıp şahısları anmaktaki amaç/lar ne olmalıdır?

• Anma önerilerinin bu amaçları karşılayıp
karşılamadığına karar vermek için ölçü alınacak
hangi kriterler kabul edilmeli?

Dinleyin.

Öğretmen Aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller

Temel ders
aktivitesi 1

Sınıfı gruplara bölün. 

Gruplara ilk anahtar soruyu tartışma ve ortaya çıkan
fikirleri bir A3 kağıdına (her gruba bir adet) geçirme
görevi verin. 

Gruplar arasında dolaşın ve kendilerine destek
verin. 

İlk soruyla ilgili genel bir tartışma yaptırın ve proje
önerilerinin karşılamaya çalışması gereken amaçlar
üzerinde uzlaşma sağlamasını hedefleyin (örn.,
oylama yaparak). 

Üzerinde uzlaşma sağlanan amaçları yazın ve dijital
olarak kaydedin (örn., okulun dijital fotoğraf
makinesiyle).

Gruplara ikinci anahtar soruyu tartışma ve mümkün
olan kriterleri yapışkan not kağıtlarına not almaları
(her kağıda tek kriter yazılacak) görevini verin. 

Gruplar arasında dolaşın ve destek verin.

İkinci anahtar soruyla ilgili genel bir tartışma
yaptırın. Gruplar beş anahtar kriter
belirleyeceklerdir. Her grup, sınıfın önüne gelip
sırayla bir kriteri açıklar ve bunun yazılı olduğu
yapışkanlı not kağıdını panoya yapıştırır. Bütün
kağıtların panoya yapıştırılması bittiğinde, bir

Küçük gruplar halinde ilk anahtar
soruyu tartışın ve bir A3 kağıdı
üzerine uzlaştığınız fikirleri yazın. 

Tüm sınıf olarak ortaya sürülen
fikirler konusunda geribildirim
verin ve tartışın.

Küçük gruplar halinde ikinci
anahtar soruyu tartışın ve
yapışkan not kağıtlarına (her
kağıda bir kriter yazılacak şekilde)
notlar alın.

Tüm sınıf olarak geribildirim verin
ve tartışın.

A3 kağıtları.

Tükenmez kalemler.

Yapışkanlı not kağıtları.

Fotoğraf makinesi
(panoda alınan sınıf
kararlarını belgelemek
için).

Ünite planı 5
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Aşama

Aktiviteler
arası geçiş

Gruplar halinde önerilerini tasarlamaya
başlamadan önce, öğrencilere ellerindeki
kaynakları gözden geçirmeleri ve daha fazla
araştırma yapmaya ihtiyaç olup olmadığına karar
vermeleri gerektiğini açıklayın.

Öğretmen Aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller 

Temel ders
aktivitesi 2

İki ek anahtar soru yöneltiniz:

• Halihazırda bildiğimiz nedir? Projemizi
yapmamızda bize yardımcı olacak neler
öğrendik?

• Daha fazla bilmemiz gereken ne var ve bu bilgiye
nasıl ulaşabiliriz?

Sınıftaki grupları ikiye bölün – A ve B olarak. A
grubu ilk soruyu, B grubu ise ikinci soruyu
alacaktır. Her gruba beyaz tahta kalemi verin ve
(a) soruyu beş dakika süreyle tartışmalarını 
(b) sonra da aralarından bir kişiyi (grup sözcüsü)
grubun fikirlerini panoya (pano her soruya bir
tarafın ayrılacağı şekilde ikiye bölünmüş
olacaktır) eklemesi için sınıf önüne
göndermelerini söyleyin.

Gruplar arasında dolaşın ve destek verin.

Bir araştırma planı üzerinde uzlaşıya varmak
amacıyla sınıfı yönlendirin – üzerinde hemfikir
olunup, her grubun yapması gereken araştırma
türlerinin bir listesi; üzerinde hemfikir olunan
yararlanılacak kaynakların bir listesi.

Daha sonra paylaşılmak üzere bu kararları
kaydedin (örn., okulun fotoğraf makinesini alınız).

Dinleyin ve sorular sorun.

Gruplar, sorularını (A grubu mu
yoksa B grubu mu olduklarına
bağlı olarak) yanıtlamak için grup
içinde beyin fırtınası yaparlar.
Grup sözcüsünün tüm sınıfla
paylaşmak üzere panoya yazacağı
anahtar fikirler listesi üzerinde
anlaşmaya varırlar.

Her gruptan sözcüler anahtar
fikirleri panoya yazar.

Sınıftaki genel tartışmaya katkı
koyun.

Beyaz tahta kalemleri /
tebeşir – her gruba bir
adet.
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Aktiviteler
arası geçiş

Öğrencilerinize şu ana dek halihazırda belirlenmiş
olan gruplar halinde çalışarak anma önerilerini
oluşturma görevi veriniz.

Zaman süresi (çalışmanın ne kadar sürede teslim
edilmesi gerektiği) ve her grubun kaydettiği aşama

Dinleyin ve sorular sorun. Daha önce üzerinde
anlaşılmış olan hedef
ve kriterleri gösteren bir
kayıt (örn., anlaşmaya
varılmış hedef ve

tartışma başlatın – benzer olanları gruplandırın ve
sınıfın kullanacağı beş kriter üzerinde anlaşmaya
varmayı hedefleyin (örn., oylama yaparak).

Kriterlerle ilgili alınan kararları kaydedin (örn.,
sınıfın yapışkanlı not kağıtarını panoda nasıl
düzenlemiş olduğunu belgeleyen dijital bir
fotoğraf ile).



