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Eğitimde Cinsiyet Eşitsizlikleri
Dr. Semiha Özalp Günal

Eğitimde cinsiyet eşitsizliği ve ka-
dınların eğitim hakkı ikincil bir ko-
nu olarak görülmekteyse de aslında 
eğitimin ve toplumun diğer sorun-
larından bağımsız ve önemsiz bir 
konu değildir. Herkesçe bilindiği 
gibi yapılan çalışmalar ülkenin da-
ha demokratik, daha kalkınmış, da-
ha güçlü olmasının yolunun eğitim-
den geçtiğini gösteriyor, özellikle 
her iki cinsin de eğitilmesinden geç-
tiğini. Toplumun yarısının geride bı-
rakılması demek toplumun ilerleme 
tekerine çomak sokmak demektir. 
Kadınların sadece bu eşitsizliğin far-
kına varması, bunun ‘fıtrat’ olma-
dığını anlaması için bile eğitilmesi 
gerekiyor. Mutlaka farkına varacak 
demek değildir bu, pek çok başka 
etmen de bu farkındalığı etkilemek-
tedir. Kadınların çalışma yaşamına 
ilişkin toplumsal görüşler, kamusal 
alanda kadınların varlığına ilişkin si-
yasal görüşler, kadının görevinin ai-
le içinde var olmak ve ailenin yeni-
den üretimini sağlamak olduğuna 
ilişkin gelenekler ve elbette ki eko-
nomik sistemin (kapitalizm) sür-
mesinin gereği olarak iktidarın uy-
guladığı çeşitli gerici politikalar da 
eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerini 
belirlemekte ve beslemektedir. 

Cinsiyet eşitsizliği konusu sadece 

eğitim ile halledilebilecek bir konu 
olsaydı ya da sadece eğitimin için-
de olsaydı, elimizin altında geniş 
bir literatürü olan eğitbilimin çeşit-
li yöntemlerinin uygulanmasıyla çö-
zülebilirdi. Örneğin öğretmen ye-
tiştirmeyi bilimsel hale getirirsek ve 
öğretmen yetiştiren kurumların içi-
ne bilimsel yöntemlerden haberdar 
ve onları uygulayan akademisyen-
ler koyarsak, bir dönemde yetişen 
öğretmenler onları gelecek nesille-
re aktarabilecektir. Ama bu kadar-
la olmayacağı bilinmektedir. Eğer 
toplum gerçekten demokratik, la-
ik ve çağdaş yönetilirse ancak o za-
man eğitim bilimden yararlanacak 
akademisyenler ve öğretmenler söz 
konusu olabilir. 

DOĞALLAŞTIRILAN EŞİTSİZLİK 

 Eşitsizlik sözcüğünü kafamızdan 
geçirdiğimizde aklımıza pek çok 
şey gelebilir ama öncelikle kadın er-
kek eşitsizliğinin diğer eşitsizlikleri 
doğallaştırma aracı olarak kullanıl-
masından söz etmeliyim. “Dünya-
da kadınlar ve erkekler eşittir” ya 
da “Türkiye’de kadınlar ve erkekler 
eşittir” diye bir önerme sunsam bu-
nu kanıtlamak için ortaya sunulacak 
veriler, tersini kanıtlamak için sunu-
lacak verilerden çok daha az ve güç-

süz olacaktır diye düşünüyorum. 
Peki, normal bir akıl biyolojik olarak 
farklı cinsiyetlerde de olsa insanla-
rın eşit doğduğunu düşünmez mi? 
Deli bile olsa insan, burada bir eşit-
sizlik olamayacağının farkındadır. 
Ama öyle olmuyor kimi zaman do-
ğan çocuğun cinsiyeti insanları ka-
hıra sürüklerken kimi zaman da ha-
valara uçurabiliyor. Bunun nedeni 
gayet açık, içinde yaşadığımız top-
lumun oluşturduğu, eşitsizliği do-
ğallaştıran, kafalarımızın içindeki 
kalıp yargılar. Başka bir eşitsizlikten 
söz edeyim; varsıllık-yoksulluk. İn-
sanlar bazılarının daha zengin ol-
masını, bazı insanların bazılarının 
sırtından para kazanmasını, bazı-
larının kaderinin hep başkasına ça-
lışmak olmasını -kimi zaman öbür 
dünyada ödülün alınacağını düşü-
nerek- olağan kabul etmektedir. İş-
te bunu sorgulamamamız için bazı 
küçük eşitsizlikleri doğallaştırmak 
gerekiyor. En kolayı, en kolay kabul 
ettirilebileni hangisi olabilir? Ev için-
deki eşitsizlik. Çünkü çocuklarla bü-
yükler de eşit değil. Senin bakımına 
muhtaç, az gelişmiş bir varlığı nasıl 
eşit görebilirsin ki? Diyerek bu du-
rum gayet doğal görülüyor. 

Geleneksel aile yapısına göre özel 
alan kadınlara ayrılmış, dışarıda çalı-
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şıp evin geçimini sağlayan, reis olan 
erkek. Yani kadınlar da evin muhtacı 
konumunda. Erkekler de doğal ola-
rak kendilerine muhtaç olduğunu 
düşündükleri, evlenince onların so-
yadını alan, evin ekmeğini erkeğin 
getirmesini bekleyen kişiyi kendile-
rine eşit görmüyorlar. Sonuçta güç-
lerini de gösterebilecekleri biri da-
ha var evde o zaman burada eşitlik 
beklemek yine garip geliyor, eşitsiz-
lik de doğal. Özetle geleneksel aile-
de ya da değil kafamızda herhangi 
bir eşitsizliği doğallaştırabiliyorsak, 
hele bunu özel alanımızda yapabi-
liyorsak o zaman pek çok eşitsizli-
ği de normal karşılayabiliyoruz. So-
runun can alıcı noktası burası, niye 
bu eşitsizlik var sorusunun yanıtı 
burada. Sonra, işçi sınıfının yeniden 
üretimi, savaşların kolaylaştırılması, 
birilerinin daha çok kazanmak iste-
mesi ve benzeri pek çok yanıt veri-
lebilir. Ama bu durum yani cinsiyet 
eşitsizliği sadece evde değil top-
lumda da pek çok olumsuzluğa se-
bep oluyor. Bunun sonucunda her 
gün öldürülen kadınlar, düşük kadın 
istihdamı, fıtrat diyerek ikinci plana 
itilen kadınlar, gericilik, yoksulluk ve 
biraz önce de yazıldığım diğer tüm 
eşitsizlikleri doğallaştırabilme...

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE CİNSİ-
YET EŞİTSİZLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ay-
rımcılığı, eğitimden çalışma yaşamı-
na, sağlıktan karar mekanizmalarına 
katılıma kadar yaşamın her alanın-
da ciddi boyutlardadır. Bu eşitsizlik, 
yalnızca kadınları ve kız çocuklarını 
etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda 
ülkenin demokratikleşmesinin ve 
kalkınmasının önünde ciddi bir en-
gel oluşturuyor. Eşitlik yönündeki 
çabaların etkisi, toplumsal cinsiyet 
konularının diğer siyasal, ekonomik 
ve kültürel hedeflerden ayrı bir alan 
olarak ele alınması durumunda, son 

derece sınırlı kalıyor. Oysa bütün bu 
hedefler ve farklı sektörler ile top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağlan-
ması hedefi arasındaki bağlantıla-
rın kurulabilmesi durumunda, hem 
eşitliğin sağlanmasında hem de de-
mokratikleşme ve kalkınma açısın-
dan ciddi bir ilerleme sağlanabile-
ceği görülüyor. Eğitimde cinsiyet 
eşitliğini sağlayabilen ülkelerin bu 
bağı kurduğu ve sosyo-ekonomik 
açıdan önemli kazanımlar elde etti-
ği bilinmektedir. Bu ülkeler, kız ço-
cuklarının temel eğitim hakkından 
yararlanmasını stratejik bir kalkın-
ma önceliği olarak görmektedir. 

