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Eğitim de fırsat eşitsizliğinin, kitleleri olumsuz
ölçüde etkilediği günümüz dünyasında, yeni bir
paradigma arayışı içerisinde olan dünya kamuoyu
“Covid19” adlı bir milat kazandı. Fırsat eşitliği
tartışmalarını mumla aratan bu değişim süreci
konusunda kitleler nazarında büyük bilinmezlikler var olmakla beraber, iktidar erkinin paydaşları
(üretim araçları sahipleri ve enstrümanları) nazarında bir kafa karışıklığı gözlemlenmemektedir.
Süreci, algı yönetimi ile ilerleten iktidar erki bu
değişime çoktan beri hazırlıklı olduğu, karantina
günlerinde uzaktan eğitim enstrümanlarını sisteme katarak yeni bir süreci başlattıklarını ilan ettiler. Siyaset, ekonomi ve sosyal yaşamı derinden
etkileyecek olan bu dönüşüm, Covid19’u fırsata
çeviren bir kapitalist kurnazlıkla işlemektedir.
Eğitimin toplumsal hayattaki önemi üzerine ve
eğitimin geçmişten günümüze seyri adına geniş
açılımlar yapmadan eğitimin, Covid19 pandemisi
önce ve sonrası iki başlık altında (Pandemi Öncesi-Pandemi Sonrası) bir değerlendirmeye geçmek
istiyorum. Covid19 pandemisinin, eğitim paradigmasında ne türlü bir değişime yol açtığını ve
bunun sonuçlarına dair öngörüleri bu başlıklarda
değerlendireceğim.
Pandemi Öncesi Okul ve Bileşenleri: Resmi
Okulların Başarısız Rutinleri Kabullenilmiş,
Sınav Başarısı Yükü Özel Okullara Atılmıştı
Yarattığı bir sistemin ürünü olarak insan, bu sistemi ve sistemin ürünü kendisini çağlar boyunca
revize etmiştir. 19. yüzyılda ulus devletlerin,
ihtiyaç ve beklentilerinin yarattığı köklü dönü1 Özel Eğitim Kurumunda Öğretmen ve Yönetici

şüm, 20.yüzyılda teknolojik kazanımları ile beraber farklı bir mahiyete dönüştü. Ortakçılığı bir
kültür olarak dayatan istendik davranış eğilimi
olarak eğitim, teknolojik ve bilimsel ilerlemelerle
beraber, farklı varoluşlara sahip olmayı ve bireysel farklılıkları kültür olarak dayatan bir içeriğe
sahip oldu. Toplumsal hayatta farklılaşan bu ihtiyacı karşılayacak bir eğitim misyonundan yoksun
bir paradigma içindeyiz.
Covid19 pandemisinden önce, okullaşma oranlarının artışıyla beraber, okullu olmanın niteliği
konusunda gerek özel sektörde, gerekse de devlet
kontrolündeki eğitim kurumlarında sıkıntılı bir
döneme işaret eden ve “neden okul var” ve “ne
işe yararın” sorunları ile boğuşuyorduk. Okulsuz
bir toplum inşasına yavaş yavaş gidildiğine dair
türlü emareler ve okulu, bireyin ufkunu kapatan bir misyon ve öğretmeni bir bilgi taşıyıcısı
formuna çeviren bir nitelikle karşı karşıyaydık.
Okul bileşenlerinden biri olan aile içinse, okul
sorumluğu olan çocuklarının, sorumluluğundan
kurtulduğu bir mekan olarak tasarlanıyorlardı.
Okul mevcut bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle
aynı çağdaşlıkta görünmeyen ve gerek eğitimci,
gerekse de eğitimin diğer bileşenleri için bireysel farklılıkları ortaya çıkaran bir misyonla değil
çağdışı bir vizyonla hareket ediyor algısı hüküm
sürüyordu.
Özel öğretimde çalışan bir eğitimci olarak bu karşıtlığı bütün olumsuzluklarıyla muhattap olmak
zorunda kalıyorduk. Nispeten bir devlet okuluna
oranla özgürce bireyi yetiştirme gaye ve şartlarına sahip olsak da ulusal ölçekte yerleştirme ve
giriş sınavları bizleri sınırlayabiliyordu. Bu sınırlama bireyin ihtiyacı olan sosyalleşme, kendini
ifade etme ve düşüncelerini özgürce yayma ve en

