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Merhaba,

Genellkle sunuş yazısına yer vermiyoruz. Ancak yılın son sayısı olması nedeniyle 
dergimiz Eleştirel Pedagoji’nin genel gidişi hakkında dostlarımızı bilgilendirmek 
gerektiğini düşündük. 

Önce iyi yolda olduğumuzu belirtelim. Okurlarımızdan aldığımız tepkiler bu yönde; 
mesajlar, eğitim sorunlarını kavramsal açıdan ele alan yayın açığını kapattığımızı 
söylüyor. Zaten öncelikli  amacımız da buydu. Her sayıda içeriğinin daha da zen-
ginleşmesi, tasarımdaki acemiliklerin azalması da  olumlu tepkiler arasında. Elbet-
te eksiklerimiz olduğunu biliyoruz, zaman içinde onları da aşacağız.

Dağıtım, belli bir sermaye grubuna dayanmayan yayınların olduğu gibi bizim de so-
runumuz. Hem de en ciddi sorunumuz. Bu sorunu en derin bir şekilde yaşadığımız 
yer ise İstanbul. Derginin Ankara’da yayımlanıyor olması, İstanbul’la gereği kadar 
iletişim kurmamızı engelliyor. Sadece bir kitabevinde (Pandora) satışa sunulması 
İstanbul için yeterli değil. 2010’dan itibaren farklı semtlerdeki kitabevlerinde bu-
lunmasını sağlayacağız. 

Yayıncılık hakkında asgari bilgisi olan herkes dergiciliğin özellikle Türkiye’de eko-
nomik amaçlar için yapılmayacağını bilir. Bu ülkede dergi çıkarmak kör kuyudan 
su çıkarmak gibi birşeydir. Dergimizi alanlar, dergi ile birlikte verilen kitapların 
değerini bilenler amacımızın ticari olmadığını bilirler. Bizler, elbette  bu işin güç-
lüğünü başından beri biliyorduk; öyleyse bile bile böylesine meşakkatli bir işe niçin 
soyunduk? Birincisi, eğitim sorunlarının tartışıldığı düzlemin altımızdan kaydığını 
görüp, onu, içinde bizim de (her türden “sol”) bulunduğumuz kendi düzleminde 
ama yeni dönemin ürettiği yeni kavramlarla yeniden ele almaktı. İkincisi, birin-
ci gerekçemizin devamı olarak eğitimin liberalize edilmesine seyirci kalmamak ve 
“ezilenlerden yana bir pedagoji”nin nüvelerinin inşasına katkı sunmaktı. Kuşku-
suz katkımızın oranı, kendisini ezilenlerin yanında konumlandıranların Eleştirel 
Pedagoji’ye katkısı kadar oacaktır. 

İtiraf etmek gerekir ki son otuz yıl, “sol”u ve solun dayanışma duygusunu oldukça 
zedeledi. Birlkte birşeyler yapma fikri heyecan yaratsa da fiili çabaya çok az kişi 
katılyor. Bundan dolayı sol, doğasında var olan dayanışma duygusunu yeniden 
harekete geçirmediği sürece, umduğumuz katkıyı -derginin okuru olmayı- bulaca-
ğımızdan emin değiliz. Buna, hedef kitlemizin büyük çoğunluğunun okur-yazarlık 
yeteneğini önemli ölçüde yitirmiş olmasını da eklersek işimiz pek kolay sayılmız.
 
Yine de iyimseriz; neden iyimser olmayalım ki, bir arkadaşının önerisiyle edindiği 
dergiye bir haftada 15 abone kazandıran Gülten Erden gibi genç öğretmenler var-
ken. 

Bizler, yani derginin yayınlanmasına katkıda bulunanlar üzerimize düşeni yaptğı-
mıza inanıyoruz; sıra siz okurlarımızda; aramıza yeni Gültenler katabilirsiniz.  

İkinci yaşımızın ilk sayısında buluşmak üzere...
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Eleştirel Pedagoji Dergisi’nde gazete ha-
berlerinin izlenmesinin ve incelenmesinin 
eğitimde olan bitenleri anlamak ve müdaha-
le edebilmek açısından çok önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Eğitim giderek daha kar-
maşık, daha acımasız ve adaletsiz bir çarka 
dönüştükçe, eğitim hakkında kafaların ka-
rışması, soruların çoğalması ve birçok kişi-

nin arama motorlarında ne denk gelirse oku-
ması söz konusu. 

Biraz açmak yararlı olabilir. Eğitimin gi-
derek daha ‘medyatik’ bir ‘şey’ olması el-
bette kendiliğinden olmadı. 12 Eylül sonra-
sında, gerek meslek gerekse kitle örgütleri-
nin yok edilmesi veya büyük ölçüde zayıf-
latılması ile toplumun kamusal çıkarları gö-

zeten güçler ile bağlarının kırılması sağlan-
dı. Bu boşlukta kitlelerin medya aracılığı ile 
güdülmesi kolaylaştı. Eğitim emekçileri-
nin ve örgütlerinin gücü zayıfladığı ölçüde 
‘eğitim uzmanları’nın sesi daha çok ve daha 
güçlü duyulmaya başladı. Eğitimin içeriği 
boşaltıldıkça, ambalajı ve pazarlayanları ço-
ğaldı. Eğitim her düzeyde bir ‘pasta’ duru-
muna getirildi. Girişimcilerin pastanın ne-
resinden ne kadar kapacağı giderek ‘başarı’ 
olarak sunulmaya ve algılanmaya başladı. 
Pay kapma yarışına gazete yazarları da katı-
lınca, haber-inceleme-reklam karışımı yazı-
lar gazetelerde yer almaya başladı. Okulları-
nı çekici kılmak isteyen girişimciler, halkla 
ilişkiler şirketlerini devreye soktular. Bu şir-

ketler aracılığı ile gazeteler okul pazarlama 
aracına dönüştürüldü; kimi boyalı gazeteler 
yeterince reklam buldukça özel ekler bile çı-
karır oldular. 

Eğitim sistemindeki eksikler ve yanlışlar 
çoğaldıkça, toplumun okullar hakkında ka-
fası daha da karışır oldu. Sonuçta, gazeteler-
de eğitim adına ne çıkarsa daha çok okunur 

Gazeteleri Neden İzlemek Gerek?
Serdar M. Değirmencioğlu
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oldu. Gazetede yayımlanan bir yazının, bir-
çok gazeteden alıntı yazılar barındıran site-
lere aktarılması ve birden fazla yerde, sanki 
ortak bir görüş varmış gibi yankılanması 
olağanlaştı. Bu sürecin sonuçları yalnız ga-
zetelerde değil, hiç kuşkusuz televizyonlar-
da da yaşanıyor. Abbas Güçlü’nün ‘eğitim 
programı’ veya ‘gençlik programı’ diye sun-
duğu programlara Süleyman Demirel ve Ke-
nan Evren gibi kişileri davet etmesi unutulur 
şeyler değil. Ama eleştirel inceleme açısın-
dan gazete haberleri çok daha kolay ulaşıla-
bilir malzeme olma özelliğini koruyor.

Bir Örnek
Cumhuriyet Gazetesi’nde 7 Haziran 2009 

Pazar günü Eğitim-İş tarafından yapılan bir 
araştırmaya manşette yer verilmişti. Bu ha-
ber manşetten verildiğine göre, önemli bir 
haberdi. Önemi ile tutarlı olacak şekilde bu 
habere, 7. sayfada sayfanın üçte ikisi kadar 
yer verilmişti. 

Öte yandan, iki sayfa sonra neredeyse 
tam sayfa Sabancı ailesinin bireylerinin (De-
met Sabancı, Güler Sabancı, Dilek Sabancı) 

eğitime katkılarına ayrılmıştı (s.9). Sabancı 
ailesinin eğitime bu denli büyük katkıları ol-
duğu birçok eğitimci için oldukça yeni bir 
‘haber’ olsa gerek! Akıllara gelen bir diğer 
soru, Cumhuriyet gazetesinin kitleleri tem-
sil eden örgütlere (örneğin Eğitim Sen) hiç 
tam sayfa ayırıp ayırmadığıdır. Türkiye’nin 
son kırk yıl içinde nereden nereye geldiğini 
bilenler, Cumhuriyet gazetesinde milyoner-
lere sendikalardan daha fazla yer ayrılması-
nı şaşırtıcı bulmayacaklardır.

Sonuç olarak, gazete haberlerinin izlen-
mesinin ve düzenli olarak ele alınmasının, 
eğitime ilişkin birçok sorunun göstergeleri-
ni yakalamak açısından çok önemli olduğu-
nu ve Eleştirel Pedagoji Dergisi açısından 
önem taşıdığını düşünüyorum.
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Türkiye’de medya eğitim sorunlarıyla ne 
kadar ilgili; ya da medyanın eğitime ilgisi 
hangi yöndedir? Tartışmaya değer bir konu. 
Medyanın siyaset, ekonomi, spor, sağlık 
gibi konulara gösterdiği ilgiyi eğitime niçin 
göstermediğini tartışmak hatta sorgulamak 
gerek. Böyle bir sorgulamaya hakkımız var: 
Çünkü, varlığını kamu hizmetiyle ilişkilen-
dirip bir sürü ayrıcalıktan yararlanan med-
yanın, halkın gündemine aykırı davranma-
ması gerekiyor. Yukarıda belirttiğimiz  ko-
nularda haber vermenin ötesine geçerek top-
lumu yönlendirme çabasına giren medyanın, 
toplumun tümünü doğrudan ilgilendiren eği-
timi görmezden gelmesi bir nedene bağlan-
malı.

Elbette medya, eğitim sorunlarına hepten il-
gisiz değil. Hemen hemen her gazete ve te-
levizyonda her gün eğitimle ilgili bir habe-
re rastlamak olanaklı. Ancak basında yaptı-
ğımız taramalar, eğitimin,  ürettiği haber ka-
dar ilgi gördüğünü gösteriyor. Değerlendir-
me, yorumlama ve çözümleme gibi eğiti-
mi zihinsel düzeyde ele alınan yazı ve prog-
ramlara yok denecek kadar az yer veriliyor.  
Bundan dolayı karşılaşılan bir sorun neden 

sonuç ilişkisi bağlamında tartışılmıyor. Eği-
tim alanında gerçekleştirilen araştırma ve is-
tatistik çalışmalarının sonuçlarına yer veril-
mesine rağmen ortaya konan sonucun değer-
lendirmesinin yapılmaması da basının handi-
kaplarından biri olarak görülmelidir. 
    
Toplumun eğitim sorunlarına karşı duyarlı-
lığının arttığı Eylül’de çok satan gazetelerin 
tüm eğitim yazarları köşelerinde özel okul-
ların “başarı”larını hikayeleştirdi.  Çoğu, 
Anadolu Liselerinin açık kontenjanıyla ilgi-
lendiler. Eğitimin diğer sorunlarını kamuo-
yunun gündemine taşınmaması, medyanın, 
ya başka sorunlar olduğunun farkında olma-
dığını ya da asıl sorunları gözden kaçırmaya 
çalıştığını göstermektedir. 
 

Medyada 
eğitim

Ünal Özmen
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Televizyon programcıları da öyle; NTV’de 
Doğru Tercih, CNN’de Eğitim Penceresi 
adlı çok izlenen dönemlik programlar tama-
men özel okul ve üniversitelerin bedelli rek-
lamları olarak ele alınıyor. Kanal D’nin Genç 
Bakış programı da genellikle ilgisiz kişilerle 
y ü k s e -
köğreti-
min aka-
d e m i k 
sorunla-
rını tar-
t ı ş m a -
nın öte-
sine git-
m i y o r . 
Üniver-
sitelerin 
salonun-
da sunulan programın asıl konukları ünlü ki-
şilerden oluşurken konuk olunan üniversi-
tenin öğrenci ve öğretim görevlileri figüran 
olarak seyirci sırasında oturtuluyor. Eğitim 
sorunlarına duyarlılığın arttığı böyle dönem-
lerde gerçek sorunlar tartışmaya açılmazsa, 
toplumu bilgilendirme görevimizi yerine ge-
tiremeyiz. Örneğin “Kürt Açılımı” ile birlik-
te anadilde eğitim ya da anadil öğretiminin 
biyolojik, sosyolojik ve pedagojik yönden 
tartışılması beklenirdi. 

Başka neler gündeme getirilebilirdi: Okulla-
rın finansman sorununu, öğretmen istihdamı, 
hizmet içi eğitim, okul ve sınıf mevcutları, 
ders programları, eğitim materyalleri, eği-
tim kurumu yönetim sistemi, dershaneler, 
din eğitimi, mesleki eğitim, yaygın eğitim; 
YÖK, yurt, harç; yurt dışındaki çocukların 
eğitimi vd. saymakla bitmez. 

Türkiye’de medyanın eğitim sorunlarına 
yaklaşımı, hiçbir zaman habercilik sınırlarını 

aşamamıştır. İçeriği ilişkin yorum, analiz ve 
önerilere hemen hemen hiç rastlanmamakta-
dır. Medyanın, beklentilerimizi karşılayacak 
zengin içerikli, tabi ki düzeyli yazı ve prog-
ramlara yer vermemesi, reklam almasını 
sağlayacak izlencelere yönelmesinden kay-

naklandığı 
gibi eğiti-
mi tartışır-
ken zorun-
lu olarak 
eleştirel bir 
dil kullan-
maktan ka-
çınmak is-
temeleriy-
le de ilgi-
lidir. Ga-
zete yazar-

larının ve tv programcılarının yetersizliğini 
de hesaba katmak gerek. Gazetecilerin eği-
tim tartışmalarına katkı sunamayacak denli 
yetersiz olmaları toplumu telafisi olanaksız 
hatalı algılara yöneltebiliyor. 

Bilmeden konuşanlar
Üç yıl kadar önce (15 Ocak 2006) Nur Batur, 
Fikret Bila ve Murat Yetkin’in hazırlayıp 
sunduğu ANKARA KULİSİ programını, ik-
tidarla ilişkisini belli bir düzeyde tutma adı-
na gazetecinin sorunları gizlemedeki rolüne 
örnek olarak aklımda tutuyorum. Programın  
konuğu dönemin Milli eğitim Bakanı Hüse-
yin Çelik’di; kadrolaşmadan öğretim prog-
ramlarına kadar her türden eğitim sorununa 
girildi. 
“İmam Hatip Mezunlarını yönetici olarak 
atadığınız söyleniyor?”, “Kadrolaştığınız id-
diasında olanlar var?”, “Efendim ‘100 Temel 
Eser’?”. Bakanın “Gülüyorum bu iddialara!”, 
“Kitap okuma sorununu çözdük!” gibi bildik 
üslubuyla soruları üstünden atlayarak yanıt-
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laması, soruların örneksiz ve dayanağından 
soranların da emin olmamasıyla ilgiliydi. 
Sundukları olanağı oldukça iyi değerlendiren 
Bakanın olanca cibelgenliğiyle (yüksek doz-
lu şımarma) dönüp “Hepsi bu mu, aklınıza ne 
geliyorsa sorun?” diye efelenmesi karşısında 
gazetecilerin akıllarına bir türlü yeni bir soru 
gelmedi. Huşu içinde eğitim sorunlarını çöz-
müş müneccimi dinlerken, mutluluk içinde 
Bakanla birlikte iddiasını dile getirdikleri 
kitleye cam ardından bakıp gülüştüler. 
  
Enver Aysever’in hazırlayıp sunduğu bir 
programda da hazırlıksız, yetersiz gazete-
cilerin vasat bir öğretmene nasıl yenik düş-
tüklerine tanık oldum. Bunu da muhalif ama 
konusuna hakim olmayanların kaş yapayım 
derken göz çıkarmasına örnek olarak anla-
tayım: Enver Aysever, SKY Türk’te Cum-
huriyet yazarlarıyla eğitim konuşuyordu: 
Kadrolaşma, eğitimin dinselleşmesi, ders 
programları gibi AKP döneminde el atılmış 
her konu masadaydı. Bir ara sanırım Ümit 
Zileli, ders programlarının çeviri olduğunu 
söyledi. Güvenilir kaynaklardan çıkmış bil-
gilerle inanarak söylüyordu. O ara programa 
Erzurum’dan telefonla katılan bir öğretmen,  
konuşmacılara ders programlarına yönelik 
eleştirilerinin haksız olduğunu söyledi. Ay-
sever dahil tüm konuklar, bu beklenmedik 
telefon karşısında şaşkına döndüler, ekrana 
baka kaldılar. Çünkü, hem felsefesi hem kur-
gusu gittikçe tartışma konusu olan yeni ders 
programlarının sisteme yeni sorunlar üreten 
örnekleri ellerinde yoktu. Olsa bile yorumla-
yıp öğretmene sunacak yeterlilikte değiller-
di. Enver Aysever, muhalefetlerini zayıflatan 
öğretmene yanıt verecek kişilerin telefonla 
kendilerini aramasını istedi, ancak aradık-
lar desteği sunacak kişiler her zaman olduğu 
gibi programa bağlanamadı.  

Abbas Güçlü ne kadar güçlü?
Gazetecilerin önemli bir bölümünü  politika-
cılar yönlendiriyor. Politikacıdan gelecek bir 
telefonla oldukça mutlu olan ve sonunda di-
lini ona göre biçimlendiren bir sürü adam var 
basında. Hele bir de karşılıklı bir bardak çay 
içildi mi değmeyin dillerine. Methiye dizme-
ye başlarlar. Nimet Çubukçu da gazetecile-
rin bu zayıf yönünü keşfetmiş bir politika-
cı olarak ilk günden başlayarak televizyonu 
da kullanma şansına sahip köşe yazarlarını 
bir bir aradı. Kimilerini kahvaltıya bile davet 
etti. Hiçbiri nankörlük etmedi; hepsi de ye-
diklerinin hakkını verdiler. Hüseyin Çelik’le 
gergin bir dönem yaşayan Abbas Güçlü’de 
Hüseyin Çelik’ten sonra Milli Eğitim Bakan-
lığına atanan Nimet Çubukçu’nun oltasına 
takılmaktan kurtulamadı. Bakanlığa getiril-
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diğinde Çubukçu için “Ba-
kan Nimet Çubukçu, hukuk-
çu kimliğiyle eğitim konula-
rının çok uzağında, müste-
şarı da merkez valisi. Onun 
da eğitim sorunlarına vakıf 
olduğunu düşünmek yanıltı-
cı olur. …Ama bu kadroy-
la eğitimin temel sorunları-
na çare üretmesi ve eğitime 
yeni bir vizyon kazandırma-
sı çok zor. Eminim ki kendisi 
de bunun fazlasıyla farkın-
da. Kıvranması da zaten bu 
yüzden.” (24.09.09) yoru-
munda bulunan Güçlü, Ba-
kanla görüştükten sonra fik-
rini değiştirdi: “Çubukçu ile 
önceki gün, uzunca bir soh-
bet gerçekleştirdik. Bakan 
Çubukçu’nun eğitime bakışı, 
içimizden biri gibi. Öğrenci-
yi, veliyi, öğretmeni, toplu-
mu üzen ve geren bir anlayı-
şa kesinlikle karşı.”(Mlliyet 
08.08.09). 

Kamuoyunun, basında  eği-
tim konusunda “otorite” ola-
rak tanıdığı Güçlü, bu tarih-
ten sonra Çubukçu’yu, do-
laylı olarak hükümet politi-
kalarını öven yazılar kaleme 
almakta bir beis görmedi. 
Bir ara dengine getirip “Te-
şekkürler Çubukçu” baş-
lıklı yazısında şöyle dedi: 
“Milli Eğitim Bakanı Nimet 
Çubukçu’yu önceki bakan-
lardan farklı kılan ne? Tek 
cümleyle özetleyebiliriz: So-
runları erteleyen değil, çö-

Aşağıdaki yazı mizah olsun diye yazılmamış.
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zen biri.” (Milliyet 11 09. 09).
Yediğinin hakkını verenler
Eğer politikacıyla (Bakanla) konuşma, aya-
küstü değil de bir de faturası örtülü ödeneğe 
kesilen yemek masasında olursa ne olur? Ne 
olmaz ki, kişi hemen kendini özelleştirir. Şu 
düzeysizliğe bir bakar mısınız: 
“Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet 
Çubukçu’nun verdiği yemekte, kendisiyle 
sohbet etme fırsatını buldum. 
…
Bir öğrencinin devlet okullarına olan ma-
liyetinin ortalama olarak 2500 TL olduğu 
düşünülecek olursa, devletin, çocuklarını 
özel okullara gönderen velilere bu düzeyde 
bir desteği vermesi gerekir. Geçmiş dönem-
de yapılan uygulamada karşılaşılan tepkinin 
bertaraf edilmesi için, bu desteğin direk ve-
liye verilebileceği bir sistem çalıştırılabilir. 
Böylece veli çocuğunu istediği okula kay-
dedebileceği için, spekülasyonların önü ka-
patılmış olur.” (Mehmet Ziya Gökalp, Yeni 
Şafak, 11.07.09)

Aynı sofradan kalkan bir diğeri şöyle geğir-
miş: 

“MİLLİ Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, kü-
çük bir gazeteci grubu ile önceki akşam ye-
mek yedi...
…
İki çocuğum da özel okulda okuyor. (300 bin 
öğrenci özel okullarda eğitim alıyor.) Dün-
yanın parasını ödüyoruz. Devlet her ortaöğ-
retim öğrencisi başına yaklaşık yılda 3 bin 
TL harcıyor. Devlete yük olmuyoruz. Buna 
karşın devlet, çocuklarımızı özel okulda 
okuttuğumuz için bizi cezalandırıyor ve yük-
sek vergi alıyor. Bu vergilerin düşürülmesi-
nin iyi olacağını söyledim.”(Yavuz Semerci, 
Habertürk, 11.07.09)

Adları sıralamaya değmez, köşe yazarı ve tv 
programcısı  20 “gazeteci” çeşitli zamanlarda  
Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra Nimet 
Çubukçuyla aynı masada yemekte buluştu. 
Afiyet olsun. Ama bilelim ki bu tür ilişkiler 
gazetecileri bilgilendirmenin ötesinde onları 
etkilemeye dönük yönlendirmeci girişimler-
dir. Örneklerde gördüğümüz gibi hepsi de 
hükümet politikalarının bir parsçı durumuna 
düşmüşlerdir (ya da zaten öyleydiler). Bun-
lardan kamu adına denetim ve kamuyu doğru 
bilgilendirme beklenebilir mi? 

Medyanın, eğitimi gereği gibi izleyememe-
sinin önemli bir nedeni de gazete ve televiz-
yon yöneticilerinin eğitim muhabirliğini staj 

alanı olarak görmesidir. Gazeteciliği meslek 
olarak seçen genç iletişimciler, gazete yöne-
ticilerinin  angarya olarak gördüğü eğitim 
muhabirliğinde işe başlatılıyorlar. Muhabir 
de bu konumlarının geleceke ulaşmayı um-
dukları kariyerlerinin atlama tahtası (eski-
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den polis muhabirliği idi şimdilerde) olaca-
ğını düşünüyorlar. Geriye dönük fikri arşivi 
bulunmayan deneyimsiz gençler – ki şu anda 
bu işte üç yılını aşmış kişi yok- peşine düş-
tükleri haberin geri planı hakkında fikir sahi-
bi olamadıkları için yönlendirilmeye olduk-

ça açık durumdalar.  

İyi örnekler 
Sahanın iktidar alanında oyuna katılan bunca 
adama  ve medya araçlarına rağmen, eğitim-
de yaşanan sorunları dile getiren, onları doğ-
ru yorumlarla kamuoyunun bilgisine sunan 
iyi örnekleri de görmemezlik edemeyiz. Son 
yıllarda ciddi ideolojik kaymalar yaşayan 
Cumhriyet gazetesinin, haber ve bilgi kay-
naklarının sınırlılığına rağmen BirGün ve 
Evrensel’in,   eğitimde yaşanan her olumsuz 
gelişmeye verdikleri tepkiyi taktir etmemek 
olmaz. Radikal’in de isterse doğru ve etkili 
tavır takındığına tanık oluyoruz. 

Henüz tv’lerde eğitim yorumcusu yok; in-
ternette ise bol bol mevzuat analizi yapan 
WEB sitesine rstlamak mümkün, benim gibi 
köşesini (BirGün) tümüyle eğitime ayıran 
köşe yazarı sayısı da birkaç kişiyi geçmiyor. 
Ele aldığı konunun tozunu silkleyen Özde-
mir İnce (Hürriyet)’nin, analizlerini bilime 
dayandıran Orhan Bursalı (Cumhuriyet)’nın, 

eğitim adına yapılan kötü işlerin siyasal so-
nuçlarını okurlarıyla paylaşan Oktay Ekşi’nin 
de hakkını teslim etmek gerek. 

Bu yazıda medya eğitim ilişkisini televizyon 
ve gazeteler bağlamında ele aldık. Tartışma-
mızda süreli (dergi) yayınlara yer veremedik. 
Bunun nedeni, belki de Türkiye’de eğitim 
ağırlıklı bağımsız dergilerin medyanın bir 
parçası sayılamayacak kadar az olmasıydı. 
Sendikaların, kimi sivil toplum örgütlerinin, 
özel okul ve üniversitelerin bülten olmaktan 
öteye geçemeyen yayınlarını bu bağlamda 
irdelemek de olmazdı. Eğitim sorunlarını 
kavramsal düzeyde ele almaya çalışan eli-
nizdeki derginin rolünü ne ölçüde başarabil-
diğinin değerlendirilmesini ise siz okurlara 
bırakıyoruz.    
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Masaya yakın oturduğum yerde üç grup ço-
cuk oynuyor. Bir erkek çocuk oldukça sakin 
bir şekilde korsan oyuncak mobili ile yalnız 
oynuyor. Erkek ve kız çocuklar evcilik oyu-
nunda birlikte oynamakta ve gece taklidi 
yapmaktalar. Kız çocuk küçük bir battaniye 
getirerek üzerlerine örtüyor ve erkek çocuğa 
fısıldayarak iyi geceler, tatlı rüyalar diyor.
Dört erkek çocuk ve bir kız çocuk, kâğıttan 
uçaklarını sınıfın arka tarafında uçuruyor-
lar. Uçaklarını en yükseğe uçurmak için bü-
yük kutuların üzerine çıkıyorlar.  Daha sonra 
yuvarlanarak uçağını en hızlı kim alır diye 
yarışıyorlar. Bir erkek çocuk kız çocuğuna 
uçağını getir uçurayım diyor. Kız, atlayarak 
uçağını getiriyor ve sonra “Yaşasın! Uçağım 
en yükseğe uçtu!”  diye haykırıyor.

Öğretmenlerden biri olan Katerina sınıfa gi-
rerek yanıma oturdu ve günlük boş zamanla-
rında yaptığı gibi benimle sohbete koyuldu. 
Kahvesini üfleyerek çocukları gözlemlemek 
bir tür ilginiz olmalı dedi. Evet.. dedim. Bir 
yandan kahvemizi içerken diğer taraftan da 
çocukları gözlemledim.

Bilirsin… dedi öğretmen. Gerçekten bir tür 
ilgi olmalı, şuradaki erkek çocuklara bak; 
kız çocukları ile karşılaştırıldığında oldukça 
“erkeksi” oynuyorlar. Tamam, koşuyorlar, 
zıplıyorlar ve birçok kaba motor etkinliğini 
yapıyorlar. Bu onların çok gürültücü olma-
larına neden oluyor. 

Tamam…diye yanıt verdim. Büyük olasılıkla 
ses tonumdaki değişiklikten bir tepki sezerek 
öğretmen bana baktı ve diğer sınıfları kon-
trol etmek için ayrıldı. İzlediğim alanda bir 
kız çocuğu erkek çocukları ile oynuyordu. 
Fakat oyunda kız, hiç de “kadınsı” değildi. 
Oldukça baskın ve sert idi.