Kadınların ilerlemesini ulusların ge-
lişmesinin önemli bir stratejik bo-
yutu olarak kabul eden Dünya Eko-
nomik Forumu her yıl ülkelerdeki 
eşitsizlikleri ortaya çıkaran ve gös-
tergeleri kıyaslayan raporlar yayım-
lamaktadır. Küresel Toplumsal Cin-
siyet Uçurumu Raporu’nda 2006 
yılından bu yana, kadınlarla, erkek-
ler arasındaki eşitsizliğin derinliği-
ni ölçmekte dört kritik alan belirlen-
miştir. Eğitime erişim; ekonomiye 
katılım ve fırsatlar, sağlık-hayatta 
kalma ve siyasal güçlenme ile birlik-
te bu dört kritik alandan biridir. Bu 
alanların toplamı da genel sıralama-
yı göstermektedir. Türkiye 2006’da, 
130 ülkeyi kapsayan Toplumsal Cin-
siyet Uçurumu Endeksi’nin genel sı-
ralamasında 105. , eğitime erişimde 
ise 92. sırada kalmıştı. Türkiye’nin 
karnesi, endeksin 2021 yılına ait ge-
nel sıralamasında 156 ülke arasında 
133. , eğitime erişimde ise ilk rapor-
dakinden 9 basamak geride, 101. sı-
rayı göstermektedir. Bu raporlar-
da eşitlik durumu oranın 1 olmasıyla 
ifade edilmekte, Türkiye’nin 2021 
raporundaki oranı, eğitime erişim-
de 0.975 olmuştur. Yani 1’e çok ya-
kındır. Ancak diğer ülkeler arasın-
daki sıramıza bakıldığında aynı şey 
hissedilmemektedir. Türkiye’den 

daha iyi durumda olan 100 (yüz) ül-
ke bulunmaktadır. Üstelik bu ülkele-
rin 37’sinde oran 1’e eşittir. Yani en 
azından eğitime erişimde kadın er-
kek eşitliği sağlanmış durumdadır. 
Bizim ülkemizde ise kadınlar açı-
sından eğitime erişimde eşitlik açı-
köğretim ve imam hatiplerle zorlan-
maktadır. 

Küresel cinsiyet eşitsizliğinde ülke-
mizin durumu böyle. Şimdi toplum-
sal gerçeklere dönelim. Literatür-
de eşitsizliğin belirleyici faktörleri 
üzerine yapılmış çalışmalar, yoksul-
luk, savaşlar, eğitim altyapısının 
yetersizliği ve eğitim kalitesinde-
ki eksikleri işaret etmektedir. Bizim 
ülkemizde eğitimdeki cinsiyet eşit-
sizliğinde bunlara ek olarak ev ve 
tarım işlerinin, kardeş bakımlarının 
kız çocuklarına yüklenmesi, kız ço-
cuklarının erken evlenmeye zor-
lanması, istihdamın yetersizliği, kız 
çocuğu okuyacak da ne olacak an-
layışı (kız çocuklarının eğitimine ya-
tırım yapmanın doğrudan faydası-
nın olmaması düşüncesi), okuyup 
bir meslek sahibi olsa da düşük üc-
retle çalıştırılacak olması, çocuk ba-
kımının (kamusal olmaması) kadın-
lara yüklenmesi, küresel cinsiyet 
eşitsizliği indeksinde düşük puanda 
yer aldığımız ekonomi ve siyasette-
ki kadın eksikliği gibi konular da, kız 
çocuklarının okula gönderilmesin-
de zorluk çıkarma ya da okuldan ko-
parılma nedenleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ 
SORGULAMA ALANLARI

Eşitsizlik yukarıda da belirttiğim gi-
bi aynı zamanda demokratik bir 
sorundur. Demokrasinin, eşitliğin 
yerleşmesi için önce demokratik 
yönetimlerin olması gerekir, ardın-
dan okullarda, eğitim sisteminde 
bu demokrasinin hayata geçirilme-
si gerekmektedir. Bu kendiliğinden 
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olmaz. Demokrasiyi hayata geçire-
bilecek okulları oluşturmak isteyen 
eğitimcilerin, bunu gerçekleştirebi-
lecek uygun düzenleme ve olanak-
ları sağlamak için girişimlerde bu-
lunması gerekir. Bu düzenleme ve 
olanaklardan biri, okulda demok-
ratik yapı ve süreçleri yaratmak, 
bir diğeri ise öğrencilere demokra-
tik deneyimler kazandıracak eğitim 
programlarını yapılandırmak ve ge-
liştirmektir. Ancak egemen güçler, 
öğretim programları ve buna bağ-
lı basılı materyaller, okul ve sınıf ik-
limi, okul yönetimleri, öğretmen-
ler ve öğrencilerin işe koştuğu örtük 
programlar ve mesajlar, bu demok-
ratik deneyimlerin benimsenmesini 
ve uygulamaya yansımasını engelle-
diği gibi, eşitsizliğin ve kısıtlı özgür-
lüğün yeniden üretilmesine neden 
olmaktadır. 

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitli-
ğini sorgulamaya kalktığımızda de-
mokratik okulların varlığına ek ola-
rak, eğitime erişimde, eğitimin 
türlerinde, çıktılarında, yetkili ko-
numlarındaki temsil edilmede, bil-
gi iletişim teknolojilerine erişim-
de eşitsizlik gibi toplumsal yapının 
yansımalarını da değerlendirmeli-
yiz. Bunların yanında, eğitimde kul-
lanılan dil, müfredat, ders kitapları, 
okul ortamı, öğrencilerin ve öğret-
menlerin davranışlarını da incele-
memiz gerekmektedir. Aşağıda bu 
faktörlerin bir kısmı değerlendiril-
meye çalışılmıştır. 

Eğitime Erişimde Eşitsizlik 

Eğitime erişimde eşitsizlikle, kız ço-
cuklarının okula gönderilmemesi, 
yaşadıkları yerlerde gidebilecekleri 
bir okul olmaması, çeşitli nedenler-
le çocukların okula gitmesinin önü-
ne geçilmesi, ekonomik nedenler-
le okula gidecek çocuklar arasında 
tercih yapılması gerekiyorsa erkek 
çocukların önceliğinin olması, kız 

çocukların okul yaşında evliliğe zor-
lanması gibi nedenlerle okullaşma 
oranlarının düşmesi kastedilmekte-
dir. Buraya özellikle pandemi döne-
minde karşımıza çıkan uzaktan eği-
tim modelinde, varsa bilgisayarı vb. 
eğitim araçlarının erkek çocukların 
kullanımına verildiği de eklenmeli-
dir. Zaten UNESCO’nun COVID-19’la 
ilgili ilk uyarıları, okuldan kopuşun 
özellikle ergenlik çağındaki kız ço-
cukları etkileyeceğini, eğitimde-
ki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini 
artıracağını, istismar, erken gebe-
lik, erken ve zorla evlenme risklerini 
ağırlaştıracağını vurguluyordu. 

Geleneklere ve özellikle kız çocuk-
ları üzerinde yoğunlaşan (namusu 
da içeren) toplumsal baskılara ka-
dar pek çok etmen çocuklar arasın-
da eğitime erişimde eşitsizlik ya-
ratmaktadır. Özellikle ülkenin kırsal 
bölgelerindeki uygulamalar, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliklerini öğ-
rencilerin üzerine yağdırmaktadır. 
Ek olarak son dönemdeki artan ta-
rikat ve cemaat yurtlarındaki geri-
ci baskıların da yoksul (kız ve erkek) 
çocukların hayatını kararttığı her-
kesçe bilinmektedir. 

Türkiye’nin geneline baktığımızda 
okullaşma oranlarının her iki cin-
siyette arttığı söylense de zorun-
lu eğitimde okullaşma yine tüm çağ 
nüfusunu kapsamıyor, her yüz ço-
cuktan 8’i ilkokula ulaşamıyor. MEB 
istatistiklerinden üretilmiş olan aşa-
ğıdaki tabloda görüldüğü gibi ha-
la 8 yıllık zorunlu ilköğretimin son 
öğretim yılı olan 2011-2012 öğretim 
yılındaki oranların (okul öncesi ve 
ilköğretimde) yakalanamamış oldu-
ğu görülmektedir. 

