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aik, bilimsel, demokratik kamusal eğitime yönelik piyasacı ve
dinci saldırıların Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar yoğunlaştığı bir dönemden geçerken, umudun pedagojisini inşa

etmek, barikatı güçlendirmek ve bu saldırılara karşı yürütülecek
mücadeleye katkı sunmak için (affınıza sığınarak, gecikmeli de olsa)
uzun bir aradan sonra “merhaba” diyoruz…

Laik bilimsel eğitim mücadelesinin okullardan başlayarak tüm Türkiye’ye yayılmasının zorunluluğunun ve hep birlikte mücadele etmenin öneminin farkında olarak bu sayımızda bu hattı nasıl güçlendireceğimize dair yazılara yer verdik. Müfredatta yapılan tartışmalı
değişiklikleri Rıfat Okçabol, Adnan Gümüş, Mustafa Solak ve Zeynep Sertçelik Görür yazılarında farklı yönleri ve çeşitli dersler açısından ele aldılar. Yine müfredattan çıkarılan Evrim Teorisinin niçin
öğretilmesi gerektiğini, Çağrı Mert Bakırcı yazdı. Eğitim-Sen Genel
Başkanlığına seçilen Feray Aytekin Aydoğan’la içinden geçtiğimiz
bu dönemde, eğitime ve eğitim emekçilerine yönelik saldırıları ve
bunlara karşı mücadele üzerine konuştuk. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Laik eğitim mücadelesini ortaklaştırmak
için ilerici demokratik örgüt temsilcileri ile arkadaşımız Nejla Doğan “Ne yapmalı, nasıl yapmalı?” üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.
Görüşlerini bizimle paylaşan Önder İşleyen, Gaye Usluer, Mustafa
Demir, Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Bozdoğan, Sibel
Yiğitalp, Aysun Gezen, Erdal Atıcı, Songül Tunçdemir ve Soydan
Kavraal’a çok teşekkür ediyoruz. Gökçe Çataloluk, hepimizin zihnine
acıyla kazınan Aladağlardaki yurt yangınını “Laiklik Neden Sınıfsal
Bir Meseledir?” diyerek ele aldı.

Ayrıca Hasan Hüseyin Aksoy’un “Eğitimin Tanımı Sorunsalı ve “Eleştirel Pedagojiler” ve Birol Alğan’ın “Öğrenci Öğretmen İletişiminde
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Öğrenci/Öğretmen” yazılarını da
ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Temmuz ayında Atina’da yapılan
ve dergimizin de düzenleyicileri arasında yer aldığı VII. Uluslararası
Eleştirel Eğitim Kongresine dair izlenim ve değerlendirmeleri Naciye Aksoy hocamızın kaleminden okuyabilirsiniz. Dergimizin her
sayısında mutlaka bir çeviri yazıya yer verme geleneğini sürdürüyoruz. Bu sayımızda da Periklis Pavlidis’in “Sosyalizm, Emek ve Eğitim:
Marx’tan Makarenko’ya” makalesini sizler için çevirdik.

Ülkeyi değiştirmeye kendimizden başlayalım diyerek biz de dizgi ve
tasarımda beğeneceğinizi umduğumuz değişiklikler yaptık. Keyifle
okumanızı ve mücadeleyi birlikte büyütmeyi diliyoruz. Bir sonraki
sayımızda daha güzel günlerde buluşmak ümidiyle… Sevgiyle kalın...
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ğitimi 15 yıldır İslamcıların belirlediği gündem çerçevesinde tartışıyoruz. Her gün İslamcı parti AKP’nin
yeni bir pratiği ile karşılaşan bizler, bu
süre içinde bir türlü kendi gündemimize
dönmeyi başaramadık.
Ocak 2017’de tartışmaya açılan öğretim programları değişikliği de hepimizi
hepten teslim aldı. Okulların açılmasına
ramak kala, Eylül’ün ilk haftasında yine
bir iktidar icraatı olan ders kitaplarındaki pedagojik olmayan içerik ve unsurlara
odaklandık.
2012’de 4+4+4 sistemine geçişle birlikte
din derslerinin ağırlığının artması, birçok
okulun din eğitimi veren okullara dönüştürülmesi, bu ders ve okullara uygun
müfredatların habercisiydi. 2017 müfredatı, dönüştürülen okullara, bilimden
esinlenen bilgilerden ayıklanmış program
ihtiyacından doğdu. Öğretim programlarındaki değişikliği, program tekniğine
aykırı olarak haftalık ders dağıtım çizelgesinin değiştirilmesi izledi.
Programların din ve milliyet kökenli dogmatik değerler eksenine oturtulmasına;
dinle çelişen bilimsel içeriklerin ve kaynağı insan olan evrensel değerlerin öğretim
programlarından ayıklanmasına caydırıcı
tepki verilmemesi, programların resmen
kabulünün ardından ders saatlerinin sü-
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resinin yeniden belirlenmesi konusunda
hükümeti cesaretlendirdi. Nitekim Milli
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatla ilgili çok büyük eleştiri almadıklarını
belirterek muhalefetin tepkisizliğinden
duyduğu hoşnutluğu “100 bin veya detaylı düşünürsek 1 milyona yakın değişiklik olmasına rağmen, hemen hemen
herkesin üzerinde eleştiri yaptığı bir iki
konuyu geçmedi” sözleriyle dile getirdi.
Haziran 2017’de bir yönergeyle biyoloji
ders saatinden alınan bir saat, din dersine
eklendi. Bu, evrim kuramının ders konusu olmaktan çıkartılması ardından, bilime
karşı yeni ve açık bir meydan okumaydı.
Ardından, 24 Haziran 2017 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan bir genelgeyle bir
yerleşim biriminde imam hatip okulu açılabilmesi için asgari 50 bin nüfus koşulu 5
bine çekildi. 5 bin nüfuslu yerleşim birimlerinde ortalama 150 lise öğrenci ve bir
genel lise vardır. Plan açık; bu ölçekteki
kasabalarda ikinci bir lise açmak mümkün olamayacağına göre, yoksul kasaba
öğrencileri, tek seçenek olarak dönüştürülen imam hatip liselerine mahkûm edilecek.
Okulların imam hatiplere dönüştürülmesi,
müfredat değişikliği, pedagojik olmayan
yönetimsel kararlar eğitimin dinselleştirilmesinden öte anlam içeriyor: 2012’den
sonraki her eğitimsel karar bir kamusal

2002’den bu yana yapılan her seçim, İslamcıların siyaset alanını daha güçlü bir
şekilde kontrol etmesine yarayacak bir
şekilde sonuçlandı. Evet, İslamcılar seçim
sonuçlarından aldığı güçle siyaset alanını
kontrol edebiliyor; fakat çoğunluk olmanın doğrudan etkileyemediği sosyal alanlarla, düşünceyi etkileyen bilimsel faaliyet
alanlarını kontrol edemiyor. Bu nedenle
her dinsel hareket gibi İslamcı parti AKP
de kontrol edemediği kamusal alanları işgal ediyor. Eğitimin, bireyi kamusal alanın
etkin bileşenlerinden biri haline getiren
misyonu, AKP’nin eğitim kurumlarında
daha vahşi bir işgal planı uygulamasına
yol açıyor.
Çoğunluk desteğiyle kontrol edilemeyen
eğitim alanındaki işgal, parti kadrolarının
fiili müdahalesiyle teslim alınan okulların
ardından eğitimsel içeriklerden dinle çelişen unsurların ayıklanmasıyla tamamlanmış olacak. Hiç kuşkusuz bu, cumhuriyet
kazanımlarını tasfiye edip kendi rejimini
kurma yolundaki İslamcılar açısından büyük başarı; onun başarısı, doğal olarak
halk için büyük bir yıkım projesinin sonu
demek.
Tam bu noktada, toplumdaki huzursuzluğun açığa çıkmasıyla önce CHP, ardından
Birleşik Haziran Hareketi eğitimi siyasi
gündeminin önemli başlıklarının arasına
aldı. CHP 7-8 Eylül’de “Eğitimin Üç Şartı:
Bilimsellik, Laiklik, Adalet; Haziran Hareketi ise “Gerici ve piyasacı eğitim dayatmasına karşı geniş bir mücadele zeminini

yaratmak, sorunların boyutlarını tespit
edip çözüm yollarını tartışmak amacıyla” 9-10 Eylül tarihinde Eğitim Kurultayı
düzenledi. Ayrıca eğitim, CHP’nin 27-30
Ağustos’ta Çanakkale’de düzenlediği
Adalet Kurultayının da ana başlıklarından
biriydi. Kurultay ve çalıştaylarda eğitimdeki adaletsizlik, buna neden olan politikalar ve çözüm yolları ele alındı. Elbette
önemli olan, entelektüel tartışmaların
kaybedilmek üzere olan bu kamusal alanı yeniden kazanacak direnişi örgütleyecek aşamaya evirilmesidir. Eğitim Sen
dahil birçok sivil toplum örgütünün 17
Eylül’de İstanbul’da düzenlediği miting
önemli olmakla birlikte kastettiğim direnişin karşılığı değil. Sahada, bizzat eğitim
kurumlarında bütün dinselleştirme, milliyetçileştirme, halkı militarize etme pratiklerinin uygulanamaz hale getirilmesi
gerekiyor.
Direniş yolları denince akla ilk gelen sivil itaatsizlik oluyor. Ne ki sivil itaatsizlik
hukuki dayanağı olan saldırılara karşı geliştirilmiş pasif bir eylem biçimidir. Oysa
Anayasa dahil birçok temel kanun, korumaya çalıştığımız eğitim hakkı mücadelesinde bize hukuki destek sunmaktadır.
Örneğin “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş
bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin
gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu
esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri
açılamaz. … Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma
ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür.”
diyen Anayasanın 42. maddesi ile “Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu
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alan olan eğitim ve eğitim kurumlarının
işgaline yönelik yeni bir girişimdir.
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çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik
niteliğini koruma amacını güden inkılâp
kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan
hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu
şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz”
laikliğin geçtiği maddeleri koruyan 174.
maddesi İslamcı hükümetleri yasaları ihlal eden taraf durumuna düşürmektedir.
Bu yasalar yerinde durduğu sürece hukuku ihlal edilenler yasalardan yana olanlardır; yasalara aykırı davrananlar ise yasal
hakları ihlal edilenler karşısında işgalcidir.
Türkiye’de kamusal alan İslamcıların işgali altında: Kent meydanları, turizm alanları, tarihi mekânlar gibi eğitim ve eğitim
kurumları da camilerin, ibadet kültürünün, milliyetçi ve mezhepçi sembollerin
araç olarak kullanılmaktan çekinilmediği
saldırıdan payını fazlasıyla almaktadır.
Kamusal alanın bileşenlerinden biri olmanın koşulları bellidir: Demokratik tutumu
benimsemek zorunlu şart; tartışmaya,
eleştiriye, değişime açık olmak; rakibine
ve ittifak yaptığın diğer grup ve fikirlere
karşı şiddete başvurmamak... Bu şartlara
uymadığı sürece inançlar kamusal alanın
bileşeni olamaz. Israrcı olması onu işgalci
durumuna düşürür. İşgale karşı direnmek
ise meşrudur.
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Eğitim ve eğitim kurumlarının işgaline
karşı direnmek, diğer kamusal alanlardan daha yaşamsal önem arz etmektedir. Çünkü eğitim, kendisi bir kamusal
alan olmanın ötesinde, bireyi ve toplumu
kamusal faaliyetlere katılımında güçlendirici role sahiptir. Eğitimi kontrol eden,
diğer kamusal alanları kontrol eder; bu
alandan çekilen kamusal alanları terk etmek durumunda kalır. Bu yönüyle eğitim,
meşruiyet tartışmasına izin vermeyecek
farklı direnme yol ve yöntem çeşitliliği
de sunmaktadır. Ayrıca yediden yetmişe
herkesi ilgilendiren bir sorun alanı olması
bakımından eğitim kuşak, kültür, yaş ve
sınıfsal farklılıklardan kaynaklanan ittifak
güçlüğü yaşanmadan herkesi bu ortak
alanda buluşturma potansiyeline sahiptir.
Önemli olan bu direnişi örgütleyebilmek;
tabi önce işgalciyi ve işgal politikasını
reddetmek gerek; sonra öğretmenin, öğrencinin, velinin, eğitimden ekonomik ve
sosyal yarar bekleyen her kesimin direnişe katılması gelir.

SON MÜFREDAT
TOPLUMUN GELECEKLE İMTİHANI
Rıfat Okçabol
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ilindiği gibi, müfredat programı-öğretim programı- öğretim izlencesi, “okullarda her sınıfta okutulacak dersleri ve bunların konularını
belirten açıklamalar” (TDK, 1974: 585)’dır.
Öğretim izlencesi, bir plana göre öğrencilere kazandırılması istenilen anlayış,
tutum ve davranışları içerir. Hangi bilişsel, duyuşsal ve devinimsel edinimlerin,
hangi sırada, ne düzeyde ve ne zaman
kazandırılacağını, kazandırılması beklenen bu edinimlerin ne kadarının kazanıldığının nasıl ve ne zaman ölçüleceği konularında öğretmene yardımcı olacak bir
belgedir. Öğretim izlencesi, “bir ulusu ya
özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum
olarak” yaşatır ya da “bir ulusu köleliğe,
yoksulluğa” mahkum eder.
Öğretim izlencesi, Hitler’in yapmak istediği gibi “ari ırk” üretmeyi de, bir Afrika
ülkesinde olduğu gibi, evlenecek kızların
önce kralla birlikte olmalarını benimseme
davranışı kazandırmayı da, hedefleyebilir.
Ancak günümüzde, tabii ki çağdaş anlayışların geliştiği ülkelerde, bu tür öğretim
izlenceleri geçerli değildir. Geçerli öğretim izlenceleri, ancak insancıl hedefleri
olan izlencelerdir. Çünkü çağdaş anlayışta, eğitim-öğretim süreçlerinin öncelikli
olarak insancıl anlayış, tutum ve davranış
kazandırma amacı vardır.
Hazırlanacak öğretim izlencesiyle, tüm

öğrencilere ateist, Budist, Hindu, Hristiyan, Musevi ya da Müslüman değerleriyle
tutum ve davranışları da kazandırılabilir.
Ancak çağdaş ülkelerde ve çağdaş anlayışta olanlar, bu tür bir izlence hazırlamayı akıllarından bile geçirmezler. Çünkü
günümüzün çağdaş ülkeleri, ortaçağda
ağırlıklı olarak dini öğretilerin hakim olduğu yıllar içinde inançlarını öğrenmeyi
sürdürseler de, bilimsel bulgularla insan
aklına önem verdikleri ve öğretim izlencelerini ağırlıklı olarak laik ve bilimsel içerikte hazırladıkları için günümüzün gelişmişlik düzeyine ulaşmış ülkelerdir. Ayrıca
bu ülkeler, Türkiye gibi, genellikle farklı
inançta ve etnik kökende olanların birlikte yaşadığı ülkeler olduklarından, çağdaş
ve demokratik anlayışları gereği izlencelerinde bir inancı tüm topluma dayatmaya kalkışmamaktadırlar. Bu nedenle öğretim izlenceleri, çağdaş ülkelerde laik ve
bilimsel nitelikte olarak ve toplumsal uzlaşıyla hazırlanır. Din öğretiminde ya tüm
inançları tanıtan öğretilere yer verilir ya
da her inanç topluluğuna kendi inancını
öğrenme hakkı tanınır.
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Çağdaş ülkeler, bizim Cumhuriyet’in “fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür” kuşaklar
gereksinim duyması söylemini açıkça dile
getirmeseler de, öğretim izlencelerinin
temelini, kendi piyasacı (girişimci, rekabetçi ve sömürücü) anlayışları yanında
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bu anlayış oluşturmaktadır. Ancak 2017
başında açıklanan ve anlamlı değişiklikler
yapmadan önümüzdeki eğitim-öğretim
yılında uygulanacağı belirtilen son öğretim izlencesi, akıl-almaz bir izlencedir ve
gelecekle ilgili felaket habercisi gibidir.
İzlencenin akıl-almaz niteliğini gösteren
pek çok özelliği varsa da, bu yazıda, topluma dayatılması, gerici olması, eğitsel
olmaması, çocuk sevmezliği ve de Türkiye Cumhuriyeti’nin sonunu getirecek olması gibi özellikler üzerinde durulacaktır.
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Topluma Dayatıcı
Bireyin ve toplumun geleceğiyle ilgili
kalıcı ve belirleyici işlevi olan öğretim izlencesi, tek bir siyasal anlayışa göre belirlenebilecek bir konu olmayıp toplumsal uzlaşıyı gerektiren bir konudur. Son
izlence, milli eğitim bakanının, bakanlık
müsteşarının ve Talim Terbiye Kurulu
başkanının eğitimci olmadığı bir bakanlık
tarafından hazırlanıp Ocak 2017’de kamuoyuna açıklanmıştır. Bu izlenceyi kişi
olarak kimlerin hazırladığı bilinmediği
gibi, laik ve bilimsel eğitimden geçmiş
bakan ve müsteşarın böylesi bir izlenceye neden sahip çıktıkları da bilinmemektedir. Ancak laik ve bilimsel eğitimi
savunan demokratik kitle örgütlerinin
yaptığı açıklamalara göre, izlencenin hazırlanmasında bu örgütlerin önerilerine
hiç yer verilmemiştir. Bu izlence ağırlıklı
olarak, “İmam Hatip Camiası, bir mektep
mensubiyeti ya da bir diploma değildir.
Bir Zihniyettir, Bir Misyondur” anlayışında olan kişi ve kuruluşlar tarafından
hazırlanmıştır. Ocak-Temmuz 2017 ayları
arasında izlenceyle ilişkili olarak yapılan
eleştiriler de göz önüne alınmamıştır. Bu
haliyle izlence, topluma zorla dayatılan
bir izlencedir. Bu izlence, içeriğinden bağımsız olarak, yalnız bu dayatmacı niteliği nedeniyle toplumda huzursuzluk yaratacak bir izlencedir.
İktidar, “Türkiye halkının yüzde 90’ı Müslüman” söylemiyle, böylesi bir izlenceyi
topluma dayatamaz. Çünkü halkın çoğunluğu kendisini Müslüman olarak görse
de, bu çoğunluğun Müslümanlığı, çeşitli
kültürel ve tarihsel nedenlerle, AKP’nin
dayatmak istediği Müslümanlıktan çok
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farklıdır. Türkiye’de, başka inanç sahipleriyle kardeşçe yaşayan, içkisini içen,
mayoyla denize giren, camiye hiç gitmeyen, Cumadan Cumaya ya da Bayramdan
Bayrama camiye giden, oruç tutmayan,
başı açık, yalan söylemeyen, inancını çıkarı uğruna kullanmayan, yolsuzluk yapmayan, inancını kimseye dayatmaya kalkışmayan ve Atatürkçü olan milyonlarca
Müslüman vardır. Son izlenceyle yetiştirmek istenilen Müslüman ise, AKP’nin
Müslümanıdır; içki içmeyecek, başını
örtecek, camiye gidecek, oruç tutacak,
Atatürk’e ve Cumhuriyet’in kazanımlarına karşı olacak, … ve her konuda AKP’li
gibi düşünecek Müslümandır. Üstelik bu
toplumda Müslüman olmayan ve hiçbir
dine inanmayan yurttaşlar da vardır. Bu
izlence, inanç zenginliği olan bu topluma
tek inancı dayatacak ve diğer inançları
yok sayan bir izlencedir, kabul edilemez.
Gerici
Son izlencede yer alan hedef, uygulama
ve ilkelerle ilgili açıklamalar aşağıda örneklenmektedir:
İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarını
içselleştiren; İbadetlerle ilgili uygulama
becerisine sahip, dünya ve ahiret dengesini kurabilen; Kuran ve sünneti merkeze
alarak güncel meseleleri çözümleyen; İslam’ın temel kaynaklarını tanıyan, toplumu din konusunda aydınlatan ve dinî
bilgilerle ilgili ihtiyaçlara cevap verebilen
bireyler yetiştirmek.
Konu ve kazanımlar, ayet ve hadislerle temellendirilmeli; öğrencilere deliller yardımıyla kalıcı beceriler kazandırılmaya özen
gösterilmelidir. Konu ve kazanımlar başta
Asr-ı Saadet Dönemi olmak üzere İslam
tarihinden örneklerle desteklenerek işlenmelidir.
Normal okullarda da “İslam hukukuna
göre faiz, rüşvet, hileli satışlar, infak kültürü, helal kazanç, işçi ve işveren hakkı”
gibi konular işlenecektir.
Ders konuları arasında, “İslam Ceza Hukuku” ünitesi yer alacaktır.
Bu açıklamalar, izlencenin gerici niteliğini açıkça göstermektedir. Çünkü gerici-

R.T. Erdoğan, Arap Baharı sonrasında Mısır ziyareti sırasında, onlara laik bir anayasa yapmalarını önerirken, «Türkiye’de
anayasa laikliği, devletin her dine eşit
mesafede olması olarak tanımlar” (www.
hurriyet.com.tr, 15 Eylül 2011) diyerek
açıklamıştır. A. Gül de, Cumhurbaşkanlığının son zamanlarında “Laiklik, … devletin bütün dinler ve mezhepler ile inanç
grupları ve inançsızlar karşısında tarafsız
olmasını, hepsine saygıyla yaklaşmasını
öngörmektedir” (Posta Gazetesi, 6 Şubat
2014) açıklamasını yapmıştır. Dolayısıyla
yeni izlence bu kişilerin laiklik tanımına
da aykırı bir izlencedir. Çünkü devlet var
olan inançlar karşısında taraf olmuştur.
İnançlar karşısında tarafsız olması gereken devletin, bir inancı tüm topluma
dayatması, laiklik karşıtı gerici bir uygulamadır.
Bu izlence gericidir, çağdışıdır, çünkü pek
çok açıdan halk iradesiyle üretilmiş yasa
ve Anayasa1’ya karşıdır. Örneğin Adalet
Partililerin çoğunlukta olduğu mecliste
kabul edilen 14 Haziran 1973 tarihli ve
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun
2’inci maddesi ile bu yasanın 4-17’inci
maddelerinde yer alan genellik ve eşitlik,
yöneltme, laiklik ve bilimsellik gibi 14 temel ilkenin çoğuna aykırıdır. Bu izlence,
laik olmadığı için Anayasa’nın 3’üncü, bir
inancı tüm topluma dayattığı için Anayasa’nın 10’uncu, Atatürk ilke ve devrimle1
Bu Anayasa halkoylamasında, yüzde 51 değil,
yüzde 98 oyla kabul edilmiş bir anayasadır.

rine uymadığı için Anayasa’nın 42’inci,
bilimsel olmadığı için Anayasa’nın 58’inci
maddelerine de karşıdır. Bu izlence, Türkiye’nin de imzalamış olduğu Avrupa
Sözleşmesi’ne de karşıdır. Çünkü örneğin
Anayasa Mahkemesi’nin Refah Partisi’ni
kapatma kararını, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi, RP’nin dini anlayış ve girişimlerinin, Avrupa Sözleşmesi’nin başlangıç paragrafında yer alan ‘gerçekten
demokratik bir siyasal rejim” ile bağdaşmadığı gerekçesiyle 13 Şubat 2003 tarihli
kararıyla uygun bulmuştur. Son izlence
Avrupa Sözleşmesinin başlangıç paragrafına da karşıdır.
Bilindiği gibi, cumhuriyetçilik, laiklik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık (devrimcilik) Atatürk ilkeleri olarak
adlandırılmaktadır ve ilk üç ilke aynı zamanda 1982 Anayasası’nda da yer alan
ilkelerdir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında
gerçekleştirilen aydınlanmacı, özgürlükçü ve çağdaş dönüşümlere de Atatürk
Devrimleri2 denmektedir. Bu devrimlerle, bağımsızlık kazanılmış, sülale iktidarı
yerine halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet kurulmuş, bu ülkede yaşayanlar
kulluktan kurtulup yurttaş olma şansına
kavuşmuştur. Bu nedenlerle, devrimler,
Cumhuriyeti cumhuriyet yapan değerler
olduğu için sahip çıkılması ve geriye değil
ileri anlayışlara taşınması gereken değerlerdir. Oysa son izlence, içerik ve amaçlarıyla bu ilke ve devrimlere de karşıdır.
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lik, kısaca, elde edilmiş yeniliklerden ve
haklardan geriye gidilmesi düşüncesine,
çabasına ve buna yönelik uygulamalara
denmektedir. Türkiye toplumunun cumhuriyet rejimi nedeniyle elde ettiği yenilik
ve hakların temelinde, laiklik, bilimsellik,
çağdaşlık, çağdaş hukuk ve yeniliklerle
olumlu gelişmelere açık olmak gibi kazanımlar vardır. Bu izlence, tüm bu kazanımları yok etmeye yönelik bir izlence
olduğu için, gericidir. Çocukları 21’inci
yüzyılın anlayışına göre değil de, 14’üncü
yüzyıla göre yetiştirmeye kalkıştığı için
de gericidir. Çocukların özgürleşmesini,
kendi egemenliğinin ve halk egemenliğinin ayrımında olmasını engelleyeceği için
de gericidir ve çağ dışıdır.

Eğitsel Değil
Eğitimin bir amacı, bilimsel derslerle bireyin doğayla, insanla, toplumla ve dünyayla ilgili gerçeklerin ayrımına varıp (bilişsel gelişim gösterip) özgürleşmesine
yardımcı olmaktır. İkinci amaç, edebiyat
ve güzel sanat dersleriyle bireyin güzel duyularını (duyuşsallığını) geliştirip
2 Atatürk Devrimlerini, TBMM’nin açılması,
saltanatın kaldırılması, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılıp
bağımsızlığın elde edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilanı, halifeliğin ve mecellenin kaldırılması, şeriyle
mahkemelerinin ve medreselerin kapatılması gibi,
imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinde gerçekleştirilenler oluşturmaktadır. 3 Mart 1924 tarih ve
430 sayılı Öğretim Birliği Kanunu ile 1 Kasım 1928
tarih ve 1253 sayılı yeni alfabenin kabul edilmesiyle
ilgili kanun gibi pek çok devim yasası, 1982 Anayasası tarafından güvence altına alınmış ve anayasa
maddesi niteliği kazanmış yasalardır.
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onun iyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini ve doğruyu-yanlışı ayırabimesini, barışsever ve
vicdan sahibi olmasını sağlayıp onun insancıllaşmasına yardımcı olmaktır. Üçüncü amaç ise, bireyin fiziksel becerilerini
geliştirip (devinimsel edinimlerle) onun
uzuvlarını yetkin bir biçimde kullanıp
üretkenliğini sağlamaktır. Gerçekçi, özgürleşmiş, vicdan sahibi ve üretken olanlar, insanı, toplumu, doğayı ve yurdunu
seven yurttaşa dönüşüp toplumsallaşacak ve çağdaş değerleri edinip evrenselleşecek insandır. Oysa son izlence, çocuğun bu edinimleri kazanmasına yönelik
olmadığı gibi, herkesin kabul edeceği
içerikten de yoksun olduğu için eğitsel
değeri olmayan bir izlencedir.
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Bilindiği gibi cihat, insanın maddî-manevî
bütün varlığını ortaya koyarak, din uğruna
savaşması anlamına gelmektedir. Bu nedenle izlencede cihat anlayışına yer verilmesi eğitsel bir yaklaşım değildir. Çünkü
savunma amacı taşımayan savaş insancıl
bir olay değildir. Çağımızda, din adına
savaş anlayışının yerini, tüm dinlerin ve
inançların eşdeğerde olduğu, bir inancın başkalarına dayatılamayacağı ve de
hiçbir inancın diğerinden üstün olmadığı
anlayışı hakimdir. Bu cihat anlayışı, Cumhuriyetimizin önemli kazanım ve değerlerinden biri olan “yurtta barış ve dünyada
barış” anlayışına karşı bir anlayıştır. Ayrıca cihat anlayışı, mezhepten mezhebe,
kişiden kişiye fark göstermektedir. Hatta
bu fark aynı cihat anlayışında olanlar arasında da, çıkar ve de beklentiler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Örneğin düne
kadar iç içe olup birlikte hareket eden
iktidar ile Fethullah hareketinin cihat anlayışının bile 15 Temmuz’da ayrıştığı görülmektedir. Benzer şekilde örneğin Suriye’de Esat karşıtı cihat örgütlerinden IŞİD
ve El Nusra, önceleri aynı cihat anlayışıyla
birlikte hareket etmişlerdir. 2017’nin yaz
aylarında ise, bu iki örgüt birbirine düşman olunca, cihat anlayışları birbirlerini yok etmeye dönüşmüştür. Böylesine
birbirinden farklı anlayışların olduğu bir
konu, eğitim konusu olmaz, öğretim/koşullandırma konusu olur. Dünyanın yüzde
75-80’i tarafından benimsenmeyen ve de
iktidarın dayatmak istediği anlayışa karşı

olan milyonlarca Müslümanın bulunduğu
bu ülkede, son izlencenin eğitsel bir değeri yoktur.
Bazı derslerde cihat konusu yanında cin,
şeri ve tesettür kavramlarının işlenmesi
de eğitsel bir durum değildir. Çünkü bu
kavramlarla ilgili olarak da farklı anlayışlar ve yorumlar vardır. Örneğin tesettür
konusunda, AKP iktidarının ilk diyanet
başkanlarından Ali Bardakoğlu, “Kuran-ı
Kerim’de saçların örtülmesine dair bir
ifade yok” derken ve onun gibi düşünen
pek çok ilahiyatçı3 varken, kimileri saçların örtülmesinden yanadır. Bu konuların
izlencede yer alması, çocukların, eğitimi
için değil iktidarın anlayışı doğrultusunda
koşullandırılmaları içindir.
Son izlencede, cihat anlayışı gibi 15 Temmuz 2016 darbe girişimi konusuna yer
verilmesi de, eğitim anlayışıyla bağdaşmayan bir durumdur. Çünkü darbe girişiminden kimlerin sorumlu olduğu, güvenlik güçlerinin bu konudaki tutumunun
ne olduğu, iktidarın Fetöcüler hakkında
geçmişte ne yaptığı ve darbe girişimi
sırasında neler yaptığı henüz açığa çıkmamıştır. Darbe girişimiyle ilgili bir başka anlaşılmaz durum, iktidarın gerçekçi
olmayan bir şekilde, darbe girişiminin
engellenmesini şehit olan sınırlı sayıdaki kişilere bağlamasıdır. Dünyanın hiçbir
yerinde silahlı güçlere karşı yüzlerce ve
de hatta binlerce sivilin başarı gösterme
şansı yoktur. Silahlı güçleri ancak karşıt silahlı güçler engelleyebilir. 15 Temmuz’da da benzeri olmuş, girişim, başta
Cumhuriyetçi silahlı kuvvetler mensupları
olmak üzere ülkenin güvenlik güçleri tarafından engellenmiştir. İktidar, nedense
15 Temmuz şehitlerine diğer şehitlerden
çok farklı bir gözle bakmaktadır. Darbe
girişimi sonrasında yaşananlar da belirsizliği artırıp pekiştirmektedir. Böylesine
belirsiz bir konu, ilgili tüm gerçekler aydınlanmadan, öğretim izlencesi olamaz
ve okullarda çocuklara öğretilemez. Bu
izlencenin uygulanmaya kalkışılması, çocukların gerçeği öğrenmeleri için değil
3
Örneğin, hepsi akademisyen olan, öldürülen
Bahriye Üçok, ilahiyat fakültesi dekanlarından
Beyza Bilgin ve Mualla Selçuk, rahmetli Yaşar Nuri
Öztürk, …

Çocuk Sevmezliği
Tesettür konusu işlenerek, tüm dünya
çocuklarının giydiği eteği, bluzu, şortu
ve mayoyu kendi kızlarımızdan esirgemek, çocuk sevgisizliğinin bir göstergesidir. Tüm dünya çocukları beden eğitimi
dersleri yanında, edebiyat ve güzel sanat
dersleriyle, her türlü sporu yapma, okuma, müzikle, edebiyatla, baleyle, dansla,
resimle, heykelle, seramikle, tiyatroyla, …
uğraşma fırsatını bulup bunlarla uğraşmanın tadına varabilirken, izlencede bu
konulara yeterince yer verilmemesi de,
çocuk sevgisizliğinin bir başka göstergesidir.
Son izlencede, laiklik ve bilimsellik yadsındığı gibi, bireye düşünme, sorgulama,
eleştirme ve araştırma alışkanlığı kazandıracak evrim kuramı da sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle son izlenceyle öğrencinin laik ve bilimsel görüş kazanması da,
düşünme, sorgulama, araştırma ve yaratıcılık becerileri edinmesi de zordur. Bu
izlenceyle çocuğun gerçeklere yabancılaşması kolaylaşacaktır. Çocuğun gerçeklere yabancılaşması, onun günümüze ve
çağa da yabancılaşacağı anlamına gelmektedir. Çocuğun günümüze ve çağa
yabancılaştırılması, çocuk sevgisiyle bağdaşan bir durum değildir.
Son izlence, çocuğa her konuya inanç
penceresinden bakmayı öğreteceğinden
onu bilimsel bulgu ve gerçeklere yabancılaştıracağı gibi, farklı inanç sahiplerine
de yabancılaştıracaktır. İnancına tutkun
olarak yetiştirilecek kişi, inancını diğer
inançlardan üstün görüp büyük bir olasılıkla, namaza gitmeyene, oruç tutmayana, içki içene, mayoyla denize girene,
… anlayışla yaklaşmayacaktır. Bu kişi, bir
de “cihat” anlayışıyla donatılınca, inançları uğruna savaşan kişiye (mücahite) dö-

nüşecektir. Bu kişinin IŞİD ya da Taliban
benzeri bir militana dönüşüp kendine
ve insanlığa yabancılaşması da kolaylaşacaktır. Çocuğu bu denli yabancılaştıracak bir izlenceyi hazırlayanların çocukları
sevdiğini söylemek mümkün değildir.
15 Temmuz olayının izlencede yer alması
iktidarın çocukları sevmediğinin bir başka göstergesidir. Hiçbir ana-baba ve iktidarın, çocuklarının salt kendi görüşleri
doğrultusunda öğretiden geçmesini isteme hakkı yoktur. Ana, baba ya da iktidar
olanlar, çocuklarının kendilerinden daha
ileri düzeyde bilgi ve görgü sahibi olmasını istemiyorlarsa, açık ve net bir şekilde
çocuklarını sevmiyorlar demektir.
Bu izlencede, Cumhuriyetin kuruluş tarihi
yerine Osmanlı tarihinin başarılı sayılan
bölümlerine ağırlık verilmektedir. Gerçekçi ve çağdaş olmayan bu tarih anlayışı eğitim anlayışıyla bağdaşmadığı gibi,
öğrenciyi Osmanlı, Osmanlıca, padişah,
medrese ve halife gibi geçmişte kalmış ve
kalması gereken konulara hayran olacak
şekilde yetiştirirken, halk egemenliğine
dayanan Cumhuriyet anlayışına ve Cumhuriyetin kazanımlarına yabancılaştıracaktır. Çocukların cumhuriyet anlayışına
yabancılaştıracak şekilde yetiştirilmesi,
çocuk sevmemenin bir başka göstergesidir. Çünkü çocuk ancak cumhuriyet
anlayışında kendisini tanıma ve kendisini
gerçekleştirme fırsatı bulmaktadır. Bu izlenceyle yetişecek çocuk, ressam, dansçı,
balerin, sanatçı, heykeltıraş, olma şansını
bulamayacak, bu yeteneklerine yabancılaştığı gibi bu güzel sanat dallarına da
yabancılaşacaktır.
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onların iktidarın anlayışı doğrultusunda
koşullandırılması anlamına gelmektedir;
kabul edilemez. İzlencede felsefe dersi,
beden eğitimi ve güzel sanat derslerinin
azaltılması ve bazı güzel sanat derslerine
hiç yer verilmemesi de, eğitsel bir yaklaşım değildir. Çünkü bu dersler çocuğun
devinimsel ve duyuşsal gelişimleri için
gerekli olan derslerdir.

Türkiye, Osmanlıda olduğu gibi, Cumhuriyet döneminde de, genelde farklı inançtakilerin barış içinde ve birlikte
yaşadıkları bir ülkedir. Ancak Demokrat
Parti’nin yarattığı 6-7 Eylül 1957olayları
sonrasında, Müslüman olmayanlara karşı
olumsuz tutumlar (ne yazık ki) çoğaldığı gibi, Kahramanmaraş’ta, Çorum’da ve
Sivas’ta yaşandığı üzere Alevi düşmanlığı
da artmıştır. Bugün geldiğimiz noktada
halkın yüzde 59’u başka inançtakilerle
komşu olmak istememektedir (Esmer,
2011). İnanç yüklü ve cihat anlayışını öne
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da yoktur, toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı da yoktur. Ayrıca çağdaş medeniyet
düzeyine ulaşma azmi yerine, 14’üncü
yüzyıl anlayışına ulaşma azmi; millî egemenlik yerine, inancın egemenliği; Anayasanın ve hukukun üstünlüğü yerine,
inancın ve şeriatın üstünlüğü; hürriyetçi
demokrasi yerine itaat; yasama-yürütme-yargı gibi kuvvetler ayrılığı yerine ilahi olduğuna inanılan güce bağımlılık azmi
öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bu izlence,
TC yurttaşı yetiştirmeye değil TC’ye karşı
anlayışta olacak çocuk/genç/yetişkin yetiştirmeye soyunan bir izlencedir. Çağdaş
ülkelerde ve halk egemenliğine dayalı
ülkelerde, akla bile gelemeyecek bir izlencedir.
çıkaracak bu izlence, çocuğu kendine yabancılaştıracağı gibi başka inançtakilerle ilişki konusunda toplumu daha da uç
noktalara taşıyıp, toplumu da kendisine
yabancılaştıracaktır.
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Cumhuriyet Düşmanı
Bilindiği gibi, yaşama hakkı ve kişi dokunulmazlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü,
din ve vicdan özgürlüğü, özel hayatın
gizliliği, seçme ve seçilme ve kamu hizmetlerine girme hakkı gibi haklara insan
hakları denmektedir. Bu haklar, kişinin
doğasını ve onurunu koruma hakkıdır. Bu
haklara, din, dil, ırk, cinsiyet, toplumsal
köken ve ulusal aidiyet gibi hiçbir ayırım
gözetilmeksizin, herkes eşit bir şekilde
sahiptir. Bu haklar, evrenseldir, her yerde
ve kültürde geçerli olması ve de vazgeçilmemesi gereken haklardır. Yine bilindiği gibi, 1982 Anayasası’na göre Türkiye
Cumhuriyeti (TC), Anayasanın başlangıcında yer alan, çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi, millî egemenlik, Anayasanın ve hukukun üstünlüğü, hürriyetçi
demokrasi ve kuvvetler ayrılığı gibi ilklere
dayanan, (yukarıda özetlenen) insan haklarına saygılı, laik, demokratik ve sosyal
hukuk devletidir4.
Oysa bu eğitim-öğretim yılında uygulanacağı söylenen izlencede, insan hakları
4
Bugüne kadar bu ifadede yer alan niteliklerin
çoğunun kağıt üzerinde kalmış olması, Anayasa’nın
değil iktidarların suçudur.
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Sonuç
Son izlenceyle çocuk, din kitabını ve
sünneti, bunlara çağdaş yorumlar getiren
örneğin diyanet işleri başkanlarından Ali
Bardakoğlu, ilahiyat fakültesi dekanlarından Beyza Bilgin/Mualla Selçuk ya da
rahmetli Y. N. Öztürk gibi din adamlarının
gözünden değil de, yalnız iktidarın anlayışı doğrultusunda öğrenecektir. 1957’den
bu yana ülkeyi yöneten iktidarları, 12 Eylül 1980 askeri darbesini ve AKP’li son 15
yılda neler olduğunu anımsayanlar, Türkiye’ye dayatılan bu izlencenin, bir felaket
habercisi olduğunun, çocuklarımızı ne
hale getireceğinin ve izlencenin toplumun gelecekle imtihanına dönüştüğünün
ayrımında olmalıdırlar.
Bilindiği gibi öğretim izlenceleri, Osmanlıda da, Cumhuriyet tarihinde de bu
denli gerici olmamıştır. Geçmişte, son
izlenceye göre çok daha laik ve bilimsel
izlencelerde yetişmiş bazı yetişkinlerin,
Kuran kurslarının, imam hatiplerin, cemaat okullarının ya da gerici öğretmenlerin
katkısıyla edindikleri Osmanlı ve Osmanlıca hayranlığına, Cumhuriyet düşmanlığına bakarak son izlenceyle nasıl insanlar
yetişeceğini öngörmek zor değildir.
Son izlenceyle yetişecek çocuk, genellikle, din adına yapılan her şeyi mubah görecektir. Depremleri, yöre halkının işlediği
günahlara(!) bağlayacaktır. Cariye edinmeye kalkışabilecektir. “Ne halk egemenliği, egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır”

Bu izlence uygulandığı takdirde, “ulusu
köleliğe ve yoksulluğa” mahkum edecektir ve de TC’yi ayakta tutabilecek kişilerin
yetiştirilmesi imkansız olacaktır. AKP’nin
MYK üyesi bir milletvekilinin, “Şimdi biz
yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri
Tayyip Erdoğan’dır” demesi, boşuna değildir. Bu anlayışlarla yetişeceklerin kuracağı devlet, halk egemenliğine dayalı
bir cumhuriyet olmayacaktır. Oluşacak
devlet, ister istemez İran, Pakistan, Suudi
Arabistan benzeri bir şeriat devleti olacaktır.
Ne Yapılmalı
Bilindiği gibi, günümüzde günlük yaşamı
kolaylaştıran ve insan ömrünü uzatan,
takozla çamaşır yıkamaktan çamaşır makinesine, kilerden buzdolabına, çıradan
pile, kocakarı ilaçlarından haplara ve
şuruplara, telsizden telefona, radyodan
televizyona, hesap makinesinden bilgisayara, seslenerek iletişim kurmaktan
megafona ve internete, tekerlekli arabadan uçaklara, … kadar tüm buluşlar,
inanç kitaplarından ya da dini liderlerin
söylemlerinden yararlanarak üretilmemiştir. Taştan mızrağa ve ateşli silahlara,
makineliden kimyasal silahlara, füzeden
atom bombasına kadar insan yaşamını karartan tüm emperyalist araçlar da,
inanç kitaplarından ya da dini liderlerin
söylemlerinden yararlanarak üretilmemiştir. Bu buluş ve yeniliklerin arkasında,
insanın aklını kullanması, merak duyma-

sı, olaylara tepki duyması, düşünmesi ve
araştırması sonucunda üretilen bilimsel
bilgiler vardır.
Topluma dayatılan son izlence ise, çocuğun aklını kullanmasını, merak duymasını, olaylara tepki duymasını, düşünmesini
ve araştırmasını engelleyen, onun ufkunu
birilerinin inancına göre sınırlamaya kalkan bir izlencedir. Dolayısıyla çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için ve halk
egemenliğine dayalı TC’nin devamı için
bu izlenceden derhal vazgeçilmelidir.
Bu konuda, Türkiye’nin 1922 yılında gerçekleşen Sakarya Savaşı ortamına girdiğini söylemek mümkündür. Atatürk’ün
bu savaşta dile getirdiği, “Sathı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır” söylemi, bu izlence konusunda da geçerlidir. Türkiye’nin Anayasa’ya göre, “insan
haklarına saygılı, laik demokratik sosyal
hukuk devleti” olmasını koruyacak satıh,
Cumhurbaşkanı’dır, yargıdır, meclistir,
hükümettir, üniversiteler gibi devletin üst
kurumlarıdır ve de bu kurumlarda görevli
bürokratlardır.
Türkiye, laik demokratik sosyal hukuk
devleti” olsa bu izlenceye Cumhurbaşkanı da, yargı da, meclis de, üniversite gibi
devletin üst kurumları da, bu kurumlarda
görevli bürokratlar da karşı çıkacaktır.
Başta milli eğitim bakanlığı bürokratları
olmak üzere konuyla ilgili bürokratlardan
ve üniversitelerden, “Yanlış yapılıyor”
uyarısı gelecektir. İzlenceyle ilişkili bürokratların önemli bir bölümü, yapılanların
yanlışlıklarını dile getirip karşı çıkacak ve
“Ben böylesine bir gelişmede sorumluluk
alamam” diyerek istifa edecektir. Türkiye
Cumhuriyetini korumak ve kollamakla
görevli güvenlik güçleri, bu izlencenin
tehlikelerine işaret edecektir. Yargı organlarından Danıştay, 1739 sayılı yasanın
2. ve 4.-17. maddeleri ile Anayasanın 3.,
10., 42. ve 58. maddelerine açıkça karşı
olan bu izlencenin yürütülmesini anında
durduracaktır.
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anlayışında olacaktır. Eşitsizliğin kadının
fıtratında olduğunu, doğacak çocuğun
karı ile koca Pazartesi birleşirse hafız-ı
Kuran, Salı birleşirse merhametli ve cömert olacağını sanacaktır. Anayasanın
ve hukukun üstünlüğünü değil, fıkıhın
üstünlüğünü, erkeğin gerekirse kadını
dövebileceğini benimseyecektir. “İnanmayanlar akılla mantıkla yola getirilemez,
inanmayan akılsızsa kılıçla yola gelir”
diye düşünecektir. Cihat anlayışının gereklerini yerine getirmeyi, hürriyet olarak
algılayabilecektir. Bilimsel konuları pek
öğrenemeyeceğinden, güncel sorunların
çözümünü bilimsel kaynaklarda değil,
kendi inancında arayacaktır.

Ancak ve de ne yazık ki bu izlenceye öncelikle karşı çıkması gereken hattı müdafaayı oluşturan kesimler, bu izlencenin
arkasındadır; Türkiye’nin tüm kaleleri
(müdafaa hattı) işgal edilmiş gibidir. Bu
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durumda TC’yi korumakla görevli bu hattan görevini yerine getirmesini beklemek
abes ile iştigaldir ve TC’yi koruma görevi, sathı müdafaaya kalmıştır. Bu satıh
da, hattı müdafaada olduğu gibi birkaç
tabakadan oluşmaktadır. Öncelikli satıh,
laik ve demokratik anlayışlara sahip çıkan
demokratik kitle örgütleridir: Partilerdir,
sendikalardır, vakıf ve dernek gibi sivil
toplum kuruluşlarıdır. İkinci satıh, TC’ye
sahip çıkan devlet memurlarıdır, aydınlardır ve akademisyenlerdir. Üçüncü satıh
ise yurttaşlardır, velinin kendisidir. Sathı
müdafaayı oluşturanların gücü, laik olmalarından, aydınlanmacı kazanımları
benimsemelerinden, herkesi eşdeğerde görmelerinden, bilime, özgürlüğe ve
halk egemenliğine önem vermelerinden,
kendilerinin bizatihi bu toplumu oluşturmalarından kaynaklanmaktadır. Bu kesimlerin demokratik etkinliklerle engelleyemeyecekleri hiçbir girişim yoktur.
Bazı partilerle Eğitim Sen5 ve Eğitim İş6
gibi eğitim emekçileri sendikaları, ADD7
ve ÇYDD8 gibi sivil toplum kuruluşları,
sathı müdafaa niteliğinde davranmış ve
izlenceye karşı çıkmışlardır. Sathı müdafaa sorumluluğunu gösterip izlenceyi
eleştiren eğitimciler ve köşe yazıları da
vardır. 12 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla
aşağıda yer verilen son eleştirel açıklama bazı ilahiyatçılardan gelmiştir: “…
öğretim programlarından ve özellikle de
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatından Atatürkçülük ve laiklikle ilgili
konuların çıkarılması yahut azaltılmasını,
müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesini ve Atatürk anıtlarına yönelik çirkin
saldırıları kabul etmek mümkün olmadığı
gibi önemsizleştirmeye çalışmak da düpedüz bir gaflettir. Öğretim programlarının laiklik ilkesi doğrultusunda yeniden
düzenlenmesi şarttır. Bizler; cihatçı, ganimetçi, fetihçi değil; akılcı, bilimi esas alan,

aydınlanmacı ve laikliği güçlendirici bir
müfredatın başta Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersleri olmak üzere bütün dersleri
içine alacak şekilde yeniden belirlenmesini talep ediyoruz9.”
Ancak görüldüğü kadarıyla iktidar bu
tepkilerden etkilenmemektedir. İktidarı
etkileyecek olan, eğitimcilerin ve eğitim
fakültelerinin yapacağı toplu açıklamalar yanında, TC’ye sahip çıkan partilerin,
demokratik tepkileri kitlesel harekete
dönüştürmesidir; Danıştay’a, Anayasa
Mahkemesi’ne ve gerektiğinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurup
davalarını takipçisi olmalarıdır.
Bu bağlamda en kalıcı çözüm, halkın,
TC’ye, laikliğe, insan haklarına, emeğe
sahip çıkacak gerici ve piyasacı olmayan
kesimleri iktidara getirmesidir. Ancak seçim olmadan bu tür değişiklik mümkün
olmadığına göre, veliye çocuğuna, öğretmenlere öğrencilerine, aydın kesimlere de çevresindekilere, laik ve bilimsel
anlayış konusunda örnek olmak ve onların bu doğrultuda gelişmelerine yardım
etme sorumluluğu düşmektedir. Kendini
inançlı biri olarak gören velilerin çoğu,
dini bilgileri aile içinde öğrenmişlerdir.
Dolayısıyla bu veliler, aile içinde alınan
dini bilgilerin, kişinin dindar bir kişi olmasına yettiği gibi, onu yalan söylemekten,
başkalarını kandırmaktan, başkalarının
hakkını yemekten, yolsuzluk yapmaktan,
başkalarının canını acıtmaktan da uzak
tuttuğunun bilincindedir. Bu veli, çocuğunun aile içinde öğrendiklerinden daha
fazla din bilgisi edinmesini istediğinde,
dini bilgileri, iktidarın anlayışıyla sınırlı
bir öğretiden geçmesi yerine, yukarıdaki
açıklamayı yapanlara benzer ilahiyatçılardan öğrenmesini sağlayacaktır.
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“Değer verme” insani bir fenomen de
MEB’in “değerler eğitimi” neye karşılık
geliyor? Bu yazıda, toptancı ders programı değişikliklerinin ana fikrini, kök paradigmasını, AKP’nin eğitim politikalarının

esasını oluşturan “değerler eğitimi” irdelenecektir.
Değer ile Etnosantrik Değerlerin (Değer
Yargılarının) Karıştırılması
“Değer”, “değer biçme”, “değer üretme”,
“değer verme” ve “değer bilgisi” önemlidir ancak bunların etnosantrizme ve
değer yargılarına indirgenmesi fenomeni
ters yüz etmektedir. Kuçuradi, fenomenin mecrasından kopmaya başladığını
1970’lerde ifade ediyor: “çoğu zaman
üzerinde durulan yaşanan hayattaki değer problemleri değil, sadece kavramlardır. Fenomen analizi yerine kavram analizi
yapılır çoğu zaman. (…) Çağımız insanın
bir özelliği ise fiilen yapılanı meşru göstermeye çalışması, yapılanın ‘felsefesini’
arkadan yapmasıdır.” (Kuçuradi, 1971:8).
“Genel değer yargıları aktivitelere, davranış şekillerine ve değerlere soyut olarak
değer biçen yargılardır. Özel değer yargıları, genel değer yargılarına dayanarak
tek tek real şeylerle ilgili sonuç olarak çıkarılan yargıları ve ayrıca değerlendirenin
iyi-kötü kavramına göre tek tek şeylerin
değeriyle ilgili ortaya konan yargılarıdır.”
(Kuçuradi, 1971:14).
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K

uçuradi’ye (1971, “İnsan ve Değerleri”) göre; “Değerlendirme insanın
bir varolma şartı ve kişi fenomenidir. İnsanları ve kendisini değerlendirmeden, olayları ve durumları değerlendirmeden yaşayamaz insan. (…) Kişinin
kendini, olgu ve olayları değerlendirmesi insanın bir yapı özelliği, bir varolma
şartıdır. İnsanın yapı özelliği olan değeri
görme, değerlendirilene değer atfetme
ve değer biçme üç ayrı fenomendir. (…)
Değerlendirme, değerlerin değerini ortaya koyma problemi, bir şeyi hazır ölçülere göre yargılamak veya değer biçmek
değil, değerlendirilenin kendi alanı içinde özgül durumunu görmek veya göstermektir, bir bilgi ve insan problemidir.
(…) Gnosiolojik, ontolojik ve antropolojik
bakıştan (…) antropolojik bir yaklaşımla
değerlendirme aktivitesi bir insan fenomeni olarak değil, bir kişi fenomeni olarak; değer problemi de yalnız etiğin bir
problemi olarak değil, insanın bütün yapıp ettikleri ve ortaya koyduklarıyla ilgili
bir problem olarak karışımıza çıkar.” (Kuçuradi, 1971:15-16, 24, 26, 36, 39).

Değer yargıları, kişi veya toplumların
maddi veya manevi olumlu istendik yargılarıdır, çoğu kez amaçlarının, normla-
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rının-kurallarının, eylemlerinin temel ve
vazgeçilmez kaynağı ve ilkeleri işlevinde
bulunur.
Değerin verili değerlere veya değer
yargılarına indirgenmesi kendi başına
bir problem oluşturmaktadır. Gene de
muhafazakâr bir işlev ve rolde olmakla
birlikte mevcut değerlerin aktarılmasının
da okulun görevleri arasında sayılması
belki anlaşılır, en azından tartışılabilir bir
durumdur.
Ancak Türkiye’de yüzyüze kaldığımız
daha ağır bir durumu oluşturuyor, verili
değerler de dine ve töreye indirgeniyor,
dini olan da “Sünni İslam” geleneğine dayandırılıyor. MEB, hükümet, AKP, islamcı
ideolojik bakışla değer yargılarının kaynağını en başta din (Sünni İslam), daha
sonra töre ve ahlak kaideleri, gelenek,
görenek, adet ve alışkanlıklar olarak kabul ediyor.
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a) Yeterlilikler ve Yeterliliklerle İlgili Bilgi, Beceri, Tutumlar Etnosantrik ve Otoriteryen Anlayışa Dayalı
MEB’in “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi” (2/1/2016 tarih ve 29581 sayılı Resmî
Gazete) ile “21. Yüzyıl Becerileri” dikkate
alınarak belirlediği “Tablo 1 Öğrencilere
Kazandırılması Hedeflenen Yeterlilikler
ve Bu Yeterliliklerle İlgili Bilgi, Beceri ve
Tutumlar” arasında etnosantrizmi, boyun eğmeyi (itaati) ve konvensiyonalizmi
(gelenekçiliği, uydumculuğu) esas sayan
çeşitli belirlenimler ifade edilmektedir:
1. Ana dilde iletişim
2. Ortamın gereklilikleri doğrultusunda
iletişim kurma
3. Duygu, düşünce ve görüşlerini sözlü ve
yazılı olarak ortama uygun ve ikna edici
şekilde ifade etme.
4. Dil becerilerini olumlu ve sosyal olarak
sorumlu/sağduyulu şekilde kullanma.
Yabancı dillerde iletişim
1. Toplumsal gelenekleri, kültürel ögeleri,
dil çeşitliliğini fark etme ve takdir etme.
Sosyal yeterlilikler
4. Milli kültürel kimliğini özümseme ve
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diğer kültürlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu kavrama.
İnisiyatif alma ve girişimcilik
4. Uzlaşmacı olma
Kültürel farkındalık ve ifade
6. Kültürel yaşama katılma”
Başka bilim, mantık, matematik, kişisel
ve sosyal yeterliliklerin de ifade edildiği
söylenebilir. Elbette bunlar da var. Ancak
insan ve toplum modeline dair yeterliliklerin esası etnosantrik ve otoriteryen kuşatma altında bulunuyor. Bu etnosantrik
ve otoriteryen anlayış “değerler eğitimi”
altında ki, 19. Milli Eğitim Şurasında tüm
eğitim reformların “değerler eğitimine”
dayalı olacağı kayıt altına alınmış bulunuyor, daha da perçinleniyor.
b) Değerler Eğitimi, Tüm Yaşamı Kuşatması, Örtük Programlama: Din, Töre,
Gelenek Adamı Olma
Din grubu dersleri hariç tüm dersler için
“değerler eğitimi” başlığı bulunuyor ve
program değişikliklerinin temel gerekçesi
veya önceliği, bir başka deyişle omurgası
“değerler eğitimine” dayandırılıyor. “Değerler” de etnosantrik ve konvensiyonal
bir anlayışa bağlanıyor:
“Bireyin ulusal ve evrensel değerlere
sahip olması, değerler eğitimini edinip
özümsemesine bağlıdır. Bu amaçla (…)
tarihî, millî ve manevi değerleri bilmesi ve
benimsemesi, (…) ahlaki değerlere önem
vermesi, sahip olması ve geliştirmesi,
olumlu değerlere uygun davranmaya ve
değişik kültürleri tanımaya istekli olması,
insanların birlikte yaşamalarını destekleyen değerleri koruma ve geliştirme konusunda sorumluluk üstlenmesi, (…) duygu,
düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi, duyuşsal becerilerinin gelişimi ile
doğrudan ilişkilidir.
Değerler; inanışlar, tarih, aile, kültür ve
içinde yaşadıkları toplum tarafından şekillendirilir. Kişinin değerleri; aldığı kararları, yaptığı seçimleri, davranışlarını
ve toplum içinde birlikte yaşadığı insanlar üzerindeki etkisini belirler. Okullar
ve öğretim programları, sosyal davranış

Öğretim programlarıyla öğrencilere
kazandırılması hedeflenen değerler on
ana başlık altında sayılıyor (Tablo 2: Adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır,
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik,
yardımseverlik). Bu değerler birbirlerinden kopuk değildir ve her biri farklı bir
takım değerleri de içinde barındırmaktadır.”
Tablo 2’de “Öğrencilere Kazandırılması
Hedeflenen Değerlere İlişkin Tutum ve
Davranışlar” arasında “sadık olma”, “tahammül etme”, “fedakâr olma”, “merhametli olma”, “misafirperver olma”,
“aile birliğine önem verme” gibi grup ve
gelenekleri destekleme ve sürdürme tutum ve davranışları sayılmakta; “Değer
eğitimi, öğretim programlarındaki ifadelerden fazlasıdır.” vurgusu yapılmakta;
“öğrenme öğretme sürecinde değerlerin
aktarılmasında, tutum ve davranışa
dönüştürülmesinde aşağıdaki hususlara
dikkat edilmesi” istenmektedir:
“Değerler, yalnızca öğretim programlarında yer alan ifadeler olmaktan çıkarılmalı, öğrencilere okul içinde ve dışında
değerleri pratiğe dönüştürmeleri için
uygun ve etkili fırsatlar sağlanmalıdır.
Değer eğitimi, öğretmenlerle başlamaktadır. Öğretmen, değerlerin aktarımında
model ve kolaylaştırıcı olmalıdır. Öğretmen değerleri belirlemeli, tanımlamalı
ve öğrenme ortamı ile öğretim yöntem
ve stratejilerini bunların aktarılmasını
sağlayacak şekilde düzenlemelidir. Değer odaklı öğretim yaklaşımı, gerçek
hayat durumlarını, simülasyonları ve rol
oynamayı içeren deneyimsel öğrenmeye
uygundur. Kavramlar, eylem ya da davranışlarla ilişkilendirilmelidir. Yardım severlik denildiğinde bunun nasıl göründüğü
hakkında da bilgi verilmelidir. Öğrencilerin kendi ve toplum değerlerini keşfetme-

lerine fırsat sağlanmalıdır.
Değerler, öğrencilere kazanımların içerik
boyutu (konu) ile ilişkilendirilerek aktarılmalıdır. Konudan kopuk bir şekilde verilen değerlerin özümsenmesi zor olacak,
anlamlılığını ve kalıcılığını yitirecektir.
(…) değerleri keşfettirmeli ve değerlere
ilişkin bilgileri uygulamaya dönüştürerek
anlamlı kılmalıdır.
(…) Toplumsal değerlerin özümsenmesi ve aktarılması sadece sınıf ortamı ile
sınırlandırılmamalıdır. Değer eğitiminde
kapsamlı bir yaklaşım benimsenmeli, aile,
okul çalışanları ve toplumdaki insanlar
eğitim sürecine dâhil edilmelidir.”
c) Din Grubu Derslerinde “Değerler Eğitimi” Başlığına Yer Verilmemesinin Olası
Dinci Etnosantrik Gerekçesi
Din dersleri grubunda “değerler eğitimi” başlığına yer verilmemiş bulunuyor.
Bunun sebepleri; din derslerini ya değer
görmüyor ya da tümden değer saydığından, ayrıca “değerler eğitimi” başlığı
açmıyor ki, her iki durum da çok sorunlu
bulunuyor.
d) İmam Hatip Liselerinde “Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi” Derslerinin Kaldırılmasının Dinci Mezhepçi Gerekçesi
AKP, zorunlu din derslerinin kaldırılmasına yönelik mahkeme kararlarına rağmen,
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi “ dersinin
Anayasal zorunluluk olduğunu ifade ediyordu. Ancak İmam Hatip Liselerinde zorunlu “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi kaldırılmış bulunuyor (artık Anayasal
bir zorunluluk sayılmadığına göre diğer
okullarda da zorunlu olmaktan çıkarılması isabet olacaktır). Buradaki gerekçe
de dinci-mezhepçi bir anlayışa dayanıyor
olabilir. “Din kültürü” yani bir “kültür”
olarak niteleme, sünni islam anlayışı ile
çelişiyor olabilir.
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modelleri sağlayarak öğrencilerin değer
sistemlerinin gelişiminde önemli rol oynar. Okuldaki etkinlikler aleni ya da örtük
olarak öğrencilerin değerlere ilişkin bilgi
ve kavrayışlarını, birey ve toplumun bir
üyesi olarak belirli değerleri davranışa
dönüştürmeleri için gereken becerileri
geliştirmelerine yardımcı olur.

MEB “Değerler Eğitimi” İle Çocukların
Değerlendirme Yapmasını Kontrol Etmeye ve Kısıtlamaya Kalkıyor
“Değer”, hem eros ve telos, hem yapıp
etmeler, hem de etik bir problem olarak
çok zorlu bir konu; üzerinde çok düşü-
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nülmesi, çok yazılıp çizilmesi gerekiyor.
Sorun da tam burada başlıyor. MEB,
hükümet, İslamcılar, AKP “biz çocukların yerine”, “biz toplumun yerine sizlerin neyi nasıl düşünüp neyi değerli veya
değersiz sayacağınızı belirledik” diyor.
Keşke olsa da böyle bir şey “değer” ile
de değer üretme, değer biçme, anlam
verme, değerleme ve değerlendirmeyle çelişik bulunuyor. Benim neye anlam
verip vermeyeceğimi, neyi değerli bulup
bulmayacağımı, neye inanıp inanmayacağımı kim nasıl kararlaştırabilir? Aile, okul,
cami, din, mezhep, belli bir siyasal görüş
bunu bana dayatabilir, telkin edebilir mi?
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Böyle bir arayış “değer” ile, “değer verme” ile, “değer üretme” ile, “değerleme”
ve “değerlendirme” ile “amaç erek koyma” ile, “bilme” ve “inanma” ile örtüşmediği gibi bunları ortadan kaldırmaya veya
kendi kontrolüne geçirmeye çalışıyor.
Burada “değerler eğitimi” ve genel olarak AKP, MEB ve YÖK’ün algı ve anlayışındaki, islamcı dinci kesim ve akımların
bu konudaki anlayışlarına dair hatalı sorunlu tutumu; Kant, Feuerbach, Scheler,
Hartmann, Ülken, Mengüşoğlu, Nutku,
Kuçuradi ve Gürbüz’ün tartışmaları çerçevesinde birkaç pasaj ile aktaracağım.
Hayat ve Ahlak “Olması-Gerek” İle Sınırlı Değil, MEB’inkilerle Hiç Sınırlı Değil
Mengüşoğlu’nun (2015) “felsefi antropoloji” tartışmaları, değer ve etik alanının
sadece “olması gerek” ile sınırlandırılmasının “ahlak metafiziği” olduğu, insanın
bir fenomen olarak yapıp etmeleriyle,
varlık koşulları ve başarıları ile birlikte ele
alınması gerektiği görüşleri konuya ontik
açılım getiriyor. MEB ise bırakın etiği tüm
çocukları ve toplumu kendi yargılarına sıkıştırmaya kalkıyor.
“Değer”, Teleolojik Olan, Noumenon
İkame Edilebilir Bir Akt veya “Eşya” Değildir
“Değerlendirme” insana ait bir fenomendir, ancak bu herkesin bir ve aynı şekilde
düşünmesi ve değerlendirmesi değil, aksine her kişinin bizzat kendisinin yapması
gereken bir akt’tır. Kant’ın ‘görünüş-kendi başına varlık’ ayrımı çok tartışılabilir;
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Vaihinger, noumenon sujede kalan, objektifliğe ulaşamayan, ilke veya postulat
gösteremeyen, en fazlasıyla intersubjektifliğe genişleyebilen bir ‘alancık’ olduğunu göstermiştir. Aslolan gerçekliği
olduğu gibi bilemeyeceğimizi, kurmacalarımızla sadece yorumlayabileceğimizi ileri sürdü. (Nutku, 2012:62). Kant’ın
görünüş ve “kendinde-varlık” ayrımının
en önemli katkısı, bir varoluşun, hele de
insanın varoluşunun yerine bir başkasının
geçirilemeyeceği, ikame edilemeyeceğidir.
Zihnin Tersine Çevirmesi, Kurgulaması ve Kutsaması Kişi Düzeyinde Olabilir
Ama Okul Düzeyinde Hatalı
Nutku (2012:60), Feuerbach’a gönderme
yaparak, “Zihnin nesneleri, kurmacalar,
aşmacalar belli tarihsel koşullardaki toplumsal ilişkilerin ürünü değildir; daha kısa
deyişle tarihsel-geçici değildir.” Ölüm
gibi durumlar karşısında, gerçeklikte
sonlu olanın düşüncede tersine çevrilerek
sonsuza yansıtılması, ‘projeksiyon’ (Feuerbach); “zihinsel edimin sonlu gerçekliği sonsuz gerçeküstücülüğe dönüştürüp
sonra da bunu kutsaması” gibi bilinçli bilinçsiz bir mekanizmaya başvuruyor.
Bunu kişi veya dinler yapabilir, ancak
MEB’in, okulun bu bilinçsiz edimi bilince
taşıması, anlamını tartışması gerekiyor.
Nedenselliğin Niyete (İstemeye, Yönelime, İradeye) İndirgenmesi Hatalı, Niyet
Telos Alanında Bırakılmalı
Nutku (2012, “İnanmanın Felsefesi”) ile
devam edersek, Hartmann (1944/1951
“Teleolojik Düşünme” adlı eserinde, “Aşkınlık düşüncesinin başlıca güdümleyicisi
olan erekselliğin çözümlemesini yaptı (…)
ereksel düşünmenin nedensel düşünmeye müdahale edip nasıl yolundan saptırdığını, insan aklını çağlar boyunca kuşatma altında nasıl tuttuğunu gösterdi. (...)
Aristoteles’in causa finalis’i (erek nedeni)
diğer üç ontolojik nedenden farklıydı;
çünkü aklın bir yönelimini, insana özgü
erek (amaç, hedef) belirlemeyi evrendeki tüm varlıklara ve harekete yayıyordu
(bizce bu, Aristoteles’in yapılmaması için
dikkat çektiği bir yanlışı kendisinin yap-

Sanki Varolanın Gerçek Varolanın Yerine
Geçirilmesi
Tek bir hata değil birkaç hata iç içe geçiyor. Bunlardan birincisi değerin, değer
vermenin, değerleme ve değerlendirmenin mevcut değer yargılarına indirgenmesidir. Daha büyük hata ise, bu değer yargılarının, geçmişe ve başkasına ait olan,
kültüre ait olan değer yargılarının bir de
“telos-erek” haline getirilmesi, böylece
insanın tümden verili olana indirgenmesi,
insanın, çocukların amaç koymasının da,
telosun da, koyulmuş olana indirgenerek
yok sayılmasıdır.
Eğer “değer” varolan bir şeymiş gibi tasarlanırsa, dahası varolan ve varoluş da
değerlere indirgenirse, bir ters yüz etmeye dönüşüyor. “Gerçek nedenselliğin
zamanın akışı yönünde olmasına karşın
ereksel düşünme varsaydığı ilk nedene
geri gider; gene varsaydığı son ereğe uygun düşecek araçlar seçer; nedensel akışı
hedeflenen ereğe göre yeniden düzenler;
sonunda da sanki varolanı gerçek varolanın yerine geçirir. Bütün yaratılış inançları
bu şekilde oluşur. (...) nedenselliği niyete
göre yorumladığı için gerçekliğin çarpıtılmasıdır. Bu işlem insanın mutlak başlangıcı ve mutlak sonu bilme isteğine ya da
ihtiyacına karşılık vermiş olabilir. Ereksel
düşünmenin bu çeşidi aklın olağan işleyişini çarpıtarak kendisiyle barışık kılıyor.
Bu da insani paradokslardan birisidir.”
(Nutku, 2012:62-63)
Ülken: Halka Rağmen Halk İçin Ahlak
Arayışındaki Problemli Durum
Ülken’in “Aşk Ahlâkı - halka rağmen halk
için ahlak” anlayışı mertebeler koyuyor:

“Bu kitabın amacı insanı “demokrasi”
ahlâkına yükselten “eğitim” yollarını
aramaktır. Demokrasi, araç-değerlerde
eşitlik, ideal-değerlerde hürlük isteyen
o çağdaş sistemdir ki, sosyal adâlet ancak böyle bir sistemde gerçekleşir. Bu
kitap, siyaset ahlâkına hazırlayan bir
“eğitim” yolu sayılmalıdır. / Bunun için
Rousseau’nun sosyal sözleşme devletinden, anarşistlerin her türlü siyasi baskıya
düşman devletinden de tamamen ayrılır.
Hâsılı, ideologlardan hiçbirisiyle birleşemez. Mertebeler devletinin karakterini
belirtmek için onu zıddı olan iki devlet şekliyle karşılaştırmalıdır. Bunlardan
biri komünist devletidir. Orada vasıta ve
gaye-değerlerin disiplin altında olması
gaye-değerler (fikri, ahlâki, bedii, dini)
alanında hürriyetsizliğe, bu yüzden gaye-değerlerin yaratıcılığını kaybetmesine
sebep olmaktadır. İkincisi liberal devlettir
ki, orada vasıta ve gaye-değerlerde mutlak hürriyet, vasıta-değerlere sahip olanların bütün cemiyete tahakküm etmesine
ve gaye-değerlerin itibarını kaybetmesine sebep olmaktadır. Her iki devlet şekli
de modern cemiyetin gelişmesini çıkmaza düşürmektedir. Mertebeler devletinde
vazifeler ve işler mertebelere göre sınıflandırılmıştır. Gaye-değerlerde tam hürriyet, vasıta-değerlerde tam disiplin vardır.
Bundan dolayı herkes vasıta-değer bakımından sosyal disipline bağlı, gaye-değer bakımından hür olunca ne liberalizm
olduğu gibi halkın ve yoktan servet kazananların ideal-değerleri tahrip etmesine imkân kalır; ne de totaliter idarelerde
olduğu gibi fikrin, sanatın, ahlâki eylemin
baskı altına girmesine, yaratıcılığını kaybetmesine imkân verilir. Aşk Ahlâkı’nın
zaruri sonucu mertebeler devletidir.”
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masıdır: metabasis: zemin kaydırmaca;
bir alandaki kategoriyi bir başka alana
ayrımsızca kaydırma). (...) Ev inşaatçısı evin önce bir planını yapar; teleolojik
düşünmek zorundadır; sonra plana göre
gerekli araçları seçer. Fakat düşen taşın
düşmesinin bir telos’u yoktur; taş aklı
olmayan bir yasaya göre düşer ve hiçbir
amaç gütmez; taş enteleheia’dan, amacı
içinde taşımaktan yoksundur. Aristoteles’in ‘erek neden’i tahtadan demirdir,
çelişik terimlerdir (Hartmann).