İsveç okul öncesi eğitim okullarında ço-
cuklar, kendi cinsel kimliklerini oluşturur-
ken aile ve toplum arasında bir bağlantı ku-
rarak önemli bir rol oynar.  Okul öncesinin 
ulusal programı Lpfö-98 (Socialstyrelsen, 
1998) cinsiyet eşitliğine ve erkek ve kız ço-
cuklarının kendi cinsel kimliklerini oluştur-
maları konusunda çocukların haklarına özel-
likle önem vermektedir. Ancak,  okul önce-
si eğitimi deneyimleri erkeksi ve kadınsı bir 

ERKEKLİK NEDİR: 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE 

ERKEKLİĞİ YAPISAL OLARAK ÇÖZÜMLEMEK
Anette Hellman*

(Çeviri: Mehmet Toran)

* PhD Candidate, Institutionen för Pedagogik och Didak-
tik, Göteborgs Universitet, anette.hellman@ped.gu.se
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çok formu içermekte, bunlardan bazıları ulu-
sal programa uyarken bazıları ise doğrudan 
cinsiyeti geleneksel kalıplarla algılamakta-
dır. Yukarıdaki gözlemde öğretmen bazı du-
rumları doğrudan erkek çocuğunun vücudu 
ve erkeksiliğine bağlamaktadır. Atlama, zıp-
lama, gürültü 
gibi aktivite-
ler erkeksi-
liği görünür 
kılan “tipik” 
erkek çocu-
ğu aktivitesi 
olarak tanım-
lanmaktadır. Kızların egemen cinsiyet de-
ğerlerini görünür kılmak için yaptıkları ise 
yüksek sesle oynamak; bu, onları erkeksi kı-
lıyor. Kendi başına sakin bir şekilde oyna-
yan yada kız çocuğuyla oynayan erkek ço-
cuk bu kategoriye girmemektedir. Bu çocuk-
lar hemen yanınızda oyun oynuyor bile ol-
muş olsa onların bu sakinlikleri onları görü-
nür geleneksel kalıplara göre görünür kılma-
maktadır. 

Oysa, yüksek sesle erkek çocuğuyla oyna-
yan kız çocuğuna dikkat edildiğinde, bu kız 
çocuğunun davranışları öğretmen tarafından 
normalden sapmış, baskın ve kaba olarak  
tanımlamaktadır. Bu örneği vererek öğret-
menleri suçlamak istemem ancak bazı öğret-
menler bazı cinsiyet kalıplarını okul öncesi 
eğitimde kendi kendilerine yeniden üretmek-
tedirler. Cinsiyet kalıplarına karşı çıkmanın 
yanı sıra bu durum öğretmenler, araştırma-
cılar ve çocuklar tarafından oldukça basit bir 
şekilde karmaşık hale getirilebilir. Benim 
yapmak istediğim öğretmen gözlemlerini ve 
çocuk grupları içinde kadınsılığı-erkeksiliği 
analiz ederken bunun nasıl ifade edildiğinin 
üzerinde durmaktır. 

Bu araştırmanın amacı, erkeklik ve erkekler 
üzerine post yapısal feminizm, eşcinsel teo-
ri ve eleştirel çalışmaları çıkış noktası ala-
rak erkeklik ve kadınlık arasındaki hiyerar-
şik yapı ve cinsiyet ayrılığının nasıl olduğu-
nu çocuklarla ilgili araştırmalarda, eğitim ve 

c i n s i y e -
tin yanı 
sıra eğit-
sel uygu-
lamalarda 
tartışmak-
tır. Kız-
lar en az 

erkekler kadar heteroseksüel ve tipikleştiri-
lerek kategorilendirilmekte ve benzer şekil-
de kavramlaştırılmaktadır. Ancak bu araş-
tırmada erkeksiliğin bazı tarzları ve erkek-
siliğin uygulamalarda, tanımlarda diğerleri-
ne oranla nasıl isimlendirildiği ve normal-
leştirildiğine odaklanacağım. Hangi konu er-
keklik ya da kadınlık olarak normal algılan-
makta, hangi durum görünmez yada sapma 
olmakta ve biz araştırmacılar sürekli tekrar-
lanan ve standartlaşan egemen “normal er-
keklik” masalını nasıl ele almaktayız? Bana 
göre bu sorular Judith Butler’in “konu ola-
rak önemsenen ne?” (Butler, 1999) sorusun-
dan beri demokrasi ve beraberlik için olduk-
ça önemlidir. İsveç ulusal eğitim programı 
dayanışma ve demokrasinin eğitimde gelişti-
rilmesine vurgu yaparak, cinsiyetçi kalıplara 
karşı çıkar. Bundan dolayı “standart erkekli-
ğin” egemen tanımını ve erkekliğin dışarıda 
tutularak yada erkeksilik, erkeklik gibi kav-
ramlarını erkekliğin bir parçası olarak görül-
meden yapısal çözümlemelerin yapılması ol-
dukça önemlidir. Yapısal çözümlemeler ve 
eleştirel tartışmalar bu egemenlik masalının 
oldukça önemli olduğunu belirtmekte, çünkü 
erkekler için bazı dengelemelerin problemle-
ri çözerek kültürel olarak çözmek ve alterna-

Atlama, zıplama, gürültü gibi aktiviteler erkeksi-
liği görünür kılan “tipik” erkek çocuğu aktivitesi 
olarak tanımlanmaktadır. Kızların egemen cinsi-
yet değerlerini görünür kılmak için yaptıkları ise 
yüksek sesle oynamak; bu, onları erkeksi kılıyor. 
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tif erkeklik masallarının da olduğunu ifade 
etmek oldukça önemlidir. Erkekler arasın-
daki çeşitlilik, davranış farklılıkları yeni du-
rumların ortaya çıkmasını ve yeni durumla-
rın, cinsiyet ayrılıklarını göz ardı ederek, de-
ğişebilir.

Erkeklik kalıpları oldukça güçlüdür, ancak 
buna karşı konulabilir. İlköğretimde etnog-
rafik çalışma yapan Thorne (1993) kendisi-
nin ve öğretmenin dikkatinin erkeksiliğe ya-
kın davranışlara (erkek çocuklara) nasıl kay-
dığını fark etti. 
Bu, erkek çocuk-
ların kategorile-
rinin gerçekleş-
tiği ve tartışıldığı 
Thorne’nin göz-
lemlerken yazdı-
ğı öğretmen dü-
şünceleri ve ko-
nuşmala r ıyd ı . 
Diğer erkek ço-
cuklardan geriye kalan cinsiyet farklılığının 
belirginleştiği durumlarda farklı davranan, 
kalıplaşmış ve kapsayıcı cinsiyet durumla-
rını sarsan, tanımların ve tartışmaların dı-
şında tutulan “standart erkek” yada “erkek-
lik” göz ardı edilmiştir. Thorne bunun farkı-
na varırken dikkatini erkek çocuklardaki cin-
siyet ayrımcılığının pek de önemli görülme-
diği, erkek ve kız çocukları arasında bir çok 
benzerliklerin olmasına rağmen kalıplaşmış 
erkeklik uygulamalarına yönelerek çalışma-
larını yapılandırdı. Thorne ile benzer çalış-
mamda cinsiyetler arası geçişin olası olduğu 
durumlarda ilişkilerin ve durumların birlik-
te, egemen erkekliğin önemli olmaya başla-
dığı tartışmalar ve tanımların okul öncesinde 
normalliğin erkeklik olarak nasıl sergilendi-
ğini saptadım. 

Model Olarak Farklılık

Farklılıkları içeren çok kültürlülük üzerine 
yapılan tartışmalar olumlu bir şekilde vur-
gulanan cinsiyet, etnik gibi önemli kategori-
lerin olduğunu göstermektedir. Fakat bu ka-
tegoriler ve bireysel farklılıklara odaklanma 
sıklıkla bazı kategorileri sabitleştirmekte ya 
da azaltmaktadır. Bireysel olarak görülen ka-
tegoriler sıklıkla egemen kalıplarla ilişkilen-

mektedir. Kadın-
lar ve erkekler, kız-
lar ve oğlanlar, ka-
dınlık ve erkeklik 
sıklıkla karşıt ola-
rak tanımlanmış-
tır (Nordberg 2005, 
Martinsson 2006). 
Bu anlamda erkek 
ve kız çocukların 
farklı bakış açıları-

nın, ilgilerinin ve davranışlarının olduğu an-
laşılmalıdır (Ayrıca Bkz. Kimmel 1997:6). 
İsveç’teki yeni öğretmen yetiştirme progra-
mında örneğin şöyle yazmaktadır:

 - Öğretmen adayı eğitim ortamında cin-

siyet farklılıklarının öneminin farkında olmalı ve 

bunları öğrenmelidir (Akt. SOU 2004, p. 115)

Eğitimde çok kültürlülüğe odaklanmış ve 
artık standartlaşmış olan cinsiyet farklılık-
ları kadın ve erkek arasındaki benzerliklere 
güçlü vurgular yaparak ilk defa 70’li yıllarda 
hükümetin eğitim departmanlarının raporun-
da yer almıştır. Raporda yer alan ifade “Vi 
är alla olika” (hepimiz birbirimizden farklı-
yız) ifadesi idi, bu ifade Arbetsgruppen för 
Kvinnligt och Manligt i skolan (Eğitimde 
Kadınlık ve Erkeklik İçin Çalışma Grupları) 

Bu araştırmanın amacı, erkeklik ve er-
kekler üzerine post yapısal feminizm, 
eşcinsel teori ve eleştirel çalışmaları çı-
kış noktası alarak erkeklik ve kadınlık 
arasındaki hiyerarşik yapı ve cinsiyet 
ayrılığının nasıl olduğunu çocuklarla il-
gili araştırmalarda, eğitim ve cinsiyetin 
yanı sıra eğitsel uygulamalarda tartış-
maktır. 
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(Utbildningsdepartementet 1994:98. Broşür-
lerde örnek olarak;
Tüm branşlarda ve alanlarda erkeklere ulaş-
manın yanı sıra kadınların da yeterlilik ve 
bakış açılarına ulaşmak oldukça önemlidir 
(Appendix 1, p. 20-21).

Ayrıca; 
 - Okul, bireylerin bakış açılarını cinsiyet 

eşitliğine çekmeli ve cinsiyet farklılıklarına saygı ile 

eğitime başlamalıdır(p. 20-21).

Günümüzde İsveç’te egemen birçok okul 
öncesi ve ilköğretim okulları erkek ve kız 
çocuklarının ihtiyaçlarının farklılıkları ile 
karşıt olduklarını belirttikleri anlaşılmakta-
dır (Hellman 2003, Nordberg 2005). Böylece 
erkek çocuklar çoğunlukla kız çocuklarından 
farklı bir şekilde bazı ilgi ve ihtiyaçları olan-
lar olarak tanımlanır. Thorne’un (1993:102) 
ısrarla vurguladığı ayrışma kelimeleri ya da 
iki karşıt gruba bölünmeleri örtbas etme bir 
çok yapı ve etkileşimle doğrudan ilişkili-
dir. İddia edilen, kız çocuklarının ve erkek 
çocuklarının genel problemlerinin dışında 
kalan tüm ihtiyaçlarının birbirinden olduk-
ça farklı olduğu ve bu iddianın çocukların 
günlük yaşamdaki tutarsız hareketlerinin 
referansı almasıdır. Hatta kız ve erkek ço-
cukları benzer şeyleri sıklıkla farklı şekilde 
tanımlarlar. Cinsiyet farklılıkları ile ilgili 
iddia, Thorne’un da belirttiği gibi kadın ve 
erkek olarak adlandırılan gruplardaki birey-
lerin farklılıklarının ortalaması ve grup ya da 
koşullar arasındaki bireysel değişimleri ka-
bul etmektedir. Cinsiyetin ikili olma yapısı 
bazen küçük farklılıklar olsa da çoğunlukla 
benzer olan bulgularla cinsiyet araştırmala-
rındaki erkek ve kadın arasındaki farklılığa 
odaklanmaktan dolayı dengede kalabilmek-
tedir.

Erkeklik erkeklerin okullaşması üzerine ya-
pılan güncel araştırmalarda benzer yöntem-
ler kullanılmaktadır. Girişim, sonuçlar çe-
şitlilik ve değişime vurgu yapmaktan ziyade 
doğrudan senteze vurgu yapmaktadır. Frosh 
ve diğerleri tarafından (2002) karmaşanın 
azalmasını “popüler erkeklik” olarak tanım-
lamaları standart erkekliğin nasıl yapılandı-
rıldığını ortaya koymuştur. Popüler erkekliği 
yapılandıran ve tanımlayan değerler, görüş-
melerin yapıldığı çocukların nasıl karmaşık 
tartışmalar yaşadığını aşağıdaki üç örnekte 
özetleyebiliriz:

1- Erkekler kadınlardan farklı olmalarını 
sürdürmek zorundadır (kadınların yaptığı 
şeyleri yapmaktan kaçınmalıdır).
2- Erkeklik güçlü olmayı, kahraman olmayı, 
soğukkanlı olmayı, okul ödevi için nedenler 
göstermeyi, becerikli bir herif olmayı içer-
mektedir.
3- Bazı erkek çocuklar diğer erkek çocuklara 
oranla daha erkeksidir, çocuğun geldiği sos-
yal sınıf ve etnik geçmişine bağlıdır.

Kısaltarak özetlenen bu üç durumda çocukla-
rın tartışmaları popüler erkeklik olarak oluş-
turulan egemen erkek değerlerini görünür 
kılmaktadır. Fakat aynı zamanda tek tip ya 
da ikili tanımların diğer deneyimleri örtbas 
ettiği görülmekte ve odaklanılan, gözlenebi-
len bu davranış biçimleri birbirinden farklı 
davranışları uygulamaya ya da vurgulamaya 
yönlenmektedir. Erkeklik bu çalışmada er-
kek çocukların kendilerini ifadeleri ve dene-
yimleri egemen koşullar ve değerler olarak 
ifade edilmekte ve bu şekilde odaklanılmak-
tadır. Araştırmalar farklılıklarla ilgilenirken 
erkekler için daha fazla koşulların oluştuğu-
nu iddia etmektedirler. Buna rağmen erkek 
çocukların kendileri arasındaki farklılıklar 
çoğunlukla sınıf ya da etnisite ile ilişkilendi-
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rilerek cinsiyet davranışlarının değişim gös-
terdiği anlaşılmaktadır. 
Bu çalışmada “egemen erkekliği” ve cinsi-
yet ayrımcılığı-
nın hem yapı-
lanmasını tar-
tışacağım hem 
de uygulama-
larda erkek ve 
kız çocukların 
görüşlerine dik-
kat çekeceğim. 
Asıl vurgula-
mak istediğim 
ise yapılandırılmış sorularla yaptığım görüş-
meler ve tanışma süresince egemen erkeklik 
öykülerinin ne kadar sıklıkla tekrarlandığını 
ortaya koymaktır (Nordberg 2005:39). “Bü-
yük adamın önyargısı” –The Big Man Bias- 
ve egemen erkeklik öyküleri çocuklar tara-
fından sıklıkla tekrarlanmaktadır. Görüşme-
lerde normal ve “popüler” erkeklik ortaya 
çıkarken aynı zamanda cinsiyet üzerine ege-
men tartışmaları da yeniden üretmektedir. 
Dolayısıyla eleştirel çözümlemeler ve soru-
lar bu tartışmaların sürekli tekrarlandığını 
örtbas edememektedir. Erkeklik birçok araş-
tırmada olduğu gibi ne araştırmaların odak-
landığı bir konu olarak nede egemen erkek-
lik koşullarının tanımlanması olarak bu araş-
tırmada da yöntemde ve tartışmalarda doğru-
dan odaklanılan konu olmuştur.  

Kadınsı işlerden kaçınarak, fiziksel güç ve 
kahramanlık gösterilerine girerek tipik er-
keklik davranışlarını sergilemek “gerçek er-
keklik” olarak tanımlanırken ve bireysel ola-
rak erkekliği böyle bir grup olarak tanımla-
dığınızda bu düşüncenin oldukça homofobik 
olduğu gözlenir. Okul çalışmalarında pek 
göze çarpmasa da kadınsı/kadın işleri ola-
rak kodlanan işleri yapmaktan erkek çocuk-

ları kaçınmakta bunun yerine spor gibi fizik-
sel hareketler, kahramanlık vb durumları sık-
lıkla tekrar ederek “gerçek erkeklik” olarak 

kendilerini tanım-
layıp homofobik 
bir tutumu istikrarlı 
bir biçimde sürdür-
mektedirler. Okul-
da birçok erkek ço-
cuk kız çocuklarına 
rahatsızlık verme-
den kendilerini alı 
koymadıkları gibi 
bu durumu oku-

lu sevdiklerini belirterek örtbas etmektedir-
ler. Thorne’nun belirttiği gibi erkek çocuk-
ları eğer çevrelerinde her hangi bir kız ço-
cuğu yoksa kadın işleri olarak kodlanan tüm 
işleri hiçbir problem yaşamaksızın yapmak-
ta ve hem cinsleri arasında bunu gizleme ge-
reği duymamaktadırlar. Cinsiyet farklılıkla-
rı ve egemen erkeklikten dolayı bu duruma 
çok az araştırmacı ilgi duymaktadır. Davis 
(1993), Frosh ve diğerleri (2002) ve Thor-
ne (1993), erkekliğin nasıl anlaşıldığı ve ne 
olarak vurgulandığı üzerine dikkati çekmek-
tedirler. Ancak hâlâ tipik erkeklik tutumla-
rı tekrarlanmakta ve uygulamaya devam et-
mektedir. Bunu araştırmalarda da görmek 
mümkündür. 

Erkeklik Nedir? 
Erkeklik ve Normallik Nasıl Tartı-

şılmalı

Asıl çalışma konusuna döndüğümde farklı 
ilgi, davranış ve istekleri olan erkek ve ka-
dınları İsveç eğitim sisteminde öğretmenler 
ve çocuklarla iki karşıt grup olarak nasıl nor-
mal olarak tartışılmalıdır. 2005-2006 öğre-
tim yılında her bir sınıfta kız ve erkek çocuk-
ları gözlenmiş, görüşmeler gerek bireysel 

Okul çalışmalarında pek göze çarpmasa 
da kadınsı/kadın işleri olarak kodlanan 
işleri yapmaktan erkek çocukları kaçın-
makta bunun yerine spor gibi fiziksel 
hareketler, kahramanlık vb durumları 
sıklıkla tekrar ederek “gerçek erkeklik” 
olarak kendilerini tanımlayıp homofobik 
bir tutumu istikrarlı bir biçimde sürdür-
mektedirler. 
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gerekse küçük gruplarla yapılmıştır. Bunun-
la birlikte görüşmelere okul öncesi öğretme-
ni de ayrıca katılmıştır. Bazı çocuklar boş za-
man aktivitelerinde gözlemlenirken bazı ço-
cuklar da oyun 
ve yapılandırıl-
mış aktiviteler-
de gözlemlen-
miştir. 3-5 yaş 
arası bu çocuk-
lar, İsveç’te bü-
yük şehirlerde 
bulunan okul-
lara devam etmekte ve bu çocukların öğret-
menleri ise kadındır. Araştırmada öğretmen-
ler ve çocuklarla doğrudan iletişime girme-
den onların sohbetlerini not almanın yanı 
sıra çocuklar farklı alanlarda ve oyunlarda 
gözlenmiştir. Veriler araştırmanın yöntemi-
ne ve dayandığı teoriye göre analiz edilmiş-
tir (Butler, 2004).

Araştırmalar yapılandırılırken birçok araş-
tırmacının yaptığı gibi sadece bazı çocuklar-
daki tipik erkeklik davranışlarına odaklan-
mak yerine “Büyük Erkeğin Önyargısı” kav-
ramının üstesinden gelerek normalliğin ne 
olduğunu tanımlamaya çalıştım ve Connell 
(2000), Kimmel (1997), Whitehead (2002) 
ve Frosh ve diğerleri  (2002) tarafından ta-
nımlanan egemen erkeklikten farklı olan du-
rumları gözlemleyerek saptamaya çalıştım. 
Sosyolog Tomas Johansson (2000:28-29) 
hiçbir şekilde çalışmalara dahil edilmeyen 
erkeklik öykülerini tanımlayabilmek için 
egemen erkekliğin yapısal çözümlemeleri-
nin oldukça önemli olduğunu belirtir. Sıra-
dan erkek çocukları ve uygulamaları göz-
lemleyip tanımlamak her zaman kolay ol-
mayabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında 
oyun aktivitelerini gözlemlemenin yanı sıra 
özellikle erkek çocukların oyun davranışları-

na ve hareketlerine sıklıkla dikkat etmem ge-
rekti. Erkek çocuklarının bir yandan erkek-
si otoriter davranışları dışa vurma durumları-
nı ve futbol, yarış, kavga vb. erkeksi kodları 

olan oyunlara katı-
lımlarını gözlem-
lerken diğer yan-
dan standartlardan 
açıkça sapan dav-
ranışları gözlemle-
meye odaklanılma-
lı. Ancak erkek ço-
cukları standarttın 

dışına çıktığını gözlemlemek ve tanımlamak 
oldukça zordur. 

Bir sonraki bölümde araştırmadan bazı ak-
tarmalar ve gözlem notları üzerinde duraca-
ğım. Öncelikle egemen ve normal erkeklik 
olarak tanımlanan ve kolayca gözlemlenebi-
len durum ve ortamları somutlaştırarak ço-
cukların egemen ve normal erkeklik davra-
nışlarına vurgu yapacağım. Daha sonra bazı 
özel durumlara odaklanarak, erkek çocukla-
rın içinde bulundukları durumlara göre hangi 
davranışlarda bulunduklarına ve bunun na-
sıl kutuplaştırılarak tipik cinsiyet kalıbı ola-
rak algılandığını inceleyeceğim. Bu iki ba-
kış açısı ile diğer olası öykü ve uygulamala-
ra dikkat çekeceğim.

Egemen Erkekliğin Üretimi
-Bazı uygulamalar-

Pembe renk, okul öncersi dönem çocukla-
rı için cinsiyetin tanımlanmasında oldukça 
önemli bir göstergedir. Okul öncesinde hem 
pembe renk hem de kız ve erkek çocukların 
yaşları oyun kahramanlarını ayrıştırmakta-
dır. Şimdi okulda büyük yaş grubunda olan 
Lucas “gerçek Batman” en önemli özelliğini 
grupta tartışmaktadır;

Thorne’nun belirttiği gibi erkek çocukla-
rı eğer çevrelerinde her hangi bir kız ço-
cuğu yoksa kadın işleri olarak kodlanan 
tüm işleri hiçbir problem yaşamaksızın 
yapmakta ve hem cinsleri arasında bunu 
gizleme gereği duymamaktadırlar.
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“Tamam herkes Batman olmak ister. Fakat 
bu yetişkinlere oranla çocuklar için uygun 
değildir aslında. Örneğin kızlar Batman ile 
oynarken Batman ile doğru şekilde oynamı-
yorlar. Batman hızlı hareket ederken kızlar 
o kadar hızlı hareket edemiyorlar. Örne-
ğin Lisa, eteği çok dar olduğu için her za-
man hızlı koşamıyor ve atlayamıyor. Ben 
ise her zaman geniş ve rahat pantolon giye-
rim. Bundan dolayı hızlı koşabilirim. Bazı 
kızlar Batman olurken oyun oldukça sıkıcı 
oluyor. Pembe Batman! Siz daha önce hiç 
pembe Batman gördünüz mü? Ann kendi 
DVD’sindeki Batman’ın pembe olduğunu 
iddia ediyor, fakat ben buna inanmıyorum! 
Kendisi Batman’ın elbisesi kirlendiği için 
siyah olduğunu söylüyor. Batman’ın elbise-
leri temizken pembeymiş! Buna gerçekten 
inanabiliyor musunuz? Bu düşünceye daha 
küçük çocukların bile sinirlendiğini görebi-
lirsin. Onlar da gerçek Batman olduklarını 
düşünüyor. Ben ve arkadaşım oynarken kü-
çük erkek çocuklar oyunumuza katılmak için 
etrafımızda dolanırlar, ancak yaptıkları her 
şey yanlış. Onlar atlayışları, koşmaları hızlı 
olmadığı gibi birde kendilerini kontrol ede-
miyorlar, bazen birbirlerini incitiyorlar. On-
lar gerçekten hala bebek! Batman oynamak 
için yeterince büyük değiller.Batman oyunu 
için benim ve arkadaşımın gibi büyük olma-
ları gerek.”

Batman ve Süperman gibi oyun kahraman-
larının bu yaş çocuklarının oyunlarının mer-
kezinde olduğu görülür. Özellikle yedi yaş 
çocukları olmak üzere bu figürler hem erkek 
hem de kız çocuklarını etkileyebilmektedir. 
Özellikle küçük yaşta olan bazı çocuklara 
pelerin giydirdikten sonra onları Batman ol-
duklarına inandırabilirsiniz. Fakat Lucas gibi 
bazı beş yaş ve üzeri çocuklar, Batman olma-

nın önemli bir faktör olduğunu düşünerek ti-
pik cinsiyet özelliklerini sergilerler. “Gerçek 
Batman” olunca erkek çocuklar kendilerinin 
“cool erkek” olacağını düşünürler. Lucas ör-
neğinde olduğu gibi hareketlerin, elbiselerin 
ve özelliklede renklerin gerçek Batman ol-
mak için önemli olduğu vurgulanıyor. 

Bu yaş grubundaki erkek ve kız çocukları 
genellikle farklı elbiseler giyerler. Erkek ço-
cuklar daha ziyade koyu renk ve geniş, rahat 
elbiseleri giyerken kız çocukları ise hareket-
lerini sınırlayan daha dar elbiseler giyerler. 
Fakat bu, tüm erkek ve kız çocuklarının bu 
tür elbiseleri tercih ettikleri anlamına gelme-
meli. Üç-dört yaş erkek çocukları, pembe ve 
parlak renk elbiseler giyen ve bu renklerin 
bir birleri ile uyumlu olduğunu söyleyen öğ-
retmenler, anneler ve ablalar tarafından daha 
çok prens olarak nitelendirilmektedir.

Okul öncesi eğitimde bazı toplu zamanlarda 
cinsiyetler arası geçiş ya da cinsiyetler arası 
sınırı aşma büyük problemler haline gelebi-
lir. Okul öncesi öğretmeni Linda, çocuklara 
yeni elbiseleri tanıtırken yaşadıklarını anla-
tıyor. Linda genç bir okul öncesi öğretme-
ni ve prenses ve şövalye oyunları için yeni 
kostümler yapmış. Linda’nın ilk defa kadın 
elbiselerini tanımlarken neler yaşadığını aşa-
ğıdaki aktarmada öğreniyoruz;

“Şimdi daha iyi anlıyorum, daire1 zamanla-
rının elbise ve kostümleri tanıtmak için ne-
den yanlış bir zaman olduğunu. Aslında elbi-
seler çocukların ortasında dururken hem kız 
hem de erkek çocuklar elbiseleri denemek is-
terler. Öğretmen, elbiseleri deneyen kız ço-

1. Daire zamanı tüm çocukları görünür ve aktif kılmak için 
pedagojik bir özelliğe sahiptir. Bu zaman diliminde, tüm ço-
cuklar, tartışmalara katılarak konuşma ve tartışma fırsatı 
yakalar. Daha fazlası için Rubinstein-Reich (1996).
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cuklarına bu çok yakıştı dediğinde kız çocuk-
ları çok mutlu olurlar. Bunun üzerine erkek 
çocukları da elbiseleri denemek isterler ve 
yavaşça elbiseler/kostümlere ellerini sürer-
ler. Ve erkek çocuklar, elbiseleri denerken 
diğer erkek ve kız çocukları bu arkadaşla-
rına gülerek alay ederler. Bazı kız çocukla-
rı, bu erkek çocukları prenses olarak çağırır. 
Dolayısıyla da-
ire zamanı, cin-
siyet çatışma-
sının doru-
ğa ulaştığı bir 
durum. Ancak 
eğer öğretmen-
ler oyun za-
manlarını bu-
nun için kulla-
nırlarsa cinsiyet sınırlarını kolaylıkla aşabi-
leceklerini düşünüyorum.”