önemlisi yaşama olanaklarına sahip olmamalarına sebep oluyordu. Kurum ve eğitimciler geniş
bir perspektiften öğrenciyi yönlendirme amaç ve
çalışmaları; aile veya otoritenin başarı algısına
yenik düşüyor. Öte yandan; dershanelerin kapatılması ile beraber, dershaneleşen bir okulla karşı
karşıya kaldık. 10 yıllık bir eğitim emekçisi olarak; 10 yılın sonunda ne okuduğum ortaöğretim
kurumu ve ne de okuduğum üniversitenin bana
katkılarını öğrencilerimize verememenin sıkıntılarını yaşıyordum.
Eğitimin piyasalaşması beraberinde özel okul ve
özel yükseköğretim kurumları eğitimin büyük
bir kısmını manipule etme fırsatı yakaladı. Bütün
eğitim bileşenleri, ortaklaşa yalanın bir parçası
haline geldiler. MEB’in denetimleri veyahut Talim Terbiye‘nin çerçeve programları, bürokrasinin istediği ve zımmen yapılmış gibi gösterilen
evraktan ibaret bir hal aldı. Eğitimin günlük işleyişi, öğretmenin vicdanı çerçevesine oturtulmuş
ve bu süreç aynı zamanda özel sektörde piyasa
kurallarını gözeten bir yaklaşımı zorunlu kılmaktaydı. Bu durum öğrencilerin okulu bir kapatılma
olarak düşünmesine ve gelişiminin önünde bir
engel haline geldi. Keza eğitimciler açısından
okul, bir mesai doldurma mekanı ve “akşam olsa
da gitsek” niteliğine bürünmüş idi.
Eğitimciler, bilgi paylaşmlarından dönüt alamadıklarından yakınıyor, öğrenciler bilindik ezberlerle ders yüklerinin fazlalığından yakınıyorlardı.
Aileler çocuklarının bilgisayar vb. araçlarda geçirdikleri zamanlarının fazlalığından ve ders sayılarının azlığından söz ediyorlardı. Zaman sorunu;
hem eğitimci, hem veli, hem de öğrenci açısından
bir sorundur. Sınav endeksli bu bakış açısında,
tüm okul bileşenleri büyük bir yükün altında eziliyordu. Bunun özel sektörde yansıması, devlet
okullarına göre çok daha büyük. Devlet okulları,
“mesai” kavramına bağlılıkları-zorunlulukları
yüzünden öğrenci ve öğretmeni bu yükten kurtarıyor olsa da ailenin talebinin karşılanması, özel
sektöre devrediliyordu. Özel sektör emekçisi açısından mesai kavramının pek bir karşılığı yoktu.
Abartılı örneklerde gece saat 23’e kadar eve gidip
ders veren öğretmenlerin olduğunu biliyoruz.
Özetle; öğrencinin bütün bir yaşamı, sınavda
çıkacak müfredatla sınırlanırken, eğitimci öğren-

ciye sınav müfredatı aktarmakla sınırlanmıştı. Ve
bu iki kutbun etkileşiminde, velinin kriterleri değerlendirme sopasıyla karşı karşıyaydık. Özetle;
pandemi öncesi, özel okullarda nicelik bakımından ağır bir ders yükü ile yüklü öğrenci-öğretmen-okul, nitelik olarak öğrenciyi-öğretmeni-okulu geliştirmekten uzak bir görüntüye sahipti.
Türkiye de eğitimin gidişatı noktasındaki bu tür
olumsuzlukların içinde boğuşurken, COVID19
pandemisi şapkadan çıkan tavşan misali karşımıza çıktı. Pandemi öncesi olumsuzlukları, mumla
aratan ve çocuğu tamamen dışlayan bir durumla
karşı karşıya kaldık. 13 Mart 2020 tarihinde alınan karar yeni bir döneme ve yeni tür olumsuzluklara neden oldu.
Pandemi Sonrası Okul ve Bileşenleri: Yüz
Yüze Eğitim ve Anne Babalık Piyasalaştı,
Özellerden Beklenir Oldu, Özeldeki Öğretmenin Ağır İş Yüküne Dönüştü
16 Mart sabahı çalıştığım kuruma geldiğimde
bizi bekleyen durumun çokta bilincinde olduğumuz söylenemez, 30 Mart tarihiyle tekrar mevcut
düzene başlayacağımızın beklentisi içindeydik.
Bu iki haftalık süreç, muhatapların dinlendiği bir
süreç oldu. Fakat MEB’in çelişkili açıklamalarının başlamasıyla beraber hazırlıklara başladık.
Nisan ayında kurumların kapalı kalacağı anlaşılınca youtube üzerinden canlı yayın hazırlıklarına
başladık ve 1 Nisan itibarıyla kurumda youtube
üzerinden eğitim vermeye başladık. Bu sürecin,
Mayıs gibi bitirilmesi öngörülürken süreç Haziran ayına kadar sürdü. Devlet okullarında, EBA
sistemi üzerinden yapılan ders yayınlarını, bizler
bu defa zoom platfformu üzerinden yapmaya başladık. EBA sistemi üzerindeki denetim eksiliği
ve keyfilik, velileri özel kurumlara ve/veya özel
derslere yöneltti. Gelir durumu asgari ücret veyahut bununda altında emekli maaşı alan insanlar
çocuklarını yüz yüze eğitim görmeleri için özel
eğitim kurumlarına yönlendirildiler. Ekonomik
olarak zaten sıkıntıda olan ailelerin, bütçelerine
getirdikleri bu ek maliyet, ailenin birliğini de
sarsan gelişmelere neden oldu. Çocuklar, bu ağır
minnet duygusuyla kuruma gelmekte ve hızlı
sonuç almak için çok yoğun bir şekilde sınav
müfredatını özümsemeye kesin sonuç almaya
çalışmakta, kısa zamanda bu sonuca erişemeyen