2011-2012 ÖĞRETİM YILI OKUL-
LAŞMA ORANLARI

2020-2021ÖĞRETİM YILI OKUL-
LAŞMA ORANLARI

Eğitime erişimde kırsal ve kentsel 
bölgeler arasında da eşitsizlik bu-
lunmaktadır. Kırsala ya da köyle-
re bakıldığında yine MEB’in istatis-
tiklerine göre hazırlanan aşağıdaki 
tablo ilginç durumlar içermektedir. 
Türkiye’de toplam 18. 335 köy bu-
lunmaktadır. Köylerin 5363’ünde 
ilkokul var. Okul öncesi kurumları 
ilkokulların içinde ya da dışında bu-
lunabilmektedir. 3897 okul önce-
si kurumun kaçının diyanete bağlı 
sıbyan mektebi ya da Kur’an kursu 
olduğu bilinmemektedir. Yalnız bu 
tablodan çıkarılacak en önemli olgu 
(ortaokul ve liselerin ilkokul bulu-
nan köylerde olduğu varsayımıyla) 
Türkiye’nin yaklaşık 12.000 köyün-
de okul bulunmadığı, öğrencilerin 
taşımalı eğitime dahil olduğudur. 
Var olan okullardaki kız öğrenci sa-
yısının görece azlığı (öğrencilerin 
%48’i) zaten gönderilmek istenme-
dikleri için taşımalı eğitimde de kız 
öğrencilerin daha az olduğu sonu-
cuna ulaştırabilir. Bu arada köyler-
de 5978 (yani İlkokul sayısından da-
ha fazla) Kur’an kursu olduğunu da 
belirtmeliyim. 

2020-2021 ÖĞRETİM YILI KÖY-
LERDE OKUL VE ÖĞRENCİ SAYI-
LARI 

Eğitim Türlerinde Eşitsizlik

Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 
mesleklerin kadın ve erkek mesle-
ği olarak adlandırılması da bir so-
run olarak kabul edilmektedir. Ülke-
mizde de bu ayırımın sürdüğü kadın 
öğrencilerin PİSA sonuçlarına göre 
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fen ve matematikte daha iyi olma-
larına rağmen meslek seçerken bu 
özelliğin göz ardı edildiği herkes ta-
rafından bilinmektedir. Bu bağlam-
da ortaöğretime bakıldığında mes-
leki ve teknik öğretimde cinsiyet 
eşitsizliğinin varlığı dikkat çekmek-
te ve kadın öğrenci sayısının gide-
rek azaldığı görülmektedir. Ancak 
din öğretiminde bu durum biraz da-
ha farklılaşmaktadır. Tüm okul tür-
lerinde kadın öğrencilerin erkeklere 
oranla daha fazla (imam hatip lisele-
rinde %55, açık öğretimde %57) ol-
duğu tek alan din öğretimi alanıdır. 
Meslek seçimi ile ilgili yönlendirme-
lerde hala kadın-erkek meslekleri 
ayrımı yapılması örneğin mühendis-
liğin erkeklere uygun olduğunun iş-
lenmesi ve toplumdaki örneklerin 
de bu yönde olması eşitsizlikleri pe-
kiştiren önemli olgulardandır.

2020-2021 GENEL ORTAÖĞRE-
TİM DIŞI ÖĞRENCİ SAYILARI 

Yetkili kurullarda temsil edilme-
de eşitsizlik

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağla-
mında dikkat edilen başka bir un-
sur da yönetimdeki cinsiyet oranla-
rıdır. Türkiye uzun yıllardır eğitimde 
kadın çalışan oranının yüksek oldu-
ğu ülkelerden biridir. Yani öğretmen 
sayısında her zaman oransal olarak 
kadınlar daha öndedir. Elbette öğ-
retmenliğin kadına daha uygun bir 
meslek olduğu kalıp yargısının da 
bu durumda etkisi vardır. 2020-
2021 istatistiklerinde durumun de-
ğişmediği, toplam öğretmenlerin 
%60’ının kadın olduğu görülmek-
tedir. Ancak yönetim kademelere 
bakıldığında bu oranla kıyaslanma-
yacak düzeyde küçük bir temsiliyet-

1 TÜSİAD, Kadın Erkek Eşitliğine doğru Yürüyüş: Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset, TÜSİAD Yayınları, İstanbul-2000

le karşılaşılmaktadır. Bir önceki ba-
kan Ziya Selçuk’un Mecliste bir soru 
önergesine verdiği yanıttan anla-
şılıyor ki okul müdürlerinin sadece 
%18.50’si kadın, 81 il milli eğitim 
müdürü arasında 3 tane kadın var, 
911 ilçe milli eğitim müdürünün ise 
10’u kadın. Bu durum kadınların yö-
neticilik yapmayı istememesi, yö-
netici kadrolarının kadın çalışan-
lar tarafından yeterli düzeyde talep 
edilmemesi ya da tersine cam tavan 
sendromu ile açıklansa da eşitsizlik 
olduğu çok net görülmektedir. 

Okul Ortamı

Yukarıda da söz edildiği gibi okul or-
tamında eşitsizliklerin yeniden üre-
tilmemesi gerekir. Bunun için okulu 
demokratikleştirmeye gayret edil-
meli ve eşitlik için çaba gösteril-
melidir. Bu çaba gösterilmediğinde 
okullar var olan toplumsal ilişkileri 
normalleştirip, asimetrik güç ilişki-
lerini meşrulaştırma aracı olacaklar-
dır. Eğitimin, eşitsizlikleri yeniden 
üretmemesi için gayret gösterilen 
okullarda ise daha adil ve eşitlik-
çi bir topluma ulaşmak için bireyle-
ri güçlendiren ve özgürleştiren ya-
şam alanları açılacaktır. Bunun için 
önce öğretmenler daha eşitlikçi ol-
maya çalışacak, öğrencilerine dav-
ranışlarında ayrımcılık yapmamaya 
çaba göstereceklerdir. Öğretmenle-
rin aynı davranışı kız öğrenci yapar-
sa ayrı, erkek öğrenci yaparsa ayrı 
tepki vermekten kaçınması gerek-
mektedir. Diğer türlü öğrencilerin 
cinsiyet kimliğini farklılaştıracakları-
nın bilincinde olmaları gerekmekte-
dir. Özetle, her ne kadar okul orta-
mında kadın ve erkek öğretmenler 
arasında farklılıklar olsa da bunu öğ-
renciye yansıtmaktan kaçınmak ge-
rekmektedir. Bu sorunun sadece bir 
kısmıdır elbette ama bir yerden baş-
lanacaksa önce okul ortamında cin-

siyet ayrımcılığı ortadan kaldırılma-
lıdır.

Öğrenci-Öğretmen Davranışları

Sadece okul ortamı değil aynı za-
manda öğrenciler de toplumun 
özelliklerini okula getirerek ka-
lıp yargıların oluşmasını hızlandı-
rırlar. Bunları engellemeyen dahası 
fark bile etmeyen hatta pekiştiren 
öğretmenler de bu durumu teşvik 
eder. Örneğin erkek çocukların da-
ha hareketli ve hoyrat davranması 
doğallaştırılır ve onlara verilen ce-
zalar da bu davranışları aynayala-
cak şekilde verilir. Oysa kızlar narin 
ve duygusal olduklarından (gerçek-
te böyle değildir) kızlara daha nazik 
cezalar verilir. Bu durumda kızlar ve 
erkekler cezalara farklı tepkiler ve-
rirler, örneğin kızlar ağlarlar, erkek-
ler umursamazlar gibi. 