Linda kadınlık ile birlikte diğer cinsiyetlerin 
de olası açılımlarını amaçlamış fakat, kadın 
elbisesini uygulama için seçmesi cinsiyet ça-
tışmasını ortaya çıkarmıştır. Linda, cinsiyeti 
yüksek düzeyde belirleyen elbiseler yerine, 
çok daha farklı elbiseleri deneyerek hem cin-
siyet sınırlarını aşmanın hem de cinsiyet ku-
tuplaşmasının önüne geçilmesinin daha ko-
lay olduğunu ifade etmekte. Yukarıdaki ak-
tarmada oyun ya da daire zamanının iyice 
düşünülerek planlanması, erkek çocukların 
cinsiyet sınırlarını aşmalarına fırsatlar vere-
bilir. Özellikle sosyalleşme açısından temel 
olduğu varsayılan daire zamanı Linda’nın da 
belirttiği gibi cinsiyeti oldukça belirgin kıl-
maktadır. Görüntüsü nasıl olursa olsun, öğ-
retmenler tarafından yapılan elbiselerin bu 
zaman diliminde tanıtılması özellikle erkek 
çocuklar açısından cinsiyet kutuplaşmasının 
belirginleşmesine neden olmaktadır. Daire 
zamanlarında cinsiyet kalıpları hemen vur-

gulanmakta ve Linda’nında belirttiği gibi 
cinsiyeti belirleyen heteronormlar açığa çık-
maktadır. Dolayısıyla Linda, erkek çocuklar 
için olası kadınsı özellikteki elbiseleri dene-
yerek kadınsı durumları kutuplaştırma yeri-
ne ayrımcılığı yıkmayı amaçlamaktadır . Bu 
durumun kadınsı kodlanan oyunları özgürce 
oynama için bir fırsat olduğunu düşünerek 

erkek çocukların cinsi-
yet sınırlarını aşmaları-
nı kolaylaştırdığını dü-
şünmesine karşın aslın-
da oldukça büyük risk-
ler ve tehditlerde içer-
mektedir. 

Linda’ya göre oyun za-
manı daire zamanı-

na göre daha güvenli ve rahat. Bu zamanda 
çocuklar oyuna odaklanmakta ve birbirleri-
ni yargılamaktan uzaklaşmaktadırlar. Çünkü 
erkek çocuklar oyun zamanında ve süresin-
ce cinsiyete ait öğelere fazla dikkat etmezler, 
ancak daire ya da yapılandırılmış zamanlar-
da kolaylıkla cinsiyete dönük kutuplaşmaya 
herhangi bir neden olmaksızın girebilmekte-
dirler.2

 
Araştırma sonuçları, oyun ve cinsiyetin 
vurgulanmadığı durumlarda, çocuklara 
verilen karşıt durumlar en belirgin cinsi-
yet oyunlarında bile cinsiyet sınırlarının 

Yukarıdaki aktarmada oyun ya da da-
ire zamanının iyice düşünülerek plan-
lanması, erkek çocukların cinsiyet 
sınırlarını aşmalarına fırsatlar vere-
bilir. Özellikle sosyalleşme açısından 
temel olduğu varsayılan daire zamanı 
Linda’nın da belirttiği gibi cinsiyeti 
oldukça belirgin kılmaktadır.

2. Thorne (1993) çocukların ev gibi özel yaşantıları ile 
daha kamusal alan olan okul gibi alanlarda cinsiyet sınır-
larına olan yaklaşımları farklılaşabilmektedir.
3. Bu durum Odelfors’un (2001) gözlemlerine ve tartışma-
larına dayanmaktadır.

Çocukların arkadaşları ile olan iliş-
kileri, yalnızlaşma ve marjinalleşme 
gibi ilişkileri içermeyen cinsiyetler 
arası geçişi kolaylaştırmaktadır.
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aşıldığını ortaya koymaktadır. Her ne ka-
dar oyun, çocukların grup olarak aldıkla-
rı karar ve seçimleri içerse de bazı çocuk-
lar oyun içindeki normlara ve değerlere 
de dikkat etmektedirler.3 

Erkek ve Kız Çocuklarının 
Egemen Erkeklik Değerlerine 

Karşı Koymaları

Alan çalışmalarımda, öğretmen ve öğrenci-
lerin normları sarsan ve karşı koyan birçok 
durumu bulunmaktadır. Çalışmamda, ço-
cuklar için rengin cinsiyet farklılıklarının bir 
işareti olarak algılandığını ve bu çocukların 
renklerin cinsiyetleri belirleyen durumlarını 
kendi aralarında tartışarak çözebildiklerine 
tanık oldum. Örneğin oyuncaklar renklerine 
göre kadınsı ya da erkeksi olarak kodlana-
bilmektedir (Tipik cinsiyet rollerine ilişkin 
oyuncaklardan ziyade diğer oyuncaklar için 
bu durum söz konusu). Ann, bütün okul ön-
cesi dönemdeki kız çocukları gibi sıklıkla 
pembe ya da kırmızı renkli elbiseler giyer ve 
Batman oyununa katılmak ister. Bir sonraki 
aktarma Ann’ın Roger ve Carl  ile olan diya-
logunu içermekte;

“Roger: Biz gerçek Batman’iz! Çok hızlı bir 
şekilde uzak yerlere atlayabiliyoruz. Yaşasın 
gerçek Batmanlar!
Ann: Evet bende, bende sizin gibi gerçek 
Batman’im.
Carl: Sen Batman olamazsın senin bütün el-
biselerin pembe!
Ann: Ne olmuş yani!
Carl: Batman’ı defalarca filminde ağabeyim 
ile birlikte gördük. Batman’ın pembe elbise 
giyebileceğini hiç zannetmiyorum.
Ann: Ama benim evdeki DVD’imde gerçek-
ten pembe Batman var.
Roger: Tamam Batman, hırsızlar orda hadi 
yakala onları.

Ann: Evet! Hadi Batman yakalayalım onla-
rı.”

Ann oyuna katılmak için Batman’ın elbise-
sinin pembe olduğuna Carl ve Roger’ı ikna 
etmeye çalıştı. Bu durum çocukların nasıl 
günlük yaşam ve beklentilerinin cinsiyete 
dönük olduğunu göstermektedir. Gerçek şu 
ki, Ann’in pembe elbise giymiş olması ve 
Batman oyununa katılmak istemesi arasın-
daki ilişki yeni bir Batman figürü yaratmak 
istemesi olabilir. Önemli olan bu erkek ço-
cukların Ann’ın bir kadın, Batman’ın ise bir 
erkek figürü olup olmadığını tartışmamaları-
dır. Dolayısıyla önemli olan renklerin kadın-
sı yada erkeksi olarak kodlanmalarıdır. 

Linda’ın bir önceki aktarmasında karşıt cin-
siyet sınırlarının oyunda güvenli bir şekilde 
yer alması, arkadaş edinme olasılığı ile doğ-
rudan bağlantılıdır. Çocukların arkadaşları ile 
olan ilişkileri Thorne’un (1993) belirttiği gibi 
yalnızlaşma ve marjinalleşme gibi ilişkileri 
içermeyen cinsiyetler arası geçişi kolaylaş-
tırmaktadır. Arkadaşlığın dışında kalan ço-
ğunlukla cinsiyetle ilişkili güvensiz durumda 
olan çocuklar, cinsiyete ait kalıp yargıları an-
lamak için daha çok performans göstermek-
tedir. Büyük yaş grubunda olan Simon “Rin-
gblommon” oyununda hiçbir arkadaşı yok 
ve bir gruba dahil olmak için nasıl bir erkek 
çocuk olmak gerektiğini anlamaya çalışıyor. 
Simon’un bana anlattığı pembe giymekten 
hoşlanmadığı ve bu pembe renklerin kendi-
sini yavaşlattığıdır. Simon çoğunlukla koyu 
renk elbiseler giyerek koşma ve atlama gibi 
hareketlerle oyun gruplarına yaklaşmakta ve 
“cool erkek” rolünü oynamaktadır. Ancak 
onların dikkatini çekmeden onları izlemeye 
çalışır. Bir çok arkadaşı olan bir diğer çocuk 
Bertil için cinsiyet sınırlarını aşmak oldukça 
kolay. Bertil sıklıkla kızlarla “evcilik” oyunu 
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oynar ve alay edilmeden ve marjinalleşme-
den kırmızı ve pembe tonlar içeren elbiseleri 
de giyer. Bertil erkek çocukların istenildi-
ğinde her şeyi nasıl yaptıklarını hafta sonu 
kendisine şeker alınırsa anlatacağını söyler. 
Villa Villarkulla’da öğretmen olan Ingrid’in 
belirtildiği gibi çocukların cinsiyet sınırları-
nı aşmaları için desteklenmesinin gerektiği 
ve çocukları ötelemeden daha çok bir arada 
durmalarını sağlayacak çabayı göstermeleri 
gerektiğini ifade eder.

Erkek Çocuklarının ve Erkekliğin 
Farklı Öyküsünü Anlatmak

 Bu araştırmanın başlangıç yazı-
sında ele alınan aktarmada Lucas, gerçek 
Batman’ın en ideal erkek olduğunu belirt-
mekte. Fakat Batman oyunu, çocukların Bat-
man oyuncaklarının bakımı ve onlar için ye-
mek hazırlama oyununa kadar sadece birbir-
lerini Batman olarak çağırmalarından ibaret. 
Onlar Batman bibloları ile bakım gibi oyun-
lar oynarken  daha sakin olmakta bahçe ya 
da evcilik gibi daha sınırlı alanlarda oyna-
maktadırlar. Bu tür durum-
larda Batman oyunu, erkek 
çocukların cümle kurarken 
daha seçici olmalarına, ses 
düzeylerinin daha düşük ol-
malarına ve birbirlerine daha 
yakın oynamalarına neden 
olmaktadır. 

“Jimmy: Benim küçük Batman robotumun 
battaniyeye ihtiyacı var. Bak baba, batman 
tatlı rüyalar diliyor. Baba batman diyor ki 
ahhh.. benim küçük Batman’ım üşümüş mü? 
Sana hemen sıcak bir battaniye getireyim 
(Jimmy tuvalet kağıdı ile küçük batman bib-
losunu sarmalar)
Jimmy: İyi geceler benim küçük Batman’ım.

Lucas: Küçük robotlarımız için ninni söyle-
yelim mi?
Jimmy: hışşştt. Sessiz ol! Benim ki uyuyor.”

Batman oyunu olarak adlandırılan bu tür 
oyunlar yaşça biraz daha büyük çocuklar 
arasında daha yaygındır. Bu tür oyunlar “ka-
dınsı” olarak adlandırılırken oyunu daha az 
marjinalleştirmekte ve normalleştirmektedir. 
Bunla birlikte bu tür oyunların erkek çocuk-
ların günlük yaşamlarının bir parçası olarak 
anlaşılmalıdır. Araştırma grubunu kendi ya-
şamlarını kendileri kazanan anne ve babala-
rın erkek çocukları bulunmakta ve bu erkek 
çocukların cinsiyeti algılayışları farklı şekilde 
kavramsallaştırmaları ile sonuçlanmaktadır.

Sonuç

Bu çalışmada egemen erkekliğe, erkek ço-
cuklarının ve erkekliğin kalıp yargılarının 
okul öncesi eğitimde erkeklik ve erkekler 
üzerine olan araştırmalara ve okullaşan er-
keklere odaklandım. Genel olarak baktığım-
da bu egemenlik kavramının her uygulama-

da erkek çocukları kapsamadığıdır. Ben daha 
çok erkek çocukların davranışları hakkın-
da benzer kalıpların görüşmelerle nasıl tek-
rarlandığını göstermeye çalıştım. Buna rağ-
men erkek ve kız çocuklar benimle konu-
şurken tamamen karşıt görünseler de aslın-
da günlük yaşamlarında yapılandırılan kalıp-
ları ve kutuplaşmayı yıkmakta ve sarsmak-
tadırlar. Ayrıca araştırmada bazı durumların 
cinsiyet geçişlerine nasıl açık olduğunu sap-

Eğer gerçekten cinsiyetçiliği, cinsiyetler arasın-
daki ikiliği ve heteronorrmativ etkileri ortadan 
kaldırmak istiyorsak eleştirel sorulara odaklan-
maya, kullandığımız araçlar ile yapısal çözüm-
lemeler üretmeye ihtiyacımız olacak.



ELEŞTİREL PEDAGOJİ  Politik Eğitim Dergisi  Yıl:1 Sayı:6 ELEŞTİREL PEDAGOJİ  Politik Eğitim Dergisi  Yıl:1 Sayı:6

23

tadım. Okul öncesi dönem çocuklarının daire 
zamanlarında cinsiyet öğelerine dikkat ettik-
leri ve oyun zamanlarında ise bunu göz ardı 
edebildikleri saptanmıştır. 

Yapısal çözümlemeler ve tanımlarla belir-
tildiği gibi normal erkek çocukluğun nasıl 
yapılandırıldığı ve tipik erkeklik durumunun 
okul öncesi dönemde nasıl tekrarlarla oluştu-
rulduğunu belirttim. Fakat aynı zamanda bu 
yolla vurgulanan diğer deneyimlere dikkat 
çekerek egemen yapıya da karşı koymaya 
çalıştım. Nadiren vurgulanan ve tanımlanan 
erkek çocukların öykülerine odaklanarak 
farklı olabileceklerini de göstermeye çalış-
tım. Erkek çocukların normlarına vurgu ya-
parak, aynı zamanda kız çocuklarının olduk-
ça daha az ikilik içinde oldukları öykülerle 
politik olarak erkekliğin ve kadınlığın bir çift 
olarak tartışılmasında oldukça önemli oldu-
ğuna dikkat çektim. Anlatmaya çalıştığım 
Butler’in de argüman olarak sunduğu dilin 
gerçekleştirdiği ve erkek çocukları medya-
da, okulda ve tartışmalarda yapılandırılırken 
bizim de karşı “öyküler”imiz olduğunu gös-
termemiz gerekliliğidir. Eğer gerçekten cin-
siyetçiliği, cinsiyetler arasındaki ikiliği ve 
heteronorrmativ etkileri ortadan kaldırmak 
istiyorsak eleştirel sorulara odaklanmaya, 
kullandığımız araçlar ile yapısal çözümle-
meler üretmeye ihtiyacımız olacak. 

Erkek çocukların,  tipik erkeksi tutumlarının 
olmadığı durumların da var olduğunu kabul 
etmek gerekir. Bu durum cinsiyet ayrımcı-
lığına daha az neden olmakta ve erkek ço-
cukları, alışılmış erkeklik rollerinin dışında, 
kadınsı rollerinin olduğunun onları kadınsı 
kılmadığını da belirtmek gerekir. Dolayı-
sıyla güçlükleri ve karmaşıklıkları çok dik-
katlice tanımlamak ve günümüzde bir çok 
erkek çocuğun deneyimlediği ve yaşadığı 

kutuplaşmayı azaltmak gerekir. Eğer erkek-
lik öyküleri günlük yaşamda, araştırmalarda, 
raporlarda sıklıkla tekrarlanırsa erkek çocuk-
ları günümüzdeki cinsiyet kutuplaşmalarına 
yönelecek ve daha fazla heteronormatif ola-
caklardır. Kısaca erkek çocuklarına kendile-
rini daha az baskı altında hissedebilecekleri 
deneyim fırsatları verilerek “normal erkek” 
tanımı değiştirilebilir. Butlerinde belirttiği 
gibi;

 Sorularla benzer kategoriler oluş-
tuğu zaman cinsiyetin gerçekliği krize dö-
nüşür: oldukça belirginsizleşerek gerçek ve 
gerçek olmayan ayırt edilemez duruma gelir. 
Ve bu durumda anlamamız gereken bizi ger-
çekliğe hangisi götürmekte, hangisi cinsiyet 
bilincini doğal kılarak gerçekliği değişebilir 
yada yeniden yapılanrıdabilir kılmaktadır 
(Butler 1999, p. xxiii).
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Eleştirel Pedagoji’den 
okurlarına açıklama

Dergimiz birinci yaşını geride bıraktı. 

Bu sürede her sayıda güncel bir kitap 

uygulamasıyla okurlarımızın kişisel 

kütüphanelerine yıl içinde 5 adet kitap 

ekledik. Verdiğimiz kitapların gördü-

ğü ilgi, her geçen gün abone sayımızı 

artırırken kurumsal aboneler kazan-

mamıza da katkı sundu.  

Bundan sonra da her sayıda bir kitap 

vermeye devam edeceğiz. Kitapta çe-

şitliliği sağlamak için farklı yayınev-

leriyle görüşmelerimiz devam ediyor. 

Ancak, maliyetinin yanı sıra kitabevi 

dağıtımlarında da sorunlar yaşama-

mıza neden olduğu için 7. sayıdan iti-

baren kitaplar sadece abonelere gön-

derilecektir. Kitaplarımızı edinmek 

isteyen okurlarımızın abone olması 

gerekmektedir.
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Eğitim 

İnsan ancak eğitimle insan olabilir. (Kant)

Eğitimden bir anlamda insanlık tarihiy-
le özdeş bir konudan söz ediyoruz çünkü 
kavram insanın insan olmasını ifade eden 
en önemli özelliğe sahiptir. Hayvanlar do-
ğuştan getirdiği becerileri şaşmaz bir prog-
ram dâhilinde kullanırlar bazen insanların 
müdahaleleri ile görece gelişmiş davranışlar 
gösterebilir. Oysa insan için eğitimden söz 
ettiğimizde çok yönlü, uzun vadeli ve dina-
mik bir süreçle gerçekleşen dönüştürücü bir 
güçten söz ediyoruz. 

İnsan ancak eğitimle insan olur ve bu sü-
reçte yapılan yanlış telafi edilemez. İnsanın 
ödevi onu iyiye götürecek her türlü eğilimi 
geliştirmektir. Kendiliğinden bir süreç ola-
mayacağından bir sanat olan eğitim disipline 
dayanmalıdır. Uysallaştırma ve alıştırılma 
hayvanlarda başarılır, insan için eğitim ay-
dınlanma ve düşünmeyi öğrenme demektir 
(Kant, 2007).

Özellikle etik konusunda derin yaklaşım-
larıyla tanıdığımız Kant eğitim konusun-
da bebeklikten yetişkinliğe kadar ayrıntılı 
yaklaşımlar gerektiğini anlatır. İnsanlar etik 
açıdan gelişim ödevine sahiptir ve bunu ger-
çekleştirmesi için en önemli araca, akla sa-
hiptir.

İnsanı hayvandan ayıran akıl varlığı yanı-
dır, akla ve istemeye sahip olması onun au-
tonom, hür bir varlık olması anlamına gelir 
(Hesapçıoğlu, 2005).

İnsanlık tarihiyle özdeş bir olgu olarak 
görünmekle beraber eğitim,  tanımı farklı 
anlayışlara göre çeşitlilik gösteren bir ol-
gudur. Tanımlar toplum biçimleri ile iliş-
kilendirildiği gibi, dönemlerden bağımsız 
tanımlamalar da vardır. Anlayışların felsefî 
yaklaşımlara göre farklılık gösterdiğini söy-
leyebiliriz. 

• Aydın (1994)’a göre eğitim bir toplu-
mun sahip olduğu insanı yeniden yaratarak 
geleceğini kontrol etme girişimidir 

• Hesapçıoğlu (2008; 2005; 2004)’na 
göre eğitim yeteneklerin gelişmesi için yapı-
lan etkinlikleri kapsayan bir sosyalleştirme 
aracıdır; davranış değişikliği oluşturmak ve 
değer aktarımı içindir; insanın özgürleşme 
sürecidir.

• Kant (2007)’a göre eğitim insanlığın ge-
leceğinin ulaşacağı genel iyilik haline göre 
yetiştirilmesi sürecidir.

Eğitim ceza yerine vicdan korkusunu öğ-
retmelidir. Eğitimle birey, özgüvenli ama 
küstah olmayan, şanstan kaynaklanan du-
rumlardan böbürlenmeyen bir karakter kaza-
nır. Kötülük, bayağılık, dar kafalılık, adalet-
sizlik, sevgisizlik, tembellik kötü huylardır;  
eğitim kendine hâkim olma, alçak gönüllü-
lük, kanaatkârlık, iyilikseverlik gibi erdem-

*Marmara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi, Doktora Öğr.

Eğitim ve Okul Üzerine Düşünceler
Nazmiye Çelebi*
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leri beslemelidir. Ödev, başkalarını sevebil-
mek ve dünya vatandaşı olabilmektir. İnsan-
lar zaman zaman ve dolayısıyla hayatları-
nın sonunda hak etmiş olduğu değerin mu-
hasebesini yapma gereği duymalıdır (Kant, 
2007).

Üzerinden uzun zaman geçmesine kar-
şın Kant’ın öğretileri eğitimciler tarafından 

temel yaklaşımların oluşturulması açısından 
geçerliliğini korumaktadır. Zira eğitim uy-
gulamalı bir süreç olmakla beraber öncelikle 
kuramsal bir temele oturması gerekir. Eğiti-
min bir takım bilgilerin depolanması anlamı-
na gelmediğini herkes kabul edecektir o hal-
de kuramsal temeller üzerine sistematik kav-
rayış ve çalışmalara her zaman gerek olacak-
tır. Bu çalışmalar öncelikle insana bakış açı-
sıyla ilgilidir, insan nedir sorusuna aranacak 
yanıtlar söz konusu kavrama sürecinin baş-
langıcını oluşturacaktır. Uygarlık olarak ta-
nımlanan uzun geçmişe ve teknolojik ola-
naklarda sayısız gelişmelere rağmen birey-
sel ve toplumsal şiddetin ve cinnetin varlığı 
eğitim üzerine sürekli düşünmeyi gerektir-
mektedir. Bu da temelde insana bakış açısıy-
la, insanın ne olduğu sorusuna yaklaşımlar-
la ilgilidir. Daha sonra eğitim ne için olma-
lıdır sorusu gelecektir. Eğitimci söz konusu 
soruları kendilerine soruyorsa ve bu sorula-
ra ilişkin pedagojik kaygıları taşıyorsa eği-
timcidir. Aksi takdirde sadece bir memur ya 
da işçidir.

Eğitim bireyin anlam arayışı yolunda 
beyninin, yüreğinin, elinin özgürleştirilmesi-
dir. İnsanoğluna yakışır bir eğitim korkudan 
bağımsız bir eğitimdir. Korku dolu birey, 
özgür düşünme gücünü yitirir. Özgürlüğünü 

yitirince yeteneklerini de yitirir. Eğitim bir 
akıl ve hürriyet işidir (Hesapçıoğlu, 2001b; 
2008). 

Eğiten ve eğitilen arasında sevgi ve so-
rumluluk bağını gerektirir. Eğitilen kendi-
ni belirler, birey olur. Bu süreçte kendisine, 
çevresine ve evrene karşı sorumluluk duy-
mayı ve yerine getirmeyi öğrenir. (Hesapçı-

oğlu, 2004). 
O halde eğitim bir değer anlayışına da-

yanmalıdır,  bu anlayış öncelikle “daha 
iyi”nin hedeflenmesidir. Eğitim insanı insan 
olmaya eğitir, keyfi bir eylem değildir bu ne-
denle felsefe ile ilgilidir.  Bu durumda ge-
reken eğitimin gerçekleştiği tüm çevrelerde, 
evde, çevrede, okulda felsefi bir yaklaşıma 
sahip olmaktır. 

Eğitim felsefesi bütünsel olarak radikal 
ve yaşamsal bir sorgulamadır. “Bilmek” ol-
gusunun, öğretilmeye değer olanın, eğitimin 
amaçlarının sorgulanması demektir. Eğitim 
bireyleri bir modele göre yetiştirmek değil, 
her insanın kendisi olabilmesi için fırsat ve 
olanakların yaratılması içindir. Katı otorite 
veya gevşek pedagoji anlayışları yerine öğ-
renme sevincinin aşılanması temel kaygı ol-
malıdır (Akdağ, 2008).

İlke olarak her türlü cebir aracı, reklam 
araçları, propagandadan uzak bir şekilde 
gerçekleşmelidir. Pedagojik etik, eğitilene 
saygı temelinde gerçekleşebilir (Hesapçıoğ-
lu, 2003).   

Özelikle 20.yy ve sonrasında eğitim anla-
yışlarının birbirinden farklı felsefi temellere 
sahip olduğunu görüyoruz. Yine de yeterli 
olumlu sonuçların gözlendiğini söyleye-
meyiz aksine eğitimsel problemler gündem 

Üzerinden uzun zaman geçmesine karşın Kant’ın öğretileri eğitimciler tara-
fından temel yaklaşımların oluşturulması açısından geçerliliğini korumakta-
dır. Zira eğitim uygulamalı bir süreç olmakla beraber öncelikle kuramsal bir 
temele oturması gerekir. 
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olma özelliğini yitirmemektedir. Eğitimi 
mekanik bir yetiştirme süreci olarak görüp 
insanları belirli programlara güdüleyen veya 
tam tersi özgürlük, hak ve çıkar kavramları-
nı ayırt etmeden özgürlük adına eğitimsizlik 
sonuçlarına yol açan yaklaşımlar/uygulama-
lar ve bu yaklaşımlara temelden eleştiriler 
mevcuttur. 

Eğitim, davranışçıların anladığı anlamda 
bir davranış değişikliği ve oluşturmacıların 
anladığı anlamda bir terapi/danışma değil-
dir, eğitim bir özgürleşme sürecidir (Hesap-
çıoğlu, 2005).

Zeka ve yetenekleri açısından kullanabi-
leceği olanaklara ulaşmasını sağlamadan bu 
dünyada yollamak insana karşı işlenecek bü-
yük bir haksızlıktır (Leif, Rustin, 1974). 

O halde ne için eğitim sorusunun insan 
olmak/özgür olmak/yeteneklerin geliştiril-
mesi hakkına sahip olmak gibi temel yanıt-
ları vardır. 

Ayrıca toplumsal yararları açısından top-
luma ve bireye yönelik sayısız yararlarından 
söz edebiliriz. Bu yararları gözlemek uzun 
dönem gerektirir. Bireyin eğitimi aynı za-
manda aileye yansır. Geçtiğimiz yüzyılda 
yapılan araştırmalara bakarsak, beşeri kal-
kınma olarak ifade edilen insanların seçe-
neklerini arttırma süreci, uzun ömür, asgari 
geçim ve bilgi edinme gibi ölçülerle incelen-
mekte, eğitimin çok yönlü yararlarına iliş-
kin araştırmalar yayınlanmaktadır. Yapılan 
çalışmalar, eğitim ile suç oranlarında düşme 
görüldüğünü ayrıca kalkınmakta olan ülkeler 
için doğum oranlarının düşmesi gibi önemli 
bir sonuçları olduğunu göstermektedir. Ülke 
için siyasi bağımsızlığın, küresel gerçekler-
den koparak marjinalleşmenin, doğanın ko-
runmasının, insan hakları bilincinin ve bire-
yin kimlik kazanmasının yolunun eğitimden 
geçtiği belirtilmektedir. Dolayısıyla işlevleri 
açısından baktığımızda eğitim, benzersiz bir 

toplumsal sistemdir, vazgeçilemez, ihmal 
edilemez.