Ülken’in “halka rağmen halk için ahlâk”
arayışı, böyle bir erek koyması, değer
oluşturması değerlidir, ancak kimseye
bunu dayatmadığı sürece, “halka rağmen” bunu yapmadığı sürece. MEB’in
“hayata rağmen Sünni mezhebi için ahlâk” anlayışı, aynı zamanda uygulayıcı
olduğundan bir erek veya devlet ütopyasından öte otokratik bir devlet anlamına
gelmektedir.
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Öneri: Bırakalım Çocuklar Kendi Değerini ve Değer Vermesini Kendisi Oluştursun, Birinin Bilmesi veya İnanmasını
MEB veya Bir Başkası Yapamaz
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Birinin bir başkası yerine düşünmesi ve
değer vermesi mümkün mü? “Sen düşünme, ben senin yerine düşünürüm/
düşündüm” diyebilir miyiz? Veya “sen
amacını ereğini koyma, ben senin yerine
amacını erekleri belirledim”, dahası “ben
senin yerine bilirim” veya “ben senin yerine inanırım” diyebilir miyiz?
Gürbüz’e (2015) göre, “İnsanın ne olduğu ya da ne olacağı teorik bir sorun olmanın ötesinde pratik bir sorundur; neyi
bildiğimiz değil neyi amaçladığımızla ilgilidir. Amacın değerle olan bağı pratiktir.
İnsanın kendisini tümüyle öyle (özgür)
olmasa bile öyleymiş gibi tasarlaması,
ona formel bir yasa buyurmanın ötesinde, bu “sanki”yi olanaklı kıldığında yine
de Faust’un sıkıldığı kuru bilgeliğini taze
tutkularla oyalayacak mephistopheles’lere teslim olmanın özlemini çekip çekmeyeceğidir. “Varsın çeksin” mi?” Olanaklar
varlığı olmak, özgür seçme, gelecek için
büyük sorumluluğu yüklenmeyi de gerektirir./ İnsana özgü -antropolojik- bir
trascendance (aşkınlık) ille de aranacaksa, bu ancak erek koyma bilinci içinde
tasarlanabilir. İnsanca erek, yine insanda
kalınarak değer belirleyebilir. Eylemin tasarımı, onu tasarlayanın anlam ve değer
ufkunda şekillenir; ufkun berisi de ötesi
de özgür kararda gün ışığına çıkacak olan
insanlığın umududur.”
Bazı soruların bilimsel, sosyal veya kültürel objektif ve açık bir yanıtı yoktur:
“Mutlak başlangıca dair (…) herkes kendi
cevabını vermelidir. Benim cevabım şudur: Bir başlatan varsaymamak; insanla
evren arasına herhangi bir araç yahut
amaç koymamaktır, insanı evrenle karşı
karşıya, baş başa bırakmak cesaretini ve
dürüstlüğünü göstermektir. Artık bunun
ötesi berisi yoktur.” (Nutku, 2012:71).
Ders programları hazırlanırken katı değerler hiyerarşisi oluşturmak, dahası çocuklara belli değerleri aşılamak yerine
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onları değer üretme ve değer vermeyle
yüz yüze bırakmak, bu konularda kendi
görüş ve anlayışlarını geliştirmeleri için
cesaretlendirmek daha uygun bir yol gibi
gözüküyor.
Okulda “değerler” eğitimi olmaması,
“empoze/telkin” yoluna gidilmemesi, bunun yerine “değer” üzerine tartışmalar ve
yüzleşmeler yapılması yararlı olabilir.
İlla da bir değer yargısı verilecekse, dahası verilen değere bağlanılacaksa, bu
insanlığın ortak deneyimlerinden süzülüp
gelen temel insan hak ve hürriyetleriyle,
özgürlük ve gerçeklik arayışı ile sınırlı tutulmalıdır.
Buradaki değerlendirmeler bir anlam arayışı, anlam verme, bir değer üretme veya
değer arayışıdır. Herkes bunu kendisi
yapmak durumundadır, birinin yerine bir
başkası yapamaz.
MEB’in anlamadığı, tek tek şu bu değer
bir yana, etnosantrik veya dinci eğilimler
bir yana, daha vahimi bunu çocukların
veya toplumun yerine yapmaya kalkmasıdır ki, bu durum değer fenomenini de
anlamadıklarını göstermektedir.
Böylece kişilerin değer ve anlam sorunlarıyla yüzleşmelerini, değeri, değer vermeyi, değerleme ve değerlendirmeyi de
değersizleştirmiş; düşünme ve üzerine
düşünmeyi, üretme, anlam verme, değer
üretene saygı gösterme, özgürlük istenci,
bilgi-hakikat arayışı, sorumluluk alma ve
cesaret göstermeyi de mevcutlara indirgeyerek ve onlarla sınırlayarak, dahası
tümden kontrolüne almaya çalışarak değersizleştirmiş oluyor.

EĞİTİM MÜCADELESİNDE YENİ
DÖNEM:
EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANI FERAY
AYTEKİN AYDOĞAN İLE SÖYLEŞİ
Nejla Doğan
nejladogans@gmail.com

Eğitim gündeminin oldukça yoğun olduğu bugünlerde, geçtiğimiz
Haziran ayında Eğitim Sen Genel Başkanlığına seçilen Feray
Aytekin Aydoğan’la bir araya geldik. Hem eğitime ilişkin temel
sorunlarımızı konuştuk hem de sendikanın bu yeni döneminde
mücadelenin ekseni, yöntemi ve koşullarını değerlendirdik. Feray Hocamız, toplumun geleceği açısından özellikle laik, bilimsel,
kamusal eğitimin savunulması gerektiğini; mücadelenin bu temel
eksen üzerinden sürdürülmesi gerektiğini ve tüm ilerici-demokrat
kesimlerin, bu amaç doğrultusunda güçlerini ve birikimlerini ortaklaştırması gerektiğini vurguluyor.

öğretmen boyun eğmez,
öğretmen el açmaz,

Söyleşi

“Öğretmen yalvarmaz,

öğretmen ders verir.”

Fakir Baykurt
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Eleştirel Pedagoji Dergisi olarak, öncelikle sizi kutluyoruz. Eğitim gündeminin
ülke gündemini belirlediği bugünlerde,
Eğitim Sen’in genel başkanlığına seçildiğiniz. Umuyoruz ve diliyoruz ki;
içinden geçtiğimiz bu zor günlerde,
geçmişten gelen birikiminizle, sendikal
mücadeleye yeni bir perspektif, yeni bir
ivme kazandıracaksınız.
Genel başkanlığa uzanan süreçte, eğitim mücadelesinin hep ön saflarında
olduğunuzu biliyoruz. Özellikle laik,
bilimsel, kamusal eğitimin savunulması, Veli-Der’in kurulması gibi konularda
aktif bir mücadele içindeydiniz. Ama
biz sizi, biraz daha yakından tanımak
istiyoruz: Eğitiminiz, demokratik eğitim
mücadelesine katılımınız, diğer politik
alanlarla ilişkiniz, çalışmalarınız, deneyimleriniz nelerdir?

Söyleşi

Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben
de sendikal mücadeleyi hep birlikte
yükselteceğimiz; sokakta, okulda, akademide, kısacası ilişkili olduğumuz her
platformda taleplerimizi, haklarımızı ısrarla savunacağımız ve kazanacağımız
bir mücadele dönemi diliyorum.
Kendi yaşamıma gelirsek; Bursa’nın
Karacabey ilçesinde, 1979’da doğdum.
Karacabey’de aldığım eğitimin ardından, İzmir Karşıyaka Lisesi ve devamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde eğitim sürecimi tamamladım.
‘Başka bir yaşam ve başka bir memleket’e dair arayışım, umudum, 19951999 yıllarında üniversite sürecinde,
‘özerk, demokratik ve bilimsel eğitim’
mücadelesi ile başladı. YÖK protestoları, harçlara karşı düzenlediğimiz eylemler, ‘Paralı Eğitime Hayır’ diyerek Türkiye’nin her yerinde on binlerce gencin
katılımıyla gerçekleştirdiğimiz eylemler... Susurluk kazası ile ortaya çıkan
‘çete’ ilişkilerine karşı her şehirde, her
üniversitede sokağa çıkan milyonlar...
1999’da artık bir Eğitim Sen’liydim.
Öğretmenliğe atamam yapılır yapılmaz, büyük bir heyecanla sendikaya
üye oldum. TÖS’ten, TÖB-DER’den
bu yana, karanlığa karşı mücadele
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veren, Kızılay Direnişi’ni ve daha onlarca eylemi iş yerlerinden başlayarak
fiili-meşru mücadele hattı üzerinden
örgütleyen eğitim emekçileri mücadelesine katılmak, büyük bir onurdu benim
için. Öğretmenliğe başladığım İstanbul
Sultanbeyli’de, benimle aynı heyecanı
taşıyan onlarca genç arkadaşımla okul
okul gezerek Eğitim Sen’i büyütmeye,
çoğaltmaya çalıştık. Toplu sözleşmeli
ve grev hakkı olan bir sendika talebimiz ile 1 Aralık 2000’de örgütlediğimiz
grevimiz, hükümet tarafından yapılan
onlarca tehdit ve baskıya rağmen
yüzbinlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sonrasında Büyük Öğretmen Yürüyüşü
ve daha yüzlerce eylem... Ardından kadın sekreterliği, örgütlenme sekreterliği,
merkez kadın eğitimcisi sorumluluklarını üstlendim. Bugün buradayım ve Eğitim Sen’li olmak, her zaman büyük bir
onur oldu hayatımda...
Veli-Der (Öğrenci Veli Derneği) mücadelesi ise, memleketin karanlığa teslim
edilmeye çalışıldığı günlerde, umudu
örgütlemek, geleceğimizi kazanmak için
çıktı ortaya. Veli-Der’in hikayesi, 4+4+4
yasasının çıkmasıyla birlikte, İstanbul
Kartal ilçesinin Kartal Öğretmen Zekeriya Güçer İlköğretim Okulu’nun zorla
imam hatibe dönüştürülmesine karşı
başladı. 2012 Nisan ayından itibaren,
aylarca hiç ara vermeden, imza toplama, yürüyüşler, mahalle şenlikleri, araçlarımıza koyduğumuz anons araçları ile
mahalle mahalle yaptığımız anonslar,
kaymakamlık önünde çocuklarımızla
birlikte yaptığımız oturma eylemleri...
4+4+4 yeni bir rejim inşasına çağrıydı.
Ve biz Veli-Der’de, yeni rejim inşasına
karşı, ‘mağdur adına’ değil, ‘mağdur’la
birlikte, mağdur’un örgütlediği, pankart
yazdığı, imza topladığı, slogan attığı bir
veli mücadele tarihini yazdık aynı zamanda. Eğitim Sen olarak yaptığımız
4+4+4 grevinden sonra, İstanbul’da
okullarının zorla imam hatipleştirilmesine karşı mücadele eden tüm okul velileri ile birlikte binlerce velinin, öğrencinin
katılımıyla miting örgütledik. Ve o günden bu yana, yüzlerce okulda velilerle
birlikte okul okul, mahalle mahalle okul-

Sözünü ettiğiniz tüm bu mücadele süreci ve mücadelenin içeriği, aslında
günümüzdeki sorunların da çerçevesini çizmiş oldu. Bugün eğitime ilişkin
sorunlarımız, birbiriyle ilgili iki temel
eksen üzerinden şekilleniyor. İlki, laik ve
bilimsel eğitimden hızla uzaklaşmamız;
ikincisi, kamusal eğitimin uzun süredir
yoğun bir saldırı altında olması. İlkinden
başlarsak; özellikle 4+4+4 süreciyle
başlayan ve yeni müfredatla birlikte
daha da ivme kazanacak gibi görünen
bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
2012’de ortaya çıkan 4+4+4 sistemi,
Türkiye tarihi boyunca ve AKP iktidarı
döneminde eğitim sistemine yönelik en
büyük saldırıydı. Bu yasa, ‘Yeni Türkiye’
adı altında yeni bir rejim inşasıydı. Ve bu
çağrı, AKP iktidarı tarafından açık bir şekilde yapıldı. Dönemin Başbakanı Recep
Tayyip Erdoğan, AKP’nin İstanbul’daki
gençlik toplantısı için hazırladığı hitabede, Necip Fazıl Kısakürek’in 1975 yılındaki
‘Gençliğe Hitabe’ konferansından yaptığı
alıntı ile ilan etti bu yeni rejim inşasını:
“Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, KİNİNİN, kalbinin davacısı bir
gençlik istiyorum.” cümlesiyle başlayan
bu konuşma, günlerce kamuoyunda ‘kindar-dindar nesil’ tartışmalarına neden
oldu. Aslında bu cümle, kurulmak istenen
yeni rejimin köklerini ve düşünme biçimini en net ifadeyle ortaya koyuyordu.
Kısakürek’in “Gençliğe Hitabe”sini bütün
olarak değerlendirdiğimizde, yeni rejimin inşasında önemli bir yol gösterici de
olduğunu görüyoruz. Hitabeden tekrar
alıntı yaparsak;
•

Necip Fazıl, ‘Devlet ve milletimizin 7
asırlık hayatında dört devre’ diye nitelediği ‘devre’lerden birincisini, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemi
olarak tanımlıyor ve bu dönemi, ‘iki
buçuk asır’lık bir ‘aşk, vecd, fetih ve
hakimiyet’ dönemi diye niteliyor.

•

Daha sonraki ‘üç asırlık’ duraklama
ve gerileme dönemleri için, ‘sefalet
ve hezimet’ sözcüklerini kullanıyor.

•

Sonra Tanzimat ve ıslahat hareketlerini de kapsayan ‘bir asırlık’ üçüncü
dönem başlıyor. Necip Fazıl’ın deyimiyle ‘cüce taklitçilere ve batı dünyasına esaret’ dönemi...

•

En son dönem ise, Kısakürek’in
‘son yarım asır’ dediği Cumhuriyet dönemi. O’nun ifadesiyle; ‘İşgal
ordularının
bile
yapamayacağı
bir cinayetle, madde planında
kurtarıldıktan sonra ruh planında
ebedi helâke (mahvolmaya, ölüme)
mahkûmiyet.’ Kısakürek’e göre, bu
dördüncü dönemin bir adı da, ‘öldürücü küfür’dür. Bildiğiniz gibi ‘küfür’,
dinsizlik, imansızlık anlamına da geliyor.

•

Kısakürek’in
ifadesiyle,
‘devleti
ve millet’i bu ‘küfür’ döneminden
kurtaracak güç, ‘beşinci devre’dir.
‘Beşinci devre’ geldiğinde, dönemin gençliği ayakta duran her şeyi
devirecektir. ‘Gökleri çökertecek ve
-son moda kurbağa diliyle- bütün
‘dikey’leri ‘yatay’ hale getirecek bir
çığlık kopararak, ‘mukaddes emaneti
ne yaptınız’ diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik…’
o ‘küfür’ döneminin sorumlularına
hesap soracaktır.

Söyleşi

larımıza sahip çıkma mücadelesini sürdürüyoruz. Veli-Der öncelikle İstanbul,
Antalya, Edirne, Marmaris, Ankara,
İzmir ve Bergama’da kuruldu. Ve şu an,
bir çok ilde kurulma çabaları devam ediyor.

Ve tüm bu cümlelerin ardından, Başbakan Erdoğan’ın alıntıladığı cümle geliyor:
“Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının,
evinin, kininin, kalbinin davacısı devrenin
kapısı önünde nur infilakı yeni bir şafak
fışkırışını gözleyen bir gençlik...”
Özetlersek; ‘küfür’ dönemi olarak
adlandırılan
cumhuriyetin
tüm
kazanımlarının, ‘beşinci devre’ denilen
dönemde yıkılacağı söyleniyor ve anladığımız kadarıyla AKP iktidarı, kendisini bu
devrenin temsilcisi, 4+4+4 yasasını da bu
yıkıcılığın önemli bir aracı olarak görüyor.
Tam da bu nedenle, 4+4+4 yasasının çıkarıldığı dönemin, aynı zamanda yeni
rejimin inşasının da açıkça ilan edildiği
dönem olduğunu söylüyoruz.
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Yasanın çıkmasını takip eden süreçte; TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın
“Anayasa’da laiklik olmamalı. Biz İslam
ülkesiyiz. Dindar bir anayasa yapmalıyız” açıklaması da bu görüşümüzü destekler nitelikte. Hemen öncesinde ise
Erdoğan’ın “Hem laik hem Müslüman
olunmaz. Bu millet isterse laiklik tabii ki
gidecek” sözlerine tanık olmuştuk hep
birlikte.

Söyleşi

Anayasa ve laiklik karşıtı Kahraman’ın
bu görüşü, İstanbul Üniversitesi’nde, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar
Birliği (AYBİR) tarafından düzenlenen
‘Yeni Anayasa, Yeni Türkiye’ konulu sempozyumda söylenmiştir. Burada gözden
kaçırmamamız gereken nokta; Kahraman
bu İslamcı sempozyuma kişisel olarak
değil, TBMM Başkanı sıfatı ile katılmıştır.
Kahraman, toplantı sonunda, verdiği
bu demeci ödüllendiren bir de hediye
almıştır: AYBİR Başkanı Prof. Dr. Yusuf
Balcı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a
2. Abdülhamit’in Kanuni Esasi’nin hazırlanmasıyla ilgili fermanını hediye etmiştir.
Elbette bu tesadüfen seçilmiş bir hediye
değildir, sembolik bir anlamı vardır. Bu
fermanla verilen mesaj; Yeni Türkiye adı
altında inşa edilen rejimin, 2. Abdülhamit’in Kanuni Esasi’sini referans aldığıdır. Nitekim TBMM Başkanının sözleri bu
‘kutlu özlemi’ dile getirmiştir.
Peki, AKP’nin günümüz Türkiye’si için
referans aldığı 2. Abdülhamit’in Kanuni
Esasi’sinde hangi maddeler var? Kısaca
bakalım:
1. “Osmanlı Devleti bir monarşidir”
2. “Osmanlı Devleti laik değildir. Devletin
bir dinî vardır, o da ‘din-i İslâmdır”
3. “Padişah aynı zamanda halifedir”
4. “Ahkâm-ı şer’iye”yi uygulatır ve Şeyhülislâm devlet örgütünün içinde ve
Hükûmette yer almaktadır”
5. “Kanunlar, “umur-u diniye”ye aykırı
olamazlar”
Bu maddeleri, yaşadığımız tüm süreçleri
göz önünde bulundurarak günümüze tercüme edersek:
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1. “Yeni Türkiye Devleti bir monarşidir”
2. “Türkiye Devleti laik değildir. Devletin
bir dinî vardır, o da ‘din-i İslâmdır”
3. “Başkanlık aynı zamanda halifedir”
4. “İslam hükümleri uygulatır ve Diyanet
İşleri Başkanlığı devlet örgütünün içinde
ve Hükûmette yer almaktadır”
5. “Kanunlar, İslam dinine aykırı olamazlar, mahkemeler Diyanet İşleri Başkanlığını referans alır”
Tekrar Kahraman’ın konuşmasına dönersek, şöyle devam ediyor; “Ak Parti asırlar öncesinde başlamış kutlu yürüyüşün
devamıdır. Biz kökü olmayan, geçmişiyle
irtibatını koparan bir hareket değiliz. Bu
harekette Abdülhamid’in ruhuyuz”
Görüldüğü üzere, tüm bu tablo üzerinden
değerlendirdiğimizde, liberallerin ve yandaş medyanın tüm çarpıtmalarının aksine, AKP 4+4+4 eğitim yasası ile birlikte
gerici, piyasacı, cinsiyetçi, milliyetçi rejim
inşasını bağıra bağıra örgütlüyor. Sadece
geçtiğimiz 2 aya baksak dahi; öğretmen
strateji belgesi, ders saatleri çizelgesi,
kurum açma-kapatma yönetmeliği, Ensar-İlim Yayma-Birlik Vakfı protokolü ve
müfredat düzenlemesi ile AKP’nin rejim
inşasına nasıl da hızla devam ettiğini göreceğiz.
Bu tabloya baktığımızda, oldukça planlı
ve hızlı ilerleyen, hatta sizin ifadenizle
“bağıra bağıra” örgütlenen bir “yeni”
rejim var. Peki sizce bu noktaya gelmemizde toplumsal muhalefetin ve sendikal mücadelenin hataları ya da eksikleri
oldu mu? Örneğin Eğitim-Sen, eğitimde
laikliği gündemine almakta neden bu
kadar gecikti?
80 darbesi sonrası, neoliberal politikalar
ekseninde yenidünya düzeni tartışmaları, dünya genelinde olduğu gibi, memleketimizde de sağ ideolojiler ve liberaller
eliyle örgütlendi. Türkiye’de gerici-piyasacı yeni rejimin inşası sürecinde, liberallerin saldırısı özellikle ülkemizdeki
toplumsal muhalefet dinamiklerini hedef
aldı ve büyük oranda da başarılı oldu.
‘Yetmez ama evet’ süreci, aynı zamanda
bu memleketin sosyalist, devrimci,

Kaçınılmaz olarak bu saldırılardan Eğitim Sen de payını aldı. Laiklik kavramının
gerçek anlamından ve bağlamından koparılması, laikliğe ilişkin yeni tanımlamaların yapılması sendikadaki görüşleri de
etkiledi. Özellikle liberallerin, laikliği baskıcı devlet düzeninin bir argümanı ve uygulaması olarak tanımlamaları, maalesef
zaman zaman Eğitim Sen içinde de kabul
gördü ve bu nedenle laiklik mücadelesinin sürdürülmesi konusunda uzunca bir
süre direnç oluştu. Ancak Eğitim Sen’in
laikliği kazanma mücadelesi için 2012 yılı
bir kırılma noktası oldu. Bu bağlamda
4+4+4 grevi önemli bir başlangıçtı. Aslında 4+4+4 yasası öncesinde de sendikanın genelinde bu yasayla bizleri bekleyen
tehlike tespit edilmiş ve nasıl mücadele
edileceği noktasındaki tartışmaların ekseni de laiklik mücadelesi üzerine kurulmuştu. 2015’te yaptığımız büyük ‘Laik
Eğitim Grevi” ile de bu tutum ve kararlılığımızı sürdürdük.
Laik eğitim talebine ilişkin tutum ve kararlılığın, özellikle son dönemde geniş
halk kitlelerinde de yankı bulduğunu
görüyoruz. İnsanlar hem kendi gelecekleri hem de toplumun geleceğine ilişkin
haklı bir kaygı duyuyorlar. Sizce laik-bilimsel eğitimden uzaklaşmanın toplumsal açıdan sonuçları nelerdir? Tüm bu
yaşadıklarımız, geleceğimiz açısından
bizleri nasıl etkileyecek?
Çok temel sonuçlar bağlamında kısaca
sıralarsak;
•

Laik-bilimsel eğitimden uzaklaşmak,
öğrencilerin ailelerinin inançlarından
dolayı ayrımcılığa uğratılmasıdır.

•

Laik-bilimsel eğitimden uzaklaşmak,
okulların dinsel dogmanın, ezberin

ve atıl bilginin merkezi haline gelmesidir.
•

Laik-bilimsel eğitimden uzaklaşmak,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kadının
yok sayılmasıdır.

•

Laik-bilimsel eğitimden uzaklaşmak,
yoksul aile çocuklarının ‘çocuk evliliği’, ‘çocuk işçiliği’ ve her türlü çocuk
istismarına açık bir şekilde cemaatlere teslim edilmesidir.

•

Laik-bilimsel eğitimden uzaklaşmak;
bilimi, sanatı ve felsefeyi reddetmektir.

•

Laik-bilimsel eğitimden uzaklaşmak,
sorgulayan değil itaatkar bireyler yetiştirmektir.

•

Laik-bilimsel eğitimden uzaklaşmak,
sosyal devlet talebinden, kamusal ve
nitelikli eğitim hakkından vazgeçmek demektir.

Sadece bunları sıraladığımızda bile, geleceğimizi nasıl etkileyeceği açık. Üstelik bu etkilere dair şu ana kadar yaşanmış yüzlerce, binlerce veri var elimizde.
Öğrencilerimizin yasal olarak 9, fiilen
okul öncesinden başlayarak başlarının,
bedenlerinin kapatılması -ki çocuk hakkı
ihlalidir-, çocuk taciz, tecavüzlerinin çocuklara yönelik her türlü çocuk istismarının artması, Ensarlar, Aladağlar gibi yüzlerce olayın artarak yaşanmaya devam
etmesi, çocuk yaşta evliliklerin ve işçiliğin
artışı, cemaatlerin yaşamın bütün alanlarını piyasa-din ortaklığı ile ele geçirmesi,
kadın cinayetlerinin AKP iktidarı döneminde %1400 artışı, kadınların kıyafetlerinden dolayı dolmuşta, sokakta, parkta
yaşamın her alanında şiddete, tacize, tecavüze uğraması… Maalesef bunlar artık
rutin hayatımızın ve gündelik haberlerin
bir parçası haline geldi.

Söyleşi

demokrat, ilerici tüm kesimlerini hedef
aldı. 2010 referandumunda, basında ve
hayatın her alanında, Sol adına liberaller
sahneye çıktı. Liberallerin AKP ile birlikte oluşturduğu siyasal ortaklığın başarılı
olması, sosyalist, devrimci, demokrat, ilerici tüm yapıların gücünün azaltılması ile
mümkündü, çünkü dizayn etmeye çalıştıkları yeni rejime, gericiliğe, piyasacılığa
karşı direnecek tek güç elbette ki Sol’ du.

Dolayısıyla 4+4+4 sistemi, ülkemizin eğitim sistemini ve var olan tüm aydınlanmacı birikimimizi çökertti. Okullarımız
vakıflara, Ensarlara teslim edildi. Mevcut
haliyle bile sayısı yetersiz olan okul binalarının zorunlu bir şekilde imam hatip
okullarına dönüştürülmesi, okullarımızda laboratuvar, kütüphane, resim-müzik
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Söyleşi

laiklik özgürlüktür, laiklik adalettir. Laik
ve bilimsel eğitim mücadelesi olmazsa
olmazımızdır. Laiklik, ülkemizde yaşayan
herkesin, öğrencilerimizin özgürce yaşamasının teminatıdır. Bizler kindar bir nesil
değil, öğrencilerimizin okuyarak, tartışarak, sorgulayarak, üreterek, hayallerini
özgürce ifade edebildiği özgür bir nesil
için, 4+4+4 grevimizle de, 13 Şubat Laik
Eğitim Grevimizle de haykırdığımız gibi,
laik ve bilimsel eğitim mücadelesini hep
birlikte, her platformda yükseltmeye devam edeceğiz.

atölyeleri, spor salonları yerine mescitlerin açılması, kurum açma kapatma yönetmeliği ile memleketin en başarılı liselerinin ‘proje okulları’ adı altında ortadan
kaldırılması, müfredat düzenlemesi ile
bilimsel eğitimin tamamen terk edilmesi
ve daha onlarca uygulama... Maalesef son
nokta bu da değil; öğrencilerimiz Diyanet
İşleri, İHH, Ensar, Türgev, Eğitim Bir Sen,
Anadolu Gençlik Derneği ve daha onlarca
yapılanmanın eline bırakıldı. Son çıkarılan
yönetmelikle de Ensar, İlim Yayma ve Birlik Vakfı’nın hem okullarımızda hem de
halk eğitim merkezlerinde her türlü çalışma, etkinlik yapması yasallaştırıldı; eğitime, öğretmenlere ayrılmayan kaynaklar,
bütçeler bu kurumlara aktarılarak; hem
örgün hem de yaygın eğitim neredeyse
bu vakıflara devredildi. Tüm bu uygulamaların gözden kaçan diğer bir boyutu
ise, öğrencilerimiz cinsiyetlerine, kimliklerine, inançlarına, ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarına göre ayrıştırıldılar. Bu
aynı zamanda toplumun bütünlüğüne zarar veren, bir arada yaşama kültürümüzü
yok eden ve en önemlisi, eğitimin temel
amaçlarından biri olan eşitlik duygusunu
zedeleyen bir saldırıdır.
Tüm bu saldırıya karşı, özellikle laik
eğitimin yeniden kazanılması ekseninde düşündüğümüzde, nasıl bir sendikal
mücadele yürütüyorsunuz ve öneriyorsunuz?
Elbette bu manzara karşısında, laiklik
mücadelesi bir eğitim sendikası olarak
bizim vazgeçilmez mücadele alanımız
olmalıdır ve olacaktır. Laiklik eşitliktir,
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Mücadelemizi özellikle okullara taşıyacağız. Öğretmenlerimiz ve velilerimizle
birlikte, okullarımıza, sınıflarımıza, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Okullarımızın imam hatipleştirilmesine karşı, müfredatın gericileştirilmesine karşı, hem
sahada hem hukuki alanda mücadele
vereceğiz.
Okullarda
uygulanan
etkinliklerden, seçmeli derslere kadar her
alana müdahale edeceğiz, çocuklarımızı
cemaatlere, tarikatlara terk etmeyeceğiz.
Laik, bilimsel ve nitelikli eğitim, her bir
çocuğumuzun hakkıdır. Devlet bunu kamusal alanda tüm yurttaşlarımıza sağlamak zorundadır. Bu talebimizden asla
vazgeçmeyeceğiz. Laik ve bilimsel eğitim
mücadelesi, eğitimin özgürleştirilmesidir,
çocuklarımızın özgürleştirilmesidir, geleceğimizin özgürleştirilmesidir! Mutlaka
kazanacağız!
Aslında laik eğitimden uzaklaşılmasıyla kamusal eğitimin aşınması da bir eş
zamanlılık taşıyor. Özellikle 80 sonrasında, neoliberal politikalarla siyasal
İslam’ın paralel bir gelişme izlediğini
görüyoruz. Siz bu ikisi arasında nasıl bir
bağ kuruyorsunuz?
Siyasal İslam dünyanın her yerinde, kapitalizmle, neoliberal politikalarla uyumlu
bir ideolojik hat sürdürmüştür. Hem tarihsel kökenleri hem de önerdiği yaşam
biçimiyle, kapitalizmle ya da neoliberal
politikalarla bir çatışma yaşamamıştır.
Siyasal İslam özü gereği, özel mülkiyetin
devlet koruması altında olduğunu her
daim savunur. Hatta “Hıfs al-mal” yani
“özel mülkün korunması” Şeriat’ın amaçlarındandır. Girişimciliğin önü sonuna ka-

dar açılmıştır. Hiçbir ortaklık türü, İslami
mudaraba kadar girişimciyi korumaz.
Helal yollardan kazanmış olmak şartıyla,
yüzde bin kâr yapsanız dahi buna izin
vardır. Kâra konulmuş bir üst sınır yoktur.

Biliyoruz ki; işçilerini asgari ücretten bile
düşük, esnek çalışma saatleri ile çalıştıran patronlar, yalnızca Ramazan ayında
onların yoksulluklarını hatırlıyor ama bu
hatırlama da ‘erzak verme’ ile sınırlanıyor.
Soma’daki işçiler için ölüm, fıtratın gereği olarak nitelendirilirken, ölümleri “güzel
öldüler” biçiminde normalleştiriliyor, basitleştiriliyor, dolaylı olarak bunun sineye çekilmesi öneriliyor. Kurdukları sözde
sendikalar da işçinin, memurun hakkını
değil, işverenin ve hükümetin çıkarlarını
kolluyor, gözetiyor. Son olarak Toplu İş
Sözleşmesi sürecinde de gördüğümüz
gibi, yandaş Eğitim Bir Sen, ‘helal gıda’,
‘hac-umre izinleri’ gibi eğitimle ve mesleki haklarımızla hiç ilgisi olmayan konuları
gündeme getirmiş ve tüm mesleki-özlük
haklarımızı satışa çıkarmıştır.
İslamcı
ideolojinin
neoliberal
politikalarla bu uyumluluğu ve kamusal
alanın içinin boşaltılmasının eğitim alanındaki yansımaları nelerdir?
80 darbesi sonrasında neoliberal politikaların ivme kazanmasıyla, kamusal
alanın yok edilmesi süreci de başlatıldı.
AKP iktidarı da bu politikaların en kapsamlı sürdürücüsü oldu. Eğitim alanında,
özellikle 4+4+4 yasasıyla, gerici olduğu
kadar piyasacı da olan ideolojik hattın
örgütlenmesine hız kazandırdı. Hatırlayın; bu yasanın çıktığı süreçte, TÜSİAD’ın

laiklikle ilgili kaygılarına dair yaptığı açıklamaya karşı, dönemin başbakanı R. Tayyip Erdoğan ‘Biz, bu yasayı en çok sizler
için çıkardık’ dedi. Bu söz, yasanın en
önemli amaçlarından birinin de eğitimin
özelleştirilmesi olduğunun kanıtıydı aynı
zamanda.
Yine AKP milletvekili Ali Boğa’nın yasanın çıkma sürecinde, ‘Elimize tarihi bir fırsat geçti. Bütün okulları imam hatipleştirme fırsatı geçti elimize...’ söylemi de, sizin
torununuz niye kolejde okuyor sorusuna
ise; ‘Çünkü benim torunum büyükelçi çocuğu...’ cevabını vermesi de gerici olduğu
kadar piyasacı da olan bir eğitimin açığa
vurulması, ‘paran varsa ve paran kadar
eğitim’ inşasının deklare edilmesiydi.
Bugün geldiğimiz noktada ise, kamusal eğitim neredeyse imam hatiple özdeşleşmiştir. Bir anlamda yoksul aile
çocukları imam hatiplere mahkum edilmekte, seçme şansı bırakılmamaktadır.
Laik, bilimsel ve nitelikli eğitim, parayla
satın alınan bir metaya dönüşmüştür.
İnsanlar çocuklarının geleceği için, banka
kredileriyle okul taksiti ödemektedir.
Devletin sunması gereken en önemli
hizmetin, yani eğitimin, yani devlet
okullarının içi boşaltıldığı için, özel okul
sektörü gittikçe büyümektedir. Özel
okula gidenlerle devlet okuluna gidenler
arasında önemli bir sınıfsal ve toplumsal
uçurum oluşmaktadır. Bu durum,
fırsat eşitliğine, adalet duygusuna, eşit
yurttaşlık idealine ve çocuklarımızın
kendilerini özgürce gerçekleştirmelerine
bir saldırıdır.

Söyleşi

Siyasal İslam’ın sosyal adalet kavramı ise,
toplum içindeki zenginlerin, kendi istek
ve rızalarıyla yoksullara yardım etmeleri
üzerine kuruludur. Özel mülkiyet ve veraset pek çok ayette güvence altına alındığına göre, kimsenin malına zorla el konulamaz. Zekat ve sadakalar da, zorla alınan
değil, gönüllü olarak verilen bağışlardır.
Bir başka deyişle siyasal İslam; yoksulların “devrim” yapmasından veya malların
“kollektivizasyonundan” değil, kapital sahiplerinin’ ahlaklı ve merhametli davranması’ lütfetmesi, bahşetmesi; yoksulların
da şükretmesinden söz etmektedir.
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Söyleşi

Kamusal nitelikli eğitimin güçlendirilmesi ve hatta yeniden eğitimin ana
ekseni haline getirilmesi için ne tür bir
mücadele yürütüyorsunuz?
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Kamusal eğitim alanına saldırının,
bu kadar yoğun olduğu bir süreçte;
Eğitim Sen olarak; laiklik mücadelesi ile
birlikte kamusal eğitim mücadelesini
de sürdürmek, “Yeni Kamusal Eğitim“
tartışmalarını ve pratiklerini örgütlemek
zorundayız. Yeni kamusal eğitim
tartışması ve pratiğini ve öğretmen
modelini
akademinin
birikimleri,
emeği üzerinden hep birlikte inşa
etmek, önümüzdeki sürecin en temel
başlıklarından olmalıdır.
Tüm öğrencilerimizin kendi hikayesinin
kahramanı olduğu, mutlulukla öğrenme arasında çok güçlü bir bağ olduğu, ‘paran varsa ve paran kadar’ eğitim
anlayışına karşı, eşit, parasız, laik, bilimsel
ve anadilinde eğitim hakkının en temel
hak olduğu, öğrencilerimizin inançlarına, cinsiyetlerine, kimliklerine, ailelerinin sosyo-ekonomik durumlarına göre
ayrıştırılmadığı, eşit, özgür ve demokratik cumhuriyete sahip çıkıldığı, evrimle, felsefeyle, bilimle, sanatla, sporla,
oyunla iç içe geçmiş bir eğitim sistemini
inşa etmek en önemli görevimizdir. Öğrencilerimizin, tüm eğitim emekçilerinin ve velilerin, eğitim süreçlerinde söz
ve karar sahibi oldukları yeni kamusal
eğitimi inşa etmek, mücadelemizin temel
eksenlerinden biri olacak.

‘Yeni Kamusal Eğitim’ vurgusu yaptınız.
Hangi ilkeler çerçevesinde örgütleyeceksiniz bu mücadeleyi?
Kısaca özetlemek gerekirse, mücadelemiz şu temel ilkeler çerçevesinde gerçekleşecek:
•

Kamusal eğitim kâr amacı gütmez,
bilgiyi çıkar amaçlı kullanmaz.

•

Kamusal eğitim, bilgiyi taraf gözetmeden herkesin kullanımına sunar.

•

Kamusal eğitim bilgiyi para ile satmaz. Herkes bilgiyi edinme hakkına
sahiptir.

•

Kamusal eğitimin amacı bilgiyi paylaştırmaktır.

•

Kamusal eğitim bilgiyi yayar, yayılan
bilgi çoğalır, çoğaldıkça daha geniş
kitlelere ulaşır.

•

Kamusal eğitim, öğrenmek isteyenin
bilişsel kapasitesini yükseltir.

•

Kamusal eğitim, bilgiyi anlaşılır kılmaktır. Bilginin tek standardı, insani
amaçlar için kullanılmasıdır.

•

Kamusal eğitimin müttefiki bilimdir.
Eğitim, bilimden aldığı destekle hukuku, eşitliği, adaleti, vicdanı esas
alır ve böylece piyasanın dayatmalarına, inancın hükümranlığına meydan
okur.

•

Kamusal eğitim insanı iktisadi değil, sosyal varlık olarak görür. Eğitim
kurumlarında bilgi para ile satılırsa,

Biz bu temel ilkeler çerçevesinde, devlet
okullarımızı yeniden eğitimin, bilimin, sanatın, sporun merkezi haline getireceğiz.
Devlet okullarına, alternatifler üretmek
yerine, tüm enerjimizi kamunun yeniden
canlandırılmasına harcayacağız. Tüm çocuklarımız için çağın koşullarına uygun
nitelikli eğitimi parasız sağlayacağız. Hepimizin bildiği gibi “en iyi okul, evimize
en yakın okul”dur. Mücadelemizin amacı,
her bir çocuğumuza kendi mahallesinde,
kendi köyünde en iyi eğitimi vermektir. Mücadelemizin amacı, çocuklarımızı
cemaat ve tarikat yurtlarından kurtarıp, gerektiğinde ücretsiz kamusal yurt
olanağını sunmaktır.
Buradan kamusal eğitimin aşınmasının
ikinci bir boyutuna geçmek istiyorum. İş
güvencesine yönelik saldırıların gittikçe
arttığını görüyoruz. Bir yandan atanamayan öğretmenlerin sayısı hızla artıyor; diğer yandan atanan öğretmenler
de sözleşmeli olarak istihdam ediliyor.
Sizce bu durum öğretmenlik mesleğini
nasıl etkiliyor? Bunun eğitim-öğretim
süreçlerindeki ve okullardaki karşılığı,
etkisi ne?
Bu bağlamda öncelikle, kamusal eğitime saldırıların en güçlü araçlarından biri
olarak performans sistemine değinmek
istiyorum. Performans sistemi dayatması, neoliberal politika uygulamalarının
devamı, eğitim sistemini özelleştirme
politikalarının aracı ve kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırma koşullarının
alt yapısını hazırlama projesinin zeminini
oluşturma çabasıdır. Tabii ki bu siyasal-ideolojik bir seçimdir ve eleme, liyakatı
reddetme ve kadrolaşma anlamına da
gelmektedir.
Performans sistemi dayatmasının son
örneği de ‘Öğretmen Strateji Belgesi’dir.
Bu belgede öğretmenlik, “milli ve evrensel değerleri yücelterek yeniden üreten”
bir meslek olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanımın amacı, öğretmeni iktidar talebiyle, eğitimin dayandığı bilimsellik
arasında seçim yapmaya zorlamaktır.

Strateji belgesini hazırlayan hükümetin, öğretim programlarında yer verdiği
değerlerin gelenekselden beslenen milli
ve dini olması, öğretmende aranan ve
öğrenciye aktarması istenen değerlerin
de iktidar tercihine uygun olacağı
anlamına gelmektedir. Oysa biz biliyoruz ki; geleneksel değerler, siyasi iklim ve
iktidarın ideolojisine göre değişen soyut
bir tanımlamadır ve tam da bu nedenle
bir ömür boyu kullanılacak mesleki yeterliliğin dayanağı olamaz. Öğretmeni
iktidar ideolojisine uygun davranmaya
zorlayan bu madde, strateji belgesinin
hedeflerinden biri olan “kariyer ve
ödüllendirme” sisteminin dayanağına
dönüşecektir. Milli ve manevi değerlerin
yüceltilmesine yapılan vurgu, mevcut
iktidarın siyasi tercihini yansıtmakta ve
şu an öğretmenler üzerindeki baskının
dayanağı
haline
getirilmektedir.
Öğretmenler ve okullar öğrencilere
elbette belli değerleri kazandırmakla yükümlüdür. Ancak bu değerler, demokrasi,
laiklik, insan hakları gibi bilim, sanat ve
felsefi dayanağı olan evrensel değerlerdir, iktidarların ideolojilerine hizmet eden
argümanlar değildir.
Yeni öğretim programlarının “değer temelli” hazırlanmış olduğu dikkate alındığında, Strateji Belgesinin bir amacının
da öğretmeni müfredatla uyumlu hale
getirmek olduğunu söyleyebiliriz. Elbette uyum sorunu yaşayanlar için de
önlemler unutulmamış: Bu bağlamda
Performans Değerlendirmesi kullanılacaktır. Performans Değerlendirmesi, dört
yılda bir sınava tabi tutulması planlanan
öğretmenlerin, disiplinle yola getirileceği
tezine dayandırılmaktadır.

Söyleşi

parası olmayan, bilgiyi tekelinde tutanın verdiği kadarla yetinmek zorunda kalır.

Örneğin bu belgede; performans konusu,
öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının
tespitiyle ilişkilendirilmesine rağmen,
performans değerlendirme sisteminin
ödüllendirme ve cezalandırmada kullanılacağı belirtiliyor. Ardından öğretmenlik
mesleğine yönelik algının iyileştirilmesi
ve mesleğin statüsünün güçlendirmesinden bahsediliyor. Fakat öğretmenin statüsünü güçlendirecek, ekonomik, özlük
ve sosyal haklarına ilişkin tek bir tümce

29

dahi bulunmuyor. Aksine, öğretmenliğin
statüsünü zayıflatan, çalışma koşullarını
ağırlaştıran en önemli uygulamalardan
biri olan sözleşmeli öğretmenliğin yaygınlaştırılarak devam edeceği beyan ediliyor.

Söyleşi

Elbette tüm bunlar, eğitim-öğretim süreçlerine de okul iklimine de olumsuz
yansıyor. Güvencesizlik, öğretmenin sınıf
içindeki bilimsel özerkliğini zedelediği
gibi, okul idaresine karşı hak arama, talepte bulunma gibi en temel insani ve özlük haklarını da elinden alıyor. Sözleşmeli
öğretmenlik uygulaması, öğretmenler
arasındaki dayanışmayı ortadan kaldıran,
rekabeti öne çıkaran neoliberal bir yapıyı
inşa ediyor; sözleşmenin yenilenmesinin
idareyle ve iktidarla iyi geçinme şartına
bağlandığı bir düzeni dayatıyor. Dolayısıyla öğretmeni kişiliksizleştiren, işsizlik
tehdidiyle terbiye eden, mesleki amaç
ve kaygılardan çok, geçim kaygısının öne
çıktığı bir öğretmen modeli üretiyor.
İşte tam da bu yüzden, “Yeni Kamusal
Eğitim“ mücadelesi, eğitim emekçilerinin
hak
mücadelesi
açısından
da
vazgeçilmezdir. Daha nitelikli ve bilimsel
bir eğitim için, öncelikle öğretmenin
sosyal ve özlük haklarının tanınması,
siyasi iktidarlardan bağımsız, bilimin ve
felsefenin rehberliğinde fikir üretebilmesi
gerekir.
Eğitimin
özelleştirildiği,
sosyal devlet uygulamalarının fiilen
sonlandırıldığı bu süreçte, bizler iş güvencesinden de, özlük-mesleki hak taleplerimizden de, meslektaşlarımızın
ataması yapılsın talebimizden de asla
vazgeçmeyeceğiz.
Laik, bilimsel, demokratik ve kamusal
eğitime yapılan saldırıları, buna ilişkin
mücadele sürecini ve geleceğe yönelik
eylem planlarınızı kapsamlı bir biçimde
bizimle paylaştınız. Son olarak, mücadelenin yürütülmesi bağlamında, öğretmenlere, velilere, akademiye ve genel
olarak toplumsal muhalefete nasıl bir
çağrıda bulunmak istersiniz?
Eğitim
mücadelesi,
yarınlarımızın
mücadelesidir.
Eğitim
mücadelesi,
her bir çocuğumuz için mutlu bir
gelecek yaratmanın sorumluluğu ve
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mücadelesidir. Bu bağlamda, laik ve demokratik bir geleceğin hayalini kuran
tüm toplumsal grupları, demokratik kitle
örgütlerini bizimle omuz omuza yarınlarımızı kazanmaya davet ediyorum.
Bu dönemde özellikle veli mücadelesini
çok önemsiyorum. Velilerle dayanışmamız artarak devam edecek. Her okulu bir
mücadele alanına dönüştüreceğiz. Velilerimizden özellikle kamusal eğitime sahip
çıkmalarını, devlet okullarını terk etmemelerini, yaşadıkları sorunlarla ilgili Veli
Dernekleriyle ve bizlerle iletişime geçmelerini, bulundukları bölgelerde veli örgütlenmelerini desteklemelerini istiyorum.
Eğitimdeki sorunlarımızın çözümüne ve
laik, bilimsel, kamusal eğitim mücadelemizin yürütülmesine ilişkin akademinin,
akademisyenlerin ciddi bir birikimi, emeği var. 10. Olağan kongremizle birlikte
‘Yükseköğretim ve Eğitim Sekreterliği’ de
artık yeni sekreterliklerimizden biri olarak
kuruldu. Akademinin varlığı, sendikamıza
ve örgütlenmemize katkıları, bizler için
her zaman çok önemli ve değerli oldu. Bu
süreçte de fikirleriyle yanımızda olacaklarına inanıyoruz.
Son olarak Öğretmenlere, değerli meslektaşlarıma Fakir Baykurt’un sözleriyle
seslenmek istiyorum: “Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen
el açmaz, öğretmen ders verir.” Biz böyle bir mücadelenin devamıyız. Biz, 1969
TÖS bildirisinde, “Bizim sorunlarımız halkımızın sorunlarından ayrı değildir. Mutsuz insanların mutlu öğretmenleri olmayı
da istemiyoruz. Kendi özlük haklarımızın
yanında sömürülen, yoksul bırakılan halkımızın da haklarını savunmak zorundayız.” diyen öğretmenlerin devamıyız. Ve
her zaman bu sözlerin takipçisi, bu mücadelenin sürdürücüsü olacağız.
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Millet, milli devlet karşıtlığı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatında, “Bayramlarımız ve Önemli Günlerimiz” başlığı altında Cuma Günü, Ramazan Ayı ve Bayramı, Kurban Bayramı,
Kandil Geceleri işlenmiş, ama ulusal bayramlarımıza yer verilmemiştir. “Gençlik
ve Değerler” ünitesindeki temel değerler
arasından vatanseverlik çıkarılmıştır. 86
sayfalık müfredatta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e yer verilmemiştir.
Ulusal devlet üzerinden, ulusu dağıtıcı
ve Cumhuriyet’i yıkıcı şekilde etnisiteye,
mezheplere serbestiyet istenmektedir.
Anadolu İmam Hatip Liseleri’nde okutulan Akaid ve Kelam-12. sınıf ders kitabında da kültürel çoğulculuğun, “ulus devlet ile ulusal kimlik kavramının tam bir
antitezi” olduğu belirtilmiştir. Yine milli
devlet karşıtı bir başka ifade de şöyledir: “19. yüzyılla birlikte tüm dünyada
yaygınlaştırılan ulus devlet anlayışının,

tektipleştirme ve homojenleştirme girişimleriyle birlikte yeryüzünde etnisiteye, dile, inanca ve hatta aynı inancın alt
kolları olarak görebileceğimiz mezheplere dayalı bir ötekileştirme ve dışlama
süreci yaşanmıştır.”1
Başka bir yerde de milli devlete çok
kültürcülük üzerinden saldırılmaktadır.
Kültürel çoğulculuğun “farklılıklar zemininde birlik ilkesine ve azınlık haklarına
vurgu yapan bir anlayış olduğu ve “ulus
devletle ulusal kimlik kavramının tam bir
antitezi” olduğu belirtilmektedir.2 Oysa
kültürel çoğulculuk, iktidarın tek bir dinsel anlayışta olduğu, diğer anlayışların
ise kendi dar bölgelerinde serbestçe
yaşamalarına izin verildiği yönetim anlayışıdır. Herkesin iktidar olanağına eşit
koşullarda varabileceği, bir arada yaşamanın kavramsal adı değildir.

Eleştirel Pedagoji

Y

eni öğretim programları (müfredat), milletin bölünmesi, milli
devletin yıkımı niteliğini taşıyor.
Dahası, Atatürk ve dönemini hedef alıyor.
Müfredat, çağdaş hukuk ve laiklik karşıtıdır. Tek adamcı bir yönetimi salık veriyor,
özgürlükleri boğuyor. Bu iddialarımıza sırasıyla bakalım.

Müfredatta, 1. Meşrutiyet’in ürünü Kanun-ı Esasî’nin “uluslararası güçler, yerel
siyasi aktörler ve ahalinin kriz dönemlerindeki farklı taleplerinin merkezî idare tarafından uzlaştırılmasına yönelik
çabalar”ından doğduğu yansıtılmaktadır.3 Diğer yandan, 1. ve 2. Meşrutiyet’i
1
U. Murat Kılavuz, Nihat Morgül, Veli Karataş,
Eba Müslim Yaşaroğlu, Ed. Ahmet Saim Kılavuz,
Anadolu İmam Hatip Liseleri Akaid ve Kelam 12, T.C.
MEB Yayınları, Ankara, 2015, s.99.
2

Aynı yer.

3

Ortaöğrenim 9-11. Sınıf Tarih Öğretim Progra-
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ilan ettiren, seçimleri yaptıran, Meclis’i
açtıran, halk egemenliğini genişleten
halk hareketlerine ise “darbe” denilerek
tutarsızlığa düşülmektedir. Aslında Meclis’in açılmasıyla halk egemenliğinin ve
anayasanın devreye girmesine “darbe”
denmesi, milli devlete, Cumhuriyet’e giden sürece karşı olmaktır.
Atatürk hedefte
Atatürk ile ilgili konuların öğrencilerin kapasitelerine uygun olmadığı gerekçesiyle
müfredattaki yerinin azaltılmasının yanı
sıra, Atatürk de hedef alınmaktadır.

Eleştirel Pedagoji

Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi müfredatında bir ünitenin adının “Demokratikleşme Çabaları”4 olması,
Atatürk döneminin demokratik olmadığı
ima yoluyla bilinçaltına aşılanmasıdır.
Oysaki demokrasi, bağımsızlığın sağlanması; padişah, ağa, şeyh egemenliğine
karşı, Cumhuriyet’in kurularak egemenliğin halka geçmesidir. Atatürk de bunu şu
sözleriyle ifade etmiştir: “Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler ve müritler, mensuplar memleketi olamaz.”5
Lise tarih müfredatında, “1909” tarihinden “darbe”6 olarak bahsedilmesi, 2.
Abdülhamid’i tahttan indiren Harekat
Ordusunun komutanlarından Mustafa
Kemal Atatürk’ün de “darbeci” sayılması
anlamına gelmektedir! Ortaöğretim T.C.
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki
“Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn Kanunu, İstiklal Mahkemeleri ve Kubilay Olayı farklı bakış açısı ve kaynaklardan yola
çıkarak ele alınır”7 ifadesiyle de Atatürk
dönemine başka suçlamalar da getirileceği anlaşılmaktadır.
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde, 1.
ve 2. meclisin milletvekili yapısı ve halkı
temsil etme gücünün günümüzle ilişki-

lendirilerek verileceği belirtilmektedir.8
1. ve 2. Mecliste padişahlık ve halifelik
yanlıları vardır. Acaba “saltanatı kaldıran
1. Meclis’in kararının meşru olmadığı” tezinin dillendirilmesi için kamuoyu alıştırılmakta mıdır?
Padişahlık üzerinden tek adam yönetimi
meşrulaştırılıyor
11. sınıfta padişahlık üzerinden başkanlık
sisteminin,
günümüzdeki
adıyla Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin
meşrulaştırıldığı görülüyor: “Osmanlı siyasi hayatında bütünlük ve istikrarın
sağlanmasında padişahın ve tek hanedanın önemi” ifadesiyle, alttan alta halk
egemenliği dışlanmakta ve bugünkü başkanlık heveslilerine dayanak sağlanmaktadır.9
Çağdaş hukuk karşıtlığı, Cihad ve ganimet
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi,
“Türklerde Hukuk” ünitesinde “Mecellenin niteliği, özgünlüğü ve önemi üzerinde
durulur” diye yazılırken Medeni Kanun’a
yer verilmemiştir. Bir anlamda Mecelle’nin tekrar kabulü istenmektedir. Cihad
ile birlikte ganimet kavramının anlatılacak olması, nefis terbiyesine yönelik manevi bir savaştan ziyade maddi bir savaşın kastedildiğini göstermektedir.
İslam medeni ve ceza hukuku da çağdaş
hukuka meydan okumaktadır. Boşanmada hakim önüne çıkmaksızın “boş ol” lafıyla boşanılması ve eşe geri dönüş olarak
hüllenin onaylanması, hangi kadının midesini kaldırmaz!
Zina edenlere, hırsızlık yapanlara, yol kesenlere, Allah’a ortak koşanlara (müşriklere) verilecek sopa, sürgün, öldürülme
cezaları da işin bir başka boyutudur. 10
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4
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Baskı, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara,

9

1989, s. 215.
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Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Öğretim

10. sınıf tarih müfredatında, Osmanlı Devleti’nde Millet sisteminin yapısının analiz
edildiği kazanımda “İslam ve Osmanlı
düşünce geleneklerinde ümmet ve
millet kavramlarına yüklenen anlamlara”
değinileceği, “farklı dinî ve kültürel
kimliklere sahip toplum kesimlerini idare
etmenin, Millet sistemi sayesinde mümkün olduğu” vurgulanmaktadır.11
Ayrıca yine aynı müfredatta, “Osmanlı
dünyasında medreseler ve âlimlerin yanı
sıra tekkeler ve ariflerin de bilgi üretimi
ve eğitim alanında önemli vazifeler üstlendiği vurgulanmıştır.”12 “Osmanlı ilim
anlayışını değerlendirir”13 ifadesiyle, bilim yerine dinsel bir kavram olan “ilim”
yerleştirilmektedir. Osmanlının kuruluş
döneminde tekke, zaviye ve külliye gibi
vakıf eserlerinin Osmanlı şehirlerindeki
sosyal hayata etkileri vurgulanırken, gerileme döneminde bu kurumların varlığının
olumsuz etki yarattığına ise değinilmemektedir.14
Şortlu kadına saldırının resmi dayanağı
olarak tesettür
İmam Hatip Ortaokul Temel Dini Bilgiler
Dersi müfredatında “Adab-ı Muaşeret”
ünitesinde “Giyim Kuşam Adabı” konusu ele alınırken tesettüre yer verilmektedir.15 Tesettür imam hatip ders kitaplarında belirtildiği gibi el ve ayak hariç bütün
vücudun kapatılmasıdır. Fıkıh Okumaları
ders kitabında kadının yabancı erkekler
karşısında avret yeri “yüzü, elleri ve –Hanefi mezhebine göre ayakları hariç- bütün vücududur.”16 Anlaşıldığı gibi kadının
avret yeri Hanefilik’e ve diğer mezheplere
göre değişmektedir.

arasında sayılanlardan biri de “Merhamet
Etmeyene Merhamet Olunmaz: Şefkat”
ilkesidir.17 7. sınıfta “Allah’a Kulluk ve İbadet” ünitesinde cihad başlığı da vardır.
Cihad “Allah Yolunda Mücadele” olarak
tanımlanmıştır.
Mecelle’ye dönüş isteniyor
Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Dini Bilgiler İslam-1 dersinde, 1926’da Medeni
Kanun’un kabul edilmesiyle yürürlükten
kaldırılan Mecelle anlatılacaktır. “İslam
ve Hukuk” ünitesinde öyle bir ifade var ki
Mecelle, sadece tarihte kalan bir düzenleme olarak anılmıyor, yeniden uygulanması isteniyor.18
Dini ekonomi anlatılacak
Temel Dini Bilgiler İslam-1 dersinde “İslam ve Ekonomik Hayat” ünitesinde İslam
hukukuna göre faiz, rüşvet, hileli satışlar,
infak kültürü, helal kazanç, işçi ve işveren
hakkı gibi konulara yer verilmiştir. Ekonomik hayatı olumsuz etkileyen uygulamalar arasında “faiz” de sayılarak ekonomik
hayatın dine göre düzenlenmesi gündeme getirilmek istenmektedir.19
Laiklik hedef alınıyor
Sekülerizmden Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Dersi Müfredatı 11. sınıfta “Din ve
Hayat” ünitesinde bahsediliyor. Ünitenin “İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar”
konusunda Sekülerizm, Deizm, Politeizm,
Pozitivizm, Agnostisizm, Ateizm, Nihilizm kavramları sıralanmıştır.20

Bu müfredatla, öğrenciler kinci bir şekilde
yetiştirilecektir. İmam Hatip Ortaokul
Temel Dini Bilgiler Dersinde ahlaki ilkeler

Kelam dersi müfredatında, “Kelam İlmi
ve Güncel Meseleler” başlığında “Sekülerizm” kavramı kullanılarak, laiklik Deizm,
Politeizm, Agnostisizm, Pozitivizm, Ateizm, Nihilizm, Sekülerizm, Satanizm, Tenasüh ve Reenkarnasyon, Kötülük Problemi, Sahte Peygamberlik ile beraber
“güncel mesele” olarak görülmüştür.21
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Millet ümmetçilik içinde eritiliyor
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2017 Ocak ayında yayınlanan Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi
Taslak Öğretim Programında “sekülerizm” olarak kastettikleri laiklik, pozitivizm ile birlikte “inanç problemi” olarak
gösterilmişti. Şimdi “problem” yerine
“felsefi yaklaşım” diyerek aslında yanlışlarından dönmüyorlar, tepkiyi önlemeye
çalışarak daha örtülü bir biçimde sonuca
ulaşmak istiyorlar.22 Fakat, niyetlerini Temel Dini Bilgiler İslam-1 dersi müfredatı
“İslam ve Sosyal Hayat” ünitesinde “ahlaki yozlaşmanın sebepleri” arasında, laiklik
yerine de kullanılan “dünyevileşme”yi belirterek ele vermişlerdir.23 Dahası, İmam
Hatip Ortaokul Temel Dini Bilgiler ders
müfredatında “manevi hayatı olumsuz
etkileyen” hususlar arasında laiklik de sayılmıştır. 24
Anadolu İmam Hatip Liseleri 12. sınıf
“Akaid ve Kelam” ders kitabında “inkârcı akımlar”ın “hümanizm ve sekülerizm
temelleri üzerinde yükselmekte”25 olduğu belirtilmektedir. Daha da ötesi, laiklik
ile eş tuttukları sekülerizmin “dinsizlik”

Alevilik sadece “kültür” ve “yorum”muş
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 5. sınıf
müfredatında, “Alevi-Bektaşi kültüründen de dua örneklerine yer verilecektir”27
ifadesiyle, Alevilik bir mezhep olarak
değil, kültür olarak tanımlanmaktadır.
Alevi-Bektaşiliğin mezhep olarak görülmediği, 10. sınıfta “İslam Düşüncesinde
İtikadi-Siyasi ve Fıkhi Yorumlar” ünitesinde “İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar”
arasında sayılmamasından da bellidir.
Fıkhi Yorumlar Hanefîlik, Malikîlik, Şafiîlik,
Hanbelîlik olarak belirtilmiştir.28

Dersi Öğretim Programı, s.20.

Aynı müfredatın “Ramazan Orucu ve
Önemi” ünitesinde “Ramazan ve Oruç”
ile “Kültürümüzde Muharrem Orucu ve
Aşure” başlıklı konular vardır. Alevilikteki
Muharrem Orucu, “nafile” bir oruç olarak
ele alınmıştır. Farz ve herkes için geçerli
olan orucun Ramazan Orucu olduğu anlatılmaya çalışılmıştır:29
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olduğunu ima etmişlerdir: “Sekülarizm
her ne kadar ilk bakışta din karşıtlığı
olarak görülmeyebilirse de yönelimleri
itibariyle dini önemsememe, hayatı yaşarken dine referans ve gönderme yapmama anlayışı sebebiyle dinden uzaklaşma sonucu doğurmaktadır.”26

tim Programı (4-8; 9-12), s.30.

Anadolu İmam Hatip Liseleri Akaid ve Kelam 12, T.C.

28

Age, s.68.

MEB Yayınları, Ankara, 2015, s.99.

29

Age, s.33.

9. sınıfta “İslam İbadetler” ünitesinde “İslam Dininde Temel İbadetler” olarak Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Cihad zikredilmiştir. Cihad temel ibadetlerden oldu artık!
Dahası, cihad kavramı “anlam genişliği
göz önünde bulundurularak savaşla sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ele alınacak ve günümüzde bu kavramın istismar
edildiğine vurgu yapılacak” imiş30.
Cihadın tüm boyutlarının vurgulanması,
iyi ahlak, nefsi terbiye, vatan savaşı gibi
manevi yönlerle sınırlı kalmadığının bir
başka göstergesidir. Nitekim Fıkıh Okumaları ders kitabında yer alan “haklı savaş
sonucu kazanılan ganimet meşru mal
edinme yöntemlerindendir”31 ifadesiyle vatan savaşı da olsa, savaş sonunda
ganimet elde edilmesi meşru görülüyor.
Haklı savaştan kasıt cihat oluyor. Cihat
böylece ad verilmeksizin meşrulaştırılırken, cihat sonucu elde edilen ganimet
de onaylanıyor.
İslami ceza geliyor
Nikah, boşanma, evlenme, miras, faiz,
borsa, hileli satışlar, karaborsacılık, yapay
olarak fiyatlarla oynama vb. konulardaki
düzenlemeye uymayanlara verilecek cezalar için “İslam Ceza Hukuku: Ukûbât”
konusu anlatılacaktır.32
“İslam Ceza Hukuku: Ukûbât” anlatılırken “suç, ceza, had, tazir, kısas, diyet,
kazf kavramları verilecek; had ve tazir
cezaları ile ilgili ayrıntılara girilmeyecek;
İslam ceza hukukundaki yaptırımlar, illet
ve hikmet boyutuyla ele alınacak; adalet,
beraet-i zimmet, suçun şahsiliği, suç ceza
dengesi gibi temel ilkelere değinilecektir.”33
İslam ekonomisi yerleştiriliyor
Müfredatta sadece hukuk alanında kalınmıyor, İslami ekonominin de ipuçları
veriliyor. “Faiz” konusunda bankacılık sistemine, “helal kazanç” konusunda helal
ticaret, helal beslenme, genetiği ve öz ni30

Age, s.62.