Daha okulöncesi eğitiminden baş-
layarak okulların, çocukların beden-
sel özelliklerini toplumsal cinsiyete 
göre denetlediği ve biçimlendirdiği 
görülmektedir. Kızların giysi ve for-
maları, etekle hareketleri sınırla-
makta, kız ve erkek çocukların ses-
lerini kullanmalarına ilişkin farklı 
kısıtlamalar, kızların daha sessiz er-
keklerin daha gürültücü olmaları ile 
sonuçlanmakta erkeklerin sıklıkla 
azarlanması ve kimi zaman dövül-
mesi, saldırgan disiplinsiz davranış-
larını artırmakta, fiziksel etkileşimi 
mücadele ve öfkeyle ilişkilendirme-
lerine yol açmaktadır1. Bu durumda 
erkek çocuklar doğru davranışın bu 
olduğu konusunda eğitilmiş olduk-
ları gibi toplum tarafından sürek-
li pompalanan saldırganlığın iyi bir 
şey olması, savaşkanlık gibi olgular 
da en yakınlarına saldırmakta beis 
görmeyen bir erkek toplumu oluş-
masına yol açıyor. 
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Eşitsizliği üreten öğrenci-öğretmen 
davranışlarına ilişkin biraz ‘netame-
li’ de olsa bir konuya daha değin-
mek gerekir. Bilindiği gibi artık kız 
çocuklarının ve öğretmenlerin bir 
kısmı, okulda başörtüsü takabiliyor-
lar. Bu konuya sadece bir özgürlük 
meselesi gibi bakılması yeterli de-
ğildir. Çocuk okulda hem rol mode-
li olan öğretmenden hem de evden 
onun başını örterek okula yollayan 
aileden kadın olmayı ve bedenini 
denetlemesi gerektiğini öğreniyor. 
Bunun nasıl bir travma yarattığının 
araştırılması da bu koşullarda çok 
zor ama eşitsizliği pekiştirdiği kesin. 
Gerçi yükseköğretime ulaşanların 
bir kısmı bunun özgürlüğünü kısıt-
ladığını fark ediyor ama iş işten geç-
miş olabiliyor. 

Ders Kitapları

Toplumsal yapıyı yansıtan ve eşit-
sizliği üreten araçlardan birisi de 
ders kitaplarıdır. Yapılan çalışma-
lar ders kitaplarındaki cinsiyetçiliğin 
çocukları etkilediğini gösteriyor. Bu 
nedenle Talim Terbiye Kurulu bile 
ders kitaplarında verilen örnekler-
de ve kullanılan karakterlerde kadın 
ve erkeğin dağılımı açısından ma-
kul bir denge gözetilmesini, önyar-
gı ve kalıp yargıların bulunmama-
sının önermektedir. Ancak yapılan 
araştırmalar ders kitaplarında cinsi-
yet eşitliğinin gözetilmediğini gös-
termektedir. Örneğin Demirhan’ın2 
yaptığı araştırmada 4. sınıf ‘İnsan 
Hakları ve Demokrasi’ kitabı top-
lumsal cinsiyet perspektifinden in-
celenmiş ve;

“Ders kitabında 196 erkek, 104 ka-
dın görseli bulunmuştur. Kitap içe-
riğinde yedi farklı meslek grubu yer 
almaktadır fakat erkek görsellerin-

2 Demirhan, Elif Işık. Cinsiyet Eşitliği Açısından Öğretim Programı ve Ders Kitabı İnceleme (4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve 
Demokrasi) JIRSS Cilt: 4 Sayı:1 

de altı mesleğe yer verilirken, kadın 
görselleri üç meslekle sınırlı kalmış-
tır. Kitaptaki görsellerde genellik-
le kadın ve erkeklere tiyatro salonu, 
mahkeme salonu, otobüs durağı gi-
bi toplu yaşam alanlarıyla yer veril-
miştir. Bu toplu görsellerde erkek 
görsellerinin sayısının kadın görse-
li sayısından fazla olduğu görülmüş-
tür. Kitapta yardıma ihtiyacı olan iki 
insan görselinin ikisinde de kadın 
görseline yer verilmiştir”

Yapılan başka ders kitabı inceleme-
lerinde de benzer sonuçlara ulaşıl-
mıştır. 

Son olarak toplumun büyük kesi-
minde yok sayılan ya da durumları 
hastalık olarak nitelendirilen, fark-
lı cinsel yönelime sahip öğrenci ya 
da öğretmenlere de değinilmelidir. 
Hem toplumda hem okul ortamın-
da eşitsiz davranışlarla karşılaşmak-
ta, “ahlaksız” olarak nitelenmekte 
ve bu durum onlar açısından çeşitli 
riskler de doğurmaktadır. 

ÖNERİLER

Eğitimde cinsiyet eşitsizliği, büyük 
oranda toplumsal yapıdan etkilen-
mektedir. Toplumsal ilişkilerin ken-
diliğinden yapısı öğrenilmiş/gele-
neksel ilişkilerin yeniden üretimine 
dayalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
hedefi bu kendiliğinden yapıya mü-
dahaleyi gerektiren bir iradeyi zo-
runlu kılar. Bu müdahale için toplu-
mun üç kilit noktası bulunmaktadır. 
Siyasal hakların daha etkili biçimde 
kullanılması, eşitlik ilkesinin yerleş-
mesi için hukuktan yararlanılması 
ve daha fazla eğitim olanağının ya-
ratılması bu eşitsizliğin çözümünde 
başlangıç noktası olabilecektir. Bu-
nun tam tersi de toplumsal cinsiyet 

eşitsizliğini yeniden üretebilir. 

Okulun, öğretmenin rolünün, eği-
tim programlarının ve materyalle-
rin, bu eşitsizlikleri gidermede ya da 
cinsiyetçi kalıp yargıların yeniden 
üretilmesinde etkili olduğunu belir-
ten yerli ve yabancı birçok araştırma 
bulunmaktadır. Bilimsel olarak des-
teklenen eşitlikçi yaklaşımla, eğitim 
süreçlerinin bütün ilgilileri hareke-
te geçirilir, eşitsizliklerin giderilmesi 
için pratik koşullar yaratılır ve bu sü-
rece aktif katılım sağlanırsa değişim 
için uygun bir atmosfer yaratılabilir. 

Eğitim hakkı ve bu haktan yarar-
lanmayı kısıtlayan toplumsal cinsi-
yet eşitsizlikleriyle ya da ayrımcılık 
yasağıyla ilgili olarak daha fazla ça-
ba gösterilmesi gerekir. Bu çaba-
lar içinde toplumsal cinsiyet eğiti-
mi modüllerinin yeniden gündeme 
getirilmesi ve YÖK’ün hazırladığı tu-
tum belgesinin yeniden uygulama-
ya konması da bulunmalıdır. 

Ayrıca okul öncesine din dersi ko-
nulması fikrinden vazgeçilmesi ve 
karma eğitimden uzaklaşma anla-
mına gelecek adımların önünün ke-
silmesi de gerekmektedir. Bunun 
yerine Türkiye’de hala okuma yaz-
ma bilmeyen insanlara (1.738.225 
kadın ve 286.412 erkek) okuma yaz-
ma öğretilmesi, köylerdeki okulların 
yeniden açılması gibi uygulamalar 
gerçekleştirilmelidir. 

Son olarak uluslararası kuruluşların 
uyarıları da dikkate alınmalı ve ulus-
lararası çevrede hem eğitime ilişkin 
hem de cinsiyete ilişkin göstergele-
rimizin yükselmesi için çaba göste-
rilmeli ve çocuk ve kadın haklarına 
ilişkin tüm uluslar arası sözleşmeler 
yeniden imzalanmalıdır. 
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Ergenlik Döneminde Cinsel Eğitim ve
Psikososyal Etkileri Yıldız Biber Güven