Sonuç olarak eğitimciler rutin görevle-
rini yerine getirirken zaman zaman aslında 
temelde insana dair yüce bir işlevi yerine 
getirdiklerini hatırlamalıdırlar. Bu hatırla-
ma Kant’a hatta üşenmeyip Aristoteles’e ve 
Sokrates’e kadar uzanan bir okuma çabası 
ve içe dönme yeteneğini gerektirir.

Zorunlu olduğu için değil, güzel olduğu 
ve özgür insanlara yakıştığı için çocukları-
mızı eğitmeliyiz (Aristoteles, 2008).

  
Okul 
Neredeyse okullarımızın hiç birinde ço-

cuklarda doğruluk ve dürüstlüğün teşek-
külüne büyük yardımı dokunacak bir şeye, 
yani doğru davranış kılavuz kitabına tesadüf 
edilemez. (Kant).

 
Okul en genel anlamıyla eğitim öğretim 

işlevlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla 
düzenlenen, program ve plan dâhilinde ders 
ve etkinliklerin yapıldığı mekânlardır. Okul 
eğitim olgusuyla iç içe olmakla beraber bir 
sistem olarak farklılıklara sahiptir. Özellik-
le tarihsel dönüşümlerde geçirdiği yapısal 
değişiklikler ve eğitim sürecinin uygulama 
alanları olarak özel bir inceleme alanı oluş-
turur.

Okul, bugün anlaşılan ve uygulanan yapı-
larıyla aydınlanma dönemiyle şekillenmiştir 
ancak eski çağlarda farklı yapı ve ideallere 
dayalı olarak da var olmuştur (Hesapçıoğlu, 
2001a). Okulun bürokratik bir yapıya dö-
nüşme süreci, modernizmin bir olgusudur 
(Aydın, 2002). Okul aydınlanmanın çocuğu 
olmakla beraber eğitim konusunda ilk çağda 
yazılanlar kayda değerdir.

Kamunun çıkarının bulunduğu her şey-
de kamu eğitimi gerekir. Eğitimin tümünün 
devlete ait olduğu kabul edilmelidir (Aris-
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toteles, 2008). Söz konusu yaklaşım bugün 
de geçerliliğini korumaktadır. Hesapçıoğlu 
(2002)’nun da belirttiği gibi, okul/eğitim sis-
temi kamuya ait bir işlevdir. 

Dönemsel olarak incelendiğinde, okullar 
farklı hususlara ağırlık vererek şekillenmiş-
tir. Antik çağda retorik ve vatandaşlık, or-
taçağda itaat ve ibadet, 16. yüzyılda hüma-
nizm, 17. yüzyılda aydınlanma, 19. yüzyıl-
da sanayi yönelimli ve tüm halka yayılan, 20 
yüzyılda ise  vatan sevgisi, eleştiri yeteneği 

ve son dönemlerinde globalleştirme okulla-
rı karakterize eden  özellikler olarak görülür

Hesapçıoğlu (2001-2002) değişimin, eği-
tim sistemlerinin insanı ve insan ideallerini 
ele alış biçimiyle ilgili olduğunu belirtir. Bu 
idealler insanın bilge, aziz, hür, vatandaş, 
dünya vatandaşı olarak tanımlanmasına da-
yanmaktadır. 

İdeallerin etkileyici rolüne karşın eğitim 
hakkında temel eleştirel yaklaşımları unut-
mamak gerekir.

Söz konusu belirlemelerin gerçekliğe 
işaret etmeleri yanı sıra insan olmanın ka-
lıplaştırmalar dışında diğer potansiyellerini 
göz ardı etmemek gerekir. İnsan nihaî olarak 
tanımlanamaz, kendiliğine ait tasarımlarını 
kendisi kurar (Hesapçıoğlu, 2001-2001). 

Bugün bilinen anlamıyla okulları ele ala-
cak olursak aydınlanma ve sonrasında ulus-
laşma süreciyle eğitim olgusu okullar üzerin-
den kamuya ait yapılar olarak parasız ve tüm 
halka yayılan birimlere dönüşmüştür. Temel 
haklar anlayışı gereği yaygınlaşan okullarda 

ayrıca sanayi devriminin gerektirdiği iş gü-
cünün yetiştirilmesi de hedeflenmiştir. 

Okul genel olarak eğitim anlayışlarının 
uygulandığı kurumlar olmakla beraber fark-
lı bakış açılarından kaynaklanan okul teori-
lerine değinmek gerekir. Bu teoriler, çocu-
ğun korunduğu alan, yaşam yeri, vatandaş 
olma aracı, toplumun yeniden üretildiği alan, 
bir işletme, eylemin üretildiği alan, ritüelle-
rin gerçekleştiği yer, kimlik gereksiniminin 
doyurulduğu yer olarak farklılıklar gösterir 

(Hesapçığlu, 2004).
Sanayileşme ve ona bağlı olarak şekille-

nen kurumlarda yaşanan sonuçlar zaman-
la eleştirilmiştir. İnsanlar ve toplumlar için 
daha iyinin hedeflenmesiyle eleştirilme-
ye başlanmış, okullarda bu anlayış değişik-
liği nedeniyle yeniden ele alınır olmuştur. 
1945’ten sonra okulların demokratlaştırıl-
ması hedeflenerek okul reformlarının yapıl-
maya başladığını görüyoruz.

Fransız devrimi sonucunda eşitlik düşün-
cesinin ve demokrasi anlayışının dikey ha-
reketliğe yol açması ve politik motifler ola-
rak beyannameler (Magna carta libertatum, 
Amerikan hürriyet beyannamesi, Fransız 
cumhuriyet anayasası, unesco) okul reform-
larını gerektirmiştir… İnsanların yetenekle-
rinin dinamik olduğu kabul edilmiş, yetenek 
ve çevre kendiliğinden olmadığı için yeni 
yeteneklerin gelişmesi için yeni çevreler 
yaratmak gerektiği kabul edilmiştir (Aytaç, 
1975). Söz konusu çevreleri yaratmak eğitim 
olanaklarının arttırılmasıyla mümkündür.  

Dönemsel olarak incelendiğinde, okullar farklı hususlara ağırlık 
vererek şekillenmiştir. Antik çağda retorik ve vatandaşlık, ortaçağda 
itaat ve ibadet, 16. yüzyılda hümanizm, 17. yüzyılda aydınlanma, 19. 
yüzyılda sanayi yönelimli ve tüm halka yayılan, 20 yüzyılda ise  vatan 
sevgisi, eleştiri yeteneği ve son dönemlerinde globalleştirme okulları 
karakterize eden  özellikler olarak görülür
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Böylece 20. yy.da uzun süredir vatandaş 
olma bilincinin verildiği ve sanayiye yetiş-
miş işgücü sağlayan kurumlar olarak bakılan 
okul yeni arayışlara konu olurken çeşitlilikler 
göstermeye başlamıştır. Devlet okullarının 
yanı sıra özel veya vakıf okulları kurulmuş, 
klasik eğitimden farklı olarak sadece sanat, 
teknik, fen veya matematik alanlarında eği-
tim veren okular açılmaya başlanmıştır.

Velinin seçimine bırakılan okular veya 
ev okulları gibi uygulamalar görmekteyiz. 
Alternatif eğitim veren okullar gibi okul-
suz toplum gibi düşünceler de 20 yy.ın ol-
gusu olarak karşımız çıkar. Ayrıca uzaktan 
eğitim, tele üniversiteler, siber okullar, sanal 
okullar gibi devam edebilecek örnekler bula-

biliriz (Hesapçıoğlu, 2004b). 
Okula zaman zaman eğlence, ticaret veya 

politika kurumları olarak yaklaşıldığı görü-
lür. Okullara oyun ve eğlence alanı olarak 
yaklaşıldığında, kâr amacı güdüldüğünde 
veya ideolojik aktarımların gerçekleştirilme-
si aracı olarak yaklaşıldığında temel eğitim-
sel hedeflerin hızlıca yok olduğu görülmek-
tedir. Dolayısıyla Hesapçıoğlu ()’nun belirt-
tiği gibi okul bir öğrenme, yaşam ve dene-
yim yeri olmalıdır. Okul öğrencinin sadece 
çalışmasını değil birey olmasını bağımsız-
laşmasını sağlamak için var olmalıdır.

Çağdaş yaklaşımlarla yapılandırılan 
okulları incelediğimizde öğretmenin kuram 

aktaran işlevinin yerine bilgiye ulaşmada 
rehberlik eden konumu ve öğrenmenin de-
mokratikleştirilmesi amaç edinilmiştir. Bu 
anlamda okullar öğrenci ve öğretmenlerin 
kendi duygu ve yargılarına güvenebilmeleri 
için kaygı korku ve suçluluk duygularından 
arınabilmelerini sağlayan kurumlar olmalı-
dır. Öğretmenlerin kendi yöntemlerini geliş-
tirebildikleri ve diğer eğitimci, bilim adamı 
ve entelektüelleriyle iletişim içinde olabil-
dikleri bir okul -her kuşağın kendi başına 
yeterli tasarımlar yapamayacağından- birçok 
sakıncayı bertaraf edecektir. 

Toplumsal bir kurum olan eğitimin for-
mal örgütü olarak okul diğer toplumsal ku-
rumlarla etkileşim içerisindedir. Diğer ku-

rumların “burada ve şimdi” niteliğinde hiz-
metler sunmasından farklı olarak uzun dö-
nemi öngören amaçlara yönelir. Farklı de-
ğerlere sahip bireyleri kasıtlı olarak bir ara-
ya getirir, bireysel değerleri rafine eder diğer 
yandan ortak değerler etrafında bütünleşme 
sağlamaya çalışır (Aydın,1994). Dolayısıy-
la sonuçları uzun dönemde ortaya çıkan, ki-
şiye doğrudan getirilerinin yanı sıra toplum-
sal getirileri olan yapısından dolayı tüm di-
ğer kurumlardan ve sistemlerden çok fark-
lı bir karaktere sahiptir. Bu amaçla bir sis-
tem olarak okulun, emek sermeye ve tekno-
loji girdilerinin yeterli olması beklenen so-
nuçlar açısından yerine getirilmesi gereken 

Okula zaman zaman eğlence, ticaret veya politika kurumları 
olarak yaklaşıldığı görülür. Okullara oyun ve eğlence alanı ola-
rak yaklaşıldığında, kâr amacı güdüldüğünde veya ideolojik ak-
tarımların gerçekleştirilmesi aracı olarak yaklaşıldığında temel 
eğitimsel hedeflerin hızlıca yok olduğu görülmektedir. Dolayı-
sıyla Hesapçıoğlu’nun belirttiği gibi okul bir öğrenme, yaşam ve 
deneyim yeri olmalıdır. Okul öğrencinin sadece çalışmasını değil 
birey olmasını bağımsızlaşmasını sağlamak için var olmalıdır.
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ilk adımlardır. 
Okullar kişilerin değerler, yetenekler ve 

bilgi bakımından eğitildiği sosyal kurum-
lardır. Resmi kimliğe sahip olmakla birlikte 
resmi olmayan eğitim de okul ile ilişki halin-
dedir (Gutek, 2001). Ayrıca öğrencilik çocu-
ğun başarmak durumunda olduğu ilk kurum-
sal roldür (Aydın, 1994). Dolayısıyla gerek 
toplumsal örüntü açısından gerek bireysel 
gelişim açılarından önemli bir role sahiptir. 
Bu rolün gerçekleşmesi sadece öğrenci ve 
öğretmen arasında gelişen bir süreçle olma-
maktadır.

Okul; toplum, kültür, doğa ve kişi ara-
sında cereyan eden çok yönlü etkileşimler 
ve antinomiler arasında gerçekleşen dina-
mik bir sistemdir (Hesapçıoğlu, 2001-2002). 
Modern toplumlarda eğitim adına taşınan 
kaygılar nedeniyle öğrencinin dinlemek ve 
kuramsal eğitimden sıkılmasını gidermek 
amacıyla sadece pratik yanını ön plana çıka-
rarak zevkli ortamlar oluşturulduğunu görü-
yoruz. Bu durum kültürel gelişme açısından 
sakıncalar barındırmaktadır. 

Okul sadece bir deney alanı değil bellet-
me alanıdır da. Öğrenciyi toplumla bütünleş-
tirir, bu noktada hem öğretmen hem öğrenci 
boyutu yani formal ve informal boyutların 
birlikte var olduğu bir alandır (Hesapçıoğlu, 
2001-2002). Yöntem olarak tek bir modele 
dayanmayan, öğrencinin yaş ve diğer özel-
liklerine göre farklılıklar gösteren eğitim 
yöntemleri etkili olacaktır.

Baskıcı mı cazip mi bir eğitim yolu izle-
meliyiz sorusu genellenebilir tek bir tanım 
yapma eğilimini besler oysa öğrencinin ge-
lişim aşamalarına göre farklı tarz ve metotlar 
geliştirilmelidir (Hesapçıoğlu). Bu amaçla 
okullar gerek ders gerek ders dışı etkinlik-
lerinde esnek bir yapılanma anlayışı öğren-
ciler, aileler ve eğitimcilerin katılımlarıyla 
özgün profillerini geliştirebilmeliler. Deği-

şen dünyaya uyum sağlayabilecek açık bir 
sistem olabilmelidir. Öğrenmenin hangi et-
kili yöntemle gerçekleşmesinden önce bilgi-
lerin ne için olduğunun bilincinde olmaktır, 
öğrencilerin bilgileri sınav veya başka şeyler 
için depolamak durumunda olmadıklarının 
farkında olmaktır.

Okul, öğrencilerin bilmedikleri konuları 
öğrenmek için gittikleri kurumlardır ancak 
“bilgi” karşısındaki tutum hakkında düşün-
mek sorunun can alıcı noktasını oluşturur. 
Bilinmeyenlerin çözülmesi için enformasyo-
nun bilgiye, bilginin de bilgeliğe dönüşmesi 
gerekir (Aydın, 2002). Yaşadığımız dünya-
daki temel sorunların çözülememesinin al-
tında bu bilincin eksikliğinin yattığını ısrarla 
söylemek/öğretmek gerekmektedir.  

İnsana bakışa ve eğitimin ne için olduğu-
na dair sorular okullarda hayat bulacaktır. 
İnsan özgürlüğü gerçekleştirebilecek akla 
sahiptir, eğitim bunu gerçekleştirmek içindir 
ve okullar bu temel amaçlara/ödeve hizmet 
eden kurumlar olmalıdır.

Özgürlük üzerinde uzun dönemler çalış-
ma yapılacak bir kavram olmakla birlikte 
bu çalışmada bir hususu vurgulamadan geç-
meyelim. Yeterli bilinçle donanmayan akıl 
gönüllü olarak kendisini tutsak edebilecek 
durumlara neden olabilmektedir. Toplumsal 
aidiyet adına benlik zarara uğratılabilmekte-
dir. Özgürlük adına eğitimde çeşitliliği bes-
lemek gereğinden söz ederken diğer yandan 
insanlar çeşitli güdülerle birbirine benzemek 
yani benliği yitirmek için gönüllü olabil-
mektedir. Bu uğurda aynı şekilde giyinmek-
te hatta operasyonlarla yüzlerini birbirlerine 
benzetmektedirler.  Özgürlüğün zihinlerde 
beslenebilmesi için eğitime her zaman şid-
detle ihtiyaç olacaktır.

Çağımızın gelişen değeri olarak dünya 
vatandaşı olmak ve birinci öncelikle ifade 
edersek mutlu bireyler ve toplumlar yarat-
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mak okullarda uygulanan ilke ve yöntemler-
le doğrudan ilgilidir. Ödevin gerçekleşmesi 
bilinçli bir eğitim felsefesi ve eğitim aşkı ve 
heyecanını duyan eğitimciler, aileler ve top-
lumsal çevre ile mümkündür.  

Yaşadığımız çağa baktığımızda insan-
lık, toplu katliamları, beyinleri uyuşturulan 
gençlerin aczini, başka ülkelerin barış adına 
bombalanmalarını, barış gelinlerine tecavüz 
etmeyi istemiş görünmektedir. Oysa dünya 
özgür insanların krizantemleri koklayaca-
ğı ve derin okyanus sularında yüzeceği bir 
yerdir. Bunu gerçekleştirmek için “iyi”yi 
istemek gerekmektedir ve insanda var olan 
“iyi”yi isteme potansiyeli eğitimin gücüyle 
beslenebilir. Bu durumda okullar sene başı 
toplantılarında kuramsal ve beceri eğitimi 
ile birlikte bu temel işlevini de hedefleme-
lidir ve sene sonu toplantılarında hedefin ne 
oranda gerçekleştiğini değerlendirmek duru-
mundadır.
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Üniversiteler gerçekleri arayan, bilim üre-
ten ve onu yayan kurumlar olarak tanımlana 
gelmiştir. Ancak, üniversitelerin ideoloji, sı-
nıf, sermaye ve üretim biçimi ile olan ilişki-
sini inceleyen Timur’a göre (2000), üniver-
siteler, tarihi olarak, gerçekleri ortaya koy-
mak, bilimi geliştirmek ve yaymak işleviy-
le ortaya çıkmadılar. Gerek ortaçağ gerek-
se modern anlamıyla bilim ve felsefe, insan 
topluluklarının ilerlemesi ve toplumsal iş bö-
lümünün gelişmesi sonucunda doğdu ve bu 
gelişmede üniversiteler, kiliselerin, camile-
rin ve her türlü tapınağın sultası altında, ya-
ratıcı bir konumda bulunmaktan uzaktılar. 
Timur’a göre, tarihi ve toplumsal birer ku-
rum ve özel amaçlı birer örgütlenme biçimi 
olan üniversiteler, günümüzde ise devlet ide-
olojisinin ve neoliberal iktisat politikasının 

yeni adı olan küreselleşme olgusunun etki-
si altındadır. Bu bağlamda, makalede amaç-
lanan, devlet ideolojisinin ve neoliberal ikti-
sat politikasının üniversiteyle olan ilişki ve 
etkilerini, siyasi ideoloji ve üretim sistemin-
de yaşanan dönüşümün tarihi seyrini de he-
saba katarak ortaya koymak ve değerlendir-
mektir. 

Devletin, varlığını ve üzerine kurulduğu 
meşruiyet ilkelerini toplumsal alanda sürekli 
hale dönüştürmek için ideoloji ve eğitim gibi 
araçları kullandığını ifade eden Çetin’e göre 
(2001: 201), devlet ideolojisi eğitim alanları 
içerisinde bireyleri kontrol etmekte, gözlem-
lemekte, baskı altına almakta, disiplinize et-
mekte ve siyasal iktidara uyumlulaştırmakta-
dır. Bu durum, Althusser’in “toplumsal for-
masyonun belirleyicisi, buna göre toplumu 
dönüştürücü ve bireyleri bu ilişkiler ağı içe-
risinde yönlendirici egemen fikirler ve tasa-
rımlar sistemi” (1991: 47) şeklindeki ideolo-
ji tanımıyla ve Georges Sorel’in “ideolojile-
rin, siyasal iktidarı elinde bulunduran sınıf-
ların kendi çıkarları doğrultusunda toplumun 
gerçek ortamının dışında üretilmesinin onu 
bir yalanlar ve ikiyüzlülükler dünyası ola-

rak karşımıza çıkardığını ve iyiliğin, mutlu-
luğun ancak bu ideolojik ilkeler içinde sağla-
nabileceği iddiasının bir yalanlar üst yapısı” 
(Çetin, 2001: 203) olduğu iddiasıyla da denk 
düşen bir durumdur. Bu bakımdan Gutek’e 
göre (2006; 61-66), egemen grup ya da res-
mi ideolojinin eğitim üzerindeki doğrudan 
etkisi şu üç alanda gerçekleşir: ideoloji, eği-

ÜNİVERSİTELERİN SİYASİ İDEOLOJİSİ 
VE ÜRETİM SİSTEMİYLE İLİŞKİSİ

Kaan ÖZER

Çatışmacı paradigmaya göre, her eğitim sistemi yönetici grupların 
norm ve değerlerini yansıtmakta; böylece eğitim, toplumsal sınıf 
farklılıklarını güçlendirmekte, pekiştirmekte ve eğitimin seçme, 
toplumsallaştırma ve bilginin işletimi gibi işlevleri kapitalist 
düzenin sürdürülmesinin düzenekleri olmaktadır 
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lerdeki eğitimin, devlet ideolojisiyle birlikte 
iktisadi ideolojinin etkisiyle şekillendiği ve 
yön izlediği görülmektedir.

Üniversiteler ile gerek iktisadi gerekse si-
yasi ideoloji arasındaki diyalektik ilişkiden 
kaynaklanan gelişmeler sonucu Sayılan’a 
göre (2009), eğitim hakkı, fırsat eşitliği, top-
lumsal adalet, yurttaşlık ve demokrasi gibi 
eğitimin toplumsal işlevine yön veren nos-
yonlar gözden düşmüş, rekabet ve girişim-
cilik kültürü başat eğitsel paradigma haline 
gelmiştir. Tam da bu noktada eğitim sosyo-
lojisi içinde temel paradigmalardan biri olan 
çatışmacı paradigmanın önermeleri akla gel-
mektedir. Çatışmacı paradigmaya göre, her 
eğitim sistemi yönetici grupların norm ve 
değerlerini yansıtmakta; böylece eğitim, 

toplumsal sınıf farklılıkla-
rını güçlendirmekte, pekiş-
tirmekte ve eğitimin seçme, 
toplumsallaştırma ve bilgi-
nin işletimi gibi işlevleri ka-
pitalist düzenin sürdürülme-
sinin düzenekleri olmakta-
dır (İnal, 2004: 69). Çatış-
macı paradigma çerçeve-
sinde konuya bakan Lee W. 
Hansen’e göre, kapitalist bir 
toplumdaki eğitim sistemi, 
toplumsal sınıf hatları bo-
yunca toplumsal statülerin 
korunması, mevcut altya-
pıyla uyumlu olan kültürel 

normların, tutumların ve değerlerin iletilme-
si ve korunması, kapitalist ilerlemeyi sağla-
yacak yeni teknolojileri geliştirebilecek tek-
nokratik bir katmanın yetiştirilmesi ve son 
olarak, karmaşık, yabancılaşmış iş çevrele-
rine uygun rol edimi kazanabilecek eğitilmiş 
bir iş gününün yetiştirilmesi gibi dört temel 
işlevi yerine getirmektedir (İnal, 2004: 67).

Türk üniversite eğitim sistemine dikka-
timizi yönelttiğimizde Timur’a göre (2000: 
346), 1946’dan beri üniversite yasaların-

tim politikalarını, beklentilerini, sonuçlarını 
ve amaçlarını biçimlendirmeye çalışır; ide-
oloji, toplumsal çevre aracılığıyla bazı tu-
tum ve değerleri aktarır ve pekiştirir; ideolo-
ji okulun resmi ve açık programı olan müf-
redat ile seçilmiş ve onaylanmış bilgi ve be-
cerileri önemle vurgular. Üniversitelerde ve-
rilen eğitim bu yönüyle ele alındığında kar-
şımıza eğitimin siyasi ideolojiyle olan ilişki-
si çıkmaktadır.

Neoliberal iktisat polikasına geçecek 
olursak, neoliberal iktisat politikasının gü-
nümüzdeki yeni görünümü/adı olduğu belir-
tilen küreselleşme olgusunun üniversitelere 
en büyük etkisi Timur’a göre (2000: 315), 
artan eğitim harcamalarına devletin yeni or-
taklar araması, üniversiteleri kapitalizm-
le bütünleşme yönünde 
yeni örgütlenme anlayış-
ları, yeni öğrenci profili-
nin gündeme gelmesi ve 
mali külfeti öğrencilere 
yükleme yönünde yeni 
baskılar şeklinde somut-
laşmaktadır. Bu somut-
laşma sürecinde, Baydar 
ve arkadaşlarının yayın-
ladıkları yüksek öğretim 
raporuna göre (2008), 
yüksek öğretim yaygın-
laşmakta, ancak bu yay-
gınlaşma genellikle yük-
sek öğretime erişime 
daha eşit bir erişim anlamına gelmemekte, 
yüksek öğretimde sınırlar ortadan kalkmak-
ta, iş çevrelerinin, diğer kamu kurumlarının, 
sivil toplum örgütlerinin ve küresel ölçek-
li kuruluşların eğitim süreçlerinde daha faz-
la yeri ve etkisi söz konusu olmakta, yüksek 
öğretimde daha fazla özel finansmana kayış 
yaşanmakta, işe dönük eğitim, yaşam boyu 
öğrenme ve uzaktan eğitim yaygınlaşmak-
ta ve geleneksel öğrenci tipi değişmektedir. 
Tüm bu gelişmeler ışığında ise üniversite-
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da olan ve bilimin evrenselliğine ters düşen 
önerlilerle, üniversite eğitiminin “Türk ol-
manın şeref ve mutluluğunu” duyuran, “mil-
li kültürümüze, örf ve adetlerimize bağlı” 
öğrenciler yetiştiren ve “milli birlik ve be-
raberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü” 
kazandıran milliyetçi bir eğilim olması bek-
lenmektedir. Bununla birlikte, 1995 yılında 
YÖK yönetimine gelen yeni bir ekip Türk 
üniversitelerini yükselen burjuvazinin ih-
tiyaçlarına uydurma ve birçok özel üniver-
siteyle büyüyen Türk üniversite sistemine 
ABD modelini egemen kılma misyonuyla 
yüklü görünüp, kaleme aldıkları Türkiye’de 
ve Dünya’da Yüksek Öğretim, Bilim ve Tek-
noloji başlığını taşıyan rapor, küreselleşme 
çağında Türk üniversitelerine neoliberal an-
layışı egemen kılmak ve onları bir şirket yö-
netimine kavuşturmak hedefini taşımaktadır. 
Yetiştirilecek öğrenci tipi açısından ise bilgi 
toplumu ve küreselleşme sürecinin gerektir-
diği insan gücü profili gündeme gelmektedir 
(Timur, 2000: 353). 

Türk üniversite eğitim sisteminin günü-
müzde ulaştığı noktayı daha iyi anlayabil-
mek üzere, siyasi ideoloji ve neoliberal ik-
tisat politikasının üniversiteyle olan ilişki ve 
etkilerini incelemenin yanı sıra, siyasi ideo-
lojinin ve iktisat politikasının bugünkü şekli-
nin arka planını irdelemek faydalı olacaktır. 
Çünkü bu sayede, bugünkü egemen siyasi 
ideoloji ve iktisat politikasının ne olduğu ve 
temel özellikleri kendilerinden bir öncekilere 
kıyasla belirtilerek, kendi içlerinde bağlam-
sallaştırılarak anlaşılacağı için üniversiteyle 
olan ilişki ve etkileri de daha iyi anlaşılacak-
tır. Bunun için öncelikle siyasal ideolojide, 
ardından üretim sisteminde yaşanan dönüşü-
mü iki ayrı başlık altında soruşturalım. 