31
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Yılmaz, Özdemir, Fıkıh Okumaları, 2016, s.134.
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telikleri ile oynanmış bazı gıdaların zararlarına değinilecek; ayrıca şüpheli şeylerden uzak durmayı öğütleyen hadislerden
örnekler verilecekmiş.34
Çözüm: Toplumu örgütlemek
İşte bu sebeplerle milletin ve milli
devletin inanç temelinde parçalanmasını,
kurucu değerimiz Atatürk ve dönemine
getirilen
eleştiri
üzerinden
laik
Cumhuriyet’e yönelik tehlikeleri önlemek,
özgürlüğümüzü, kadının erkeğin yanında
eşit bir birey olduğunu savunmak için
yeni müfredata ve yazılacak ders kitaplarına karşı toplumsal mücadeleyi büyüteceğiz.
Müfredatlar bu eğitim-öğretim yılında
sadece 1., 5., 9. sınıflarda uygulanacak.
Dolayısıyla diğer sınıfların ders kitaplarının yazımı için birkaç yıllık bir süre var.
Bu sürede Cumhuriyet karşıtı ders kitaplarının yazımı önlenebilir. Dahası, “kişisel
(münferit)” diye sunulan konuları ders
kitaplarına dayandırarak, milyonlarca öğrencinin IŞİD yöntemleriyle yetiştirildiğini
ve bunun resmi olduğunu anlatabiliriz.
Örneğin “boş ol” sözüyle karısını boşayan adamın, 2 kadınla evlenmek isteyenin, şortlu kadına saldırının hiç de kişisel
mesele olmadığını, ders kitaplarındaki
ifadelerin buna yol verdiğini daha rahat
anlatacağız.
Toplumsal mücadeleyi büyütmek için kitle örgütleri ve siyasi patilerle ortak mücadele yöntemleri geliştirmelidir. “Milli
Eğitim Meclisi”, “Milli ve Atatürkçü Eğitim
Meclisi/Komitesi”, “Cumhuriyetçi Eğitim
Meclisi”, “Vatansever Cumhuriyetçiler
Meclisi” adları düşünülmelidir.
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Cihad temel ibadetlerdenmiş!

Bu Meclis/Komite, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve okul önlerinde basın açıklamaları
yapmalı, imza masaları açmalı, okul-aile
birliklerine, velilere eğitim ve müfredat üzerine seminer vermeli, panel ve
sempozyumlar düzenlemelidir. Eski ve
şimdiki milletvekilleri, Köy Enstitülüler,
yazarlar, sanatçılar ile toplantılar düzenlenerek basına yansıtılmalıdır. Dahası
milli müfredat yazımını da planlamalıdır.
Böylece itiraz etmenin yanında, topluma
seçenek de sunmuş olacağız.

tim Programları, s.20.
33
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NEDEN ÖĞRETİLMELİDİR?*
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G

eçtiğimiz haftalarda ülkemizde
hem eğitim hem de bilim bağlamında en çok tartışılan konu,
evrimin müfredattan tamamen çıkartılması oldu. Böylece yıllardır hazırlığı
yapılan bu karar, resmen hayata geçirilmiş oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, buna ilişkin gerekçeyi şu sözlerle
açıkladı: “Tartışmalı konuları, öğrencilerin
henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana
sahip olmadıkları kademelerde devre dışı
bıraktık. Lise 9. sınıf biyoloji dersindeki
“Hayatın Başlangıcı ve Evrim“ ünitesi
de henüz bu tartışmayı yürütebilecek
öncüllere sahip olmadıkları için lisans
eğitimine ertelendi.”
Aslında evrimin ülkemizdeki lise müfredatından kaldırılması şaşırtıcı değil;
tersine, oldukça beklendik bir durum.
Asıl şaşırtıcı olan ise, Alparslan Durmuş
tarafından yapılan bu açıklamanın kendi
içerisinde tutarsız ve hatalı olması. İlk
olarak en bariz hatayı vurgulayalım: Evrim, kesinlikle tartışmalı bir konu değildir.
Biyoloji ve ilgili tüm alanlardaki bilim insanlarının %99’undan fazlası, bütün bilim
insanlarının ise neredeyse %90’ı evrimi
bir doğa yasası ve gerçeklik olarak kabul
etmektedir1. Evrimi tartışanlar, bu işin
uzmanı olan bilim insanları değil, evrimin ne olduğunu dahi bilmeyen, bu ko-
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nuda doğru düzgün bir eğitimi olmayan
genel kitledir2. İşte tutarsızlık da burada
başlamaktadır: Hem tartışmalı olduğu
için müfredattan kaldıracağız; hem de bu
tartışmaların dinmesini umacağız. Oysa
bilimsel konulardaki yersiz tartışmalar,
ancak doğru verilmiş bir eğitim ile sona
erer. Bilimsel gerçekleri sansürleyerek
değil.
Ancak daha da ilginci var: Müfredatın yeni
içeriğine baktığımızda, “cihat”, “PKK”,
“FETÖ” ve “15 Temmuz” gibi konuları
da kapsadığını görüyoruz. Çocuklarımız,
doğanın en temel yasalarını anlayabilecek
ve tartışacak öncüllere sahip değiller;
ancak her ne hikmetse, Türkiye
Cumhuriyeti’nin en zeki yöneticilerinin
yıllardır üzerinde çalışıp da bir türlü
çözemedikleri, hatta kendilerinin de tam
olarak anlayamadıkları problemleri onlara öğretebileceğiz. Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde “nefisle mücadele etmek,
İslam’ı tebliğ etmek ve düşmanla savaşmak3” olarak tanımlanan “cihat” konusunun liseli gencecik beyinlere öğretilecek
olması meselesine girmiyorum bile. Aklı
başında herkes, gençlerimizin bu kavramı
anlayabilecek olduğunu sanmanın, abesle iştigal ettiğini görecektir. Dolayısıyla
müfredata bunları eklerken, evrimi
çıkarmak baştan sona hatalı bir karardır,
uygulama olarak da bir felakettir.

Evrim, kesinlikle
tartışmalı bir
konu değildir.
Biyoloji ve ilgili
tüm alanlardaki
bilim insanlarının
%99’undan fazlası,
bütün bilim
insanlarının ise
neredeyse %90’ı
evrimi bir doğa
yasası ve gerçeklik
olarak kabul
etmektedir.

Aslında evrim müfredattan çıkarılmadan önce de durum çok farklı değildi.
Evet, teorik olarak, yani kağıt üzerinde
evrim konusu liselerde işleniyordu. Ancak pratiğe baktığımızda, evrimin lise
son (on ikinci) sınıf biyoloji dersinin son
konularından biri olarak verildiğini biliyoruz. Herkesin bildiği üzere, bu dönem öğrencilerin gerek doktor raporu,
gerekse devamsızlık haklarını kullanarak
okula çok da uğramadığı, okul derslerini
umursamadığı, üniversite sınavına hazırlandığı bir dönemdir. Bu dönemde evrim
gibi önemli ve temel bir konunun öğretilmesi mümkün değildir. Ayrıca bir çok habere de konu olduğu üzere4, öğretmenler
üzerinde kurulan mahalle ve toplum baskısı, hatta evrim hakkında kitap yazan din
öğretmenlerine bile soruşturma açılması5, müfredat dahilinde bulunan bir konunun dahi okutulmasını imkansızlaştırıyordu. Dolayısıyla Türkiye’de evrim eğitimi
zaten uzun bir süredir yoktu, şimdi de tabutuna son çivi çakılmış oldu. Bu nedenle alınan karar, Türkiye tarihi ve modern
bilim açısından içler acısı ve yüz karası
olsa da, pratik ve realist bir perspektiften
baktığımızda, dikkate değer herhangi bir
fark yaratmayacaktır.
Doğa Yasalarıyla Mücadelede 21. Yüzyıl:
Evrime Açılan Savaş
Dinî ideolojilerde ve bunların savunucularında evrime yönelik var olan bu “kıllanma”, yeni bir durum değil. Evrimle din
arasındaki çatışma, modern zamanların
en meşhur bilim-din çatışmasıdır. Orta

Çağ’da Dünya’nın Evren’deki konumu ile
ilgili olan tartışmanın yerini, günümüzde
insan da dahil olmak üzere bütün canlılığın birbiriyle ilişkisi ve nasıl bugünkü
haline geldiği konusu, yani evrim almıştır. Elbette bu, kazananı baştan belli
olan bir tartışmadır; zira kişisel ya da dini
görüşleriniz üzerinden bilimsel gerçekler
ile mücadele edemezsiniz. Nasıl ki Kilise;
Bruno, Galileo ve Kopernik gibi nicelerine
zulmettikten asırlar sonra, bilimin söylediğini kabul etmek zorunda kalmıştır; bugün de bilimsel gerçeklere ayak direyen
her bir insan ve kurum en nihayetinde
bilimin söylediğini, yani evrimi kabullenmek zorunda kalacaktır. Bu bir öngörü
değil, basit bir durum tespitidir.
Maalesef günümüzde hâlâ evrim gibi bir
doğa yasası, siyasal çatışmanın unsuru
ya da malzemesi haline getirilebilmektedir. Evrim Teorisi’nin okutulması, özellikle
dinî siyasal ideolojiler tarafından sakıncalı
görülmektedir. Çünkü geleneksel olarak,
din ile bilim arasında bir çatışma olduğu
düşünülür. Bu çatışmanın başrol oyuncularından birisi de evrim-yaratılış çatışmasıdır. Oysa ortada hiçbir çatışma yok;
evrim bir doğa yasasıdır, bir gerçektir.
Yaratılış ise dinî bir inançtır. İlkini bilirsiniz
ve anlarsınız veya bilmezsiniz, anlamazsınız. İkincisine ise ister inanırsınız, ister
inanmazsınız. Konu bu kadar basit aslında.
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dini görüşleriniz
üzerinden
bilimsel gerçekler
ile mücadele
edemezsiniz. Nasıl
ki Kilise; Bruno,
Galileo ve Kopernik
gibi nicelerine
zulmettikten asırlar
sonra, bilimin
söylediğini kabul
etmek zorunda
kalmıştır; bugün de
bilimsel gerçeklere
ayak direyen her bir
insan ve kurum en
nihayetinde bilimin
söylediğini, yani
evrimi kabullenmek
zorunda kalacaktır.

Dolayısıyla evrim bir inanç meselesine
indirgenemez. Bugün evrim müfredattan
çıkarılsa da, yeryüzündeki her bir evrim
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kitabı yakılsa da, her bir insanın evrime
dair bilgileri şu anda silinecek olsa da,
evrim yine bir doğa yasası olarak var olacak, bir gerçeklik olarak işleyişini sürdürecektir. Nasıl ki insanlar ondan haberdar
değil diye kütleçekimi cisimleri çekmeyi
bırakmıyorsa, evrim de bir biyoloji yasası olarak, bizim onu bilip bilmememizden, anlayıp anlamamamızdan bağımsız
olarak gerçektir. Ancak elbette evrimi
bilirsek, ufkumuz açılır ve günümüzdeki
modern teknolojileri ve bilimsel anlayışı
pekiştirme imkanımız olur. Bu nedenle
öğrenilmesi şarttır. Bu nedenle evrim gibi
modern bilimin en güçlü teorilerinden biriyle, dinî inançları karşı karşıya getirmek
anlamsızdır.
Bir örnek vereyim: Bir doktora gittiğinizde, sizi Hücre Teorisi ve Mikrop Teorisi
gibi bilimsel teorilerden gelen bilgiler
ışığında iyileştirmesini beklersiniz, “Bir
dua edeyim, iki üfleyeyim.” demesini beklemezsiniz. Ya da dinî inançlarını sorgulamazsınız. O doktor sizin dininize inanıyor
olsa bile, hatta sizi aslında üfleyerek iyileştireceğine inanıyor olsa bile, size şifa
verme görevini icra ederken kimya ve biyolojiden gelen tıp bilgilerini kullanmasını beklersiniz. Evrim-yaratılış konusunda
da durum böyledir. Canlılığın var oluşu ile
ilgili her türlü masala, her türlü dinî düşünceye inanabilirsiniz. Ancak iş bilime
geldiğinde bunun neden ve nasıl olduğunu açıklayacak olan Evrim Teorisi’dir.
Gerçek olan budur.
Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: Söz konusu müfredattan kaldırma kararının
ardında, son derece primitif içgüdüler
yatmaktadır. Konuyu derinlemesine düşünmediği belli olan insanlar, “Evrimi öğretirsek dinsiz nesil yetişir.” korkusu beslemektedirler. Halbuki bilim insanlarının
yaklaşık yarısı dindar insanlardır6. Yani bilim öğrenmek, sizi durup dururken ateist
yapmaz. Bir diğer deyişle, bilim öğrenip
de dininizi değiştirmeniz, yazı-tura ihtimali ile aynıdır. Ki bu, muhtemelen bilimi
öğrenmeden önce de böyledir. Bir kişinin
dinî görüşlerini asıl belirleyen faktörler;
kendi geçmişi, doğduğu yer, akrabalarının öğrettikleri ve eğilimleridir. Eğer
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dindar bilim insanlarıyla konuşacak olursanız, hepsinin söylediği hemen hemen
aynı olacaktır: Dindar insanlar, bilimsel
gerçekleri dinlerini doğrulayan unsurlar
olarak görürler. Ancak her iki durumda
da aslolan bilimin söyledikleridir; bilim
insanı bunu bilir, bunun farkındadır. En
dindar bilim insanları bile, eğer ki bilim
yapmakta samimi iseler, bilimin sınırları
içerisindeyken kendi inançlarını bir kenara bırakmayı bilirler. Doktor örneğini
hatırlayın... Doğrusu budur. Doktor ateist
mi, dinci mi diye bakmayız. İcra ettiği bilimden anlıyor mu diye bakarız.
Dolayısıyla Evrim Teorisi’nin müfredattan
çıkarılması, “din elden gidiyor” söylemine dayandırılsa da, gerçekte böyle bir
şey yok. Evrim Teorisi, tüm dinî ideoloji ve düşüncelerden (ve ateizmden de)
bağımsız olarak ele alınmalıdır. Zira bir
bilim insanı, eğer isterse organik kimyayı da, böbreklerdeki Henle Kulbu’nu da
öyle bir anlatır ki, bu anlatımı ateizmle
de ilişkilendirebilirsiniz, herhangi bir dini
referansla da. Ancak bu, kişilerin şahsi
inançlarıyla ilgilidir, bilimsel bilginin kendisiyle değil.
Maalesef ülkemizde hâlâ bazı bilim teorilerinin “insanları sırf dinden soğutmak
için geliştirildiği” gibi tuhaf düşünceler
bulunmaktadır. Şunu açıkça söyleyebilirim: Bugüne kadar hiçbir bilimsel teori,
doğrudan dini inançları değiştirmek ile ilgili olmamıştır. Her seferinde insanlar, bilimsel gerçekleri ve teorileri alıp, istedikleri gibi yorumlamışlardır. Bunu Galileo
ve Kopernik gibi astronomların zamanında da gördük. Kilise, onların görüşlerini
“dinsizlik sebebi” olarak yorumlasa da,
bugün “Dünya Evren’in merkezinde değildir” diyen birini, dinsiz olmakla suçlayan kaldı mı? Ee, hepimiz ateist mi olduk
şimdi? Hayır. Gerçeği anladık, dinî inançlarımızı buna göre modifiye ettik ve yolumuza devam ettik. Evrim Teorisi ile ilgili
tartışmalar da benzer bir süreç izliyor.
Kavga edilecek, bu teorinin doğru olduğunu söyleyen bilim insanları ve bilimseverler “dinsizlik” ile suçlanacak, aradan
birkaç on yıl geçecek ve herkes evrimi
kabul edecek, dinî inançlarını ona göre

Evrim bir inanç
meselesine
indirgenemez.
Bugün evrim
müfredattan
çıkarılsa da,
yeryüzündeki her
bir evrim kitabı
yakılsa da, her bir
insanın evrime
dair bilgileri şu
anda silinecek olsa
da, evrim yine
bir doğa yasası
olarak var olacak,
bir gerçeklik
olarak işleyişini
sürdürecektir.

Şunu unutmamak gerekir: Dinler,
bilim ışığında güncellenebilir, yeni
şekiller alabilir, elastik bir biçimde
eğilip bükülebilir. Günümüzde birçok
dindar zaten bu şekilde inançlarını
sürdürmektedir. Öte yandan bilim, dinî
inançlar karşısında eğilip bükülmez,
değişmez, güncellenmez. Bilim, gerçeğe
ulaşmak konusunda sahip olduğumuz en
iyi yol göstericidir. Bunu anlamamız şart.
Din ile evrimi karşı karşıya getiren her
türlü tartışma anlamsızdır. Zira tartışma
alanı eşit değildir. Bir dindar, köşeye sıkıştığı zaman “İyi ama evrimi de Tanrı
yaratmış olabilir.” deyip işin içinden rahatlıkla çıkabilir; o noktaya kadar tartışılan
her şey de boşa gitmiş olur. Üstelik bana
kalırsa dindarların böyle bir yaklaşımı
baştan benimsemeleri, evrim üzerinden
sürdürülen çatışmanın sona ermesi bakımından yararlı da olabilir. Çünkü evrim,
kazanabilecekleri bir savaş değildir. İlginç
olan; örneğin Evren’in 13.82 milyar yıllık
var oluş ve değişim sürecine dindarlar
“Ne de harika bir süreç.” diyorlar. Ay’ın
oluşumuna “Ne harika bir yaratılış!” diyorlar. Halbuki bunların hepsi bir süreç ve
kademeli değişimlerin ürünü, tıpkı evrim
gibi... Ancak her nedense konu canlılığa
geldiğinde, hemen bir itiraz doğuyor,
“Oo, hayır, canlılık bir anda var oluvermiştir.” Puf diye yoktan var oldu tüm canlılar,
öyle mi?
Yani mesela bir bahçe vardı, hiçbir canlı yoktu üzerinde ve birdenbire puf diye
ceylanlar koşmaya başladı, kuşlar ötmeye başladı, öyle mi? Böyle bir şey söz
konusu değil. Fosiller ve jeoloji bir kere
bunun böyle olmadığını gösteriyor. Genler, kademeli bir değişim tarihi sunuyor.
Dolayısıyla “Evrim mi doğru, yaratılış
mı?” sorusu daha baştan hatalı bir soru.

Böyle bir tartışmanın “gerçek” olan cevabı zaten baştan belli: Elbette ki canlılar
evrimleşmiştir. Bu üzerine tartışılacak bir
konu değil.
Evrim Sadece Bir Teoridir
Evrimle ilgili ardı ardına gelen hatalı bilgiler ve varsayımlar, bir de tamamen yanlış
anlaşılan önermelerle meşrulaştırılmaya
çalışılmaktadır. Bunlardan en meşhuru,
“Evrim sadece bir teori; daha ispatlanmamış bile. Neden ciddiye alalım ki?” gibi
son derece lakayt ve gerçeklikten uzak
bir argümandır.
Öncelikle, teorilerin hayatımızın her
alanında
olduğunu
öğrenmemiz
gerekiyor. Hücrelerin canlılığın yapıtaşları
olduğuna yönelik bilgiler bütününe,
Hücre Teorisi denmektedir. Hastalıkların
bazılarının mikroplar nedeniyle olduğuna
ve bunun mekanizmalarına yönelik açıklamalar bütününe, Mikrop Teorisi denmektedir. Örneğin, Makina Mühendisliği
3. sınıf öğrencileri bilecektir; çeşitli makina elemanlarının birbirleriyle ilişki içerisinde nasıl çalıştıklarına ve ne tip davranışlar sergileyeceklerine yönelik bilgi
bütününe Makina Teorisi deriz. Keza,
elektronikte devrelerin nasıl çalıştığına
ve ne tip mekanizmalara sahip olduğuna
dair bilgilerimiz Devre Teorisi dersinde
işlenir. Şimdi, bunları da mı işlemeyelim?
Fizikte devreleri anlatmayalım mı? Biyolojide hücrelerden söz etmeyelim mi,
bakterileri anlatmayalım mı?
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şekillendirecek. O noktadan sonra da,
muhtemelen bir sonraki teoriyi, mesela
Çoklu Evrenler Teorisi’ni tartışıyor olacağız... Bu bilimin kaderidir biraz. Herkes
gerçeklerden hoşlanır; ta ki siz onların
işlerine gelmeyen gerçekleri söylemeye
başlayana kadar. Ama bizim hoşumuza
gitmiyor diye gerçekler değişmezler. Evrim de değişmeyecek…

Bu hatanın ardında yatan şey, “teori”
kavramının bilim açısından ne demek
olduğunu bilmiyor oluşumuz. Mesela
“Komplo Teorisi” diye bir şey var, günlük
yaşantıda çok sık kullanılır. Hani belli bir
kanıtı yok ama, dinleyince böyle kulağa
hoş ve mantıklı gibi gelen şeyler. İşte 11
Eylül saldırılarıyla ilgili, Ay’a insanların
ayak basmasıyla ilgili, Dünya’nın aslında
küresel değil de yuvarlak olmasıyla ilgili,
yolcu uçaklarından salındığı iddia edilen
kimyasallarla ilgili uçuk kaçık, bir dolu
saçma sapan iddia bulunuyor. İşte bu
tür komplo teorileri çerçevesinde “teori”
sözcüğü “asılsız ve ispatlanmamış iddia”
anlamında kullanılıyor. “Teori” sözcüğünden halkın anladığı da bu… Ancak bu söz-
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cüğün bilimdeki karşılığı tamamen farklı
anlam içeriyor. Bilim açısından teori; bir
doğa yasasının neden ve nasıl o şekilde
işlediğine dair son derece güvenilir, test
edilmiş, kanıtlarıyla ortaya konmuş bilgiler bütünü anlamına gelir7.
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Örneğin kütleçekimi bir yasadır, cisimlerin birbirine doğru hareket etme eğilimidir. Ancak bunu Newton’un Yerçekimi
Teorisi, Einstein’ın Görelilik Teorisi, Kuantum Alan Teorisi gibi farklı teoriler izah
eder; her biri de farklı açılardan tamamen
doğru açıklamalara sahiptir. Keza, evrim
de bir doğa yasasıdır. Bir canlı popülasyonunun özelliklerinde kalıtsal bir çeşitlilik varsa ve bu çeşitliliğin bir kısmı, bulunulan çevrede avantaj sağlıyor, diğer bir
kısmı sağlamıyorsa, canlı türleri nesiller
içerisinde değişir. Bu kadar basit. Bu, kısa
vadede mikroevrim denen değişimlere
neden olur ve türlerin tür-içi özellikleri
değişir. Uzun vadede olursa, makroevrim olur. Yani mikroevrimsel değişimler
nedeniyle o kadar fazla yeni özellik biriktirir ki, artık yeni türlere evrimleştiğini söyleriz. Türleşir yani... Hepsi bundan
ibaret. Bu bir doğa yasasıdır, değiştirebileceğiniz bir şey değildir. Kütleçekimi
gibi, evrim de Evren’in dokusu nedeniyle
bu şekilde işler. Evren bu şekilde olduğu
müddetçe, evrim de, kütleçekimi gibi bir
yasa olacaktır. Elbette bilim, bu yasanın
neden ve nasıl bu şekilde olduğunu açık-

lamak ister; hipotezler geliştirir, bunları
sınar, doğru olduğuna kanaat getirdiklerini bir araya getirir, böylece açıklayıcı
ve kapsayıcı bir teori inşa eder. “Teori”
dediğimiz tam olarak budur. Yani Evrim
Teorisi bir noktadan sonra yasa olabilecek bir şey değildir. Maalesef okullarda
bu yıllarca yanlış öğretildi. Teoriler yasa
olmazlar, olamazlar. Böyle bir hiyerarşi
yok aralarında. Teoriler, yasaları ele alır,
onları açıklarlar.
Kısacası, evrim sadece bir teoridir ve daima öyle kalacaktır. Ancak bu, onun zayıf
ya da eksik olmasından değil; zaten, halihazırda bilimsel bilgi bütünleri dağının
en tepesinde bulunuyor olmasındandır.
Teorilerin, geliştirildikten sonra gidebilecekleri başka bir yer yoktur. Ya giderek
güçlenirler (ama hala teori kalırlar), ya da
zayıflayarak çökerler. Evrim Teorisi, son
150 yıldır bu iki olasılıktan hep ilki yönünde ilerleme göstermiştir.
Evrim Neden Önemlidir?
Evrimin temellerini anlayan insanların takıldığı bir diğer nokta, ne işe yarayacağı
konusudur. Aslında Evrenin Karanlığında
Evrimin Işığı isimli kitabım, tam da bu konuda yazılmıştır: Evrimi diğer bilim dalları nasıl kullanır? Evrim, modern bilime
ne katmıştır? Neden evrimi anlamak ve
anlatmak zorundayız?

Biyoloji haricinde, evrim yasasının kullanıldığı tek alan mühendislik de değil.
Evrimsel ekonomiyi ele alın. Evrimin
mekanizmaları ve bundan yola çıkarak
geliştirilen yaklaşımlar, çok daha isabetli
ve gerçekçi ekonomik tahliller yapılmasını, market davranışlarının tespit edilmesini mümkün kılıyor.9 Evrimsel mimarlık,
emekleme aşamasında olsa da üzerinde
düşünülen, evrimsel tasarımlar denen
kavramlardan gücünü alan bir mimarlık ve inşaat mühendisliği akımı10. Hadi
bunlar “uç” geliyor olabilir. Evrimsel tıp?
Neden her yıl grip aşısı oluyoruz? Neden
toplumumuzda halen AIDS denen bir illet
var? Neden kanseri yenemiyoruz? Çünkü
virüsler de, kanser hücreleri de aşırı hızlı
evrimleşen oluşumlar. Bunların evrimini
anlamadan onları asla yenemeyeceğiz!
Sırf yeni ilaçlar geliştirmekle olmuyor.
Günümüzde artık öğreniyoruz ki, sorunun kökenine inmek için evrimsel biyoloji şart. Evrimlerini anlayacağız, evrimin
genlerini nasıl etkilediğini anlayacağız,
genlere hükmedeceğiz ve evrimden öğrendiklerimizi uygulayarak onları alt ede-

ceğiz. Hatta sonradan oluşabilecek hasEğer evrime
talıkların da önüne geçeceğiz.
açılan savaş,
Mühendislik, ekonomi, mimarlık, tıp ile
dini-ideolojik
de kalmıyor evrimin gücü. Evrim uygukaygılar tarafından
lamalarının baştan yarattığı alanlardan
yönlendiriliyorsa,
biri de ziraat ve besi hayvancılığı. Şu
anda pazardan “organik” diye aldığınız şu da
veya sofranızda tükettiğiniz besinlerin unutulmamalıdır;
neredeyse istisnasız olarak her biri, evri- bu yasaklar
min mekanizmalarından biri olan Yapay halkımızın
Seçilim sayesinde yaratılmıştır. Buğday, geleceğini elinden
arpa, mercimek, bezelye, nohut, bakla, almak demektir.
keten, zeytin, koyun, keçi, domuz, sığır, Zira modern bilim
kedi, ağaç pamuğu, pirinç, ufak akdarı, ve teknolojiler,
kahverengi darı, maş fasulyesi, güverevrimin ışığında
cin bezelye, zebu sığırı, bufalo, boz darı,
üretilmektedir.
soya fasulyesi, kavun, ipek böceği, yak,
at, ördek, tavuk, muz, eşek, kabak, hindi, Çocuklarımıza
kırmızı biber, fıstık, pamuk, Gine domuzu, bu bilginin
ayçiçeği, palm yağı, şeftali, muz, karpuz… verilmemesi,
Bunların hepsi evrimin gerçekliğinin bir halkımızın
ürünü11. Bunların hepsi, evrim sayesinde gelecekte
yarattığımız ürünler. Bundan birkaç on erişebileceği
bin yıl önce, bunları bugün sofralarımız- bilimsel-teknolojik
da gördüğümüz gibi vahşi doğada gör- başarıların altını
memiz mümkün değildi. Çünkü henüz
oymak demektir.
var edilmemişlerdi. Atasal ve tüketilemez
versiyonlarını bulmak mümkün olabilirdi
belki; ancak şöyle sulu bir şeftali yemeniz, etli bir muz tüketmeniz, sofranıza
brokoli koymanız, arka bahçenizde tavuk beslemeniz, evinize köpek sokmanız
imkansızdı. Şu açıktır: Evrim olmasaydı,
karnımızı bugün yediğimiz hiçbir şeyle
doyuramaz, bu kadar lezzetli yiyeceklere
erişemezdik. Yabani lahana gibi bir bitkiyi aldık, farkında olmadan da olsa, evrimin mekanizmalarını uygulayarak, ondan
tamamen alakasız brokoli, karnabahar,
mangır, alabaş gibi bitkileri yarattık12. Düşünebiliyor musunuz?
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Bu noktada, kendimden bir örnek vereyim. Ben Makina Mühendisliği okudum.
Şu anda Evrimsel Robotik isimli bir alanda doktora yapıyorum. Evrimden öğrendiklerimizi robotlara uyguluyoruz. Bu
sayede Yapay Zeka geliştiriyoruz. Daha
önce insan tasarımlarının beceremediği
şeyleri yapan robotlar evrimleştiriyoruz. Evrim ve evrimden öğrendiklerimiz
sayesinde, mühendislik gibi alakasız bir
alanda yepyeni teknolojiler keşfediyoruz. NASA, uzaya gönderdiği uydularda,
Mars’a indirdiği araçlarda, evrimsel algoritmalardan faydalanıyor. Evrim sayesinde bu sistemler insanların kendi yetenekleri çerçevesinde çözemeyecekleri
sorunlara, orijinal çözümler evrimleştiriyorlar! Hatta evrimden öğrendiklerimizi
matematiğe uygulayarak bugüne kadar
hiç keşfetmediğimiz örüntüleri ve denklemleri keşfetmemiz bile mümkün oldu!
Bakın, tekrar vurgulamak istiyorum: Evrimden öğrendiklerimizin matematiğe
uygulanması, yeni denklemleri keşfetmemizi sağlıyor. Yani evrimi öğrenmek, Evren’i öğrenmemizi mümkün kılıyor8.

Sırf bunlar bile evrimi öğrenmek, öğretmek ve kullanmak için yeterlidir. Ancak
bu söylediklerimden, evrimi öğrenmemizin tek nedeninin pratik faydaları olduğu
anlaşılmasın. Eğer bu faydalarının hiçbiri
olmasaydı bile, evrimi öğrenmek durumunda olurduk. Çünkü evrim bir doğa
yasasıdır. Evrim, insanın var oluşundan
beri sorduğu, “Ben kimim, nereden geldim, nasıl buraya geldim?” gibi temel fel-
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sefî soruların nihaî cevabıdır. İnsanlık için
bu soruların cevabını verebilmekten daha
önemli bir konu var mı?
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Sonuç
Sonuç olarak, evrimin insanlık için önemi
ve yeri ortadadır. Kimilerince yarım yamalak anlaşılan evrim, sanki düşmanmış
ya da kötü bir şeymiş gibi sunulmaktadır.
Bu, tamamen hatalı bir algıdır ve mutlaka önüne geçilmesi gerekir. Çünkü bilim,
özü itibariyle “iyi” ya da “kötü” bir şey
üretmez. Bilim, doğadaki gerçekleri ortaya koyar ve onları açıklamaya çalışır.
Bu, nesnel bir çabadır. “İyi” ve “kötü”
gibi öznel nitelemeleri biz insanlar, bu
kavramlara sonradan yükleriz. Bilimin bir
ideolojisi yoktur. Atomu parçaladık, biri
gitti radyoloji ve radyografiyi geliştirip
milyonları hayata bağladı, biri gitti atom
bombası yapıp on binleri haritadan sildi.
Suçlu olan atom mudur, atomun parçalanabildiği gerçeği midir, radyologlar mıdır,
yoksa o bombayı yapıp atanlar mıdır?
Halkımız bu ayrımı yapabilmeye başladığı anda, evrime de, diğer tüm modern
bilim dallarına da kucak açacaktır. Bu farkındalığın hem Türkiye’nin modern bilim
arenasındaki gelişimine, hem de insanlığın bilimsel ilerleyişine çok büyük katkısı
olacağına inanıyorum.
Biz de, Evrim Ağacı bünyesinde ülkemize
ve insanlığa katkı sağlamak adına Liseler
İçin Evrim adını verdiğimiz bir seri başlattık. YouTube üzerinden ücretsiz olarak
verdiğimiz lise düzeyinde evrim dersleriy-
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le, müfredatın eksik bıraktığı evrim konusunu tamamlamayı ümit ediyoruz. Şu ana
kadar aldığımız geri bildirimler gerçekten
çok olumlu. Üstelik epey yoğun bir ilgi de
var. Bu, doğru bir iş yaptığımız konusundaki güvenimizi de arttırıyor elbette. Bu
derslerimizi izleyen gençlerimiz, biyolojideki kavramları çok daha kolay anlıyorlar
ve zihinlerinde farklı konular çok daha net
bir şekilde birbirine bağlanıyor. Bu çok
normal, çünkü evrim, biyolojinin omurgasıdır. Theodosius Dobzhansky şöyle der:
“Evrimin ışığı olmaksızın, biyolojide hiçbir
şeyin anlamı yoktur.” Evrimi okutmaksızın
biyoloji öğretebilirsiniz. Ancak öğrettiğiniz biyoloji, temelsiz ve eksik kalacaktır.
Mesela YouTube’daki müfredatımızın
ikinci dersinde sözünü ettik: Biyoloji dersi
alan herkesin bileceği gibi mutualizm
diye bir konu vardır. Canlıların karşılıklı
olarak fayda sağladıkları ilişkileri inceler.
Mesela çiçekler nektar üretir, arı da bu
nektarı yer. Nektarı yerken de çiçeğin
polenleri arıya bulaşır, bir başka çiçeğe
konduğunda bu polenler o çiçeğe geçer,
bu sayede çiçek tozlaşır, ürer. Bunun gibi
karşılıklı iki tarafın da fayda gördüğü ilişkiler... Örneğin, mutualizmi evrim olmaksızın öğretebilirsiniz, öğretildi de bugüne
kadar… Ama bu mutualist ilişki nasıl ortaya çıkmıştır? Neden böyle bir avantaj
sağlar? Ne gibi bir süreç sonucunda bu
ilişkiler ortaya çıkmıştır? Mutualizmin,
ekolojik süreçlerle ilişkisi nedir? İşte
bunları, evrimi ve mesela evrimin bir alt
konusu olan “karşılıklı evrim“ konusunu
anlatmadan öğretemezsiniz. Bir şeyler
hep eksik kalacaktır. Gençlerimiz,
kafalarında
kavramları
bir
bütün
olarak oturtamayacaktır. Sonrasında
da “Biyoloji hep ezber, hiçbir mantığı
yok.“ gibi son derece üzücü, son derece
yanlış serzenişler duymamız kaçınılmaz
olacaktır. Ezber sanıyoruz, çünkü evrimi
öğretmiyorlar. Bu eksiği gidermek
zorundayız.
Umuyorum ki halkımızın el ele vererek
ortaya koyduğu aydınlanma mücadelesi, er ya da geç meyvelerini toplamaya
başlayacaktır. Unutmamak gerekiyor ki
modern bilimin hiç kimseye zararı yok,
tersine faydası vardır. Bu nedenle genç-

Eğer ki devlet, ülkemizde görev alan
evrimsel biyologlardan ve bilim insanlarından, her türlü siyasi ve dinî ideolojiden arınmış bir evrim eğitimi müfredatı talep edecek olursa, eminim ki bu
alandaki isimler, ülkelerine ve insanlığa
hizmet etmek adına ellerinden geleni
yapacaklar, her türlü desteği vereceklerdir. En azından Evrim Ağacı olarak bizler
ülkemiz için bunu yapmaya hazırız. Eğer
evrime açılan savaş, dini-ideolojik kaygılar tarafından yönlendiriliyorsa, şu da
unutulmamalıdır; bu yasaklar halkımızın
geleceğini elinden almak demektir. Zira
modern bilim ve teknolojiler, evrimin
ışığında üretilmektedir. Çocuklarımıza
bu bilginin verilmemesi, halkımızın gelecekte erişebileceği bilimsel-teknolojik
başarıların altını oymak demektir. Gelecek, gençlerimize aittir ve gençlerimiz,
geleceklerinin bu şekilde ayaklar altına
alınmasına izin vermeyecektir.
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lerimizi en güncel, en isabetli, en doğru
modern bilim bilgileriyle donatmak durumundayız. Bunun devlet eliyle yapılması
en güzeli ve doğrusudur; ancak eğer ki
bu konuda bir isteksizlik varsa, modern
internet ve öğretim teknolojileri sayesinde, bu boşluğu doldurmak da bir görevdir.

Bu yazı, 30.08.2017 tarihinde Cumhuriyet
Akademi’de yayınlanan aynı isimli makalenin genişletilmiş ve yeniden gözden
geçirilmiş halidir.
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Felsefenin gerçek toplumsal işlevi ,
      varolanın eleştirisinde bulunmaktadır.
Max Horkheimer

F
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elsefe yapmak, anayollardan çıkıp,
sürprizlerle dolu ve bilinmeyene
gebe, ıssız patikalarda kaybolmayı
göze almaktır.
Montaigne, “felsefe yapmak kuşkulanmaktır” derken, El-Kindi “felsefe, insanın
kendini tanımasıdır” diyor. Tanımlardan
da anlayacağımız gibi felsefe merak eden,
sorgulayan, eleştiren, düşünce üreten bir
disiplindir. Kendisi bilim değil fakat bütün
bilimlerin çıkış noktası, yol göstericisidir.
Felsefe, meraklı bir çocuk zıpırlığıyla
hep ‘’nedir’’ sorusuna yanıt arar; “İnsan
nedir? Güzel nedir? Zaman nedir? Adalet
nedir?” gibi… Bu sorulara cevap verilmeden, onun hakkında sorulacak başka bir
soruya bilgisel bir cevap verilemez. Filozof, kavram kargaşasının önüne geçmek
ister; bu nedenle filozof kavram işçisi olarak tanımlanır.
Aristoteles’in ünlü eseri Metafizik “bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler”
cümlesi ile başlar (Arslan,1994). Liselerdeki felsefe müfredatının amacı, bilme
edimi üzerinden öğrencide merak ve
problem bilinci oluşturmaktır. Bu, felsefenin ana problemlerine dikkat çeken,
bunlar üzerinde düşündüren bir programla yapılabilir. Diğer taraftan öğrencinin okul dışı yaşamında, insanlarla olan
ilişkilerinde ve olayları değerlendirirken,
mevcut problemleri görmesini sağlamak
önemlidir. Bellatalla’nın da belirttiği gibi;
geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki iliş-
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kiyi anlamada; sosyal, etik, dinsel, etnik
hoşgörüyü sağlamak için bir diyalog yeteneği kazandırmada; günlük dili ve bilimin, siyasetin, eğitimin, medyanın dilini
eleştirel çözümlemede; insanlık için temel olan soruları sormada ve sosyo-politik yapı içinde ve “bilginin labirentleri”
arasında bir yol bulmada. Çünkü, felsefe,
eğitimde özgür insanı amaçlar (Bellatalla’dan aktaran Akdağ, 2002).
Felsefe, yaşamı, insanı, kendimizi sorgulamaktır; düşüncelerimizi eleştiri masasına yatırarak tıpkı bir kadavra gibi paramparça edip, sonra parçalar toplamı
üzerinden düşünce üretmektir. Bu nedenle felsefenin, yegâne amacı düşünme üzerine düşünmektir. Ancak eğitim
sistemi, düşünen, sorgulayan bireyler
yetiştirmekten ziyade her geçen gün felsefe derslerinin önemini azaltarak, sınav
sistemi içinde kaybolup gitmesine neden
olmuştur.
Öğrencilerin ne öğrendikleri, nasıl
öğrendikleriyle yakından ilişkilidir. Bu
bakımdan öğretim programlarıyla öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi,
beceri, tutum ve değerlerin aktarılması sürecinin etkili ve verimli bir şekilde
planlanması ve yönetilmesi önemlidir.
Freire’nin de belirttiği gibi eğitim asla
teknik bir mesele değil, bizatihi dönüştürücü gücü olan politik bir eylemdir. Bu
nedenle, müfredatlar eğitim felsefesi anlayışlarından bağımsız olarak düşünüle-

yapmayı öğretmek ile yapılan felsefeleri
öğretmek arasında zor olan elbette ki
düşünmeyi, felsefe yapmayı öğretmektir.
Felsefeyi zor yapan, bireyi özgürleştirici
güce sahip olmasıdır. Eski müfredatları
işlerken de, bir öğretmen için kolay olan
ancak en düşülmemesi gereken tuzak
olarak felsefeyi, felsefe tarihi şeklinde
kronolojik sıra ile işlemek iken, şimdi bu
durumdan çıkmak zor görünüyor. Oysaki şu filozof şunu demiş, bu filozof bunu
demiş yerine öğrencinin kafasında bilgi,
varlık, ahlak gibi konularda çeşitli soruların oluşması ve bu sorulara yanıtlar
aranması amaçlanmalıdır. Bunu yapmayan yeni müfredat ile felsefeye problem
odaklı değil, tarih odaklı bakılmış olması
öğrenciyi ezberciliğe götürerek, eleştirel
bir tutum kazanmasına engel olacaktır.

MEB, farklı ülkelerin, son yıllarda güncellenen öğretim programları incelenerek
küreselleşen dünyada, Türkiye’nin uzak
kalmaması düşüncesiyle, programlarda
yenileşme yoluna gidildiğini iddia etmektedir. Yine bu doğrultuda nicel ve nitel
araştırma teknikleri kullanılarak verilerin
toplandığı, Türkiye’nin çeşitli illerinde
fiilen görev yapan öğretmen, yönetici,
öğrenci ve velilerin yanı sıra üniversitelerden ve sivil toplum örgütlerinden görüşler alınarak; tüm bu alınan sonuçlar
öğretmen ve akademisyenlerden oluşan
komisyonlarca değerlendirilerek öğretim
programlarının güncellendiği ve ardından
kamuoyunun görüşlerine sunularak, geri
bildirimler doğrultusunda programlara
son hâli verildiği belirtilmektedir(MEB
Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programı,2017). Milli Eğitim Bakanı, yeni müfredat için 200 bin kişiden görüş alındığını
söylerken; programların son hali yamalı
bohça gibi; her şey var, hiçbir şey yok…

2009 Felsefe müfredatında, haftada iki
ders saati olmak üzere 11. sınıflara 59 kazanım kazandırılmaya çalışılırken; 2017
Felsefe müfredatında 10. sınıfta 18, 11. sınıfta 20 olmak üzere, iki yılın toplamında
38 kazanımla sınırlı tutulmuştur.

Felsefe öğretim programları öğrencilerin ilgisini belirlemede önemli bir etkendir.2017 yılında hazırlanan yeni felsefe
müfredatı ile felsefe dersi, sorgulamak,
eleştirmek, düşünmek, düşünmek üzerine kafa yormak yerine diğer derslerden
hiçbir farkı kalmayacak düzeye getirilerek, felsefe tarihine dönüştürülmüştür.
2009 Felsefe müfredatı, belli oranda öğretmene ve öğrenciye özgür düşünüp,
tartışma olanağı sağlarken; yeni müfredat ile felsefenin, düşünmenin, sorgulamanın önüne set çekilmiştir. Felsefe

Ders programlarının en somut hali ders
kitapları olduğu için, kitaplar da programlar kadar önemlidir. Amaçlanan Felsefe Tarihi bilgisini öğrencilere kazandırmak adına; belirlenen kitaplardan,
seçilen bölümlerin analiz edilerek, buradaki fikirlerin güçlü ve zayıf yanlarının
ortaya çıkarılmasını sağlamak üniversite
düzeyindeki öğrencilerin bile güçlükle
anlayabileceği metinlerin ortaöğretim
düzeyinde, sınırlı zamanda okunması ve
anlaşılması olanaksızdır. Örneğin, Aristoteles’in ‘’Metafizik’’ adlı eserinden alınan bir metinden hareketle “dört neden”
düşüncesini, Hegel’in “Tinin Fenomenolojisi” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle “diyalektik
idealizm” anlayışının kazandırılması bu
denli kısa sürede mümkün değildir. 2009
müfredatında belirtildiği gibi felsefenin;
ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji olmak üzere üç temel disiplini vardır. Etik,
estetik, din, siyaset gibi alanlar aksiyoloji (değerler felsefesi) içerisinde yer
almaktadır. 2017 Felsefe programında
iddia edildiği gibi felsefe tarihinin kendisi
de felsefe disiplini olarak kabul edilemez.
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mez. Çünkü bir ülkenin eğitim gerçeğinin
temelini eğitim felsefesi oluşturur. İnsanın hangi bilgiler, doğrular ve değerler
üzerinden biçimlendirilmesi isteniyorsa
ona uygun eğitim politikaları oluşturulur.
Bu politikalara dayalı olarak eğitim planlaması somutlaştırılır ve böylece eğitim
uygulamalarına meşruluk kazandırılır.
Türkiye’de mevcut müfredatların oluşturulmasında, kapitalist sömürü sisteminin uygulamasına dayalı neoliberal ve
muhafazakar yaklaşımın hakim olduğu
bilinmektedir. (Eğitim Sen Taslak Rapor;
2017) İnsan haklarının evrensel değerleri
yerine, umutsuzca sisteme bağlı, güçlü
olmaya, ezmeye, acımamaya vurgu yapan, diğer taraftan öğrenciyi pasifleştirip, tembelleştiren, üretmeden tüketmeyi
özendiren bir sistemle karşı karşıyayız.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun
2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eği-
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timinin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan Felsefe Dersi Öğretim Programıyla,
“öğrencilerin; felsefi terminoloji hakkında
bilgi sahibi olmaları, felsefenin cevap aradığı temel sorulara karşı farkındalık kazanmaları, akıl yürütme becerilerini, tartışma kültürünü geliştirebilmeleri, güncel
hayatla ilişkisini kavramaları, ifade ettiği
düşüncelerin tutarlı ve temellendirilmiş
olmasına özen göstermeleri, felsefenin
bireysel ve toplumsal rolünü kavramaları,
felsefenin temel sorularına filozofların ve
felsefi yaklaşımların verdikleri cevapları
analiz etmeleri amaçlanmaktadır” ifadeleri tam da felsefe dersinin amaçları olmalıdır; ancak sonuçta karşımıza koskoca
bir felsefe tarihinin çıktığını görüyoruz.
Haftada iki ders saati içerisinde belirlenen felsefe tarihi konularının işlenmesi,
seçilen metinlerin okunup, anlaşılarak
analiz edilmesi ve bunlar üzerinden öğrencilerin metin oluşturmalarının sağlanması imkansız görünüyor.
2017 YGS’de tek bir soruyu bile doğru
cevaplayamadığı için, puanı hesaplanmayan öğrenci sayısındaki artışı düşündüğümüzde, programın, liselerdeki öğrenci
profilinin üstünde, somut gerçekliklerden
uzak hazırlandığı ortadadır. Üniversitelerin felsefe bölümlerinde okutulan felsefi
metinleri, öncesinde süregelen bir felsefi bilgiye sahip olmayan öğrencilerin
anlaması ve analiz etmesi beklenemez.
Elbette ki 2009 müfredatının eksikleri ve
ders kitapları ile ilgili sıkıntıları olmasına
rağmen, 2017 müfredatı ile kıyaslandığında belirlenen hedeflere ulaşma olasılığı
daha yüksektir.
2017 Ortaöğretim Felsefe Dersi Programında, “eğitim ve öğretim, çağın
gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, bitmeyen bir süreçtir; günümüzün
sosyal ve ekonomik şartlarında etkin rol
oynayabilecek bireyler yetiştirebilmek,
eğitim sistemlerinin uluslararası alanda
rekabet
edebilirliği
ile
doğrudan
ilişkilendirilmektedir,” ifadelerine baktığımızda, programın bütününde neoliberal etkiler görülmektedir. Programın
en belirgin amaçları arasında liderlik ve
girişimcilik ruhuna sahip, dijital yeterliliği olan, teknolojiyi etkili şekilde kullanılabilen ve sorunlarla etkili şekilde baş
edebilen, öğrenmesini ve kariyerini yönetebilen, inisiyatif alan, öz güvenli, millî,
manevi ve kültürel değerlerini özümse-
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miş, bir vatandaş olarak görev ve sorumluluklarını bilen ve yerine getiren bireyler
yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Öğretme
stratejileri gibi işletmelerde, oyunlarda
kullanıla gelen ifadeler ise rahatsız edicidir. “Dünya, büyük bir İskenderiye kütüphanesine doğru evrilmek yerine, çocuklar
için bilim kurgu ürünlerinde olduğu gibi
bir bilgisayara, elektronik bir beyine dönüşmüştür.’’ diyen M. McLuhan’ın belirtmiş olduğu küresel köyden kaçış yok gibi
görünüyor (Er, 2004).
İbn-i Sina “İlim, değer görmediği toplumları terk eder” der. Mehmet Ali Kılıçbay’a
göre, “Türkiye’de felsefenin sevilmemesinin, bilinmemesinin altında okutulmaması gerçeği de yatmaktadır. Bu yüzden
felsefe, hem bilinmediği için korkulan ve
tıpkı hiç tanımadığı bir böceği görünce
hemen ezen kişinin refleksiyle yasaklanan hem de değişik olanı izafet çerçevesine yerleştiremediği için ona ancak
gülebilen kişinin refleksiyle küçümsenen
bir konumda olmuştur.” (Çotuksöken,
İyi;2006).
Siyasi iktidarın dünya görüşü doğrultusunda oluşturulan milliyetçilik, militarizm, estetik kaygılardan yoksun ve dinsel doğmalara dayanan mevcut müfredat
anlayışı, eğitimde onarılması güç sonuçlar doğurmaktadır. Rekabet, girişimcilik,
ekonomik çıkarlar parlatılarak, eğitimin
önüne geçirilmiştir. Peş peşe sıralanan
KHK’lar ve çeşitli gerekçelerle uzatılan
OHAL dönemi, eğitim süreçlerini ve okul
iklimini fazlasıyla olumsuz etkilemiştir.
Yetkili sendika olarak Eğitim-Bir-Sen, TİS
sürecinde olduğu gibi, eğitimde reform
adı altında tüm değişimlerde etkin rol
oynamaktadır. Tüm kurumlarda yapılan
köklü değişikliklere bütünlüklü olarak
bakıldığında hayatın her alanında bir din
devleti referans edilmektedir: cinsiyetçi
(ataerkil) ve muhafazakâr öğeler ön plana çıkarılarak, demokratik katılım mekanizmaları hiçe sayılıp tekçi bir anlayışa
doğru gidilmektedir. 1950’lerden itibaren
felsefe dersi öğretim programlarında yapılan değişiklikler, 2000’li yılların başında ‘çoklu zeka kuramı ve yapılandırmacı
yaklaşım’ gibi devşirme yöntemlerle parlatılarak, kamuoyunu “ders kitapları ve
öğretmenin ön plana çıkarılmayıp, öğrenci merkezli eğitim” sözleriyle kandırarak, dinsel kabullerle “ümmetçilik” anlayışı tesis edilmeye çalışılmaktadır. Gene bu

Antik Çağ’dan günümüze felsefe, hep bilim ve din ile iç içe olmuştur. Milet Okulu
filozofları ile başlayan “evrenin ana maddesinin ne olduğu” sorusu ve buna verilen cevaplar, dinin ve mitolojinin doğayı
anlama ve açıklamada yetersiz kaldığı
noktada ortaya çıkmıştır. Bu nedenle felsefenin çıkış noktası olması bakımından
önemlidir. Felsefenin olmazsa olmaz kilometre taşı olarak kabul ettiğimiz Sokrates, Platon ve Aristoteles’i bütünlüklü
olarak ele almadan, belli görüşlerini çekip
almak eksik olacaktır. Filozoflar ve onlara
ait metinleri seçerken, dönemin, filozofun
düşüncesinin daha anlaşılır olması için
belli tercihler yapılabilir. Ancak, bir sistemi, bir filozofu üstün kılıp, ötekini yok saymak felsefenin doğasına aykırıdır. Dünya
tarihinin en önemli filozof, sosyolog ve
iktisatçılarından biri olan Karl Marx’ı yok
sayarak felsefe yapılamaz. MEB yeni müfredatta dünyayı değiştiren Marx, Pisagor,
Foucault, Adorno gibi filozofları yok sayarak bir nevi ‘Sefaletin Felsefesi’ni yazmıştır. Materyalizm, anarşizm, sosyalizm
kavramlarına yer verilmediği gibi, çağdaş
felsefenin önemli isimlerinden Feuerbach, Jean Paul Sartre, Albert Camus gibi
önemli isimler de yok sayılmıştır. Eleştirel
bir bilgi olan felsefeyi eleştirel olmayan
bir yaklaşım ve tutumla öğretmeye çalışmak, felsefenin doğasına aykırıdır. Felsefi
tartışmalar her toplumda eninde sonunda var olan sistemi sorgulamaktan uzak
kalamaz. Gerek inanç sistemleri ve gerekse siyasal eğilimler bu tartışmalardan ve
sorgulamalardan kendini uzak tutamaz.
Bu sorgulamalar özellikle etkin din ve
etkin ideoloji tarafından da hiçbir zaman
hoş karşılanmamıştır. Sokrates’in idamı
bunun en çarpıcı örneğidir. “Kim rahatı
bozulsun ister? Herkes Sokrates’i sever;
ama Sokrates’i gerçekten yaşatmak istemez. Sahi Sokrates’i insanlar ya da bilgiye
“tahammülü” olmayan, yerel inançlarına,

dogmalarına gömülmüş insanlar öldürmedi mi?” (Çotuksöken, İyi;2006).
Şükür Pedagojisine Son
Bir kimsenin karşılaştığı kötü durumdan hareketle kendimizi şanslı hissedip,
ona acıdığımız için hoşgörü göstermek,
merhamet etmek dolayısıyla kendi halimize de şükretmek; hep başkasının boy
aynasından kendimizi görmemiz sistem
tarafından insanlara empoze edilmeye
çalışılmaktadır. Bizden güçlü olanın karşısında yerinip, güçsüz olan karşısında
şükretmeye bir son vererek, dini, ahlakı
sorgulayarak, sonuçları ne olursa olsun
kendi aklımızı kendimiz kullanma cesaretini göstermeliyiz.
2009 Felsefe programında, değerler
eğitimi ile ilgili olarak, insan açısından değerlerin anlamını fark etmeleri hem etik
hem de estetik değerleri, millî ve evrensel
açıdan değerlendirebilme tutumu geliştirmeleri vurgusu yapılırken, 2017 felsefe programında felsefe eğitimindense,
değerler eğitimine daha fazla değer atfedilmiş olması son derece ironiktir. “Değerler eğitimi eğitimin özü ve ruhudur”,
ifadesinden de bunu anlıyoruz. Değer,
anlatılarak, ödev verilip panolar hazırlanarak, dikte edilerek değil, neliği ile ilgili
sorular sorarak, örnek davranışlar sergilenerek öğretilebilir. Oysa değerler, etiğin konusudur ve değerler eğitimi felsefi
boyutta tartışılmalıdır. “Değer eğitimi,
öğretmenlerle başlamaktadır. Öğretmen,
değerlerin aktarımında model ve kolaylaştırıcı olmalıdır”, derken, her fırsatta
değersizleştirdikleri öğretmenler, hiçbir
zaman sistemin maşası olmayarak, tüm
baskılara rağmen, laik öğretmenler, veliler karşı duruşlarıyla, eğitimin üstündeki
dinsel, ideolojik örtüyü kaldırarak, kültür
savaşçısı olmaya devam edeceklerdir.
Demokritos da, ”eğitimcilerin umutları
hiçbir şey öğrenmeyenlerin zenginliğinden daha güçlüdür”, sözü ile bize güç
vermeye devam edecektir (Yumuşak,
2003). Russell’ın “hiç kimsenin ülkesi”
dediği felsefeyi, bizim ülkemizde, zengin kültürel mozaiğimizin öteki olmaktan
çıkıp kendini var ettiği günlerin özlemini
duyumsayarak… (Çotuksöken, İyi; 2006).
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amaçla imam hatip liselerini gözde okul
yapalım derken asıl meselenin kaliteli bir
eğitim verme meselesi olduğu tamamen
göz ardı edilmektedir. İktidarın, bu süreçte 6 kez değiştirdiği Milli Eğitim Bakanını,
her bir değişikliği reform, öğretmenlere
müjde başlığıyla açıklarken…biz reformu
göremedik. Rousseau’nun iddia ettiği
gibi “ayağımızdaki zincirleri halhal zannedip çiçeklerle süslüyorsak”, orda ciddi
bir sorun var demektir (Silier,2007).

Yaşanılası Bir Dünya İçin Felsefe
Felsefe eğitimi, gelişmiş ülkelerde anaokul düzeyinde çocuklara oyun oynarken,
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neden-sonuç ilişkisi kurdurularak verilmeye çalışılırken, bizde liseden mezun olmadan önce, bu dersi de görsünler düşüncesiyle verilmektedir. Yaşadığımız bilgi
çağında, medya bize, iyi yaşamın anlamını eğlenmesini bilmek olarak burnumuza
dayarken; sanat, edebiyat ve felsefe gibi
uğraşlar “entel-dantel” takımının boş
sözleri olarak algılanıyor. ’’Felsefe yapma!’’ şarkıları söyleniyor, sığ bir hazcılığın “takma kafana, anını yaşa!” sloganı,
en popüler “life-style” olarak yüceltiliyor
(Silier,2007).
Bir başka sorun, felsefenin çok soyut bir
alan olarak gösterilerek, değersizleştirilmeye çalışılmasıdır. Oysa felsefe, yaşamın her alanını etkilemektedir ve ders
olmanın ötesinde hayatı anlamak için bir
anahtardır. Bize farklı yolları gösteren,
olaylara farklı açılardan bakmamızı
sağlayan, tüm dersleri ve yaşamımızı
kolaylaştıracak kıymetli bir anahtar. Kotnik (1998), felsefe öğretimine dayanan bir
deneyimin boyutlarını şöyle belirtmektedir: (a) Temel kavramları sorgulamak, (b)
Öngörü ve anlama yeteneği kazanmak,
(c) Kişisel deneyim ve özgüven. Öğrencilere özgüven kazandıracak bir “düşünme
eğitimi” insanın yaşamı boyunca kullanabileceği deneyimler sağlayabilir (Kotnik’den aktaran Akdağ, 2002).
Son olarak, “nasıl bir felsefe eğitimi istiyoruz?” sorusu hem felsefeden hem
de eğitimden ne anladığımıza açıklık
getirecektir (Tuncay, 2004). Önemli bir
sorun, gerçekten felsefe öğretmek isteniyor mu? Felsefe eğitimi bizim toplumsal yaşantımızla ne kadar örtüşüyor? Bizim geleneksel yapımız toplumsal itaati
öğütlerken, felsefe toplumsal itaatsizliği
yaratmıyor mu? Bu durum var olan sistemin kendini koruma içgüdüsüyle ne gibi
tezatlar oluşturuyor? İşte bunlara cevap
bulmadan ya da bu çıkmazdan çıkmadan felsefe eğitimi ki, eğitimin kendisi
de buna dahildir, özgürleşemeyecektir
(Kasurka, 2004). Ancak buna rağmen
eğitim sistemi mevcut düzenin devamını
sağlama çabası içerisindeyken, felsefe de
içten içe özgürleşme alanlarını genişletme mücadelesini sürdürecektir.
Eğitimde reform yapmak istiyorsak, daha
ilkokuldan başlayarak çocukları ödeve
boğmayan, öğretmenleri performans ölçümü ile baskılamayan, her çocuğu temel
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yaşam becerilerine göre yönlendiren bir
sistem kurmanın koşullarını yaratmalıyız. Bıkmadan, usanmadan düşünen,
sorgulayan, üreten, okuyan, farklılıkları
zenginlik olarak gören, dünyayı güzelliğin
kurtaracağına inanan cesur gençler
yetiştirmeliyiz.
Okullarda özel olarak felsefe derslikleri
oluşturulmalıdır. İlköğretimde “Düşünme
Eğitimi” dersinin adı “Çocuklarla Felsefe”
olarak değiştirilmeli ve bu ders 6.,7. ve
8. sınıflarda zorunlu hale getirilmelidir.
Ayrıca bu dersin felsefe öğretmenleri tarafından verilmesi sağlanmalıdır. Felsefe
grubu derslerinin tümü zorunlu ders olmalıdır. Tüm uygulana gelmiş ve uygulanacak olan felsefe müfredatları bir tarafa,
felsefede önemli olan öğretmenin tüm
mahareti ile kafa karıştırmayı bilmesi,
eleştirel bakış açısını, bilginin kıymetli bir
şey olduğunu öğrencisine kazandırması
olmalıdır.
Felsefe, her bireyin kendi düşünsel yolculuğudur…. İyi yolculuklar...
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LAİK EĞİTİM MÜCADELESİ:
NE YAPMALI? NASIL YAPMALI?
İLERİCİ-DEMOKRAT ÖRGÜT TEMSİLCİLERİ
İLE SÖYLEŞİ
Nejla Doğan

Son zamanlarda açıkça da ilan edildiği gibi, yeni bir rejim inşa
ediliyor ve bu inşanın merkezinde çocuklar, gençler; dolayısıyla
eğitim bulunuyor. AKP hükümeti, dinci-gerici rejimi temellendirmek ve yeniden üretmek için, doğrudan eğitim kurumlarını kullanıyor. 4+4+4 uygulamasıyla başlayan bu süreç, yeni müfredatla
çok daha ileriye taşındı; dahası, imzalanan protokollerle, eğitim
neredeyse dini cemaatlere, vakıflara, derneklere devredildi.
Laik, bilimsel, demokratik ve kamusal eğitime yapılan özellikle
bu son saldırılar, toplumun ilerici kesimlerinde yoğun bir tepkiyle
karşılandı ve bu tepkiler, laikliğin merkeze alındığı bir mücadele
hattını ortaya çıkardı.

Görüş

nejladogans@gmail.com

Eleştirel Pedagoji Dergisi olarak bizler de hem bu mücadele hattına katkıda bulunmak hem de laik eğitim ekseninde, ortak akıl,
ortak politika ve eylem üretmek adına bir tartışma/soruşturma/
paylaşma zemini oluşturmak istedik. Bu bağlamda ülkemizdeki
ilerici-demokrat örgütlülüklere1, mücadelenin yürütülmesine ilişkin öngörülerini, önerilerini ve eylem planlarını sorduk.
Yanıtların, hem fikir ve eylem birliğinin oluşturulmasında hem de
laikliğin ve laik eğitimin yeniden kazanılmasında yeni bir başlangıç ve bütünlüklü bir direniş yaratması umuduyla…

1
Sorunun iletildiği parti/sendika/dernek/hareketler: Birleşik Haziran Hareketi, CHP, ÇYDD, Eğit-Der,
Eğitim-İş, Eğitim Sen, Halkevleri, HDP, KESK, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği, Veli-Der. (Bize ulaştırılan yanıtlar, kurumsal isimler esas alınarak alfabetik sırayla yayınlanmıştır).
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TOPLUMSAL AYDINLANMA ve
LAİKLİK BARİKATI
Önder İşleyen
Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi

Görüş

Haziran Hareketi, Meclisleriyle ülkenin her yerinde laik
eğitim mücadelesinin kurucu unsuru olarak çalışmasını
yoğunlaştırıyor. Laik Eğitim Kurultayı’yla önemli bir adım
attık; bu alana yönelik birikim ve deneyimlerimizi paylaşarak
bir yol haritası oluşturduk. Şimdi her yerde, Laik Eğitim
Forumları’yla okulları merkeze alan somut mücadele
zeminlerini oluşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

A

KP-Saray rejimi, siyasal İslamcı
faşizmi kurumsallaştırma adımlarını yoğunlaştırıyor. Bu anlamda
bir din devleti kurmanın ataklarını gerçekleştiriyor. Eğitim alanı, bu atakların
en çok yoğunlaştırıldığı alanların başında
geliyor. Gerek müfredat değişikliği ile gerekse dinci vakıf ve tarikatlarla imzalanan
protokollerle birlikte, ideolojik kuşatma
yoğunlaştırılıyor ve bu düzenlemeler eliyle, okulların yapısal dönüşümünü içeren
adımlar atılıyor.
Eğitime yönelik adımlarla, kapsamlı bir
toplumsal dönüşüm projesi hayata geçirilmeye çalışılıyor. Okullar bir biçimde
İmam Hatipleştiriliyor, öte yandan da
nüfusun az olduğu pek çok yerleşim alanında yalnızca İmam Hatip okulları kuruluyor. AKP’nin, siyasal İslamcı rejimini
sürdürebilmesi, tam da bu yaratılmak
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istenen topluma ihtiyaç duyuyor. Toplumsal alan ilerici birikiminden, kaynaklarından kopartılıyor. Bilimsel niteliği ortadan kaldırılmış mekanlar olarak okullar,
gerçek anlamından ve amacından uzaklaştırılıyor. Bir anlamda, toplum okulsuzlaştırılıyor. Okulsuz bırakılan toplum ve
nesiller, AKP’nin biat kültürünü içselleştirmiş; kindar-dindar nesil hedefine uygun olarak biçimlendirilmeye çalışılıyor.
Birleşik Laiklik Barikatı
Bu saldırı dalgasına karşı, okulları temel
alan bir laiklik barikatının kurulmasına
ihtiyaç var. Burada altı çizilmesi gereken
esas nokta; okulların mücadelenin ve
direnişin zeminleri haline getirilmesidir.
Okullar ekseninde birleşik bir hat oluşturulduğunda, gerçek sonuçlar üretilebilecektir. Bu noktada velileri temel alan

duk. Şimdi her yerde Laik Eğitim Forum’larıyla, okulları merkeze alan somut
mücadele zeminlerini oluşturmak için
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak bu
mücadele, bir kampanya ya da okulların
açılışıyla sınırlı bir ses çıkarmanın ötesinde süreklilik kazanıp, kendi örgütlülüklerini yaratabilmiş bir mücadeleye dönüştüğünde başarıya ulaşabilecek. O yüzden
asıl hedefimiz okulları temel alan kalıcı
örgütlenmeler oluşturmaya odaklanıyor.
Toplumsal Aydınlanma Mücadelesi
Okullarda laiklik mücadelesi, aynı zamanda toplumsal aydınlanma mücadelesinin
de parçası haline getirilmelidir. Siyasal
İslam, toplumsal hayatın her alanını tarikat-cemaat ağlarıyla kuşatıyor. Buna karşı çok yönlü bir mücadeleye ihtiyaç var.
Toplumu eğitimsiz bırakan, ilerici birikim
damarlarını kesen, kültürel-sanatsal alanla bağlarını yok eden siyasal İslamcı baskıya karşı, okullardaki laiklik mücadelesiyle toplumsal alana yayılmış aydınlanma
mücadelesi birbirinden ayrı değerlendirilemez. Bu anlamda mahallelere, köylere,
hayatın her alanına kültürel-sanatsal zeminler kurmak, dayanışma örgütlenmelerini yaygınlaştırmak, kitaplık-kütüphane
oluşturmak gibi çoğaltılabilecek pek çok
adımı birlikte düşünmek ve birlikte atmamız gerekiyor. Bu kapsamda mücadeleyi
siyasal İslama karşı Türkiye’nin demokratik devrimci değişim mücadelesi bütünlüğü içinde, uzun süreli bir mevzi savaşının parçaları olarak ele almalıyız.