Ergenlik (adolesan), Latince köken-
li ‘yetişkinliğe doğru büyüyen’ an-
lamındaki adolescere yükleminden 
türemiştir. Bütün toplumlarda, er-
genlik çocukluğun olgunlaşmamış-
lığından yetişkinin olgunluğuna ge-
çişin, gelecek için hazırlanmanın 
gerçekleştiği bir büyüme dönemini 
ifade eder. Çocukluk ile yetişkinlik 
arasındaki fiziksel, duygusal ve bi-
lişsel değişikliklerle belirlenmiş dö-
nem olarak tanımlanabilen ergenlik 
bir geçişler dönemidir: biyolojik, psi-
kolojik, toplumsal, ekonomik... Bir 
dönem olarak ergenliğin başladığını 
ne zaman ve nasıl anlarız? Çocuğun 
ailenin gözetiminin ve koruması-
nın güvenliğine daha az gereksinim 
duymaya başladığında, fizyolojik ve 

hormonal gelişim düzeyi yetişkinlik 
düzeyine yaklaştığında ve fizyolojik 
olgunluk çocuğu toplumda sorum-
luluk yüklenme yönünde zorladı-
ğında ergenlik başlamıştır demektir. 
Bu dönemde olan bütün değişimle-
ri bir dakikalığına düşünelim: Birey-
ler cinsellikle ilgilenmeye başlarlar 
ve çocuk sahibi olabilecek biyolojik 
yetkinlik kazanırlar. Daha akıllı, üst 
düzeyde düşünen hale gelebilirler 
ve kendi kararlarını daha iyi alabilir-
ler. Kendilerinin daha fazla farkına 
varırlar, daha bağımsız olurlar ve ge-
leceğin onlardan neler beklediği ile 
daha fazla ilgilenirler. Bu hızlı deği-
şim sürecini anlamakta tüm sorula-
rına cevap bulmakta zorlanabilirler, 
karar alma süreçlerinde çok konfor 

hissedemeyebilirler, risk alma dav-
ranışları artabilir. Onların çalışması-
na, evlenmesine, araç sürmesine ve 
oy vermesine izin verilir.

Bu yazıda ergenliğin önemli gelişim 
alanlarından biri olan cinsel gelişim 
özellikleri ve cinsel sağlık ve eğiti-
minin ve psikososyal etkileri üze-
rinde durulacaktır. Yaklaşık olarak 
yaşamın ikinci on yılını kapsayan, 
çocuğun büyüme atılımını, birincil 
(üreme organları) ve ikincil cinsiyet 
özellikleri (bedensel büyüme, tüy-
lenme, ses..) gösterdiği en hızlı bü-
yüme ve gelişme dönemi olan er-
genlikte ‘cinsellik’ kavramı bireyin 
yaşamının psikososyal özellikleri-
ni belirlemesi açısından çok önem-
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lidir. Bu yazı her ne kadar ergenlerin 
cinsel eğitim ihtiyaçları ve etkilerine 
yönelmiş olsa da onların dünyasına 
yön veren anne babalar, öğretmen-
ler, doktorlar, sosyal hizmet uzman-
ları, psikologlar ve toplumun diğer 
yetişkin bireylerinin cinsellik ile ilgi-
li bilgi, yanlış inanış, tutum ve dav-
ranışlarını da dolayısı ile kapsamak-
tadır. Kuşaktan kuşağa cinselliğin 
bilgi, değer ve tutumlar olarak na-
sıl aktarıldığı içinde yaşanılan top-
lumun ve kültürün özellikleri ile il-
gili olduğu kadar hangi bilginin ne 
kadar doğru bilindiği ve öğretilme-
sinin ya da aktarılmasının nasıl sağ-
lanması gerektiği ile de doğrudan il-
gilidir. Ergenliğin cinsel gelişimini 
toplumsal, bilimsel, eğitimsel bağ-
lam içinde değerlendirmek, top-
lumsal alanda ruh sağlığı, cinsel sağ-
lık (cinsel yolla bulaşan hastalıklar, 
cinsel işlev bozuklukları), cinsel şid-
det( istismar, taciz, tecavüz ), er-
ken yaşta evlilik ve gebelik, kadına 
yönelik şiddet, lgbti+ bireyler(lez-
biyen, gay,biseksüel, transseksü-
el, interseks..) gibi çok önemli te-
mel kavramları içeren sosyal yaşam 
alanları üzerinde önemli pozitif et-
kiler doğurmaktadır.

Ergenlik Döneminin Cinsel Geli-
şim Özellikleri

Çocuğun biyolojik ve cinsel açıdan 
olgunlaşma dönemi olan ergen-
lik süreci, çocuğun büyüme atılımı-
nı, birincil ve ikincil cinsiyet özellik-
lerini gösterdiği en hızlı büyüme ve 
gelişim dönemlerinden biridir. Ge-
lişimin diğer konuları gibi cinsellik 
de ilk defa ergenlikle birlikte öne çı-
kan bir olgu değildir. Erken çocuk-
luk yıllarında başlayan cinsel oyun-
lar ile çocuk merak duygusu ile haz, 
cinsiyet özellikleri vb. keşifler ya-
par. Ergenlikte cinselliğin öneminin 
artması sadece bedensel gelişim-
deki farklılıkların gündeme gelme-

si ile ilgili değildir. Ergenliğin bilişsel 
değişiklikleri de cinselliğin doğasın-
daki değişimlerde bir ölçüde rol oy-
nar. Çocukluktaki cinsel oyunlar ile 
ergenlikteki cinsel etkinlik arasında 
önemli bilişsel farklılıklar vardır, cin-
sel oyunlarda merak ve keşif daha 
öndeyken, ergenlikte hipotetik dü-
şünme, tahmin etme, karar verme, 
kendine yönelik kaygı vb duygu ve 
düşünceleri içerir. Erinlikte (üreme 
organlarının oluşma evresi) varılan 
fiziksel değişimlerin ve düşünsel ka-
pasite gelişimin ergenliği nasıl etki-
lediğine ek olarak, bu dönemdeki 
cinsel davranış ve çıkma davranışı-
na verilen toplumsal anlam cinselli-
ği bu yaşam dönemindeki en önem-
li psikososyal kaygı haline getirir. 
Çocuklukta oynan cinsel oyunların 
ise toplumsal bir anlamı yoktur.

Ergenlik döneminde gençlerin be-
densel değişimlerine cinsel davra-
nışlarındaki değişiklikler de eşlik 
eder. Ergenin cinsel davranışı ye-
tişkin dönemindeki cinselliğine ha-
zırlık, merak ve deneme yanılma 
dönemi niteliğindedir. Ergen bir ta-
raftan cinselliğinin farkında olup et-
kilerini sınamakta, diğer taraftan ise 
bu sınamanın verdiği tedirginliği ya-
şamaktadır. Genellikle kendi bede-
nine ilgi ile başlayan bu süreç, çev-
resindeki kişilere yönelen cinsel bir 
merakla devam eder. Ergenlik iler-
ledikçe merak ve fantezilerin yerini 
cinsel deneyimler almaya başlar ve 
ergen genellikle kısa süreli öpüşme, 
okşama gibi sınırlı cinsel davranış-
larla cinsel yaşamının sınırlarını ge-
nişletir. Ergenlik döneminin sonla-
rına doğru, uzun süreli ve duygusal 
ilişkilere hazırdır. Ergenlik dönemin-
deki cinsel değişim aşağıdaki biçim-
de evrelendirilebilir. Her evrede be-
lirtilen yaş gruplarının bireye göre 
değişiklik gösterdiği akılda tutulma-
lıdır.

1. Evre: 12-13 yaş : Bedende oluşan 
değişikliklerin sosyal ve kişisel anla-
mı vardır. Bedene daha çok dikkat 
edilir. Bedene güvensizlik yaşanır. 
Diğerleri ve karşı cinsiyet hakkında 
merak artar. Kızlar ve erkekler ara-
sındaki farklar artar. Aynı cinsiyetle 
daha fazla iletişim kurulur (kız grup-
ları ve erkek kulüpleri). Cinsel iliş-
kiye girme, cinsel ilişki ve cinsiyet 
farklılıklarına ilgi artar. Cinsel fante-
ziler kurulur.

2. Evre:14-15 yaş : Birisiyle duygusal 
beraberlik ve temas isteği oluşur. 
Bir cinsel ilişkiye girme arzusu ge-
lişir. Öpüşme ve giysilerin altından 
okşama başlayabilir.

3. Evre:16-17 yaş: Kısa süreli ilişki-
ler başlayabilir. Öpüşme, okşamaya 
ilişkin uygun davranışla ilgili birçok 
endişe ortaya çıkar. İletişim ve ilişki-
lere fazlaca zaman ayrılır.