Siyasi İdeolojide Yaşanan Dönüşüm: 
Refah Devletinden Yeni Liberalizme

Sosyal hakların temellerinin atıldığı 19. 

yüzyılda, yurttaşlık kurumunun önemli par-
çası olan sosyal haklar ekseninde temel eği-
tim hakkı kamusal bir hale getirilmeye çalı-
şılmış (Sallan Gül, 2004: 205), eğitim bedava 
olmakla kalmayıp aynı zamanda zorunlu ol-
muştur. Bu yüzyılda siyasi demokrasi eğitil-
miş seçmene, endüstriyel üretim ise eğitilmiş 
işgücüne ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle, 
bireyin kendisini geliştirmesi sadece bireysel 
bir ödev olarak değil, kamusal bir ödev ola-
rak algılanmış, 19. yüzyılda temel eğitimin 
zorunlu hale getirilmesi aynı zamanda 20. 
yüzyılda sosyal hakların yurttaşlığın önemli 
bir bileşeni haline gelmesi için gerekli ko-
şulları hazırlamıştır (Marshall, 2006: 17-18). 
19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan dönem 
içerisinde, çıkarılan kanuni düzenlemelerle 
siyasi demokrasinin ihtiyaç duyduğu eğitim-
li seçmen ile piyasanın ihtiyacı olan eğitimli 
ve sağlıklı bir işgücü oluşturmak, etkinliği 
arttırmak ve bir ulus olarak uluslararası pi-
yasada daha yarışmacı bir konuma gelebil-
mek amaçlanmıştır. Türkiye açısından bak-
tığımızda, 19. yüzyılın başlarından itibaren 
imparatorluğun modernleşme çabalarıyla 
eğitime ilişkin düzenlemeler gerçekleştiril-
miş, Türkiye Cumhuriyet’le birlikte eğitim 
alanında en önemli gelişmeler yaşanmıştır. 
Yeni kurulan devletin bir ulus bilincine sa-
hip olması ve cumhuriyetin gerekliliklerini 
ve modernleşmeyi anlayabilmesi için eğiti-
me önem verilmiş ve her kademede eğitim 
parasız hale getirilmiştir (Sallan Gül, 2004: 
265).

1929 yılında akseden dünya ekonomik 
bunalımı, demokratik devlet ve sosyal vatan-
daşlık kavramları, toplumsal adalet, eşit ka-
tılım ve ulusal kapitalist ekonomi anlayışla-
rı üzerine inşa edilen (Sallan Gül, 2004: 165) 
ve bu anlayışla kapitalist sistem içinde sosyal 
adaleti gerçekleştirmeyi amaçlayan bir siya-
sal ve ideolojik hareket olarak (Koray, 2008) 
refah devletinin ortaya çıkmasına yol açmış-
tır. Refah devletinde eşit sosyal ve ekonomik 
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vatandaşlık statüsü ile sosyal haklar, top-
lumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağla-
ma işlevi görmüş (Gül, 2008: 115) ve temel 
eğitim toplumun tüm kesimlerince ulaşılabi-
lir bir kamu hizmeti olmuştur (Sallan Gül ve 
Gül, 2007: 39). Aynı zamanda refah devle-
tinde eğitime yatırım, insan gücüne, demok-
rasiye ve geleceğe yatırım olarak algılanmış 
ve özellikle kızlar, geri kalmış ya da kırsal 
kesimlerde yaşayanlar, yoksul aile çocukla-
rı gibi toplumsal grup ve kategorilerin eği-

timden yararlanmasına olanak tanınarak eği-
timin bir ayrıcalık olmaktan çıkarılarak top-
lumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması 
sağlanmıştır (Sallan Gül ve Gül, 2007: 39). 
Ülkemize, eğitim hakkı refah devleti gere-
ğince anayasal bir vatandaşlık hakkı olarak 
görülmüş, 1924 yılında “Eğitim ve Öğreti-
min Birleştirilmesi Kanunu” kabul edilmiş, 
1926 yılından itibaren de eğitimin tüm top-
luma yaygınlaştırılarak, her kademesi herke-
se ücretsiz olarak verilmesi ilkesi benimsen-
miştir (Sallan Gül, 2006: 41).

1970’lerde yaşanan petrol şoku, 1980’ler-
de başlayan ve 1989 sonrasında hız kazanan 
küreselleşme ile buna ideolojik ve felsefi te-
mel sağlayan yeni liberal anlayışın yükselişi 
ulus devlet ve vatandaş temelli Keynesci re-
fah devleti modelinin krize girmesine yol aç-
mıştır (Gül, 2008: 110; D. Ergun ve Ergun, 
2009: 25). Refah devletinin krize girmesiy-
le birlikte yeni liberalizm siyasal alanda te-
mel ideoloji haline gelmiştir. Yeni liberal 

ideoloji serbest piyasa sistemini temel almış, 
devletin kamu harcamalarında daralmaya ve 
hatta tamamen ortadan kaldırılması yönüne 
gitmiş ve dolayısıyla temel eğitim ve yük-
sek öğretim devletin sunduğu bir olanak ol-
maktan çıkmıştır. Yeni liberallere göre eği-
time devletin müdahalesi adalet üretmemiş, 
bireysel hak ve özgürlüklere tehdit oluştur-
muştur. Yeni liberal yaklaşıma göre, ekono-
mik alanda serbest piyasa sistemi içinde yer 
alan firmaların sunduğu eğitim hizmetleri-

ne bedelini ödeyerek sahip olunmalıdır. Bu 
hizmeti alamayacak durumda olanlar ise gö-
nüllü kuruluşlardan yardım beklemelidirler 
(Sallan Gül, 2004: 168). Herkesin istediği 
okula –kamu ya da özel- gidebilmesi ve eği-
timin masrafının belirli bir oranının da dev-
let tarafından karşılanmasını öngören kupon 
sistemine geçilmesi önerilmiştir (Sallan Gül, 
2004: 221). Ancak bu tür öneriler ayrımcılı-
ğı körükleyen ve ulusal düzeyde daha kalite-
li eğitim verme olanaklarını engelleyen so-
nuçlar doğurmuştur. Ayrıca, eğitimin top-
lumsal hareketlilik, toplumsal adalet ve eşit-
lik gibi temel özellikleri ikinci plana atılmış 
ve eğitim piyasanın talepleri her neyi gerek-
tiriyorsa bizzat onun ihtiyaçlarına göre bi-
rey yetiştiren bir hal almıştır (Coşkun, 2008: 
197).

Türkiye’de de refah devleti anlayışı 
1970’lerin sonlarından itibaren yeni liberal 
politikalar çerçevesinde dönüşüme uğramış 
ve yeniden yapılanma sürecine girmiştir 

Yeni liberal ideoloji serbest piyasa sistemini temel almış, devletin 
kamu harcamalarında daralmaya ve hatta tamamen ortadan 
kaldırılması yönüne gitmiş ve dolayısıyla temel eğitim ve yüksek 
öğretim devletin sunduğu bir olanak olmaktan çıkmıştır. Yeni 
liberal yaklaşıma göre, ekonomik alanda serbest piyasa sistemi 
içinde yer alan firmaların sunduğu eğitim hizmetlerine bedelini 
ödeyerek sahip olunmalıdır.
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(Sallan Gül, 2004: 259). Özel sektör, eğitim-
de desteklenmiş ve her kademede özel okul 
sayısı artmıştır. Özal döneminde ilk özel 
üniversite, YÖK başkanı olan İhsan Doğra-
macı tarafından Bilkent Üniversitesi adıyla 
açılmış ve yükseköğretim, giderek büyüyen 
özel sektöre hizmet edecek şekilde yeniden 
yapılanmıştır. I. Özal Hükümeti döneminde 
uygulamaya konulan V. Beş Yıllık Kalkın-
ma Planı’nda eğitime ayrılan pay 1980’den 
itibaren izlenen politikaların bir devamı ola-
rak, yıllar itibarıyla giderek azalmıştır. 1980 
yılında GSMH içinde eğitime ayrılan pay 
yüzde 3,44 iken, 1983 yılında yüzde 2,96’ya 
düşmüş ve 1985 yılında eğitimin payı yüz-
de 2,42’ye kadar gerilemiştir (Sallan Gül, 
2004: 293). Yükseköğretim alanında yaşa-
nan dönüşüm, sosyal devletin yükseköğre-
time yaklaşımının bilgi ekonomisine geçişe 
bağlı şekilde dönüşmesine işaret etmektedir 
(Kurtoğlu, 2008: 174). 

Üretim Sisteminde Yaşanan Dönüşüm: 
Fordizmden Postfordizme

Refah devleti politikalarından yeni libe-
ral politikalara geçiş sürecinde üretim sis-
teminde de bir değişim yaşanmış ve Fordist 
üretimden Postfordist üretim sistemine ge-
çilmiştir. Bu geçişle birlikte üniversitelerde 
verilen eğitim anlayışı da yeni bir hal almış-
tır. Fordist üretim sistemini kısaca açıkla-
yacak olursak; fordist üretim sisteminde bir 
fabrika vardır. Bu fabrikanın bir tarafından 
hammadde girer, öbür tarafından nihai ürün 
çıkar ve üretimin tüm aşamaları bu fabrika-

nın çatısı altında yapılır. Burada çok önemli 
olan ilk nokta, üretim süreci içerisinde eme-
ğin kontrolünün çok yüksek olmasıdır. En 
azından emek, gücü vasıtasıyla üretim süre-
cini sermayeye bırakmaz. Kendisi de kontrol 
eder ve etkileme gücü vardır. Bu ise sosyal 
hakların ve çalışanların maliyetinin çok yük-
sek olmasını beraberinde getirir. İkinci nok-
ta, üretim sisteminin katı bir yapıya sahip ol-
ması ve çağın değişen koşulları göz önünde 
bulundurulduğunda bu durumun firmaların 
rekabet edebilirliğini ve büyümeyi sona er-
dirmesidir.

Fordist büyümenin sona ermesi, o dö-
nem, şirketlere durgunluktan kurtulmayı de-
nemek için iki seçenek bırakıyordu: birin-
cisi, ek piyasa paylarının ele geçirilmesi ve 
ikincisi, bunların üretim becerisinin hızlan-
dırılmış bir şekilde yenilenmesi, başka bir 
ifadeyle şirketlerin ürettikleri ürünlerin hız-
landırılmış bir şekilde eskimesi. Bu iki se-

çenek, şirketlerin ek piyasa paylarını henüz 
“bakir”ken, doğmakta olan ülkelere yerleş-
meleri ile ürünler hızla eskidikçe, yalnız-
ca yenilik konusunda yoğun ve sürekli çaba 
sarf edilmesini değil; aynı zamanda gitgide 
daha düşük birim maliyetleriyle gitgide daha 
kısa sürede seri üretim kapasitesine de sa-
hip olmalarını gerektiriyordu. Her iki seçe-
nek de Fordist üretim tarzından kopmayı zo-
runlu kılıyordu. Rekabet gücü, kitlesel seri 
üretimle değil, gitgide daha kısa sürelerde, 
daha düşük miktarda ve en düşük maliyetler-
le daha çok sayıda ürün üretme kapasitesiy-
le elde edilmeliydi. Rekabet gücü, yenilikle-
rin tasarlanmasında ve üretimine başlanma-

Refah devleti politikalarından yeni liberal politikalara geçiş 
sürecinde üretim sisteminde de bir değişim yaşanmış ve Fordist 
üretimden Postfordist üretim sistemine geçilmiştir. Bu geçişle birlikte 
üniversitelerde verilen eğitim anlayışı da yeni bir hal almıştır
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sında maksimum bir hareketlilik, akışkanlık 
ve hızlılık gerektiriyordu. Şirketler, sürek-
li yenilikler, doğaçlamalar tasarlayabilmeli, 
geçici beğeniler ile öngörülemez ve uçucu 
modalar yaratabilmeli ve bunları sonuna ka-
dar kullanabilmeliydi. Bu bakımdan her ka-
tılık biçimi, yok edilmesi gereken bir enge-
le dönüşmüştü.

Üretim sisteminin tüm faktörleri, aşama-
ları ve gerekleriyle katılıklar Fordist üretim 
tarzına içkindi. Ayrıca Fordist üretim tarzına 
özgü bir nitelik olan Taylorizm yani çalış-
manın bilimsel örgütlenmesi, işçiyi her türlü 
inisiyatifin alındığı bir kısıtlamalar sistemi-
ne hapsederek onda olası en yüksek verimi 
zorla almaya yönelikti. Bu koşullar sonucu 
açıkça kendisini hissettiren ise Fordist üre-
tim tarzının en kısa sürede terk edilmesi ve 
yeni sisteme uygun toplumsal yapının oluş-
turulmasıydı.

Kendisini dayatan değişimi Japonlar, 
geliştirdikleri “Toyota sistemi” ya da “oh-
nizm” (kendisini keşfeden Ohno’nun ismin-
den) çözümüyle gerçekleştirdiler. Batı için 
kültürel devrim boyutunda olan bu çözümün 
temel ilkesi, hem tekniklerin gelişmesinde 
hem de üretimin talebe göre uyarlanmasında 
maksimum bir esneklik, üretkenlik ve hız-
lılık elde etmek için üretim sürecinin geniş 
ölçüde işçinin özyönetimine bırakılmasının 
zorunluluğu olduğuydu. Böylece, işçilerin 
birbirleriyle görüş alışverişi yapması, ken-
dilerini ifade etmeleri ve birbirlerini dinle-
meleri, sorgulamaya, öğrenmeye, sürekli ge-
lişmeye açık olmaları gereği doğdu. Amaç, 
işçileri kendi işleri hakkında düşünmeye 
ve ürün ve donanımların tasarımı hakkında 
kendilerini sorgulamaya itmekti. Şirketlerde 
istihdam edilen işçilerin en önemli özellikle-
ri ise genç, sınıf kimliklerinden, global top-
lumdaki konumlarından ve aidiyetlerinden 
koparılmış, sendikal geçmişi olmamaları ve 

şirket sendikasından başkasına üye olmama 
taahhüdünde bulunmalarıydı. Buna karşı-
lık bu genç işçilere şirketler bir şirket kim-
liği sunuyor, bu kimliğin kaynağını şirket 
kültüründen alıyor ve dolayısıyla işçilerin 
şirketlerine olan aidiyetleri özneler olarak 
kendilerine, sendikalarına, sınıflarına ve top-
lumlarına aidiyetlerinden önce gelmiş oluyor 
(Gorz, 2001: 43-79).

Şirketlerde gerçekleşen değişimle izah 
edilmeye çalışılan Postfordizmle birlikte, 
özel ya da kamusal her sektörde üretim sü-
reci, yapısı ve istihdam edilecek işgücünde 
aranan nitelikler ile istihdam koşulları de-
ğişmiştir. Postfordizmle birlikte istihdamda 
esnek, yaşam boyu öğrenen, yaşamıyla ilgili 
tüm sorumlulukları üstlenen, toplumsal ya-
rardan çok kendini düşünen bir işgücü tipine 
ihtiyaç duyulmuş ve bu durum üniversite-
lerdeki eğitim anlayışını etkilemiştir. Üni-
versitelerde yaşam boyu eğitim, disiplinle-
rarasılık, işe/araştırmaya dönük eğitim, harç 
ödeme, rekabetçi etik vb. eğilimler gündeme 
gelmiş, verilen eğitimle amaçlanan;

• temel insani ve ahlaki değerleri kavra-
mış ve belirli bir anlayışa sahip,

• küresel ve katılımcı vatandaş niteliğinde 
olabilen, 

• kendisiyle ilgili gelişmeler ve tartışma-
ların dışında kalmayan, 

• zihinsel potansiyelinin ve yeteneklerinin 
farkında olan ve bunları kullanabilen, 

• beceri ve davranışlarını sürekli olarak 
güncelleyebilen, 

• iletişim ve problem çözme becerileriyle 
yüklü, 

• yaratıcı, sorgulayıcı, eleştirel tutumu 
benimseyen, 

• teknolojik gelişmelere ve bunların yol 
açtığı değişime adapte olabilen, 

• bilgiyi kullanan ve üretebilen,
• öğretmenine bağlı/edilgen olmayan, öğ-
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renmeyi öğrenen ve yaşam boyu öğrenme 
düşüncesini ilke olarak benimsemiş, 

• anadili ile birlikte en az bir yabancı dilde 
yazılı ve sözlü iletişim yeteneği kazanan,

• grup halinde çalışabilme, özellikle di-
siplinlerarası çalışma yapabilme beceri ve 
yeteneğine sahip,

• kendi yaşadığı coğrafyanın dışına çıka-
bilen, dışa açık ve değişen evrensel koşullara 
uyum gösterebilen bir insan tipi yetiştirmek 
olmuştur.

Sonuç

Üniversiteleri, siyasi ideoloji ve üretim 
biçimiyle olan ilişkisi düşünüldüğünde, ger-
çekleri arayan, bilim üreten ve onu yayan 
kurumlar olarak tanımlamanın gerçeklikle 
önemli ölçüde örtüşmediği ve bunun tam an-
lamıyla gerçekleşmesinin bir temenniden öte 
gidemeyeceği açıktır. Bunun en büyük nede-
ni, tarihi ve toplumsal birer kurum ve özel 
amaçlı birer örgütlenme biçimi olarak ortaya 
çıkan üniversitelerin, günümüzde de bu özel-
liğini içinde bulunduğumuz dönemin siyasi 
ve iktisadi koşullarından etkilenerek sürdür-
mesidir. Peki ya siyasi ve iktisadi çıkarlarca 
belirlenmeyen ve ideolojiden bağımsız bir 
üniversite düşünülebilir mi? İnsanın insan-
laşma sürecine katkı sağlayan, erdeme ve 
onun getireceği mutluluğa toplumsal olarak 
ulaşma amacını benimseyen ve aynı zaman-
da toplumsal yaşamdaki işbölümünü ve nihai 
amacı gözetip tüm bunlara uygun bilimsel 
çalışmalar sürdüren üniversite modeli ola-
naklı mıdır? Bu soruların yanıtları, üniver-
sitelerin siyasi ideoloji ve üretim sistemiyle 
olan ilişkisini ve bu ilişkinin meydana getir-
diği sonuçları konu alan bu çalışmayı aşıyor 
olup, yanıtların Eleştirel Pedagoji’de karşılık 
bulacağından eminim.   
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Ece Ayhan’ın yukarıdaki dizelerini de-
falarca okumamız, üzerinde tekrar tekrar 
düşünmemiz gerekiyor. “Ülkesi ve milletiy-
le bölünmez bütün bir devlet olma” virüsü 
yüzünden ölen milyonlarca insan nedeniyle 
toplumsal sorunları masaya yatırması bekle-
nen bilim insanları muhbir, güvenliğimizden 
sorumlu olanlar çete başı çıkıyor, kanlarıyla 
bayrak resmi yapan öğrenciler kutsanıyor; 
öğrenciler bayram törenlerinde ellerinde 
bayrak, dillerinde “Şehitler Ölmez Vatan 
Bölünmez” sloganı ile yürüyor. Bu virüsün 
temel nedeni olan milliyetçi-muhafazakâr-
militarist yapılanmanın farklı siyasal-top-
lumsal–tarihsel koşullarından söz etmek 
mümkün. 

 Ulus-devlet üzerinden yükselen ka-
pitalizmin Türkiye’deki yansıması, Osmanlı 
kalıntısı üzerinde devlet-ulus yapılanması 
biçiminde tezahür ederken, devletin siyasi 
ideolojisi farklılıkları yok sayma, törpüleme, 
ötekileştirme olmuş; toplumsal kurumlar 
(eğitim) bu ideolojiye uygun hale getirilmiş-
tir. Bu süreçte eğitimden beklenen görev bir 
yandan çağdaşlaşma, öte yandan siyasi ide-
olojinin benzeştirme politikalarına hizmet 

etme olmuş, çağdaşlaşma adına görece eği-
timde biçimsel düzenlemelere girişilmiştir. 
Özünde, yeni bir ulus yaratarak Batılılaşma-
ya yönelik bu biçimsel düzenlemelerin temel 
ekseni milliyetçilikti ve bu milliyetçilik an-
cak eğitimle yaygınlaşabilirdi.

 12 Eylül faşizmi Türkiye’de milli-
yetçi, militarist ve muhafazakârlığın doruğa 
çıkmasına da neden olmuştur. O tarihlere 
kadar milliyetçilikle yoğrulan müfredata, 
12 Eylül sonrasında zorunlu din dersleri de 
eklenmiş, böylece, devletin bekası için ye-
tiştirilecek insan tipinin, iki başat kimlik-
le (Türk-İslam) var olması  öne çıkmıştır. 
Yine bu tarihin Türkiye’de öne çıkan eko-
nomik anlamı, ulus-devlet anlayışının dün-
yada zayıflamaya başlamasıyla, Türkiye’nin 
24 Ocak kararlarını alması ve ekonomide 
küresel kapitalizme evrilmeye başlamış ol-
masıdır. Ulus-devlet anlayışının zayıflama-
sının gerisinde sermayenin, küresel ölçekte 
yayılmasının önünde ulus-devletlerin koru-
macı yapısının engel olmasıdır ki bu nedenle 
ulus-devletlerin sosyo-kültürel politikaları, 
ekonomik politikaya paralel olarak değişi-
me uğramıştır. Türkiye’de ise bir yandan, 

DEMOKRATİK AÇILIM ve EĞİTİM

Selda Polat*

“Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında
Bir teneffüs daha yaşasaydı
Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür
Devlet dersinde öldürülmüştür”
   E.Ayhan



ELEŞTİREL PEDAGOJİ  Politik Eğitim Dergisi  Yıl:1 Sayı:6

40

ELEŞTİREL PEDAGOJİ  Politik Eğitim Dergisi  Yıl:1 Sayı:6

siyasi-kültürel anlamda ulus-devleti koruma 
çabası, öte yandan ekonomik anlamda dışa 
açılmanın yarattığı gerilimli çelişkiyle bu-
güne dek gelinmiştir. Ekonomik politikala-
rın eksiksiz uygulanmasının aksine, kültürel 
politikalar tek kimlik tekelinde milliyetçiliğe 
hapsedilmiştir. 

 Bugün küresel kapitalizm çok kültür-
lülük, çok dillilik gibi kavramları dillendir-
mektedir. Küresel kapitalizmin bu dillendir-
meleri, farklı kültürlerin eşitlikçi bir yapıda 
var olmalarını anlatmamaktadır. Buradaki 
amaç, ulus-devletlerin homojen kimliğinin 
çatışma doğurması ve yukarıda değinildi-
ği gibi bu çatışmaların sermayenin sınırsız 
olma eğilime ket vurmasıdır. Bu nedenle kü-
resel kapitalizm homojen kimlik yerine he-
terojen kimliklerle örülü yapıyı savunurken 
sınıf çelişkisini dile getirmez. Benzer biçim-
de eğitimde de çok kültürlülük ve çok dillilik 
söylemlerinin ortaya çıkması küresel kapita-
lizmin bu yön değiştirmesiyle ilgilidir. 

 1980 sonrasında hız kazanan küre-
sel eğilim Türkiye’yi ekonomik ve sosyal 
bağlamda etkilemiştir. Kamu kurumlarının 
özelleştirilmesi, devletin kamusal yükünün 
azaltılması, esnek istihdama ağırlık veril-
mesi, kamusal hizmetin özel sektöre devre-
dilmesi uygulanan sosyo-ekonomik politi-
kaların ekonomik sonuçları olurken sosyal 
ya da kültürel bağlamda sonuçları sınırlı da 
olsa örneğin Kürtçe dil kursları, Kürtçe TV 
yayını gibi uygulamalar olmuştur. Avrupa 
Birliği’ne üyeliğin hız kazanmasıyla birlik-
te kültürel haklarda daha ön plana çıkmaya 
başladı. Örneğin, Avrupa Birliği 2003 “Ka-
tılım Ortaklığı Belgesi”nin öncelikler bölü-
münde “kültürel çeşitliliğin sağlanması ve 
kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşla-
rın kültürel haklarının teminat altına alınma-
sı. Mevcut tedbirlerin uygulamaya konulma-
sı ve erişime engel olan tedbirlerin ortadan 

kaldırılması yoluyla radyo/tv yayınlarına 
ve Türkçe dışındaki dillerle yapılan eğitime 
etkili bir erişimin temin edilmesi” öngörül-
mektedir. Türkiye siyasetinin “Demokratik 
Açılım”a kilitlenmesinin temel nedeni Avru-
pa Birliği’nin taleplerine yanıt vermekle ilgi-
lidir. Demokratikleşmeyi dışarıdan taleplerle 
tartışmak değil de demokratik toplumsal bir 
bilinçle tartışmış olmayı yeğlemekle birlikte, 
siyasetin demokratik değerleri tartışmaya aç-
ması Türkiye için umut verici bir adımdır. 

Bu değişim süreci içinde Milli Eğitim Ba-
kanı Nimet Çubukçu, “İnsanların birbirlerini 
konuştukları dil, ten rengi, kadın ya da er-
kek olmak gibi sebeplerle kötü muameleye 
maruz bırakması, dışlaması, reddetmesi ve 
ötekileştirmesini ayrımcılık olarak tanımla-
yabiliriz. Hiçbirimiz dışlanmak istemeyiz. 
Selam vermemek, görmezden gelmek, sır-
tımızı dönmek, alay etmek de karşımızda-
kini dışlamamızın bir yolu. Böyle yaparak 
kardeşliği değil çatışmayı, hoşgörüyü değil 
tahammülsüzlüğü, sevgiyi değil sevgisizliği 
beslemiş oluruz... Böyle bir ortamda yaşa-
mak hiç kimseyi mutlu etmez (meb.gov.tr)” 
sözleriyle, 2009-2010 öğretim yılının ilk ders 
konusunun “ayrımcılık” olduğunu vurgula-
ması, eğitimde de “Demokratik Açılım”ın 
hedeflendiğinin sinyalleridir. 

Demokratik eğitimin nasıl olması ge-
rektiği can alıcı bir soru olarak karşımızda 
durmaktadır. Demokratik bir eğitim siste-
mini inşa etmek sanıldığı kadar kolay değil. 
Genelde demokratik eğitimin ilk uygulama 
alanı müfredat olarak görülür. Müfredatın 
demokratik evrensel değerlerle bütünleşmesi 
elbette çok önemlidir. Ancak, müfredatı uy-
gulamakla yükümlü kılınan okul yöneticileri 
ve öğretmenler ne yazık ki demokratik de-
ğerleri hayata geçirme noktasında yeterli bir 
bilince sahip değiller. Örneğin, 2007 yılında 
Ankara ili ilköğretim okullarında görevli top-
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lam 45 okul yöneticisi ve öğretmenle yürütü-
len bir araştırmada (Polat, 2007), yönetici ve 
öğretmenlerin bir kısmı “sizce  müfredat ay-
rımcılık içeriyor mu?” sorusunu  “hayır içer-
miyor” biçiminde yanıtlamış, “evet içeriyor” 
diyenlerin bir kısmı da ayrımcılığı, cinsiyet 
ayrımcılığı ile ilişkilendirmiş, az sayıda okul 
yöneticisi ve öğretmen etnik ayrımcılıktan 
bahsedebilmiştir. 

Eğitimin demokratikleşmesinden müf-
redat, eğitim ortamları, öğretim araçları, 
yönetici-öğretmenlerin demokratik bilinci, 
ders kitapları gibi çokça boyutun değişimi 
anlaşılır. Bütün bunlar aynı zamanda öğren-
cinin entelektüel merakını uyandıran öğeler-
dir. Demokratik eğitimin amacı, öğrenciyi 
ismen var olmaktan çıkarıp, cisimleştirme-
ye yönelik arayış olarak nitelenebilir (Eği-
tim-Sen,2004,186-187). Bu niteleme bireyi 
özneleştiren, onu özgürleştiren eylemlerdir 
ki, eğitimin asıl amacı da budur. Giroux’un 
(2008, 182) belirttiği gibi eğitim, öğrenci-
lere demokratik bir yurttaşlık sorumluluğu 
ve gücü kazanmak için gereken muhakeme 
yeteneğini kazanmanın yollarını düşünmeyi 
öğretmek anlamı taşır. Bu öğrencilere ege-
men kültür içinde eleştiriyi olası ve anlaşılır 
kılan eleştirel geleneklere sahip çıkmanın 
yanında politik ve kültürel iktidara meydan 
okuyan yurttaşlar olma cesaretini verir.