Görüş

ve okul ekseninde yaratıcı-yeni örgütlenmeler oluşturmayı hedef alan kurucu
bir mücadele sürecine girmeliyiz. Pek
çok veli, seçmeli derslere, müfredatın
içeriğine, okullara Ensar’ın sokulmasına
tepki göstermekle birlikte, bunlarla nasıl
mücadele edeceğini bilemiyor. Bir bakıma büyük bir yalnızlık içerisinde. Buna
rağmen herkesin belirli bir tepki ve kendine ait mücadele pratiklerinden de söz
etmek mümkün. Laiklik Barikatı, tam da
tüm bu tepkileri ve mücadele pratiklerini ortaklaştırıcak, bu ortak zemin içinde
bunları çoğaltabilecek ve velileri, okulların gerçek anlamda parçası haline getirebilecek bir mücadele süreci… Çocuklarını
Ensar’a teslim etmek istemeyen veliler,
ancak böyle bir ortak zemin üzerinde
güçlenerek, bunu başaracak bir iradeye
sahip olabilir. Laik eğitim mücadelesi öncelikle bu toparlamayı, birleşik zeminleri
oluşturmayı hedeflemelidir. Bunun için
öncelikle okulları merkeze alan, okul ekseninde ‘okul savunma komiteleri’ kurmayı; bunun yanı sıra son dönemde gelişerek bu alanın en etkin mücadele örgütü
olarak öne çıkan Veli-Der’i çoğaltmayı
hedefleyen bir çalışma örgütlenmelidir.
Ancak böylesi kapsamlı bir mücadele ile
okullar bugünkü sahipsizliğinden kurtulabilir. Haziran Hareketi, Meclisleriyle her
yerde böyle bir çalışmanın kurucu unsuru
olarak çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Laik
Eğitim Kurultayı ile önemli bir adım attık.
Bu alana yönelik birikim ve deneyimlerimizi paylaşarak bir yol haritası oluştur-
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LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM HAKKI
GASP EDİLEMEZ!
Gaye Usluer
CHP Eskişehir Milletvekili

“Düşünün; bir ülkede çocuklar evrimi anlayacak kapasitede olmadıkları bahanesiyle evrim teorisi üniversite
eğitimine öteleniyor, fakat cihat, ilkokul çağındaki çocuklara rahatlıkla anlatılabiliyor!”

Görüş

E

ğitim sisteminin tüm kurumların
üstünde bir güce sahip olduğunu
ve aslında yerleştirilmek istenen
asli sistemin göbeğindeki çark olduğunu
biliyoruz. AKP hükümeti, iktidarını sağlamlaştırmak için özellikle bu alanda frekansını kaybetmiş bir sinek gibi sağa sola
çarparak kendine uygun ve kendi ideolojisini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı bir
eğitim sistemi oturtmaya çalışıyor. 16 yıldır neden oturtamadı sorusunun cevabını
yıllardır söylüyoruz; daha evvel aynı menzile yürüdükleri Gülen Cemaati’ne teslim
edilen eğitim sistemi, şimdi ellerinde bir
oyun hamuru gibi şekillendirilmeye çalışıyor fakat bu bilinçsizlikle hamur da zarar görüyor, tükeniyor herhangi bir şekil
de oluşamıyor. 17-25 Aralık 2013 sonrası,
eğitimde sazı eline alan AKP çok ciddi
hatalar yaparak her defasında fiyaskoyla
sonuçlanan adımlar attı. Bunu, bugün
büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya olan
imam hatip liselerinin haline baktığımızda çok net bir biçimde görebiliyoruz.
Daha önce verdiğim bir mülakatta da söyledim; tamamını imam hatip lisesine çe-
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virmeye çalıştıkları okulların, orada okuyan öğrencilerin başarısızlığı bizi mutlu
etmez! “Bakın beceremediniz” şeklinde
bir iddia kazanma halimiz de yok, olmaz
da. Orada okuyan çocuklarımızın çoğunun zorunlu olarak orada okumak zorunda olduğunu da biliyoruz. Kaldı ki bir
öğrenci kendisi tercih edip imam hatip
lisesinde okuyabilir pekala. Biz her olasılıkta öğrencinin başarısı ile ilgilenmeliyiz.
İmam Hatip olmak isteyen bir evladımız
pekala matematik bilebilir, bilmelidir de.
Fakat ne yazık ki öğrencilerimiz bırakın
matematik bilmeyi kendi dillerinde okuma becerisine bile sahip değiller. Bunları
ben söylemiyorum, uluslararası kuruluşların verileri. Eskiden fen liseleri vardı,
şimdi çok az sayıda kaldılar. Kontenjanları azaltıldı, öğretmenleri başka okullara
sürüldü ve bu kaliteli okulları da hiçleştirdiler. İmam Hatip Liselerinin açılabilmesi
için 50 bin nüfus şartını 5 bine indirdiler.
Burada dikkati çekmek istediğim şey şu;
biz imam hatip liselerine tepkili değiliz,
biz tüm öğrencileri bu okullara zorunlu
bırakıp, aynı zamanda yeterli eğitimin
verilmiyor olmasına tepkiliyiz. Yine söy-

Şimdi önümüzde bir müfredat meselesi
var. Tek kelimeyle korkunç bir uygulamaya
imza atmak istiyorlar. Bize sunulan kısmını
tek tek inceledim ve gerçekten ürktüm.
Bize sunulan diyorum çünkü henüz
kitaplar basılmadı ve biz ancak başlık
olarak nelerin geldiğini görüyoruz. Bir de
kitaplar gelince onların içeriğine bakmak
gerekecek ve ben asıl trajedinin o zaman
başlayacağını düşünüyorum. “Değerler
Eğitimi” adı altında çok tuhaf ve her yere
çekilebilecek başlıklar koyulmuş. Her şeyi
bırakın, cihat eğitimi verecekler küçücük
çocuklara. Düşünün; bir ülkede çocuklar
evrimi anlayacak kapasitede olmadıkları bahanesiyle evrim teorisi üniversite
eğitimine öteleniyor, fakat cihat, ilkokul
çağındaki çocuklara rahatlıkla anlatılabiliyor! Burada büyük bir çelişki var ve aslında hükümetin yekten neye niyetlendiği
de ortada.
Bütün bu müfredatı yaparken hükümete
fikir veren ve bütün önerileri kabul edilen
tek bir kurum var; o da kendilerine yakın olan eğitim sendikası Eğitim BirSen. Turizm öğrencilerinin alkollü içecek
yapımı ile ilgili derslerinin müfredattan
çıkarılması gibi komik bir talepleri
olmuştu örneğin. Şimdi siz Rusya’dan
gelen turistlerinize ayran mı ikram
edeceksiniz? Bunlar gerçekten huzursuz
eden adımlar. Hak ve özgürlüklere eğitim
vasıtasıyla derinden ve aslında doğrudan
müdahale var. Bu iş böyle olunca, beyin
göçü yaşı ortaokul seviyelerine kadar
düşmüştür ki yurtdışında eğitim alabilecek çok sayıda öğrenci yok. Ekonomik
olarak yurtdışında eğitimi karşılayabilecek ailelerin sayısı az ve de bakıyoruz bu
aileler hükümete yakın aileler. Yani kendileri bile çocuklarını Türkiye’deki eğitim
sistemiyle eğitmek istemiyorlar. Peki vatandaşın evladına neden bunu layık görüyorlar?

Altını çizmemiz gereken önemli bir şey
de; şu an ön görülen eğitim sistemi ile
devam edersek sonumuz Pakistan’dan
beter olur. Pakistan’da ne olmuştu diyeceksiniz, orada da cihat eğitimi veriliyor
ve bugün Orta Doğu’da terör estiren örgütlere militanlar nereden gidiyor? Pakistan’dan! Maalesef Orta Doğu’yu kana
bulayan terör örgütlerine on binlerce
militan buradan gidiyor. Bu korkunç bir
tablo.
Laik eğitim diye kendimizi paralamamız
bundandır. Biz istiyoruz ki insanlar kendilerini bilimsel bilgiler ışığında, kaliteli
bir eğitimle yetiştirsin. Tercihlerini kendi
hür iradeleri ile verebilsinler. Burada hedef alınmak istenen tam da budur; yani
kimse kendi hür iradesi ile hareket etmesin, kimse düşünmesin. Onlar önümüze
ne koyarsa razı olalım istiyorlar. Bu kabul edilemez. Laik eğitim demek dinsiz
eğitim demek değildir. Eğitimin dinle bir
derdi yoktur, laiklerin de dinle bir derdi
yoktur. İnsanların evrensel, laik ve bilimsel eğitim hakkını kimse gasp edemez.
İnsanları körelterek muhakeme yeteneklerini yok edip köleler yaratmak istiyorlar.
Bu ülkede gidin Ege’de bir köye ya da
Güney Doğu’da bir ile ya da köye orada
da köylüler size benim söylediklerimi
kendi cümleleri ile söyleyecekler. Kimse
evladının bilgisiz, eğitimsiz ve vasıfsız
olmasını istemez. Biz bu insanlarımızla
bir yürek olup bu müfredatı da bu eğitim sistemini de değiştireceğiz. Bunun
için toplumsal bir hareket gerek. Gerekirse kapı kapı gezip anlatacağız. Benim
en ufak bir şüphem yok, olan biteni anlattığımızda bize omuz vermeyecek vatandaşımız olamaz, çünkü mevzu bahis
olan evlatlarımız. Eğitimdeki sorunları
çözmeye aday olmadan, somut öneriler
getirmeden iktidara aday olunmaz.
Biz bunun bilincindeyiz. Çalışmalar
yapıyoruz. Birçok kesimden fikirler
alıyoruz. Alternatif eğitim sistemleri
geliştirip bizim için en uygunu nasıl oluru
tartışıyoruz. Yakında konuyla ilgili daha
somut adımlar atacağız.

Görüş

lüyorum, yetişkin bir öğrenci imam ya da
hatip olmak isteyebilir, istesin de. Biz diyoruz ki; imam ya da hatip olmak isteyen
gencimiz de kaliteli bir eğitim alsın onun
dışındakilerin de kaliteli eğitim alma hakları ellerinden alınmasın.
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NE OLDU? NE YAPMALI?
Mustafa Demir
Eğit-Der Genel Başkanı

“Gericiliğin yaygınlaşması artık günlük yaşantı üzerinde ağırlığını hissettirmeye başlamış; ‘mahalle baskısı’
ve yaşama doğrudan müdahaleler endişe verici duruma gelmiştir.”

Görüş

A

KP’nin on beş yıllık Türkiye iktidarı döneminde; Cumhuriyet’in
dokunulmayan, değiştirilmeyen
ve yozlaştırılmayan kurumu neredeyse
kalmadığı için; eğitim politikasını da bu
genel siyasetinden ayrı düşünemeyiz ve
AKP iktidarı döneminde en fazla yıkımın
eğitim alanında yapıldığını da rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Bu bağlamda öncelikle, sorunun oluşum
nedenini kısaca hatırlamak gerektiği kanısındayım.
AKP’nin genel politikasının oluşmasında ve sürdürülmesinde iki temel etken
vardır. Bunlardan biri Türkiye’nin uzun
zamandır içinde bulunduğu ve sürdürdüğü uluslararası ilişkiler ve bu ilişkilerin
dayattığı zorunlu tercihleridir. Diğeri ise
AKP’nin dayandığı tarikatların ve bu tarikatlar tarafından kontrol edilen cemaatlerin oluşturduğu toplumsal tabanın gericiliği ve bu gericiliğin yaygınlaştırılmış
olmasıdır.
Gericiliğin yaygınlaşması artık günlük
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yaşantı üzerinde ağırlığını hissettirmeye
başlamış; “mahalle baskısı” ve yaşama
doğrudan müdahaleler endişe verici duruma gelmiştir. Bu baskı ve müdahalelerin “mahallelikten” çıkarılarak sistemin
kuralı durumuna getirilmesi için, yasal ve
kurumsal dayanaklarının oluşturulması
çabaları hızla artmaktadır. Birkaç örnek
vermek gerekirse; Müftülere nikâh kıyma yetkisinin tanınması tartışmaları, her
eğitim kurumuna mescit zorunluğunun
getirilmesi, kız ve erkek öğrencilerin ayrı
sınıflarda okutulması ve karma eğitimin
kaldırılması tartışmaları, yalnız kadınların
binebildiği otobüs ve taksilerin oluşturulması gibi uygulamalar toplumda ciddi
anlamda endişe ve korku yaratmaktadır.
Karşı karşıya bulunduğumuz durum, Türkiye’nin, II. Dünya Savaşı’nın bitiminden
hemen sonra tercih ettiği dış ilişkilerin
gereği olarak, son 30-40 yıldır ülkemize
dayatılan neoliberal politikaların ve bunun kaçınılmaz sonucu olan eğitim anlayışının doğal bir sonucudur. Kısaca bugün Türkiye’de eğitimin laiklik, bilimsellik,

Türkiye’deki eğitimin bugün geldiği nokta AKP’nin iki alandaki ihtiyacının sonucudur. Bunlar iktidarın neoliberal ve ideolojik ihtiyaçlarıdır ve konjonktürel olarak
da bu ihtiyaçlar birbirini beslemektedir.
Bu durumun doğal sonucu olarak “toplumun ilerici kesimlerinde yoğun bir tepki
yükselmiş ve bu tepkiler, laikliğin merkeze alındığı bir mücadele hattını ortaya
çıkarmıştır.”
Türkiye’de Köy Enstitülerinin önce değersizleştirilmesi ve arkasından kapatılmasıyla başlayan eğitimde gericileşme
çabalarının yanında, 1980’li yıllardan itibaren dayatılan neoliberal politikaların
gereği eğitim, bir kâr alanına dönüştürülmüş ve kamusallığı yok edilme noktasına
getirilmiştir. Yani eğitim bir hak olmaktan çıkarılmış, para karşılığı alınabilen bir
hizmet durumuna getirilmiştir. Ayrıca artık ülkemizde laik, bilimsel ve demokratik
eğitimden bahsedilmesi de söz konusu
değildir.
Peki, bundan sonra ne yapılmalıdır?
Bu sorunun yanıtının iki aşamalı olduğunu düşünüyorum.
Birincisi, neler istiyoruz/istemeliyiz? İkincisi isteklerimizi nasıl gerçekleştireceğiz?
Neler istiyoruz/istemeliyiz?
Başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik
olmak üzere kamusal haklar olarak tanımlanan hizmetleri özelleştirme ve kâr
alanlarına dönüştürme politikalarından
vazgeçilmesi,
4+4+4 sisteminin kaldırılması ve yerine
laik, bilimsel, demokratik ve kamusallık
gibi ilkelere dayanan bir eğitim sisteminin kurulması,

Tüm müfredatın laik, bilimsel ve demokratik değerleri içselleştirecek şekilde yeniden hazırlanması,
Hayatın tüm alanında cinsiyet ayrımının
reddedilmesi ve kadının yeniden sosyal
yaşamın içine çekilmesi,
Okulların İmam Hatipleştirilmesinin durdurulması ve “mahallemin okulu” anlayışıyla okul yerleşkelerinin eğitim ortamına
uygun duruma getirilmesi,
TEOG’un kaldırılması ya da daha demokratik bir uygulamayla çocuğu, kendisi ve
velisinin istemediği bir okula yerleştirmekten vazgeçilmesi,
Bir inanca dayalı olan seçmeli derslerin
kaldırılması, yerlerine sanat ve spor derslerinin konulması,
Her biri bir tarikat ya da cemaate ait olan
vakıflarla Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilişkilerinin kesilmesi...
İsteklerimizi nasıl gerçekleştireceğiz?
Bunun yolu: Neoliberal politikalara ve
uygulamalara karşı mücadelede başarılı
olmak; daha da acil olarak gericileşmeye
ve laiklik karşıtı uygulamalara dur diyebilmektir.
Ülkemizde, neoliberal politikaları ve bunların beslediği gericiliği ve yozlaşmayı
önce durduracak, ardından geriletecek;
sonra da yeniden bir inşa süreci başlatacak olan güçlerin olduğu yadsınamaz bir
gerçektir.

Görüş

demokratiklik ve kamusallıktan yoksun
olması; yılarca sürdürülen bir politikanın, AKP tarafından zirveye taşınması ve
Cumhuriyet’e aykırı bir ideoloji aracılığıyla bu noktaya getirilmesidir.

Bunun için: Toplumun ilerici kesimlerinde
yükselen yoğun tepkiler birleştirilerek,
laikliğin merkeze alındığı bir mücadele
hattını örmek gerekir. Haklı olarak geleceği için endişe duyan güçler, meşru ve
demokratik bir zeminde birleşmelidir.
Yani meşru olan tüm yollarla mücadelenin sürdürülmesi, bir birliktelik oluşturularak bir sonraki seçimde mutlaka başarılı
olunması hedeflenmelidir.

Öğretimde
bilginin
kaynağının
dogmalara, tevatürlere, tartışılmayan
ön kabullere değil, doğaya ve insana
dayandırılması,
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GERİCİ MÜFREDATA HAYIR!
ATATÜRK’Ü ANLATMAYA DEVAM
EDECEĞİZ
Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu

“Ülkedeki tüm ebeveynler, çocuklarının bu çarpık eğitimden
geçtiğinde, nasıl yetişkinler olacağı konusunda haklı bir kaygı duyuyorlar.”

E
Görüş

ğitim-İş olarak 2017-2018 eğitim
öğretim yılına Atatürk’ün, onun ilke
ve devrimlerinin olmadığı “müfredata hayır” diyerek başlıyoruz. Cumhuriyetin öğretmenleri olarak bizler Atatürk’ü
ve cumhuriyetin kazanımlarını anlatmaya
devam edeceğiz.
Milli Eğitim sistemi, AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen ideolojik düzenlemelerle niteliksizleştirildi, geriletildi.
Cumhuriyet eğitimiyle hesaplaşma süreci
4+4+4 düzenlemesiyle başladı ve en büyük saldırı müfredat değişikliği ile karşımıza çıktı.
Başta Eğitim-İş olmak üzere bu saldırıları
ve ardındaki niyeti ifşa eden demokratik
kitle örgütleri, kamuoyunda bir tepki büyütmeyi başardı.
Ülkedeki tüm ebeveynler, çocuklarının bu
çarpık eğitimden geçtiğinde nasıl yetişkinler olacağı konusunda haklı bir kaygı
duyuyorlar.
Bu konuda en berrak çözüm rotasını da
Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün
eğitim neferleri olarak biz gösteriyoruz:
Çağdaş, laik, bilimsel, ulusal ve kamusal
eğitim için toplu mücadele!
Bugüne dek AKP’nin eğitimde yaptığı
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Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na
aykırı birçok kritik hamle oldu. Hepsini
yargıya biz taşıdık, bu konuda kamuoyunu bilgilendirdik ve bu düsturumuzu
sürdüreceğiz.
Ancak mücadele büyümeden, kazanımlar
ufak parçalar halinde geliyor. Oysa bizim
amacımız; bu ülkenin çocuklarının hak
ettiği eğitimi alabilmesi, eğitim gibi kutsal bir görevi üstlenen öğretmenlerin hak
ettiği koşullarda yaşayabilmesidir. Bu
amaç, elbette eğitimin acil bir muhalefet
ve müdafaa alanı olduğunun bilincindeki
tüm demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlarla bir araya gelebilmekten geçiyor.
Önümüzdeki dönemde de bu alandaki
tüm muhalefeti uzlaştırıp, birleştirmenin
yollarını bulacağız.
Bu konuda en birleştirici unsurun da gericiliğiyle tepki çeken yeni müfredata karşı
mücadele olacağını düşünüyoruz.
Bu müfredatı dava edeceğiz, gizlenmiş
tüm gerici içeriklerini ifşa etmeyi sürdüreceğiz ve bu alanda mücadele eden herkesi ortaklaştırmaya çalışacağız.
Mustafa Kemal Atatürk, yeni nesilleri ve
dolayısıyla ülkemizin geleceğini biz öğretmenlere emanet etmişti; bu emanete
sonuna kadar sahip çıkacağız!

LAİK ve BİLİMSEL EĞİTİM
MÜCADELESİ ve EĞİTİM SEN
Özgür Bozdoğan
Eğitim Sen Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri

“Eğitim Sen, ‘Laik ve Bilimsel Eğitim’ mücadelesinin
okul merkezli, birleşik bir mücadele olması gerektiğini
düşünmekte ve bundan dolayı da eğitim alanını belirleyen politikalar ve uygulamalara itiraz eden tüm kesimleri beraber mücadeleye davet etmektedir.”

1908 yılında kurulmuş olan Encümen-i
Muallimden bugüne devrimci, demokrat, yurtsever eğitim emekçileri laik ve
bilimsel eğitim mücadelesini baskıcı ve
gerici iktidarlara ve onların uygulamalarına karşı sürdürmektedir. Bugün eğitim
alanında yaşananlar dünden çok daha
ağır, kapsamlı, belirli bir plan dahilinde
ve çok boyutlu olarak devam etmektedir.
Eğitim alanında “piyasacı” ve “gerici” bir
dönüşüm süreci yaşanmakta ve bu dönüşümün iki boyutu (piyasa, gericilik), kendi süreçlerini birbirlerini besleyerek, kimi
1
http://egitimsen.org.tr/hakkimizda/tuzugumuz/

zaman perdeleyerek ancak her zaman
destekleyerek sürdürmektedir.
Eğitim her dönem ve her ülkede iktidarların kendilerini yeniden üretmesinin bir
aracı olarak kullanılmış ve belirli toplumsal onay ve uzlaşı zeminleri üzerinden bu
işlevini sürdürmüştür. Ancak şu an yaşanmakta olan, “eğitimin” ve onun mekanı
olarak “okulun” tamamen siyasi iktidar
tarafından araçsallaştırılması ve bundan
dolayı da toplumun geniş kesimleri tarafından bu araçsallaştırmanın kabul görmemesidir. Siyasi iktidarın farklı alanlara
dair politikaları ve uygulamaları, eleştiri
ve itirazlara rağmen zaman zaman toplumsal onay alsa veya alıyor gibi görünse
de eğitim alanını belirleyen politikalar ve
uygulamalar kabul görmemekte ve ciddi
şekilde eleştirilmektedir. Bu nedenle iktidar bu alanı hızla yeniden yapılandırmaya çalışmaktadır. Eğitim Sen olarak bizler,
“Eğitim “ alanının önümüzdeki dönemde
iktidar ve onun politikalarına onay vermeyen geniş kesimler açısından çok ciddi
bir mücadele alanı olacağını düşünmekteyiz.

Görüş
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ğitim Sen kurulduğu günden bu
yana laik ve bilimsel eğitim mücadelesinin savunucusu olmuştur ve
olmaya da devam edecektir. Eğitim Sen
tüzüğünün amaçlar başlıklı bölümünün
2. Maddesinin c bendi1, Eğitim Sen tarafından sürdürülmekte olan ”Nasıl bir
eğitim istiyoruz?” sorusuna yanıt oluşturmaktadır. Tüzük maddesi şu şekildedir:
c) Toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda,
herkesin kendi anadilinde, cins ayrımcı olmayan, eşit demokratik, laik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim görmesini
savunur.

Yaşanan sürecin merkezi olarak “okul”
bir taraftan mevzuat eliyle belirlenmiş
hedeflere ulaşmanın simgesi olarak yeniden yapılandırılmakta ve öğretmen ve
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öğrencinin içerisinde bulunduğu eğitim
sürecinin mekanı olmaktan çok daha öte
anlamlar kazanmaktadır. Gelinen aşamada “okul” genel olarak yaşanan sürecin;
iktidar ve toplum ve özelikle de iktidar ve
onun politikalarını benimsemeyen geniş
toplum kesimleri ile arasında yaşanan
ilişkinin bir izdüşümü olarak şekillendirilmektedir. Yönetim erkini elinde bulunduran, nasıl toplumsal yaşantımızı yapılan tüm eleştirilere, ortaya konan tüm
itirazlara rağmen kendi hedeflerine göre
belirliyorsa, “okul” ortamında da mevzuat eli ile tüm eğitim yaşantısını tüm itiraz ve eleştirileri dikkate almadan kendi
hedeflerine göre şekillendirmektedir.
Demokratik bir ülkede beklenen, siyasi
iktidarın kamuoyunun eğilimlerine, sosyal tarafların eleştiri ve önerilerine göre,
politikalarını ve uygulamalarını yeniden
gözden geçirmesi ve gerekli değişiklikleri
yapmasıdır. Ancak ülkemizde siyasi iktidar bırakın gerekli değişiklikleri yapmayı,
eleştirileri dinlemeye ve hatta bu eleştirilerin yapılmasına bile tahammül etmemektedir.
Bu nedenle bizler, önümüzdeki dönem
okul merkezli bir mücadelenin belirleyici
olacağını düşünmekteyiz. Öğretmen, veli,
mahalle sakini, esnafı ve tüm kesimlerle

58

beraber okulun iktidarın aracı olmaktan
çıkarılması için mücadelenin ortaklaştırılması ve büyütülmesi gerekmektedir. Bir
taraftan hukuki zeminde mücadele sürdürülürken, diğer taraftan geniş bir bilgilendirme faaliyeti ile sürecin nasıl işlediğinin açığa çıkarılması ve toplumsal bir
duyarlılığın ve farkındalığın oluşturulması
gerekmektedir. Öğretim programlarının
laik ve bilimsel bir içeriğe göre hazırlanması ve imam hatip okulu dayatmasına
karşı geniş bir toplumsal mutabakat zemininin zaten var olduğu ön kabulü ile
yerellerden başlayarak merkezileşen bir
faaliyetin hem düşünsel hem de fiili olarak örgütlenmesinin koşul ve olanakları
hızla ortaklaştırılmalıdır.
Sonuç olarak Eğitim Sen “Laik ve Bilimsel Eğitim“ mücadelesinin okul merkezli,
birleşik bir mücadele olması gerektiğini
düşünmekte ve bundan dolayı da eğitim
alanını belirleyen politikalar ve uygulamalara itiraz eden tüm kesimleri beraber
mücadeleye davet etmektedir. Bunun
başlangıcı olarak da Eğitim Sen ve Alevi
örgütlerinin çağrıcı, diğer kesimlerin destekleyicisi ve katılımcısı olduğu Kartal Mitingini görmek gerekir. Yeni öğretim yılı
bizler açısından yoğun bir mücadele yılı
olacaktır.

EĞİTİM; DEMOKRATİK, ÇOĞULCU,
EŞİTLİKÇİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ VE LAİK
OLMALIDIR
Sibel Yiğitalp
HDP Diyarbakır Milletvekili

“AKP’nin tekçi, merkeziyetçi, milliyetçi, cinsiyetçi, mezhepçi ve otoriter ideolojisi, ‘milli’, ‘yerli’, ‘değerler’ kavramları adı altında tüm müfredata serpiştirilmiştir.”

Birincisi kamusal ve parasız eğitime yönelik müdahaledir. Eğitimin ticarileşmesini ve piyasalaşmasını içeren bu müdahale; özel okulların, dershanelerin sayısının
artırılması, öğretmenlik mesleğinin dönüştürülmesi, devlet okullarında eğitimin
niteliğinin adım adım düşürülmesi, okullar arasındaki nitelik farkının bilinçli bir

şekilde artırılması, merkezi sınav odaklı
eğitimin yaygınlaştırılması, özel öğretim
kurumlarına öğrenci başı teşvik ödenmesi ve yine özel okullara kamu taşınmazlarının devredilmesi, çıraklık eğitiminin
zorunlu ortaöğretim kapsamına alınması
vb. uygulamalar ile kendini göstermektedir.
İkinci müdahale alanı ise AKP’nin kendi
siyasal gereksinimleri üzerinde yaptığı
ideolojik müdahalelerdir. Bu müdahale ise kadrolaşma, yönetici atamalarına
yönelik müdahale, uzunca bir süre cemaat ile işbirliği, 4+4+4 sistemine geçiş,
değerler eğitimi, hükümete yakın belli
cemaat, tarikat, dernek ve vakıflara sağlanan imtiyazlar, imzalanan sayısız protokol, benzer şekilde diyanet ile imzalanan
protokoller, imam hatiplerin sayısının hızla artırılması, her seviye ve okul türünde
dini içerikli derslerin artırılması, “yeni” adı
altında pazarlanmaya çalışılan müfredat
değişikliği, öğretmenlerin mülakat ile alımı, karma eğitime yönelik artan saldırılar,
proje okulları, OHAL KHK’leri ile yapılan
ihraçlar, muhalif ve demokrat kimliğe sahip eğitim emekçilerine yönelik giderek
artan her türlü baskı, sürgünler vb uygu-
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ğitim, Cumhuriyet tarihi boyunca diğer kapitalist ulus devlet
örneklerinde de olduğu üzere
Türkiyede de tekleştirme, kodlama, ötekileştirme, eleme ve bir baskı aracı olarak
kullanılmıştır. Bu temelde eğitim tekçi,
cinsiyetçi, merkezi, militarist, milliyetçi
ve şoven içerikle donatılmıştır. Öğrenciler sınıflarına, cinsiyetlerine, renklerine,
dillerine, inançlarına, etnisitelerine göre
sürekli olarak ayrıştırılmış ve bu durum
da derin eşitsizlikler yaratmıştır. AKP
iktidarları döneminde ise bu eşitsizlikler
daha da derinleşerek devam etmiştir.
Hali hazırda zaten sınırlı olan kamusal,
parasız, bilimsel, laik eğitimi tümden
ortadan kaldıracak düzenlemeler hayata
geçirilmiştir. Bu bağlamda AKP’nin
eğitime müdahalesinin iki ana aksı
olduğunu ifade edebiliriz.
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her iki aks üzerinde de kesintisiz olarak
ve giderek artan bir şekilde devam
etmektedir.
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lamalar ile kendini göstermektedir. Bu
ideolojik müdahalelerden özellikle müfredat değişikliğinden bahsetmek isterim.
Yapılan değişiklikleri incelediğimizde; asıl
amacın; mevcut müfredatı basitleştirmek,
sadeleştirmek, çağdaş değerler ile donatmak gibi bir amacı olmadığı gün gibi
ortadadır. Peki bu değişikliğin temelinde ne vardır? Bu değişikliğin temelinde;
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın
“Biz 14 yıldır kesintisiz siyasi iktidarız
ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız
konusunda sıkıntılarımız var”, “eğitim
sistemimizi yeniden ele almalıyız” şeklinde defaten dile getirdiği talimatlar vardır.
Müfredatta yapılan değişiklikleri incelediğimiz zaman bu değişikliğin asıl amacının bu olduğunu açıkça görmekteyiz.
Öncelikle “yeni” müfredatta kimlerin yok
sayıldığına bakacak olursak; Kürtler, Lazlar, Ermeniler, Asuri-Süryaniler, Çerkesler
ve bu halkların dilleri, kültürleri, inanç ve
yaşam şekilleri yok. Yani resmi ideolojinin
kabul ettiğinin dışında hiçbir siyasal ve
felsefi görüş ve yaşam şekli yok. Kadın
özgürlüğü ve hakları yok. Bunların yerine
AKP’nin eskisine göre daha da derinleştirilen tekçi, merkeziyetçi, milliyetçi, cinsiyetçi, mezhepçi, otoriter ideolojisi “milli”,
“yerli”, “değerler” kavramları adı altında
müfredatın her yerine serpiştirilmiş talimatları var. Tüm bunlar bize gösteriyor
ki; AKP’nin eğitime yönelik müdahaleleri

Tarafıma iletilen soruda son dönemde
AKP’nin eğitime yönelik saldırı niteliğindeki bu müdahalelerine yönelik tepkilerin
daha çok laiklik kavramını merkeze alan
bir mücadele hattı ortaya çıkardığı ifade
edilmektedir. Kuşkusuz laiklik eğitimin
temel dayandıklarından biri olup partimizin de eğitime dair savunduğu olmazsa
olmaz ilkelerden biridir. Lakin saldırı çok
yönlü olduğu için mücadele hattının da
bu bilinçte çok yönlü örülmesi gerekmektedir. Bu temelde geniş bir perspektif ile
partimizin eğitime dair belirlediği mücadele hattı kısaca şu ana ilke etrafında şekillenmektedir;
Eğitim, tüm düzeylerde kamusal kaynaklarla finanse edilmeli, demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, özgürlükçü, laik, bilimsel,
anadili temelli çok dilli, cinsiyet eşitlikçi,
toplum ve doğa ile bütünleşik ve ekolojik
olmalıdır. Sorunuzda belirttiğiniz laikliği
merkeze alan mücadele hattı böylesi bir
eğitim anlayışı için kaldıraç etkisi yaratacaksa büyük bir öneme sahiptir. Aksi
takdirde AKP öncesi iktidarların otoriter
laiklik anlayışına sıkışan bir mücadele
hattının tam da AKP’nin kendisini üzerine
inşa ettiği toplumsal kutuplaşma zeminine daha fazla hizmet edeceği de aşikardır.
AKP iktidarı bugün yeni bir rejim inşa etmektedir. İnşa edilen rejim tüm ülkenin
tek bir merkezden somut bir ifade ile
Saraydan yönetildiği, tüm kararların
Saraydan alındığı, her şeye tek bir
kişinin karar verdiği, muhalif tek bir sese
bile tahammülün olmadığı, vitrininin
abartılı bir milliyetçilik, siyasallaşmış
muhafazakârlık ideolojisi ile süslendiği,
özünde ise mutlak bir hâkimiyet kurmayı
amaçlayan bir rejim olduğu bellidir. Bu
yeni rejimde din, iktidarın varlığı için
araçsallaştırılmaktadır. Bu temelde AKP,
kendi siyasal ve toplumsal çıkarlarından

Tüm dönüşüm sürecinde AKP toplumsal
muhalefete kulaklarını tıkamıştır. Bildiğini okumaktadır. Fakat özellikle eğitim
alanında yaptığı dönüşümler toplumun
büyük bir kesimi tarafından kabul görmemektedir. Eğitim karnesinde PİSA
sonuçlarında olduğu gibi AKP’nin sınıfta
kaldığı açıkça yazmaktadır. Bu hakikatin
topluma, annelere, babalara, gençlere,
çocuklara bir bir anlatılması gerekmektedir. Sadece iktidara seslenen bir yaklaşımın aşıldığı bir noktadayız. AKP’nin
eğitim politikalarına yönelik itirazın her
yerden yükselmesi gerekmektedir. Proje
okullarına karşı liselerini savunan öğrencilerin direnişi, anadilinde eğitim hakkı
için bir haftalığına okulu boykot eden
yanı başımızdaki anadili Kürtçe olan çocuklar, ne yapılmalı sorusuna aslında yanı
başımızda cevap vermektedirler.

Görüş

hareketle İslam inancına getirdiği yorumlar üzerinden eğitime sürekli olarak
müdahale etmektedir. Bu müdahalelerin
temelinde, siyasal iktidarının devamlılığını sağlama ve toplumsal açıdan da iktidarını kurumsallaştırma amacı yatmaktadır. Temel saldırı alanı bilimsel, laik ve
demokratik eğitim ilke, içerik ve pratikleridir. Bu nedenle Fen Liselerinin, Anadolu
liselerinin içleri boşaltılırken İmam hatip
okullarının sayıları hızla yaygınlaştırılmıştır. Eğitim kurumlarının yöneticilerinin büyük bir kısmı din kültürü ve ahlak
bilgisi öğretmenlerinden seçilmiştir. Dini
içerikli ders sayıları artırılmıştır. Siyasal
iktidara hizmet eden tarikat ve cemaatler
ile sayısız protokol imzalanmıştır. Okullar
bu yapıların cirit attığı mekânlar halline
dönüştürülmüştür. AKP iktidarının kendi siyasal devamlılığı için inanç istismarı
üzerinden eğitime yaptığı müdahalelerin
belki de en kapsamlısı ve tehlikelisi müfredat değişikliği ile hayata geçirilmeye
çalışılmaktadır.
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ÖZGÜRLEŞTİRİCİ BİR EĞİTİM İÇİN
MÜCADELE!
Aysun Gezen
KESK Eşbaşkanı

“Ensar’laşmaya ve imam hatipleştirmeye karşı çıkan eğitim
ve bilim emekçilerinin, KHK’lerle atılması, açığa alınması,
sürgün edilmesi, AKP’nin ideolojisini egemen kılmak üzere,
eğitim alanını bir mevzi olarak gördüğünü göstermektedir.”

Görüş
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KP, kurmak istediği yeni devlet ve
toplumun bu yönde yapılandırılması için özellikle OHAL’in ilanı ile
birlikte adımlarını hızlandırdı. Kesintisiz
eğitimin ortadan kaldırılarak, 4+4+4 sisteminin getirilmesiyle birlikte kız çocuklarının eğitim hakkının gasp edilmesi, çocuk evliliklerinin, çocuk işçiliğinin artması
koşut gelişti. Bugün ise retrospektif olarak AKP’nin kurmak istediği dindar-kindar-itaatkar nesilleri yetiştirmek ve kültürel hegemonya tesis etmek üzere eğitim
alanını uzun zamandır hedefine koyduğu
daha açık biçimde ortada. Müfredat değişikliği, evrimin müfredattan çıkarılması,
bilimsel içeriklerin azaltılması ve zorunlu
ders olmaktan çıkarılması, pilot uygulama olmaksızın müfredatın tüm sınıflarda uygulanması, nüfusu belirli sayının
altında kalan yerleşim yerlerinde imam
hatip dışında okul açmayı imkansız kılan,
var olan okulları da kapatmayı getiren
yönetmeliklerin çıkarılması, dinci-gerici
cemaat, tarikat, vakıf ve derneklerle
imzalanan protokoller eliyle Milli
Eğitim Bakanlığı’nın işlevinin tamamen
bu
yapılara
devredilmesi,
yoksul
halk çocuklarının Ensar gibi yurtlara
mecbur bırakılması, üniversitelerde de
dinselleştirilmiş eğitimin yaygınlaşması
için adımlar atılması, “Ensar”laşmaya,
imam hatipleştirmeye karşı çıkan eğitim
ve bilim emekçilerinin KHK’lerle atılması,

açığa alınması, sürgün edilmesi AKP’nin
ideolojisini egemen kılmak üzere eğitim
alanını bir mevzi olarak gördüğünü göstermektedir.
AKP, kültürel hegemonyasını tesis etmek,
toplumu ve devleti tümden dinselleştirmek ve neoliberal ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlemeler yapmak üzere kamu
rejimini değiştirmekte, kamusal olması
gereken hizmetleri özelleştirmekte, güvencesiz ve esnek istihdamı yaygınlaştırmaktadır. Bütün bu saldırıların eğitim
alanında kristalize olduğu söylenebilir.
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin hiçe sayıldığı, her gün onlarca işçinin iş cinayetlerine
kurban gittiği, işçi katliamlarının yaşandığı bir çalışma yaşamında, emekçiler
mollalarla, tevekkülle boyun eğdirilmek
istenmektedir. Eğitim alanında gerçekleşen değişikliklerle, müfredat içerikleriyle
çocuklara küçük yaştan itibaren eşitsizliklerin “Allah tarafından” verili olduğu,
değiştirilemeyeceği, şükretmek ve kabullenmek gerektiği öğretilmeye çalışılmaktadır. Böylece hak mücadelelerini
ortadan kaldıracak biçimde, haklarının
bilincinde olmayan, biat eden, iktidara
(AKP’ye) tam sadakat gösteren köleler
yaratılmak istenmektedir. İş güvencesi
ortadan kaldırılarak, AKP önünde eğilip
ceket ilikleyen kapı kulu olmak, işe alınmanın veya görevde yükselmenin kriteri
haline getirilmektedir.

Bu açıdan KESK, müfredat değişikliğine,
müfredatla yaratılmaya çalışılan gerici, mezhepçi, faşist inşaya karşı çıkarak
çocukların gönencini, mutluluğunu ve
kendini gerçekleştirme ve geliştirme imkanlarının sağlanmasını gözeten, bilim ve
aklın ışığında, sorgulayan, düşünen, eleştirel düşünceyi temel alan, özgürleştirici
bir eğitimin kurulması için mücadele edecektir. Bu anlamda laik ve bilimsel eğitim
mücadelesini önemseyen tüm muhalefet
güçleriyle eş güdümün sağlanması, müfredattan çıkarılan evrim gibi konuların
öğrencilerle buluşturulması, bilim ve aklın ışığında ders içeriklerinin oluşturulması, bilimsel ve laik eğitimi savunan eğitim

ve bilim emekçilerinin özlük haklarının,
çalışma barışının korunması en önemli mücadele başlıkları olarak karşımızda
durmaktadır.
Bunun yanı sıra laikliğin kazanılması mücadelesinin sadece eğitim alanına ilişkin
bir mücadele hattı olmadığı açıktır. Herkes için güvenceli iş ve güvenli gelecek,
insanca yaşanacak ücret, emekçilerin
her tür iktidara bağımlılık ilişkilerini ortadan kaldıracak, emeğin özgürleşmesinin
önünü açacaktır. Bunun için de hak mücadelelerini ortadan kaldırmaya dönük
dinselleştirme karşısında laiklik kazanılmalıdır. Eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin
herkes için ulaşılabilir, eşit, parasız ve
kamusal niteliğe kavuşması, AKP’nin kapı
kulluğuna dayanan kamunun yeniden kazanılması da önemli mücadele başlıklarıdır. Bununla birlikte, KHK’leri yeni devleti kurmak için araçsallaştıran, OHAL’i
grevleri yasaklamak ve patronlar lehine
emekçilerin haklarını gasp etmek için kullanan AKP’ye karşı OHAL’in kaldırılması
ve KHK’lerin bütün sonuçlarıyla iptali için
emek ve meslek örgütleriyle birlikte etkili kampanyalar yürütülmesi, emekten
yana, barış içinde, laik ve demokratik bir
Türkiye’nin kurulması için de son derece
önemlidir.

Görüş

Aslında emek mücadelesi ile laik, bilimsel
eğitim mücadelesi bu anlamda da iç içe
geçmiş durumdadır. Laikliğin kazanılması, sadece eğitimle ilgili değildir; kadının
emeğine, bedenine sahip çıkması, sokaklarda şortuyla, elbisesiyle, şen kahkahalarla özgürce dolaşması için, yaşamın ve
toplumun dünyevi olarak düzenlenmesi
için ve en önemlisi din arkasına sığınarak
emek sömürüsünü derinleştiren, yoksulu
daha da yoksullaştırırken kendisi zenginleşen sermayeye karşı emeğin özgürleştirilmesi için laikliğin kazanılması
gereklidir. Bu aynı zamanda barış içinde
bir arada yaşamanın, demokratik bir rejim inşasının sağlanması için gerekli zemini oluşturmak açısından da son derece
önemlidir.

KESK bulunduğu her alanda emek, laiklik, barış ve demokrasi mücadelesini yükseltecektir.
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DİNCİ-GERİCİ EĞİTİMDEN
YENİDEN LAİK EĞİTİME
Erdal Atıcı
Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı

“Laik eğitim modern dünyada var olabilmek için hayati
önem taşımaktadır. Laik ve bilimsel eğitim dışında uygulanacak bir eğitim sistemi, hepimizi karanlık bir çıkmaza sürükleyecektir.”

Görüş

H

er yönden çökmüş bir imparatorluğun küllerinin arasından doğan
Türkiye Cumhuriyeti, eğitim alanında belki de dünyanın en hızlı ve dönüştürücü devrimlerini yapan tek ülke
oldu.

ister” diyerek özgür eğitimin gerçekleştirilmesini istedi.

Bu bağlamda, eğitim konusunda yapılan
devrimleri anımsatmakta yarar görüyorum.

1 Kasım 1928’de yeni Türk Alfabesi kabul
edildi.

Daha Sakarya Savaşının bir ay öncesinde,
16 Temmuz 1921’de Ankara Maarif Kongresi toplandı. Ulusal eğitim dile getirildi.

1930’da ilkokullarda din dersi yalnız 5. Sınıfta kaldı…

1 Mart 1922’de TBMM’nin açılış konuşmasında Mustafa Kemal Paşa ulusal ve laik
eğitime vurgular yaptı.
27 Ekim 1922’de Bursa’da öğretmenlere
seslenerek bilimsel eğitim anlayışını anlattı.

1926 yılında ilkokul 1. ve 2. Sınıfta okutulan din dersi kaldırıldı.

1 Ocak 1929’da Millet Mektepleri açıldı.

1930 – 1931 öğretim yılında ortaöğretimden din dersleri kaldırıldı.
18 Temmuz 1932’de ezan Türkçe okutuldu.
1931’de Türk Tarih Kurumu, 1932’de Türk
Dil Kurumu, 1932’de Halkevleri açıldı.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.

3 Şubat 1937’de laiklik anayasaya girdi.

3 Mart 1924’te Öğretim Birliği Yasası çıkartılarak eğitim alanında en büyük devrim gerçekleştirdi. Bu yasayla Halifeliğin
ve Şeriye ve Evkaf Bakanlığının kaldırılması, laik eğitimin önündeki tüm engelleri de kaldırdı.

Atatürk 10 Kasım 1938’de öldü.

25 Ağustos 1924, Ankara Muallim Birliği
kongresinde Atatürk, öğretmenlere seslenerek; “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden
fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yeni nesiller
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2 Eylül 1925 Tekke ve zaviyeler kapatıldı.

Atatürk ölünceye kadar, eğitim dinsel etkilerden uzaklaştırıldı ve bilimsel ve laik
eğitim uygulanmaya başladı. Ne yazık
ki; çok partili yaşama geçiş sürecinde,
1946’da CHP Kurultayı’nda okullarda din
dersi okutulması önerisi kabul edildi.
Bu önerinin ardından imam hatip okulları,
ilahiyat fakültesi ve ezanın yeniden Arapça okunması gibi geri dönüşler yaşandı.

Sonuç olarak; sormuş olduğunuz soruya
gelelim.
Son 15 yılın uygulamaları, tüm liselerin
imam hatipleştirilmesi ve dinsel eğitime
dönülmesi karşısında kamuoyunda büyük
bir karşı tepki de oluşmuştur. Laik eğitim
modern dünyada var olabilmek için hayati önem taşımaktadır. Laik ve bilimsel
eğitim dışında uygulanacak bir eğitim
sistemi, hepimizi karanlık bir çıkmaza sürükleyecektir. Bunu bilen, fark eden, tahmin eden; insanlarımız, bugün bilimsel ve
laik eğitim konusunda olağanüstü duyarlı
hale gelmiştir. Yurdun birçok yerinde laik
eğitim ve laiklik konusundaki toplantılara
olağanüstü ilginin nedeni de budur.

kitle örgütleri arasında laiklik konusunda
birlik sağlanmalı, laik eğitim nedir ne
değildir? Kısa ve net olarak ortaya
konulmalı ve bu konuda bir planlama
yapılmalıdır…
Biz vakıf olarak, çağdaş eğitimi savunan
bir demokratik kitle örgütü olarak, laik
eğitim konusundaki duyarlılığımızı değişik zeminlerde dile getirdik, bundan sonra da dile getirmeye devam edeceğiz.

Görüş

Yıllar içinde büyük geri gidişlerin sonu,
bugünkü 4+4+4 adlı sistemle dini eğitimle şekillenecek yeni nesiller yetiştirecek
bir eğitim sistemiyle karşı karşıya kaldık…

Yine vakfımızın bağımsızlığını zedelemeden, bu konularda çalışan kurumlarla işbirliği içinde olduk, bundan sonra da vakıf tüzüğümüz doğrultusunda işbirliğine
devam edeceğiz…

Öncelikle, bu tür bilgilendirme toplantıları
hızını kesmeden yurdun her yanında
sürdürülmelidir.
İkincisi, laiklik konusunda duyarlı olan
siyasal partiler, sendikalar ve demokratik
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LAİKLİĞİN OLMADIĞI YERDE
DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ!
Songül Tunçdemir
PSAKD Genel Eğitim Sekreteri
7 Şubat KHK’sı ile kamu görevinden ihraç edilmiş
Eğitim-Sen’li öğretmen, Eğitim-Sen eski yöneticisi

“Bu eğitim sistemi, başta Aleviler olmak üzere, bu ülkenin farklı inançları için bir asimilasyon; aynı zamanda
sorgulamayan, itaatkâr ve bilimden uzak dindar nesiller
demektir.”

Görüş

A
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KP’nin genelde 15 yıllık iktidarı boyunca, özelde ise 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirerek ilan
ettiği OHAL ile kendisi gibi düşünmeyen
kesimleri nasıl baskı ve sindirme politikalarına maruz bıraktığına şahit oluyoruz.
Bundan devletin tüm kurumları da nasibini almış durumda. İktidar olduğu dönem
boyunca çabaladığı ama tam anlamıyla
gerçekleştiremediği emellerini, son bir
yıldır hız kazandırarak KHK’larla gerçekleştirmeye başladı. En acımasız politikalarını uyguladığı alanlardan biri de eğitim.
Eğitimin, bireylerin çeşitli rol ve becerileri
kazandığı, toplumsal yeniden üretimin
sağlandığı ve toplumsal eşitsizliğin kuşaklar arasında aktarıldığı bir alan olduğu gerçeğini düşünürsek, AKP’nin yapmış olduğu değişikliklerle ne yapmaya
çalıştığını anlamış oluruz. 4+4+4 Eğitim
sisteminin getirilmesi, AİHM kararlarına ve tüm itirazlara rağmen zorunlu din
derslerinin kaldırılmaması, yeni seçmeli din derslerinin getirilerek bunun
öğrencilere zorla dayatılması, okulların
çoğunun, özellikle de Alevilerin yoğun
yaşadığı bölgelerdeki okulların İmam
Hatip Liselerine dönüştürülmesi gibi
adımlar, eğitim alanına kendi ideolojisini
yerleştirmek, hedeflediği rejim değişikliğine alt yapı oluşturmak amaçlıdır. En
son pedagojik kaygılardan uzak hazırlanan bilim dışı, dinsel müfredat ise bu işin

tuzu biberi oldu. Diğer yandan da gerici-ırkçı eğitim politikalarına karşı çıkan
Eğitim Sen’li öğretmenleri açığa alarak,
ihraç ederek, gözaltına alıp hapsederek;
yaşadığımız son süreçte ise yüzlercesini
başka illere sürgün ederek kendisine
eğitim alanında daha rahat çalışma
koşulları açtı.
Atılan bu adımlar karşısında bizlerin sessiz kalması elbette mümkün değildir. Zorunlu din dersi uygulaması, Alevilerin baş
sorunlarından biridir ve Pir Sultan Abdal
Kültür Dernekleri, zorunlu din derslerinin
kaldırılması noktasında, kurulduğu yıllardan beri mücadele veren bir örgüt. Bu
dersin kaldırılması için daha önce Ankara, İstanbul, İzmir’de yüz binleri bulan
mitingler gerçekleştirdik, Ankara’da 24
saatlik oturma eylemleri yaptık, bütün
şubelerimizde eş zamanlı olarak her pazar oturma eylemleri gerçekleştirdik.
Siyasi iktidar bu tutumumuz karşısında
kör-sağır-dilsizi oynadı.
Yaşamımızı, geleceğimizi, ortak yaşama kültürünü hedef alan, iç çatışmayı
örgütleyen bu eğitim sistemine karşı söyleyecek sözümüz henüz bitmedi.
Yapacak çok şeyimiz var, bunlardan ilki
17 Eylül’de Kartal’da gerçekleştireceğimiz “Gerici Eğitime Karşı, Laik, Demokratik, Bilimsel, Anadilde Kamusal Eğitim
İstiyoruz!” mitingi. ABF ve bileşenlerinin

gerçekleştirmeli. Çünkü ülkemizin başat
sorunu demokrasi sorunudur, laikliğin
olmadığı yerde demokrasiden de söz etmek mümkün değildir.
Bu ülkede yaşayan Aleviler, demokrasi
ve laiklik mücadelesinde her zaman ön
saflarda yer almışlardır. 17 Eylül mitingi
hak, hukuk, adalet, demokrasi ve laiklik
açısından toplumun tüm kesimlerini bir
araya toplayacak bir başlangıçtır. Alevi
kurumlarımız bu başlangıcı yapacak ve
toplumun ezilen tüm kesimlerini bir araya
toplayacak güce sahiptir. Bu güce sahip
çıkmak, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak ve rejim değişikliği hesabında olan siyasi iktidara en gür sesimizle
itiraz etmek demektir. Bu anlamda laik,
bilimsel, demokratik, anadilinde eğitim
isteyen her kesimi 17 Eylül’de Kartal meydanına davet ediyoruz.

Görüş

öncülüğünde, Eğitim Sen ile birlikte; Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu,
Avrupa Demokratik Alevi Federasyonu,
Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı,
Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Demokratik Alevi
Dernekleri, yerellerde bulunan dernek ve
cem evleri ile yapacağız. Ayrıca demokrasiden yana olan siyasal partileri ziyaret
ederek mitinge kitlesel katılımlarını sağlayacağız. Biliyoruz ki bu sorunlar sadece miting ile çözülecek sorunlar değil.
Yapacağımız mitingde laik, demokratik
düşünen ve bu gerici eğitim sistemine
karşı olan kitleleri yanımıza alarak bu
eğitim sisteminden memnun olmadığımızı ve bu yöndeki taleplerimizi en güçlü şekilde ilan edeceğiz. Miting sadece
bir başlangıç, sonrasında uzun soluklu
bir programımız var. İçeriği aynı olan bir
kurultay düzenleyeceğiz, bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Okulların açıldığı
gün, bütün illerde Milli Eğitim Müdürlükleri önünde eşzamanlı basın açıklamaları
yapacağız. Ayrıca çocuklarımızı bu gerici eğitim sisteminin kucağına atmamak
adına Cem evlerimizi eğitim yuvalarına
dönüştürerek oluşturacağımız müfredat
doğrultusunda çocuklarımıza demokratik-laik-bilimsel eğitim vereceğiz. Biz biliyoruz ki ülkemizde çok büyük bir demokrasi sorunu var ve bugünümüzü çalanlar
çocuklarımızın geleceğine de göz dikmiş
durumda. Siyasi iktidar, eğitim yoluyla
sorgulayan, eleştiren değil de itaatkâr ve
düşünmeyen bireyler yetiştirme derdinde. Bu eğitim sistemi başta Aleviler olmak üzere, bu ülkenin farklı inançları için
asimilasyon olmasının yanında bütün olarak sorgulamayan, itaatkâr ve bilimden
uzak dindar nesiller demektir. Bu nedenle demokratik kitle örgütleri, sendikalar,
dernekler, demokrasiden yana olan tüm
partiler, aydınlar, sanatçılar ve ülkemizde
yaşayan tüm demokrat-devrimci insanlar
ortak bir mücadele hattı kurarak toplumumuzu bilinçlendirme yönünde uzun
soluklu programlar düzenlemeli. Alevi
Bektaşi Federasyonu ve bileşenlerinin
öncülük ettiği mitingle başlayan süreçten
sonra, bölgesel mitingler, paneller, konferanslar, sürekliliği olan eylemlikleri

NOT:
İstanbul
Kartal’da
28
haftadır, haftanın 4 günü oturma
eylemleri
yapıyoruz.
Biz
EğitimSen’li öğretmenlerin ihraç nedenlerinden
biri de Demokratik, Laik, Bilimsel,
Anadilinde, kamusal eğitim istemek.
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ÇOCUKLARIMIZ ve GELECEĞİMİZ
İÇİN LAİK-BİLİMSEL EĞİTİM
MÜCADELESİNİ YÜKSELTECEĞİZ
Soydan Kavraal
Veli-Der Ankara Şubesi

“Laik eğitim mücadelesini yerinde, yani okullarda, veliler olarak ve velilerle birlikte yürüteceğiz. Mevcut ilişkilerimizi kullanarak ve yenilerini yaratarak, şubelerimizin sayısını artırmak için planlı bir faaliyet içerisinde
olacağız.”

Görüş

1

6 yıllık AKP iktidarı boyunca uygulanan eğitim politikalarının başat özelliği, piyasacı ve gerici olmasıydı. Bu
süre içinde defalarca eğitim ‘reformu’
yapılmış, her defasında bu alandaki kaos
artırılmıştı. Başından beri AKP’nin bütün
politikalarında sezilen gericileştirme ve
dinselleştirme amacı, 2012 ilkbaharında çıkardıkları 4+4+4 yasasıyla açıkça
bilimsel ve laik eğitime karşı açılmış bir
cihat halinde somutlaştı. Bu yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan her
mevzuat değişikliği, sinsice planmış bir
şekilde eğitimi bilimsellikten ve laiklikten
uzaklaştırmayı, çocuklara imam hatipten
başka bir seçenek bırakmamayı, diğer
okullardaki eğitimi de imam hatiplerle
eşitlemeyi, müfredatta dinsel söylemle
çelişen bölümleri yok etmeyi daha fazla
sağladı.
Derneğimiz esasen eğitim alanındaki bütün sorunların çözümünde söz ve karar
sahibi olmak isteyen veliler tarafından
kurulmuştur. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu bu koşullarda laik ve bilimsel
eğitime yönelik saldırıların giderek daha
da şiddetlenmesi nedeniyle, bu alanda
yürütülen faaliyetler mücadelemizin ana
eksenini oluşturuyor ve mevcut durum
değişmediği sürece de bu eksen değişeceğe benzemiyor.
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Özellikle son 4-5 yıl içerisinde iktidar
tarafından atılan adımlar, yakın gelecekte
“artık bu da olamaz“ diyebileceğimiz hiç
bir şey bırakmadı. Çocuklarımızı nitelikli
eğitim almış, topluma faydalı bireyler
olarak yetiştirme konusunda bir çalışma
göremediğimiz gibi, bunun tam tersinin
bilinçli olarak uygulandığı çok zor
zamanlardan geçtiğimizin farkındayız.
Bütün bu kötü duruma ve gidişata rağmen, geniş toplum kesimlerinde kayda
değer bir rahatsızlık olduğunu da gözlemliyoruz. Kimi yurttaşlarımız çocuklarını özel okullara yazdırarak bu dinselleştirme dalgasından kaçınma yoluna gidiyor.
Bir anlamıyla nitelikli eğitimi satın almış
oluyorlar. Bizler eğitimi bir sosyal hak
olarak görüyoruz. MEB sahip olduğu alt
yapıyı ve bütçesini bu sosyal hakkı, olası en nitelikli şekilde sağlamakla ve daha
da iyileştirmekle yükümlüdür. Yeterince
parası olmayan, yoksul halk çocuklarının
niteliksiz ve dinsel eğitime mahkum edilmesi yurttaşlık haklarının ihlal edilmesidir. Bu nedenle özel okullara yönelim
ancak bireysel ve geçici bir çözüm olabilir. Ancak asıl çözülmesi gereken konu,
nitelikli, bilimsel ve laik eğitimin herkes
için ulaşılabilir, eşit ve parasız şekilde,
kamusal olarak sağlanmasıdır. Kaldı ki
dinselleşme müfredatta yapılan değişikliklerle özel okulları da zorlamaya başladı.

Yoksul ve orta halli geniş halk kesimleri
için ise hiç bir seçenek bulunmuyor. Medya, dinsel vakıf ve dernekler, cemaat ve
tarikatlar, bunlara terk edilen kamu kuruluşları, belediyeler ve hatta ‘sendikalar’
tarafından yoğun bir ideolojik baskı uygulanıyor. Buna rağmen çocuklarının kendilerininkine benzer bir hayat yaşamasını
istemeyen ve bu nedenle daha iyi eğitim
alabilmesi için yol arayan veli sayısı çok
fazla. Sözde seçmeli, pratikte ise zorunlu
dini dersler yerine bilim derslerini seçme
çabası gözleniyor. Ancak, bütünlüklü gerici saldırı bu yönelimi önlemek ve etkisini
azaltmak için ilgili branşlarda öğretmen
kadrolarını doldurmama, norm fazlası
öğretmenlere ders açtırmama, değişik
kredileri olan dinsel içerikli seçmeli
dersler hazırlama, hazır ders paketlerini
dayatma gibi yöntemler kullanıyor. Veliler
kimi zaman seçeneksizlik kimi zaman
ise çocuklarının arkadaşları ile ilişkilerini
gözeterek aslında istemedikleri halde bu
dersleri seçmek yoluna gidebiliyorlar.
Bu koşullarda laik eğitim mücadelesini
yerinde, yani okullarda, veliler olarak ve
velilerle birlikte yürütmeyi çok önemsiyoruz. Mevcut ilişkilerimizi kullanarak ve
yenilerini yaratarak şubelerimizin sayısını
artırmak için planlı bir faaliyet içerisinde
olacağız. Üyelerimizin okul aile birliklerinde yer alması, çalışmalarımızın sağlam
zemine oturması açısından gerekli ve yararlı olacaktır.
Kamusal eğitim pratiklerinin üretilmesi ve yaygınlaştırması, bu mücadelenin
önemli bir ayağı olacaktır. İzmir şubemizin Doğançay’da yaptığı gibi çocuk
şenlikleri, okullardaki salon, kütüphane
gibi kamusal alanları kullanarak gerçekleştirilecek seminer, tiyatro, halk dansları
gibi örnek etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu
tür etkinlikleri yalnız okullarımızda değil,
yerel yönetimlere ait mekanları kullanarak kitap fuarı, turnuvalar, edebiyatçılarla
söyleşiler gibi organizasyonlarla çeşitlendireceğiz.
Kısıtlı sayıda öğrenciyi özel okullara teş-

vik edecek sözde çözüm yerine bu bütçenin devlet okullarına ödenek olarak verilmesini talep eden bir dilekçe kampanyası
düzenleyeceğiz. Türgev ve benzeri vakıf
ve derneklere ait öğrenci yurtlarının kamulaştırılarak denetime açılması talebiyle kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları
yürüteceğiz.
Müfredatta bulunmayan, eksik veya yanlış aktarılan konularla ilgili doğru bilginin
çocuklara ulaştırılabilmesi amacıyla, sendikalar ve bağımsız inisiyatiflerce alternatif derslerin hazırlanmasında iş birliği
ve hazırlanmış olanların yaygınlaştırılması çalışmalarını yürüteceğiz.
Ayrıca, kamuoyunu bilgilendirici ve şubelerimizin bulunmadığı yerlerdeki veli ve
öğrencilerin yaşadıkları sorunlarda dayanışma olanağı sağlayacak çalışmalar da
planlıyoruz. Bu kapsamda, her türlü öğrenci-veli hak ihlallerinin bildirilebileceği
bir iletişim/dayanışma hattının duyurusunu yapmaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki
dönemde periyodik olarak çocuk istismarı ve eğitimde hak ihlalleri raporlarının
derlenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması
da yapacaklarımız arasında bulunuyor.
Bunların yanında hukuksal mücadeleyi de
çok önemsiyoruz. Hukukçulardan oluşturacağımız bir komisyon aracılığı ile mücadeleyi güçlendireceğiz. Komisyonun,
müfredat düzenlemeleri, Ensar benzeri
gerici vakıf ve derneklerle yapılan protokoller, özel okullara teşvik gibi konularda
yürüteceği hukuk mücadelesini, kamuoyu baskısını artırarak desteklemeyi planlıyoruz. Dayatılan dinsel içerikli seçmeli
derslerle ilgili olarak veli ve öğrencilerin
haklarının bilinmesi amacıyla ‘Haklarım’
başlığıyla bilgi notları üreterek yaygınlaştırmak da planlarımız arasında. Zorunlu
din derslerinin kaldırılması ve buna dair
AİHM kararlarının uygulanması, deneyim
ve bilgi paylaşımı da bu kapsamdaki çalışmalarımız arasında değerlendirilebilir.

Görüş

Pek yakın gelecekte özel okullara yönelik
gerici baskı ve denetimlerin artması çok
muhtemeldir.

Laik eğitim mücadelesi kapsamında içeriği amaçlarımıza uygun diğer eylem ve
etkinliklere de katılacağız. Çocuklarımızın
gönenci, geleceği ve hayalleri için, geleceğimiz için, laik ve bilimsel eğitim mücadelesini yükselteceğiz.
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EĞİTİMİN TANIMI SORUNSALI VE
“ELEŞTİREL PEDAGOJİLER”
Hasan Hüseyin Aksoy
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
aksoy@education.ankara.edu.tr

Eleştirel Pedagoji
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ğitime ilişkin tanımlamaların gerçekliği ve çoklu gerçekliği, bir bilme
biçimi olarak pozitivist epistemolojiden farklı, onu gören ancak eleştiri ve
yeniden inşa yoluyla yeni bir bilme biçimi
yaratan bir epistemolojiyi gerektirmiştir.
Eleştirel Teori, gerçekliğin bir inşa olduğu
fikri üzerinden, (pozitivizmin ötesinde,
insanın sadece varolanın nesnesi değil,
insanın bilgisinin öznesi olduğu gerçeği
ile) (Geuss, 2002) her bir eğitim tanımlamasının aynı zamanda kendini yaratan bir tanım olduğunu anlayan/anlatan
bir epistemolojiye sahiptir. Buna göre,
eğitimi “bir toplumsallaşma süreci” olarak tanımlayan bir toplumsal kurum,
eğitimi böyle algıladığı ve bu şekilde bir
anlam yüklemesini doğru bulduğunda,
eğitim sistemini, sistemin amaç, yapı ve
süreçlerini katılımcıları/öğrencileri öncelikle toplumsallaştırmak üzere, başka bir
deyişle toplumsal yeniden üretim sürecinin bir parçası olarak kurar. Eğitime
özgürleşmeci ve eşitlikçi bir süreç olarak
anlam yüklendiğinde, bir yapı ve süreç
yoluyla yaratılması beklenen etki de bu
betimlemeye uygun olacaktır. Ancak, bu
ilişkinin neden -sonuç ilişkisi gibi mutlak
bir sonuç yaratabileceğini düşünmek de
yanlış olur. Eğitim süreci, ne olması gerektiğine ilişkin olarak nasıl kurgular isek,
bu kurguya uygun, daha doğrusu bu

kurguyla diyalektik olarak ilişkili sonuçlar yaratacaktır. Bununla birlikte, burada
belirtilmesi gereken, egemenlerin -eğitim sürecini yapılandırma ve müfredat
oluşturmaya muktedir olanların- eğitim
kurgularının mutlak bir şekilde istedikleri
gibi sonuçlar yaratmayabileceği, sürecin
tüm özneleri/bileşenleri yanı sıra toplumsal, tarihsel koşulların da eğitim sürecinin
bir parçası olacağıdır. Burada üzerinde
detaylı durmaya yer olmasa da, sadece
öğrencinin kendisinin, varoluşsal olarak
bir müfredat değeri taşıdığını ve eğitim
sürecinde kendisine sunulanlara dönük
tepkisi ve beklentisinin, talebi ya da reddinin diyalektik olarak eğitim sürecinin
yaratmaya çalıştığı davranışı etkileyeceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, potansiyel bir özne olarak eğitim sürecine
katılan öğrencilerin bir özne değil nesne
olarak süreçte yer almaları için kapsamlı
bir örgüt yapısı altında, örgütlü bir süreç
çalışmaktadır. Öte yandan, örgün ve
yaygın tüm eğitim süreçleri, küresel boyutta bir kuşatma altında tutulmaktadır
(Öyle sanıyorum ki, bu kuşatmanın aktörleri Eleştirel Pedagoji Dergisi okurlarınca
yakından bilinmektedir.)
Bu çalışmada eğitime ilişkin tanımlamanın anlamından hareketle, eleştirel eğitim/eleştirel pedagoji alanında öne çıkan

Eleştirel eğitim alanının anaakım eğitim
kuramlarından ayrılmasına yol açan ilk
başlıklardan biri eğitime ve işlevine atfedilen anlamdır. Eleştirel teoriden hareket eden yaklaşımlarda eğitimin mutlak,
genelgeçer bir anlamı ve işlevinin olmaması, daha çok bağlamsal bir anlamı
olması nedeniyle, her topluluğun-toplumun ya da başka bir yanıyla toplumsal
formasyonun içinde sürdürülen eğitim
faaliyetinin yüklendiği ya da bu sürece
atfedilen anlam ve işlev değişebilecektir.
Freire (1991) ünlü çalışması “Ezilenlerin
Pedagojisi”nde, eğitimin özgürleştirebileceğini de uysallaştırabileceğini de dile
getirmektedir. Eğitim uysallaştırabilir de
özgürleştirebilir de, ancak ezilenlerin pedagojisi özgürleştirici olmalıdır. Eğitimin
eleştirel bir perspektifle ele alınması,
eğitime atfedilen niteliklerin ve eğitimin
boyutlarının derinlikli ve yeni bağlamlar
altında yeniden ele alınmasını da olanaklı kılmaktadır: Bir süreç olarak eğitim
(bitmeyen -bitmemiş olan bir öğrenme
süreci) (Freire, 1978; 2007); özgürlük pedagojisi (Freire, 2001), eleştirel bilinç için,
eleştirelliğe odaklanmış/adanmış eğitim
(Freire, 1974/2005); umudun pedagojisi (2014); olasılıkların pedagojisi (Freire, 1985; McLaren,1999); sınır pedagojisi
(Freire,1991), yüreğin pedagojisi (Freire,
2000), sevginin pedagojisi (pedagogy
of love) (Darder, 2015) haksızlıklara karşı öfke/direnme pedagojisi (pedagoji of
indignation) (Freire, 2004/2016), eleştirel eğitim bilimi (Wulf, 2010), post-kolonyal pedagoji (indigenous education),
anti emperyalist pedagoji (Malott, 2011;
McLaren, 2007), Marksist pedagoji (Rikowski, 2011), kültürün ve okul metinlerinin pedagojisi (pedagogy of voice
and pedagogy of text) (Aronowitz and
Giroux, 1997), praksis pedagojisi (Mayo,
2014), feminist pedagoji (Bryson & Bennet-Anvikwa, 2003; Hammer, 2005; hooks, 2014; Weiler, 1991), eleştirel devrimci
pedagoji (Peter McLaren, 2006) ve ekopedagoji (Kahn, 2010).