çocuklarda psikolojik travmalara sebep olmaktadır.
Covid19 sürecini bir fırsata çeviren özel okul,
kurs vb. için işler yolunda ilerlerken, öğrenciler
ve özel sektör emekçisi öğretmenler için süreç
tam bir kabus. Devlet kendi bünyesinde çalışan
öğretmenlerinin muhafaza ederken özel sektörde
çalışan emekçileri, patronlarının insafına bıraktı.
Öte yandan, devlet kendi bünyesindeki öğrencileri velilerin insafına bırakırken, özel okul-dershane ğrencilerini de piyasa insafına mahkum
etti. Şöyle ki, normal düzlemde sosyal etkileşimi
minimalize edilen özel okul-dershane sürecinde
yaşam mücadelesi veren çocuklar, uzaktan eğitim
ile veli ve piyasa şartlarına kurban edildi. Öğrenciyle evde zaman geçirmeye alışık olmayan veli
açısından süreç, yine eğitimcilerde olduğu gibi
“tam bir kabus” olarak nitelendirilebilir. Teknolojinin aile yaşamında yarattığı etkileşimsizlik,
pandemi ile beraber aile içi çatışma ve gerçekliği
reddetmeye doğru evrildi. Öğrencinin yaşantısından habersiz, anne-babalar bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda kaldılar. Bu sorumluluktan kaçanlar
ve kaçmak isteyen ile özel eğitim kurumlarına
başvurdu. Bu kurumların birçoğu merdiven altı
diye tabir edilen ve denetimden yoksun kurumlardır. Denetim eksikliği öğrencileri istismara
açık bırakmaktadır. Bu vb. durumların çoğaldığı
bir dönem oldu.
Sonuç: Tütün ve Tekel İşçilerinin Sonuna Benziyor
İnsanın ne olacağı sorusu felsefi bir sorun olarak,
gerçekliği devam etmektedir. Bu soruna verilen
farklı yaklaşımları göz ardı edecek olursak, eğitimin yaratmak istediği insan tam da nasıl bir insan
istiyoruz sorunsalını bir sorun olarak gören bireyler yetiştirmek olduğu düsturu ile bugün istendik
yönde olamayan davranışları da kapsayan bireyleri yetiştirme olanağına sahibiz. Bu bağlamda,
mevcut teknolojik ve bilimsel ilerlemeleri de
gözeterek, gelecek kuşaklara aydınlamış bireyler
yetiştirmek gerekiyor.
Ülkenin genel gidişatındaki umutsuzluk, eğitimde aynı ölçüde umutsuz bir duruma sokmuştur.
İnsanların sorumsuzca, alınan kararlara karşı

geliştirdikleri tepkisizlik daha çok mevzini kaybedilmesine sebep olmaktadır. Eğitimcilerin ve
eğitim örgütlerinin pandemi süresince gösterdikleri tepkisizlik bana öğrenci olduğum süreçte
“Tekel” emekçilerinin tepki göstermelerine rağmen yaşanılan sonucu hatırlatıyor. 2005 yılında,
Tekel işçileri fabrikalarının kapatılmasına ve çocuklarının geleceksizleştirmesine tüm Türkiye’de
büyük bir tepki gösteriyorlardı. Adana Tekel
işçileri fabrikalarının kapatılma kararını protesto
ediyorlar ve işçiler, "Ya bu karar geri alınır ya
da buradan ölümüzü çıkarırlar"2 diyorlardı. Üniversite 3. sınıf öğrencisi olarak bu eyleme destek
mahiyetinde, gece saat 03.00’te fabrikadaydım
ve ilk defa bir fabrikaya girmiştim. Fabrika yemekhanesinde işçiler bütün Türkiye’de eylemleri
haberleştiren, o dönem hükümete muhalif bir kanalı seyrediyor ve sohbet ediyorlardı. Ertesi gün
işçiler, şenliklerde üniversitede ağırlamıştık ve
haklı mücadelelerinden kesin bir sonuç alacakları
umudunu yitirmemelerini konuşuyorduk. Sonra
gel zaman, git zaman geçti ve Tekel fabrikasında
çalışan işçilerin sesi soluğu kesildi. Mevcut işçilere tazminatlar yatırıldı ve aynı zamanda diğer
kamu iktisadı teşebbüslerine kadroları verildi ve
olay unutuldu. Tekel kapatıldı.
Bugün kapatılacak olan “Kamusal Eğitim” olup
aynı oranda bir tepki bile gelişmemektedir. Eğitim emekçileri ve kitle örgütleri krizden fırsat
üretmek peşinde, yani uzaktan eğitim araçlarıyla
da özel ders verilebiliyor yaklaşımıyla, bu değirmene su taşıyorlar. Ailenin ideolojik hegomonyasından, bir nebze de olsa, okulda nefes alan
çocuğu, ailelerine mahkum etmekte payları olan
bütün eğitim emekçilerine ve toplumsal kesimlere ağır bir vebal düşüyor. Acaba neye aracılık
ettiklerinin, hangi değirmene su taşıdıklarının
farkındalar mı?

2 https://www.evrensel.net/haber/167995/kapatmakararina-tepki