Eğitim-toplum arasındaki diyalektik 
ilişkide, eğitim kurumları demokratik bir 
toplum yaratabilmenin belirleyicisidir. De-
mokratik bir toplum yurttaşı, insan hakla-
rı temelinde sadece kendi hakkı için değil, 
kolektif haklar için mücadele eden, barışçıl 
ve özgür bir birliktelikten yana olan, kültü-
rel/etnik çeşitliliği destekleyen, monist eği-
limleri reddeden kişidir. Türkiye’de eğitim 
sisteminin demokratik yapıya kavuşması, 
eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumun temeli 
olacaktır. Artık ölmek değil, 

“Bir ağaç gibi tek ve hür
Bir orman gibi kardeşçesine”
yaşamak istiyoruz.
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Yönetsel Sorunlar

Yönetsel bağlamda MEB, Descartesçi 
Fransız rasyonalizminin katı merkeziyetçi 
yapısını başlangıçtan bugüne sürdürmekte-
dir. Okul yöneticilerinin eğitim durumları, 
becerileri, akademik başarıları ölçü alınarak 
seçilmesi yerine, siyasi kadrolaşma çerçeve-
sinde belirlendiği açıktır. Zaman zaman okul 
müdürlüğü sınavı, müdür yardımcılığı sınavı 
gibi sınavlar konulup bir yıl sonra ülkemizin 
siyasi atmosferine göre hemen kaldırılması, 
sonra yeniden zorunlu tutulması sonra yine 
iptal edilmesi gibi kararları son on yılda çok 
yaşadık.

Müdürlük sınavına birkaç kez girmesine 
karşın kazanamayan öğretmenlerin bugün 
sınavsız atamayla müdürlük yaptığı da bir 
gerçektir. Bu durum, MEB’nın kurum olarak 

demokratik ilkelere göre işlemediğinin açık 
kanıtlarından biridir. Ayrıca, okullardaki ör-
gütsel çatışma kaynaklarından birinin de bu 
atama biçimi olduğunu söylemek mümkün-
dür. MEB ve okullar görece özerkliğe sa-
hip olarak kendi yöneticilerini demokratik 
bir seçimle belirleyemediği ölçüde çağcıl bir 
karaktere ulaşamaz. Ancak okul yöneticile-

rini seçimle belirleme şimdilik bir ideal, bir 
ütopya gibi görünüyor. Dolayısıyla eğitim 
yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans 
ve doktora yapan öğretmenlerin okul yöne-
ticiliğine aday olabilecekleri bir sistem dahi 
şimdikinden daha verimli olabilir. 

Diğer taraftan, eğitimin pazar ekonomi-
sine dönüştüğü gelişmiş kapitalist ülkeler-
de okulların biri eğitim müdürü diğeri finans 
müdür olmak üzere iki eğitim yöneticisi ile 
yönetilmeye çalışıldığı örnekleri de görüyo-
ruz. Ülkemizde bu durum özel okullar bağ-
lamında genel müdür (finans yöneticisi) ve 
okul müdürü / müdürleri (eğitim yöneticisi) 
kavramları ile gerçekleştiriliyor. Dershane-
lerde ise genel müdür / müdür (finans yöne-
ticisi) ve koordinatör müdür (eğitim ve ileti-
şim yöneticisi) şeklinde bir sistem işlemek-
tedir. Bu yönetim sistemleri, “müşteri odaklı 

eğitim” anlayışının kurumsal sonucudur ve 
temelde para kazanmak ilkesi üzerinden iş-
lemektedir.

Bir diğer sorun da eğitim yöneticiliğinin 
bir meslek olarak tanımlanmamasıdır. Eği-
tim alanında “meslekte aslolan öğretmen-
liktir” ilkesinden hareket edilmesine karşın 
devlet okullarındaki müdürler dahi “eğitim 

Türkiye Eğitim Sisteminin Genel Sorunları

Dr. Bülent Akdağ
bulentakdag@hotmail.com

Eğitim alanında “meslekte aslolan öğretmenliktir” ilkesin-
den hareket edilmesine karşın devlet okullarındaki müdürler dahi 
“eğitim öğretim müdürlüğü” – bir anlamda mentor öğretmenlik - 
yapmak yerine finans müdürlüğü yapmaktadırlar.
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öğretim müdürlüğü” – bir anlamda mentor 
öğretmenlik - yapmak yerine finans müdür-
lüğü yapmaktadırlar. Sözde okul aile birlik-
lerine devredilmesine karşın finans kaynak-
larının organizasyonunda son karar yetkisi 
okul müdürlerine ait olmaktadır.

Çözüm nedir? 
Demokratik bir eğitim yönetimi sistemi 

kuruluncaya dek, eğitim yönetimi ve deneti-

mi alanında lisans üstü eğitim yapan eğitim-
cilerin okul müdürlüklerine doğrudan atan-
ması bir geçiş süreci anlamında çözüm ola-
bilir. Aksi takdirde siyasi kadrolaşmanın gü-
dümünden kurtulamayan bir eğitim yönetimi 
sistemi varlığını devam ettirecektir.

Teknik Sorunlar
Okullarımızda genel 

olarak laboratuvar sistemi 
çökmüş durumdadır. Üni-
versiteye hazırlanmayı bi-
rincil amaç gören öğrenci-
öğretmen ve yöneticiler 
sosyal ve fen deneyleri 
yapmak yerine test çözme-
yi yeğlemektedirler. Labo-
ratuvarların adı vardır ama yalnızca derslik 
olarak kullanılmaktadır. Dünya bilimindeki 
yerimizin yüzde olarak anlamı dahi olmayan 
çok küçük oranlarda seyretmesinin nedenle-
rinden biri de bu olsa gerek. 

Bilgisayar teknolojisine teknik olarak ge-
çilmesine karşın “bilinç olarak” geçileme-
miştir. Eğitimde bilgisayarların hangi amaç-
la kullanılacağı konusunda bir bilinçlenme 
süreci gerçekleşmemiştir.  İnterneti temel 
kaynak olarak gören ve kes, kopyala yapıştır 

mantığına göre biçimlendirilen araştırmalar 
yapılmaktadır. 

Kütüphane sistemi çökmüş durumda-
dır. Ortaöğretimi bitirinceye dek hiç kütüp-
haneye gitmemiş öğrenci sayımız oldukça 
fazladır. Böyle bir ortamda doğal olarak kü-
tüphane memuru ya da uzman kütüphaneci 
istihdamına da ihtiyaç duyulmamaktadır.

Okul binalarının tekdüzelikten kurtula-

madığı ve ergonomik olarak inşa edilmediği 
de belirtilmesi gereken bir problem alanıdır. 

Çözüm nedir?
Öğretmen ve öğretim görevlisi yetiştirme 

politikalarının ihtiyaçlar oranında düzenlen-
mesi ve ortaöğretimi bitiren her öğrencinin 
farklı düzeylerde de olsa üniversiteye gire-
bilmesi önemlidir. Ancak mevcut durumda 

üniversiteye geçiş test sınavla-
rı yerine alternatifli sınavlarla 
daha demokratik olabilir. Söz-
gelimi öğrencilerin katıldığı 
ya da sürdürdüğü çeşitli proje-
ler, yetenekler ve süreçler baz 
alınabilir. İsteyen test ya da 
klasik sınavlara girebilir. Kı-
saca, alternatifli sınav sistemi-

ne geçilmelidir. Elbette ki ideal olan, merke-
zi sınav olmadan üniversiteye geçiştir. Üni-
versiteye geçiş kaygısı duymayan ortaöğre-
tim öğrencisi bilimin temel ilke ve süreçle-
rini öğrenebileceği bir eğitimle buluşabilir.

İnternet teknolojisinin henüz kitap ile boy 
ölçüşemeyeceği öğrencilerimize kavratılma-
lıdır. Bunun adımlarından biri kütüphaneleri 
çalıştırmak olacaktır. Okullarda kütüphaneci 
istihdamı sağlanarak kütüphaneler sürekli 
açık tutulabilir ve öğrencilere cazip hale ge-

İnternet teknolojisinin henüz kitap ile boy ölçüşemeyeceği 
öğrencilerimize kavratılmalıdır. Bunun adımlarından biri kütüphane-
leri çalıştırmak olacaktır.
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tirici atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçek-
leştirilebilir.

Okul binalarının köşeli olmaktan kur-
tulması gerekmektedir. Asansörü olmayan, 
engelliler için rampası bulunmayan okullar 
elbette ki insanı standart olarak gören bir 
mantıktan hareketle kurulmuştur. Bu, eği-
tim felsefesi ile hiç uğraşmamış olmanın 
bir göstergesidir aynı zamanda. Keskin kö-
şeli duvarlar yerine oval ve yumuşak köşeli 
duvarların olduğu, merdivenlerinde tırtıklı 
şeritlerin bulunduğu, öğrenci tuvaletlerinde 
sabun ve tuvalet kağıdının yer aldığı okullar 
bir ütopya olmasa gerek.

Sosyal / İdeolojik Sorunlar
Dünyanın tüm ülkelerinde eğitim devlet 

müdahalesinden kurtulamamıştır. Bu durum, 
eğitimi özellikle toplumsal/devletsel bir ni-
telikle karakterize etmekte ve siyasal poli-
tikaların etkisine sürekli açık tutmaktadır. 
Eğitimi “insanlaşmak” için bir süreç olarak 

görmek yerine, kişileri araçsallaştıran ve 
tüketim toplumunun parçası haline getiren 
yarışmacı bireyler yetiştirme sistemi ola-
rak görmek liberal eğitimi körüklemektedir. 
Sosyal adaletin sağlanamadığı bir toplumda 
eğitim eşitliğinden söz edilemez.

 Sosyolojik anlamda okullar açık sınıf ta-
bakalaşmasının bir aracı durumundadırlar. 
Üniversitelerin dahi bilim kurumları olarak 
görülmek yerine meslek edinmeyi sağlayan 
kurumlar olarak algılanması ülkemiz açısın-
dan trajik bir gerçektir.

Çözüm Nedir?
Eğitimin demokratikleştirilmesi toplumun 

demokratikleşmesinden ayrı tutulamaz. Eği-
tim sistemi “kurtarılmış bir ada” durumunda 
olamaz, topyekün toplumsal sistemin bütün 
dinamiklerinde yaşanacak bir demokratik 
dönüşümün sonucu olarak eğitim sistemi de 
sosyal eşitsizlikten bütünüyle kurtulabilir. 

Bunun için daha çok demokrasi...
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Ata sporu güreşten tüketici spor futbola

Türkiye’de spor deyince eskiden akla ilk 
gelen “ata sporu” güreş olurdu. Pehlivanlık, 
halkın efsanelere tapınma ihtiyacını iyi kar-
şılayan bir kurumdu. Yağlı güreş, bir bakıma 
“Bir Türkün dünyaya bedel gücünü göster-
mesi” bakımından biçilmiş bir kaftandı. Orta 
Asya’dan Anadolu’ya değin ince meslekler 
ve sanatlarla arası pek olmamış, hep savaş-
mış ve tarihi kılıç şangırtılarıyla dolu bir 
kültür için güreşmek anlaşılır bir şeydir. Ci-
rit gibi atlı sporlar vb. için de öyle. Ancak 
tarihin içinden süzülüp gelen bu sporların 
bugün için anlamı sadece ideolojik. Günü-
müzde güreşin, boksun ya da tekvandonun 
piyasada pek para etmemesi ile gençliğin se-
yirci, taraftar adları altında futbolun tüketici 
kitlesi içine çekilerek lümpenleştirildiği bir 
dönem yaşıyoruz. 

Dolayısıyla günümüzde güreş vb sporların 
kapitalist bir ekonomide yarattığı artı değer 
fazla olmayınca gözler neredeyse tümden 
futbola çevrildi. Futbol derken elbette taraf-
tarlık, seyircilik ve tüketicilik temelinde bir 
spor anlayışı söz konusudur. Ülkede spor ne-
redeyse ikiye bölünmüş durumdadır. Ama 
spordaki yarılma asıl sınıfsal alanda görülü-
yor. Bir yanda elit sporlar (tenis, golf, yüz-

me, okçuluk, basketbol, jimnastik vb.) var. 
Öte yanda ise avama yönelik kitle sporla-
rı (atletizm, özellikle kros, futbol, güreş, ka-
rate, boks, halter vb.) pazarlanıyor. Elit ke-
sim sporu sınıfsal pozisyonunu habitus te-
melinde yeniden üretmek için kullanırken 
avam ise kendi geleneksel kalıplarını (mil-
liyetçilik, enerji boşalımı, politika için adam 
ve güç devşirme, şan-şöhret vb.) sürdürmek-
le meşgul. Her iki kesim için üretilen farklı 
spor kültürleri söz konusu. Biri diğerinin ala-
nına pek girmiyor. 

Türkiye’de spor kültürü var mı?

Elbette var. Ama bu spor kültürü bildiğimiz 
olimpik nitelikli bir spor kültürü değil. Olim-
pik nitelikli spor kültürü, en azından eski dö-
nemlerde sporcu ve ülkeler arasında barış, 
kardeşlik ve dayanışmayı, doğaya meydan 

TÜRKİYE’DE SPOR, 
OLİMPİK RUH VE BEDEN EĞİTİMİ

Kemal İnal
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okumayı öne çıkarırdı. Centilmence müca-
delede (fair play), sporcunun rakibini önce-
likle insan olarak görmesi söz konusuydu. 
Olimpik ruhta beş kıtaya yayılması istenen 
asıl mesaj, sporcunun kendi sınırlarını aşarak 
doğanın kısıtlarına meydan okumasıydı. Bu 
da “rekor” kavramında ifade edilmişti. 

Şimdi günümüzde artık çok büyük bir meta 
haline gelen spor, alınıp-satılan bir mal ola-
rak piyasada kendine kapitalist bir kültür 
edinmiş durumda. Sporcuların bonservis be-
delleri, satış sözleşmeleri, transfer bedelleri, 
astronomik kulüp bütçeleri, reklam ve yayın 
gelirleri, sportif ürünler vb. spora özgü bir 
kültür yaratmış durumdadır. Öyle bir kültür 
ki, sporcular artık para için mücadele ediyor-
lar, politikacılar sporu maniple edip kullanı-
yorlar, devletler gençliğin politikleşip ülke 
yönetimlerinde söz sahibi olmalarını engel-
lemek için sporu lümpenleştirecek kanallar 
açıyorlar. Haliyle spor, geniş kitleler için 
seyirsel (temaşa) niteliği olan bir eğlenceli-
ğe dönüştürülmüş durumdadır. Hemen her 
ülke ve yönetici elitler, sporu geniş kitleler 
ya da halk sınıfları için hafta sonuna sıkış-
tırılan birkaç saatlik bir pasif seyir haline 
dönüştürmüştür. Bu spor anlayışı, sporcuları 
gladyatör gibi görmekte; desteklediği glad-
yatörün rakibini ortadan kaldıracak denli sert 
mücadelesini huşu içinde ya da vecd halinde 
izlemektedir. 

Türkiye’de de olan budur. Tüm gözler med-
yanın maniple ettiği birkaç kulübün etrafın-
da dönen gladyatör savaşlarını izlemektedir. 
Spor patronunun yönetici, sporcunun köle 
olduğu koşullar, ülke spor kültürü olarak 
takdim edilmektedir. Ama buna karşın ülke-
mizde lisanslı sporcu sayısı çok azdır. Yarısı 
çocuk ve genç olan 72 milyon içinde aktif 
spor yapanlar son derece azdır. En çok lisans 
futbolda çıkarılmakta, örneğin atletizme ilgi 
yerlerde sürünmektedir ama yine de ülke fut-
bolu istenen düzeye bir türlü gelememektedir. 
Üç milyonluk bir ada ülkesi olan Jamaika’da 
okullar arası bir yarışa 1500 kişi katılırken 
bu rakam Türkiye’de 100’lerle bile ifade edi-
lememektedir. Sporcuların yanı sıra, hakem, 
spor bilimci, spor hekimi, spor yöneticisi, 
antrenör sayıları da çok azdır. Devletin son 
yıllardaki spor politikası, tümüyle yetenekli 
yabancı sporcuların Türkiye uyruğuna geçi-
rilmesine dayalı bir “devşirme” politikasıdır. 
Oysa bu politika da son Pekin olimpiyatla-
rında iflas etmiştir.  

Devletin yaydığı ve bir politika olarak ka-
bul ettiği bir spor kültürümüz yoktur. Spor 
kültürü derken, sporu bir yaşam tarzı olarak 
algılamaktan bahsediyoruz. Spor, sadece fi-
zik hareketlerden ibaret bir aktivite değildir. 
Sporun ahlaki, normatif, sağlıksal, felsefi ol-
mak üzere entelektüel bir boyutu da vardır. 
Sporcu, hayata daha demokratik bakan iş-
birlikçi ve paylaşımcı biridir, öyle de olma-
lıdır. İnsanın doğaya bir meydan okuma bi-
çimi olarak spor ülkemizde ne yazık ki kit-
lesel anlamda egemen olamıyor; spor yapan 
yetişkin kitle de, medyadan etkilenerek spo-
ru sadece kilo verme ve estetik form kazan-
ma olarak görüyor. Çeşitli rejim ya da diyet 
reçeteleri üreten piyasa aktörleri, yetişkinle-
ri sporcu-insan olarak değil, sporcu-tüketici 
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olarak görmektedirler. Ülkemizde örneğin 
master/veteran düzeyinde atletizm yapanlar 
bir maraton yarışına birkaç yüz kişi düzeyin-
de katılırken bu sayı çoğu Batı ülkesinde on 
binlerle ifade edilmektedir. Batılı ülkelerde 
yetişkinler hemen her yaşta ve her biçimde 
sporu aktif olarak yapmayı, kendi yaşantıla-
rının ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlar. 
Kuşkusuz bizde de son yıllarda parklardaki 
spor aletlerini kullanan, yürüyüş yapan epey 
bir yetişkin kitle ortaya çıktı. Ancak bu kişi-
lerin neredeyse hepsinin derdi, sağlıklı kalıp 
formunu korumaktır. Kuşkusuz bu, anlaşılır 
bir durumdur. Ancak spor, bir kültürdür ve 
bu kültür yürüyüş saatleriyle, spor aletlerini 
kullanma süresiyle sınırlanamaz. Gerçek bir 
spor kültürü, sporu tüm hayatına yayan bir 
anlayış içinde olur. Sporun centilmenlik fel-
sefesi gereği sporcu-insan sporu araçsallaş-
tırmaz; başka bir şeyin aracı yerine koymaz.
  

Sınavların ve dopingin yedeğine 
çekilen spor        

Bir ara ülkemizde çoğu gencin hayali iyi 
bir futbolcu olup çok para kazanarak ünlü 
olmaktı. Futbol, alt sınıflar için popüler bir 
çıkış yolu; sağlam bir sınıf atlama aracı idi. 
Ancak özelikle son yıllarda artık anne-ba-
balar, çocuklarının spor yapmalarına, sınav 
hazırlıklarını aksatacağı gerekçesiyle karşı 
çıkıyorlar. Ya da sınav dönemlerinde çocuk 
ve gençler sportif faaliyetlerine birden ara 

vermek zorunda kalıyorlar. Nitekim devle-
tin spor politikası da buna zemin hazırlıyor. 
Eğer öyle olmasaydı, okullarda beden eğiti-
mi iki saatle ve kasa atlamayla sınırlı olmaz-
dı. Elbette yerel atletizm ajanları, beden eği-
timi öğretmenleri ve antrenörler okul gezip 
yetenek avına çıkabiliyorlar. Ama mesele, 
yeteneği arayıp bulmak değil, tüm çocuk ve 
gençlere spor imkanı sağlayarak yetenekle-
rin doğal ve kendiliğinden bir biçimde ortaya 
çıkmasını sağlamaktır. Yetenek arayışı, bir 
bakıma hazıra konmaktır.        

Ülkemizde spor eğitimi veren okullar da spo-
run kitleselleşmesini sağlayamıyor. Özellik-
le BESYO’lar yetenekle aldıkları öğrencileri 
kaliteli bir spor antrenörü, yöneticisi ve bi-
limcisi yapmak konusunda son derece yeter-
siz kalmaktadır. Bu okullardan mezun olan 
beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve spor 
yöneticilerinin sportif alandaki uluslar arası 
gelişmeleri takip edebilecek eğitim düzeyi-
ne ulaşamadıkları görülmektedir. Özellikle 
bazı spor dallarında antrenörler, sporcula-
rını atadan kalma eski yöntemlerle, bildik-
leri gibi yetiştirme gayretine girmekte ve 
sonuçta alınan neticeler hüsran olmaktadır. 
Öte yandan son yıllarda birçok spor dalında 
kestirmeden, en kısa sürede ve bol getirili 
başarı elde etme adına yaygınlaşan doping 
uygulamaları ülkemizde neredeyse bir norm 
haline gelmiştir. Dopingin hem sporcunun 
bedenine olan zararı hem de haksız rekabete 
yol açması gibi boyutlarının yanı sıra spor-
cularda yarattığı kolaycılık ideolojisi piyasa-
daki popüler sloganlarla da (“köşeyi dönme” 
vs.) örtüşmektedir. Nitekim Süreyya Ayhan 
Kop örneği, trajik boyutları olan bir hika-
yedir. Ama gerçek bir hikayedir. Kapitalist 
sistemin ilaç sanayinin ürettiği bu doping et-
kisi yapan ilaçlar bir yandan yasaklanırken 
öte yandan üretilmeye devam edilmektedir. 
Sistem, sporcuya bir yandan yasakları dayat-
makta ama öte yandan da bu yasakları del-
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menin yollarını göstermektedir. 

Sporu eğitimle bütünleştirmek       
  

Türkiye eğitim sistemi maalesef gençlerin 
enerjisini verimli yönlerde kullanacak me-
kanizmaları kullanamıyor. Spor bu meka-
nizmaların başında gelmektedir. Okullar-
da beden eğitimi dersleri, eski ulus-devlet 
anlayışından kalan sınırlı spor felsefesiyle 
malüldür. Cumhuriyetin ilk yıllarında “sağ-
lam kafa sağlam vücutta bulunur” felsefe-
siyle gençler kitle sporuna yönlendirilirdi. 
Daha çok milliyetçi/militarist tonlar taşıyan 
bu spor resmi, ülkenin bekasının bir parçası 
olarak görülürdü. Oysa günümüzde bir birey 
olarak sporcu, sporu kendi özgürlük felsefesi 
içinde daha serbest ve gönlünün istediğince 
yapmaya çalışmaktadır. Bu nedenle özgür-
lükçü bir eğitim felsefesiyle donanmamış 
okullarda sporun maniple edilmesi mümkün-
dür. Sporu cins, etnik köken, dil, din ayrımcı 
bir çerçevede yeniden üreten spor insanları 
her şeyden önce sporun centilmenlik (fair 
play) felsefesine zarar vermektedirler.

Türkiye’de okullar spor açısından yeniden 
tasarımlanmalıdır. Okullarımızda spor eğiti-
mi her gün verilebilir. Zaten çocuk ve genç-
lerin enerjileri de buna uygundur. Haftada iki 
saatlik beden eğitimi ile ne beden eğitilebilir 
ne de zihin. Oysa spor aynı zamanda zihin 
eğitimidir de. Her bedensel aktivite zihinsel 
işleyişle birlikte gerçekleşir. 

Sonuç

Ülkemizde spor yapanlar; mesela mahalle 
aralarında koşanlar hala ayıplanmakta, spor 
yapanlara laf atılabilmektedir. Bu gerici 
anlayış, güreşe dayalı ata sporundan kalan 
bir kalıntı değildir ama güreş dışındaki her 

türlü sporu küçümseyen bir zihniyet de yay-
gındır. Kırkpınar, ata sporunun kutsandığı 
bir arenadır ama diyelim atletizm sahaları 
bakımsızlıktan çürümektedir. Sporu insanla 
buluşturmak için öncelikle spor tesisi gere-
kir. Oysa devletin spora yatırımı sürece değil 
sonuca yöneliktir. Yurt dışından ithal edilen 
ve sonra devşirilen sporcular Türkiye’yi kur-
tarmaya yetmemektedir. Mesela, profesyo-
nel değil amatör spordur. Amatörlük, sporun 
gerçek ruhudur. Fakat ne devlet ne de piyasa, 
bu amatörlük kurumunu yaşatacak önlemle-
ri almaktadır. Hadi piyasayı anladık, onların 
gözünde para etmeyen spor spor değildir ama 
ya devlete ne demeli? Ülke gençliği spordan 
uzaklaştıkça, sporu seyir ve taraftarlık olarak 
algıladıkça, spor sahaları bir “arena” hali-
ne gelmekte ve spor ile şiddet aynı kefede 
buluşturulmaktadır. Oysa spor, belki de bir 
barış alanıdır. Eskiden olimpiyat döneminde 
savaşlar dururmuş fakat günümüzde durmu-
yor. Hatta olimpik ruh, çeşitli ideolojik mü-
cadele, devletlerarası çekişme ve şirketler 
arası rekabete konu olarak yitip gitmektedir. 
Bunu engellemenin yolu, sporu spor olsun 
diye yapmamaktan geçer. Çünkü spor asla 
sadece spor değildir.            
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• Şu anda Türkiye atletizmini başarılı buluyor 
musunuz?  
Arzu edilen düzeyde değil. Eski yıllara oranla 
karşılaştırmalı bir analiz yapılabilir. Balkan, Av-
rupa, dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara katı-
lım dikkate alınmalı. Ayrıca kulüp ve atlet sayısı 
çıkarılmalı. 

• Başarılı ya da başarısız buluyorsanız, bu ba-
şarının/başarısızlığın nedenleri/sorumluları 
nelerdir/kimlerdir?
Bu soruya cevap verebilmek için yukarıdaki ana-
lizin yapılması gerekmektedir. Ancak ilk bakışta 
söylenebilecek olan şey; aşağıdaki 5. Maddede 
sıralanan sorunlara bağlı yetersizlik/başarısızlık 
söz konusudur. 

• Şu anki tabloya baktığınızda, önümüzdeki 
olimpiyatlarda atletlerimizin başarı şansını na-
sıl değerlendiriyorsunuz? 
?...

• Türkiye atletizm tarihine bakıldığında kü-
çükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki 
yarışmalarda yurtdışından madalya ve kupa ile 
dönülmüş; gençlerimiz Avrupa ve liseler dün-
ya şampiyonu olmuştur. Fakat büyükler kate-
gorisine gelindiğinde, bu başarının gerçekleş-
mediği gözlenmektedir. Sizce bu başarısızlığın 
nedenleri nelerdir?
Birçok spor dalında benzer tablo ile karşılaşıl-
maktadır. Bunun çeşitli nedenleri olduğu düşü-
nülebilir;
A) Performans antrenmanları dönemine gelen 
gençlerin 5. Maddede anılan şekilde eksiklikler-
le karşılaşması.

B) Üniversite giriş sistemine bağlı olarak antren-
mandan uzak kalma zorunluluğu.
C) Sosyo-ekonomik olarak karşılaştıkları zorluk-
lar.