Eleştirel pedagoji alanında çalışan ya
da eğitimin eleştirel analizine yönelen
düşünürlerin/yazarların yöneldiği sorunlara ilişkin kullandıkları epistemoloji
ya da bağlı oldukları felsefi, toplumsal,
pedagojik ve politik akımların niteliği bir
kategorileştirmeye yol açabilirken, gerek
tarihsel gerekse coğrafi bakımdan eleştirel pedagoji düşüncesinin gelişiminde yer
eden farklı durakları ya da söylemleri dikkate aldığımızda ortaya birden fazla kategorileştirme kaynağı da çıkabilmektedir.
Her biri kapsamlı bir tartışma ve külliyat
oluşturmuş başlıklar, tarihsel/zamansal
ve mekansal olarak ortaya çıkan farklı
eleştirel eğitim yaklaşımlarını incelemeye tabi tutmayı olanaklı kılması nedeniyle, tek bir eleştirel pedagoji anlayışı ya
da disiplininden değil eleştirel pedagojiler’den sözetmenin olanaklı olduğunu
görüyoruz.
Eleştirel pedagojiler betimlemesinin bir
boyutunda tarihsel öncüller, farklı ülke
grupları ya da bölgesel bağlamlarla ilişkili olarak çıkmaktadır. Frankfurt okulu
yazarlarının etkisiyle biçimlenen Eleştirel
Sosyal Teori’den hareket eden ve ikinci dünya savaşından önce Almanya’da
çalışmalar ortaya koyan eğitim bilimciler,
eleştirel eğitim biliminin Avrupa-Almanya merkezli kökenlerini oluşturmuşlardır
(Wulf, 2010). Wulf (2010, 152-167), Almanca Yazan Mollenhauer, Blankertz,
Lempert, Klafki gibi yazarların ortaya
koyduğu çalışmaların eleştirel eğitim biliminin kurulmasına öncülük ettiğini belirtmektedir. Eleştirel eğitim alanının dünyada yaygınlaşmasına ve bir disiplin haline
gelmesine yol açan figür ise, Brezilyalı
eğitimci Paulo Freire ve onun gerek işbirliği yaptığı gerekse etkilediği Kuzey Amerikalı eğitimcilerin oluşturduğu eleştirel
eğitim hareketidir. Bu hareket oldukça
gevşek bağlardan oluşmakta, yazarların
dahil olduğu epistemolojik ya da siyasal
geleneklere bağlı olarak birbirlerinin çalışmalarına, görüşlerine karşı yapısal nitelikte eleştirel söylemleri de barındırmaktadır. Ancak, buna rağmen Freire başta
olmak üzere, Marksist analiz ve söylemleri oluşturan çalışmalar ve bunların yazarlarından esinlenmeleri ve temel kay-
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eğitim anlayışlarının birbirinden farklı
yanlarına dair bir betimleme yapılmaya
çalışılmıştır.
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naklar arasında kullanmaları, fark edilen
eşitsizlik alanlarına yönelik bir mücadele içinde bulunmaları bir ortak hareket
olarak algılanmaları ve tanımlanmaları
için yeterli sayılabilir. Ancak bu yazar ve
düşünürlerin de birbirinden farklı konu
odakları bulunduğunu söylemek yanlış
olmaz. Bu bakımdan, bazı eleştirel eğitimciler toplumsal cinsiyet rolleri ve ırk
ayrımcılığını sınıfsal eşitsizlikler bağlamında ele alırken (bell hooks, 2000),
Freire’nin eleştirel söylemini eşitlik /eşitsizlik alanları üzerinde yoğunlaştıran ve
Freire’nin eleştirel pedagoji yaklaşımını
sevgi pedagojisi olarak dile getiren yazarlar (örneğin, Antonia Darder) olduğu
kadar, Freire’yi devrimci pedagoji için
öncüllerden biri olarak gören (örneğin
Peter McLaren) eğitimciler de bulunmaktadır. Bununla birlikte, Henry Giroux
daha güncel temalar üzerinden medya ve
kültür, gençlik kültürü, yetişkin eğitimi/
halk pedagojisi, otoriterlik bağlamında
eleştirel pedagoji perspektifini oluşturan/
genişleten isimler arasındadır. M. W. Apple, öncelikle ABD bağlamında neoliberal
politikalar, müfredat ve iktidar ilişkileri
ile bunların yarattığı ya da sürdürdüğü
eşitsizlikler üzerinde dururken, mücadele
araç ve yöntemlerine ilişkin de tartışma
yürütmekte, öneriler geliştirmektedir.
Öte yandan, Paula Allman (2010) ve
Jean Anyon (1981), Peter McLaren, Glenn
Rikowski, Mike Cole ve Dave Hill (2006)
sınıf perspektifini eğitimin eleştirel analizine taşıyan ve eğitimci/iktisatçı yazarlar
arasında sayılabilir. Bu geleneğin iktisat
alanından gelen ve Marksist perspektif
ve analizin ABD eğitiminin eleştirel değerlendirilmesinde kullanılması yoluyla
eleştirel eğitim alanının sınıf analizine
öncülük eden yazarlar Samuel Bowles ve
Herbert Gintis (1976) ile sınıfsal yeniden
üretimin okulda kültürel olarak nasıl üretildiğini araştıran Paul Willis (1977) de bu
aile ağacında önemli bir yere sahiptir.
Tüm farklılıklarına karşın, Avrupa ve Kuzey
Amerika merkezli ve Freireci geleneğin
Marksist söylemlerini geliştiren yazarları
geniş kapsamlı bir eleştirel eğitim ekolünün içinde tutmak olanaklıdır. Politik ve
eğitimsel söylemlerinde “devrimci eleş-

72

tirel pedagoji”, “sınıf”, “Marksizm”, “kapitalizm/anti-kapitalizm” ve “sosyalizm”
vurgusunu daha çok tercih eden yazarlar,
radikal dönüşüm ve sınıfsal eşitsizlikler
analizini daha çok dillendirmektedir. Bununla birlikte, bu yazarların görüşlerine
kaynaklık eden ya da önemsediği ve öne
çıkardığı figürler, diğer Kuzey Amerika ya
da Avrupa kökenli eleştirel eğitimcilerin
çoğunlukla onayladıkları ya da bir karşıtlık kurmadıkları hatta gündelik yaşamlarında ve çalışmalarında dayanışma içinde
oldukları bir çerçeve içinde kalmaktadır.
Diğer, eleştirel pedagoji anlayışları arasında A. Makarenko’nun, yaşama geçirdiği (Türkçe’ye de çevrilen Yaşam Yolu adlı
iki ciltlik kitapta anlatılmakta olan) toplumcu/sosyalist eğitim anlayışı sayılabilir.
Makarenko’nun eğitim anlayışı Freire’den
esinlenen Kuzey Amerika kökenli eleştirel
eğitimcilere oranla daha fazla disipline
yer vermekte ve birey - toplum ilişkisinde topluma öncelik veren, geleneksel
sosyalist tezlere daha yakın bir duruş
sergilemektedir. Gramsci’de de disiplini
önemseyen ve bu konuda dışsal etkiyi
dışlamayan bir yaklaşım bulunmaktadır
(Lombardi, 2000). Öte yandan, A. Neill’in
psikanaliz ve psikolojik temelden hareketle kurduğu ve Summerhill’de simgeleşen, bireysel anlamı toplumsal olana göre
daha güçlü bir özgürlükçü eğitim anlayışının, (disiplini dışsal olmaktan çok içsel
bir sorun olarak ele almaları nedeniyle)
metodolojik olarak toplumcu disiplini öngören bu eğitim anlayışından uzak, farklı
bir yerde durduğunu düşündürmektedir.
Türkiye’de aydınlanmacı yazar ve düşünürlerin öncülük ettiği ve önemli ölçüde
köy enstitüsü kurucuları ve mezunlarında
da izleyebildiğimiz laik, aydınlanmacı/
kalkınmacı/devrimci ve anti emperyalist
öğeleri merkezine alan eğitim anlayışları
da farklı bir eleştirel pedagoji odağı oluşturmaktadır. Köy Enstitülerinden sonraki
kuşaktaki eğitimciler arasında da eleştirel/ devrimci eğitim anlayışı güçlü bir
şekilde dile getirilmiş ve eğitim dernekleri (TÖB-DER) ve sendikalarının (TÖS)
kurulmasında laiklik, anti emperyalist ve
sosyalist söylem güçlü bir kaynak olmuş-

McLaren’in güncel çalışmaları arasında da, uluslararası bağlamda ABD emperyalizminin diğer ülkelere yönelik
sürdürdüğü baskılar ve bunun fikri boyutlarını deşifre etmeye yönelenler de
bulunmaktadır (McLaren, 2007). Eşitlik
olgusunun ülkeler arası güç dengeleri

ve emperyalist politikalara yöneltilmesi
durumunda, göreceğimiz eşitsizlikler
herkesin kolaylıkla tahmin edebileceği
gibi oldukça çarpıcıdır. Sadece ülkeler
arasında varoluşsal bir farklılıktan ortaya çıkan eşitsizliklerden değil, ülkelerin
birbirleriyle olan hegemonik ve baskıcı
ilişkileri nedeniyle sürekli derinleşen/artan bir eşitsizlikten sözedebiliyoruz. Eğitimde eşitlik, siyasal özneleşme, anti emperyalizm ve siyasal devrim ve ekolojinin
öne çıkan başlıkları oluşturduğu bu radikal eleştirel pedagoji görüşünün giderek
daha geniş bir coğrafi alanda dikkat çekici
olabileceği düşünülebilir. Eleştirel pedagojinin, küresel bir hal alan ilişkiler bağlamının dışında kalması beklenemez. Bu
nedenle, mikro düzey/yerel çözümleme
ve önermelere odaklanan eleştirel pedagoji çalışmaları, tarihsel bağlama uygun
olarak daha köklü, eğitim alanının küresel
düzeydeki toplumsal ve ekonomik ilişkiler içindeki yerini de, ekolojiyi de gören
(McLaren, 2007, 201-219) ekososyalist
bir eleştirel pedagojinin geliştirilmesi/
güçlendirilmesi için bir gereksinmeyi de
açığa çıkmaktadır.
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tur. 1980 darbesi ve sonrasındaki süreçte,
her alanda olduğu gibi eğitim alanında da
özgürlükçü, eleştirel ve devrimci, sosyalist öğeler taşıyan eğitimle ilgili kaynakların yazarları cezalandırılmış, telif ve çeviri
eserleri yasaklanmıştır. Eleştirel nitelik
taşıyan pedagoji ve eğitim-bilim çalışmalarının, söylem ve analizlerin üniversite
kürsülerine/programlarına/bölümlerine,
müfredat ya da kaynaklarına girişi de sistematik olarak engellenmiş, görmezlikten
gelinmiş ya da cezalandırılmış ve eleştirel
pedagoji ve ona kaynaklık eden siyasal,
eleştirel toplumsal alan baskılanmıştır.
Freire’nin ve çok sayıda eleştirel kuramcının çalışmalarının yayınlanması ile uzun
bir süre görünmezleşmiş olan eleştirel
pedagoji kısmen akademi içinde ve akademi dışında yeniden, ancak önceki kuşaklarda öne çıkan sorunsallardan farklı
konular ve söylem ile tanınır olmaya başlamıştır. Bununla birlikte, küresel düzeyde
ortaya çıkan farklı pespektiflerin, Türkiye
eleştirel/devrimci eğitim anlayışlarında
da ortaya çıktığı ancak ayrımların daha
çok çatışmacı yanlarının öne çıktığı ve bir
alan içi mücadele konusu haline geldiği
söylenebilir.

Eğitimi Tanımlamaktan Eleştirel Eğitimi
Tanımlamaya
Burada dile getirilmeye çalışılan ve yazarlara, toplumsal gruplar, tarihsel ve
mekansal ve bölgesel bağlamlara, epistemolojik anlayışlara bağlı farklılıklar
içeren tarihsel gelişim ve yönelim içinde
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eleştirel pedagoji alanını tanımlama çabaları da (Rikowski, 2011), bu alanı sınırlamaksızın, ona mutlak bir sınır çizmeksizin betimleme çabaları da kuşkusuz
sürmektedir, sürecektir. Bunlardan biri de
eleştirel pedagojinin yapmaya çalıştıkları
üzerinden Peter Mayo tarafından yapılan
betimlemedir; (2014, 135-136)
Eleştirel Pedagoji ;
Yeni bilme biçimleri yaratmaya, disiplinsel bölümleri çözme konusunda odaklanmaya ve disiplinlerarası bilgi yaratmaya,
Okullardaki, üniversitelerdeki bir bütün
olarak toplum içindeki güç merkezleri ve
çeperler arasındaki ilişkileri dikkate alan
sorular ortaya atmaya,
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Tarihin, sosyal sınıf, ‘ırk’/etnisite, toplumsal cinsiyet ve sömürgecilik ile bağlantılı
güç ve kimlik konuları ile uğraşan bir siyasal pedagojik projenin parçası olarak
okunmasını teşvik etmeye,
“yüksek” ve “düşük” kültür arasındaki ayrımı insanların dünyevi yaşamları
ve gündelik kültürel anlatıları ile bağlantılı bir program geliştiren görüşler
ile çürütmeye ve aşamalı olarak bunun
ötesine geçmeye,
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HAKLAR BAHSİNİN ÖTESİNDE
ALADAĞ YANGINI
LAİKLİK NEDEN SINIFSAL BİR
MESELEDİR?
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İ. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Sosyal Haklar Derneği

Aladağ’da
çocukların eğitim
hakkı ihlal edilmiş
değildir. Bırakın
eğitim ve çocuk
haklarını, ulaşım,
barınma, sağlık,
kent, hatta iletişim
haklarının da dahil
olduğu uzun bir hak
silsilesinin tamamı
ihlal edilmiş, deyim
yerindeyse insan
haklarına ilişkin
düzenlemelerin
birçoğunun
esamesinin
okunmadığı, bir
coğrafya açığa
çıkmıştır.

2

9 Kasım 2016 tarihinde Aladağ’da
bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, ülkenin bütün diğer meselelerinin arasında unutulup gitti. Oysa facianın yürekler acısı hikayesi bir yana işaret
ettiği toplumsal alan doğru okunmadığı
takdirde gelecek günlerin belki çok daha
kötü olaylara gebe olduğunu kestirmek
zor değil. Elinizdeki yazı, meslekten eğitimci olmayan fakat eğitim meselesine
kafa yoran biri tarafından eğitim bahsinde sıklıkla tarif edilen hak alanının ona
zemin oluşturan somut koşullar olmaksızın tartışılmasının ilgilileri siyasetsizlik
ve çözümsüzlüğe mahkum ettiğini öne
sürmek için yazılmıştır. Buna göre, Aladağ’da yaşanan facianın haklar alanında
üreteceği retorik ile somut koşullara ilişkin siyasi bir değerlendirmenin yaratabileceği hareketlenme arasında ciddi bir
fark vardır. Bu farkı tarif etmeye olayın
kendisinden başlamak yerinde olur.
Aladağ, Haklar Bahsinde Bir “Yurt” Yangını
Ölen kızlardan birinin ağabeyi ısrarla
sorduğunu söylüyordu. “Sordum, size iş
yaptırıyorlar mı dedim. Yaptırıyorlarmış.
Ben kardeşimi çalıştıracakları bir yurda
vermek istemedim.” Bir baba ise yurda
eşyaları taşırken tereddütte olduklarını,
hatta eşyaları indirmezden evvel araçtan
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inip yurdu kolaçan ettiğini anlattı. “Bir
şüphem olsa indirtmeyecektim eşyaları.”1
Elbette ağabeylerin itirazları ve babaların şüphelerinin kifayetsiz kaldığı nokta
vardı..kızların okuması gerekiyordu ve
“devlet” de cemaat yurdunu adres göstermişti.2 Bu hususu bir kenarda tutalım.
Aladağ köylerinde temel eğitimin ikinci bölümü için okul yoktu, merkezde ise
kalabilecekleri devlet yurdu. Aladağ köylerinden ilçeye ulaşım en az iki saat sürüyordu, o da mevsim koşulları iyi ise. Değil
ise çocukların servisi yoktu. Ev içlerindeki
durumu, hane geçimini hiç hesaba katmadan dahi, şu saptamayı yapmak mümkündür: Aladağ’da çocukların eğitim hakkı ihlal edilmiş değildir. Bırakın eğitim ve
çocuk haklarını, ulaşım, barınma, sağlık,
kent, hatta iletişim haklarının da dahil
olduğu uzun bir hak silsilesinin tamamı
ihlal edilmiş, deyim yerindeyse insan haklarına ilişkin düzenlemelerin birçoğunun
esamesinin okunmadığı, bir coğrafya3
açığa çıkmıştır. Hukukta elbette olgusal
boyutta böyle delikler mevcuttur. Norm1
Konuşmalar, 25-26 Mart tarihlerinde Adana
Kozan’da ailelerle yapılan yüz yüze görüşmelerden
aktarılmış, isimlerin aktarılmaması tercih edilmiştir.
2
Evren İşler, Can Atalay, “Cenazelerimizi Teşhis
Dahi Edememişken Peşine Düşülen 25 Kilo Et!”,
Güncel Hukuk, Temmuz 2017, Sayı: 163, s. 42
3
Yerinden bir tespit için bkz. Özlem Dündar,
Adana Eczacı Odası Bülteni, Ağustos 2017, s. 68-69.

Belki en doğrusu, nasıl olup da bunca hak
ihlalinin birbirine düğümlendiğini düşünmek…Haklar, bugün çok eleştirilse ve eski
moda bulunsa da, en azından Kıta Avrupası sisteminde, Alman filozof Jellinek’in
yaptığı ilk sınıflandırma ile kavranır. Buna
göre, kişinin en temel hakları –bunlara
çekirdek haklar da denilebilir- devletin
(siyasi iktidarın) el çekmesi gereken alanda bulunan negatif statü haklarıdır. Liberal modern batı anlayışına göre devlet,
yaşama hakkından, ifade özgürlüğünden,
inanç özgürlüğünden mümkün olduğunca uzakta kalmalı, kişilere bu alanları gelişimleri için özerk bölgeler olarak düşünmelidir. Bunları, pozitif statü hakları izler.
Bu hak kategorisinde devletin pozitif
eylem yükümlülüğü vardır. Eğitim gibi,
sağlık gibi barınma gibi alanlarda devletin kişiye hak sağlaması, elini o alandan
çekmesiyle mümkün değildir; bilakis bu
alanlarda gerekli düzenlemeleri yapması gerekir. Bu hakları, kişinin aktif olarak
kullanması gereken aktif statü hakları
izler. Bunlar, ağırlıklı olarak yurttaşlıkla
bağdaştırılan siyasete katılma ve komşu
haklarıdır4.
Tarihsel olarak bakıldığında 18. Yüzyıldan
itibaren yaşanan burjuva devrimlerini
takiben öncelikle “temel” hakların daha
sonra siyasi hakların son olarak ise 19.
Yüzyılda toplumsal taleplerin baskısıyla
sosyal ve ekonomik hakların haklar dizgelerine alınarak hukuk sistemine entegre edildiği görülebilir. Bu son sayılanlara toplu sözleşme ve grev hakkını dahil
4
Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa :
Ekin Yayınevi, 2004, s. 149-153

edebileceğimiz gibi eğitim hakkını da
dahil edebiliriz zira bu kategoride aslolan
bireyin özündeki bir değere ilişkin değil,
onun toplumsal ihtiyaç ve taleplerine yönelik bir normlaştırmadır.
Eğitim hakkı, çok iyi bilindiği üzere ağırlıklı olarak sosyal haklar içinde değerlendirilir zira eğitim, bireysel bir tercih yahut
tasarrufun çok ötesinde toplumsal fayda
yaratan bir alt sistemdir ve kolektif bir
uygulanış biçimi vardır. Bu anlamda kişinin eğitim hakkı onun kişisel özellik ve
durumuyla bağlantısından çok toplumsal
konumuna ilişkindir demek yanlış olmaz.
Ancak bu, tek başına eksik bir saptamadır. Zira eğitimin kişinin kendini geliştirmesi, bir anlamda inşa etmesi (Almanlar
eğitime ilişkin terminolojilerinde bildung,
inşa kavramını kullanmayı pek severler;
fortbildung (ileri eğitim) vs. gibi) sürecinde anlam taşıdığı söylenebilir. Bu anlamda, bireysel ve toplumsal olana ilişkin
diyalektik bir özü olan hak, isminin ima
ettiğinin aksine sadece çocuklara tanınmamış kişinin yaşamı boyunca korunması gereken bir fayda olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fakat elbette zorunlu eğitim
çağındaki çocuklar açısından devletin yükümlülükleri daha fazladır, özellikle eğer
anayasal anlamda bir sosyal devlet olma
iddiası mevcutsa.

Hakkın varlığı,
eğer ona erişmek
mümkün değilse
anlam taşımaz.
Bunun için ise
öncelikle erişmenin
somut koşulları
sağlanmalıdır.
Hakkın kullanımı
için yasal ve idari
engel bulunmamalı,
var olan finansal
engeller ise ortadan
kaldırılmalıdır. Bu
imkânlar, elbette
herkes için eşit
anlamda tasfiye
edilmiş olmalıdır ki
eğitimi engelleyen
ayrımcılık türleri ile
karşılaşılmasın.
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ların, yani hukuki düzenlemelerin varlığı,
onların toplumsal karşılık bulduğu anlamına gelmeyeceği gibi, çoğu kez etkili de
olamadıkları hukukun temel kabulüdür.
Ancak normların etkinlikleri çok yüksek düzeyde kaybolmuş ise onların artık
geçerli de olmayabilecekleri düşünülür.
Aladağ örneğinde, Türkiye’de geniş halk
kesimlerinin haklardan yararlanması bu
düzeyde imkansızlaştığında durumu nasıl
tahlil edeceğimizi de bir soru olarak başka bir kenara koyalım.

Meseleye teknik olarak bakıldığında, eğitim hakkı içinde pek çok unsur barındırır. Öncelikle hakkın varlığının kabulü için
kurumsal anlamda, ona ayrılmış bütçenin
varlığı gerekir. Bu bütçe ile sayı ve çeşitlilik bakımından uygun okullar yapılandırılmalı, bu okullara ise nitelikli öğretmenler
atanmalıdır5.
Ancak hakkın varlığı, eğer ona erişmek
mümkün değilse anlam taşımaz. Bunun
için ise öncelikle erişmenin somut koşulları sağlanmalıdır. Hakkın kullanımı için
yasal ve idari engel bulunmamalı, var
olan finansal engeller ise ortadan kaldırılmalıdır. Bu imkânlar, elbette herkes için
eşit anlamda tasfiye edilmiş olmalıdır ki
eğitimi engelleyen ayrımcılık türleri ile
5
http://right-to-education.org/content/primers/rte_03.pdf (Erişim Tarihi: 2.2.2017)
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karşılaşılmasın. Ayrıca zorunlu eğitimin
şartlarının oluşumunu sağlamak için eğitimin ücretsiz olması, eğitime ulaşımın
sağlanması ve zamansal olarak da uygun
düzenlemelerin yapılması gerekir.
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Kısaca özetlenen bu unsurlar eğitim hakkının şekilsel olarak sağlandığına ilişkin
göstergelerdir ve formalist bir hukuksal
bakış dahi hakkın bütünlüğü açısından
bazı başka gereklilikler olduğunu kabul
eder. Bu son gerekliliklere kabul edilebilirlik standartları adı verilir. Öncelikle, ailenin (insan haklarıyla uyumlu) seçimine
uygun eğitim kurumlarını varlığı temin
edilmiş ve bunlarda çevre, güvenlik ve
nitelik bakımından uygunluğun sağlanmış olması gerekir. Ayrıca dil öğreniminin
garanti altına alınmış olması (kişinin anadilinde kendini geliştirmesi), düşünce özgürlüğünün garanti altına alınmış olması
(öğrenci ve öğretmen için) ve elbette
çocuk haklarının tanınması zorunlulukları
söz konusudur.
Hakkı unsurlarına ayırdığımızda, yalın bir
basın taraması dahi Türkiye’de eğitim
hakkının her alanına ilişkin ihlalleri gözler önüne serebilir. Ancak eğer düşüncenin tek gerçek varoluş temeli eylem ise,
belki de bu ihlaller zincirinin ötesinde,
bir yekun değerlendirmesi, kalem kalem
ihlal tespitinden çok daha faydalı olabilir.
Kişi haklarının başka kişilerin haklarıyla karşı karşıya gelmesi gibi, kimi sosyal
hakların da bazı başka sosyal haklarla
yahut bir hakkın çeşitli unsurlarının birbirleri ile çatışması da arasında bir çelişki yahut öğretmenin inanç özgürlüğü ile
temel eğitimin kabul edilebilirliği arasında bir çatışma ortaya çıkması beklenen
durumlardır ve insan hakları doktrini bu
tür çatışmaları çözecek içtihadi birikime
de sahiptir. Sadece Avrupa İnsan Hakları
mahkemesinin içtihadında bir göz gezdirmek dahi bu konuda ikna olmak için
yeter.
Ancak haklara ilişkin bu yargısal çözümlerin tamamının eninde sonunda bazı
değerlere ilişkin olduğunu unutmamak
gerekir ki, bahis konusu değerler asla
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salt hukuki değildir. Mesele, eninde sonunda siyasi ve ahlaki çözümlemelere
gelir ve bu da bizi hukukun teknik sularından uzaklaştırır. Üstelik insana ilişkin
değerlerin yarıştığı bu kurgusal dünyada
öğretmenin hakkı ile öğrencinin hakkı,
ailenin hakkı ile okul çalışanlarının hakkı
vb. sürekli bir yarış içerisindedir6 ve böylelikle özneleri, atomize7, “eğitim sorunu”
fragmente olur.
Laiklik, Sınıfın En Derin Sorunu
Haklar dizgesinin bütün üyelerinde olduğu gibi eğitim hakkında da hakkın bir
sınırı olduğu kabul edilir. Ulusal ve uluslararası bütün düzenlemeler, siyasi iktidarların sosyal hakları ancak mali kaynakları
ölçüsünde sağlayabileceğini kabul eder.
Bu, elbette eldeki kaynakların hiyerarşisi
konusunda siyasi iktidarların inisiyatifiyle
doğrudan bağlantılı yani politik bir meseledir.
Durum böyle ise eğitim hakkının içeriğine ilişkin siyasi tercihlerden önce eğitim
hakkı talebinin bütçeden başlayarak ülkenin bütün güncel politika hattıyla paralel
olduğunu saptamak gerekir. Öte yandan
hak mücadelesi sadece adlandırmaya
ilişkin değildir. Hakların hukuk sistemine
eklenmesi işin biçimsel yönüdür; kodlaştırılan hakların korunması ve sınırlarının
genişletilmesi için ayrıca somut koşulları
zorlayan bir mücadele verilmesi gerekir. Bu ise bizi yine haklar alanını aşan,
“makro” siyasi bir alana çekecektir ki
Freire de açıkça, eğitime ilişkin olan her
şeyin siyasi olduğu savıyla öne sürmekteydi. 8

6
Burada Marx’ın hak meselesine ilişkin erken
dönem düşüncelerini hatırlamakta fayda vardır.
İnsan hakları kavramının birbirinden izole olmuş
egoist bireyler tasarladığını savlayan Marx’ın değerlendirmeleri elbette tarihsel olarak daha sonra
biçimlenen çoğu sosyal hakka ilişkin değildir fakat
değerler yarışması bakımından yeniden yorumlanmaya da müsaittir. Bkz. Karl Marx, Yahudi Sorunu,
Ankara: Sol Yayınları, 1997.
7
Bu konuya ilişkin olarak bkz. Evgeny Paşukanis, Genel Hukuk Teorisi ve Marksizm, İstanbul:
Birikim, 2002, s.78-79,
8
Paulo Freire, Education, the practice of
freedom. London :, Writers and Readers Publishing
Cooperative, 1976, s. 70.

9
5 İmam Hatipliden 1 i Üniversiteye, Cumhuriyet, 9 Ağustos 2017.

yaramayacaktır.
Öyleyse, hukuktan siyasete geçmenin
de sorunu çözmediğini, hakkın kendisinden çok somut koşullarına odaklanmak
gerektiğini düşünebiliriz. Haklar da bu
durumda temsil ettiği değerler ve bunların da temsil ettiği çıkarlara bakmadan
tartışılamaz. Hal böyle iken eğitimin de
Gramscici anlamıyla ideolojik bir savaş
alanı olduğu teyit edildiği gibi, bu alandaki mevziler soyut hukuki değerler ile
değil somut çıkarlarla belirlenir.
Artık saptamayı yapmamıza da bir engel
kalmamıştır: Aladağ’da bir cemaat yurdunda çıkan yangın; bahis konusu dağ
köylülerinin çocukları olduğu için, devlet bu köylere eğitim götürmediği için,
devletin “mali olanakları” yıkılan yurdun
yerine bir yurt yapmaya “yetmediği” için,
devlet memurları ailelere cemaati adres
olarak gösterdiği için ve bu yurtlar, devlet
ile cemaat arasında kaybolmuş sebeplerle denetlenmediği için, henüz yangın
merdiveni sorununa gelmeden dahi hak
ihlalleri içerip aşan bir sınıf cinayetidir.
Peki ama , diye sorulabilir, bütün bunların
laiklikle hala doğrudan bir ilişkisi görünmüyor. Yurdun bir cemaat yurdu olması
mıdır bütün mesele? Elbette değildir ve
tam da bu noktada aslında minör tonda
yazı boyunca değinilmiş olan hususları
somutlamak ve bu sınıf cinayetinin siyasi
yönünün altını çizmek yerinde olacaktır.
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Somutlaştırmak için, yukarıda değinilen,
ailenin çocuk için seçtiği okul tipi ile çocuğun faydası arasındaki gerilim hattına
basit bir örnek verelim. İzmir’de asgari ücretle geçinen dört çocuklu bir aile,
dini inançları nedeniyle üstün yetenekli
çocuklarının akademik gelişimi açısından yetersiz düşebilecek bir ortaokulu9
tercih ediyor olsun. Eğitim hakkı açısından, ailenin tercihi hakkın bir unsurudur.
Bunun karşısına çocuğun üstün yararı
söylemiyle çıkmak mümkün olabilir elbette -hukukçular bu tür tartışmaları çok
severler- olumsallık çerçevesinde neyin
üstün olacağına ilişkin felsefi bir tartışma da yürütülebilir. Fakat şöyle soralım:
Diyelim ki bu tartışma neticesinde üstün
yarar öncelenmiş olsun. Acaba sorun
çözülmüş sayılabilir mi? Zira – kurgu bu
ya- muhtarlık henüz imam hatibe kayıt
yaptıran örencilere 250 TL’lik burs vereceğini açıklamamıştır, aile servislerin
bedava olduğunu duymamıştır dahası
öğrencilerin okuldan sonra ödevlerini
yapabilecekleri kurslar da mevcuttur ve
aile bunu da duymamıştır. Dini değerler
karşısında çocuğun yararı korunabilecek
olsa da somut koşullar karşısında korunabilecek midir? Aynı tabloyu çocuk sayısı
daha fazla, geliri daha az bir alevi aileye
uygulayabiliriz. Ya da kimliği ne olursa
olsun çocuk sayısı nedeniyle geçinmekte
güçlük çeken herhangi bir aileye. Sonuç
iradenin serbestliği konusundaki kısıtları
tekrar tekrar göstermekten başka bir işe

Türkiye Cumhuriyetinin anayasal bir ilkesi
olarak laiklik, paradoksal bir şekilde ken-
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Ceplerine para
konarak cemaatlere
teslim edilen, servis
paraları ödenen
ve bisikletle
ödüllendirilen
işçi sınıfından
çocuklar açısından
koşullar, laik
eğitim hizmetinden
“faydalanma”ya
elvermiyor.

di koruduğu değerler tarafından ortadan kaldırılmış gibi görünmektedir. Zira,
“Yeni” Türkiye’nin eğitim politikasının
başlangıç ilkesi, eğitimde “tercih imkanı”
olarak belirlenmişti ve ailelerin çocuklarına istedikleri tarzda bir kamusal eğitim
aldırmaları hedef olarak gösteriliyordu.
Bu hedef, uzun yıllar benzer bir sıkıntıdan düçar olan liberal ve “özgürlükçü”
sol çevrelerce de desteklendi ve netice
olarak imam hatip okullarının temel eğitme inmesi sağlandı. Ancak bilindiği üzere “dileyen” ailelerin çocuklarına dinsel
eğitim aldırabilmeleri ile başlayan süreç,
giderek temel eğitimde imam hatipleşme oranının artmasına, imam hatiplere
başvurunun teşvik edilmesine ve imam
hatip olmayan okullarda da zorunlu-seçmeli dersler vasıtasıyla dinselleşmeye kadar varan bir yaygınlık kazanarak devam
etti. Bugün tartışmak zorunda kaldığımız
müfredatın bilim dışı ve akıl dışı verilerle
doldurulması, bu akışın doğal bir sonucudur.
Bu akışın ön plana çıkarmak gereken bir
başka sonucu ise, laik eğitim imkanının
bir tür hizmet olarak hala veriliyor olması
ve bunun yarattığı yanılsamadır. Elbette,
ülke sathında bilimsel ve laik eğitim sadece cefakar temel eğitim öğretmenlerinin kişisel çabalarıyla diri tutulmuyor;
dileyen veliler için özel okul imkanı da
mevcut. Hatta, devlet 2017-2018 ders
yılında 3000 TL’ye varan oranda teşvik
sağlayarak bu okullara yönelimi artırmaya çabalıyor. Değinmeden geçmeyelim,
bazı ailelerin kendi çabalarıyla çocukları
için alternatif eğitim kurumları inşa etmesi de mümkün ve bu okullarda uygulanan
programlar üzerinde hala ciddi bir baskı
ise söz konusu değil. Haklar retoriği, pek
çok kısıtla dengelemeye çalışsa da , bu
türden girişimleri olumlu bularak “fırsat
eşitliği” çatısı altında bir araya getirmeye
yatkındır. İşte Aladağ katliamı, bize meselenin fırsatta değil koşullarda eşitlenmek olduğunu açıkça anlatmaktadır.
Belki de daha fazla uzatmadan, laikliğin bugün için bir tür lüks hizmet olarak
sunulduğunu söylemek gerekir. Kadıköy-Beşiktaş hattındaki hayatlar açısın-
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dan çok da zor olmayan “hizmete erişim”
ise, ülkenin yoksulları açısından “tercih”
konusu değil maalesef. Ceplerine para
konarak cemaatlere teslim edilen, servis
paraları ödenen ve bisikletle ödüllendirilen işçi sınıfından çocuklar açısından
koşullar, laik eğitim hizmetinden “faydalanma”ya elvermiyor. Ve elbette “özgürlükçü” teorilerin uzun zamandır sessizliğe bürünmüş olmasının da bu açıdan bir
anlamı var.
John Lennon, Working Class Hero’da
“Seni din, cinsellik ve televizyonla uyuştururlar/ Kendini çok zeki, sınıfsız ve özgür sanırsın” diyordu. Farkındalık, önemlidir. Bir yandan bütün veçheleriyle eğitim
hakkına ilişkin mücadeleyi yükseltirken
diğer yandan ülke ekonomi politiğine
müdahale araçlarını inşa etmek, sınıfın
çocuklarını birer “istatistiki figür” yahut
“akademik araştırma nesnesi” olmaktan
kurtarmak için olduğu kadar gerçek “özgürleşme” yi hepimiz için sağlamak için
de önemlidir. Aksi takdirde, öngörmek
hiç zor değil ki, bu yangından hiçbirimiz
sağ kurtulamayız.
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AKLIN KÖTÜMSERLİĞİ ve
İRADENİN İYİMSERLİĞİ
Prof. Dave Hill ve Dr. Leena Robertson İle
Röportaj
Tamás Tóth
Çeviri: Barışcan Özkuzey

1

9 ve 21 Nisan 2017 tarihleri arasında Profesör Dave Hill ve Dr. Leena
Robertson (Middlesex Üniversitesi,
Londra) Lower Silesia Üniversitesi’nde üç
konuşma yaptı. Prof. Dave Hill neoliberalizmin eğitim politikaları odaklı Marksist
bir eleştiri sundu ve kendisi ile “eğitim
için sosyalist manifesto” adlı önerisini tartıştık. Dr. Leena Robertson ise “Eğitim ve
Avrupa’daki Dilsel Azınlıkların Hakları” konulu bir sunum yaptı ve ondan Erasmus +
tarafından finanse edilen, Romanya’daki
İnsandan İnsana Vakfı ve Newcastle Üniversitesi (UK), Montpellier Üniversitesi
(Fransa), Helsinki Üniversitesi (Finlandiya) ve Middlesex Üniversitesi (UK) olmak
üzere dört üniversitenin birlikte çalıştığı
“ROM-tels” projesi hakkındaki ayrıntıları
öğrendik. Dave Hill’in “Eleştirel Eğitim”

ve Leena Robertson’ın “Eğitim ve Avrupa’daki Dilsel Azınlıkların Hakları” adlı
konuşmalarının ikisi de Facebook üzerinden yayınlandı ve Dave ve Leena ile çok
özel ve onur verici bir röportaj yapma fırsatımız oldu. Görüşme 22 Nisan 2017’de
Wroclaw, Polonya’da kaydedildi.

Söyleşi

ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Tamás Tóth: Bence şu anki tarihsel blokta iki karamsar deyiş ile karakterize etmeyi istediğim bir politik çıkmaz var.
Biri solcu aydınlar tarafından sıklıkla
tekrar edilen günümüzde dünyanın sonunu hayal etmenin kapitalizmin sonunu hayal etmekten daha kolay olduğu
düşüncesi. Diğeri de “başka bir alternatif yok” diyen Thatchercı saçmalığı. Bu,
umutsuzluktaki son çıkmazımız mı?
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Dave Hill: Ben olsam Gramsci’ye, mevzi
ve manevra savaşlarına değinirdim. Kapitalizm-yanlısı ideolojinin hegemonik
pozisyonu ile ilgili sorduğun bu soru, yani
“başka bir alternatif yok” (BBAY) fikri her
zaman için tartışmalı. Sınıflı toplumlarda,
daha büyük ya da daha küçük ölçüde, bu
hep böyledir. Bu bir hegemonya-karşıtı
ideoloji, anlayış ve bilinç için savaştığımız
bir mevzi savaşıdır. Ira Shor’un da dediği
gibi insanların bilincini değiştirmek için
sürekli olarak yapılan mücadeleler, kültür
savaşları var.

Söyleşi

Bu ideolojik mücadele elbette pek çok
alanda gerçekleşebilir. Öğretmenlerin,
öğretmen eğitimcilerinin ve üniversite
hocalarının etkili olabildiği resmi eğitim
ortamlarında olabilir. Bar sohbetleri, sendikalar ve işyerleri gibi resmi olmayan
eğitim ortamlarında koridorlar boyunca
yürüyüp konuşarak ırkçı, homofobik ve
neoliberal söylemlere karşı dururken de
olabilir.
Ama tabii ki sadece sözle değil eylemle
de öğreniyoruz. Bedenin eyleme dahil olması hakkında yazılmış çok şey var. Binlerce ya da sadece beş insan ile kinetik,
bedensel hareket içeren dayanışma hareketleri içinde bulunmak, yürümek, şarkı
söylemek, yumrukları havaya kaldırmak,
bayrak sallamak, biber gazından birlikte kaçmak gibi eylemler de söz konusu.
Fiziksel, duygusal ve sosyal dayanışma
hareketleri çok büyük öğrenme deneyimleridir. Hayatın farklı alanlarında resmi ve
resmi olmayan eğitim kurumlarında bir
şeyler öğreniyoruz. Gramsci bu konudaki
yazısında oldukça etkiliydi. Sürekli devam eden kültür savaşları içindeyiz.
Dünyanın sonunu hayal etmek kapitalizmin sonunu hayal etmekten daha mı kolay? Birçoğu için öyle. Ama daha az, çok
daha az kişi için durum çok farklı! Neoliberal kapitalizmdeki şu anki gelişmeler,
yani kemer sıkma politikaları Marx’ın yoksullaştırma adını verdiği duruma neden
oluyor. Şu anda göreli yoksullaştırmaya
tanıklık etmekle kalmıyoruz, mutlak yoksullaştırmaya tanık oluyoruz. Tıpkı Viktor-
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ya dönemindeki, on dokuzuncu yüzyılın
sonlarında Engels’in, Dickens’ın ve Jack
London’ın Manchester ve Londra’daki
yoksulluk tasvirlerine benzer yaşam, açlık
ve evsizlik koşullarını görüyoruz. Yoksulluk Kapitalizmi üzerine son dönemde bir
kitap yazdım, birçok da makalem var. İşçi
sınıfının büyük bölümünün yoksullaşması
şok edici.
Bu
eşitsizliğin
devasa
artışı
görüldüğünde; sosyal, sosyo-psikolojik
ve bireysel psikolojiye olan zararları -erken ölümler, intihar, kendine zarar verme,
umutsuzluk- (Ken Loach’un I Daniel Blake
filminde zekice yakaladığı durum), birçok
insan için gün gibi açığa çıktığında bazı
insanlar direnişe girmeye motive oluyor.
Zaten zihinlerinde tartışmalı bir konumda bulunan ideolojinin ötesini görüyorlar.
“Yaşamın maddi koşullarının insanların
perdeleri yırtıp atmalarına neden olacağı bir zaman gelir” şeklinde hoş bir söz
var. Toz pembe neoliberal gözlüklerden
kurtulunacağı, Neoliberalizm İmparatoru’nun aslında çıplak olduğunun görüleceği bir zaman gelecek.
Neoliberalizmin aşağıya sızma-ekonomisi
varlığın en zenginlerden geri kalanına
doğru sızmasını vaat eder, ama bu daha
çok işçilerin (yani işçi sınıfı ve orta sınıf
denilen kesimlerin, kısacası emek gücünü satan herkesin) başından aşağıya
pislik dökülmesi gibidir. Neoliberalizm ve
elçileri çok çalışanlar için daha verimli,
daha etkili ve varlıklı bir hayatın sözünü
verir, bir liyakat sözü. Ama öyle olmaz.
İnsanların maddi durumu gösteriyor ki
durum hiç de böyle değil.
Şimdiye kadar elli yıldır sosyalizm, kapitalizm ve Marksizm üzerine konuşmalar
yapıyorum ve 2009’da Tent City’de Occupy London etkinliğinde bir konuşmamda kalabalığa dedim ki “Elli yıldır konuşmalar yapıyorum, ama bu rüzgâra karşı
işemek gibi.” Sonra konuşmamı “Ama biliyor musunuz? Rüzgârın yönü değişti!”
diyerek bitirdim. Yani şimdi, 2008’den
beri, yaygın bir bilinç değişimi var. “Biz
%99’uz”, “%99 %1’e karşı” tarzı sözler

Yani bahsettiğin söz belki 2008’e kadar
doğruydu, ama ekonomik krizin getirdiği
maddi ve psikolojik darbe, sosyal yıkım
-ya da Yunanistan’da denildiği üzere sosyal soykırım- göz önüne alınırsa bunun
artık doğru olmadığını düşünüyorum.
Neoliberal kemer sıkma kapitalizmine
karşı cevap olarak iki farklı hareket türü
var – birincisi Doğrudan Eylem, ikincisi
de, örneğin seçim meydanlarındaki gibi,
partisel politik eylem. Tabii ki bazen bu
ikisi birleşiyor.
T.T.:Kontrolsüz neoliberal kemer sıkma
kapitalizmine cevap niteliğinde bir örnek olarak Yunanistan olayları hakkında
ne düşünüyorsunuz?
D.H.: Yunanistan, tıpkı Şili’de The Chicago
Boys1 tarafından ücretlerin, maaşların, kazançların düşürülmesi ve sosyal eşitsizliğin devasa boyutlara ulaştırılması sonucu
Salvador Allende’in seçilmiş hükümetinin
düşürülmesi ve korkunç derecede acımasız, ölüm saçan Pinochet diktatörlüğü ile
değiştirilmesi -ve ekonomik politikanın
1
70’li ve 80’li yıllarda etkinliğini sürdürmüş
Şili’li, eğitimlerini Chicago Üniversitesi Ekonomi
Bölümü’nde almış bir grup ekonomi uzmanı.

neoliberalizmin yalın başlangıç formu
ile değiştirilmesi- gibi, 2008 sonrası
neoliberal baskının son uç örneği oldu.
Şili 1979’da neoliberalizm için bir test
bölgesiydi. Kapitalist sınıfın çoğunluğun
haklarını, yetkilerini, maaşlarını, sosyal
yardımlarını, yaşam standartlarını ne
kadar düşürebileceklerini test ettikleri
yer ise son sekiz yıldır Yunanistan oldu ve
bu neredeyse bir soykırım gibi. Yunanistan Avrupa’nın en düşük intihar oranlarına sahipti, şimdi ise en yükseklerinden
birine sahip; tıpkı maaşlar, yardımlar ve
emeklilik haklarına yapılan saldırıların artışı gibi.
Doğrudan Eylem derken sokak eylemlerinden, işgal eylemlerinden, parlamento-dışı eylemlerden söz ediyordum.
Parlamenter, seçim odaklı, politik parti
eylemlerinden de bahsettim, ama kimi
zaman Marksist bir retoriğe sahip olsalar bile Uluslararası Para Fonu, Avrupa
Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu gibi
kapitalistlerin saldırısı altında yıkılıp geri
çekildikleri için sosyal demokrat hükümetlerden bahsetmedim. Yani, örneğin
Yunanistan’da Syriza lideri Alexis Çipras,
Temmuz 2015’te kemer sıkma politikası
karşıtı referandumu kazandıktan hemen
sonra karşı çıktığı bu “kemer sıkmayı
politikasını” bizzat uygulamaya koydu.
Sayesinde seçildiği ve referandum sonucunun desteklediği solcu kemer sıkma
politikası karşıtı bloğa ihanet etti. Kemer
sıkma politikası karşıtı oyları görmezden
geldi. Sonucunda aslında kemer sıkma
politikalarını reddetmek -bunu yapabilirdi- için geniş bir sokak ve aktivist desteği
ile birlikte çalışabilir, -çalışması gerekirdi,çok sayıda grev, “işgal” ve protesto ile
sermayeye karşı durabilirdi.

Söyleşi

pankartlar ve gazete başlıklarında görülebiliyor. Bu devasa bilinç değişimi toplu
hareketlere, doğrudan yapılan eylemlere
öncü oldu. Dünya çapında milyonlarca
insanı protesto yürüyüş ve gösterilerine giderken görüyoruz. İki tür protesto
şekli var: Birleşik Devletlerde Trump’ın
seçilmesinden sonra yapılan Women’s
March gibi, ya da Polonya’da 2017’de
yapılan başarılı kürtaj-karşıtı yürüyüşler
ve protestolar gibi tek seferlik olanlar
bunlardan biri. Bir de örneğin Britanya,
Yunanistan ve Arap dünyasındakiler gibi
kemer sıkma politikası karşıtı protestolar, grevler ve gösteriler gibi daha büyük
ekonomik problemlerden kaynaklanan
protestolar var. Bunlar, Troçkist bir sözü
kullanmak gerekirse, bir “Birleşik Cephe’yi” kapsıyor. Sadece Marksist devrimcilerin değil radikal feministlerin, radikal
ırkçılık karşıtlarının ve düzgün, oldukça
düzgün sosyal demokratların da katılımını sağlıyorlar.

“Troyka” ve “Kurumlar”a verilen Çipras
kapitülasyonları uluslararası düzlemde
parlamenter sürece umut bağlamış Marksist sol -ve genel olarak Sol- için büyük
bir yenilgiydi. 2009-2015 yılları arasında
solcuların, sosyalist aktivistlerin, teorik
Marksist ve radikal solcuların dünyasında
Syriza için büyük bir umut vardı. Çipras’ın
ulusal ve uluslararası sermayeye karşı ko-
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yacak devrimci yolda ilerlemesi üzerine
Doğrudan Eylem desteği bulunuyordu,
ama o bunu yok saydı. O yıllarda, 20092015 arasında -Syntagma Meydanı’ndaki
eylemlerde iki sefer göz yaşartıcı gaza
maruz kalarak- Atina’daki gösterilere ve
eylemlere sıklıkla -hem konuk hem eylemci olarak- katıldım. Bir Marksist ve
Troçkist olarak parlamenter sosyal demokrasi ile ilgili yanılsamalarım yoktu ve
zamanında Marksist bir koalisyonu-hâlâ
üyesi olduğum- Antarsya’yı parlamento
dışı eylemler için desteğe çağırdım.

ile yaratacağı dengesizlikleri görmezden
gelecek değilim. İngiliz yönetici sınıfının
bir sosyalist, ya da sol-sosyal demokrat
hükümeti nasıl dengesizleştirip devirebileceğini görmek için Seamus Milne’ın “A
Very British Coup” adlı eserine bakabilirsiniz. Ama yanılsamalardan kurtulmak
ile ilgili metaforunuza dönecek olursak,
bence yeni bir hayale, yeni bir bilince ve
Direniş’e 2008 Çakılması öncesinden çok
daha yakınız; sadece hayal etmeye değil,
daha iyi – bana göre daha sosyalist – bir
gelecek için daha iyi örgütlenmeye de.

Bence Yunanistan’da sosyal demokrat
direnişin kapitalist saldırı karşısında yıkılması bir dersti. Sosyal demokratların
ne zaman bir kriz olsa hemen teslim oldukları gerçeği tarih boyunca görülmüş
bir gerçek. Kapitalizmden tamamen
kurtulmak yerine onu yönetmeyi tercih ediyorlar. Yunanistan’ın asıl trajedisi
o zaman diliminde, 2012’de ülkenin işçi
sınıfı bilincinin büyük bir hızla gelişmesi -toplu radikalleşme- ile karakterize
edilebilecek bir devrim-öncesi durumda
olmasıydı. “Devrimci Durum Nedir” adlı
eserinde Troçki bu toplu radikalleşmeden bahsetmişti, ama Yunanistan’da 1917
yılında Rusya’da olanın aksine kapitalizmden kurtulmak için yeterince iyi bir
şekilde organize olmuş ve köklenmiş bir
parti bulunmuyordu. Bu, Avrupa’nın 1974
Nisan ayındaki Portekiz Devrimi’nden
beri kapitalizm yerine sosyalist bir sistem
kurmaya, anti-kapitalist bir devrime en
yakın olduğu zamandı. Kevin Ovenden
da Helena Sheehan da bu olaylar ile ilgili
“Syriza: Labirentin İçinde” ve “Syriza Dalgası: İlerleme ve Yunan Solu ile Çarpışma” adlı Marksist kitaplar yayımladı.

Leena Robertson: Ben de daha iyi bir gelecek, herkes için daha iyi bir gelecek hayal
edemiyor olduğumuzun doğru olduğunu
düşünmüyorum. Örneğin çocuklar bunun
mümkün olduğunu gösterme yeteneğine
sahip. Alternatif görüşleri onların sorularında duyabilir, hareketlerinde görebilirsiniz. Torunlarımla çocuk parkları veya
parklar gibi halka açık yerlerde iken çoğu
zaman şunu düşünüyorum: Örneğin, eğer
çocuklar için sınırlı sayıda salıncak var ise
herkes salıncağa binmek istediğinde ne
yaptıklarını gözlemlemek ilginç.

Yani şimdi, şu anda Britanya’da neredeyse tüm sosyalistler, Marksistler ve
anti-kapitalist Sol Jeremy Corbyn’i destekliyor ise bu herhangi bir yanılsama
olmadan yapılıyor – eğer Jeremy Corbyn
sahiden İngiltere’nin başbakanı olursa…
Sermaye sınıfının geçtiğimiz yüzyıl boyunca tekrar tekrar yaptığı gibi herhangi
bir sol hükümeti yok etmek için ulusal ve
uluslararası askeri ve güvenlik organları
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Çocukların çoğu salıncaklara başkalarından daha uzun süre binmeye çalışabilir
ya da salıncakları kendi arkadaşlarına
ayırmak isteyebilirler, ama şaşırtıcı bir
şekilde süre sonra bu davranışlarından
vazgeçip başkalarına da şans verirler.
Ebeveynlerin ne yapacağını izlemek de
eş derecede ilginç. Zaman zaman çocuklarına salıncakları paylaşmaları gerektiğini, sıralarını beklemelerini ve salıncağa
başka çocukların binememesinin adil
olmayacağını söylediklerini duyarsınız.
Kamusal alanlarda ebeveynler kendi çocuklarına neoliberalizmin tipik davranışı
olan bencil bireyci davranışları öğretmezler. Örneğin çocuklarının salıncaklarda 99
gün boyunca sallanıp başkalarının kullanımına sadece 100. gün izin vermelerine
müsaade ederler mi? Etmezler, çünkü bu
insanların çocukları paylaşımcı, birlikte
çalışmaya yatkın varlıklar olarak yetiştirme ideallerine ters olurdu, öyle değil mi?

T.T.: Sizce değişim için gerekli koşullara
şimdiden sahip miyiz?
L.R.: Yani, bence şimdiden küçük devrimler yaratabileceğimiz alanlara sahibiz. Daha iyi bir gelecek için, demokrasi
için, daha demokratik uygulamalar için
çalışabileceğimiz alanlar var. Ben ve bir
grup öğretmen bu alanları Estonya’da,
Finlandiya’da, ABD’de ve öğretmenler
üzerindeki kısıtlamaların oldukça farklı
-ama yine de kısıtlayıcı- olduğu İngiltere’de bulabilmek için uluslararası bir
proje (ROMtels) üzerinde çalışıyorduk.
Farklı bir şey yapmak elbette zor, çünkü

ya yerel bağlam sizi engelliyor ya da yerel
ya da ulusal politikalar inanılmaz sıkı yönetiliyor ve kontrol ediliyor. Kolay değil,
ama öğretmenler bir şeyleri değiştirebilir
ve bence bu tek başınıza değil başkaları
ile birleşerek, diğer insanlarla, müttefiklerinizle, başka güçlerle birlikte yapılması
gereken bir şey.
Bir okul bana OFSTED (İngiltere’nin ulusal eğitim müfettişliği) ve teftiş düzenine
karşı yaptıkları “sessiz isyan”dan bahsetti.
Belirli politik istekler karşısında yapmak
zorunda olduklarınızı yapıyorken alttan
alta sessiz isyana başlıyorsunuz. Sessiz
sedasız olup düzeni bozmaya çalışıyorsunuz, ama bunu tek başınıza yapamazsınız. Yani örneğin şu hafta şu günde neyi
değiştirmek istedikleri ve neden değiştirmek istedikleri ve bunun gelecek ay olup
olamayacağı üzerine tartışıyorlar, sürekli
olarak OFSTED’in düzenini bozmaya çalışıyorlar. Gerçekten, gerçekten yüksek
sonuçlar alıyorlar ama müfettişlere aslında olanlardan, bunun onların alternatif,
örneğin bir miktar bu yüksek sonuçları
elde edebilmek, bir miktar da demokratik, katılımcı ve eleştirel uygulamaların insani ve sosyal değerleri için geliştirdikleri
demokratik ve eleştirel uygulamalar sonucu olduğundan bahsetmiyorlar. Müfettişler gittikten sonra, elde edilen yüksek

Söyleşi

Bence çocuklar eşitliğin daha iyi olduğunu, var olmanın en tercih edilebilir halinin
eşitlik olduğunu düşünüyorlar. Tabii ki
başkalarından biraz daha fazla sallanmak
istedikleri anlar oluyor, ama bence genelde çocuklar zaten daha iyi bir geleceği
hayal ediyorlar ve çoğu zaman daha iyi
bir şimdi için çalışıyorlar ve belki bu da
-bence çocuklarla sürekli olarak demokratik hedefler için, demokrasi için, eşitlik
için, çocukları da bu kavgaya katmak için
çalıştığımız okul öncesi eğitimde olmalıçözümün bir parçası. Bu ilerlemek için bir
yol ve düşünüyorum ve umut ediyorum
ki bir sonraki jenerasyon bunu başarabilecek.
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sonuçlar müfettişlere gösterildikten sonra, işte o zaman öğretmenler, asistanlar,
aileler, yardımcılar ve çocuklar söyleyebiliyorlar ki: evet, işte bu şekilde bir yaklaşım uyguladık ve böyle yaptık. Müfettişler kullandıkları kalıplaşmış ve kısıtlayıcı
kontrol listeleri ve gözetim belgeleri ile
orada iken her şey oldukça yarı-gizli ve
sessiz.
D.H.: Her eylem sosyal olmasının yanında
hem bireysel hem de özneldir, bu yüzden sanırım kişisel olanın politik olduğu
yönündeki klasik feminist anlayış ile başlamalı – ama bununla yetinmemeliyiz.
Kişisel ilişkilerde ve insanlarla yaptıklarımızda gösterdiğimiz davranışın bir etkisi
olduğu unutmamalıyız. Bir arada dayanışma içinde yapılan bir davranışın yanında insanın insanı sömürdüğü bir davranış
biçimini de düşünün. Herhalde herkes etrafında küçük ölçüde de olsa fark yaratan
işler yapan, işlerin bu şekilde olabileceğini veya olması gerektiğini söylemiş olan
örneğin bir öğretmen, bir amca ya da bir
büyükbaba hatırlıyordur. Bu yüzden kişisel davranış ve ilişkilerin etkisini hafife
almamamız gerektiğini düşünüyorum.

Söyleşi

L.R.: Ve bu bir teyze de olabilir…
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D.H.: Ya da bir büyükanne! Bu yüzden
daha büyük ölçüde bu politik tartışma ve
teorik analiz bağlamının tamamen meşru bir parçası. Kullanmak üzere olduğum
kelime burada pek hoş karşılanmayabilir
ama ben bir Troçkist’im, ki bu, dünyanın
çoğu yerinde Polonya’da sahip olduğu
kadar negatif bir çağrışıma sahip değil.
Dünyanın kalanının çoğunda, özellikle
de Doğu Avrupa’da, bu benim Stalinci
olmayan, otoriter olmayan, diktatörlük
karşıtı bir Marksist hareket içinde
bulunduğum anlamına geliyor. Fransa,
ABD ve Britanya’daki çoğu Marksist
kendisini Troçkist olarak tanımlar. Bir
Troçkist olarak Finlandiya ve Polonya
gibi bazı ülkelerde hakaret olarak kabul
edilen bir kelimeyi daha kullanacağım:
Leninizmin bazı bölümlerini kabul ediyorum. Hangi bölümleri olduğunu tam
olarak açıklayacağım – parti ihtiyacı,

örgütlenme ihtiyacı ve program ihtiyacı.
Bu üç konuda diğer Marksistler ve kesinlikle sosyal demokratlardan ayrılıyorum.
Uluslararası olarak ne yazık ki hiyerarşik
yönetimli Stalinci komünist partileri kopyalayan birçok Troçkist partinin davranışlarını eleştiriyorum. Bu gerçekliği kabul
ediyorum ve aslında İngiltere’de Ernest
Mandel’in geleneğini devam ettiren bir
Troçkist parti olan Sosyalist Direniş’e –
üye kaydı yapmaya çalışmıyorum – katıldım. Katıldığım Dördünce Enternasyone
l(Sosyalist Direniş’i bıraktım ve artık bir
Troçkist Yunan partisi ve Antarsya Koalisyonu’nun parçası olan OKDE-Spartakos’un üyesiyim) içindeki azınlıkların
görüşlerini açık açık destekliyor ve bence
artık çoğu Marksist grup – değişik seviyelerde olsa da – azınlık görüşlerine kucak
açmak istiyor.
Yani partilerin önemli olduğuna inanıyorum, ama aynı zamanda hayatımın
büyük bir kısmını da bağnaz olmamaya,
bağnazlık-karşıtı olmaya, “yanılıyor olabilirim” demeye adıyorum – özeleştiriye
ihtiyacımız var –Britanya’da Sosyalist İşçi
Partisi ile, Sosyalist Parti ile ve İşçi Partisi’nin Sol öğeleri ile çalışıyorum. Örneğin
şu anda İşçi Partisi’nden olanları da olmayanları da şaşkınlığa uğratan Momentum
adlı 20.000 kişilik güçlü bir sosyalist aktivistler grubunun üyesiyim.
Farklı ülkeler arasında kullanılan taktikler açısından önemli bir bağlamsal farklılık söz konusu. Marksistler ile örneğin
İngiltere’de İşçi Partisi, Yunanistan’da
Syriza, Fransa’da Jean-Luc Melenchon’un
France Insoumise2’si, Türkiye’de HDP
gibi o anki etkili sosyal demokrat partiler arasındaki ilişkiye yönelik farklılıklar
var. Yunanistan ve İngiltere’de sosyal demokrat partiler ile içten ve dıştan birlikte
çalışılması arasındaki bağlamsal farklılık
ise Yunanistan’da sadece devrimci bir
gelenek değil aynı zamanda iyi organize olmuş anti-kapitalist güçlerin, partilerin (aynı zamanda sendika hareketleri
ve sosyal hareketler) ve hareketlerin de
2
Türkçeye “Boyun Eğmeyen Fransa” şeklinde
çevrilebilir.

Lenin’e dönecek olursak, bence anlayış
ve sınıf bilincini yükseltebilirsiniz. Bazı insanlar için kötü bir çağrışımı olan başka
bir kelime kullanacağım; Bence öncülere,
yani atlı polislere karşı savaşmanın nasıl
bir şey olduğuyla ilgili, Faşistleri ya da
bir yasayı durdurmak için bir gösteri organize edebilmek ya da el ilanları, sosyal
medya ve afişleme yapma ile ilgili deneyim sahibi olan insanlara ihtiyacımız var.
Bunu deneyimli, gelişmiş bir politik anlayışa sahip olan, analiz ve deneyim sonucu ‘Sonra ne olacak?’ sorusu için iyi bir
fikri olan insanlarla yapmalısınız.
Problem şu ki öncüler bazen üyelikten
ayrılıyorlar. Bunun farkındayım. Öncüler
ve politik liderler sıklıkla iki sorundan
mustaripler. Bu problemlerden biri ego.
En minik Troçkist Marksist devrimci partiler (ve elbette daha büyük partiler!
Donald Trump ve Tony Blair ve belki de
Teresa May’e bakın) bir şekilde tanrı olduklarına, sadece kendilerinin çözüm
bulabileceğine inanıyorlar ve bu büyük
bir problem.
Diğer problem ise sekterlik, örneğin aşırı-sol’un çoğunun ultra-sekterliği. Bu
şekilde de diğer güçler ile çalışamama
durumu ortaya çıkıyor. Sınıf çatışmasının merkezi, çekirdeği sınıf kavramı.
İşçi sınıfına yukarıdan ya da belirli bir
mesafeden bakıp, vaaz veren değil, işçi
sınıfının bir parçası olan Marksistler,
Gramsci’nin terimini kullanmak gerekirse
organik Marksist entelektüeller direnişimizin merkezi. Yine Gramsci’nin terimleri
ile eklemeliyim ki organik entelektüeller
sadece Marksist profesörler, akademisyenler, öğretmenler ya da gazeteciler değiller. Aynı zamanda sendikaların, sosyal
hareketlerin, tek seferlik eylemlerin, iş ortamlarının politik olarak ileri kısımları da
organik entelektüeldir. Sonra merkezin

ötesinde ama eylem kapsamının içindeki
daha önce de bahsettiğim, örneğin ekonomik problemler, konaklama sorunları
ve üreme hakları sorunları gibi işçi sınıfı
için önemli olan sorunlarla ilgilenen ve
sendikalar ve sendikacılar, faşizm-karşıtı,
ırkçılık-karşıtı, feminist sosyal hareketler
ile birlikte çalışan Marksistleri içeren geniş kapsamlı bir Birleşik Cephe hareketi
de var. Liderleri ve üyeleri Marx ile ilgili
hiçbir şey okumamış olabilirler, asla solcu bir gazete okumamış olabilirler, ama
bu tür Birleşik Cephe hareketlerinde, bu
tür ittifaklarda bulunmak oldukça önemli
çünkü harekete geçildiğinde bu geniş ittifakların nüfusları büyük bir hızla siyasallaşıyor. Buna en iyi örnek Marx’ın yazı ve
analizlerini büyük ölçüde etkilemiş olan
(The Civil War in France, adlı yazısına,
Fransız ve Rus Devrimleri’ne göz atabilirsiniz) 1871’in Paris Komünü olabilir.
Gramsci’den “aklın kötümserliği ve iradenin iyimserliği” ile ilgili hoş bir alıntı
yapacağım. Syriza’nın yenilgisi (aslına
bakarsanız 2015’ten beri süregelen Syriza’nın kapitülasyonları) ve Fransa’daki 68
devriminin yenilgiye uğraması bir yenilgiyi kabullenme hissine yol açabilir, ama
işte orada aklın kötümserliğine, işlerin
boktan olduğunu ve bozguna uğradığımızı anlamaya ihtiyacımız var. Ancak diğer tarafta ise bunlar karşısında bir şeyler yapabileceğimizi söyleyen, iradenin
getirdiği iyimserliğe sahibiz. Bir partiye,
örgütlenmeye duyulan ihtiyaç, yani sadece tek bir istek – örneğin başbakandan
kurtulmak – odaklı olmanın yeterli olmadığı birçok Arap Baharı isyanında ve Tahrir Meydanı’nda görüldü. Bu devrimler
ve Rus devrimi arasındaki fark Rusya’da
deneyimli öncülere, üyelere, örgütlere ve
gerçek anlamda güce sahip bir programı
olan organize bir partinin bulunmasıydı.

Söyleşi

olmasından kaynaklanıyor. Bunun aksine Britanya’da şu anda – şimdiye kadar
–böyle bir durum söz konusu değil ve anti-neoliberal bir Solcu tarafından yönetildiği için İşçi Partisi ile çalışma ihtiyacı var.
Bu taktiksel bir karar.