Temel ders
aktivitesi 3

Gruplara projeleri için araştırma yapmak ve
önerilerini tasarlamak üzere görev verin (süreye,
amaçlara, kriterlere ve belirlenen formata uygun
olarak).

Gruplar arasında dolaşıp, destek verin. 

Gruplara verilen zamanı, amaçları, kriterleri, vs.
hatırlatın; gruplara ilerleme raporlarını sunacakları
rapor verme noktalarını hatırlatın ve çalışmaları
sırasında grupları dolaşıp, onlara fikirler verin. 

[ÜNİTENİN BU BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA YAPMAK VE
TASARIMI OLUŞTURMAK İÇİN VERİLEN ZAMANA
GÖRE FARKLI OLACAKTIR.]

Kaynakları araştırın –
örn., kitaplar ve diğer
basılı kaynaklardan
yararlanın, internet
siteleri, var olan anıt
eserler ve anma
mekanları, ilgili
örgütler vs. ile ilgili
bilgilere erişilebilecek
internet adreslerini
ziyaret edin. 

[BU MATERYALLER
ÖDEVDE ARAŞTIRMA VE
TASARIM İÇİN VERİLEN
SÜREYE VE
ÖĞRENCİLERİN
ARAŞTIRMALARINA
NEYİ DAHİL
EDECEKLERİYLE İLGİLİ
VERDİKLERİ KARARA
BAĞLI OLARAK
DEĞİŞECEKTİR –
YUKARIDAKİ
YORUMLAR KISA BİR
ZAMAN SÜRESİ VE
‘MASA BAŞI
ARAŞTIRMASI’ MODELİ
VARSAYILARAK
YAPILMIŞTIR.]

Aşama Öğretmen Aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller
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sırasında öğretmene rapor vermesi gereken rapor
noktalarını belirleyiniz. 

Sınıfa üzerinde anlaşılmış olan hedef/ler ve
kriterleri hatırlatın (örn., daha önce çekilmiş
fotoğrafları panoda göstererek).

Raporların yazılacağı bir format üzerinde fikir
birliğine varınız – örn., her grubun tasarısının (1)
ne yapılması gerektiğiyle ilgili önerileri (2) bunun
nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili önerileri ve (3)
neden bunları önerdiklerini rasyonel olarak ifade
eden net bir açıklama içermesi gerektiği gibi. Her
grubun fikirlerini tüm sınıfa sunması için anlaşılmış
olan bir süre olacaktır.

kriterlerin panoda
gösterilecek
fotoğrafları).
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Aşama

Sonuç
sorgusu /
genel aktivite 

Genel sınıf tartışması yaptırın: Çalışmanın
sonucunda, kayıp şahıslar konusuyla ilgili, gruplar
genel olarak ne düşünüyorlar? Bu konuyla ilgili
şimdi ve gelecekte ne yapılması gerektiğini
düşünmekteler? Sınıf olarak, bu konuda herhangi
bir girişimde bulunmak istiyorlar mı?

Genel sınıf tartışmasına katılım.

Öğretmen Aktivitesi Katılımcı aktivitesi Kaynaklar/
materyaller

Temel ders
aktivitesi 4

Her gruba sırayla tasarı önerilerini tüm sınıfa
sunmaları için görev verin.

Her gruba sözlü geribildirim veriniz (gruplara hem
geribildirim veriniz, hem de kriterlere göre
notlama yapan grupları geribildirim yapmaları için
yönlendiriniz).

Genel toplamı belirlemek için her sunuş sonrası
verilen notları birleştirin.

Sunuşlar ve geribildirimlerin ardından, her kriter
karşısında en yüksek notu alan grubu belirleyin
(farklı grupların farklı kriterlerde en yüksek notu
almaları muhtemeldir).

Her gruptan, aldıkları geribildirimi tartışmalarını
ve tüm sınıfın genel tasarım önerisinin
özelliklerinin neler olduğuyla ilgili düşüncelerini
biraraya getirmelerini isteyiniz (iki öneri
birleştirilebilir, farklı önerilerden fikirler alınabilir
ve bunlar birleştirilebilir, vs.).

Tartışma yaptırın: Sınıf, genel olarak, önermeleri
gerekenin ne olduğuna karar vermiştir (ne, nasıl,
ve neden sorularıyla ilgili yukarıya bakınız).

Gruplar tasarı önerilerini sunarlar
ve sunuşlar sırasında dinleyen
öğrenciler sunuş yapan grupların
önerilere not verirler.

Her sunuş bittiğinde yazılı
geribildirim verin (bunu
öğretmene verin) ve tüm sınıfa
kısa sözlü geribildirim verin.

Sunuşlar bittiği zaman, aldıkları
geribildirimleri gruplarında
tartışırlar ve tüm sınıfın genel
tasarım önerisinin özelliklerinin
neler olduğuyla ilgili düşüncelerini
biraraya getirirler (sola bakınız).

Genel sınıf tartışmasına katılım. 

Yukarıdaki belirtilen
materyaller.

Aktiviteler
arası geçiş

Akran değerlendirmesi ve sunuşlarla ilgili kuralları
açıklayız.

Örneğin, her grubun, tasarı önerisini tüm gruba
sunması için 10 dakikalık bir süresi olacaktır.
Gruplar, başka sunuşları dinledikleri sırada (ama
sunuş sırasında değil) üzerinde anlaşılmış olan
kriterlere göre sunuş yapan gruplara not verecek ve
her kriter için geribildirimde bulunacaktır.

Her öğrenci grubuna
birbirlerinin sunuşlarını
dinlerken doldurmaları
için verilecek notlama
kağıtları (uzlaşılmış
kriterleri listeleyen).
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