• Sizce Türkiye atletizminin en temel 5 sorunu 
nedir?
A) Spor kültürü (özellikle atletizme yönelik bil-
gi) eksikliği.
B) Okul içi spor uygulamalarında atletizme yete-
rince yer verilmemesi.
C) Sosyal tabakalanmada futbolun önemli bir yer 
tutması ve diğer spor dallarında olduğu gibi atle-
tizm için de bir rakip konumda bulunması.
D) Antrenör (çalıştırıcı-eğitici) eksikliği.
E) Tesis yetersizliği.

• Bu sorunların sorumluları kimler ya da ne-
lerdir?
Sporla ilgili tüm kurum ve kuruluşların sorumlu-
luğu bulunmaktadır.
Gsgm, tmok, üniversiteler, meb, atletizm fede-
rasyonu, kulüpler, ilgili vakıflar, yerel yönetim-
ler.

• Batı ve Afrika atletizmi ile Türkiye atletizmini 
karşılaştırın desek, ne tür farklılıklar ve benzer-
likler tespit edebilirsiniz?
Atletizm batı ülkelerinde geleneksel olarak uy-
gulana gelen spor dallarının başında gelmektedir. 
Okul içi uygulamalar yaygındır. Yeterli eğitmen 
ve tesis bulunmaktadır.
Afrika’da ise daha çok batılı ülkelerden (özellik-
le İngiltere) gelen antrenörlerin yönlendirmele-
riyle başlayan atletizm (özellikle uzun mesafe) 
kazanılan başarılarla belirli bir potansiyele ulaş-

Türkiye’de atletizm sporu ve eğitimi: 
Neden geriyiz?

 Eski milli sprinter ve spor hekimi Prof. Dr. Emin Ergen dergimizin so-
rularını yanıtladı.  
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mıştır. Daha sonra sporcu ithal etmeye başlayan 
Afrika ülkelerinde yapısal (doğal) yeteneğin de 
ön planda olmasıyla başarılar pekişmiştir. Ardın-
dan bazı ülkelerin sprint dallarında da (Nijerya 
gibi) başarı göstermesi örnek oluşturmuş ve yay-
gınlaşmıştır. Batı ve Afrika ülkelerindeki model-
ler ve yapılanma ülkemiz açısından incelenmeye 
değer olmakla birlikte uygulaması farklılık arz 
etmektedir.

• Yurtdışından yabancı kökenli (ithal) atlet ge-
tirilmesi uygulamasını nasıl buluyorsunuz? Bu 
uygulama, Türkiye atletizmine bir katkı mı yok-
sa köstek midir?
Kulüpler yarışmaları için sınırlandırılmış bir ko-
tada yabancı sporcunun gelmesi uygun olabilir. 
Ancak Türkiye uyruğuna geçirilmesi yönündeki 
uygulamaların, uzun vadede, bugüne kadar gö-
rüldüğü şekilde çok yarar getireceğini düşünmü-
yorum.

• Türkiye’de atletizm sporunun kitleselleşeme-
mesinin nedenleri nelerdir sizce?
Gerek spor, gerekse atletizm içselleştirilemedi-
ğinden kitlesel olarak büyüme gösterememiştir. 
Sadece ülkemizde değil, başka ülkelerde de at-
letizmin bazı başka dalların gölgesinde kalması 

söz konusudur. 

• Atletizm, sizce geçmişte nasıldı (kamp, beslen-
me, takviye vb. açısından), şu anda nasıldır? 
Gelecek için neler yapılmalı? Lütfen örnekler 
ile açıklar mısınız?
Halihazırda eskiye oranla daha fazla kamp ola-
nağı bulunuyor. Ancak kampların yararlılığı/uy-
gunluğu açısından bir değerlendirme yapmam 
mümkün değil. Çünkü yakından inceleyebilmiş 
değilim.

• Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben, sporcunun 
zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim” 
sözü bakımından geçmiş ile şimdiyi karşılaştı-
rın deseydik, atletizm açısından neler derdiniz?
Bu söz zamanında Atatürk’ün sporcuya bakış 
açısını ortaya koyduğu bir görüştür. Günümüz-
deki geçerliliği veya geçersizliği gibi bir yorum 
yapmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Bunun 
yerine, çağdaş eğitim ilkeleri ve olimpik idealler 
çerçevesinde sporcunun donanmasının gereklili-
ğine inanıyorum. Zaten bu durumda, Atatürk’ün 
sarf ettiği söz de güncellenmiş olarak yerini bul-
muş olacaktır sanırım. 

• Türkiye atletizminin sizin yeteneğinizi yeterin-
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ce değerlendirdiğini düşünüyor musunuz? Ne-
den?
1986 – 1994 yılları arasında federasyonlarda eği-
tim, sağlık kurullarında görev yaptım ve asbaş-
kan olarak çalıştım. Halihazırda Naili Moran At-
letizm Vakfında yönetim kurulu üyesiyim. Bu-
nun dışında dolaylı olarak (spor hekimliği uz-
manı) atletlere yardımcı olmaktayım. Tmok sağ-
lık ve anti-doping komisyonu başkanı ve Anka-
ra Üniversitesi Tıp Fakültesi spor hekimliği ana-
bilim dalında öğretim üyesi sıfatımla eleman ye-
tişmesine yardımcı olarak da dolaylı şekilde atle-
tizme katkıda bulunduğuma inanıyorum. Bunun 
dışında atletizme katkıda bulunacak zaman ayır-
mam mümkün görünmüyor.

• Türkiye atletizm camiasının sizin yetenek, bil-
gi, emek ve görgünüzden daha fazla yararlan-
ması için neler yapılabilir (di)?
Daha başka bir emek verebilmem şimdilik söz 
konusu değil.
• Atletizm geçmişinize dönüp baktığınızda, “keş-
ke öyle değil de şöyle davransaydım; keşke şunu 
değil de bunu yapsaydım” diyor musunuz? Bunu 
örneklerle anlatır mısınız?
Böyle bir düşüncem olmadı.

• Türkiye’de atletizmin yeniden yapılanma-
sı için size olanak (federasyon başkanlığı, bü-
yük bir bütçe, yurtdışı kampları, personel, tek-
nik bilgi, araç-gereç, medya imkanı vb.) veril-
seydi, işe nereden başlardınız?
Bunu düşünmüyorum.

• Nasıl bir model kurmak isterdiniz?
Okul içi spor uygulamalarında atletizme daha 
fazla yer veren,
Yetenek seçimi ve yönlendirmesi modeli olan,
Güncel bilgiyle donanmış yetkin antrenörler eği-
ten,
Güçlü kulüp yapılanmasıyla rekabet ortamı oluş-
turulan bir model
Sorunları ele alıp çalışacak bir federasyon yapı-
lanması gerektiğine inanıyorum

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Emin Ergen

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun ol-
duktan sonra Türkiye’de spor hekimliğinin kuru-
cusu Prof. Dr.Necati AKGÜN’ün danışmanlığında 
uzmanlık unvanını aldı. 1982-1983 yılları arasın-
da İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesinin bursu ile 
Roma’da Sporcu Sağlık Merkezinde çalıştı ve direk-
tör Prof.Dr.Antonio Dal MONTE’nin konuk asistan-
lığını yaptı. 1987-1988 yıllarında British Council 
bursu ile İngiltere’de Loughborough Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Bölümünde Prof. 
Clyde WILLIAMS’ın danışmanlığında egzersiz fiz-
yolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1988 
yılında spor hekimliği alanında ülkemizin ilk doçen-
ti ve 1994’te ilk profesörü unvanını kazandı. 1993’te 
Fransa ve 1997’de İtalya’da düzenlenen Akdeniz 
Oyunları ile 1996 Atlanta (A.B.D.) ve 2000 Sydney 
(Avustralya) Olimpiyat Oyunlarında Türk kafilesi-
nin spor hekimliğini yürüttü. Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Sağlık Kurulu üyeliğinde bulundu. Halen 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sağlık Komisyonu 
başkanlığını sürdürmektedir. Atletizm Federasyo-
nu Asbaşkanlığı, Herkes İçin Spor ve Üniversiteler 
Spor Federasyonlarının kurucu başkanlığında bu-
lundu ve birçok federasyonun sağlık kurullarında 
görev yaptı. Çeşitli spor kulübünün sağlık danış-
manlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Koordineli Spor 
Araştırmaları çerçevesinde Spor Yaralanmalarının 
Önlenmesi alanında Türkiye temsilcisi olarak görev 
yaptı. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), Dünya 
Okçuluk Federasyonu (FITA) ve Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Sağlık Komisyonlarının üyesidir. 
Türkiye Spor Bilimleri Derneği kurucularındandır. 
2003 yılı Mayıs ayında Avrupa Spor Hekimliği Der-
nekleri Federasyonu (EFSMA) ve 2006 yılı Haziran 
ayında Uluslar arası Spor Hekimliği Federasyonu 
(FIMS) Yönetim Kuruluna seçildi.

1998 yılında Garanti Bankasının açtığı Yarına 
Dört Işık proje yarışmasında spor dalında birincilik 
kazanan ekipte yer aldı. 2003 yılında Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi tarafından Spor Tıbbı alanında 
Olimpiyat Meşalesi ödülüne layık görüldü.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilim-
leri ve Teknolojisi Yüksekokulunun kuruculuğunu 
üstlendi ve 1994 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 
1994-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlı-
ğı ve 2004-2007 arasında ise Ankara Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü 
görevlerini yürüttü. Halen Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı öğretim 
üyesidir.
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Spor, insanın toplumsal yaşamına derinleme-
sine girmiş, sosyal yapıya göre biçimlenmiş 
bir olgudur. Spor neredeyse insanlık tarihi 
kadar eskidir; çünkü bir hareket ve enerji yak-
ma biçimi olarak insanın ayakta kalışının bir 
kutlama biçimidir. Spor geçmişten günümü-
ze büyük ve canlı bir toplumsal dinamiktir. 

Ülkelerin gelişmişliklerinde bilim insanı ve 
sanatçı sayısı kadar sporcu sayıları da önem-
li bir yer kaplamaktadır. Sanatçılar gibi spor-
cular da özel insanlardır. Spor da bir yaşam 
biçimi olarak özeldir. Bu özel yaşam biçimi 
dünyada iki kolda incelenmektedir. Birinci-
si, yaşam boyu spor; diğeri de profesyonel 
olarak zirve sporudur. Yaşam boyu sporu 
herkes yapabilir; mesela herkes futbol oyna-
yabilir, koşabilir, yüzebilir ama profesyonel 

olarak zirve sporu yapabilmek için çok özel 
şartlara (bedenin uygun anatomik yapısı, ye-
tenek, hırs ve irade, psikolojik olgunluk vb.)  
sahip olmak gerekir. 

Ussain Bolt’u hızlı koşan sıradan bir insan-
dan ayıran bir yığın nitelik vardır ve bu ni-
teliklerin toplamı Bolt’u özel insan yapar. 
Bu nitelikler, sporun biraz da bilim haline 

dönüşmesiyle ilgilidir. Nitekim spor aka-
demileri, sporun bilim dışında kalamayaca-
ğının göstergesidir. Spor artık bilimin yanı 
sıra turizmin, ülke tanıtımının, politik propa-
gandanın da bir konusudur. Ülkeler sporun 
bu nimetlerinden yararlanmak için sürekli 
politika geliştirmekte ve ülkece topyekün 
çalışmaktadır. Geçenlerde 2016 Olimpiyat 
oyunlarına ev sahipliği yapacağı açıklanınca 
Brezilya devlet başkanı Lula ve efsane fut-
bolcu Pele, havalara uçtu ve sevinçten ağ-
ladılar; çünkü olimpiyat demek sadece spor 
değil, para, tanıtım, reklam, ekonomik refah 
vb. demektir. 

Bir ülkenin spor kültürü ne ise, spor düze-
yi de odur. Spor kültürüne de spor politika-
ları kumanda eder. Bu açıdan Türk(iye) spor 

politikası, ülkemizin spor taleplerine cevap 
vermemektedir. Ama spora olan talep de son 
derece azdır. Spor kültürümüz maalesef spo-
ru, ya para kaynağı ya da şöhret olma orta-
mı olarak görmekte ve futbol diğer tüm spor 
branşlarını her biçimde ezmektedir. Üstelik 
spora ayrılan imkanlar ve alanlar öyle kısıt-
lıdır ki, mesela ülkemizde kahvehane sayısı 
spor alanı sayısından kat be kat fazladır. 

TÜRKİYE’DE SPOR KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ

Himmet Oyar

Geçici ve alt yapısı olmayan başarıların getirdiği abartılı 
sevinme duygusu içine giren, egolarını dizginleyemeyen 
sporcuların ve spor yetkililerinin olduğu bir ülkede spor 
kültüründen bahsetmek mümkün değildir. 
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Himmet Oyar

1965 yılında Ankara’da doğdu. Çocukluk ve genç-
liği Mamak’ta, Tuzluçayır’da ilerici mücadele 
içinde geçti. Uzun yıllar atletizmle uğraştı. Eski 
milli atlet. Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü bitirdi. 
Pamukkale Üniversitesinde 7 yıl Öğretim Görevli-
si olarak çalıştı. 5. kademe Atletizm Antrenörüdür. 
Uluslar arası atletizm hakemi olarak da görev yap-
maktadır. Halen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Spor Eğitim Dairesi Başkanlığında Spor Eğitim 
Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Spor politikamız içinde spora çok önem ve-
rilseydi, haftada iki saat olan beden eğiti-
mi derslerinin saati artırılırdı. Öte yandan 
okullar arası müsabakalar da çok sınırlıdır. 
Örneğin, 3 milyonluk bir ada ülkesi olan 
Jamaika’da okullar arası bir yarışmaya 1500 
çocuk ve genç katılırken bu sayı 72 milyon-
luk Türkiye’de yüzlerle bile ifade edileme-
mektedir. Ülkemiz sporcu kaynağı yarat-
makta zorlanmaktadır. Bütün bunlara rağ-
men başarılı olan sporcularımız vardır ama 
bu gerçek bizi aldatmamalıdır. Çünkü başa-
rılı olan sporcularımızın sayısı ve oranı di-
ğer küçük ülkelerle (örneğin atletizmde Ja-
maika ya da Etopya) karşılaştırıldığında çok 
güdük kalmaktadır. Başarılı olan sporculara 
da “ya başarı ya başarı” denmektedir. Oysa 
spor organizasyonlarına katılmak, deneyim 
ve bilgi sahibi olmak, sportif olgunlaşma 
açısından ileri vadede başarılar getirir. 

Geçici ve alt yapısı olmayan başarıların ge-
tirdiği abartılı sevinme duygusu içine giren, 
egolarını dizginleyemeyen sporcuların ve 
spor yetkililerinin olduğu bir ülkede spor 

kültüründen bahsetmek mümkün değildir. 
Spor, bir evdeki demirbaş eşyalar gibi olmaz-
sa olmazdır. Spor demokratik ve çağdaş bir 
yaşam biçimidir; oysa bizim sportif yaşam 
tarzımızda bir spor malzemesi alıp spor yap-
mak yerine futbol maçlarını yayınlayan şifre-
li kanallara abone olmak tercih edilmektedir. 
Ekonomik ve kültürel hayatı gerici oltaya 
takılan, insana yatırımın olmadığı ülkemizde 
sportif ve kültürel donanımdan yoksun spor 
zihniyetinin sportif anlamda özgür ve yaratıcı 
olmasını beklemek haksızlık olur.           
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GİRİŞ

Çok kültürlü eğitim, farklı etnik grupla-
rın, sosyal sınıfların kültürel kimliklerine ait 
yaşamı eşit bir şekilde sürdürebilmeleri için 
okul ya da diğer eğitim kurumlarında yapı-
lan reformlar olarak kavramsallaştırılabilir. 
Günümüzde çok kültürlü eğitim cinsiyet, 
cinsel yönelim gibi kavramları da kapsaya-
rak genişlemektedir. Ancak bu konuda çok 
kültürlülük kavramını kullanmak riskli ola-
bilir. Burada tarihsel ve pratik olarak kültürü 
ve çok kültürlülüğü sabit ve tek boyutlu bir 
süreç olarak düşünmek oldukça tehlikelidir. 
Basit bir şekilde örneklenirse pratik dene-
yimler; yemek, şarkı, oyun, hikaye, masal 
gibi kültüre ait sanat eserleri, sosyal adalet 
ile ilgili bilgi ve sorunları bilimsel olarak 
araştırmaktan daha az incelendiğini göster-
mektedir. Sosyal adaletin can alıcı noktası 
olarak bilinmesi gereken çok kültürlü kimli-
ğin, bilginin ve gücün tüm kurumları ile bir-
likte merkezden uzaklaştırılmaması için çok 
kültürlülüğün ihtiyaçları göz önüne alınarak 
çalışmalar yapılmalıdır.

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR TOPLUM:
İSVEÇ

Okul öncesi eğitim İsveç’te 70’li yılların 
başlarında göç politikalarının, 90’lı yıllar-
dan itibaren de entegrasyon politikalarının 
bir parçası olmuştur (Prop. 1975:26; Prop. 
1997/98:16; SOU 1974:69). Sosyal ve kül-
türel etkileşimin bir alanı olarak tanımlanan 
okul öncesi eğitim günümüzde, çocukları gi-
derek enternasyonelleşen bir toplum yaşa-
mı için hazırlamayı ve desteklemeyi amaç-
lamaktadır. Bireyin, kendi kültürel mirasının 
farkında olması ve diğer kültürlere katılma-
sı ve onların değerlerini ve yaşam koşulları-
nı anlaması için yeterliliklerinin artırılması 
gerekmektedir. Okul öncesi eğitimdeki akti-
viteler sayesinde her çocuk diğer kültürlere 
karşı duyarlılık geliştirmenin ve saygı duy-
manın yanı sıra, kendisini de kültürünün bir 
parçası olarak hissetmekte ve kültürel kim-
liğinin de gelişmesi için fırsatlara sahip ol-
maktadır (Lpfö 98). Bundan dolayı okul ön-
cesi eğitim dünya hakkında bilgi, kültürel 
kimlik gelişimi için fırsatları değerlendir-

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE 
KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

Multietnik Toplumda 
Okul Öncesi Eğitim Üzerine Etnogtafik Bir Çalişma*

Dr. Johannes Lunneblad 

(Çev: Mehmet Toran)

  *Institutionen för Pedagogik och Didaktik ,Göte-
borgs Universitet, johannes.lunneblad@ped.gu.se
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me ve gelenekleri değerlendirme ve üret-
me kurumu olarak görülebilir (comp. Giro-
ux, 1997). İsveç’te 1-5 yaş arası çocukların 
%81’i okul öncesi eğitimden yararlanmakta-
dır. Dolayısıyla okul öncesi eğitim çocuklar 
için yurttaş olarak kültürel kimliklerinin ge-
lişimine önem vermektedir.

ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR
İsveç’te okul öncesi eğitimde çok kültür-

lülük üzerine yapılan araştırmalar incelendi-

ğinde çok kültürlülük ile ilgili araştırmaların 
çok az olduğu, daha ziyade okullarda ayrım-
cılık ve toplumsal güçlendirme çalışmaları-
nın olduğu görülmektedir. Erken yıllarda ya-
pılan araştırmalar daha çok çocuklara odak-
lanan araştırmalar olmakla birlikte bunların 
çok azı eğitimin toplumsal ve kuramsal kıs-
mına odaklanmıştır (Tallberg Broman, et al. 
2002). 

KURAMSAL BAKIŞ AÇISI
Teorik olarak bu araştırmanın amacı sos-

yal bir kurum olarak okul öncesi ile ilgili tar-
tışmaları ele almaktır. Dolayısıyla;

1-Okul öncesi eğitim politik ve sosyoeko-
nomik bir kurum olarak değerlendirilmekte-
dir.

2-Okul öncesi eğitim sosyal kimlik ve gö-
rüşlerin üretim ve yeniden üretim için ideo-
lojik bir alan olduğu anlaşılmaktadır.

3-Sosyal olayların hareket alanlarında 
ortak ve normal duygularla ilgili olan bilgi, 
farklı politik, sosyal, kültürel ve ekonomik 
alanların çatışmalarından oluşan tarihsel bir 
sonuç olarak yorumlanmaktadır.

Araştırmanın analiz sürecinde şu sorula-
rın cevapları yorumlanmıştır;

1-“Çalışmanın çok kültürlü boyutu” eği-
timciler tarafından ne şekilde açıklanmakta-
dır?

2-“Kültürel farklılıklar” okul öncesi eği-
timcileri tarafından ne şekilde ele alınmak-
tadır?

3-Yukarıdaki soruları da kapsayan tanım-
lar için hangi fırsatlar okul öncesi eğitim ak-
tivitelerinde bulunmaktadır?

VERİLER VE ANALİZ
Bu araştırmada etnografik bir yöntem kul-

lanılmıştır. Bu yöntem uzun bir zaman dilimi 
aralığında elde edilmiş verilerin yorumlanma-
sı olarak tanımlanabilir. Araştırmacı çalışma 
için seçilmiş koşullar içinde sosyal etkileşim 
örnekleri ve sembolik değerlerin analitik ta-
nımı üzerinde araştırmasını yapılandırmıştır 
(Hammersley & Atkinson 1995).

Araştırma çocukların %50’sinin etnik 
kimliğinin olduğu bir okul öncesi eğitim 
kurumunda 18 aylık bir dönem süresince 
yürütülmüştür. Gözlemler ve yüz yüze gö-
rüşmeler, zaman zaman ses kaydı, notlar 
aracılığıyla kayıt altına alınmıştır. Buna ek 
olarak veriler yasal düzenleme belgelerin-
den, programlardan, fotoğraflardan ve yapı-
lan çalışmalardan oluşmaktadır.

BULGULAR:
“ÖTEKİLER” İÇİN AMAÇLAR
Sonuçlar çok kültürlülüğün amaçların-

dan biri olarak göçmen çocukların şiirleri-
ne, şarkılarına ve geleneklerine odaklanma-

Bireyin, kendi kültürel mirasının farkında olması 
ve diğer kültürlere katılması ve onların değerlerini 
ve yaşam koşullarını anlaması için yeterliliklerinin 

artırılması gerekmektedir.
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nın olduğunu göstermiştir. Eğitimciler “ça-
lışmanın çok kültürlü boyutunun” ne oldu-
ğunu ifade etmekte güçlükler yaşamışlardır. 
Bu durum sürekli yasal düzenlemelerin kar-
şıt ve geniş ifadelerinin yorumlanmasından 
kaynaklanmaktadır (Bringlöv, 1996).  Kül-
türel farklılıklar ile ilgili çalışmalar çoğun-
lukla göçmen çocuklara odaklanmakla bir-

likte bu durum kamusal tartışmalara daya-
nan çok kültürlülüğün yorumlanması olarak 
ifade edilmektedir (Roth, 2002).

FARKLILIKLARI GÖRÜNMEZ KIL-
MAK

Sonuçlar farklılıkların çocuklar arasında 
görünmez kıldığını göstermektedir. Öğret-
menler çocuklar arasındaki farklılıklar hak-
kında konuşmaktan kaçınmakta ve neyin 
ortak olduğundan bahsetmektedirler. Ancak 
buradaki farklılıkları konuşmaktan kaçınma 
bireyin dil ve kültürel farklılıklarını yok say-
ma anlamına gelmemektedir, aksine sosyal, 
kültürel, dil gibi farklılıklar desteklenmek-
tedir. Sonuçlar okul öncesi eğitimcilerinin 
“doğal” yollarla kültürel farklılıkları içeren 
aktivitelerin güçlükleri hakkında tartıştık-
larını göstermektedir.  Tartışmalar neyin 
“doğal” olduğunu sorgulamış ve öncelikle 
ele alınan görüşlerin ortak duyu etrafında 

okul öncesi ile ilgili bilgi ve birikim olarak 
yorumlanmıştır (ayrıca bknz. Hall, 1977; 
Giroux, 2001; Gramsci, 1967). Doğal ola-
rak düşünülen şey ilişki kurmanın, ilişkileri 
sürdürmenin bir yolu olarak düşünülmeli ve 
normal olan şeyin de sınıflandırmasının ya-
pılması gerekmelidir.

KİMLİĞİN TANINMASI İÇİN FIR-
SATLAR

Okul öncesi etkinliklerdeki kültürel fark-
lılıklar kimliğin gelişimi için bir fırsat olarak 
ifade edilemez fakat aksine normal ile ilgi-
li farklılık olarak açıklanabilir. Okul öncesi 
eğitim gibi kurumlar kimlik, ilişkiler, gö-
rüşler ve eylemlere sınırlar koyabilir ya da 
olası farklı uygulamalar yaparak süreci daha 
da önemli hale getirebilir (Giddens, 1979, 
1984; Fairclough, 1995). 

Kimliğin tanınması için fırsatlar, kabul 
edilme/etme, bazı değer ve normlarla bağ 
kurma ve oluşturulacak toplumla ilişkide 
olma olarak tanımlanabilir (Hall, 1996b, 
1999a). Araştırmanın odağı, çocukların de-
neyimlerinin nasıl görülebilir kılındığı ve 
öğretmenlerin bunu sözel olarak nasıl ifade 
ettiği üzerinedir. Bu temel olarak başkala-
rı tarafından tanınıp tanınmadığının nasıl 
düzenlendiği ile ilgili olarak politik kimlik 

Kültürlerarası eğitim, çok özel sınırlandırılmış bir 
alan değildir; bunun aksine sosyal adalet, eşitlik, karşılıklı 

hoşgörünün vurgulandığı bir yol olabilir.
Öğretmen eğitiminde en önemli amaçlardan biri öğrencilerin 

kişilerarası konuşmaları ve iletişimlerinde tektip, ırkçı, ayrımcı, 
sosyal eşitsizlik gibi kavramlardan dikkatlerini uzaklaştırmaktır 
(comp. Lahdenperä, 2004). Bundan dolayı öğretmen eğitiminin 

dahil olduğu yüksek öğrenim kurumlarında demokratik 
kurulların kurulması hedeflenmeli ve eğitimci kimliğinin 

sosyal eşitlik, farklılıklara saygı gibi değerlerle yapılandırılması 
gerekmektedir.
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ile ilgili bir sorudur (Barker, 2000; Tay-
lor,1999).

Bir grup çocukla çalışma içerisinde belir-
tilen kimliğin tanınması için tüm fırsatlar ile 
ilgili eğitimcilerin kültürel farklılıklar hak-
kında ortaya çıkan görüşlerinin tartışılması 
ile ortaya çıkmaktadır. Eğitimcilerin planla-
ma ve değerlendirme süreçlerinde göçmen 
çocukları nasıl algıladıkları ortaya çıkmak-
tadır. Göçmen çocuklar gelenekleriyle, şar-
kılarıyla, şiirleriyle farklı bir geçmişe sahip 
olarak farklılıklarıyla kabul edilmektedirler 
(Barker & Galinsky, 2003; Hall, 1996; Fa-
irclough, 1995).

Kimliğin tanınması sadece geçmiş ile ilgi-
li değil aynı zamanda gelecek ile de ilgilidir. 
Eğitimcilerin uygulamalarından beklenme-
yen sonuçların yanı sıra beklenen sonuçlar 
(Kabul etme ya da etmeme) çocukların kendi 
gelecekleri için anlayışlarını genişletmekte 
ve onları grup içinde ilişki kurmaya ve kim-
lik edinimine götürür (Hall, 1996b, 1999a; 
Taylor, 1999).