T.T:Tüm bunları nasıl pratiğe dökebiliriz?
Demek istediğim, dönüştürücü praksis
anlayışınız nedir?
L.R.: Yani, üç çeşit insan var. Öğretmenler
ve elbette politik aktivistler gibi insanlar.
Düzene uyan, reform yapan ve – oldukça
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faydalı bir yönden bakarak – dönüşüme
sebep olan insanlar. “Dönüşüm” hem oldukça akıllıca hem de problemli bir terim
çünkü birtakım sorular ortaya çıkarıyor.
Kim için değişim yapıyorsunuz? Değişimi
kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa değişim
yapacak başkalarını mı buluyorsunuz? Ve
sonra bu değişim ne raddeye kadar? İnsanların gözünde değişim neyi ifade ediyor? Tüm bunlar oldukça problemli.
Londra’da birçok okul, mekân ve Early
Years yapılanmalarını görmüş biri olarak
burada gerçekten oldukça hoş, harika bir
iş yapıldığını, bir okulun kendi kültürünü
ve günlük çalışma şeklini gerçek anlamda değiştirdiğini hissedebiliyorsunuz. Bu
sadece bir etiketlemeden ibaret değil,
günlük pedagojiyi ve uygulamaları da
ilginç bir şekilde değiştirdi. Ama sonra
baş öğretmeniniz ya da yöneticiniz değişiyor ya da bir başkası geliyor ve bütün
bu kazanımlar, gelişmeler hemen silinebiliyor. Kanıt aradığınız zaman değişimin
başarılı olduğuna dair somut kanıt bulmak çok zor. Ama demokratik, katılımcı,
bireysel ve kolektif davranış, örgütlenme,
öğretme, öğrenme ve iyileştirme odaklı geliştirme ve uygulamalar sayesinde
insanlar burada bir fark yaratıldığını,
buranın daha iyi bir ortam, öğretmek için
daha iyi bir yer olduğunu söyleyebiliyor.
D.H.: Ve sonra hafızanın rolü de var.
Ütopyalarımız olmak zorunda, gelecek
için farklı görüşlerimiz, şimdi için farklı
görüş ve anlayışlarımız olmak zorunda,
ama aynı zamanda geçmiş için de farklı görüş ve anlayışlarımız olmalı. Jeremy
Corbyn’in şu anki durumuna değinmek
gerekirse tarihsel bir hafıza var örneğin.
O şimdi bir kurtarıcı değil, ama tarihsel
hafıza ile – solcu sosyal demokrat görüşü, politikası ve konuşmaları – uyum
içerisinde. 1945’te seçildikten sonra önceki bir sefillik çağında Clement Atlee’nin
savaş-sonrası İşçi Partisi hükümetinin
yaptıklarının da tarihsel hafızada yeri var.
Maaşları, toplum hizmetlerini ve sosyal
destekleri kesmek yerine İşçi Partisi hükümeti Ulusal Sağlık Hizmetleri’ni kurmak, Birleşik Krallık’ta % 80’i “konsey
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evleri” denen ucuz kiralı ve sosyal olarak
desteklenen bir milyon ev yapmak, orta
okulu ücretsiz yapmak ve endüstrinin
büyük parçalarını ulusallaştırmak gibi
gerçek devrimler yapan reformcu bir hükümetti. Elbette, mükemmel değildi!
Ama bunun yankıları var. 2015’te Jeremy
Corbyn’in İşçi Partisi Lideri seçilmesi sırasında ve sonrasındaki aylar içerisinde
Britanya’da İşçi Partisi’ne 400.000 yeni
üye katılmıştı. Yani, ilk defa bir sosyalist
ya da politik teori bağlamında daha kesin
olmak gerekirse bir solcu sosyal demokratımız olduğunda.
Yani bir yanda benim gibi insanlar var
ve1970’ler ortalarında son Solcu İşçi Partisi hükümeti tarafından desteklenen işçi
sendikalarına karışmış insanlar, sendikalardan insanlar, 1984-5 yıllarında Britanya’nın Büyük Madenci Grevi’nde bulunmuş milyonlarca insan var. Kendimizin ve
topluluklarımız ve ailelerimizin olanlara
ilişkin sınıfsal deneyimleri ile farklı bir
geçmiş deneyim ve hatıraları olan insanlar var – savaş sonrası İşçi Partisi hükümeti, 70’lerin grevleri ve İşçilerin Kontrolü/İşçi Sendikaları/Bölgesel ve Ulusal
Girişim Kurulları gibi ögeler ile bizim
deneyimlerimiz ve algımız ideolojik devlet aygıtları tarafından, ana akım medya
tarafından sunulana göre farklı. Örneğin
Portekiz’de, 12 milyon nüfusu olan bir
ülkede, 5 yıl kadar önce üç milyon kadar
insanın sokaklarda toplu bir dayanışma
gösterdiği eylemler vardı. Bazıları için
bu ilk yaptıkları bir şeydi, fakat diğerleri,
örneğin, 1974 devrimini ve öncesindeki
faşizm-karşıtı mücadeleyi hatırlıyorlardı.
2016 Mayıs ayında İngiltere’deki üniversite işçileri grevinde kapitalist medya tarafından grevin ne olduğunun neredeyse
unutturulduğu gençler vardı. Grev hatlarımız, bayraklı insanlar, bir sürü genç insan vardı ve “grev hattı nedir?” diye soran
19-20 yaşlarındakiler. “Grev kelimesinin
ne anlama geldiğini biliyoruz, fakat ne
yapmalıyız?” Grev hattı kurmanın ve grev
eylemine geçmenin ne olduğuna dair hatıraları (ve oldukça yeni hatıralar da) olan
insanlardan öğrendiler ve bu hatıraları ve
deneyimleri kendileri de kazandılar.

T.T.: Kesinlikle! Slavoj Zizek’in The Pervert’s Guide to Ideology adlı filminde
Benjamin Walter’ın On the Concept of
History’sine değinerek “güzelce” belirttiği gibi: her gerçek devrim “sadece
geleceğe doğru değildir, aynı zamanda
da geçmişteki başarısız devrimleri telafi
eder. Geçmişin yaşayan ölüleri, tatminsiz kalmış tüm hayaletler en sonunda
yeni devrimde kendi yerlerini bulur.”
D.H.: Evet, geçmişten öğrenmek ve geleceğe bakmak, geleceği inşa etmek
iyi bir şey. Ve neoliberal ve neo-muhafazakâr saldırıların dünyanın çoğunda
(Trump, Modi, Erdoğan, UKOP, Theresa
May, Orban, Le Pen, Polonya’daki Kanun
ve Adalet Partisi) ulusal biçimler aldığı şu
zamanlarda süregelen bir radikalleşme
var. Sağcıların ve solcuların radikalleşmesi. Sınıf savaşında duraksamamalıyız, bu
kültür savaşlarında, ideoloji savaşlarında, seçim savaşlarında, sokak savaşları
ve gösterilerinde yer almalıyız! Soldaki
radikalleşmeyi Solun Melenchon, Bernie
Sanders, Jeremy Corbyn gibi sosyal demokratlarında ve daha ileri Solun Marksistlerinde görebiliriz Üç ay önce muhafazakâr olan insanlar şimdi liberaller, üç
ay önce liberal olan insanlar şimdi sosyal
demokratlar, üç ay önce sosyal demokrat
olan insanlar şimdi devrimci Marksistler
ya da anarşist sendikacılar. Yani insanlar değişir ve tüm insanlar, zamanında
Gramsci’nin dediği gibi, tüm insanlar entelektüeldir, herkesin analiz etme, değerlendirme, sentezleme yeteneği vardır ve
insanların bilinci değişir. Marx, Gramsci ve
Freire için devrimlerin ana görevi budur.
Anahtar görev bilinci değiştirmektir.

T.T.: Gramsci için “bilinç değişimi”
insanların sınıf bilinci kazandıkları
mevki savaşının dönüştürücü eğitim
mekanları ve ideolojinin üstündeki
gizem perdesinin kalkması anlamına
geliyordu. Siz dönüştürücü eğitimi nasıl
tanımlarsınız?
D.H.: Bu sadece pedagoji değil. Dönüştürücü eğitim müfredat bazlı sorular, pedagojik sorular, organizasyonel sorular ve
okulların, üniversitelerin, kolejlerin devlet
aygıtları olarak kontrolünü içerir. Öğrencilerin nasıl organize olduğu, personelin
– öğretmenlerin ve okuldaki diğer çalışanların – nasıl organize olduğu, yüksek başarıya sahip olanların (öğrenciler,
öğretmenler) methedilip düşük başarılı
olanların yerildiği hiyerarşik, tabakalı bir
organizasyonun olup olmadığı sorularını
içerir.
Yani dönüştürücü eğitim sadece eleştirel pedagoji meselesi, dinleme, değer
verme ve Bourdieu’nun kültürel sermaye
ve sembolik şiddet kavramları meselesi
değil. Mesele sadece azınlıklara ve işçi
sınıfına değer verme, onların deneyimlerini, katkılarını, hayatlarını dinleme meselesi değil. Dönüştürücü eğitim bu tür
bir değer biçmenin ötesine geçer ve aynı
zamanda bir müfredat meselesi haline
de gelir. Sahip olduğum kolej öğretmenliği, okul öğretmenliği, üniversite öğretmenliği gibi çeşitli öğretmenlik işlerinin
her birinde Gramsci’nin düşüncelerinin
“bakın ben böyle düşünüyorum” demek
için kullanışlı olduğuna inandım ve bunu
gördüm. Düşünüyorum ki müfredat içindeki alan ne kadar kısıtlı olursa olsun ne
kadar gözlem altında olursa olsun bir
öğretmen “garip soruları sorabilir” (müfredatın kendisi de dahil) ve hegemonya
karşıtı ideoloji ve analizi sunabilir ya da
(durumlara ve uygun yöntemlere göre)
araya sıkıştırabilir. Ve daha önce söylediğim – ve yazdığım – gibi eleştirel eğitim,
eleştirel dönüştürücü sosyalist eğitim sadece müfredat ve pedagoji soruları değil
aynı zamanda okul sisteminin organizasyonu hakkında, eğitim sistemi hakkında
sorular da içerir. Bunu söylemekle bera-

Söyleşi

Yani geçmişten öğrenmek böyle bir şey.
Kapitalist devlet de mücadelelere yeni silahlarla karşılık verdiği için yeni yöntemlere de ihtiyaç var, yani bunlar sadece
kültür savaşları, ideolojik savaşlar ya da
sadece mevki savaşları değiller. Aynı zamanda manevra savaşları ve çatışmaları
da. Ve bu çatışmaları kazandığınızdaki
birlik ve zafer duygusu tüyler ürpertici.
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ber müfredat ve pedagoji soruları elbette
önemliler… Simon Boxley ve ben bu apaçık söylemi fark ederek örneğin eleştirel
öğretmen eğitimi, sosyal ve ekonomik
adalet, pedagoji ve müfredat üzerine
yazdık ve eleştirel pedagoji üzerine örneğin Peter McLaren, Henry Giroux, Michael
W. Apple, Antonia Darder eserleri gibi kütüphanelerce kitap var. Henry Giroux’un
“Teachers as Transformative Intellectuals”ı
üstümde büyük etki bırakanlardan biri.
T.T.: Konuşmanızda tarafsız olmamamız
gerektiğinden ve eğitimin kesin, açık bir
politik bakış açısı ile etkileme hareketi
olduğundan bahsetmeniz oldukça Freire’ci…

Söyleşi

D.H.: Kesinlikle. Ben çoğulcu bir liberal
değilim ve çoğulcu liberal analiz ve uygulamasına da inanmıyorum. Bu yüzden
“bakın, size değişik bir şey öğreteceğim,
size bu ülkenin işçilerinin tarihini öğreteceğim, size çok küçük bir azınlığın nasıl
kontrolü ele aldığını, her şeyin nasıl çok
daha adil ve eşit olabileceğini, olan biteni nasıl eleştirel olarak sorgulayıp analiz
edebileceğinizi öğretmeye çalışacağım”
demek konusunda hiç pişmanlık duymuyorum.
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L.R.: Dönüştürücü eğitime en harika,
muhteşem, ilham verici ve yaratıcı yaklaşımlardan birini İsrail’de gördük. Okulların çoğu kesinlikle ayrıştırılmışken Filistinli ve Yahudi çocukların birlikte eğitim
gördüğü birkaç iki dilli okula gittik. İsrail’de Arap ve Yahudi çocuklarını asla okullarda bir araya getirmiyorlar, ama gördüğümüz şey, değişim, aynı okula ve sınıfa
gittikleri ve her zaman biri Filistinli biri de
İsrailli olan iki öğretmen tarafından eğitim aldıklarıydı. Bu değişim, orada olan
şey sürekliydi ve aynı zamanda sürekli
tartışma içindeydi çünkü bir kere tarih
öğretmeye başladığınızda burada kimin
tarihini öğretiyorum diye düşünmeye
de başlıyorsunuz. Ve bir kısım için 1948
“Al-Nakba”sı, “şanlı özgürlük günü” iken
diğerleri için en derin acılara yol açmış
“Al-Nakba felaketi” idi…

D.H.: ... yüz binlerce Filistinli Arap’ın evlerinden atılıp birçoğunun öldürüldüğü.
L.R.: Yani El Ele okullarında gördük ki çocuklar her gün bu tür meseleleri tartışıyorlar. Çocuklar! 1946-49 yılları arasında
Arapların kovulmasının hâlâ gerçek bir
sorun olduğu orada 8, 9, 10 yaşındakilerin
çözüm önerileri sunduğunu gördük.
“İnsanlar
anlaşmayı
öğrenmediği
sürece bu topraklar kimsenin toprakları değil” diyen çocuğu düşünüyorum sık
sık. Bence bu mümkün, ama anlaşmanın
ne olduğu günlük olarak değişiyor ve
ifade ettiği şeyler, müfredatın anlamları,
konuların anlamları, içeriğin anlamları sürekli tartışma içinde, tıpkı bu karmaşayı
anlatmak için çocuklarla birlikte çalışma
şekliniz gibi. Ama elbette onlar da en az
bizim kadar iyi anlıyorlar. Bunu derinlemesine politik kılan şey gerçek olması,
sadece varsayımsal bir soru değil, o bağlamda tamamen gerçek olması. Ve ne anlamlar vereceklerine, tarih çalıştığımızda
ne düşüneceğimize, coğrafyanın ne olduğuna, kimin toprakları, sınırların nerede
olduğuna karar vermek zorundaydılar
– bunların hepsi tartışılmak zorundaydı.
Onlar için bu gerçek ve anlamlıydı ve bir
amacı vardı ve yaşadıkları yer mutlu bir
yer değildi, sürekli bir şiddet ve baskı vardı – ve çocuklar bunu biliyordu. Ama bu
şu anlama geliyor: her bağlamda benzer
çatışmalar yaşanıyor, yani varsayımda
bulununca çok anlamlı gelmiyor ama bugün burada Wroclaw’da, bu problemler
yaşansaydı, ne yapardınız?
D.H.: Tüm İsrail devletindeki “El Ele”
okullarından, toplam 6 okulun varlığından bahsediyoruz. Bu okul sistemindeki
sınıf ayrımına ya da İsrail söz konusu olduğunda ırk ayrımına karşı durduğumuz
okul sisteminin makro-organizasyonu
sorusunu öne çıkarıyor. Neredeyse tüm
Filistinli Arap ve İsrailli Yahudi çocuklar
ayrıştırılmış okullara gidiyorlar. İşte burada pedagojiden daha geniş bir alanı kapsayan politik ve yapısal sorular ile karşılaşıyoruz. Bu yüzden daha önce – çocuklar,
öğrenciler, toplumlar ile anlaşmaya va-

Sanırım gördüğümüz bu okul çeşidinin
iki şeye ihtiyacı var. Öncelikle, makro-politik bir seviyede, gördüğümüz bu okul
sistemi – Yahudi ve Arap çocuklarının
aynı okul ve sınıflarda olmaları, Yahudi ve
Arap öğretmenlerin birlikte çalışmaları
– ulusal çapta olmalı, sadece altı okulda
değil (bunun iyi bir başlangıç, ve katılımcılar için değerli olmasına rağmen). Ama
ikinci olarak, ideolojik bir seviyede, bir
Marksist sırf birbirimize karşı iyi olmak ve
birbirimizin bakış açılarını dinlemek için
yaptığımızdan daha ileriye giderdi – bu
liberal, çoğulcu bir yaklaşım. Şimdi, muhafazakâr bir sistem (okul sistemi ya da
ülke), ya da diktatörce, otoriter bir sistem
içinde olsaydınız, karşılaştırınca liberal
çoğulculuk devasa bir avantaj olurdu.
Faşist, etnik-Siyonist ya da Stalinci bir
diktatörlükten çıktıysanız aynı fikirde olmamak ve bunun için vurulmamak veya
disipline edilmemek oldukça iyi bir şey,
bu yüzden liberal çoğulculuk komünist ya
da muhafazakâr-faşist otoriterliğe göre
devasa bir ilerleme. Ama Marksistler olarak daha da ileriye gitmeliyiz. Daha ileri
gitmeli ve çocukları ve tüm vatandaşları
anlamaya teşvik etmeli ve çocuklara belki
de “Neden? Neden böyle? Nasıl olabilir?
İsrail devleti ya da Birleşik Krallık veya
Polonya gibi herhangi bir devlet ne için
ve hangi gruplara, sınıflara (ya da ırklara)
hizmet ediyor? İsrail devletini kim destekliyor? Bu devlet küresel kapitalizm ve
Orta Doğunun kontrolü için ne ifade ediyor?” sorularını kullanarak farklı çevrelerden insanları da katarak öğretmeliyiz.
Yani ben olsam ekonomik ve küresel politik sorular içeren bir tartışmaya yönlendirip sonra tekrar yerel bağlama dönerdim.
3
http://socialistresistance.org/a-socialist-manifesto-for-education/905

L.R.: Evet, Dave, bu doğru. Bu olabilecek
en pedagojik sorulardan biri – işler neden
böyle? Nasıl bu hale geldiler?
D.H.: Ve elbette bir öğrenci ya da öğretmen olarak politik aktivitede bulunmak
kolay değil. Ama pes etmeyin! Onlar,
örneğin Birleşik Krallık hükümeti, elbette bir iş bulmaya ve iyi notlar almaya
konsantre olmanızı istiyorlar. İngiltere’de
öğrenciler bir üniversite diploması için
27.000 pound ödüyor, yani onların mesajı açıkça “sıkı çalıştığınızdan emin olun
ve artık protestolara gitmeyin, paranızın
karşılığını almaya yoğunlaşmalısınız”.
Elbette bu zor. Karşı çıkmak, eleştirmek,
eleştirel analizde bulunmak her zaman
zor olmuştur. Bu Stalin’in Rusya’sında da,
Stasi yönetimindeki Doğu Almanya’da
da, Hitler’in Almanya’sında da, Calvin’in
Cenevre’sinde de, İngiltere’nin Kenya
kolonisinde de, Fransız devriminin dehşeti sırasında da böyleydi. Daha alt bir
seviyede 1980-1990’ların İngiltere’sinde
karşıt bir eğitimci olmak da zordu, ki bu
yüzden bazılarımız Hillcole Radikal Solcu
Eğitimciler Grubu’nu4 korduk. Ve bu yüzden Eleştirel Eğitim Politikası Çalışmaları
Dergisi’ne5 ve yıllık Uluslararası Eleştirel
Eğitim Konferansı’na6 sahibiz. Bunların
hepsi entelektüel, teorik, duygusal dayanışma sağlıyor.

Söyleşi

rılmış olabilecek – müfredat içeriğine ve
pedagojiye bakmamız gerektiğini önerdim, ama dönüştürücü eğitim ve parametreleri ile ilgili tartışmamızda aynı
zamanda okulların içsel organizasyonu
ve okul sisteminin kendisinin organizasyonuyla ilgili sorular da var. Bu konuda
yazılar yazdım.3

Ve evet, bazılarımız sıklıkla kenara atılıyor, terfi alamıyor, öteleniyoruz.
Ama tarih boyunca var olmuş bir sivil cesaret ihtiyacı var! Biliyorum, bazen “Kafkavari” durumlar içindeyiz, ama bazen de
kaleyi ele geçirmeliyiz…

Özgün metne şu siteden ulaşılabilir http://
blog.edite.eu/pessimism-of-the-intellect-optimism-of-the-will/

4 http://www.ieps.org.uk/dave-hill/
hillcole-group/, http://www.flowideas.
co.uk/?page=articles&sub=After%20the%20
Hillcole%20Group, http://www.ieps.org.uk/
media/1043/hillcole_group_chapter.pdf
5 http://www.jceps.com/
6
http://icce-vii.weebly.com/
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Gazi Üvinersitesi Öğretim Üyesi

B

asit bir şekilde piyasa yanlısı ekonomi politikalarına karşılık gelmenin ötesinde, mesleki ve gündelik
yaşamdaki ilişkileri, algıları, uygulamaları,
eşitlik ve adalet gibi değerleri de piyasa
lehine düzenleyen ve değiştiren neoliberal ekonomi politikalarının 1980’li yılların
başından bu yana hızla kabul görmesi ve
yayılması sonucunda, sosyal demokrat
partilerde gerileme, sosyal refah devletinin sona ermesi, kolektivizme karşı
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bireyciliğin, dayanışma yerine her alanda rekabetin yükselişi gibi sonuçlar ile
karşı karşıyayız. Neoliberal politikalara
karşı tüm muhalif hareketlerin ve seslerin cılızlaştırıldığı bir dönemde eğitim
alanındaki piyasa eksenli dönüşümlere, hak kayıplarına, bilimsel ve laiklikten
uzaklaşan politika ve uygulamalara karşı
akademik bilinç ve praksisi diri tutmaya çalışan Uluslararası Eleştirel Eğitim
Konferansı’nın yedincisi “Eğitimde Neoliberalizme Karşı Alternatifleri Yeniden
Düşünmek” (Rethinking Alternatives to
Neoliberalism in Education) temasıyla 28 Haziran - 2 Temmuz 2017 tarihleri
arasında Yunanistan’ın Başkenti Atina’da
gerçekleştirilmiştir. Uluslararası düzeyde
eleştirel eğitimci ve aktivistleri bir araya
getiren konferansın temel amacı, düzenleme komitesinin de belirttiği gibi1, neoliberalizmin yarattığı yıkımlara karşı politik
bilinç geliştirmek, ulusal ve uluslararası
düzeylerde aktif direniş oluşturmak yoluyla eğitim ve diğer toplumsal alanlarda
değişimi teşvik ederek daha adil ve eşit
bir düzene yol açmaktır.
Bu bağlam içerisinde, çalışmada 7. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansı katı1
VII. Uluslararası Eleştirel Eğitim Kongresi’nin ana temasına ilişkin ayrıntılı bir okuma
için bakınız: http://icce-vii.weebly.com/uploads/9/8/8/8/9888936/icce_vii_book_abstracts_
final.pdf.

Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansları, Türkiye’de başta Eleştirel Pedagoji
Dergisi yazarları ve okurları olan akademisyen, öğretmen ve lisansüstü öğrencileri ile özgür düşünce, parasız, bilimsel
ve laik eğitimi savunan ilgili kesimlerin
yoğun katılım gösterdiği, bilimsel bir
etkinliktir. Ancak 15 Temmuz 2016’da
yaşanan darbe girişimi ve arkasından
gelen olağanüstü hal içerisinde muhalif
akademisyenler ve öğretmenlere uygulanan “olağanüstü baskılar”ın gölgesinde
10-13 Ağustos 2016 tarihleri arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da Middlesex
Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen 6. Konferansa ne yazık ki çok
sayıda meslektaşımızın katılımı kaygılar,
çalıştıkları kurumdan ödenek alamama,
vize işlemlerindeki gecikmeler gibi, çeşitli nedenlerle mümkün olamamıştı2. Bu
nedenlerden ötürü 6. konferans oldukça buruk geçmiş, Türkiye’den katılabilen meslektaşlarımız başta olmak üzere,
konferans düzenleyicilerinden Dave Hill,
Kostas Skordoulis, uluslararası çağrılı konuşmacılar, sendika temsilcileri ve diğer
katılımcılar Türkiye’de akademisyen ve
eğitimcilerin yaşadığı olağanüstü durumlara karşı dayanışma ve destek duygularını kongre süresince dile getirmişlerdir.
Aradan geçen bir yıl içerisinde Türkiye’deki gündelik ve akademik yaşamdaki
olağanüstü hallerin devam etmesine rağmen, Atina’da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansına farklı
illerdeki üniversitelerden de yoğun bir
ilgi ve katılım olduğu gözlenmiştir. Konferansa Türkiye’den katılımlardaki artışta,
katılım ücretlerinin makul düzeyde belirlenmesi, üniversiteler ve genel olarak
gündelik yaşam üzerindeki ağır, kasvetli
ve antidemokratik politik ortamın baskısından uzaklaşma ihtiyacı, ulusal düzey2
VI. Uluslararası Eleştirel Eğitim Kongresi’ne
Türkiye’den katılım ile ilgili yaşanan olumsuzlukların ayrıntılı bir betimlemesi için bakınız: Hasan
Hüseyin Aksoy (2016) Olağanüstü haller altında, VI.
Uluslararası Eleştirel Eğitim Konferansının Ardından.
Eleştirel Pedagoji, Yıl 8, Sayı 46-47 (Eylül-Ekim):103-107.

de gerçekleşen ana akım eksenli bilimsel
etkinliklerden duyulan memnuniyetsizlik,
ortak mücadele söylem ve pratiklerine
duyulan ihtiyaç, daha önceki kongrelerde gözlenen yapıcı-cesaret verici tutum
ve dayanışma örnekleri ve coğrafi yakınlık etkili olmuş olabilir. Bununla birlikte,
özellikle genç akademisyen, öğretmen
ve lisansüstü öğrencilerin kongreye katılımlarındaki artış, adil ve eşit bir dünya
yaratmaya katkı sunma amacıyla yola
çıkan kongrenin ve giderek daha çok
umutsuzlukla anılan akademinin geleceği
açısından da umut verici gözükmektedir.
Davetli konuşmacıların belirlenmesinde
de konferansın eşitlikçi ilkesine ve teşvik
edici anlayışına uygun olarak cinsiyet, yaş
ve farklı ülke faktörlerine göre dengeler
gözetilmiştir.
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lımcıların öne çıkardığı temalar, arayışları,
kaygıları ve umutları kısaca betimlenmeye çalışılacaktır.

Bilimsel toplantı ve etkinliklerin gerçekleştirildiği mekanların konumu, mimari
özellikleri, teknik donanımı vb. özellikleri bireylerin algılarında, davranışlarında
ve diğerleriyle etkileşimlerinde önemli
bir yere sahiptir. 7. Uluslararası Eleştirel
Eğitim Kongresinde tüm katılımcıların bir
arada olmasına olanak veren sabahki ortak oturumlar, son yıllarda bilimsel kongre ve konferansların yapıldığı yıldızı bol
otellerde düzenlenen kongre trendinden
farklı olarak, Atina’nın en eski neo-klasik
binalarından biri olan ve “Neo-klasik Üçleme” (Atina Akademisi, Milli Kütüphane
ve “Ana Binalar”, olarak adlandırılan yer-
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de3 hizmet veren Atina Üniversitesi’nin
Tarihi Merkez Binasında (Historical Central Building of the University of Athens
Amphitheatre, I. Drakopoulos) gerçekleştirilmiştir. Binanın tarihi olması yanı sıra,
her daim öğrenci, çiftçi veya memur eylemlerine rastlama olasılığının bulunduğu
Atina’nın meşhur Syntegma meydanına,
etrafında insanların rahatça oturabildiği,
fotoğraf çektirebildiği parlemento binasına ve toplu taşım duraklarına yakın olması da katılımcılara şehrin önemli yerlerini
görme olanağı sunmuştur.
Öğleden sonraki paralel oturumlar ise
yine şehir merkezinde yer alan ve tarihi
bir bina olan Marasleios Pedagojik Akademi Binası’nda (Marasleios Pedagogical
Academy Building) gerçekleştirilmiştir.
Konferansın gerçekleştirildiği tarihlerde
Atina’da havanın aşırı sıcak olması ve
Pedagoji binasında klimaların olmaması
katılımcılara zaman zaman zor anlar yaşatmış olsa da soğuk ikramlar ve vantilatörler yoluyla sunular, tartışmalar, sohbetler sınıflarda ve bazen da bahçede
akşam geç saatlere kadar devam etmiştir.
VII. Eleştirel Eğitim Konferansı, konferansın kurumsallaşmasına ve kalıcı hale gelmesine öncülük eden, taleplere ve sorunlara karşı her zaman hassasiyet, sabır ve
anlayışla yaklaşan Kostas Skordoulis ve
Dave Hill’in açılış konuşmalarıyla başladı.
Her iki konuşmacı da Türkiye’de KHK’lar
3 http://en.interel.uoa.gr/department-of-public-relations-protocol-and-cultural-events/events.
html
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ile ihraç edilen akademisyenler ve öğretmenlere yönelik dayanışma duygularını dile getirdiler. Konferansın davetli
konuşmacıları neoliberal/muhafazakar
politikaların geniş halk kesimleri üzerinde
yarattığı yıkımları genel olarak kendi ülke
bağlamları üzerinden örneklendirerek ele
almışlar ve çözüm önerileri sunmuşlardır.
Örneğin Dave Hill “Eğitim, Sosyal Sınıf ve
Marksizm” başlıklı konuşmasında artan
oranda otoriter ve faşist gelişmelere yönelen neoliberal/yeni-muhafazakar politikaların zengin ile yoksul arasında yarattığı uçurumu ve tahribatı Haziran ayında
İngiltere’nin başkenti Londra’da daha çok
yoksul ve göçmenlerin yaşadığı ve çok
sayıda kişinin öldüğü 24 katlı Grenfell
Tower isimli sosyal konutta çıkan yangın üzerinden örneklendirerek tartışmış,
bu trajik olayın bir kaza değil neoliberalizmin kestirilebilir bir sonucu olduğunu
belirtmiş ve konuşmasının sonunda Leon
Trotsky, Peter McLaren, Kevin Ovenden
ve Lindsey German gibi yazarlara atıfta
bulunarak, kapsamlı siyasi direniş içinde
gördüğü gençlik isyanı/direnişi ve direniş
teorisine vurgu yapmıştır. Dil politikaları, neoliberal söylemler, dil ve eleştirel
kuram, eleştirel pedagoji, iki dillilik ve
ideoloji konularında çalışmaları olan Panagiota Gounari, Amerika’da Trump’in
seçilmesinden sonra otoriter kapitalizmin
artan sembolik ve bedensel şiddet gibi
bazı yönlerini tartışmış, Trump’ın söylem
ve politikalarına karşı mücadele için “militan pedagoji” önerisinde bulunmuştur.

dan tanıdığımız davetli konuşmacılardan
Grant Banfield (Avustralya) “İnsanlık Aşkına: Sermayeye Karşı İnsanlık İçin Mücadelenin Gerekliliği ve Aktivizm”; Gianna
Katsiampoura (Yunanistan) “Erken 20.
Yüzyıl Avrupa’sında İşçi Okulları ve Halk
Eğitimi Geleneği”; Polina-Theopoula Chrysochou (Yunanistan) “Kriz zamanlarında Eğitimin Gündemini Yeniden Değerlendirmek:Gerçekten Gerçek Üstülüğe”,
John P. Portelli (Kanada) “Eğitimde Yıkım:Neoliberal Eşitsizliklere karşı bir Alternatif ve Meydan Okuma”; Carmel Borg
(Malta) “Organik Aydınlar Yoksa Kurtuluş
Yoktur:Sosyal Değişim için Öğretmenlerin İnşası”; Periklis Pavlidis (Yunanistan)
“Sosyalizm, Emek ve Eğitim: Marx’tan
Makarenko’ya”; E. Wayne Ross “İmparatorluk Çağında Demokratik Eğitim:Eleştirel Pedagoji ve Tehlikeli Yurttaşın Peşinde”; Lotar Rasinski (Polonya) “Marksizm
ve Söylem Kuramı: Boşluğu Kapatmak”;
Stany Mazurkiewicz (Belçika) “Fransa
Çağdaş Siyasal Tartışmalarında Eğitimin
Durumu”; Sandra Mathison (Kanada)
“Sağ Kanat Popülizm/Yeni Faşizm Eğitimi
Değerlendirirken Ne Beklenebilir?”; Tassos Liambas (Yunanistan) “Öğrencileri
Alternatif Şekilde Değerlendirmeye Cesaret Eden Eleştirel Pedagoglara İhtiyaç
Var mıdır?; Paolo Vittoria (Brezilya) “Neoliberal Sınırların Ötesinde Toplumsal Bir
Eylem Olarak Eğitimsel Praksis: Maestri di
Strada’dan Kavrayışlar”; George Grollios
“Yunanistan’da Sol Kanat Hükümetinin
Eğitim Politikaları ve Eleştirel Eğitim Harekatı”, Kostas Skordoulis (Yunanistan)
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İrlanda Dublin City Universitesinden Marnie Holborow üniversite bütçelerindeki
kesintiler, özelleştirmeler, üniversitelerdeki neoliberal “girişimci” kültüre ilişkin
politik düzeyde ve medyadaki söylemlere değinerek İrlanda’da Üniversiteler üzerindeki neoliberal saldırıları ele almış ve
bunlara karşı yürütülen direniş örnekleri
vermiştir. Bağımsız araştırmacı, politikacı
ve aktivist Agnieszka Dzemianowicz-Bak
Polonya’da 2015’te iktidara gelen muhafazakar ve milliyetçi hükümetin, diğer
pek çok ülkede olduğu gibi, gerçekleştirdiği “muhafazakar devrim”e değinmiş,
sol örgütlerle liberallerin dönüşen eğitim
sistemi için ortak mücadele yürütmesinin
olasılığını tartışmıştır. Kongreye benim
gibi Türkiye’den çağrılı konuşmacı olarak katılan meslektaşımız Ayhan Ural,
noeliberal politikaların öğrenciler, öğretmenler, veliler ve programlar üzerindeki
tahribatını Türkiye bağlamında ele almış;
demokratik, laik ve bilimsel eğitim için
ortak mücadele pratiklerinin çoğaltılması ihtiyacını dile getirmiştir. Ben de
konuşmamda, Türkiye kamu okullarında savunmasız nüfus olarak öğrencilerin
eğitim ortamlarında ve eğitime erişim sürecinde yaşadığı hak ihlalleri, istismar ve
eşitsizliklerden örnekler vererek, bunlara
mücadele etmede eleştirel eğitimin temel
kavramlarından nasıl yararlanılabileceğine yönelik önerilere değindim. Neoliberal
eğitim politikalarının farklı bağlamlarda
da olsa benzerlikler taşıyan yıkıcı etki ve
sonuçlarını ele alan konuşmaların yanı
sıra çoğunluğunu önceki konferanslar-
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Ekim Devrimi’nin yüzüncü yılına atıfla
“21.Yüzyılda Ekim Dersleri” başlıklı konuşmalarıyla eleştirel pedagoji çalışmalarına
değerli katkılar sunmuşlar ve açılımlar
sağlamışlardır. Burada da görüldüğü gibi
davetli konuşmacılar birbirine uzak coğrafyalardan da olsalar, küresel kapitalizmin eğitim sistemleri üzerinde yarattığı
sonuçlar bağlamında benzer gözlemler
ve kaygılara sahiptiler ve konferans süresince bilimsel/eşitlikçi bir eğitim sistemi
için alternatif mücadele yollarının neler
olabileceği konusunda fikir alışverişinde
bulunma çabasında olmuşlardır.
Çağrılı konuşmalarla birlikte çoğu Türkiye
ve Yunanistan’dan olmak üzere, Bulgaristan, İngiltere, Macaristan, Kanada, İrlanda, Rodos, Polonya, Brezilya, Makedonya,
Girit, Finlandiya ve Kıbrıs’dan gelen akademisyen, öğretmen ve bağımsız araştırmacı geç saatlere kadar, müzik, okuma,
matematik, fen bilimleri, özel eğitim, tarih, yetişkin eğitimi vb alanlarda yaşanan
sorunları, uygulamaları, politikaları eleştirel yaklaşımla ele alan çalışmalarını sunmuşlardır. Paralel oturumdaki katılımcılardan bazıları ana dilleri dışında bir dilde
sunu yapmanın zorluklarını yaşasalar da
bu zorluklar her yıl olduğu gibi anlayış ve
dayanışma ile aşılmış, gelecek konferanslara katılma yönünde cesaret vermiştir.
Kongrenin son günü son saatlerinde açık
havada gerçekleştirilen Simon Boxley’in
Schooling and Value: Marxist essays in
Education 2006-2016 (Eğitim ve Değer: Eğitimde Marxist Denemeler 2006-
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2016), Paolo Vittoria’nın Narrating Paulo
Freire (Paulo Freire’yi Anlatmak) ve Guy
Senese ile Fatma Mızıkacı’nın editörlüğünü yaptığı Amerika ve Türkiye’den yazarların katkılarını sunduğu A Language
of Freedom and Teacher’s Authority: Case
Comparisons from Turkey and the United
States (Bir Özgürlük Dili ve Öğretmen
Otoritesi: Türkiye ve ABD’den Durum
Karşılaştırmaları) adlı kitaplarının tanıtımları oldukça ilgi çekici olmuş ve okunacak kitaplar arasında yerlerini almıştır.
Konferansın gerçekleştirildiği tarihlerde
Atina’nın olağan dışı sıcak havası şehirdeki tarihi/turistik/kültürel mekânların
gezilip görülmesine bazen engel olsa
da, genel olarak konferansın yeni tanışıklara, heyecanlara, umutlara yol açtığı
söylenebilir. Ayrıca konferansın ev sahipliğini üstelenen Yunanistanlı meslektaşlarımızın nezaketi, ilgisi ve dostluğu da
teşekkürlerimizi fazlasıyla hak etmiştir.
2018 yılındaki konferansa katılmak isteyen meslektaşlarımızın plan ve hazırlık
yapmalarını kolaylaştırabilir düşüncesiyle, kısmi bir belirsizlik olmakla birlikte,
konferansın büyük olasılıkla İngiltere’nin
başkenti Londra’da Middlesex Üniversitesinde gerçekleştirileceği bilgisini vermek
yerinde olabilir.

SOSYALİZM, EMEK VE EĞİTİM:
MARX’TAN MAKARENKO’YA
Periklis Pavlidis
Selanik Aristotle Üniversitesi Eğitim Fakültesi
ppavlidi@eled.auth.gr
Çeviri: Nurcan Korkmaz

Devrim, daha ilk adımlarından itibaren,
yaygın sanayileşme yoluyla ülkenin üretici güçlerini geliştirmeyi, güçlü bir bilimsel
ve teknolojik alt yapının kurulmasını ve
elbette eğitim sisteminde geniş bir reform ve gelişimi amaçlamıştır.
Eğitim Bolşevik liderlik tarafından ilk baştan itibaren toplumsal değişimi gerçekleştirmek, yeni fikirleri yaygınlaştırmak ve
yeni bir kişilik tipi oluşturmak için önemli
bir kurum olarak kabul edilmiştir.
Sovyet eğitim sisteminin ilk oluşumunda
önemli bir rol oynamış olan Sovyet eğitim
kuramcıları, az ya da çok Marksist fikirlerle motive olmuşlardır.
Marx ve Engels’e göre İşçilerin Eğitimi
Marx ve Engels, radikal eğitim reformunu
endüstriyel kapitalizmin üretici güçleriyle
toplu olarak baş edebilecek işçileri eğitme ihtiyacı ile ilişkilendirmiştir.
Ortak eserleri Alman İdeolojisi’nde iddia ettikleri gibi, büyük sanayinin üretici
güçleri öyle güçlü ve her şeyi kapsayıcıdır

ki “[…]yalnızca her yönüyle gelişen yani,
kendilerini kendi hayatlarının özgür tezahürlerine dönüştürebilen, bireyler onlara
uyum sağlayabilir” (Marx and Engels,
1975, 439).
Marksizm’in kurucuları için, bu güçlerin
tahsisi esasen işçilerin eğitimi ve becerilerinin geliştirilmesi ile bağlantılıdır:
Bu güçlerin tahsisi, üretim araçlarına tekabül eden bireysel kapasitelerin geliştirilmesinden başka bir şey değildir. Bu
sebeple, üretim araçlarının bütününün
tahsisi, bireylerin kendi kapasitelerinin
tamamının geliştirilmesidir (Marx and
Engels, 1975, 85).
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E

kim Devrimi, 20.yy tarihini belirleyen müthiş bir olaydır. Devrimin
patlak vermesi ve ardından ortaya
çıkardığı Sovyet rejimi süreci iki önemli
çelişki ile tanımlanmıştır: bir tarafta zafer
için nispeten olumlu, diğer tarafta sosyalist toplumun inşası için oldukça zor koşulların varlığı.

Gençliğin eğitimi, onların üretim sistemini bir bütün olarak yönetmeleri için
köleleştirici iş bölümünün ötesine geçen
geleceğin işçileri olmalarını sağlayacak
şekilde yeteneklerinin çok yönlü gelişimi
olarak görülmüştür. Engels’in ileri sürdüğü gibi:
Üretimin ortak yönetimi, herbiri tek bir
üretim dalına bağlanmış, ona zincirlenmiş, onun tarafından sömürülen, herbiri
bütün öteki yetenekleri pahasına yeteneklerinden yalnızca bir tekini geliştirmiş
ve toplam üretimin yalnızca bir tek dalını, ya da o dalın dallarından birini bilen
bugünün insanları tarafından gerçekleştirilemez. Bugünün sanayii bile, bu gibi
insanlardan gittikçe daha az yararlanıyor.
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Toplumun tümü tarafından ortaklaşa ve
planlı olarak yürütülen sanayi, ayrıca, her
yönden gelişmiş, üretim sisteminin tamamını kavrama yeteneğine sahip insanlar
öngörür.
[…]Eğitim, genç insanlara üretim sisteminin tamamını baştanbaşa çarçabuk görme olanağını verecek, toplumun gereksinmelerine ya da kendi
eğilimlerine göre onların sanayinin
bir dalından ötekine geçebilmelerini
sağlayacaktır. Dolayısıyla, mevcut işbölümünün bunlardan herbirine zorla
kabul ettirdiği bu tek-yanlılıktan onları
kurtaracaktır. Toplumun komünistçe
örgütlenmesi, böylece, üyelerine, her
yönde gelişmiş bulunan yeteneklerini,
her yönde kullanma şansını verecektir.
Bununla, çeşitli sınıflar zorunlu olarak
yok olacaklardır. Şu halde, toplumun
komünistçe örgütlenmesi, bir yandan
sınıfların varlığı ile bağdaşmaz, öte
yandan bu toplumun kurulması da, bu
sınıf farklılıklarını yoketmenin araçlarını sağlar (Engels, 1976, 353).

Çeviri

Şüphesiz, Marx ve Engels’in komünist bir
toplumdaki eğitimle ilgili referanslarının
özellikle az olduğu bir gerçektir. Marx,
Kapital’in ilk cildinde kısa bir açıklamada,
geleceğin eğitiminin
belli bir yaşın üstündeki bütün çocuklar için üretici faaliyet ile eğitim
ve jimnastik birleştirilmiş olacaktır;
bu yöntem, sadece toplumsal üretimi
artırmaya yarayan bir yöntem olarak
kalmayacak, aynı zamanda bütün
yönleri ile gelişmiş bir insan üretmenin
de biricik yöntemi olacağını (Marx,
1996, 486)1

iddia etmektedir.
Eğitim meselesine dair daha kapsamlı bir
göndermede, Marx “[…] modern sanayinin her iki cinsiyetten çocukları ve gençleri toplumsal üretim denen o büyük işe
katma yolundaki eğiliminin ilerici, sağlıklı
ve meşru bir eğilim” olduğunu vurgulamakta (Marx, 1985, 188) ve aynı zamanda
da “akılcı bir toplum düzeninde her çocuğun 9 yaşından itibaren üretken bir işçi
1
Makalede Kapital’den yapılmış tüm alıntıların
çevirileri Marx, K. (2011). Kapital Cilt 1. (Çeviri:
Mehmet Selik - Nail Satlıgan)Yordam Kitap:
İstanbul’dan alınmıştır.
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haline gelmesi gerektiği” sonucuna varmaktadır” (Marx, 1985, 188).
Marx döneminin işçi sınıfı çocuklarının
emek örgütlenmesine dair şu önermeyi
yapmaktadır:
[…] şu anda biz, farklı bir biçimde ele
alınması gereken, üç gruba bölünmüş olan her iki cinsiyetten yalnızca çocuk ve genç olanları ele almak
durumundayız; birinci grup 9-12 yaş,
ikincisi 13-15 yaş arasını ve üçüncüsü
de 16-17 yaşlarını kapsar. Birinci grubun herhangi bir atölyede ya da evde
çalışmasının yasal olarak iki, ikinci
grubunkinin dört ve üçüncü grubunkinin de altı saatle sınırlandırılmasını
öneriyoruz. Üçüncü grup için, yemek
ve dinlenme amacıyla en az bir saatlik
ara olmalıdır (Marx, 1985, 188).

Marx, çocuk eğitimini üç önemli boyuta
ayırmaktadır: Birincisi, zihinsel eğitim,
ikincisi, bedensel eğitim, beden eğitimi
okullarında ve askeri talimlerle verilenler
gibi, üçüncüsü ise bütün üretim süreçlerinin genel ilkelerini veren ve aynı zamanda
çocuğa ve gence bütün çalışma dallarındaki basit aletleri pratik olarak kullanmayı gösteren teknolojik eğitim[Almanca
metinde Politeknik] (Marx, 1985, 189).
Marx, “ücretli üretken emeğin, zihinsel
eğitimin, bedensel eğitimin ve politeknik
öğrenimin birleştirilmesi işçi sınıfını üst
ve orta sınıfların düzeyinin çok üstüne
çıkaracaktır” (Marx, 1985, 189) ifadesi ile
kapitalist toplumda emek hareketinin işçi
sınıfı çocuklarının eğitiminin önemli ölçüde iyileştirilmesini talep etmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
Bu noktada, Marx işçi sınıfı çocuklarının eğitimine değindiğinde, aklındakinin
esasen bir kol işçisini, bir makine veya
manüel araç operatörünü temsil eden
bir emekçi olduğunu vurgulamalıyız. Bu
tür işçi için emek araçları ile doğrudan
temas, atölyelerde ve fabrikalarda acil
çıraklık eğitimi ve iş tecrübesinin kazanılması, farklı işçilik türlerinde çalışmak ve
bir sanayi kolundan diğerine geçmek için
kaçınılmazdır.
Dahası Marx, büyük sanayi koşullarında,
çocukların eğitimine, kaçınılmaz oldu-

Hiç şüphe yok ki Marx’ın aklındaki vasıfsız
pozisyonlardaki çocuk emeğinin yoğun
ve aşikar olduğu endüstriyel devrimin ilk
aşamalarıdır. Dolayısıyla, manüel işçi tipinin doğrudan üretici olduğu koşullarda,
Marx, çocukların üretim süreçlerine açık
katılımıyla politeknik eğitim (yani çok
yönlü teknik deneyimin edinimiyle) ve
okul eğitiminin birleştirilmesinin işçi sınıfına kendisinin kurtuluşu ve toplumsal
üretim araçlarının yönetimi için gerekli
becerileri kazandıracağına inanıyordu.
“Daha genç yaşta üretici çalışmanın eğitimle birleştirilmesi, bugünkü toplumun
değişmesini sağlayacak olan güçlü bir
araçtır” (Marx, 1989, 98) demesinin nedeni budur.
Açıktır ki, Marx’ın aklındaki, çocuk emeğinin (üretken faaliyet olarak) faydasız ve
esas itibariyle imkansız olduğu, son derece sanayileşmiş veya yoğun biçimde otomatikleştirilmiş bir üretim sistemi değildi. Şimdi en gelişmiş kapitalist ülkelerde
gelişmekte olduğunu gördüğümüz böyle
bir sistem, manüel işçiyi (yani, üretimde
çıraklık yoluyla edinilen teknik deneyime
sahip kişi) gereksiz kılmaktadır. Onun
emek sürecindeki konumu, oluşumu
uzun süreli eğitim, bilimsel bilginin sistematik edinimi ve entelektüel yeteneklerin
gelişimini gerektiren son derece uzmanlaşmış çalışanların emeği tarafından devralınmıştır.

örgütsel deneyim sunduğu ve disiplin
özellikle de öz-disiplin anlayışı geliştirdiği öncülünde zorunlu çocuk işçiliği lehinde bir tartışma yürütmektedir. Krupskaya, “üretken emeğin çocukları sadece
gelecek toplumun yararlı üyeleri haline
getirmekle kalmadığını aynı zamanda
onları bugünün toplumunda da yararlı
üyeler haline getirdiğini” iddia etmektedir (Krupskaya, 1925,28).
Krupskaya göre eğitimin amacı,
[…]bilinçli ve organize toplumsal içgüdülere, ayrılmaz, iyi düşünülmüş bir
dünya görüşüne sahip olan ve doğada
ve toplumsal yaşamda gerçekleşen
her şeyi net bir şekilde anlayan, tüm
boyutlarıyla gelişmiş; hem fiziksel
hem de zihinsel, tüm emek türlerini
üstlenmek için teorik olduğu kadar
pratik olarak da hazırlanmış; rasyonel,
anlamlı, güzel ve mutlu bir toplumsal
yaşamı inşa edebilen insanların yetiştirilmesidir. Sosyalist bir toplum için
böyle insanlara ihtiyaç duyulmaktadır;
çünkü onlar olmadan sosyalizmin tam
olarak gerçekleşmesi mümkün değildir (Krupskaya, 1925, 26-27).

16 Ekim 1918’de iki seviyeden oluşan Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Birleşik İş Okulu, Tüm Rusya Sovyetleri
Merkezi Yönetim Kurulu tüzüğüyle kuruldu. 1. seviye (5 yıl) sekiz ila onüç yaş arasındaki çocuklar için, ikinci seviye ise (4
yıl) ondört yaşından onyedi yaşana kadar
olan çocuklar içindi.

Savaş öncesi Sovyet düşüncesinde sosyalist eğitim

Tüzük, çocukların eğitimi için genel eğitim ile politeknik, fiziksel ve estetik eğitimi birleştirme ihtiyacına vurgu yapmıştır.
Üretken emek, çocukların işbölümü yoluyla kolektif etkinlikle eğitilecek olması
bakımından, iç disiplin ve sorumluluk
geliştiren eğitim sürecinin temelini oluşturacaktı.

Marx ve Engels’in yukarıdaki fikirleri,
Sovyet Rusya’da politeknikçilik teorisi
ile işçi okulu ve ona karşılık gelen eğitim
politikasının oluştuğu temelleri temsil etmektedir.

Tüzük ile aynı zamanda, ilk Eğitim Halk
Komiseri Anatoly Lunacharsky’nin Birleşik İş Okulunun Temel Prensipleri (The Basic Principles of the United Labor School)
başlıklı çalışması yayınlanmıştır.

Nadezhda Krupskaya, bu yönde önemli
bir kişiydi ve 1918’deki Sosyalist okul sorusuna ilişkin adlı makalesinde, emeğin

Bu çalışmasında Lunacharsky, işgücü
eğitimini, öğrencilerin dünyayı aktif, esnek, yaratıcı bir şekilde tanımaları ve
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ğunu düşünerek, gerçek iş tecrübesini
de dahil ermektedir. Marx’ın şu ifadesi
oldukça açıktır: “Çocuk emeğinin genel
yasaklanması, büyük sanayinin varlığıyla
bağdaşmayan bir şeydir ve bu yüzden de
böyle bir talep uygulanması söz konusu
olmayan safdilce bir özlemi ifade eder”
(Marx, 1989, 98).
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Sosyalizmin en
temel ilkelerinden
birinin kollektivizm
olduğuna
inanmakla başlayan
Makarenko,
sosyalist eğitimin
amacının
genç insanlara
kolektivizm ruhunu
yerleştirmek,
yani bireysel
menfaatleri,
hedefleri ve
etkinlikleri
sosyalist toplumun
çıkarları, hedefleri
ve ideallerinde
vücut bulmuş
olan bir kişilik
türünü oluşturmak
olduğunu
savunmuştur.

onların tarımsal ve endüstriyel emeğin
bütün biçimlerine aşina olmaları olarak
tanımlamaktadır (Lunacharsky, 1972, 73).
Lunacharsky iş okulunun amacını şöyle
ifade etmektedir:
[...] genel olarak iş okulunun amacı,
belirli bir zanaat için eğitim vermek
değil, pratikte, kısmen bir eğitim atölyesinde veya okul çiftliklerinde, kısmen tekstilde, fabrikalarda vb. tüm
temel emek biçimleri ile tanışıklık sağlayan politeknik eğitimdir (Lunacharsky, 1972, 74).

Politeknik eğitimin yanı sıra, çocukların
eğitimi a) doğayla olan ilişkisinde insan
kültürü çalışması anlamında genel bir bilgi sunumunu, b) beden eğitimi ve sporu,
c) estetik ve sanat eğitimini kapsamalıdır.
1918-1919 yılları arasında Eğitim Halk Komiserliği yetkilileri arasında iş okulu ve
politeknik eğitim konularında iki farklı
pozisyonun bulunduğunu belirtmek gerekir. Lunacharsky liderliğindeki Petrograd grubu, çeşitli pratik becerilerin geliştirilmesi ve fabrikalarda yarı zamanlı
çalışmayla genel çalışmaları birleştiren
bir ortaokul modelini savunurken, Moskova grubu (V.M. Pozner, P.N. Lepeshinsky, and V.N. Shul’gin’i içeren) geleneksel
okulların ekonomik açıdan kendine yeterli üretken topluluklara dönüştürülmesinden yanaydı (McClelland, 1985, 116).
Politeknik eğitimin önde gelen bir başka
Sovyet teorisyeni Pavel Blonsky’ydi. İş
Okulu (The Labor School) (1919) adlı kitabında, başka şeylerin yanı sıra aşağıdakileri de değinmektedir:
Sağladığı eğitim sayesinde okul, öğrenciyi öyle ya da böyle kültür dünyasına
götürür. Ortaya çıkan soru şudur: endüstriyel-emek okulunun eğitimcileri, önümüzde hangi kültür ortaya çıkmaktadır?
Bu, her şeyden önce, teknik olarak güçlü bir insanlığın kültürüdür. Teknisizmle
suçlanmam bana çok ilkel bir şey gibi görünüyor. Acaba: Güçlü olmak yanlış mı?
Doğa kuvvetlerine boyun eğdirmek kötü
müdür? [...] Endüstri, insan aklının gururu
değil midir?
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[…]Fabrika, kaçınılmaz olarak kollektivizmin beslendiği beşiktir. Teknik
açıdan mükemmel bir toplum, toplumsal olarak mükemmel bir toplumla
karmaşık biçimde bağlantılıdır. Geleceğin kültürü, endüstriyel-kollektivist
kültürdür ve bizi bu kültüre yönlendirecek olan da sadece otantik eğitimdir
(Blonsky, 2000, 304).

Lev Vygotsky de, İnsanın sosyalist değişimi (The socialist alteration of man)
(1930). çalışmasında politeknik eğitime
değinmektedir. Ona göre,
[…]politeknik eğitime dayanak oluşturan temel fikirler, fiziksel ve entelektüel çalışma arasındaki bölünmeyi
aşma ve kapitalist gelişme sürecinde
parçalanan düşünme ve çalışmayı birleştirme girişiminden oluşmaktadır.
Marx’a göre, politeknik eğitim, tüm
üretim süreçlerinin genel bilimsel ilkelerine aşina olmayı sağlamakta ve aynı
zamanda çocuklara ve ergenlere tüm
endüstrilerde kullanılan temel araçları
çalıştırmalarını mümkün kılan pratik
becerileri öğretmektedir (Vygotsky,
1994, 181).

Gorki Topluluğu (the Gorky Colony)
(1920-1928) ve Dzerzinsky Komünü
(Dzerzhinsky Commune )(1927-1935) olmak üzere, aslında iş okulları olan, çok
önemli iki çocuk kurumunu örgütleyen ve
yöneten Sovyet eğitimcisi Anton Makarenko’nun çalışmalarına daha fazla özen
gösterilmelidir.
Sosyalizmin en temel ilkelerinden birinin
kollektivizm olduğuna inanmakla başlayan Makarenko, sosyalist eğitimin amacının genç insanlara kolektivizm ruhunu
yerleştirmek, yani bireysel menfaatleri,
hedefleri ve etkinlikleri sosyalist toplumun çıkarları, hedefleri ve ideallerinde
vücut bulmuş olan bir kişilik türünü oluşturmak olduğunu savunmuştur.
Onun ifadesiyle,
Doğru Sovyet eğitimi, birleşik, güçlü ve
etkili kolektifler oluşturarak organize
edilmelidir. Okul, tüm eğitimsel süreçlerin düzgün şekilde organize edildiği tek
kolektif olmalıdır. Kolektifin her bir üyesi
kolektife bağlılığını hissetmeli, kolektifin

Makarenko’ya göre, sovyet eğitimi, genel
bilgiler kadar mesleki-teknik bilgilere sahip kültürlü Sovyet işçisini; güçlü ahlaki
değerleri ve sınıf kimliğine karşı onur ve
gurur duygusu olan, öz disiplinli ve politik olarak bilinçli, sosyalist topluma karşı
görevine sadık, “yaşam için savaşabilen,
onu inşa eden, yaşayan ve seven” bir işçi
yaratmak için çaba göstermelidir (Koutaissoff, 1953, 135).
Makarenko,
çocuk
emek-kolektifini
(öz-yönetim ve kolektif emek etkinliği
ilkeleri üzerine kurulmuş olan çocuklara
eğitsel bir topluluk teşkil eden) Sovyet
eğitiminin hayati bir kurumu olarak görmüştür. Çocukların emek faaliyetlerinin
üretken olması gerektiğini, yani kullanım
değeri üretilmesiyle sonuçlanmasını, savunuyordu. Ona göre, kolektif emek, sayesinde çocukların kolektif ve toplumsal
ihtiyaçların tatmininde işin içinde olabilecekleri, pratik ahlaki bir eğitimdi. Kendi
sözleriyle: “İş-özeni (Labour-care) yalnızca yaşam araçlarına giden bir yol değildir; aynı zamanda etik, yeni dünya felsefesi, işçilerin birliği ve yeni mutlu insanlık
düşüncesidir” (Makarenko, 1957, 520).
Çalışma yoluyla, çocuklar kendilerini yalnızca kendi kişisel ihtiyaçlarının veya bir
grubun gereksinimlerinin yerine getirilmesine değil, aynı zamanda tüm çalışan
insanlığın, Sovyet toplumunun ihtiyaçlarına ve işlerine adamayı öğrenmiştir:
Kollektif, diğer tüm kollektiflerle organik olarak bağlantılı olan Sovyet
toplumunun bir parçasıdır [...] Sovyet
kolektifi, ilke olarak çalışan insanlığın
dünya birliği meselesini savunmaktadır. Bu, insanların sadece yaşamsal
olarak birleşmesi değil, dünya devrim
çağında insanlığın savaş cephesinin
bir parçasıdır (Makarenko, 1958b, 355)

Makarenko tarafından savunulan ahlaki
eğitim, göreve adanmışlığı geliştirmeye
odaklanmıştır; zor, yorucu ama kolektif
ilerleme için hayati derecede gerekli olan
iş görevlerini disiplinli ve etkili bir şekilde
yerine getirebilecek insanların eğitimini

amaçlamıştır. Makarenko şunun altını çizmektedir:
[…]Hayat çaba ve yoğunluk doludur;
insandan sıradan sıkıcı çalışma ister
ve çocuklarımızı hayata hazırlamamız
gerekir, böylece bu çalışmayı, kişiliklerine işkence etmeden ve onu ezmeden
yerine getirebilsinler. Fakat bu ancak,
emeğin değeri kolektif ve dolayısıyla
kolektifin tüm üyeleri için önemi konusunda net bir fikirle geçerli kılındığında mümkündür. Görev duygusu budur
(Makarenko, 1986, 144).

Bu nedenle Makarenko, disiplin ve öz disiplin geliştirmeye özel önem vermiştir.
Çocuk kolektiflerinde, zor, çetin ve hoş
olmayan görevlerin yerine getirilmesine yönelik disiplinli tutum, çocukların
öz-yönetim sistemlerinin işlevselliğini
sağlamak için hayati önem taşıyan bir ön
varsayım olarak düşünülmüştür. Öz yönetim, topluluğun her bir üyesinin ortak
kararlara saygı göstermesi, idari organların emirlerini hevesle yürütmesi ve aynı
zamanda da idari bir konuma seçildiğinde ortak çıkar ve kurallara uygun hareket
etmesi gerektiği anlamına geliyordu.
Makarenko için çok önemli olan bir başka
konu da yaşam beklentisi, insanın herkes
için daha iyi, daha mutlu bir geleceğe dair
bilinçli adanmışlığı kavramıydı. Yaşam
beklentisi iyimser olmalı, aynı zamanda
bireyi topluma bağlamalı ve dikkatini
önemli kolektif olaylara, büyük toplumsal
meselelere ve gayretlere çekmelidir.
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çıkarlarına adanmış olmalı, bu çıkarları
savunmalı ve onları her şeyin üstünde
tutmalıdır (Makarenko, 1965, 43).

İnsan faaliyetinin bir hedefi haline dönüştürülen bilinçli yaşam beklentisi, bireysel
varoluşa anlamlılık kazandırır, kişisel ve
toplumsal ilerlemeyi amaçlayan çabalarında bireyi motive eder ve yönlendirir.
Makarenko, yaşam beklentisi ve kişilik
karakteri arasındaki bağlantı üzerine düşüncelerinde şunu iddia etmektedir:
Bir insanda takdir ettiğimiz en önemli
şey güç ve güzelliktir. Bunların her ikisi
de, sadece, insanın amaçlarını belirlediği beklentilere yönelik tutumuyla
belirlenir. Davranışını kısa vadeli bir
beklentiye doğru değiştiren bir adam
en zayıf adamdır. Uzun dönemli bile
olsa, kişisel bir beklentiyi amaçlamak-
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la tatmin oluyorsa, güçlü görünebilir,
ancak kişiliğin güzelliğini ve gerçek
değerini algılayamayız. Beklentileri
insanın kendi beklentilerini oluşturan
kolektif ne kadar geniş kapsamlıysa, insanınkinden o kadar daha iyi ve
daha güzeldir (Makarenko, 1958a, 74).

Sovyet iş okulu ve politeknik eğitim kavramı üzerine bazı yorumlar ve çıkarımlar
İlk iki on yılında politeknikçilik ve iş okulu
fikirlerinin temelini atan SSCB’deki pedagojik zihniyet genç insanları, Sovyet
toplumunun, sosyalist rejim yararına bilinçli çalışma ve toplumsal faaliyeti garanti edecek gerekli ahlaki niteliklere ve
örgütsel yeteneğe sahip, üretim sürecini
anlaması ve genel bilgiyi pratik işgücü
yeterlilikleri ile birleştirmesi gereken, aktif üyeleri olarak görmüştür.
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SSCBB’de eğitimi çocukların gerçek üretim etkinliklerine katılımıyla bağlantılandırmak anlamında, orijinal emek okulları
sadece deneysel bir biçimde mevcuttu.
Savaş öncesi dönemdeki Sovyet eğitim
sistemi yapısı içinde uzmanlaşmış mesleki-teknik eğitim sunmanın yanı sıra
politeknik eğitim unsurlarını dahil etmiş
olsa da çocukların kalıcı üretken faaliyeti
fikrinden uzaklaşmıştır.
1920’lerin başından itibaren, politeknik
eğitim idealine (esas olarak Eğitim Halk
Komiserliği liderliği tarafından savunulmaktadır) karşı, eğitimli işçiler üretmenin gerekliliğini vurgulayan mesleki
eğitimin önceliğini savunanlar (Mesleki
Eğitim Ana Komitesinde-Glavprofobr
toplanmışlardır) tarafından güçlü bir muhalefet ortaya konulmuştur.
NEP dönemi boyunca, Eğitim Halk
Komiserliği tarafından uygulamaya
koyulan öğretim yöntemleri (sözde “karmaşık yöntem” ve çocukların
emek aktiviteleri), birçok komünist de
dahil olmak üzere hem öğretmenlerin
hem de velilerin olumsuz tepkiyle karşı karşıya kalmıştır (Fitzpatrick, 2002,
34 -35). Eğitim Halk Komiserliğinin
kendisi için bile yaygın olarak“ ‘fantaziciler ve teorisyenlerin’ yuvası” olarak
algılanmıştır (Fitzpatrick, 2002, 35).
Sovyet eğitim sisteminin kusurlarına
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yönelik hükümet incelenmesi, “öğretmenlerin ne öğretmek gerektiğini
bilmediği ve öğrencilerin temel bilgi
ve becerileri edinmedikleri” sonucuna
varmıştır (Fitzpatrick, 2002, 36).

1920’lerin sonundan itibaren Sovyet
ekonomisinin dinamik sanayileşmesi ile
bağlantılı olarak, Sovyet eğitim sistemi
şaşırtıcı bir oranda büyümüş ve okuma
yazması olmayan eski köylüleri hızlı ve
kitlesel biçimde okuyabilen, yazabilen,
hesap yapabilen aynı zamanda da kuralları ve yönergeleri anlayabilen temel genel ve teknik bilgi sahiplerine, becerili ve
disiplinli sanayi işçilerine dönüştürmeyi
hedeflemiştir. Aynı zamanda, sosyalist
ideolojiyi yaygınlaştırmak ve milyonlarca
Sovyet vatandaşını sosyalist rejimin ilkelerine ve ideallerine bağlı kalmak üzere
eğitmek gibi son derece önemli göreve
yönelmiştir. 1930’ların başında, temel
bilimsel alanlardaki genel bilgi düzeyini
arttırmak için derslerin içeriklerinin daha
iyi belirlenmesiyle daha ayrıntılı ve istikrarlı bir müfredata doğru değişiklikler yapılmıştır (Koutaissoff, 1953, 113-114).
1930’ların sonlarında politeknik eğitimin
terk edildiğini belirtmek gerekir. Koutaissoff açıkladığı gibi
İlkel araçlar ve modası geçmiş makinelerle (yeni ekipman endüstriden
esirgenemezdi) donatılmış okul atölyelerinde kazanılan işçiliğin, modern
bir fabrikada veya madendeki bir işçinin ihtiyaç duyduğu becerilerle hiçbir
ilgisi yoktu (Koutaissoff, 1953, 115).
SSCB’de politeknikçiliğe yönelik yeni
bir ilgi ve bunun üzerine bir tartışma
1950’lerin başında ortaya çıkmıştır
(Simon, 1954). Buna ek olarak, politeknikle ilgili yeni müfredatlar, SSCB
Eğitim Bilimleri Akademisine bağlı
deneysel okullarda test edilmiştir (Simon, 1955).
Bu çabaların bir sonucu olarak, Sovyetler Birliği’nde 1958 eğitim reformu
yoluyla yeni, daha ayrıntılı ve sistematik bir politeknik eğitim modeli ortaya
çıkmıştır (Shapovalenko, 1963, 70-88).

Politeknik eğitimin amaçları, öğrencileri,

SSCB için büyük ölçekte imkansız olan,
özellikle pahalı teknolojik donanıma sahip okulları zorunlu kıldığı gerçeğini
hesaba katmamıştır. Böyle bir eğitim,
özellikle savaş öncesi SSCB döneminde
eksikliği olan son derece şiddetli olan
nitelikli öğretim elemanlarını da gerekli
kılmaktaydı2.

Öğrenciler, güç üretimi, metalurji, makine
mühendisliği, kimya sanayi, inşaat, bitki
yetiştirme, hayvancılık, ulaşım ve iletişim gibi üretim ana dallarının yanı sıra
fiziko-mekanik, fiziko-kimyasal ve biyolojik üretim yöntemlerine (Shapovalenko,
1963, 84) aşina olmak zorunda kalmışlardır (Shapovalenko, 1963, 83).

Politeknik eğitim yoluyla köleleştirici işbölümünü aşma fikrine gelince, bunun
çok basit olduğu kanıtlanmıştır; çünkü
sanayileşmiş işbölümünün, işçilerin emek
araçlarına ve dolaysız maddi üretim
koşullarına boyun eğmesini artırdığını
görmezden gelmiştir. Başka bir deyişle,
köleleştirici işbölümünü, yüksek nitelikli, entelektüel-bilimsel, yönetici emek ile
yarı-nitelikli, fiziksel ve yürütücü emek
arasındaki bölünmeyi arttırmaktadır.

Savaş öncesi yıllarda Sovyet okullarında
politeknikçilik ilkesinin uygulanmasının
zorluklarının bir dizi faktörden kaynaklandığının farkına varmak gerekir.