4. Evre 18-19: Uzun süreli bir ilişki 
başlayabilir. Kızların daha büyük ar-
kadaşları olur. Daha duygusal ilişki-
ler kurulmaya başlanır. İlişkiler daha 
fazla önemli hale gelir.

Son yıllarda araştırmacıların ilgile-
ri, ergen cinselliğini sorunlu bir alan 
olarak görmekten, sağlıklı cinsel ge-
lişime götüren etkenleri anlamaya 
doğru kaymaktadır. 

Ergenlikte cinsel gelişim ile ilgili 
dört farklı gelişimsel zorluk tanım-
lanmıştır: bunlardan birincisi ergen 
kendi gelişen bedeni ile (beden ya-
pısı, ölçüsü, çekiciliği) rahat his-
setmeye gereksinim duyar. İkinci 
olarak ergen cinsel uyarılma duygu-
larına sahip olmayı olağan ve uygun 
bir şey olarak kabul etmelidir. Üçün-
cüsü ergenlik, ergenin çeşitli cinsel 
etkinliklere katılmayı ya da katılma-
mayı seçmeyi, karar alma süreçleri 
ile birlikte ele almasını gerektirir, ay-
nı zamanda cinsel etkinliğin kendisi 

10
TEBEŞİR SAYI 22 MART - NİSAN 2022



ve partneri için gönüllü olduğu anla-
yışını içerir. Dördüncüsü ise sağlıklı 
cinsel gelişim en azından (cinsel ola-
rak etkin olanlar için) güvenli cinsel 
ilişkiyi anlamayı ve uygulamayı (is-
tenmeyen gebelikten ve cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlardan kaçınan 
cinsellik) içerir.

Ergenlikteki cinsel gelişim özellik-
lerinin bedensel, bilişsel ve davra-
nışsal üçgende ele alınması, cinsel 
davranış özellikleri ve tutumlarının 
tanınması, cinselliğin ergenlik için 
sadece sorun oluşturacağı yönün-
deki endişelerin azalmasına, onun 
yerine cinsel sağlığın inşası ve genç 
bireyin psikolojik olarak gelişiminin 
sağlıklı ilerlemesine olumlu yönde 
etki etmektedir.

Ergenliğin psikososyal gelişim özel-
liklerinden biri de kimlik gelişimidir. 
Kimliğin önemli bir bileşeni de cin-
sel kimliktir. Biyolojik, sosyal ve 
psikolojik anlamda kişinin kadın ya 
da erkek olmasını algılama ve kabu-
lü, bu algı ve kabul doğrultusunda-
ki cinsel yönelimleri ile cinsel davra-
nışları cinsel kimliğin gelişimindeki 
önemli aşamalardır. Toplumsal cin-
siyet rolleri, cinsel yönelim, cinsi-
yet kimlik bozuklukları ve tedavi-
si önemli kavramları içeren cinsel 
kimliğin bileşenleri toplumsal ola-
rak da kadına yönelik şiddet, cinsel 
şiddet, homofobi, ayrımcılık, etiket-
leme (stigmatizasyon) vb. önem-
li sorun alanlarının artmasına sebep 
olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşit-
liği kavramı ise, cinsiyet temelinde 
yapılan ayrımcılığın önüne geçerek 
kadına yönelik şiddetin ortadan kal-
dırılması başta olmak üzerek genç-
lerin ruh sağlığını koruma, cinsiyet 
kimliklerinin sağlıklı gelişimlerini 
destekleme, gençlerin sosyal yaşam 
kurallarını hak temelli bir yaklaşımla 
öğrenmelerini destekleme gibi he-
deflerin hayata geçirilmesi için ya-

pılan düzenlemelerin temelinde yer 
alır. Yetişmekte olan gencin toplum-
sal cinsiyet eşitliği bağlamında eği-
timden sağlığa birçok alanda gelişi-
mini etkileyecek uygulamalar öne 
çıkmaktadır; hiç şüphesiz cinsel eği-
timinin içeriğinin nasıl olması gerek-
liliği bu uygulamalardan biridir.

Cinsel Eğitim Neden Gereklidir?

Ergenlik döneminde olan değişik-
liklerin önceden farkında olunma-
dığında, örneğin kızlar menstrüas-
yon (adet kanaması) başladığında, 
erkekler ise gece boşalmaları sıra-
sında karmaşa yaşamaktadır. Bu ne-
denle önceden desteğe gereksinim 
duyarlar.

Erinlik (üreme yeteneği kazanma) 
dönemi ayrıca cinsel davranış ve 
kararların verildiği bir dönemdir. 
Gençler erken ve korunmasız cin-
sel ilişkiyle olumsuz olarak etkilen-
mekte, cinsel bir ilişkinin sonuçları-
nı düşünmeden cinselliği yaşamaya 
başlamaktadırlar. Birçok durumda, 
gençlerin erken cinsel ilişkiyi iste-
meden, zorlama ve baskı ile yaşadığı 
da bilinmektedir. Kentlerin hızlı bü-
yümesi, çatışmalar, göçler, savaşlar, 
ekonomik zorluklar ve aile bağları-
nın zayıflaması, genç kız ve erkekle-
rin daha erken yaşlarda cinselliği ya-
şamasına neden olmaktadır. Bunun 
yanı sıra, cinsel gelişme daha erken 
yaşlara doğru kaymakta ancak, bir-
çok toplumda çeşitli etkenlere bağlı 
olarak, evlenme yaşı da yükselmek-
tedir. Sonuç olarak, genç bir insan 
için evlenmeden önce neredey-
se on yıldan daha uzun süre cinsel 
olarak aktif olabileceği bir dönem 
yaşanmaktadır. Gençlerin bu süre 
içinde kendilerini ya da cinsel eşleri-
ni risk altına almadan, baskı ve bek-
lentilerle mücadele edebilme be-
cerisine sahip olmaları gerekir. Her 
cinsel davranışın kaçınılmaz sonuç-
ları olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Bireyler sonuçlarına bedensel, sos-
yal konumları ve duygusal açıdan 
hazır oluncaya kadar cinsel davra-
nışlarını erteleyebilme sorumlulu-
ğunu alabilmelidirler. Toplumsal bir 
varlık olan insan, toplumun değer 
yargılarından bağımsız hareket et-
tiğinde, bunun sonuçlarıyla başa çı-
kabilecek yeterliliğe sahip değilse, 
günlük yaşamı, sosyal ilişkileri, ge-
leceği ile ilgili sorunlar, dolayısıyla 
kendi ruh sağlığı da olumsuz yön-
de etkilenecektir. Cinsel yakınlıkla-
rın yaşanmasında bireylerin karşı-
lıklı sorumlulukları duygular kadar 
bedensel sağlığı da içerir. 

Ergenlikte cinsel eğitimin gereklili-
ğini öne çıkaran önemli bir toplum-
sal konu da cinsel taciz/istismar/te-
cavüz gibi cinsel şiddet konusudur. 
Cinsel şiddet gösteren ergenlerin 
büyük bir oranın kendi aile sistemle-
rinde de cinsel ve diğer şiddet türle-
rine maruz kaldıkları görülmektedir. 
Milyonlarca genç insan cinsel şid-
det, istismar ve cinsel nesne olarak 
kullanıma maruz kalmaktadır. Bir-
çok toplumda kadınlar bu durum-
lardan, erkeklere göre daha fazla 
mağdur olmaktadır. Kadınlar çoğu 
kez erken evliliği reddetme, gebe-
likler arasındaki süreyi uzatma ya da 
korunmasız cinsel ilişkiyi reddetme 
haklarını kullanamamaktadır. Ba-
zı toplumlarda erken cinsel ilişkinin 
yaşanmasına neden olan erken ev-
lilikler geleneksel olarak desteklen-
mektedir. Bu kadar genç yaşta olan 
gebeliklerde annenin ölüm olasılı-
ğı daha geç yaşta olan gebeliklere 
göre 2-3 kat daha yüksektir. Önemli 
bir kısmı yasal çerçeve dışında olan 
ve isteyerek yapılan bu düşüklerde, 
kısırlık ve hatta ölüm riski daha yük-
sektir. Ülkelerin çoğunda ergenlerin 
gebeliği önleyici yöntem kullanma-
ları için pek çok engelin aşılması ge-
rekmektedir. Hizmet sunumundan 
kaynaklanan engeller arasında ye-
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tersiz veya yanlış bilgilendirme, hiz-
metlere ulaşımdaki güçlükler, para 
gerekmesi ve gizliliğin sağlanama-
yacağına dair güven eksikliği sayıla-
bilir. 