SONUÇLARIN YORUMLANMASI
Sonuçlarda görülen durumun değiştiri-

lebilmesinin tek yolu kültürlerarası eğitimi 
İsveç öğretmen yetiştirme programının dai-
mi parçası haline getirmektir. ‘Kültürel’ çok 
kültürlülüğün başka bir versiyonundan farklı 
olması için vurgu ‘–arası’ üzerine, bir süreç 
üzerine, sınırları geçmek ve tarihi, sosyal, 
ekonomik durumun ilişkisini anlama üzerine 
olmalıdır. Kültürlerarası eğitim, çok özel sı-
nırlandırılmış bir alan değildir; bunun aksine 
sosyal adalet, eşitlik, karşılıklı hoşgörünün 
vurgulandığı bir yol olabilir.

Öğretmen eğitiminde en önemli amaçlar-
dan biri öğrencilerin kişilerarası konuşmaları 
ve iletişimlerinde tektip, ırkçı, ayrımcı, sos-
yal eşitsizlik gibi kavramlardan dikkatlerini 
uzaklaştırmaktır (comp. Lahdenperä, 2004). 

Bundan dolayı öğretmen eğitiminin dahil 
olduğu yüksek öğrenim kurumlarında de-
mokratik kurulların kurulması hedeflenmeli 
ve eğitimci kimliğinin sosyal eşitlik, farklı-
lıklara saygı gibi değerlerle yapılandırılması 
gerekmektedir. Aynı zamanda dikkat edil-
mesi gereken en önemli şey günümüz toplu-
munda bir çok insanın sahip olmadığı sosyal 
adalet/eşitlik farklılıklara saygı gibi fırsatları 
değerlendirmektir. Toplumda kültürel farklı-
lıklardan doğan “biz” kavramı sosyal olarak 
tartışılmaksızın kabul edilmeli aksi halde in-
sanlık adına olacak tüm şeyler başarısızlıkla 
sonuçlanacaktır.
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Türkiye’ye hoşgeldiniz. Okurlarımıza 
neden Türkiye’de olduğunuzdan bahse-
der misiniz? 

Türkiye’ye Boğaziçi Üniversitesi Eğitim  
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nün da-
vetlisi olarak bir seminer dersine katılmak 
için geldim. Yüksek lisans ve doktora prog-
ramları öğrencileriyle eleştirel eğitim üze-
rine bir seminer programı gerçekleştirdik. 
Bu bölüm burada önemli çalışmalar yapma-
ya çalışıyor. Gelecek sene de çok büyük bir 
organizasyon olan, tüm dünyadan binden 
fazla kişinin katıldığı Dünya Karşılaştırmalı 
Eğitim Kongresi’nin düzenlemesine öncülük 
edecek. Gelecek sene de bu kongreye katıl-
mak üzere ülkenizde olacağım. 

Siz önce okullarda öğretmenlik yap-
tınız, sonra üniversitede akademik çalış-
malara yöneldiniz. Son yıllarda eğitimde, 
üniversitelerde yaşanan ticarileşmeyi ya-
kından izliyor, buna karşı mücadele edi-

yorsunuz. Belki öncelikle küreselleşme 
olarak adlandırılan ve neoliberal politi-
kaların egemenliğindeki dönemde yükse-
köğretim alanında genel olarak neler olu-
yor, buradan başlayabiliriz. 

Bütün dünyada yükseköğretim alanın-
da büyük değişiklikler yaşanıyor. Bu deği-
şikliklerin bir boyutu yükseköğretimden ne 
beklendiği ve bilginin, doğrunun algılanışı 
noktasında yaşanan değişime ilişkin. Diğer 
tarafından üniversitelerde araştırmalar üze-
rinde büyük bir baskı  var. Kimler araştırma 
gündemini belirliyor, araştırma fonları na-
sıl dağıtılıyor, araştırmaları kimler sahiple-
niyor, sonuçlar üzerinde kimler hak sahibi 
oluyor. Bu değişimin bir başka boyutu. Bir 
başka durum, üniversite eğitimin gittikçe 
belli modüller üzerinden, modüler temelli 
yapılıyor oluşu. Bu durum, yapılan çalışma-
ların derinliğe inilemeden yüzeysel bir şe-
kilde yapılmasına neden oluyor. Bu süreçte 
üniversite eğitimiden köklü geleneklere sa-

Malta Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Eğitim Çalışmaları Bölümü’nde ça-
lışmalarına devam eden Profösör Peter Mayo aynı zamanda bu bölümün başkan-
lığı görevini sürdürüyor. Eğitim Sosyolojisi, Karşılaştırmalı Eğitim ve Yetişkin 
Eğitimi alanlarında çalışmalarıyla bilinen Mayo, Akdeniz Karşılaştırmalı Eğitim 
Topluluğu’nun başkanlığı görevini de sürdürüyor. Eleştirel pedagoji, Antonio 
Gramsci, Paulo Freire ve Avrupa Birliği (AB) politikaları üzerine birçok kitap ve 
makale çalışması bulunan Mayo, “Post-Kolonizasyon ve Eğitim” dergisinin de edi-
törlerinden. Profesör Mayo ile yaptığımız sohbette, ülkemizde de etkili bir şekilde 
uygulanan neoliberal politikaların ve sermaye kesimlerinin yükseköğretim üzerine 
etkilerini ve bu politikaların üniversite üzerinde yarattığı tahribatı konuştuk.

Röportaj: Onur Seçkin
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hip olan Almanya , İtalya , Fransa  gibi ülke-
lerde verilen derecelerin niteliği değişiyor. 

Üniversiteler ticarileşme ve şirketleşme 
sürecinde, kamu kaynakları azaltılarak al-
ternatif kaynaklar yaratmaya zorlanıyorlar. 
Örneğin bu İngiltere’de Thatcher’le başladı, 
üniversiteler varlıklarını devam ettirebilmek 
için başka kaynaklar bulmaya çalışıyorlar. 
Bu süreç üniversitelerin daha da ticarileşme-
sini beraberinde getiriyor, üniversite eğitimi 
tamamen bir meta haline getiriyor. Örneğin 
yine İngiltere’de uzaktan eğitim yoluyla, ya-
bancı öğrencilere çok büyük ücretler karşılı-
ğında, çeşitli düzeylerde dereceler satılıyor.

 
Bu durumda üniversite eğitiminin hem 

içeriğinde hem de sunumunda büyük bir 
değişiklik yaşandığını söyleyebiliriz. 

Evet kesinlikle. Şirketler üniversiteye 
girdikçe, üniversite eğitimi de kamu yararı 
içeriğinden soyutlanıyor, bir meta kimliği 
öne çıkıyor. Özelleştirmeye doğru kayış, özel 
üniversitelerin sayısının hızla artması bunlar 
hep son zamanların gelişmeleri. Özel sektör 
üniversiteyi teslim alıyor ve buradaki uygu-
lamalar aynen üniversitelere de yansıyor. 
Örneğin, hesap verilebilirlik, herşeyin nice-
liksel değerlerle ölçülmesi, herşeyin sayıya 
dönüştürülmesi, eğitimci olarak ne kadar 
kredi biriktirdiğin, girişimcilik , innovasyon, 
yaratıcılık. Özel sektörde olan birçok kav-
ram üniversitenin parçası haline getiriliyor. 
Artık araştırmalar ve bunların tasarlanması 
eski üniversite geleneğinden hızla farklılaşı-
yor. Üniversiteler bilgi ekonomisinin temel 
katılımcısı olarak görünüyor, bu üniversi-
telerin şu anki temel söylemi haline gelmiş 
durumda. 

Biliyorsunuz son yıllarda Türkiye’nin en 
önemli gündemlerinden biri AB’ye katılım 
süreci. Sizde AB’nin eğitim ve yükseköğre-

tim politikaları üzerine çalışan birisiniz. Bu 
süreçte Türkiye’de üniversitelerde yaşanan 
birçok dönüşümde “AB’ye uyum” söylemi-
nin önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Ve 
uzun bir süre Türkiye’de AB’nin genel ola-
rak dünyadaki genel eğilimden farklı polika-
ları olduğuna dair tartışmalar yürüdü. 

Tabii Türkiye’de bunların nasıl tartışıldı-
ğını çok fazla bilmiyorum ama, nasıl farklı 
olduğundan emin değilim, çünkü biraz önce 
bahsettiğim şeylerin birçoğu, AB’nin yükse-
köğretime yaklaşımıyla aynı. Örneğin “üni-
versitelerin şirketleşmesinden” bahsettim. 
AB diyor ki, biz sermaye ile üniversite ara-
sında güçlü ve yapısal ilişkiler diyor, bu aynı 
şey. Mesela son yıllarda gerek ABD  üni-
versitelerinde gerekse de AB ülkelerindeki 
üniversitelerde “çeşitlendirme” politikaları 
uygulanıyor. Bunun anlamı şu, bazı üniver-
siteler “büyük liglerde, birinci ligde” oyna-
yacak. Diğer üniversiteler “ikinci lig takım-
ları” olacak. 

Bu şu anda Türkiye’de de tartışılan bir 
konu. Üniversiteleri sadece araştırmaların 
ya da sadece öğretimin yapıldığı üniversi-
teler olarak ikiye ayrılması tartışılıyor. 

AB dökümanlarında yer alan bir tartışma 
bu. Diyorlar ki her üniversitede araştırma 
ve öğretim beraber yürümek zorunda değil. 
Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Yetiştirme, 
Kültür  ve Gençlik biriminden sorumlu Ján 
Figel’de onayladı bunu. Bunun anlamı şu: 
Bazıları daha fazla araştırma üzerine odak-
lanacak, bazıları daha fazla öğretim üzerine 
odaklanacak. Yani bir tarafta araştırma üni-
versiteleri olacak, diğer tarafta sadece öğ-
retim yapılan üniversiteler olacak ve bir de 
bölgesel üniversiteler olacak. Burada büyük 
bir farklılık yaratmaya çalışıyorlar. Diğer 
taraftan öğrencilerin çeşitlendirilmesinden 
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bahsediyorlar, burada da AB ülkeleri öğ-
rencileri ve AB dışı ülkeler öğrencileri gibi 
bir ayrıma gidiyorlar. İkinci grup öğrenciler 
temel olarak para sağlayan öğrenciler ola-
rak görülüyor, AB ülkeleri öğrencilerinden 
farklı olarak. AB dışı ülkelerden gelip AB 
üniversitelerinde okumak isteyen öğrenci-
lerden çok yüksek düzeyde öğrenim ücretleri 
talep ediliyor. Öğrencilerin büyük bir ço-
ğunluğu yurtdışı eğitim için ABD’ye gittiği 
için, AB ülkeleri de burada rekabet  etmeye 
çalışıyor.

 
Biraz Bolonya Süreci’nden de konuşa-

bilir miyiz? Şimdi Türkiye’deki üniver-
sitelerin en öneml çabalarından biri bu 
sürece uyum sağlamak ve buna yönelik 
sistemlerinde değişiklikler yapmak. 

Bu süreç değişik ülkelerde belli bir uyum 
oluşturmak ile ilgili. Farklı gelenekleri olan 
üniversiteler birbirine benzetilmeye çalışı-
lıyor. Bunun sonucu ne oluyor, Avrupa’da 
üniversiteleri üniversite yapan, farklı ge-
lenekler yok oluyor, tek tipleşme oluşuyor. 
Avrupa’da dolaşan öğrencilerin bir progra-
mı takip etmesi isteniyor. Bir öğrenci başka 
bir üniversiteye gidecek orada da aynı prog-
ramı bulacak, istenen bu. Değişim program-
ları üzerinden bir “ahenk” yaratmaya çalı-
şıyorlar. Bolonya sürecinin getirdiği birşey 
bu. Mesela öğrenci İtalya’da belli kredileri 
topluyor,Türkiye’ye geliyor. Aynı düzeyde 
krediyi burada da buluyor. Örneğin İtalyan-
lar farklı bir derece sistemi kullanıyorlardı, 
4 yıllık bir eğitimden sonra, tez vardı. Şimdi 
bunu değiştirdiler, daha kısa bir sürede de-
receyi veriyorlar. Alman üniversite sistemin-
de de benzer bir şekilde farklı bir gelenek 
vardı. Sonra birdenbire, Anglo Amerikan 
sistemini uygulamaya başladılar. Böylece 
ne oluyor, avantajları ve dezavanatajları 

olan geleneksel sistemler değişiyor. Örne-
ğin Alman sistemi konulara derinlemesine 
bir bakış sağlıyordu, şimdi bu yok oluyor, 
çünkü yeni model bu derinliği sağlamak için 
çok kısa bir süre, bilgi yüzeysel bir şekilde 
ediliyor bu durumda. Şimde herşey modüller 
üzerinden şekilleniyor. 

Elbette şu anda yürüyen süreç sadece 
Bolonya ile sınırlı değil. Bu ticarileşme, 
şirketleşme süreci çeşitli eğilimlerle birlik-
te ortaya çıkıyor. Rekabet eden bir Avrupa 
ve rakiplerinden bahsediyoruz. Japonya  ve 
özellikle ABD. Şimdi dünya çapında bir uz-
laşma var, üniversiteye bakışta. Üniversite 
ve işletmeyi, ticareti biraraya getirmek. Ge-
çen yıl Avrupa Birliği  bu konuda bir kon-
ferans düzenledi, orada gördük bu eğilimle-
ri. Orada, üniversite üzerinde işletmelerin, 
ticaretin etkili olması konuşuldu. Bu tartış-
maları böylece üniversite eğitimi ile meslek-
lerin arasında çok kuvvetli bir bağ olacağı 
kabulüyle ve iddiasıyla yürütüyorlar. Benim 
burada ahlaki, etik bir prensibim var. Elbet-
te üniversite, ülkenin ekonomik ihtiyaçların-
dan bağımsız düşünülemez, buradaki ilişki 
tamamen koparılamaz. Fakat eğitim bundan 
daha fazlasıdır. Eğitim aynı zamanda kişisel 
ve sosyal gelişim sürecidir. Sosyal gelişmey-
le demokrasinin güçlendirilmesini, ülkenin 
gelişmesini kastediyorum. Ve üniversiteleri 
ben demokratik kamusal alanın en önem-
li katılımcısı olarak görüyorum. Ve burada 
korkum bunun kayboluyor olmasıdır. 

Peki yaşanan bu sürece ilişkin olarak 
eleştirel eğitimcilerin nerede durması, na-
sıl bir pozisyon alması gerektiğini düşü-
nüyorsunuz? 

Eleştiriye ve alternatif söylemleri oluş-
turmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. 
Ben bunu yapmak için çabalıyorum. Eleştirel 
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eğitimciler “sadece bu yanlıştır, bu kötüdür” 
demekle yetinip kalamaz.Mutlaka alternatif 
söylemleri, alternatifleri oluşturmaya çaba-
lamamız gerekiyor. Sadece ideolojik eleştiri 
noktasında da kalmamamız gerekiyor, im-
kanları da tartışmamız gerekiyor. Soldaki 
insanların buna ihtiyacı var. Eğer sadece 
çözümlerseniz ve eleştirirseniz bu bir oyuna 
döner. Çok aktif bir şekilde mücadele etmek 
ve politikaları etkilemek için çaba göstermek 
zorundayız. Aktif olmamız gereken bir başka 
nokta iyi örnekleri gündeme getirmek. Bugün 
Kuzey’in egemenliğini görüyoruz her yerde. 
Biz Güney’den iyi örnekleri sunabilmeliyiz. 
İspanya’da, İtalya’da, Portekiz’de önemli 
şeyler oluyor, eminim Türkiye’de de oluyor. 
Ve yapacağımız çalışmalarda mutlaka iyi ve 
umut verici deneyimleri öne çıkarmamız ge-
rekiyor. 

Bu güzel sohbet için çok teşekkür edi-
yoruz. 

Ben teşekkür ederim, başarılar diliyo-
rum.

Not: Bu söyleşi www.sol org da yayım-
lanmıştır.

KORİDOR
Kültür, edebiyat, sanat dergisi

www.koridordergisi.com
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“Pedagoji ve Praksis”

Murat Kaymak

Eleştirel Pedagoji akımı etrafında topla-
nan eğitbilimciler, özellikle eğitimin değeri, 
demokrasinin derinleştirilmesi, eşitsizliklerin 
giderilmesi gibi noktalara yaptıkları vurgu ile 
bizatihi eğitimin kendisini bir “mücadele”ye 
indirgemiş olmalarıyla, kendi adıma takip 
etmeyi gerekli gördüğüm, yararlandığım ki-
şiler olmuşlardır. 

Freire, Apple, Giroux, Macedo, Peter 
Mclaren vd. Kuşkusuz her biri kendine özgü 
açılımlara, bakış açılarına sahip olmalarına 
karşın “eğitim hakkı”ndan, “demokrasi”den 
ve “eşitsizliklerle mücadele”den yana “radi-
kal” ve “eleştirel” olmaları, temel ortak nok-
talarını oluşturmakta.

Eleştirel Pedagojinin 
Marksizm’le ilişkisi her za-
man tartışmalı olmuştur. 
Marksizm’in bu eğitbilimci-
leri etkilediği kesindir. Ama 
onları tümüyle Marksizm’in 
içinde veya yeni bir Mark-
sizm olarak görmek de müm-
kün olmasa gerek.

Neoliberalizmin yükseli-
şine paralel, eleştirel peda-
goji içinde yeni yönelimler 
gelişmekte. Bu yönelimle-
rin arasında kendisini doğru-
dan Marksizm’le ilişkilendi-
ren, tanımlayan, eleştirel pe-
dagojiyi Marksizm’le bütün-
leştirme çabasında olanlar da 
var. Bunların başında hiç kuşku yok ki Peter 
Mclaren geliyor. Onun düşüncelerine, ana-
lizlerine, eleştirel pedagoji içindeki yerine 

yeni bir sayfa açmanın zamanı sanırım gel-
miştir.

Bu akımı takip eden okurlar Mclaren is-
mine yabancı değiller. Ülkemizde birçok 
makalesinin yanında üç kitabı yayınlanmış, 
İstanbul, Çanakkale ve Ankara’da konfe-
ranslar vermiş biri olarak Mclaren, bilinen 
bir isim. 

Kırkın üzerinde eser vermiş, düşünsel ge-
lişiminde önemli kopuşlar yaşamış biri ola-
rak bu yayınlar onu tanımamıza yeter mi? 
Sanmıyorum. 

Çünkü Ankara konferansında kendisi, 
Eleştirel Pedagoji dergisinin ilk sayısında 
yer alan makalesindeki düşüncelerinden çok 
uzaklaştığını, o makalede yazdıklarından çok 
farklı bir noktada olduğunu belirtti.

Mclaren’nin eleştirel pedagoji içinde-
ki yerini, düşüncelerini anlamak için Türk-
çe olarak yayınlanmış dört kitabı içerisinde 
“Pedagoji ve Praksis” öne çekilmelidir diye 
düşünüyorum. Açıkçası Mclaren’nin “Dev-

rimci Eleştirel Pedago-
ji” adını verdiği yeni yö-
nelimini, bu kitapta, bü-
tün yönleriyle görebilme-
miz mümkün. Ardından 
“Devrimin Pedagojisi” ve 
“kapitalist İşgalciler” ile 
sürecek olan bir okuma 
eylemi ile bu yeni yöneli-
min fikri argümanları bir 
bütün olarak görülebilir.

“Pedagoji ve Praksis”, 
Mclaren ve Kolimbiya-
lı eğitimbilimci Nathalia 
Jaramillo’nun birlikte ka-
leme aldıkları makaleler-
den oluşan bir seçki. 

Yazarların “Giriş” bö-
lümünde belirttikleri üzere bu çalışma, ken-
dilerinin akademik kariyerlerini geliştirme 
adına yapılmış değildir. “Pedagojik olanı”, 
“politik açıdan daha bir bilgiye” dayandır-

Kitap
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ma”, “politik olanı da daha bir eleştirel pe-
dagojik kılmaya” çalıştıkları, “geniş bir poli-
tik mücadeleye katılma” adına var edilmiştir. 

Bu kitapta yer alan makalelerin Mclaren 
ve Jaramillo’nun katıldıkları, parçası ol-
dukları mücadelenin fikri formülasyonlarını 
içerdiğini söyleyebiliriz. 

Eğitim sorunları, tıpkı diğer toplumsal 
sorunlar gibi kendine özgü niteliklerine rağ-
men politik ve ideolojik olarak ele alınabilir. 
Politika ve ideolojiden arındırılmış olduğu 
iddia edilen bakış açıları ise olsa olsa kötü 
bir politik duruş ve berbat bir ideolojik bakış 
olabilir. Eğer siz, toplumsal olanı dil ile ana-
liz ediyorsanız, politik ve ideolojik olandan 
kaçamazsınız. Mclaren ve Jaramillo’nun bu 
eserde eleştirel pedagojiyi tam da böyle kav-
radıklarını söyleyebilirim.

Mclaren ve Jaramillo, kitapta Bush döne-
minin önemli siyasi gelişmeleri bağlamın-
da, kendi eleştirel pedagoji anlayışlarının ne 
olduğunu etraflıca tartışmakta. Yukarıda da 
belirttiğim üzere, bu yeni pedagojinin adı 
“Devrimci Eleştirel Pedagoji”dir. DEP, bil-
diğimiz anlamda bir eğitbilim akımı olmanın 
çok ötesinde küresel sömürüye, gericiliğe 
karşı küresel düzeyde direnişin, siyasi hare-
ketin kendisi olarak inşaa edilmek istenen bir 
siyasal hareket olarak görülüyor ve bunun 
geliştirilmesinin öneminden bahsediliyor.

Mclaren ve Jaramillo, kendilerini böy-
le konumlandırınca doğal olarak bu müca-
delenin örgütsel yapısı ve araçları üzerinde 
de durmaktalar. Örneğin sınıf mücadelesi, 
devletin durumu gibi. Ayrıca alternatif ya-
şam biçimi olarak sosyalizmin özellikleri ve 
bunun nasıl inşa edileceği de tartışılmakta. 
“Tanrının Doberman Köpekleri”ne karşı be-
nimsenen sosyalizm, “işçi sınıfını (küresel 
işçi sınıfı) dönüşümün temel aktörü” olarak 
görmekte. Elbette küresel saldırının niteliği 
ve araçları da üzerinde kapsamlı biçimde du-
rulan konulardan. 

Özellikle Birleşik Devletlerdeki evange-

list gerici akımlarla ilgili yazılanları okuduk-
ça ülkemizdeki bu türden gerici hareketlerin 
nereden, nasıl beslediklerini anlamak kolay-
laşmakta. En önemlisi de bu gerici küresel 
hareketin, neoliberalizmle dile pelesenk edi-
len ve bir o kadar da aşındırılan, yıpratılan, 
değersizleştirilen “demokrasi” ve “özgürlük” 
kavramlarını nasıl kullandığına dair verilen 
örnekler hayli öğretici. Yazarlar her türlü 
baskı ve sömürünün, gericiliğin, insanlık 
dışılığın bu iki sözcük etrafında nasıl meş-
rulaştırıldığını somut örneklerle okuyucuya 
göstermekler,

Mclaren ve Jaramillo, kitap boyunca eleş-
tirel pedagoji anlayışlarını, bu yeni anlayış-
ları etrafında yürütülecek olan mücadelenin 
amacı, örgütsel yapısı ve niteliği hakkında 
detaylı bilgiler vermekteler. Özellikle ilke 
düzeyinde ortaya konmuş görüşleri özetle-
mek ve onları değerlendirmek böyle bir tanı-
tım yazısının boyutlarını aşar. Ancak üzerin-
de durulmasının gerektiği de açıktır.

Pedagoji ve Praksis, Kemal İnal ve Kadir 
Asan tarafından dilimize çevrilmiş ve Kalke-
don yayınlarının Eğitim ve Kültür Dizisinin 
15. kitabı olarak yayınlanmıştır.

Peter McLaren’nin, Türkçe’ye çevrilmiş 
kitapları

• Che Guevera, Paulo Freire ve Devrimin 
Pedagojisi 

• Kapitalistler ve İşgalciler,
• Kızıl Tebeşir
• Pedagoji ve Praksis
Bu kitaplar, Kalkedon yayınları tarafın-

dan yayınlanmıştır.
P.Mclaren için; http://www.gseis.ucla.

edu/faculty/pages/mclaren/ 
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Eğitimin demokratik ilkere bağlılığı ne ölçüde? En başta buna bakacak olursak, Türkiye’de 
aşırı milliyetçi ve etnisiteye dayalı bir eğitim anlayışı karşımızda duruyor: Örneğin sosyal 
bigiler dersi ve inkılap tarihi programları bu konuda ince elenip sık dokunmuş bir alanı oluş-
turmaktadır. Farklı kültürleri yok sayan her konuyu etnik milliyetçilik temelinde ele alan bir 
anlayışla oluşturulmuş bir müfredat ve bu müfredatın küçük beyinlere etkisi. Kürt gerçeği: 
inkılap tarihi ders kitaplarında Kürt kelimesi sadece bir kez geçer; o da milli varlığa zararlı 
cemiyetlerden Kürt Teali Cemiyeti. Eski Türk destanları birer tarihi belge gibi sunularak 
aşırı milliyetçi olgular övünç kaynağı olarak verilir. Ermeni meselesi ise çok daha vahimdir 
ders kitaplarında: 8. sınıf inkılap tarihi kitabında verilen resimlerin altında Ermeni Terörü 
Hakkındaki düşünceleri sorulmak istenir çocukların. Bir ırk ismiyle terör yan yana getirile-
rek çok daha derin anlamlar ortaya konmaktadır. Bu nedenle her şeyden önce empati kurarak 
ve düşmanca tanımlardan uzak bir ders kitabı üretilmeli. En önemlisi de farklılıklara da yer 
vererek onlarında bir kültürü ve saygınlıkları olduğu kabul edilmelidir  

Mehmet Yılmaz

Soru 

Türkiye eğitim sisteminin genel sorunları herkesin malumu. Bu sorunları yönetsel, teknik 
ve sosyal/ideolojik olmak üzere üçe ayırmak mümkün: Yönetsel sorunlar, MEB’in mer-
keziyetçi yapısı ve anlayışının il, ilçe yöneticileri ile okul müdürlerine değin uzamasın-
dan kaynaklanıyor büyük ölçüde. Teknik sorunlar ise daha çok kapasite kullanımı (okul, 
derslik, öğrenci sayısı, kayıtlar vb.) ve teknolojik/bilgi altyapısı (fen ve dil laboratuarları, 
bilgisayar teknolojisine bağlanma vb.) ile ilgili. Sosyal/ideolojik sorunlar da daha ziyade 
sistemin eşitsizlikçi, aşırı milliyetçi ve ritüelci yapısıyla ilgili: Sınıfsal temele bağlı olarak 
sınavlar ve akademik başarıda yaşanan eşitsizlikler; bölgesel, cinsiyet ve etnik kökene 
dayalı eşitsizlikler; burs, yurt, harç kredisi gibi telafi edici sistemlerin talebi yeterince 
karşılayamaması; eğitsel merdivenin bir sınıf atlama aracı olarak görülmeye devam edil-
mesi; ezber ve andlar vs. Eğer sistemin sorunları bu şekilde tarif edilebilecekse, çözüm 
önerileri konusunda ne tür ilke ve yöntemlerden hareket edilmeli? Bu ilke ve yöntemleri 
kimler, nasıl ve hangi çerçevede belirlemeli? Bu konuda bize örnek olacak uygulamalar 
neler olabilir?        
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Mendel’den Kopya İnsana 
Miyase Sertbarut

Mendel’den günümüze genetik biliminin geçirdiği  aşama-
lar, dünya basınında çıkmış tüm mizahi karikatür ve haber-
lerle desteklenerek anlatılmaktadır. Kitapta kullanılan dil ve 
anlatım, bilimsel bilgilerin sadece belli bir kesimin değil, her 
düzeyde insanın anlayabileceği bir anlatım yolunun olduğunu 
gösteriyor.