Sanayileşmiş sosyalist ekonominin 20.
yüzyıl koşullarında her olasılığı için,
Marx’ın aşağıdaki gözlemi son derece
önemlidir:

Her şeyden önce Sovyet eğitimcilerinin
politeknikçilik ve iş okullarıyla ilgili fikirleri, üretim araçlarının doğasını ve henüz
tamamen ya da en azından yeterince
sanayileşmemiş olan emeğin niteliğini
dikkate almıyordu, soyuttu, genel ifadelerle sınırlıydı. Teorik faaliyetleri pratikle
birleştirmede çocuk yetiştirmenin eğitim
açısından büyük önemi göz önüne alındığında, bu fikirler, SSCB’nin ilk on yıllarında olduğu gibi çalışma koşullarının
bariz bir şekilde zor olduğu zamanlarda
çocukların dolaysız emek faaliyetlerinin
her zaman eğitimsel sonuçları olmadığını
hesaba katmamıştır.

Etkinliğin salt bir soyutlanması ile sınırlı işçi etkinliği, her yönü ile makinenin hareketi yoluyla belirlenmiş ve
düzenlenmiştir, tersi söz konusu değildir. Yapısı gereğince, bir otomat olarak, istenilen tarzda hareket etmeye,
makinenin cansız organlarını zorlayan
bilim, işçinin bilincinde yoktur. Tersine,
onun üzerinde, makine yabancı güç
olarak, bizzat makinenin gücü olarak
etki yapar (Marx, 1993, 693).

Buna ek olarak, Sovyet ekonomisinde
manüel araçların kullanımı veya makinelerin çalışması (yüksek düzeyde iş kazası eşliğinde) için sert, monoton fiziksel
emeğin hâkimiyeti, yarı kalifiye işçilerin
çalışma koşullarına boyun eğdirilmesiyle
olduğu kadar belirli vücut eylemlerinde
sıkı bir biçimde uzmanlaşmalarıyla (Tayloristik bir biçimde) ile iç içe geçmiştir ki
bu da herhangi bir politeknik emek faaliyetini imkansız hale getirmiştir.
Dahası, Sovyet eğitimcilerinin politeknikçilikle ilgili düşünceleri, yaratıcı bir teknik
eğitimin, neredeyse tüm tarih boyunca,
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modern makinelerin ve mekanizmaların yapısı ve işleyişine, üretimin çok
yönlü mekanizasyon ve otomasyon
ilkelerine, materyallerin işlenişi için
modern yöntemlere ve üretim organizasyonu ve ekonomisi unsurlarına
aşina kılmak olarak belirlenmiştir; aynı
zamanda öğrenciler genel bir teknik
eğitim almalı ve onlara modern araçların nasıl ele alınması gerektiği öğretilmelidir (Shapovalenko, 1963, 82).

Sosyalist bir toplumda bile, sanayileşmiş
emeğin üretim araçlarının dolaysız işleticileri olan işçiler için öncelikle yabancılaştırıcı bir faaliyet olarak kalmaya devam
ettiğini vurgulamak gerekir. Viktor Vazjulin’in söylediği gibi

2
Burada James McClelland’ın Rusya Sovyet
Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Birleşik İş Okulu’nu
kuran tüzük hakkındaki yorumundan söz etmeye
değer: “Savaş döneminde yaşanan yoksullukla
boğuşan Rusya koşullarını göz önünde bulundurarak, Birleşik İş Okulu yalnızca bir niyet beyanı olarak
hizmet edebilirdi ve olayların da kanıtladığı gibi,
o halde son derece gerçekçilikten uzak bir şeydi
“(McClelland, 1985, 116). 1920’lerde politeknik ve
mesleki eğitim savunucuları arasındaki tartışmalara
ilişkin olarak McClelland şuna işaret etmektedir
“Bolşevik eğitim tartışmalarının her iki tarafındaki
geniş katılımcılar gerçek olanaklarla değil, umut ve
hayallerle ilgilenmekteydi”

103

Makine üretiminde mekanik iş hakimdir, monoton bir iş, üniforma vb.
İnsanın özü, bir insan olarak, ve hatta sadece insanın doğası olarak, canlı
bir varlık olarak, mekanik işin tabiatı
ile uyumlu değildir. Mekanik işin yaygınlığı, insanın emekten hoşnutsuzluk
duymasına neden olur ve bu nedenle,
bu koşullarda, bir ihtiyaç olarak emek
hâkim olamaz (Vazjulin, 1988, 297298).
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Sonuç olarak, sosyalist bir toplumda köleleştirici işbölümünün üstesinden gelmek eğitim yoluyla başarılamaz, çünkü
üreticiler (bunların önemli bir kısmı)
hâlâ üretimin dolaysız fiziksel temsilcilerini oluşturmaktadır. Bana göre, köleleştirici işbölümünü ortadan kaldırmanın
en önemli yolu, manüel veya mekanize
üretim araçlarının dolaysız operatörleri
olarak işçilerin üretim sürecine katılımı
biçimindeki manüel emeğin ortadan kaldırılmasıdır. Emeğin bu radikal dönüşümü Marx tarafından aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
Emek, artık üretim sürecinin kapsamı
içine iyice alınmış durumda değildir,
insan üretim süreci karşısında daha
çok bekçi ve düzenleyici durumundadır.[…] Üretim sürecinin baş aracısı
olmak yerine sürecin yanında yer alır
(Marx, 1993, 705).

Politeknik eğitim kurumu olarak, iş okulunun, ampirizme doğru yönelme anlayışı ve çıraklık eğitimine (çok yönlü bir
çıraklık olmasına rağmen) vurgu yapması
açısından, yeni işçilerin üretici etkinliği
anlama ve kontrol etme pozisyonunda
olmaları için önemli olduğunu belirtmekte fayda vardır.
Ancak üretim araçlarının gelişmiş
araç-gereç mekanizasyon ve otomasyonu yönündeki evrimi, emek faaliyetinin
entelektüel ve bilimsel özelliğini arttırırken işçilerin doğrudan el emeğini önemli
ölçüde azaltır. Bilimin giderek belirli bir
üretken güç oluşturduğu koşullarda, bir
şekilde onların üretimi anlamalarını ve
kontrol etmelerini sağlayacak olan geleceğin üreticilerinin eğitimi, öncelikle
bilimsel bilginin sistematik olarak edinilmesi ve bilimsel olarak düşünme yete-
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neklerinin geliştirilmesiyle ilgilidir. Benim
bakış açımdan, sonuncusu, “bir nesnenin diyalektik ilişkilerinin-parçalarıyla
arasındaki etkileşimlerinin- bütününün
kavramsal temsiline” (Pavlidis, 2015, 16),
“çeşitli nesnelerin oluşumunu ve evrimini
belirleyen çelişkili ilişkilerin torik anlayış
ve temsiline” denk düşmektedir.
Geleceğin olası bir sosyalist toplumun
üretken güçlerinin oldukça yüksek otomasyonlu, bilgi teknolojileri ile birbirlerine bağlı üretim sistemleri olacağı göz
önüne alındığında, bu toplumun üreticileri, bu güçleri kolektif biçimde yönetmek için çok çeşitli bilimsel ve teknolojik
alanlardan hayli nitelikli uzmanlar olmalıdırlar.
Yukarıda anlatılanlar göz önüne alındığında, sosyalist eğitim fikri için gerekli
olan politeknikçilik ilkesi, günümüzde
öğrencilere doğa ve toplum hakkında
genel bilginin yanı sıra toplumun üretken
güçlerinin karakteri, üretim ana dalları
ve bunlarda kullanılan teknolojiler ve bu
teknolojilerin dayandığı bilimsel yasalar
hakkında sistematik bilgi verme olarak
anlaşılmalıdır.
Eğitsel amaçlar için pratik-üretici etkinlik
konusuna gelince, teknolojik açıdan en
gelişmiş ülkelerde bu durum artık fabrikalarda genişletilmiş bir çıraklık biçiminden farklı değildir. Çağdaş çocukların
pratik-üretici becerilerinin geliştirilmesi
esas olarak okul derslerinde, bilim laboratuarlarında ve modern makine atölyelerinde çok boyutlu sanatsal, el sanatları
ve deneysel etkinlikler biçiminde olabilir.
Sonuç olarak
SSCB’deki eğitim sistemi tarafından alınan derse rağmen, savaş öncesi on yılların pedagojik arayışları, kişilik ve kişilik
geliştirmeye dair sosyalist algının daha
iyi anlaşılması ve daha da geliştirilmesi
için ilginç bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler
bize sosyalist toplumun inşacılarına yön
veren ideallerin net bir resmini sunmaktadır.
Son söz olarak Anton Makarenko’dan tipik bir alıntıya değinmekte fayda var. Eski
bir öğrencisine yazdığı mektubunda hayatın anlamı meselesine atıfta bulunarak
şunları yazıyor:
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•

Makarenko, A.S (1958a), “Metodika organizacii vospitatel’nogo processa”, in A.S.
Makarenko, Sochinenija v semi tomah,
vol. V, Moscow: Izdatel’stvo Akademii Pedagogicheskih Nauk RSFSR.

•

Makarenko, A.S (1958b), “Cel’ vospitanija”,
in A.S. Makarenko, Sochinenija v semi tomah, vol. V, Moscow: Izdatel’stvo Akademii Pedagogicheskih Nauk RSFSR.

•

Makarenko, A.S. (1958c), “Pis’mo F. Borisovu”, in A.S. Makarenko, Sochinenija v
semi tomah, vol. VII, Moscow: Izdatel’stvo
Akademii Pedagogicheskih Nauk RSFSR.

•

Makarenko, A.S. (1986), “Operacionnyj
plan pedagogicheskoj raboty trudovoj
kommuny im. F.E. Dzerzhinskogo”, in A.S.
Makarenko, Pedagogicheskie Sochinenija:
v 8 t.  vol. 8, Moscow: Pedagogika

•

Marx, K. and Engels, F. (1975), “The German Ideology”, in K. Marx and F. Engels,
Collected Works, vol. 5. London: Lawrence
& Wishart.

•

Marx, K. (1985), “Instructions for the Delegates of the Provisional General Council:
The Different Questions”, in K. Marx and F.
Engels, Collected Works, vol. 20. London:
Lawrence & Wishart.

•

Marx, K. (1989), “Critique of the Gotha
Programme”, in K. Marx and F. Engels,
Collected Works, vol. 24. London: Lawrence & Wishart.

•

Marx, K. (1993), Grundrisse, London: Penguin Books.

•

Marx, K. (1996), “Capital. Vol. I”, in K. Marx
and F. Engels, Collected Works, vol. 35.
London: Lawrence & Wishart.

•

Pavlidis, P. (2015), “Social Consciousness,
Education and Transformative Activity”
Journal for Critical Education Policy Studies, 13(2), 1-37.

•

Simon, B. (1954), “Polytechnical education in Soviet schools” The Vocational Aspect of Education, 6(12), 3-13.

•

Simon, B. (1955), “Polytechnical education in the U.S.S.R.” The Vocational Aspect
of Education, 7(15), 135-141.

•

Shapovalenko, S.G. (1963), “Creation of
the material and technical basis for communism”, in S.G. Shapovalenko, (ed), Polytechnical Education in the U.S.S.R. Paris:
UNESCO.

•

Vazjulin, V.A. (1988), Logika istorii. Moscow: Izdatel’stvo MGU.

•

Vygotsky, L. (1994), “The socialist alteration of man”, in R. van der Veer, and J. Valsiner (eds), The Vygotsky Reader. Oxford:

References
•

•

Blonsky, P.P. (2000), “Trudovaja shkola”  
in A.V. Ovchinnikov, L.N. Belenchuk and
S.V. Lykov (eds), Antologija po istorii pedagogiki v Rossii (pervaja polovina XX
veka). Moscow: Akademija.
Engels, F. (1976), “Principles of Communism”, in K. Marx and F. Engels, Collected
Works, vol. 6. London: Lawrence & Wishart.

•

Fitzpatrick, S. (2002), Education and Social Mobility in the Soviet Union: 1921-1934.
Cambridge: Cambridge University Press.

•

Koutaissoff, E. (1953), “Soviet Education
and the New Man” Soviet Studies, 5(2),
103-137.

•

Krupskaya, N. (1925), “K voprosu o socialisticheskoj shkole”, in A.G. Kalashnikov
(ed.), Sovetskaja proizvodestvenno-trudovaja shkola, vol.1, Moscow: Rabotnik
Prosveschenija.

•

Lunacharsky, A. (1972), “Osnovnye principy edinoj trudovoj shkoly”, in A.N. Alekseev and N.P. Scherbov (eds), Hrestomatija po istorii sovetskoj shkoly i pedagogiki.
Moscow: Prosveschenie.

•

•

•

McClelland, J.C. (1985), “The Utopian and
the Heroic: Divergent Paths to the Communist Educational Ideal”, in A. Gleason,
P. Kenez, and R. Stites (eds), Bolshevik
Culture. Bloomington: Indiana University
Press.
Makarenko, A. (1965), Problems of Soviet
School Education, trans. by O. Shartse,
Moscow: Progress Publishers.
Makarenko, A.S. (1957), “Ob opyte trudovoj zaboty”, in A.S. Makarenko, Sochinenija v semi tomah, vol. IV, Moscow: Izdatel’stvo Akademii Pedagogicheskih Nauk
RSFSR.

Çeviri

Yaşamı olduğu gibi seviyorum. Yaşam,
kılgısal olmadığı, ölçüt olarak bencilliği almadığı, mücadeleler, riskler,
sıkıntılar ve düşüncelerden, […]oluştuğu için güzeldir… Yaşamı sevdiğim
için yaşıyorum, geceyi, gündüzü seviyorum, mücadele etmeyi seviyorum,
insanın büyümesini, doğayla boğuşmasını, özellikle de kendi doğasıyla
boğuşmasını seyretmeyi seviyorum
[…] İnsanlar her zaman böyle yaşamıştır ve bundan sonra da böyle yaşayacaktır. Ancak şimdi giderek daha
da artan bir biçimde kolektif hayatta
mutluluk bulmaya, kişisel zaferlerine
değil bütün insanlığın zaferlerine sevindiklerini öğreniyorlar. Sosyalizmin
asıl anlamı da budur (Makarenko,

Blackwell

Atina’da düzenlenen VII. Uluslararası
Eleştirel Eğitim konferansında sunulan
sözlü bildirinin genişletilmiş metnidir.
Yazarının izni ile çevrilmiştir.
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“PAULO FREİRE:
DİYALOĞUN PEDAGOJİSİNE GİDEN YOL”
Murat Kaymak
mkaymak68@gmail.com

P
Kitap

aolo
Vittoria’nın,
Freire
üzerine
yazdığı,
Yasemin
Tezgiden Cakcak ve Erdal Cakcak’ın Türkçeleştirdiği
Ahmet Yıldız’ın
“Önsöz”ünü yazdığı “Paulo Freire: Diyaloğun Pedagojisine Giden Yol” adlı
kitabı birçok açıdan üzerinde durulmayı
hak ediyor.
Türkiye, Freire’nin düşünceleriyle 1990’ların başında tanıştı. Tespit edebildiğim kadarıyla Freire’den Türkçe’deki ilk yayın,
Adam Sanat Dergisi’nin 1990 yılının Ekim
ayında yayınlanan 59. sayısındaki “Ezilenlerin Eğitimi” başlıklı makaledir. Söz
konusu makale “Ezilenlerin Pedagojisi”
kitabının 2. Bölümünü içerir. Bu bölüm
Türkçeye Yurdanur Salman ve Gülşat Aygen tarafından çevrilmiştir.
1990 yılından bu yana Freire ve onun
geliştirdiği Eleştirel Pedagoji hakkında
Türkçe yazının çeşitlendiğini, güçlendiğini söyleyebiliriz. Freire’nin başyapıtı sayılan “Ezilenlerin Pedagojisi”nin ilk basımı 1991 yılında yapılmıştı. O günlerden
bugüne kitaba olan ilginin azalmadığını,
hatta arttığını görüyoruz. Freire, Türkiye’de eğitim yazınını takip edenler, yaşanan sorunlara eleştirel biçimde yaklaşan-
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lar ve eğitim aktivistleri
tarafından, bilinen biri.
Bu bilinmenin onun hak
ettiği kadar olup olmadığı
hakkında çok şey söylenebilir. Ancak 1990 yılından
bugüne kadar geçen zamanı dikkate aldığımızda
gelinen noktanın önemli
olduğunu düşünüyorum. Bu başarıda
Freire’nin eserleri kadar Eleştirel Pedagojiyle ilgili diğer yayınların, Freire üzerine
yazıların, çeviri kitapların payı göz ardı
edilemez. Paolo Vittoria’nın çalışmasının
da bu çerçevede önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki “Paulo
Freire-Diyaloğun Pedagojisine Giden
Yol”, Freire ve Eleştirel Pedagoji ile yeni
tanışanların beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır.
Kitap, “İnsanları Ezmenin Eski ve Yeni Biçimleri” adlı bir giriş ve Freire’nin yaşam
deneyimlerini özetleyen, pedagojisinin
temel kavramları üzerinde duran iki kısımdan oluşmakta. Kitaba ek olarak konulan Freire’nin ikinci eşi, aynı zamanda
Freire düşüncesinin önde gelen isimlerinden biri olan Ana Maria Freire röportajı
kitapta anlatılanlara birinci elden bir tanığın katkısı olarak görülmelidir. Kitabın
birinci kısmı Freire’nin diyalog kavramı

Bir düşünce sistemini, akımını, en iyi biçimde tanımanın, anlamanın, öğrenmenin
yolu o sistemin, akımın kurucu isimi ya
da isimlerinin biyografilerini okumaktan,
yaşam öykülerini bilmekten geçer. Çünkü
hiçbir düşünce boşlukta oluşmuyor. Onu
ifade edenin, ortaya koyanın yaşamının
içinde gelişiyor. Freire’de de bunu en yalın haliyle görebilmekteyiz. Kitap, bu gerçeği kısa ve olabildiğince yalın biçimde
ortaya koymaktadır. Yazarın da belirttiği
gibi “teorik düşünce pratik deneyim ile
bağdaştırılmalıdır.”(s.18)
Kitabın içeriği üzerine notlarımıza, değerlendirmelerimize geçmeden önce
yazarın Freire’nin de özellikle vurguladığı
bir ilkeyi benimsediğini görüyoruz. Freire, sadece eğitim alanını değil, toplumsal
yaşamın tüm alanlarını özellikle de kültürel alanı çözümleyen ve bu çözümlemeler
ışığında dönüştüren bir mücadele pedagojisi ortaya koymuştur. Bunu yaparken,
düşüncelerinden etkilenenlere çağrısı
benim takipçim olmayın, beni nakletmeyin, yeniden yaratındır. Çünkü Freire, deneyimlerin nakledilemeyeceğine, ancak
yeniden yaratılabileceğine inanırdı. Vittoria’nın çalışması da bu çağrıya uygun
biçimde onun, yazdıklarını, deneyimlerini
kendince yeniden yapılandıran birinin çalışmasıdır.
Yeni Pedagojinin Keşfi
Freire düşüncesinin gelişiminde Brezilya
Recifte’ki yaşamının ve buradaki okuryazarlık çalışmalarının payı büyüktür.
Çocukluğunda ve gençliğinde karşılaştığı yoksulluk ve baskılar, geri kalmışlık
üzerine düşünceleri, onu sadece rahatsız

etmekle kalmıyor, nasıl çözüleceği üzerine düşünmesine de neden olmuştur.
Okuryazarlık deneyimleri ise ona bu sorunların çözümüyle ilgili yeni düşünceler
geliştirmesine anahtar rol oynayacaktır.
Brezilya’da 1 Nisan 1964 yılında gerçekleşen askeri darbe Recifteki bu insanı bütün bir dünyaya taşıyan adımın başlangıcı
olmuştur. Şili’de başlayan sürgün yaşamı
daha sonra birçok ülkede, kıtadaki deneyimleri Recifte geliştirdiği okuryazarlık yöntemini ve egemen hegemonyaya
karşı mücadele biçimlerini geliştirmesine
neden olacaktır.
Vittoria, Freire’nin yaşam öyküsünü ve
düşüncesinin gelişimini önce çocukluğundan başlatmaktadır. Freire de kendi
yaşamıyla ilgili yazdıklarında ve söyleşilerinde çocukluğuna sıkça göndermelerde
bulunur. Türkiye’de 2000 yılında yayınlanan “Yüreğin Pedagojisi” adlı kitabında
yer alan “İlk Dünyam”(s.31) başlıklı yazısı
tam olarak böyledir.
Freire, üniversiteden hukukçu olarak mezun olmasına rağmen, eğitim alanında
çalışmayı seçer. Sınai Sosyal Hizmetler
Kurumunda 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Recife Üniversitesinin Kültürel
Genişleme bölümünden sorumlu oluyor.
Öğretmenliği ve bu yeni görevi ülkenin geri kuzey kasabalarından biri olan
Angicos’taki okuryazarlık projesinin
koordinatörü seçilmesini sağlıyor. Vittoria, Ancigos deneyimine özel olarak
odaklanmakta ve bu kasabanın neden
Freire’nin yönettiği “okuryazarlık projesinin odak noktası olmuştu?” sorusunu
sormaktadır. Çünkü buradaki deneyim,
hem kendi pedagojisini geleneksel pedagojiden koparmasına, hem de projenin
arkasındaki siyasal güçleri yakından tanımasına neden olacaktır. Onun pedagojisinin gelişiminde Angicos deneyimi yeni
bir sentez için bütün imkânları içerecek
niteliktedir. Nitekim 2 Nisan 1963’te Angicos projesinin son günündeki kapanış
töreninde yaptığı konuşmada Freire yeni
pedagojisinin temelini oluşturan yaklaşımını şöyle özetleyecektir:

Kitap

ve bu kavramın etkileri üzerine odaklanmaktadır. Özellikle bu kısmı oluşturan
beş alt bölümde Freire’nin seçilmiş yaşam deneyimleri ile düşüncesinin gelişimi
aktarılmaktadır. Yazar bu süreci Freire’nin
diyaloğa dayalı pedagojisine giden yol
olarak nitelendirmektedir. İkinci kısımda
ise Freire’nin düşünce sistemini oluşturan
“ezme, toplumsal dönüşüm, constizaçao(bilinçlenme), praksis, diyalog” kavramları üzerinde durulmaktadır.
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“Pek çok yöntemsel tabuyu kırdık. Okul’un
ötesine geçip ona ‘Kültür Çemberi’ adını
verdik; “öğrenci” ‘tartışma katılımcısı’ ile
‘ders’, ‘diyalog’ ile ‘akademik müfredat’
ise ‘bizleri zora sokan toplumsal durumlar’ ile yer değiştirdi. Katılımcılar ile tartışmalar yaptık, insanların fikirlerinde ve
deneyimlerinde var olan bilgeliğin ortaya
çıkmasını sağladık.” (s.45)

Kitap

Vittoria’da bu deneyimle ilgili olarak; “Tarihsel olarak Angicos örneği bize gösterir
ki, öğrenmek ve dinlemek öğretmektir
ve öğretmek, mevcut uygulamaları insan
haklarına dönüştürmek için öğrenmektir.
İşte bu son derece insancıla özelliği yüzünden bu deneyim kendini Amerikan
programına uyumlandırmamış, pedagojik anlamının çok ötesine geçen politik
ifadesiyle, yeniden düşünülmek ve tartışılmak zorunda kalmıştır.”(s.46) diye yazmaktadır.
Bu başarılı proje 1964 darbesinde özel
soruşturmaya konu olacak ve Freire tutuklanacak birçok katılımcı da bu baskı
ortamından nasibini alacaktır. İlginç olan
askeri hükümetin bir taraftan Freire’yi
yargılarken uygulamaya koyduğu okuryazarlık projesinde onun yöntemini taklit
etmesidir. Haklı olarak bu durum yazar
tarafından “askeri hükümetin maskaralığı” olarak nitelendirilmiştir.
Freire Dünya Sahnesinde
Yukarıda da belirttiğimiz üzere 1964
darbesi, Freire’nin dünya sahnesine çıkmasına neden olacaktır. Önce Bolivya
ardından Şili’de geçen 5 yıl onun eleştirel
pedagojisinin gelişmesinde önemli yer
tutar. Brezilya’daki okuryazarlık deneyimini burada da uygulamaya koyar. Şili’nin
Birleşmiş Millet tarafından okumazyazmazlıkla en başarılı biçimde mücadele
eden ülke seçilmesine katkısı büyük olacaktır. Şili’den sonra Freire kısa bir süre
(Nisan 1969-Şubat 1970) ABD’de Harvard
Üniversitesinde çalışmaya başlayacaktır.
Vittoria’nın da belirttiği üzere (s.59-60)
ABD’de solcu entelektüellerle tanışacak
ve eleştirel pedagojinin kavramlarını bunlarla tartışma fırsatı bulacaktır. 1970 yılın-
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da Dünya Kiliseler birliğinde çalışmaya
başlayacaktır. Bu tarihten itibaren başta
Portekizce konuşan eski Portekiz sömürgeleri olmak üzere çok sayıda Afrika,
Orta Amerika ve Asya ülkelerinde okuryazarlık kampanyalarında görev alacaktır. Bu ziyaretler onu “ezme ve ezmeye
ev sahipliği yapan” ülkelerdeki egemen
bilinçten kurtarma misyonuyla donatacaktır. Bu ülkelerden bazıları Tanzanya,
Gine Bissau, Mozambik, Angola, Cape
Verde(Yeşil Burun Adaları), Sao Tome ve
Principe, Peru, Nikaragua, Avustralya, Fiji
adaları, İtalya’dır.
Paolo Vittoria, kitabında bu deneyimlerden Gine Bissau ve Cape Verde’yi öne
çıkarmaktadır. Çünkü “Gine Bissau’daki
siyasal ortam Freire’nin inançlarına
uygundu.” (s.63) Freire açısından Gine
Bissau deneyiminin en önemli kazanımı
“halkından öğrenen devrimci” diye nitelediği Amilcar Cabral gibi birini keşfetmiş
olmasıdır. Freire’nin kendi sözleriyle, Cabral’ın en etkileyici yanı sınıf mücadelesinden çok üretim araçları üzerinde durmasıdır. Üretim araçlarının geliştirilmesi ve
değiştirilmesi ise ona göre eğitimi gerekli
kılmaktaydı. Yazarın da belirttiği üzere
Freire, Cabral sonrasında, eğitim, üretim
ve sömürgeleşmeden kurtulma arasındaki ilişkiler üzerine önemli açılımlar yapacaktır ve bu da onu radikalleştirecek,
pedagojisini ezilenlerden yana toplumsal
hareketlerin ezilme biçimlerinden kurtulmak için toplumsal dönüşüm pedagojisi
haline getirecektir.
Freire’nin Pedagojisinin Kavramları
Kitabın ikinci kısmında Vittoria, Freire’nin
pedagojisini 5 temel nokta üzerinden
açıklamaya çalışmaktadır. İlk olarak pedagojisinde anahtar rolünde olduğunu
belirttiği “ezme” sözcüğü (s.95) üzerinde durmaktadır. Çünkü Freire’nin amacı
sömürülen, nesneleştirilen insanı özgürleştirmek için ezme-ezilme durumunun
siyasal köklerini ortaya çıkarmaktır. Freire
bunu Ezilenlerin Pedagojisinde ayrıntılı
biçimde ortaya koymuştur. Ezme-ezilme
ilişkilerinin olduğu yerde ezilene, ezi-

Ezme-ezilme durumu üzerinde duran, bu
ilişkiyi bütün yönleriyle ortaya koymaya
çalışan Freire, ezilenlerde “özgürlük korkusu” olduğunu tespit eder. Yazar Vittoria, “özgürlük korkusu” başlığı altında
Freire’nin ezilenlerin bilincindeki yabancılaşmanın en önemli göstergesi olan bu
konuda Freire’nin analizlerini bize aktarmaktadır. Egemenler, ezilenlerdeki özgürlük korkusunu sürekli güçlendirmek
isterler. Örneğin sahip olma, satın alma,
üretim ve tüketim yapma özgürlüğüne
dayanan bir “yanlış özgürlük mitini”
ezilenlere manipülatif biçimde sunarlar.
Ezilenlerin pedagojisi bunu fark etmek,
birey üzerindeki tahakküm süreçlerini etkisiz hale getirmekle başlar.
Yazar “eğitim ve değişim” başlığı altında
Freire’nin eğitime nasıl bir işlev yüklediğini bu işlevlerin arkasındaki bilgi anlayışını bize özetlemektedir. Onun eğitim
anlayışında eğitimin ilişkisel bir temele
dayanması gerçeği vardır. Çünkü insanlar
ilişkisel varlıklardır.
Bilinçle ve praksis başlığı altında Freire’nin eserlerinde sıkça rastlanan Conscientozaçao (bilinçlenme) sözcüğü ve
bunun oluşumunun zorunlu kıldığı praksisi açıklamaktadır.
Conscientozaçao, terimini biz bilinçlenme olarak çeviriyor olsak da kavram,
sadece bilinçte var olan bir durumu değil aynı zamanda dış dünyayla ilişkilidir.
Kavramın çok yönlülüğü Freire açısında
önemli olmakla birlikte Vittoria, bu kavramı “evrimci ve gelişimci” bulmaktadır.
(s.116)
Bu noktada bilinçlenme sürecinin
öncekinden sonrakine doğru bir evrim
içerdiğini görmek gerekir.

Freire’nin bilinçleme süreci “geçişli
olmayan bilinçten eleştirel bilince”
geçiştir. Geçişli olmayan bilinç, kendini
gerçekliğin bilgisine açmak yerine kaderci, batıl inançlara dayalı yorumlarla yetinen bilinçtir. Yabancılaşmış bilinçtir. Buna
karşılık eleştirel bilinç, geçişsiz bilincin
üstesinden gelinerek oluşturulur. Bu bilinç, görünüşle yetinmez, gerçekliğin
özünü merak eder, bilmek ister. Bilgiye
sorgulayarak, diyalog kurarak, keşfederek ulaşır.
Gerçek anlamda bilinçlenmenin anlam
kazanması ise praksisle olmaktadır. Yazar Freire’nin eserlerinde sıkça geçen bu
kavramı çözümlemekte ve ardından insanın varoluşsal ihtiyacı olarak gördüğü
diyalog kavramı üzerinde durmaktadır.
Diyalogda ise asıl olan eleştirel diyaloğa
sahip olmaktır. Çünkü eleştirel diyalog,
politik eylemdir. Kısacası “diyaloğa dayalı
eğitimin temel dayanağı insandır, insanın
dünyayla ilişkisidir, belirli bir zaman ve belirli bir yerde olma durumudur.”
Son olarak bu değerli eserden biraz da ülkemizin gündemine de çağrışımlar içeren
bir paragrafı buraya aktarmak istiyorum.
“Demokrasiyi demokrasi pratiği ile öğrenmek katılım, farklılıklara saygı, zıtlaşma ve çatışmanın kabulünü gerektiren
zor bir süreçtir.

Kitap

lenin kendi sesi değil kendisine dayatılanın sesi yön verir. Ezenin talimatları
takip edilir. Ezilen, ezene bağımlı, onun
koşullarına uyumlu davranır. Kendi düşüncelerini baskılar. “Sessizlik kültürü”
içinde yaşamını sürdürür. Böylece Freire
pedagojisinin bir başka önemli kavramı
“sessizlik kültürü” üzerinde durur.

Eğitim yaşamak, buluşmak, bilmek için,
başarı ve hayal kırıklığı için, şiddet ve
kuşak çatışması için bir alandır. İlişki dinamikleri içinde demokratik süreçleri alıp
çoğaltmak zorunda olan bir toplumsal
labaratuardır; ilişkilerde yaşar, ilişkilere
yaslanır. Tartışmayı, araştırmayı, merakı ve estetik deneyimleri teşvik eden bir
alan olmayı sürdükçe radikal bir biçimde
demokratik bir ortam olarak görev yapacaktır. Eğitimin demokrasiyi tek başına
inşa etmesi beklenemezse de bir ülkenin
eğitim sistemi demokratik olmadan o ülkenin tam anlamıyla demokratik olması
mümkün değildir.” (s.134)
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Söyleşi

Eleştirel Pedagoji: Paolo, Paulo Freire:
Diyaloğun Pedagojisine Giden Yol adlı
kitabın pek çok farklı dile çevrildikten
sonra Türkiye’de de yayımlandı. Bize
söyler misin kitap hangi dillerde basıldı
ve dünyada nasıl böyle popüler oldu?
Paolo Vittoria: Öncelikle Türk okuyucularla kitabım hakkında söyleşme fırsatı
verdiğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Kitabı ana dilim olan İtalyanca yazdım. Orijinal adı Narrando Paulo Freire per
una pedagogia del diago. Aslında doktora
tezimin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Doğruyu söylemem gerekirse, başlangıçta,
tezi bastırmak oldukça zor görünüyordu.
Paulo Freire İtalya’da, yetmişli yıllarda
popülerdi. Sendikal hareketler, öğrenciler, işçiler, eğitimciler, onun politika ve
eğitimle ilgili fikirlerine açıktılar. Sonraları, İtalya’da neredeyse unutuldu; teknisist
ve sözde tarafsız eğitim içinde kayboldu
gitti. Geçmişte kalmış bir yazar olarak
anılmaya başlandı.
Aslına bakarsanız Freire’nın teknisizme,
beceri eğitimine, bankacı eğitim sisteminin borç, alacak ve rekabetine hiçbir katkısı olmamıştır. Daha çok bu modeli sert
bir şekilde eleştiren pedagoji alanının
başlıca seslerinden biri olmuştur.
Sonunda, doktora tezim Carlo Delfino
Editore tarafından 2008’de profesör Fausto Telleri’nin Paulo Freire’ye olan ilgisi
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sayesinde basıldı. Basıldıktan sonra eleştirel eğitimciler ve dünyadaki kimi çevreler tarafından çok beğenildi. İlk basımdan
sonra, kitap Rumence’ye, Portekizce’ye,
İspanyolca’ya, İngilizce’ye1 çevrildi. Şimdi
de Türkçe basılmış olmasından dolayı çok
mutluyum.
Kitabı, sadece Paulo Freire’yi anlatarak
değil, onun fikirleri ve deneyimleri hakkında kendi görüşlerimi de aktararak basit bir dille yazmaya çalıştım. Anlatıların
tıpkı öğretici ve teorik söylemlerde olduğu gibi kavramları ifade etme potansiyeli
olduğunu düşünüyorum. Kitapta bu iki
önemli özelliği bir araya getirerek olağanüstü bir eğitimcinin hikayesi ve düşünceleri ile kurduğum diyaloğu yansıtmaya
çalıştım. Freire ile şaşırtıcı bir biçimde
empati kurmaya başladım. Freire diya1
VITTORIA, P. (2008) Narrando Paulo Freire.
Per una pedagogia del dialogo: pensieri dialoghi,
esperienze. Sassari: Carlo Delfino Editore. VITTORIA, P. (2009) Paulo Freire: Viata si Opera. Pentru
o pedagogie a dialogului. (Çeviren Daniel Mara).
Bükreş: Editura Didactica si Pedagogica. VITTORIA,
P. (2011) Narrando Paulo Freire. Por uma pedagogia
do diálogo. (Çeviren Marcia Wolff). Rio de Janeiro:
Editora Universitária UFRJ. VITTORIA, P. (2014)
Narrando Paulo Freire. Por una pedagogía del
diálogo. (Translated by Camila Valdés León) Xátiva:
Instituto Paulo Freire de España – Ediciones Del
Crec. VITTORIA, P. (2015) Narrating Paulo Freire:
toward a pedagogy of dialogue. (Çeviren Christopher Tribe) London: IEPS Publications. VITTORIA, P.
(2017) Paulo Freire - Diyaloğun Pedagojisine Giden
Yol (Çeviren Yasemin Tezgiden and Erdal Cakcak),
Ankara: Kalkedon Yayıncılık..

E.P: Bu kitabı diğer kitaplardan ayıran şeyin senin Freire’nin pedagojisini
onun yaşam hikayesiyle ilişkilendirmen olduğuna inanıyorum. Kitapta
çocuk Paulo’nun nasıl filozof Freire’ye
dönüştüğünü açık seçik görebiliyoruz.
Bu bağlantıları nasıl kurdun?
P.V: Freire’nin içinde Recife, Kuzeydoğu
Brezilya ve çocukken yaşadığı tüm yerleri
bulabilirsiniz. Hepimizin içinde bir çocuk
var ... Freire’nin içinde neden olmasın?
Freire, Pedagogia da Esperanca, Cartas
a Cristina, Na Sombra Desta Mangueira2
gibi birkaç kitabında çocukluğundan söz
eder. Bu yüzden ben sadece Freire’nin
kendi sözcükleriyle açtığı yolu takip etmeye çalıştım ... Çocukluğunu, çocukluk mekanlarını ve imgelerini anlattım.
Özellikle adaletsizliğe, eşitsizliğe ve de
çocukluğundan itibaren yaşadığı eğitim
olanaklarının azlığına karşı duyarlılığını
aktardım. Çocukluğunda adaletsizlikten
muzdarip olan Paulo’nun bir eğitimci
olarak gösterdiği çaba bu duyarlılığını tamamlamıştı.
Hiçbir eğitimci kendi çocukluğunu unut2
Freire, P. (2004) Pedagogy of Hope. Reliving
Pedagogy of the Oppressed, Bloomsbury (Orijinal
adı Pedagogia da esperança. Um reencontro
com a pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e
Terra, 1992). Freire, P. (1996) Letters to Cristina:
Reflections on my life and work, çevirenler Donaldo
Macedo, Quilda Macedo veAlexandre Oliveira. New
York ve London: Routledge. (Orijinal adı, Cartas a
Cristina: reflexões sobre minha vida e minha práxis,
2003, Editora UNESP) Freire, P. (1995) À sombra
desta mangueira. São Paulo: Olho D’Água.

mamalı. Freire sadece çocukluğunu
unutmamakla kalmıyor, sık sık da bize
anlatıyor. Recife’yi anlatıyor, Jaboatão’yu
anlatıyor, mango ağaçlarını, yoksulluğu
ve çevresindeki sefaleti anlatıyor. Çocukluğu düşünmeden eğitimden (ve yetişkin
eğitiminden) söz etmek çok zor olurdu.
Çocukluk, yaşamımızdaki her yeniye
başlamanın ya da yeniden başlamanın
da adıdır aynı zamanda. Yarattığımız
her yeni sözcüktür. Çocukluk deneyimi
sadece biyolojik bir durum değil aynı
zamanda yaşadığımız dünyayla yüzleşen etik bir durumdur da. Rio de Janerio’nun Estadual Üniversitesi’nde çalışan
Arjantinli dostum ve meslektaşım Walter
Kohan’dan da çocukluğun önemiyle ilgili
çok şey öğrendim. Kohan’ın çocukluğa
ve eğitime ilişkin çok ilginç bir bakış açısı
var. Çocukluk, yaşam hikayemizin önemli bir kısmı. Paulo Freire de hepimiz gibi
hem bir yetişkin, hem de bir çocuktu.
E.P: Brezilya’daki araştırma sürecinden
söz edebilir misin? Freire’nin yaşamında
yer alan birçok önemli insana ve böylesine önemli belgelere ulaşmayı nasıl
başardın?
P.V: Araştırmam ve entelektüel merakım açısından tanıdığım en önemli insan
Donna Maria oldu. Kitapta direk olarak
yer almıyor, çünkü onu kitabı yazmadan
önce tanıdım. Brezilya’ya gitmeden önce
ülke ve hatta dille ilgili pek fazla bir şey
bilmiyordum. Çok uzaklarda, yabancı bir
ülkede kaybolmuş gibiydim. Napoli’de
bir eğitimci olarak çalışırken başka ülkelerdeki sosyal projelere ilgi duyuyordum.
Bu yüzden de Brezilya’ya gidip orada
Brezilyalı bir aileye misafir oldum. Romulo, sosyal bir proje için bir boyama atölyesini koordine ediyordu, kendisiyle hala
iyi arkadaşız. Annesi, Maria, gerçek bir
bilgeydi; bana Portekizce, Recife, Brezilya ve oradaki eğitim ile ilgili pek çok şey
öğretti. Brezilya’da bulunduğum sürede
tanıdığım en önemli kişi Maria olmuştu.
Kısa bir süre okula gitmiş olmasına rağmen derin bir tecrübeyle yoğrulmuş bilge
bir kadındı. Harika bir insandı. Maria beş
oğlu olan, yaşlı bir kadındı. Güçlükler karşısında asil duruşunu ve sevecenliğini yitirmezdi. Bana oğlu gibi davranırdı. Bana
fikirlerimi yoğunluk içinde yaşamayı, ken-
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log, eleştirel bilinç, teori ve pratik arasındaki ilişki, ezilme ve özgürlük korkusu
gibi varoluşumuzun kimi özelliklerini yakalıyor. Dürüst olmak gerekirse, kitabın
eleştirel eğitim alanında bu kadar popüler olacağını düşünmezdim. Ama şimdi
düşünüyorum da kitabın popülerliğinin
nedenlerden bir tanesi Freire’nin fikirlerinin politik ve varoluşsal özelliği ve benim bu fikirlerin ruhuna olan yakınlığım.
Diğer sebep de egemen kültür, rekabetçi
ve teknisist eğitim uyguluyor olmasına
rağmen bizlerin insancıl yöntemlerle eğitim yapma arayışında olan bilim insanlarına gereksinim duyuyor olmamız. Şunu
da eklemek gerekirse, bu bazı açılardan
tartışılabilecek militan bir kitap. Evet, bu
diyaloğa açık bir kitap.
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dime güvenmeyi, hislerimi saklamamayı
öğretti. Yoksulluğa karşı savaşıyordu,
ama tanıdığım en zengin insandı.

Söyleşi

Maria ile olan sohbetlerimiz bana güç
kazandırdı; bu sayede merakımı ve entelektüel ilgilerimi daha iyi organize etmeyi
öğrendim. Freire de naif ve epistemolojik
meraktan söz eder. Donna Maria ve ailesi
sayesinde yıllar sonra Brezilya’da, Federal University of Rio de Janerio’da profesör oldum.
Bir başka önemli şey de şu ki gerçek bir
araştırma ofiste yapılmaz. Gerçek bir
araştırmanın ilgilerimizi harekete geçirmesi, bilgiye ulaşmak için bizi araştırmaya, iletişime, söyleşiler yapmaya, anlatılara ve imgelere sevk etmesi gerekir.
Sadece yazılım aracılığıyla elde edilecek
bilgi ile yetinemeyiz. Araştırma bilgilerimizin pratiğe dökülmesine, kendi fikirlerimize meydan okumamıza gereksinim
duyar. Tarihsel-pedagojik çalışmalar dokümanlar, gazete haberleri, fotoğraflar
üzerinde çalışmayı gerektirir. Paulo’nun
yakını, Nita Freire, Lutgardes Freire,
onunla çalışan Marcos Guera, Valquiria
Felix gibi bazı eğitimcilere, Freire’nin,
Certão’nun küçük bir şehri olan Angicos’dan bazı eski öğrencileri gibi bizzat
tanıdığı insanlara ulaşma şansını yakaladım. Hepsine yardımseverlikleri ve kibarlıkları için minnettarım.
Her karşılaşmadan, her belgeden, her
söyleşiden, her okumadan, her fotoğraftan Freire ve kendimle ilgili çok şey öğrendim. Ve hiç durmadım.
E.P: Peki neden Freire’nin felsefesini
çalışmaya karar verdin? Freire’nin senin
kendi eğitim felsefen ve kendi kişisel
yaşam öykün üzerindeki etkisi nedir?
Bize kendi bireysel ve pedagojik hikayeni kısaca anlatabilir misin?
P.V: Freire külliyatı ile onun memleketi
olan Recife’de tamamen şans eseri tanıştım. Katıldığım sosyal proje için gittiğim kasabada gezinirken eski bir kitapçıya girdim ve Freire’nin Educação and
Mudança3 adlı kitabını aldım. Eğitimci
3
Freire, P. Educação e mudança, Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2003, s. 19. (Orijinali
İspanyolca olarak Educación y cambio adıyla
yayınlanmıştır, Buenos Aires: Búsqueda, 1976)
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Paulo Freire’yi daha yeni duymuştum.
Kitapla tam olarak şans eseri karşılaştım
diyebiliriz. Adına favela denilen nehirle
kanalizasyon arasına kurulmuş sıhhi tesisatın olmadığı evlerdeki eşitsizliklerin,
yoksulluğun, sefaletin ve sokaklarda yalın
ayak gezen çocukların içinde bulunduğu
koşulların tarihsel nedenlerini öğrenmeye başladım. Freire’nin buna verdiği yanıt tarihsel sömürgeleşme süreciydi ve
bu süreç toplumsal eşitsizlikleri yeniden
üreten bir eğitim yaratıyordu. Eğitimin
büyük gücünü, ama aynı zamanda dramatik sınırlarını ve iflah olmaz çelişkilerini anladım. Bu okuma benim iç dünyamı
değiştirdi. Çünkü eğitim öncelikli olarak
içimizde yaşayan bir şey, bizim bilincimiz.
Bilincim deneyimlediklerimle ve kitabın
bana yavaş yavaş öğrettikleriyle açıldı.
Freire’nin düşünceleriyle olağanüstü bir
empati kurdum. Freire kimi zaman bana
uzun süredir düşündüğüm ama ifade
edemediğim düşüncelerimi tam olarak
benim ifade edeceğim şekilde ifade ediyormuş gibi geliyordu. Yazma şeklini çok
yalın, doğrudan ve samimi bulmuştum.
İtalya’ya geri döndüğümde, Freire’yi doktora tezimin konusu olarak seçtim. Daha
önce de söylediğim gibi, birkaç istisna
hariç Freire’nin İtalyan kültür dünyasında unutulduğu ve “Avrupa-merkezci bir
tropikal” anlayışla görüldüğü göz önüne
alındığında, bu cesaret isteyen bir karardı.
Sonra Brezilya’ya yerleştim. Önce doktora sonrası araştırma için Rio de Janeiro’da yaşamaya başladım, sonra da Universidade Federal do Rio de Janeiro’da
profesör oldum ve orada yaklaşık on yıl
çalıştım. Bu üniversitede, meslektaşlarımdan, öğrencilerimden ve toplumsal
hareketlerden çok şey öğrendim. Fakat,
son yıllarda “Ulysses’in Çağrısı” diye adlandırabileceğim köklerime geri dönme
arzusu duymaya başladım. Artık çalışmalarıma memleketim Napoli’de devam
etmek, düşünce ve uygulamayı orada
deneyimlemek istiyordum. Böylece, bu
yıl II. Federico Napoli Üniversitesi’ne geri
döndüm. Kolay olmadı, çünkü Ullysses
hikayesinin metaforik olarak gösterdiği
gibi kişinin köklerine geri dönmesi en zor
yolculuktur. Şu anda memleketine geri

Kısacası Freire’nin ve Freire üzerine çalışmaya başladıktan sonra yaşadıklarımın
benim düşünce hayatıma ve eğitim çalışmalarıma etkisi çok derin oldu. Elbette ki
düşünce evrenim Freire ile sınırlı değil,
“topraksızlar hareketi” gibi toplumsal
hareketlerin pedagojisine, Augusto Boal’un ezilenlerin tiyatrosuna, Rubem Alves’in yaratıcı pedagojisine, Gramsci’nın
politik-eğitim felsefesine ve Danilo Dolci,
Aldo Capitini, Bruno Ciari, Ada Gobetti,
Lorenzo Milani gibi eğitimcilere de çok
şey borçluyum. Ve yine Janusz Korcack’ın eğitim üzerine düşünceleri ile Avrupa’daki büyük eleştirel pedagoji alanı ve
Latin Amerika’nın halk eğitimi beni besleyen önemli kaynaklar oldu.
E.P: Kitapta Freire’nin geride satır satır takip edilmesi gereken bir el kitabı,
bir kılavuz kitap bırakmadığını özellikle vurguluyorsun. Farklı bağlamlarda
yeniden yorumlanmak, yeniden yapılandırılmak istediğini dile getiriyorsun.
Takipçilerinin onun tavsiyelerini yerine
getirebildiğini düşünüyor musun? Freire
dünyada nasıl algılanıyor?
P.V: Freire’yi o hayattayken bile çok fazla insan anlamadı. Yoksa, böyle bir şey
söylemezdi. Freire, dogmatik bir şekilde
takip edilmek istemedi, ama kendisini
hep yeniden inşa ettiği gibi, kendisinin
de yeniden inşa edilmesini istedi. Dahası, eğitim daha fazlası, “ser mais” olmamızı sağlayabilir dediğinde, süpermen’in
pedagojik versiyonundan söz ettiği sanılmamalı. Bu elde ettiğimiz her deneyimden basit ve alçak gönüllü bir şekilde
öğrenmek ve daha çok öğrenmek, daha

alçak gönüllü bir şekilde öğrenmek demekti. Deneyimlerimizden öğrenir ve düşüncelerimizi buna uygun hale getirirsek,
kendimizi mekanik olarak tekrar etmek
durumunda kalmayız ki bunun sosyal pedagojik açıdan da karşılığı vardır. Bunun
illa ki yenilikçi olması gerekmez. Herkes
için geçerli olduğu kabul edilen evrensel bir metot yerine insanlardan, bilişsel,
sosyal, duygusal koşullardan başlayarak
diyaloğu, karşılıklı etkiletişimi, karşılıklı
çatışmayı geliştiririz ki Freire’nin eğitimsel felsefesinin temeli de budur. Pek çok
insan büyük olasılıkla Freire’yi ciddiyetle
okumadıkları için Brezilya’da bile bunu
anlamamıştır.
Bir insanı tanımak için çaba harcamazsam, onu nasıl anlayabilirim ki? Bir insanı
dinlemezsem, düşüncelerine nasıl saygı
duyabilirim ki? Bu aynı zamanda bir düşünür için de geçerlidir. Eğer Paulo Freire’yi okumazsak, onu nasıl tanıyabiliriz
ki?
Bu konuda Nita Freire’nin kitaptaki söyleşisinde söylediği gibi: “Freire’yi yeniden
inşa etmek için düşüncelerini ciddiyetle
okumamız gerekir.” Varoluşsal, politik
ve eğitsel dönüşümler için bilimsel ve
bilişsel ciddiyet, temel prensiptir. Bence,
“Freire’yi yeniden inşa etmek” için gerekli
olan budur.
E.P: Freire’nin Recife’de geçirdiği çocukluğun, felsefesi üzerine çok büyük
bir etkisi olduğunu yazıyorsun kitapta.
Tanık olduğu toplumsal adaletsizliğin
ve yoksulların ve siyahilerin insanlık dışı
muameleye maruz kalmalarının onu bir
şekilde Marx’ı keşfetmeye yönelttiğinden söz ediyorsun. İlk bakışta çelişkili
gibi görünse de Freire kendi felsefesinde Marksist fikirlerle özgürleşme teolojisini bir şekilde sentezlemeyi başardı.
Freire’yi farklı kılan bu mu acaba?
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dönmüş bir göçmen gibi hissediyorum.
Bir başka yerde çok uzun süre yaşadığınızda, kendi memleketinize dönmüş
olsanız bile, göçmenlik deneyiminizi kolay kolay bir kenara bırakamıyorsunuz.
Kendinizi bir yabancı, bir ecnebi gibi hissediyorsunuz. Ama ben bu durumu kötü
bir şey gibi algılamıyorum, çünkü böyle
olunca daima meraklı, ilgili oluyorsunuz,
hiçbir şeye asla yüzeysel yaklaşmıyorsunuz. Aslında zor bir durum, fakat düşünce pratiği ve eğitsel düşüncelerinizi geliştirmek açısından ideal bir durum. Biz bu
hisse “yabancılık” hissi diyebiliriz.

P.V: Evet, bu doğru. Freire birçok söyleşisinde eğitime erişimi engellenen köylü ve
cahil insanlara yönelik Hıristiyan duyarlılığından da kaynaklanan çabalarının onu
Marx’ı okumaya yönlendirdiğini söylüyor.
Sanki, Recife’nin işçileri ve köylüleri ona
“Marx’ı biliyor musun, Paulo?” diye so-
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ruyor gibiydiler. Bu durum, bize iki şey
söylüyor: birincisi onun pratikten teoriye
yöneldiğidir ki epistemolojik bir bakış açısından bu, oldukça derin bir anlam taşır.
O, önce Marx çalışıp sonra onu insanlar
üzerine çalışmalarına uygulamadı; tersine, daha çok sorunların toplumsal, politik, psikolojik ve eğitimle ilgili sebeplerini
anlamak için Marx okudu. İkincisi Marx’ın
yorumlanmasının Hristiyanlıkla uyumsuz
olduğunu düşünmüyordu. Fikirlerin böylesine uyuşması biraz da Brezilya’daki
ruhban toplulukların ve Topraksız Köylü
Hareketinin özgürleşme teolojisinden
kaynaklanıyordu. Freire, bu hareketlerden etkilendiği gibi aynı zamanda onları
etkiledi de. Hıristiyanlık özünde bir devlet
dini de değildi zaten. İmparator Konstantin kurumsallaştırana kadar, ibadet yerleri
ya evlerdi ya da imparatorluğun zulmünden gizlenecek biçimde yer altında, ulaşılması zor yerlerdeydi.

Söyleşi

Buna paralel olarak, sosyalizm düşüncesi
de saraylarda, “gösterişli” askeri törenlerde, düşüncenin militerleşmesinde ya da
gizli servislerde ortaya çıkmamıştı. Sosyalizmin özü, faşizme, otoriterliğe karşı
direnişti. Toplumsal adalet için vicdanlar
birleşmişti.
Eğer biz bunları özgün halleriyle düşünürsek, birbirleriyle neden çelişsinler
ki? Tersine eğer onları devletin tarihsel
silahları olarak düşünürsek, kendi prensiplerine ters düşmüş olurlar. Bu yüzden
diyebiliriz ki onlar sadece içsel ve dışsal
ilişkilerde çelişkili olabilirler.
Bence, biz henüz sosyalizmle uyumlu bir
devlet örgütlenmesi icat edemedik. Ve
bana sorarsanız ibadet özgürlüğünü garanti etmeyen bir devletin özgürlük ilkesi
ile hiçbir ilgisi yoktur. Din başkadır, devlet
başka. Sosyalizm başkadır, devlet başka. Daha da ötesi, Marx’ın teorisi, devleti
ortadan kaldırmak üzerine kurulmuştur
ama sosyalizmde bu hiçbir zaman ulaşılamamış bir aşamadır. Bu anlamda, bu
teori tarihte pozitif karşılığını bulamamıştır, ama onu karakterize eden prensipler,
içinde yaşadığımız oldukça zor zamanlar
için, bence, daha geçerli ve daha gereklidir. Doğal olarak, bu konunun düzgünce
tartışılabilmesi için daha geniş alana ihti-
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yaç vardır. Tarih silinemez.
Sosyalizmin eşitlik, dayanışma, kolektif ve
toplumsal organizasyon arayışı, düşünce
ve eylem birliği, bedensel ve zihinsel iş
birliği olduğuna inanıyorum. Yaşadığımız
karanlık dönemde topluluk olarak yeni
eylemler yaratmanın arayışı içinde olmak
zorundayız. Birlik olmadan ümidimiz olmaz, sadece yanılsamalar olur. Şu anda
üzerinde çalıştığım kitabımın konusu da
bu zaten.
Sanırım, başka pek çok insan gibi Freire de özgürleşme teolojisinin devrimci
yönlerini örnek aldı. Diğer düşünürler de
diğer dini bağlamlarda aynı şeyi yaptılar.
E.P: Kitapta da belirttiğin gibi, Freire
ve onun okur yazarlık projesi Brezilya’da 1964’teki askeri darbeden sonra
hükümet tarafından durduruldu. Freire sürgüne gönderildi. Memleketinden
uzak, farklı ülkelerde pasaportsuz
yıllarca yaşamak zorunda kaldı. İşin
tuhafı, onu ülkesinden ayıran güç
olan ABD›ye gittiğinde, tüm dünyada
tanınmaya
başladı.
Bugün
hâlâ
Amerikan akademik çevrelerinde büyük
bir ünü var. Akademik çevreler Freire’den çokça alıntı yapmalarına rağmen,
Freire’nin felsefesinin, bir şekilde, özünden uzaklaştırıldığını düşünüyorum.
Sen de böyle bir şey seziyor musun?
P.V: Tarihin kompleks olduğunu, tek sesli
olmadığını göz önünde bulundurmalıyız.
ABD’nin Latin Amerika’daki ve hatta Brezilya’daki askeri darbeleri desteklemiş olması bu ülkede yaşayan herkesin emperyalist ya da kapitalizmin borazanı olduğu
anlamına gelmez. Freire, bu tarihi süreçte
sürgün edildi, ama Birleşik Devletler’de
de iyi karşılandı. Bu korkunç bir çelişki. Ama kapitalizme karşı politik açıdan
eleştirel olan Donaldo Macedo, Henry
Giroux ve Peter McLaren gibi insanlarla
doğrudan ilişkisi vardı. Ve bu ilişkiler sayesinde de bugün bizim de dahil olduğumuz eleştirel pedagoji hareketi doğdu.
Birleşik Devletler çelişkiler ülkesidir, yani
ülke içinde (en azından Trump dönemine kadar) belirli ölçüde özgürlük olmasına ve tarihsel açıdan bir göç bir ülkesi
olmasına rağmen, dış politikada istilacı,

Birleşik Devletler Freire’nin sürgün yaşamındaki duraklardan biridir. Şili’de beş yıl,
İsviçre’de on yıl geçirdiğini ve diğer Afrika, Avrupa ve Asya deneyimlerini unutmayalım.
Fakat bence Freire iki kez sürgün edildi.
Birincisi 1964 askeri darbesinde oldu.
Freire ikinci sürgünü ise varoluşsal, toplumsal ve eğitimsel dönüşüm için bir esin
kaynağı olmaktan çıkarılıp, politik görüşleri sansürlenerek soyut bir idealiste
dönüştürüldüğü, salt bir akademik egzersize indirgendiği zaman yaşadı. Freire,
pratik ve teori birlikteliği içinde düşünülmek zorundadır. O daima söylediği şeyi
yaptı ve yaptığı şeyi de yeniden gözden
geçirdi. Yaptığımız ile söylediğimiz, teori ile pratik arasına bir mesafe koyarsak
Freire’yi kesinlikle yanlış anlamış olur ve
onu bir kez daha sürgüne göndermiş oluruz.
E.P: Freire’nin pedagojisini politik içeriğinden arındırmaya çalışan girişimler
olmasına rağmen Freire hâlâ dünyada
önemli bir eğitim felsefecisi olarak
düşünülüyor. Peki ya kendi ülkesinde
durum nasıl? Brezilya eğitim sisteminde
gözle görülebilir bir etkisi var mı?
P.V: Freire’nin pedagojisini içeriğinden
yalıtmanın en iyi ve en tehlikeli yolu onu
eleştirmek değil (ki bu gayet meşru bir
şeydir), eğitimin tarafsız olduğunu iddia
etmektir; bu da bilginin, bilimin ve araştırmanın tarafsızlığını iddia etmek anlamına gelir. Freire, tersine, eğitimin sözde
tarafsızlığından söz eder. Eğitimin tarafsız olmadığını söylemek demek, sekterlik
ya da fanatik bir şekilde ideolojik tutum
sergilemek değildir ya da eğitimi kendi
inançlarının hizmetine sokmak anlamına
gelmez. Tersine, seçimler yapmak, pozisyon almak, fikirleri savunmak anlamına
gelir; Freire’nin Ezilenlerin Pedagojisi’nin
önsözünde ifade ettiği gibi, sekterliğe
düşmeksizin ve her zaman diyaloğa ve

tartışmaya açık olmak kaydıyla. Eğitim fikirlere dayanır ama tarafsız olduğu iddia
edildiğinde fikirden söz edemezsiniz.
Brezilya şu an kritik, sıkıntılı bir süreçten
geçiyor. Ülkede otoriterlik rüzgarları esiyor. Brezilya oldukça bölünmüş, parçalanmış bir ülke. Yönünü neoliberalizme,
otoriterleşmeye dönenler, ideallerden
yoksun bir toplum arzusunda olanlar
Freire’yi karikatürleştirerek onun eğitim
felsefesini tehlikeli buluyorlar. Demokrasiyi, yetişkin eğitimini, toplumsal olayları
ve toplumsal adaleti savunanlar Freire’yi
bir referans olarak görüyorlar. Ülke bir
istikrarsızlık döneminden geçiyor. Dilma Rousseff Hükümeti Freire’yi Brezilya
eğitiminin patronu ilan etmişti. Freire’nin
ikinci karısı, Nita Freire, Paulo adına Brezilya Hükümetinden İnsan Hakları Ödülü
aldığında ben de oradaydım. Birkaç ay
sonra Dilma görevi kötüye kullanmakla
suçlandı, neo-muhafazakâr gruplar parlamenter darbe yaptı ve rüzgarın yönü
değişti.
Nita Freire, Rio de Janerio’daki evimize
yemeğe geldiğinde, ona Freire ile tanışma fırsatını kaçırdığımı söylemiştim. Freire çalışmaya 2005’de başlamıştım, o ise
1997’de ölmüştü. Nita bana “Paulo seni
fikirlerinden ve seçimlerindeki cesaretinden dolayı çok severdi” dedi. Bu benim
duyabileceğim en büyük takdir oldu. Paulo Freire sadece benim çalışmalarımın
konusu değil, aynı zamanda yoldaşım
gibiydi, eğitim konusundaki fikirlerimde
ve kişisel dönüşümümde büyük bir ilham
kaynağı oldu. Sanırım, bu duygu kitabımda çok açık olmasa da hissediliyor.

Söyleşi

emperyalist ve sömürgecidir. Ama bu
konuda Birleşik Devletler yalnız değildir:
Fransa ve Birleşik Krallık da aynıdır. Ve bu
çelişkiler Guantanamo’yu ve idam cezasının pek çok eyalette hâlâ uygulandığını
düşündüğümüzde ABD’de iki yüzlülüğün
en dip noktasına ulaşır.