Genç kadınların gebelikten korun-
ma amacıyla yöntem kullanmama 
nedenleri arasında anne-babaların 
öğrenme korkusu, erkek arkadaş-
larıyla kondom kullanımı konusun-
da konuşmaktan çekinme, şiddete 
uğramaktan kaçınma ve yan etki-
ler nedeniyle korku duymaları sayı-
labilir. Toplumsal, kültürel ve eko-
nomik etkenler de genç insanların 
kendilerini istenmeyen gebelikler-
den cinsel yolla bulaşan hastalıklar-
dan korumalarına engel olmaktadır. 
Medya, maddi çıkarlar, göç ve/veya 
kentleşme cinsel ilişkiye girme iste-
ğini ve fırsatını artırmakta ve genç-
ler cinsel ilişki konusunda güçlü ak-
ran baskısına maruz kalmaktadır. 
Bazı kültürlerde ise kadınların erken 
yaşta evlenmesi ve çocuk sahibi ol-
maları desteklenmektedir.

İstenmeyen gebeliklerden ve cinsel 
yolla bulaşan enfeksiyonlardan ko-
runmak, paylaşılması gereken bir 
diğer sorumluluktur. Gençlik döne-
minde cinselliği mutlu ve güven-
li olarak yaşamayı öğrenme, gerekli 
sorumlulukları kazanma için cinsel-
lik ve üreme sağlığı hakkında genç-
leri destekleyici eğitimlere ihtiyaç 
vardır.

Bazı cinsel yolla bula-
şan hastalıklar, henüz 
bedensel korunma sis-
temlerinin gelişme-
diği bu dönemde 
daha sık görülmek-
tedir. Genç insanla-
rın sağlıklı bir grup 
olduğu varsayıla-
rak, sağlık hizmetleri-
ne gereksinim duyma-
dıkları düşünülmektedir. 

Bu nedenle, az sayıda gence sınır-
lı bir alanda sağlık hizmeti sunul-
maktadır. Oysa; bazı sağlık sorunla-
rı gençlerde, çocuklar ve erişkinlere 
göre daha sık görülür. Bu dönemde 
gençlerin bedenlerine neler oldu-
ğu ve nasıl destek almaları gerek-
tiği konusunda yeterli bilgileri yok-
tur. Bu nedenle de gençler, kendi 
sağlıkları için sorumluluk alma bi-
lincinde değildirler. Bedenlerin-
de olan pek çok değişiklik arasında 
hastalık belirtilerinin farkında ol-
mazlar ya da hastalıkların önemini 
göz ardı ederler. Gençler bu sorun-
ları için başvurmaları gereken yerle-
ri de bilmediklerinden mevcut sağ-
lık sorunları için de sağlık hizmetini 
en az kullanan gruplar arasında yer 
almaktadırlar. Gençlerin hastalıkla-
rı olduğunda tedavi edilmemeleri-
nin altında, tedaviden korkma, top-
lum tarafından dışlanma endişesi ya 
da tedavi edilebileceğine inanma-
ma nedenleri de bulunmaktadır. Er-
genlik döneminin sağlık hizmetleri-
ne ulaşım imkan ve tutumları, halk 
sağlığı alanının önemli bir sorumlu-
luğudur.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Dün-
ya Sağlık Örgütü işbirliği ile yürü-
tülen “Ergenlerin/Gençlerin Cinsel 
ve Üreme Sağlığını Etkileyen Fak-
törler” araştırmasına göre (2004); 
üniversite öğrencilerinin %85’i üre-

me sağlığı ve cinsel sağ-

lık konusunda hiçbir tıbbi deste-
ğe başvurmamışlardır. Bilgi açığı 
ve hizmet gereksinimi belirgin ola-
rak ortaya konmuştur. Bu gruba bu 
konularda hizmet veren ya da ver-
mesi gereken sağlık personeli de 
kendi bilgi ve becerilerini hizmet 
sunmada yetersiz bulmaktadır. Er-
genlere hizmet sunan sağlık çalı-
şanlarının %71’i ergenle çalışma ko-
nusunda bir eğitim almamışlardır. 
Eğitim alanların sadece %33’ü ken-
disini ergenlerle çalışmak için yeter-
li bulmaktadır. Genel olarak hizmet 
sunucuların yarısı gençlere sunduk-
ları hizmetlerin yetersiz olduğunu 
düşünmektedirler. Hizmet alınabi-
lecek kurum ve kişiler hakkında bil-
giler çok sınırlıdır. Gençler bu tür 
kurumların varolduğunu bilmekle 
birlikte bu kurumların evli insanla-
rın gidip hizmet alabilecekleri yerler 
olduğunu düşünmekte ve isteseler 
de kendilerinin gidemediklerini be-
lirtmektedirler.

2006 yılında yapılan “CETAD (Cin-
sel Eğitim Tedavi ve Araştırma Der-
neği) Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlı-
ğı Araştırması” nda ise erkekler için 
en öne çıkan dönemler ergenlik ve 
20’li/30’lu yaşlar, kadınlar içinse ye-
ni evlilik, gebelik ve doğum sonra-
sı dönemi ve menopoz olarak be-
lirtilmektedir. Bu sonuç, kadınların 
önemli bir bölümü için bu alanda 
uzman / hekim yardımına ihtiyaç 
duyulduğunu göstermektedir.

Kadınlarda erken yaş-
ta evlilikler azalmakla 

birlikte hala fazladır 
(15-19 yaş grubunda 
%11,9 ve 20-24 yaş 
grubunda %49,2). 
Evli olan genç ka-
dınların öğrenim 
düzeyleri düşüktür. 

Gençler evliliğin ilk 
yıllarında çocuk sahi-
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bi olmayı istemekte ve modern ge-
beliği önleyici yöntemleri fazla ola-
rak kullanmamaktadır. (15-19 yaş 
grubunda %16,9 ve 20-24 yaş gru-
bunda %31,4). Evlilik deneyimi olan 
genç kadınların %14,4’ü gebelik dö-
neminde doğum öncesi hizmetle-
rine ulaşamamakta, %20,8’i evde 
doğum yapmakta ve %17,1’i sağlık 
personeli yardımı olmaksızın do-
ğum yapmaktadır. Öğrenim gören 
gençler cinsel yaşama evlilik önce-
si başlamakta ve istenmeyen ge-
beliklerle karşılaşmaktadır. Cinsel 
yolla bulaşan enfeksiyonlardan ko-
runmak için kondom kullanımı yay-
gın değildir. Erkeklerde kadınlara 
göre cinsel yaşam daha erken yaşta 
başlamaktadır. Kızlar erkeklere gö-
re daha geç yaşlarda cinsel ilişkide 
bulunmaktadırlar. Erkekler ve kızla-
rın çoğunun “güvenli cinsellik” dav-
ranışları göstermedikleri görülmek-
tedir. Kız ve erkeklerin cinsel/üreme 
sağlığı konusunda bilgileri yetersiz-
dir. Kendi bedenlerini ve doğurgan-
lık süreçlerini öğrenmek istemekte-
dirler. Gençlerin üreme sağlığı bilgi 
kaynaklarının farklı olduğu bilin-
mektedir. Kentsel kesimde yapılan 
araştırmalarda lise öğrencilerinin 
cinsellik ile ilgili bilgilerine ait bilgi 
kaynakları sırasıyla arkadaş, gaze-
te-dergi, televizyon ve kitaptır. Üni-
versite öğrencilerinde bilgi kaynak-
ları daha farklıdır, arkadaş, anne ve 
baba daha arka planlarda kalmakta 
ve yazılı bir kaynak daha ön sırala-
ra geçmektedir. Yüksek sosyo-eko-
nomik düzeydeki gençler yazılı bilgi 
kaynaklarını daha fazla kullanmak-
tadırlar. 2006 yılında yapılan “CE-
TAD Cinsel Sağlık ve Üreme Sağ-
lığıAraştırması” sonuçlarına göre 
çevre ve arkadaşlar, cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı konusunda en önemli 
bilgi edinme yoludur. Yetişkinlik ve 
ergenlik dönemlerinde kişisel dene-
yimler ön plana çıkarken, çocukluk 
ve ergenlikte anne / babalarından 

bilgi kaynağı olarak yararlandıkla-
rı gözlenmektedir. Daha alt sıralar-
da yer alan medyadan bilgi edinme 
davranışı daha çok ergenliğin ileri 
yıllarında ve yetişkinlik dönemlerin-
de söz konusu olmaktadır. CETAD 
yaptığı bu araştırmanın sonucunda 
‘’Türkiye’de gençlerin cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı bilgilerine ve sağlık 
hizmetine ulaşma gereksinimi var-
dır.’’ sonucuna ulaşmıştır.