Bu zevki ve onuru bu söyleşi sayesinde
Türk meslektaşlarımla paylaşmak benim
için büyük bir zevk. Bu dostluğu ve yoldaşça işbirliğini ortak, uluslararası çalışmalar ve projeler yaparak pekiştirmek
çok önemli.
E.P: Freire’yi daha iyi anlamamızı sağlayan bu güzel kitap ve sorularımıza verdiğin cevaplar için teşekkür ediyoruz.
P.V. Teşekkürler Okuyuculara tebrik. (Yazarın kendi Türkçesi ile)
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E

ğitim kurumlarında özellikle de
örgün eğitim verilen ilk, orta ve liselerde öğrenciler ve öğretmenler,
zaman zaman farklı şekillerde evrensel
insan haklarına, çocuk haklarına dair
uluslar arası sözleşmeye, yürürlükteki
anayasa ve yasalardaki hükümlere aykırı, anti demokratik, keyfi uygulamalar ile
karşılaşmaktadır. Bu durum bir yandan
insan haklarına aykırılık teşkil ederken
öte yandan eğitim kurumlarında bilimin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli özgür
düşünce zeminini ortadan kaldırmakta
yansıra öğrenci ve öğretmenlerin kendilerini ifade etme olanaklarını azaltmaktadır. Öte yandan, bireylerin maruz
kaldığı baskılar yer yer sınıf ve okul içi
çatışmalara neden olabilmektedir.
Öğrenciler ve öğretmenler için sorun
yaratan bu durumların çözümünde eğitim
faaliyetlerinin eleştirel bir bakış açısı
içerisinde ele alınması önemli bir araç
olabilir. Çünkü eğitim bütünsel bir sistemi
tamamlamada araç olarak görülen bir
faaliyettir. Dolayısıyla eğitim faaliyetlerini
sadece okul ve sınıf içerisindeki yöntem,
teknik, disiplin sorunları olarak ele
almak, sistemin bütünlüğü içerisinde
görülmediği ve değerlendirilemediği
için eğitim faaliyetlerini ezme ezilme
ilişkilerine çevirebilir. Halbuki eğitim
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insanların edineceği bilgi, beceri ve bakış
açısıyla dünyanın ve yaşamın zorluklarının üstesinden gelmeye yarayan yani bireyi güçlendiren ve özgürleştiren pratikler alanı olmalıdır. Hem öğretmenleri hem
de öğrencileri verili sistemin güç ilişkilerine göre konumlandıran, eğitim faaliyetleri içerisindeki öğrenci ve öğretmenleri
güç ilişkileri içerisinde bir araç olarak kullanan yani onları nesneleştiren bir eğitim
anlayışı teknisyencilikten öteye geçemez.
Eğitim sistemi kurgulanırken oluşturulan
araç, yapı ve süreçler bireylerin eğitim
süreçlerinden yüzde yüz belirleyici olmasa da özne ya da nesne olarak çıkmasında rol oynar. Diğer bir deyişle eğitim
sistemleri ile var olan toplumsal sistemleri kendi aleyhine olsa bile sorgulamadan
işletecek insanlar yetiştirilebileceği gibi
yine eğitimle içinde yaşadığı toplumsal yapının ekonomik, siyasal, kültürel
yönlerini bütünsel bakış açısı içerisinde
değerlendirebilen, var olan sistemin taşıdığı ve toplumda yaşayan bireyleri farklı
şekillerde (sınıfsal, etnik, inançsal, cinsel
vd.) ezmeye neden olan yönlerin farkında olan ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar içinde olan bireyler de
yetiştirilebilir. Özetleyecek olursak eğitim
sistemi ya toplumda var olan iktidar
ilişkilerini yeniden üreten ya da var olan

Öğretmenlerin eğitim pratiklerine yön
veren yasal metinler Anayasa, yasa ve
yönetmelikler ile eğitim programlarıdır.
Bununla birlikte bilimi biriktiren insanlık
tarihi, üretim ilişkileri, toplumsal kültür,
sosyal etkenler, etnik yapı, yaş, cinsiyet,
dil, inançlar gibi pek çok faktör eğitim
pratikleri üzerinde etkili olmaktadır.
Dolayısıyla öğretmenler eğitim faaliyetleri
sırasında pratiklerini bu bütünü görerek
yapmak zorundadır.
Öğretmenlerin
sınıflarda
ve
okul
içerisinde demokratik bir eğitim ortamı
oluşturması öğrencilerin güçlenmesine
ve özgürleşmesine olanak sağlar.
Demokratik eğitim uygulamalarının
gerçekleşebilmesi ise verili eğitim
anlayışının
sorgulanmasından
ve
öğrenciyi
güçlendirmeyen
eğitim
uygulamalarının
ve
davranış
biçimlerinin öğretmenler tarafından
dönüştürülmesinden geçer. Hali hazırdaki
eğitim uygulamaları çoğunlukla otoriteryen, öğretmeni güçlendiren, öğrenciyi
egemen değerler doğrultusunda sınırlayan, hatta onu ekonomik sistem veya
devlet için araçsallaştıran pek çok özellik
içermektedir. Bunların ortadan kaldırılmasına yönelik eleştirel eğitim uygulamalarından bazıları şunlardır:
Çocuğu/ Genci “Öğrenci” kimliğine indirgememek:
Çocukları ve gençleri salt “öğrenci” olarak
nitelemek, ondan diğer bütün yaşamsal
özelliklerinden, yani ekonomik, kültürel,
sosyal koşullarından soyutlayarak nesne
olarak görmek anlamına gelir. Okullarda
ve sınıflarda farklı ailelerde yetişmiş
hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip
insanlar/ bireyler bulunur. Bu nedenle

eritme potası metaforunda olduğu gibi
herkesi öğrenci kimliğine indirgeyerek
aynılaştırmak bireyin kendisine has kişisel özelliklerini görmemek hatta yok saymak anlamlarına karşılık gelebilir.
Toplumdaki Farklılıkların ve eşitsizliklerin farkında olmak:
Toplumsal yapı pek çok açıdan farklılık
içerir. Toplumda farklı gelir düzeyine ve
eşitsiz ekonomik yaşam koşullarına sahip
aileler ve çocukları bulunur ki bu durum
ekonomik sermayenin kültürel sermayeyi yani çocukların/gençlerin yeni öğrenmeler gerçekleşmesinde etkide bulunur.
Göz önünde bulundurulması gereken
özelliklerden birisi budur. Yine toplumda
farklı etnik kökene ve farklı anadile sahip
bireyler mevcuttur. Var olan eğitim uygulamaları bireyin anadili ile gerçekleşmediğinde birey hem yabancı bir dili hem de
onunla yapılan eğitim pratiklerini öğrenmeye çalışır. Öğretmenlerin bu nedenle
oluşabilecek bütün dezavantajlı durumları gözlemlemesi, çocuğun yüksek yayarına olacak şekilde yönlendirmesi gerekir.
Bir başka farklılık ise inanç farklılıklarıdır.
Çocuklar/gençler okula belirli bir kültürel arka plan ile birlikte gelir. Toplumda
bazı inanış biçimleri diğerlerine göre
daha baskın olabilir. Bu inanışların diğerleri üzerinde baskı oluşturabileceği
alanlardan biri de eğitim alanı ve okullardır. Öğretmenlerin bu durumların farkında olması, farklı inanca sahip ailelerden
gelen bireylerin birbirlerini ezmesinin
önüne geçilmesinde önemli bir etkendir.
Dördüncü olarak ise toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin eğitim alanına ve okullara
yansımasıdır. Cinsiyet ve cinsel yönelim
nedeniyle yaşanan ezme ezilme ilişkilerinin varlığı okullarda en temel insan
haklarından birisi olan eğitim hakkına erişimi sınırlayan sonuçlara yol açabilmektedir. Öğretmenler gerek erkek egemen
toplumsal pratiklerle kadınlara yönelik
ikincileştirme, değersizleştirme ve ezme
pratiklerine karşı gerekse farklı cinsel yönelime sahip çocuklara/gençlere yönelik
ayrımcı uygulamalara karşı evrensel insan hakları ve eğitim hakkı çerçevesinde
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iktidar ilişkilerinin çözülüp herkesin
eşitlik içerisinde olduğu toplumsal
bir yaşamın örülmesinde rol alabilir.
Eğitimin özgürleştirici bir perspektifle
yapılabilmesi için eğitimcilerin de özgür
bir düşünceye ve eleştirel bir eğitim felsefesine ihtiyaçları vardır. Bu sayede
eğitim programları özgürleşme yönünde
kullanılabilir.
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yaklaşmak, onları ezen, ötekileştiren koşulları ortadan kaldırarak eşit eğitim olanaklarını sağlamakla yükümlüdürler. Bu
durum Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 1989’da kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından da imzalanan Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme ve İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesi gereğidir.
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Otoriteryen olmayan eğitim anlayışına
sahip olmak:
Öğretmenlerin eğitim faaliyetleri sırasında
öğrencilerle birlikte bir şeyler öğrenme
çabası içinde olduğunu yaşaması ve
hissettirmesi demokratik ve eşitlikçi
eğitim pratiklerinin gerçekleştirilmesi
için gereklidir. Öğretmenin her şeyi bilen
aktaran bir otorite gibi davranması, öğrenmenin sadece öğretmenle mümkün
olabileceği şeklindeki bir bilincin inşa
edilmesine ve öğrencinin öğretmene bağımlı hale gelmesine yol açar. Öte yandan öğretmenin bilgi uzmanı ve bilginin
tek sahibi olarak görülmesi öğrenciler
üzerinde sembolik şiddet üretir. Öğrencilerin kendi öğrenme biçimlerinin dikkate
alınmadığı, sadece öğretmenin istediği
şekilde gerçekleştirilen eğitim pratikleri
hem öğrencilerin özneleşmesini engelleyen hem de öğrencinin dersle ve öğretmenle bağlarını zayıflatabilir.
Öğretmenlerin eğitim faaliyetleri sırasında
herhangi bir nedene dayanarak kendisini
çocuktan/gençten
üstün
görmesi
eğitim pratiklerinde öğrenci aleyhine
sakatlanmaya yol açar. Bireye eşitlik
içermeyen üstten bir bakışla davranmabu iktidarın, egemen ideolojik yaklaşımın
bakış açısı olabileceği gibi öğretmenin
özelliklerinden de kaynaklanabilir- onu
güçlendirmeyecektir. Bu olumsuzlama
dili ise karşı olumsuzlamayı ve çatışmayı
ya da pasifize olmaya yol açabilecektir.
Otoriteryen eğitim anlayışı Focault’un
(2013) itaatkar bedenler olarak tarif ettiği insanların yetiştirilmesine neden olabilecektir. Öte yandan yine otoriteryen
bir bakışla bireyi sadece “öğrenci” olarak
nitelendirmek yani öğrenecek ve sınavda
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öğrendiklerini geri verecek bir nesneye
indirgemek kendisini güçlü hissettiren
kültürel sosyal yanlarının da yok olmasına
yol açabilecektir.
Anlamlı Konusal:
Öğrenme süreçlerinde merkezi olarak
hazırlanan eğitim programları ile
kazandırılmak istenen bilgi ve beceriler
edindirmek
üzere
seçilen
konu
içeriklerinin öğrencilerin yaşam koşulları
ve özellikleriyle kesişmemesi öğrencilerin
kendilerine anlamlı gelmeyen konular
karşısında pasifleşmelerine, dersten ve
eğitim ortamından kopmalarına yol açar.
Derse aktif katılımın sağlanabilmesi için
diğer bütün gerekliliklerin asgari düzeyde
karşılanmasının yansıra konularında
bireylerin kültürel sermayeleri, yaşam
koşulları ile az çok örtüşmesi ve onları
çözmede araç olabilmesi gerekir. Yanısıra
konuları öğrencilerin yaşamda karşılaştıkları sorunları analiz edip çözmelerine
katkıda bulunacak şekilde içeriklendirilmesi ve işlenmesi gerekir. Ayrıca eğitim
sürecinde seçilen içerikler Paulo Freire’nin (2013) “üretken konular” olarak
kavramlaştırdığı
problem
çözmeye
dönük adımları içermelidir.
Problem tanımlayıcı eğitim:
Eğitim faaliyetleri salt aktarma olarak belirli bir programın belirli bir yaştaki insanların kafasına kazınması olarak görüldüğü
ideolojik bir aktarım süreci olarak görüldüğünde Freire’nin Bankacı eğitim (2013)
olarak nitelendirdiği eğitim anlayışı ortaya çıkar. Çocukların/gençlerin belirli bilgilerin, değerlerin içine doldurulduğu bir
boş bidon gibi görülerek eğitim verilmesi
onların yaşamda karşılaştıkları sorunlarını
tanımlamaya ve çözmeye hizmet etmeyecektir. Bu nedenle eğitim konularının
bireylerin yaşadıkları problemlerden ve
bu problemleri tanımlayıp çözme yolunda adımlar atmasını sağlayacak biçimde
seçilmesi ve yapılandırılması gerekir.
Sınav odaklı eğitim sistemi:
Sınav odaklı eğitim sistemi pek çok açıdan eşitsizlik üreten ve insanı sınırlayan

Diyalog:
Geleneksel eğitim anlayışı hiyerarşiktir.
Yani öğretmenlerin üst eğitim öğrenim
sürecine katılan bireylerin ise alt-zayıfmuhtaç gibi görüldüğü diyalog değil monolog temelli bir eğitim anlayışı söz konusudur. Bu durum, birlikte öğrenmenin
kapılarını kapatan ve bunun yerine öğretmeni aktarıcı bir teknisyene yani bildiği
bütün teknikleri kullanıp kendisinden istenilenleri sorgulamadan çocuğun kafasına kazıyan bir role yerleştirir. Böylesi bir

durum da öğretmen bir televizyon gibi
sürekli tek yönlü aktarımda bulunan bir
araca dönüştürür. Halbuki eğitim ortamları, öğrencilerin sınıf etkileşimleri yoluyla
kendini tanıma, kendi problemlerini tanımlama, ifade etme ve çözmeye yönelik
pratiklerin gerçekleştirildiği, çevresini ve
dünyayı keşfettiği yerler olmalıdır. Bunun
yolu ise öğrencinin var olan halini ve geleceğe dair tasarımlarını daha çok anlama
ve üzerine düşünmesine hizmet edecek
diyalogla mümkündür. Öğretmenlerin
öğrencilerle kuracakları ve öğrencinin bu
yolla kendini inşa edebileceği bir diyalog
ortamını yaratmaları önemli ve gereklidir.
Diyalog eşitler arası ve saygıya dayalı bir
etkinliktir. Dolayısıyla eğitim sürecinde
çocuklarla/ gençlerle kurulacak diyalog
onların öğretmenle olan ilişkilerindeki eşitlik hissini güçlendirecektir. Ayrıca
diyalog hem kendisini ifade etmesini
sağladığı için kendisini değerli ve saygın
hissettirecek bir eylem hem de sonraki
yaşantılarında karşılaştıkları problemleri
ifade etme becerilerini geliştirebilecek bir
araçtır. Öte yandan diyalog hiyerarşik ve
otoriter eğitim anlayışını ve sessizlik kültürünü ortadan kaldırmaya yönelik etkili
bir araçtır. Diyalog karşıtı olma ise boyun
eğdirme(fetih), kültürel istila, ezme ezilme dayalı yönetme ilişkileri ile aynı amaca hizmet edecektir (Freire, 2013).
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ezberci, sorun çözme odaklı olmayan bir
sistemdir. Sınavlar, iktidar mücadeleleri
sonucunda belirlenen, egemen ideolojik
anlayışa göre hazırlanmış eğitim programının hedef ve kazanımlarına göre hazırlanmaktadır. Althusser’e (2010) göre
eğitim devletin ideolojik aygıtlarından
biridir. Bu durum çocukların ve gençlerin
dünyayı ve yaşadıkları hayat şartlarını
bir bütünsellik içerisinde anlamaları
önünde bir engel oluşturur. Bu da bilimin
gerektirdiği ilişkisellikle çelişir. Sınıflı
toplum yapısında sermaye gruplarının ya
da çok kimlikli ve çok kültürlü toplumlarda
bir kimliğin/kültürün bilgi ve değerlerinin
yeni kuşağa ne kadar kazandırıldığını
ölçmeye yönelik sınavlar diğer toplum
kesimleri için bir dayatma aracı olarak işlev görebilir. Böylesi bir durumda her çocuğa aynı sorunun soruluyor olması eşitlik ve herkes için nitelikli eğitim anlamını
taşımaz. Çünkü toplumsal bir grupta var
olan ancak diğer toplum kesimlerinde var
olmayan kültürel birikime göre hazırlanan
sınavlar yoluyla bazı toplum kesimleri sürekli olarak başarısız kalmaya mahkum
olacaktır. Bu durum eşitsizliklerin sınavlar
yoluyla sürdürülmesine neden olacaktır. Şiddetle itiraz eden öğretmenlerden
biri, öğrencilerinin, ailevi durumlarına
göre ayrım yapmadığını ve asla da
yapmayı düşünmediğini söylüyordu:
«Bir ödev dörtlükse dört veririm»
diyordu. Zavallı, kendisinde kınadığımız
tarafın bu olduğunu anlamıyordu;
çünkü bu dünyada eşit olmayanlara eşit
davranmaktan daha büyüķ haksızlık yoktur (Milani, 2012, s. 45).

Bütün bunların dışında öğrenciler
ve öğretmenler tarafından sürdürülen eğitim faaliyetleri yasal sınırlar altında ve belirli hak ve sorumluluklar
dahilinde
sürdürülmek
zorundadır.
Öğrencilerin haklarının öğretmenler
tarafından bilinmesi eğitim faaliyetleri
sırasında karşılaşılan öğretmenlerin yasal
mevzuata ve çocuk haklarına uygun
davranmasına katkıda bulunabilecektir.
Öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca
haklarını koruyan bu yasal dayanakların
bilinmesi hem öğretmenler hem de okul
yönetimi açısından gerekli ve önemlidir.
ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKLARI
Eğitim hizmeti sunarken çocuğun üstün
yararını gözetmek en temel insan hakla-
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rına saygı gereğidir. Bu nedenle Birleşmiş
Milletlerde kabul edilen ve Türkiye’nin de
kabul edip uygulamak üzere onayladığı
Çocuk Hakları sözleşmesin eğitimle ilgili
maddelerinin bilinmesi yararlı olabilir.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul
edilen ve uygulanan Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesine Göre Çocukların Hakları
Çocuk haklarına dair sözleşmeye göre
her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır.
Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama
hakkına sahiptir;
Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir
biçimde müdahale yapılamayacağı gibi,
onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz.
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Devlet, çocuğun eğitim hakkını kabul
eder ve bu hakkın fırsat eşitliği temeli
üzerinde tedricen gerçekleştirilmesi görüşüyle özellikle:
İlköğretimi herkes için zorunlu ve parasız
hale getirir.
Ortaöğretim sistemlerinin genel olduğu
kadar mesleki nitelikte de olmak üzere
çeşitli biçimlerde örgütlenmesini teşvik
eder ve bunların tüm çocuklara açık olmasını sağlarlar ve gerekli durumlarda
mali yardım yapılması ve öğretimi parasız
kılmak gibi uygun önlemleri alır;
Uygun bütün araçları kullanarak, yüksek
öğretimi yetenekleri doğrultusunda herkese açık hale getirir;
Eğitim ve meslek seçimine ilişkin bilgi ve
rehberliği bütün çocuklar için elde edilir
hale getirir;
Okullarda düzenli biçimde devamın sağlanması ve okulu terketme oranlarının
düşürülmesi için önlem alır.
Devlet, okul disiplininin çocuğun insan
olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve bu Sözleşme’ye uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli
olan tüm önlemleri alır.
Devlet eğitim alanında, özellikle cehaletin
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ve okuma yazma bilmemenin dünyadan
kaldırılmasına katkıda bulunmak ve çağdaş eğitim yöntemlerine ve bilimsel ve
teknik bilgilere sahip olunmasını kolaylaştırmak amacıyla uluslararası işbirliğini
güçlendirir ve teşvik eder. Bu konuda,
gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri
özellikle göz önünde tutulur.
Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce,
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve
cezaya tâbi tutulmayacaktır.
Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde
özgürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır.
Bir çocuğun tutuklanması, alıkonulması
veya hapsi yasa gereği olacak ve ancak
en son başvurulacak bir önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek en kısa süre ile
sınırlı tutulacaktır.
Özgürlüğünden yoksun bırakılan her
çocuğa insancıl biçimde ve insan
kişiliğinin özünde bulunan saygınlık ve
kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri
gözönünde tutularak davranılacaktır.
Özgürlüğünden yoksun olan her çocuk,
kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak
ve olağanüstü durumlar dışında ailesi ile
yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma
hakkına sahip olacaktır.
Özgürlüğünden yoksun bırakılan her
çocuk, kısa zamanda yasal ve uygun olan
diğer yardımlardan yararlanma hakkına
sahip olacağı gibi özgürlüğünden yoksun
bırakılmasının yasaya aykırılığını bir
mahkeme veya diğer yetkili, bağımsız
ve tarafsız makam önünde iddia etme
ve böylesi bir işlemle ilgili olarak ivedi
karar verilmesini isteme hakkına da sahip
olacaktır.
OKULLARDA YAŞANAN BAZI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
SORU: Okullardaki kılık kıyafet uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlar
neler olabilir?
Yanıt:
Okullarda
zaman
zaman
öğrencilere keyfi kıyafet yasaklamaları
yapılabilmektedir. Okul yöneticileri ve/
veya öğretmenler kendi düşüncelerine

SORU: Okullar da tek tip kıyafet belirlenebilir mi?
Yanıt: Yönetmeliğe göre velilerin
tamamının katılacağı toplantıda ancak ve
ancak velilerin %60’ı tek tip kıyafet olması
yönünde karar verirse bu karar uygulanır.
Okul idaresi ya da öğretmenler kendi inisiyatifleriyle kılık kıyafet kararı alamazlar.
Alıp uygularlarsa bu durum suç oluşturur.
Veli toplantısında velilerin %60’ının okul
kıyafeti belirlenmesine yönelik alınan bir
karar varsa bu kararın örneği sınıflara ve
panolara asılarak duyurulur. Ancak böyle
bir karar olsa bile öğrencilerin okula ve
derslere girmesine yani çocuğun eğitim
öğrenim hakkına engel olunamaz. Öğrenci okula ve derse kabul edilmek zorundadır, öğrenci hakkında disiplin işlemi
yapılır. Kıyafet yönetmeliğine uygun davranmamanın cezası kınamadır.
SORU: Öğrencinin kıyafet nedeniyle
okula alınmaması durumunda hangi

mercilere başvurulabilir?
Yanıt: Okul yöneticileri öğretmenlere kıyafet nedeniyle öğrencileri okula ve dersliklere almama yönünde emir veremez.
Konusu suç olan emir memur tarafından
yerine getirilmez. Öğrencilerin okula ya
da dersliklere alınmaması durumunda
Millli Eğitim Bakanlığındaki yetkili
birimlere (ilçe, il milli eğitim müdürlükleri
ve bakanlık merkez teşkilatına) ya da
cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunulabilir. Eğitim sendikalarından ve
barolardan destek alınabilir.
SORU: Okulda öğrencilerin eşyasına
öğretmen veya yöneticiler tarafından
el konulması durumunda yapılabilecek
şeyler nelerdir?
Yanıt: Öğrencilerin özel/kişisel eşyalarına
yani makyaj malzemesine, cep telefonu
gibi eşyalarına el konulamaz. Sadece öğrencide bulunmasında diğer öğrencilerin
ve okulda bulunan personelin güvenliğini
tehdit edebilecek, yaralamaya ya da
öldürmeye neden olabilecek malzemelere
geçici olarak el konulabilir. Durumun
ağırlığına göre disiplin ya da adli işlem
yapılabilir. Örneğin bıçak, uyuşturucu,
sigara, patlayıcı malzeme vb. Bununla
birlikte yönetmeliğe göre öğrencilerin
dersin akışını ve eğitim öğretimi bozulmasına yol açacak şekilde ya da kişilerin
özel hayatını kayıt altına alacak şekilde
telefonlarını kullanmaları yasaktır.
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göre tek tip kıyafet uygulamaları
yapmakta
ve
bunu
öğrencilere
dayatmaktadır. Hatta öğrencileri okula
veya sınıflara almamaktadır. Ancak
27.11.2012 tarih ve 28480 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan ve bugünde geçerli
olan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul
Öğrencilerinin Kılık Ve Kıyafetlerine
Dair yönetmeliğe göre okullarda bazı kısıtlamalar dışında kılık kıyafet serbesttir.
Öğrenciler okullarda tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Öğrenci hangi kıyafetle gelirse gelsin okula ve derslere alınmak
zorundadır. Kıyafetten dolayı öğrencinin
okula alınmaması eğitim hakkı engellendiği gerekçesiyle anayasal suçtur, Türk
Ceza Kanunu’nun 112 maddesine göre
eğitim hakkını engellemek 2 yıldan 5 yıla
kadar hapis cezası gerektirir. 112. Maddeye göre bu fiili işleyen hakkında iki
yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu durum ayrıca Anayasanın
42. Maddesindeki eğitim hakkının gasp
edilmesi yani anayasal suç işlenmesi anlamına gelir. Bu suçu işleyen öğretmen ve
idareciler hapis cezası ve memuriyetten
men ile karşı karşıyadır.

SORU: Öğrencilerin okula geç kalması
ile ilgili hakları ve sorumlulukları nelerdir?
Yanıt: Öğrenci okul saatleri içinde ne
kadar geç gelirse gelsin okula ve derse
alınmak zorundadır. Bundan dolayı kötü
muameleye tabi, tutulamaz. Yoklamada
yok yazılmış olsa da derse girebilir ve
sonraki derslere de girmeye devam eder.
Geç gelme hali süreklilik, alışkanlık halini alırsa yönetmelik gereği rehberlik
servisine yönlendirilir ve veliye bilgi
verilir. Varsa geç kalmanın nedenleri
araştırılır ve sorun çözülmeye çalışılır. Son
yapılan düzenlemeyle devamsızlık disiplin suçu olmaktan çıkarılmıştır.
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SORU: Öğrenciler yazılı sınav kağıtlarına itiraz etmesi durumunda yapılması
gerekenler nelerdir?
Yanıt: Öğretmenler yönetmelik gereği
yazılı sorularına ait yanıt anahtarını
sınav yapmadan önce hazırlamak
durumundadır. Öğrenciler yazılı sınav
kağıtlarını ve doğru ve yanlış cevaplarını görme hakkına ve sonuçlarına itiraz
etme hakkına sahiptir. Öğretmenler yanıt
anahtarı ve öğrencinin yazılı sınav kağıdını öğrenciye göstermekle yükümlüdür.
Öğretmen kağıdı göstermeyi veya sınav
kağıdına yapılan itirazı kabul etmezse
okul idaresine bu duruma ilişkin dilekçe
verilerek sınav sonuçlarına yapılan itiraz
kurulacak bir komisyon tarafından sonuçlandırılır.
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SORU: Öğretmen, idareci ve diğer okul
personelinin öğrencilere yönelik tehdit,
öğrenciler arasında dil, din, cinsiyet ve
etnisite ya da siyasi düşünce ayrımı yapması durumlarında sorumluluk ve haklar
nelerdir?
Yanıt:
Öğretmenler
ve
idareciler
görevlerini anayasanın eşitlik ilkesine
göre yapmak zorundadırlar. Bu nedenle
hiçbir öğrenciye imtiyaz tanıyamaz,
hizmet sunarken bir öğrenciyi ya da bir
öğrenci grubunu diğerlerinden üstün
tutamaz. Öğrenciler arasında din, inanç,
mezhep, etnisite, dil ve siyasi düşünce
ayrımı kesinlikle yapamaz. Eğitimde fırsat ve hak eşitliği anayasa ve yasalar ile
teminat altına alınmıştır.
SORU: Öğrencilerin sınıftan veya
okuldan çıkmaya zorlanması ya da çıkarılması karşısında öğrencilerin hakları
ve okul personelinin sorumlulukları nelerdir?
Yanıt: Öğretmenlerin veya idarecilerin
öğrencileri keyfi olarak sınıftan veya okuldan zorla çıkarmaları kesinlikle yasaktır
ve suçtur. Bu durum karşısında veliler öğretmen ve idarecilere dava açabilir tazminat ve ceza talebinde bulunabilirler. Ancak okul/sınıftaki bireylerin güvenliği ve
öğrencilerin can güvenliğini tehdit eden
durumlarda önleyici tedbirler alınabilir.
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SORU: Öğretmenler veya okul yöneticileri öğrencilere kaba davranış, hakaret
ve şiddet uygulanması durumlarında
neler yapılabilir?
Yanıt: Öğretmen ve yöneticiler asla
öğrencileri tehdit edemez, onlara karşı
kaba ve hakaret içeren davranışlarda
bulunamaz. Bu filli işleye öğretmen ve
yöneticiler hakkında devlet memurları
kanunu ve Türk ceza kanununa göre
idari ve adli işlem yapılır. Ağır cezalar
alabilirler.
SORU: Okullarda aidat istenmesi ve ya
bağış yapılması istekleri karşısında neler yapılabilir?
Yanıt: Okullarda hiçbir şekilde aidat ya
da bağış vb. adlar altında para toplanamaz ve bu sebeple öğrencilerin ve velilerin üzerinde baskı kurulamaz. Baskı
yapıldığında ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine, Milli Eğitim Bakanlığına başvurulabilir ve eğitim sendikalarından destek
alınabilir.
SORU: Okullarda başarı durumuna göre
seviye sınıfı uygulaması yapılabilir mi
yapılması durumunda hangi mercilere
başvurulabilir?
Yanıt: Okul öğrencilerin birbirleriyle etkileşerek sosyalleşmelerine ve toplumsallaşmalarına imkan veren kamusal bir
alandır. Bu alan olabildiğince karma olmalıdır ki öğrenciler kendi ailelerinden
edinemedikleri sosyokültürel birikimleri
diğer çocuklardan edinebilsinler. Ayrıca
bu konuya ilişkin kanunlarda düzenleyici
herhangi bir hükümde yoktur. Okul idaresi kanunda olmayan bir şeyi hem de
ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek bir
uygulamayı öğrencilerin üstün yararı ve
bireyin sahip olduğu anayasal haklar nedeniyle yapamaz. Yani sınav sonuçlarına
göre seviye sınıfı uygulaması yapılamaz.
SORU: Veliler okuldaki temizlik vb. işler
yapmaya zorlanabilir mi?
Yanıt: Velilere her ne ad altında olursa
olsun hiçbir istek, dayatma ya da zorlama ile okul işleri yaptırılamaz. Böylesi
bir zorlama kesinlikle suçtur. Okuldaki iş-

SORU: Öğrencileri ders dışı etkinliklere
katılmaya zorlanabilir mi? Bu durumda
hak ve sorumluluklar nelerdir?
Yanıt: Öğretmenler Anayasa ve Milli
eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan
insan hak ve özgürlüklerini koruyacak
şekilde eğitim vermek, öğrencileri
korumak,
güçlendirmek,
bilimsel,
laik ve demokratik eğitim vermek
durumundadırlar. Konular ilişkisellik,
süreklilik, bütünsellik gibi bilimsel esaslar
dahilinde sunulur. Bu nedenle müfredatta anlatacakları konular ve eğitim uygulamaları ile gösterdikleri davranışlar
çocuğun/gencin yüksek yararına hizmet
etmek durumundadır. Öğrenciler, okullarda ders dışında yapılacak etkinlik, kurs,
seminer vb. faaliyetlerin her biri için ayrı
ayrı velilerinin yazılı izni olmadan bu faaliyetlere katılamaz. Ayrıca bu faaliyetler
nedeniyle okul dışına çıkarılamaz, okul
dışındaki farklı türdeki faaliyetlere dahil
edilemez ve katılmaya asla zorlanamaz.
Bu durum suçtur ve öğretmen ve okul
yönetimleri böylesi bir durumda ceza ile
karşı karşıyadırlar.
SORU: Öğrenciler seçmeli derslerden
bazılarını seçme konusunda zorlanabilir
mi? Böylesi bir durumda öğrencilerin
hakları ve öğretmen veya idarecilerin
sorumlulukları nelerdir?
Yanıt: Öğrenciler belirli dersleri seçmeye
zorlanamaz. Öğrenciler ilgi, yetenekleri
doğrultusunda istedikleri dersler, seçmekte özgürdürler. Bir dersin açılması
için on öğrencin bir dersi seçmesi yeterlidir. Yönetmelikte seçmeli derslerin
seçimi konusunda okul imkanlarının da
yani öğretmen ve derslik sayısının yeterliliğinin gerekliliği belirtilmiştir. Okul
yöneticileri veya öğretmenler öğrencileri
belirli dersleri seçmeye kesinlikle zorlayamaz bu amaçla öğrenciler üzerinde baskı
kuramaz.
SORU: Öğrenciler başkalarını rahatsız
etmeden ve dersin akışını bozmadan

derse katılmak istemezse ne olur?
Yanıt:
Öğrenciler
bazen
gerek
kendilerinin yaşadığı kişisel sorunlar,
ailevi nedenler, arkadaş problemleri
ya da okul da idareci ve öğretmenlerin
bazı davranışları nedeniyle, bazen ders
konularının ilgisini çekmemesi veya
sınıftaki fiziksel koşullar gibi nedenlerle
derslere katılmayı reddedebilmektedir.
Bu durum öğretmenler öğrencilere
rehberlik yapabilir, sorunlarını anlayıp
öğrencilerle diyalog kurarak birlikte bir
çözüm yolu bulabilirler. Ancak öğretmen
baskı, tehdit, şiddet vb. yollarla öğrenciyi
derse katılmaya zorlayamaz. Bununla
birlikte bu durum süreklilik kazanırsa
ve öğrenciyle kurulacak diyalogla
çözülemezse sorunun çözümü için
rehberlik servisi ile, okul idaresi ve ailesi ile diyaloğa geçilerek bir çözüm yolu
aranır.
SORU: Öğrenciler özellikle liselerde
dersten çıkma hakkı var mıdır?
Yanıt: Öğrenciler tuvalet ihtiyaçları için
öğretmene bilgi vererek çıkma hakkına
sahiptir. Eğitim hakkı öğrencilerin
aleyhine/ zararına olamaz. Bunun dışında
acil nedenlerle de sınıf içinde öğretmen,
okul dışına çıkılacaksa okul yöneticileri ve
velisinin bilgisi ve izni dahilinde çıkabilir.
Eğitim faaliyetleri çocuğun ve gencin
yüksek yararını gözetilerek yapılmak
zorundadır.
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ler okulun istihdam edeceği sigortalı ve
belirli bir ücret alan personel tarafından
yerine getirilir.

SORU: Öğrenciler öğretmenlerin sordukları soruları yanıtlamama hakkına
sahip midir?
Yanıt: Demokratik eğitim pratikleri insanı
özneleştirmeye yönelik eğitim pratikleridir. Okul veya sınıf sorgulama yeri değil
birlikte öğrenme alanlarıdır. Karşılıklı saygı içerisinde öğretmenlerin öğrencilerle
birlikte öğrenme pratikleri gerçekleştirmesi gereken alanlardır. Sınıf içerisinde
sorumlulukların farklı olması öğretmen
ve öğrenci arasında ezme ezilme ilişkisi
anlamına gelebilecek, çocuğun/gencin
aleyhine alt üst ilişkisi oluşturacak eğitim
pratiklerinin uygulanması anlamına gelmez. Öğretmen çocuğun/ gencin yüksek
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yararı gereğince davranmak ve karşıdaki kişinin cevap vermeme hakkına saygı
duymakla yükümlüdür.

Öğretmenlerin yasal mevzuata göre
görevlerinin sınırlarını belirleyen temel
yasal metinler ve sahip oldukları haklar

SORU: Ders esnasında öğretmenler kitaptaki herhangi bir bölümü öğrencilerden birine okutmak istediğinde öğrenci
o anki durumu gereği veya isteği olmadığı için okumayı reddederse ne olur?

Öğretmenler
görevlerini
Anayasa,
Evrensel insan hakları belgeleri, uluslar
arası antlaşmalar, kanunlar, yönetmelikler,
eğitim
programları
çerçevesinde
sürdürmekle
yükümlüdürler.
Bu
yükümlülük hem kendi görev ve haklarını
sağlar hem de öğrencilerin hak ve
sorumluluklarını düzenler. Bu hak ve
sorumlulukları düzenleyen metinler
ve eğitimi öğretimi düzenleyen ilgili
maddeler şunlardır:

Yanıt: Öğrenciler bir birey olarak diğer
insanlarla ve öğretmenlerle eşit haklara
sahiptir. Dolayısıyla bu bütünsellik
temelinde bakıldığında zaman zaman
istemedikleri eğitim pratiklerine katılmama hakkına sahiptirler. Bu nedenle
öğrencinin öğretmenin okumasını istediği metni her zaman okumak zorundalığı
yoktur. Öğretmen öğrencinin bu hakkına
saygı duymakla yükümlüdür.
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SORU: Okulda öğrencilerin ve velilerin
karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak başvurabilecekleri, ücretsiz yardım ve danışmanlık alabilecekleri kuruluşlar var
mıdır?

124

Yanıt: Eğitim sendikalarından, hukuk örgütlerinden yardım alınabilir.
ÖĞRETMENLERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Öğretmenler
eğitim
öğretim
faaliyetlerini sürdürürken yükümlülükleri,
sorumlulukları olduğu kadar belirli
haklara da sahiptirler. Yasal olarak
oluşturulan bu haklar öğretmenlerin
kamu görevlerini belirli bir sistem
içerisinde sürdürmelerini sağlar ayrıca
görevleri sırasında keyfi muamele ve
davranışlara maruz kalmalarını da önler.
Öğretmenler bununla birlikte bilimsel
gereklilikler, eğitim programları ve diğer
görev tanımları gereğince görevlerini
gerçekleştirir. Bu durumda öğretmenler
için görevlerini yaparken hem yasal
mevzuatla hem de bilimsel gereklilikler,
eğitim ilkeleri vb. nedeniyle geniş bir
hareket ve pratik alanı söz konusudur.
Ancak bu geniş pratik alanının
gerçekleşebilmesi yasal mevzuat ve
bilimsel ilkelerin bilinmesi ve de eleştirel
analizi sonucunda mümkün olabilir.

Anayasa ile Tanımlanan Hak ve Yükümlülükler ve Eğitim faaliyetlerinin nitelikleri
Öğretmenler ve okul yöneticileri kamu
hizmetlerini yerine getirirken başta
Anayasal ilkelere uymakla yükümlüdürler.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının yürürlükte olan hükümlerine göre, eğitim hizmeti sunulurken göz önünde bulundurulması gereken esaslar ve ilgili maddeler
şunlardır:
Adalet anlayışı içinde demokratik, laik bir
eğitim
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta
belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak,
insanın maddi ve manevi varlığını geliştirmek için eğitim
Madde 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve
bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini,
Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak,
kişilerin ve toplumun refah, huzur ve
mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak
ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve
adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal
engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve
manevi varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Madde 6 – Egemenlik, kayıtsız şartsız
Milletindir.
Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın
koyduğu esaslara göre, yetkili organları
eliyle kullanır.
Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette
hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını
Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi
kullanamaz.
Eşitlik temelinde eğitim
Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve
gaziler için alınacak tedbirler eşitlik
ilkesine aykırı sayılmaz.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa
imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)(2) kanun önünde
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. (2)

Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne
dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve
tıbbi deneylere tabi tutulamaz.
Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz;
kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan
bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.
Laiklik temelli eğitim
VI. Din ve vicdan hürriyeti
Madde 24- Herkes, vicdan, dinî inanç ve
kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla
ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin
gözetim ve denetimi altında yapılır. Din
kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din
eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi
isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin
sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel
çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her
ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri
istismar edemez ve kötüye kullanamaz.
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Ayrımcı olmayan, demokrasi kültürü içinde eğitim

Özgürlük temelli eğitim

Anayasaya uygun eğitim

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti

Madde 11 – Anayasa hükümleri, yasama,
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Madde 25 – Herkes, düşünce ve kanaat
hürriyetine sahiptir.

Kişinin Haklarını koruma ve Yurttaşlık
ödevleri temelinde eğitim

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun
kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

I. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi
varlığı

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve
manevi varlığını koruma ve geliştirme
hakkına sahiptir.

Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama
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ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet
Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek
serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü,
radyo, televizyon, sinema veya benzeri
yollarla yapılan yayımların izin sistemine
bağlanmasına engel değildir.
Bilim ve sanat eğitimi hakkı
Madde 27- Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama,
yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri
hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak
amacıyla kullanılamaz.
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Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla
gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece
eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme
ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler
her ne suretle olursa olsun engellenemez.
Öğretmenleri de kapsayan Çalışma Hakları ve Şartlarına ilişkin hükümler
II. Zorla çalıştırma yasağı

Çocukların ve Çocuk Haklarının Korunması temelinde Eğitim

Madde 18 – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
Angarya yasaktır.

I. Ailenin korunması ve çocuk hakları (1)

Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek
üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri
içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde
vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke
ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda
öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki
beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma
sayılmaz.

Madde 41 – Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına
açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla
kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.
Eğitim Hakkının sağlanması ve çağdaş
bilim esasları temelinde eğitim
II.  Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim
hakkından yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit
edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve
eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim
ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara
aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya
sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.
İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar
için zorunludur ve Devlet okullarında
parasızdır.
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı
olduğu esaslar, Devlet okulları ile
erişilmek istenen seviyeye uygun olarak,
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kanunla düzenlenir.

Madde 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve
ödevidir.
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için
çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli
ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma
barışını sağlamak için gerekli tedbirleri
alır.
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
Madde 50 – Kimse, yaşına, cinsiyetine ve
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi
yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli
yıllık izin hakları ve şartları kanunla
düzenlenir.
C. Sendika kurma hakkı

Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk
ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri,
yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına
aykırı olamaz.
VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
Madde 74 – Vatandaşlar ve karşılıklılık
esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya
kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına
sahiptir.
Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu,
gecikmeksizin dilekçe sahiplerine yazılı
olarak bildirilir.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça
disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları
yargı denetimi dışında bırakılamaz.
J. Kanunsuz emir
Madde 137 – Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan
kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez
ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini
yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu
halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.
Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse
sorumluluktan kurtulamaz.
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Madde 51 – Çalışanlar ve işverenler,
üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve
geliştirmek için önceden izin almaksızın
sendikalar ve üst kuruluşlar kurma,
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten
serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç
kimse bir sendikaya üye olmaya ya da
üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
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CİHADIN DEĞİL,
BİLİMİN MÜFREDATINI
YAZMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
Öğrenci-Veli Derneği
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Y

eni müfredat programı Ocak
2017’de gündeme getirildi. Müfredat Programı (Öğretim İzlencesi)
«okullarda her sınıfta okutulacak dersleri
ve bunların konularını belirten açıklamaların tümü”dür. Bunun yanı sıra müfredat
eğitimin niteliğini belirleyecek, bilimin
ışığında, aydınlık bir geleceği kuracak nesiller yetiştirmek üzere bir içerikten çok
daha fazlasıdır.
Müfredat programı günümüzü ve geleceğimizi belirleyen, nasıl bir insan tipi yetiştirileceğini belirleyen çok önemli bir araçtır. Önce 5. Ve 9. Sınıflarda uygulanacağı
belirtilen yeni müfredat programı 20172018 Eğitim Öğretim yılında pilot uygulama olmaksızın bütün sınıflara yaygınlaştırılmıştır.
Yeni müfredat, değerler eğitimi felsefesine dayandırılarak demokratik, bilimsel,
eleştirel olanın tasfiyesine dayanmaktadır.
Müfredat değişikliğinin amacı “Kalkınma
Planları, Milli Eğitim Şurası çalışmaları ışığında Öğretim programlarının üst düzey
bilimsel yeterliliğe sahip milli ve manevi
ve kültürel değerlere duyarlı sorun çözme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi” olarak ilan edilse
de asıl amaç sorgulamayan, itaat eden
kindar-dindar nesil yaratmak ve piyasaya
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ucuz iş gücü sağlamaktır .
Görünen odur ki; AKP eğitimdeki dönüşümü uzun erimli olarak adım adım
planlamıştır. 2014 yılında yapılan 19.
Milli Eğitim Şurasında alınan kararların şimdi hayata geçirilmesi bunun bir
göstergesidir. OHAL döneminde gözü
kara bir biçimde çıkarılan yasa, yönetmelik ve genelgelerle okullar “Ensar”laşmakta, imam hatipleştirilmektedir. Eleştirel düşünceden yana, bilimin ışığında,
nitelikli ve laik bir eğitimi savunan eğitim
emekçileri öğrencilerinden ayrılmakta;
öğrencilerin, çocuklarımızın eğitim hakkı
gasp edilmektedir.
Sanat, tiyatro, müzik, resim, jimnastik
dersleri azaltılmakta, önemsizleştirilmektedir. Yeni Müfredat Programı ile
“Değerler Öğretimi ve arzu edilen davranışlar telkin yoluyla öğretilir.” metodu
esas alınmakta; eğitimin bilimsel nitelikleri akıl dışı uygulamalarla törpülenmektedir. Bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı tüm
yaklaşımların sadeleştirilme-basitleştirme adı altında programlardan tümden
elenmesi hedeflenmektedir.
Temel bilimsel, eleştirel yaklaşımlar yani
çocuğun esas becerisini kuşkuculuğunu,
yaratıcılığını besleyecek hususlar müfredattan çıkartılmakta ya da azaltılmaktadır. Darwin, Freud, Marx, İbn-i Rüşd gibi
bilimsel eğitimde yer alması zorunlu

Milli Eğitimde, 2005’te köklü değişiklik,
2012’de dinsel reform yapılmış, KHK’larla
darbe karşıtı, demokrat, özgürlükçü, bilimden yana olan insanlar ihraç edilmiştir. Tasfiye edilen bilimdir, özgürlüktür,
demokrasidir, çocukların yaratıcılığıdır,
sanattır, felsefedir. Yerine bilinci ortadan
kaldıran, akıl dışı bir yöntem olan telkin
koyuluyor. Ayrımcı-dinci-mezhepçi bir
rejim inşası için eğitim ideolojik bir silah
olarak kullanılıyor; adeta padişahlık rejimi
eğitim üzerinden inşa ediliyor.
8 yıllık temel eğitimde 5 zorunlu,12
seçmeli toplam 17, lisede 4 zorunlu, 12
seçmeli tam 16 din dersi olmak üzere
getirilen düzenleme Türkiye’yi Suudi
Arabistan’ın bile gerisine düşürmektedir.
1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar zorunlu eğitim
boyunca tam 33 adet din dersi olacaktır.
Yeni Müfredat Programı ile:
Evrim kuramı çıkarılarak cihat getiriliyor.
Laik ve bilimsel anlayışlara yer verilmiyor.
Siyaset, sanat ve felsefe konuları azaltılıyor. Bilimsel konular tırpanlanıyor, rekabetçilik öne çıkarılıyor.
Farklı yaşam biçimlerine, inançlara ve
azınlıklara yer verilmeyerek, ayrımcılık
derinleştiriliyor.
Oysa bilimsel ve laik eğitim;
Doğaya, insan haklarına, emeğe ve insana saygılı, barışçıl ve yurtsever;

Güzel sanatlarla ilgilenen, kendisiyle barışık, okuyan, düşünen, sorgulayan, eleştiren ve araştıran, gerçeği merak edip
arayan;
Her canlıya değer veren, genel kültürü
olan, olgun ve özgür;
Çevresini koruyan, laik, bilime inanan,
toplumsal cinsiyet eşitliğine değer veren
bireyler yetiştirme hedefindedir.
Bizler veliler ve laik ve bilimsel eğitimden
yana olanlar olarak toplumun tüm kesimlerini bu müfredata ve eğitim alanındaki
gericileşmeye karşı
LAİKLİĞİ kazanmaya;
protokollerle Ensarlara karşı AYDINLIĞI
örmeye;
Teşvik değil PARASIZ EĞİTİM’i kazanmaya;
Sıbyan karanlığı değil, ücretsiz OKUL ÖNCESİ EĞİTİM’i kazanmaya;

Eleştirel Pedagoji

düşünürlere hiçbir gönderme dahi yapmayan yeni düzenleme, bu düşünürleri
müfredattan tamamen çıkarmaya yönelmektedir. Demokratik, çağdaş, laik, bilimsel, modern, pozitivist eleştirel figürler veya modellik eden konuları ortadan
kaldırılmaktadır.

Cihatın değil, BİLİMİN MÜFREDATINI yazmaya;
Proje okul değil, CUMHURİYET OKULLARI ‘na sahip çıkmaya;
Çocuk istismarına karşı ÇIĞLIK olmaya;
Çocuk
evliliği,
işçiliğine
karşı
çocuklarımızın HAYALlerine ses olmaya;
Kindar nesil değil, ÖZGÜR bir nesil diye
haykırmaya;
Okullarımıza, çocuklarımıza, geleceğimize UMUT olmaya çağırıyoruz.
Gelin, Öğrenci Veli Derneği ile birlikte çocuklarımızın gönenci, geleceği ve
hayalleri için laik ve bilimsel eğitimi
kazanalım!
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STANLEY KUBRICK - SPARTACUS:
KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE
Mikail Boz
bozmikail@gmail.com

Sinema

B

üyük bir taş ocağında, cehennemsi
sıcağın altında taş taşıyan kölelerden biri sırtındaki ağırlığa artık dayanamıyor ve yere düşüyor. Onun için özgürlük vakti, çünkü ölüm yaklaşıyor. Tam
bu sırada iri yarı bir başka köle, Spartaküs, sırtındaki taşlara rağmen eğiliyor,
yardım etmeye çabalıyor. Çok geçmeden
her iki adamın üzerine bir kırbaç iniyor.
Spartaküs kendine yapılan zulme sessiz
kalmayıp, muhafızın ayağından ısırıyor.
Derhal diğer muhafızlar yetişiyor, bu hep
isyan eden adamı artık temelli öldürmek
için adeta Prometeus gibi kayaya zincirliyorlar.
Artık özgürlük vakti mi?
Hayır. Zengin bir Romalı gelip bu güçlü
adamı inceliyor ve onu gladyatör olarak
yetiştirmek için satın alıyor. Böylece tarihteki en büyük köle isyanlarından birisinin lideri kendi uzun ve yorucu yolculuğuna başlıyor.

Stanley Kubrick’in
yönetmenliğini
yaptığı Spartaküs gerçekten etkileyici
bir film. Film, Howard Fast’ın aynı adlı
romanında uyarlanmış ve McCarthyci dönemde kara listeye alınıp, hapse
atılan Dalton Trumbo senaryosunu yazmıştır. Başrollerinde Kirk Douglas ve Jen
Simmons’un oynadığı bu film, Roma’nın
en şaşalı olduğu dönemlerde, küçük gö-
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rülen kölelerin nasıl büyük bir işe kalkıştıklarını ve zamanın en büyük devletini
ve ordusunu nasıl korkuya sürüklediğini
etkileyici biçimde anlatmayı başarıyor.
Kubrick, bize yakın zamanda televizyon
dizisi olarak yayınlanan Spartacus: Kan
ve Kum’da (Steven S. DeKnight, 2010)
olduğu gibi, şiddeti ve cinselliği mistifiye
etmeden sade bir sinema dili ve etkileyici
görüntülerle bu tarihsel olayı ele almış.
Spartaküs’ü asla bir köle gibi görünmeyen, acısını içinde taşıyıp her daim başı
dik, dikkatli ve insancıl bir kişilik olarak
sunmuş. Öylece daha insancıl ve derin bir
karakterle karşılaşıyoruz.
“Sırf onlara karşı savaşmakla bir şey kazandık”
Spartaküs gladyatör okuluna geçtikten
sonra çok geçmeden göze batıyor, baskı görüyor ama sürekli biçimde kendini
geliştiriyor. Yaşadığı hayatın ve onun kurallarının farkında. Bu sırada yine bir köle
olarak tutulan Varinia ile tanışıyor ve ona
hemen aşık oluyor.
Günleri eziyetli ve onur kırıcı bir şekilde
devam ederken Roma’dan gelen Crassus (Laurence Olivier) adlı bir senatör
ve ona eşlik edenler, ölümüne bir dövüş
görmek istiyorlar. İkili dövüşler için dört
kişi seçiliyor ve Spartaküs siyah bir gladyatör ile eşleşiyor. Henüz siyah gladya-

yapması çok manidar. Zira filmin
çekildiği ve romanın yazıldığı dönemde
Amerika’daki siyahlar “özgür” olsa da,
zihinlerde hala kölelik canlı bir şekilde
duruyor ve hak mücadelesi tüm hızıyla
sürüyordu. “Bir hayali olan” bir adam,
Martin Luther King, üç yıl sonra o ünlü
konuşmasını yapacaktı; tabii her hayalin
bir “bedeli” olduğunu bilerek. Siyah gladyatörün kendinden emin bakışı, yüzündeki gizli tebessüm bile filmi bir kat daha
etkileyici yapmaya yetmiş.
Bu olaydan çok etkilenen Spartaküs, sevdiği kadının da Crassus’a satılıp gitmesine dayanamıyor ve eski bir gladyatör
olan ama şimdilerde yöneticinin pis işlerini yapıp “eğitmenlik” yapan baş muhafızı öldürüp isyanı başlatıyor. Bir anda
tüm gladyatörler isyana katılıyor, kafesler
parçalanıyor ve Spartaküs öncülüğünde
o çok bildiğimiz mücadele ve başkaldırı
şiddetlenerek tüm ülkeyi sarıyor.

Özgürlüğün yolları taşlıdır
Başta bu isyanı küçümseyen Roma,
sonrasında yenilgiyi tadınca durumun
ciddiyetini kavrıyor. Spartaküs ise tüm
kölelerle birlikte Güney’e varıp Klikyalıların gemileriyle İtalya’dan kurtulmak
istese de, Roma’da diktatörlük kurmak
için bu isyanı fırsat bilen Crassus, Klikyalılara para ödeyip, Spartaküs’ü Roma
üzerine yürümeye zorluyor. Başka çaresi
olmayan Spartaküs de bu zoraki savaşı
kabul etmek durumunda kalıyor. Kubrick
Spartaküs’ün özgür ruhlu kölelere yaptığı
konuşmayla, Crassus’un orduya ve halka
yaptığı konuşmayı paralel kurgulamış.
Böylece tarafların asabiyetini ve tepkisini
güçlü bir şekilde hissedebiliyoruz.

Sinema

tör kadar deneyimli olmayan Spartaküs,
tam mücadeleyi kaybetmek üzereyken
ve ölümü kabullenmişken beklenmedik
bir şey oluveriyor. Hasmı Spartaküs’e
ölümcül darbeyi vurmak yerine elindeki çatalı izleyicilere atıyor ve onları öldürmek için balkona çıkmaya çabalıyor.
Tabii bu sırada bir muhafızın mızrağı ve
Crassus’un ensesine saplanan bıçağıyla
can veriyor. Herkese örnek olması için de
çürüyene kadar uluorta ayaklarından asılıp bekletiliyor. İlk hamleyi bir “siyah”ın

Her ne kadar savaş kaybedilse de, köleliği
baki kılan bedenin köleliğinden çok zihnin
tutsaklığıdır. Spartaküs de artık bunun bilincinde olarak, yaşadığı bu zorluğu kendi
özgürlüğüne giden bir uğrak olarak görüyor. Acı çekiyor, çelişkiye düşüyor, ama
bunlara bir şekilde göğüs germesi gerektiğini bilen onurlu bir adam var karşımızda. Böylece giderek bir mitolojik figüre
dönüşen, sonunda tanrıların “acı çekmesin” diye “yanlarına aldıkları” yarı kutsal,
tanrısal bir figür değil de, kamera giderek
uzaklaşan çocuk ve annenin aracını gösterirken, hemen yanı başımızda acı çektiğini bildiğimiz bir “insan” duyumsuyoruz. Crassus da bu yüzden olsa gerek bu

131

Sinema

adamdan ölesiye korkuyor ve “onun olan”
bir şeyi ele geçirebilmek için didiniyor,
Spartaküs’ün karısı Varinia’yı ayartmaya
çalışıyor. Ancak Spartaküs’ün ordusunu
yenmiş olsa da bir türlü dize getiremediği bu kadının yüreği, o reddediliş, suskun
bekleyiş, alma gücüne sahip olduğu ama
asla “verilmeyen” o kalp ona da dayanılmaz bir yenilgi yaşatıyor. Bu yönünden
çarmıhla ilişkili olarak Hıristiyan, kralın
yanında büyütülen kurtarıcı figür olarak
da Yahudi anlatılarıyla bir ilişki kuruluyor.
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Şüphesiz, Romalı hegemonun bu elde
etme çabası bir psikoz örneği. Alttan alta
hayranlık duyduğu, ancak bu hayranlığını
çoğu zaman tiksinti ile dışa vurduğu gerçeği, onun tekrar “normal” olabilmesi için
elde etme, tüketme, edebi düşmanının
varlığına bir set çekip “onun olanı” “mühürleme” isteğiyle yansı buluyor. Bununla
birlikte bu istek başarısız oluyor, tarihselleşen, toplumsal bellekte yer eden, dahası onu mistifiye edip mitolojik bir hale
büründürme, Spartaküs’ü hemen herkeste bulunan “direnen insan” arketipinin
bir simgesi haline getiriyor. Bu açıdan
Spartaküs’ü bu kadar bellekte yer etmesini sağlayanın tam da herkesin bir parçasına sahip olduğu, çoğu zaman farkına
varmadığı/varmak istemediği o kırıntıyla
yüzleşmeye çağırmasıdır da diyebiliriz.
Bastırmanın kendine eş bir direnç doğurması gibi, her çürümenin, yozlaşmanın da
bir dönüşüm ve değişim anlamına geldi-

ğini, dahası bu değişimi başlatmanın hiç
de sanıldığı kadar zor olmadığını hatırlamak gerekiyor ve Spartaküs tam da bunu
hatırlatıyor. Eğer bir “insanlık” diye bir
şey varsa, bunun oluşum halindeki bir süreç, kerameti kendinden menkul bir “öz”
değil, gerçekleştirilmeyi bekleyen tarihsel bir ütopya olduğunun farkına varmak
(çünkü taş ocağında çalışan köleler için
özgürlük fikri tümüyle bir ütopyaydı), insan olmayı tamamlanmamış bir yolculuk
haline getiriyor. Spartaküs de bu yolculuğun önemli mihenk taşlarından birisi
olarak hem insanlık tarihinde hem de sinema tarihinde güzel bir yer ediniyor.
Kubrick’in Spartaküs’ünü izlemediyseniz
mutlaka izleyin. Her yönüyle sizi içine
çekecek, tam bir klasik ve Spartaküs’ün
filmdeki sözü anlamlı:
“Tek bir kişi bile, “Hayır, olmaz” dediği zaman Roma korkmaya başlar. Ve biz binlerce kişi hayır dedik. Müthiş olan buydu.
Kölelerin başlarını topraktan kaldırdıklarını
görmek, diz çöktükleri yerden ayağa kalktıklarını görmek, dudaklarında bir şarkıyla,
dimdik ayakta, haykırarak, dağlarda koştuklarını duymak, ovalarda şarkılar söylediklerini duymak”.

TEKNİKER OKULLARIN
ANKARA YÜRÜYÜŞÜ
İsmail Aydın

O

cak ayının sonlarına doğru Ankara ayazının insanları titrettiği
bir ortamda Tekniker okulluların
ayakları üşümüyordu. Yürekleri titriyordu
ama korkudan değil, heyecandan. Heyecanlıydılar çünkü yurdun dört bir yanından gelen meslektaşlarıyla buluşuyorlardı. Yürüyüş yapıp sorunlarını ve isteklerini
Milli Eğitim Bakanına bizzat ileteceklerdi.

okunuyordu:2

Yürüyüş için gerekli izinler önceden alınmıştı. Ulus’taki okul binasının önü toplanma yeri olarak belirlenmişti. Önce
hazırladıkları “deklarasyonu” (bildiriyi)
okudular. Bildiride “Türkiye’nin Teknik
okullara büyük ihtiyacı olduğundan hareketle okullarının Yüksek Okul statüsüne alınmasını, iş hayatındaki selahiyet,
ücret ve kadro durumunun kanuni teminat altına alınmasını” talep etmişlerdir. 1

Sessiz bir şekilde yürüyen tekniker okulu
öğrencileri Lozan Anıtına ulaştıklarında
“deklarasyondaki” taleplerini yeniden
okudular. Atatürk anıtına çelenk koyarak
saygı duruşunda bulundular. Ardından
seçtikleri bir heyet Milli Eğitim Bakanlığına giderek görüş ve taleplerini ilettiler.

Öğlen saatlerine doğru ellerinde
hazırladıkları pankart ve dövizleriyle
yürüyüşü başlattılar.
Tarihler 23 Ocak 1962’yi gösteriyordu.
Yürüyüşçülerin önünde Türk bayrağı
onun arkasında çerçeveli Atatürk fotoğrafı vardı. Pankart ve dövizlerde şunlar
1

Cumhuriyet Gazetesi; 24 Ocak 1962

“Bir Milletin Gücü Tekniğiyle Ölçülür”
“Hareketimizin Siyasi Bir Gayesi Yoktur”
“Türk, Övün, Çalış, Güven” (Kemal Atatürk) Övünüyoruz, Çalışıyoruz, Fakat
Güvenmiyoruz”
“Feza Tekniğe Mağlup Oldu”

Eğitim Tarihimizden

ismailaydin@gmail.com

Madem yürüyüşlerini anlattık, biraz da
Tekniker Okullarıyla ilgili kısaca bilgi verelim:
Bugünkü Teknik Öğretim okullarının
çekirdeğini oluşturan kurumlar 19.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren
açılmaya başlanmıştır.
2

Milliyet Gazetesi; 24 Ocak 1962
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Eğitim Tarihimizden

Türkiye’de ilk kez 1943-1944 öğretim
yılından itibaren Tekniker okulları
açılmaya başlamış, planlı ve düzenli
şekilde teknikerlik eğitimine ise 1953
yılından itibaren geçilmiştir.
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1962 yılında Türkiye’de 22 akşam, 4 gündüz eğitimi olmak üzere tekniker okullarında 3700 öğrenci öğrenim görmekte
idi. 1965 yılında İstanbul’da (gece) ve
Ankara’da (gündüz ve gece) açılan tekniker okullarının katılımı ile 1967 yılına
gelinmiştir. İstenilmeyen bir takım üzücü
olaylar nedeni ile 1967 yılında tekniker
eğitimine. 1972 yılında ise yüksek tekniker eğitimine son verilmiştir.

1974-1975 öğrenim yılından itibaren Milli
Eğitim Bakanlığına ve YAY-KUR’a bağlı
olarak 45 Yüksekokul açılmış, 1979 yılında 45’i Meslek Yüksekokulu olmak üzere
Tekniker okullarının sayısı 59’a yükseltilmiştir.
1982 yılında Meslek Yüksekokulları 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununda tanımlanarak üniversitelere bağlanmıştır. 1982
yılından Üniversitelere devredilen Meslek
Yüksekokulu sayısı 44’tür.
Meslek Yüksekokullarının teknik programlarından mezun öğrencilere tekniker,
sosyal programlarından mezun olanlara
ise meslek elemanı ünvanı verilmektedir.

YENİDEN ÜRETİM
Fevziye Sayılan

K

apitalist toplumlarda eğitim ve okul
sisteminin rolünü merkezi problem
olarak tanımlayan eleştirel eğitim
teorilerinde, yeniden üretim kilit bir kavram olarak önümüze çıkar. Kavram, Marx
tarafından kapitalist üretim ilişkilerinin
doğasını açıklamak için geliştirilmiştir (1).
Yeniden üretim kapitalist üretimin sürmesinin koşullarının yeniden üretimini ve
oluşturulmasını içerir. Kapitalist üretim
sürecinin tekrarını garantileyen sömürü
ilişkisinin sürdürülmesinin koşullarının ve
toplumsal sınıfların (burjuvazi-sermaye
ve işçi sınıfı) üretimi Marx’a göre kapitalizmin varlığını sürdürmesinin genel
koşullarının birbirini tamamlayan parçalarıdır. Böylece artık değerin emekçiden
sökülüp alınmasının koşullarının devamı
sağlanır.
Marksist yazında klasik anlamıyla yeniden üretim, bir üretim tarzının ve o
üretim tarzına özgü toplumsal ilişki biçimlerinin varlığının devamını sağlayan
koşulların ve mekanizmaların tamamını
(okul, aile, din gibi kurumlar ile bunların işleyişini kolaylaştıran ideolojiler) ifade etmektedir. Öte yandan bu koşulların
üretim tarzıyla ve ilişkileriyle ilişkisi ve
oluşturma sürecinin aktörleri üzerine
marksizm içi geniş bir tartışma vardır.
Yeniden üretimin üretim tarzının birebir
uzantısı olduğunu; üretim-yeniden üre-

tim döngüsü ile kapitalist iktisadi temelin ayrılmazlığına yapılan vurgular yanında; yeniden üretimin göreli özerkliğini ve
her durumda kapitalist üretim tarzının dışındaki süreçlere bağlı olduğu iddiası da
savunulmaktadır (2). Bu arkaplan içinde
marksist politik ekonomi eleştirel eğitim
yazınındaki yeniden üretim ile ilgili tartışmalara belirgin bir damga vurmuştu.
Eleştirel eğitim bağlamında
‘yeniden
üretim’ kavramının kullanımı en geniş
anlamıyla mevcut kapitalist toplumsal
yapının kendini sürdürmesinin eğitim sistemi içinde nasıl gerçekleştiği sorusuyla
ilgilidir. Günümüzde bu ilgiyi yeniden
üretimin iki biçimi altında sınıflandırmak
mümkün (3) : 1) sosyal yeniden üretim
(kapitalizmin sınıf yapısının yeniden üretimi. 2) kültürel yeniden üretim (sınıf
kültürünün ve iktidar ilişkilerinin yeniden
üretimi). Sosyal yeniden üretim teorisinin
başlıca temsilcileri Althusser, Bowles ve
Gintis (Schooling in Capitalist America,
1976) ve onları izleyenlerden; kültürel
yeniden üretim yaklaşımları ise Bourdieu
ve Bernstein’dan etkilenmiştir. Bunlar
okuldaki yeniden üretimin farklı yönlerine
ve mekanizmalarına bakmışlardır.

Sözlük

fevziyesayilan@yahoo.com

Sosyal yeniden üretim teorisi ve yaklaşımları ağırlıkla Althusser’in 1970’lerin başında yazdığı İdeoloji ve Devletin
İdeolojik Aygıtları kitabındaki tezlere
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dayanmaktadır (4). Yeniden üretimin koşullarının sürdürülmesi tartışmalarında, Marx’ın iktisat dışı süreçlere ilgisinin gözardı edildiğine ilişkin Althusser’in
vurgusu (5), Marksist devlet teorisinin
ideolojik ayağını inşa etmeye; yeniden
üretimin ideolojiyle bağına odaklanır.
Burada kilit kurum ideolojik bir aygıt
olarak okul sistemidir. Eğitim ve okul
sistemini devletin ideolojik aygıtlarından biri olarak tanımlar. Eğitim ve okul
sisteminin hem kapitalizm için gerekli
emekgücünün niteliklendirilmesini, hem
de kapitalist toplumsal ilişkilerin garanti
altında alınmasını sağlayacak değerlerin
öğrenilmesini içerdiği tezini geliştirir. Üretim ilişkilerinin yeniden üretimi
için ideoloji vazgeçilmezdir. İdeoloji
aracılığıyla bireyler kendilerini sömüren
ve bağımlı hale getiren süreçlerin içine
yerleşir ve boyun eğerler. Bu çıkış yeniden üretim kavramını, kapitalist üretimin
sürmesinin koşullarını üretimin dışındaki
süreçleri içerecek biçimde genişletmiştir.
Althusser’e göre üst yapının bir parçası
olan eğitim ve okul sistemi, devletin diğer ideolojik aygıtları (din, aile, medya,
partiler, sendikalar ve çeşitli sivil toplum
örgütleri gibi) gibi “egemen sınıfın ideolojisinin zihinlere yerleştirilmesi ve yanı
sıra birkaç teknik becerinin öğretilmesi ile
meşguldür”. Bu eğitim sistemi “evrensel
bir okul ideolojisiyle örtülmüş ve gizlenmiştir.” (Althusser, 1978: 82-83).Bu okul
sistemi “son kertede”alt yapı tarafından
biçimlendirilir, kapitalist egemen sınıfın
çıkarlarına hizmet eder. Allthussser bu
noktada ekonomik determinizmi reddeder. İdeoloji kertesinin göreli özerkliği
çerçevesinde eğitimin kapitalist toplumdaki rolü, emekgücünün yeniden üretimidir (üretim süreçleri için gerekli beceriler,
vasıfların kazandırılması). Ancak bu niteliklendirme süreci, yeniden üretimin
olmazsa olmaz koşulu olan egemen
ideolojinin ve verili toplumsal işbölümüne ve hiyerarşik yapıya saygı, uyum,
itaat biçimlerinin içselleştirilmesi altında
gerçekleşir.
Kültürel yeniden üretim teori ve yaklaşımları ise yine 1970’lerin üretken tartışma ortamında şekillenen Bourdieu ve
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Bernstein’in tezleri ve onların izinden
gidenler tarafından geliştirilmiştir. Yeniden üretimin kültürel doğasına yönelik
ayırtedici teorik müdahale 1970’lerde
Bourdieu’nun Passeron ile birlikte yazdığı
“Yeniden Üretim Eğitim Sistemine İlişkin
Bir Teorinin İlkeleri” (6) kitabında ve
yine aynı dönemde Basil Bernstein meşhur üç ciltlik kitabı (Class, Codes and
Control) ile gelir. Okuldaki sınıfsal yeniden üretimin kültürel mekanizmalarını
aydınlatmaya ve okulun bizatihi bir kültürel üretim alanı olarak analizine olanak
veren yaklaşım ve kavramlar geliştirirler.
Sınıfın sadece ekonomik bir kategori
olmadığı, kültürel ve politik ilişkisellik
içinde oluştuğu varsayımına dayanan bu
perspektif ile pedagojik okul pratiklerinin
kuşaktan kuşağa kültürel bir aktarım mekanizması olarak nasıl işlediğini; sınıfsal
eşitsizliğin ve iktidar ilişkilerinin üretimine nasıl katkıda bulunduğunu ele almışlardır. Bu kültürel aktarım sürecinde
Bourdieu için anahtar kavramlar “kültürel
sermaye” ve “habitus”tur (6). Bourdieu’ye göre, okul kültürel sermayenin
dağılımına ve böylece toplumsal uzamın
yeniden üretilmesine katkıda bulunur ve
böylece toplumsal sınırları yeniden kurar.
Bunun sonucunda değişik toplumsal sınıflar ve gruplar entelektüel etkinliğe
karşı farklı tutumlar geliştirir ve kültür
yoluyla aktarılan bu tutumlar zihnin kullanımını da biçimlendirir. Berstein’in analiz
birimi ise dil ve dil kodlarıdır. Okula içerden bakan Bernstein, okuldaki “dil ve dil
kodlarının” (sınıfa özgü dil ve konuşma
kalıpları) ve toplumsallaşma kalıplarının
yapılanmasına yön veren kurallar bütününün hem okuldaki toplumsal denetimi
ve otorite ilişkilerini nasıl yapılandırdığını,
hem de meşru bilgi ve içeriğin (açık ve
örtük müfredat) oluşumunu nasıl biçimlendirdiğini analiz ederek okuldaki kültürel yeniden üretim mekanizmalarının
anlaşılmasına derinlik kazandırmıştır (7).
Yeniden üretimin karmaşık ve çelişkili
doğasına dikkat çeken bu yaklaşımlar,
kapitalist toplumlarda okulun rolü meselesini daha içerden bir çözümlemeye
olanak veren kavramlar sunarak sınıfsal
yeniden üretimin yanında diğer iktidar

Yeniden üretimin kapsamını genişleten
diğer teorik müdahale sosyalist feminist
yeniden üretim kuramından gelmişti.
Kadınların eviçi emeğinin statüsü etrafından cereyan eden tartışma içinde ailede gerçekleşen emekgücünün biyolojik
yeniden üretimi, bakımı ve yetiştirilmesi
ile toplumsal yeniden üretimin nasıl bir
arada gerçekleştiği noktasında yeniden
üretimin kapsamını biyolojik yeniden
üretime kadar genişletmişlerdir. Sınıf
ve toplumsal cinsiyetle eğitimin ilişkisini teorize etmek için marksist sınıfsal
yeniden üretim teorisiyle cinsel işbölümü
teorileri arasında bir köprü kurmuşlar;
cinsiyete dayalı işbölümüne hem üretimi
hem de yeniden üretimi kapsayacak biçimde merkezi bir rol vermişlerdir. Böylece patriyarkal kapitalizm altında sınıfın
cinsiyetle ilişkisini mercek altına alan
Wolpe-Kuhn, Arnot ve Barret (8) gibi feminist teorisyenler okul ve eğitim sistemi içinde cinsiyete dayalı işbölümünün
nasıl yeniden üretildiğini analiz ederken
klasik marksist analize sadık kalmışlardır.
Sınıfsal yeniden üretimin nasıl cinsiyetlendirildiği; müfredat ve okullulaşmadaki
cinse özgü ayrışmanın toplumsal sınıflara uygun cinsel kalıpyargıların yeniden
üretimini nasıl sağladığını; aynı zamanda çocukları ve gençleri belirli sınıfsal
konumlara hazırlarken istihdamdaki
cinsel işbölümüne uygun biçimde nasıl
cinsiyetlendirildiğini ve bu süreçte müfredattan, okul çıktılarına kadar okuldaki
bütün pratikleri analiz etmeye olanak
veren perspektif sunmuşlardır.
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