Ergenlik dönemi için uygulanmaya 
çalışılan cinsel eğitim programları-
nın gençler için özendirici olabilece-
ği ve bu endişelerden dolayı birçok 
toplumda cinsel eğitimin uygula-
masından kaçınıldığı görülmüştür.

1993 yılında DSÖ (Dünya Sağlık Ör-
gütü) tarafından organize edilen 
bir araştırmada cinsel sağlık eğitimi 
programlarıyla ilgili 19 araştırma in-
celenmiş ve şu sonuçlar elde edil-
miştir: Araştırmalardan hiçbiri cin-
sel sağlık eğitiminin, cinsel ilişkinin 
erken yaşlarda başlamasına neden 
olduğunu ve cinsel aktiviteyi artır-
dığını göstermemiştir. Bunun aksi-
ne bir kaç araştırma, eğitimin cinsel 
ilişkiyi geciktirdiğini göstermiştir.

DSÖ tarafından yürütülen daha ge-
niş kapsamlı bir gözden geçirme ça-
lışmasında ise gelişmiş ülkelere ait 
birden fazla araştırma raporu ince-
lenmiştir. Bu raporlarda da, eğitimin 
cinsel aktiviteye başlamayı teşvik 
ettiğine dair hiçbir kanıt bulunama-
mıştır. Ayrıca raporların bazıların-
da, cinsel sağlık eğitimi ve HIV/AIDS 
programlarının birlikte yürütüldüğü 
yaklaşımların ilk cinsel ilişkiyi gecik-
tirdiği, cinsel aktiviteyi azalttığı ve 
güvenli cinsel uygulamaların kabu-
lünü artırdığı bulunmuştur. 1960-
1997 yılları arasında okullardaki cin-
sel sağlık eğitimi programlarının 
etkinliğini araştırmak amacıyla ya-
pılmış makale, rapor ve tezden olu-
şan 211 bilimsel yayının incelendiği 

bir çalışmanın sonuçları, cinsel sağ-
lık eğitim programlarının, öğrenci-
lerin cinsellikle ilgili bilgilerinde bir 
artış sağladığını göstermiştir. Bir ül-
kede cinsel sağlık eğitimlerini baş-
latmanın yanı sıra, bu programla-
rı bilimsel ilkelere uygun bir şekilde 
yapılandırmak, sonuçlarını değer-
lendirmek ve bu sonuçları program-
ların niteliğinin geliştirilmesinde kul-
lanmak önemli aşamalardır. Bilimsel 
ilkelere uygun yapılan değerlendir-
meler, gençlerin cinsel sağlığını ge-
liştirmeye yönelik farklı yaklaşım-
ların ne derece etkili olduklarını 
göstermesi açısından önemlidir. Bu 
durum, henüz okullarda cinsel sağ-
lık eğitimlerinin uygulanmadığı, an-
cak buna yönelik çabaların giderek 
arttığı ülkemiz için de geçerlidir. So-
nuç olarak cinsel sağlık eğitim prog-
ramlarının, gençlerin cinsel sağlığını 
koruma ve geliştirmede önemli ve 
etkili bir yol olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle her ülke kendi koşulla-
rı doğrultusunda cinsel sağlık eğitim 
programlarını hayata geçirmelidir.

Türkiye’de cinsel sağlık eğitimi kap-
samına giren konulardan bazıla-
rı ilköğretim ve ortaöğretimdeki 
değişik derslerin programında birbi-
rinden bağımsız olarak yer almakta-
dır. Bu derslerin müfredata alınma-
sındaki amaç sadece gençlere bilgi 
vermektir ve herhangi bir cinsel tu-
tum ve değer geliştirmek açıkça 
amaçlanmamıştır. Ayrıca bu dersle-
ri işlemekle görevli öğretmenler ko-
nu ile ilgili güncel bilgilerden yoksun 
olabildikleri için ergenlik dönemi 
sağlık konularını sunmada kendi-
lerini yetersiz hissederek bu konu-
larda yüzeysel bilgiler sunmayı ter-
cih edebilmektedir. Gençlerin cinsel 
konulardaki tutum ve davranışla-
rını biçimlendirmeye yönelik planlı 
bir cinsel sağlık eğitim programı ül-
kenin gündeminde olmasına karşın, 
henüz okullarda cinsel sağlık eği-
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timi verilmemektedir. Milli Eğitim 
Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşla-
rı tarafından bölgesel boyutta yürü-
tülen ve sürekliliği olmayan eğitim 
çalışmalarının ulaşabildiği genç sa-
yısı azdır. Cinsellikle ilgili akademik 
bilgilerin eksikliği, ülkemizdeki bi-
reylerin ve toplumun cinselliği ge-
nellikle üreme işi ve organlarıyla il-
gili biyolojik bir eylem olarak dar bir 
odaktan görmelerine ve cinsel eği-
timden korkmalarına neden olmak-
tadır.

Milli Eğitim Bakanlığı ergen üre-
me/cinsel sağlığı konusunda bazı 
ek programlar çerçevesinde eğitim 
vermeye başlamıştır. Özel bir hiz-
met araştırması olarak, 2000 yılın-
da başlayarak, Ergenlik Döneminde 
Değişim Projesinde ilköğretim okul-
ları ikinci kademe öğrencilerine eği-
tilmiş okul dışı görevliler tarafından, 
kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı, 
bazı üreme sağlığı bilgileri kısa süre-
de ve toplu olarak verilmiştir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun 
desteğinde Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın yürütücüsü olduğu bir baş-
ka projede İnsan Kaynağını Geliştir-
me Vakfı tarafından oluşturulan bir 
eğitim programı ve eğiticiler için ge-
liştirilen bir kitapla eğitim fakülte-
lerinde öğretim elemanları cinsel 
sağlık bilgileri eğitimi yapabilmele-
ri için eğitilmiş, bu elemanlar aracı-
lığıyla, gönüllü öğretmen adayları-
nın bir yarıyılda kredili seçmeli ders 
olarak, YÖK tarafından onaylanan 
“Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi” der-
si almaları sağlanmıştır. 2000 yılın-
da başlayan ve katılımlı yöntemler-
le uygulanan bu derslerden binlerce 
öğretmen adayı yararlanmış, öğret-
men olduklarında çalıştıkları okul-
larda müfredat içinde uygun yerler-
de ve müfredat dışı etkinlik olarak 
öğrencileri bilgilendirmektedir-
ler. Projede MEB’na ergen sağlığı-

nın geliştirilmesi amacıyla müfredat 
önerileri de geliştirilmiştir.

Yapılan araştırmalar, öğrencilerin 
erken yaşta bilgilenmek istedikle-
rini, ancak ailelerin bilgisinin sınır-
lı olduğunu düşündüklerinden, bu 
bilgilenmenin öncelikle okulda ya-
pılmasını önerdiklerini göstermek-
tedir.

Nasıl Bir Cinsel Eğitim Olmalı?

Cinsel Eğitim ve Araştırma Derne-
ği (CETAD)’ninAvrupa Birliği ta-
rafından finanse edilen T.C. Sağ-
lık Bakanlığı Türkiye Üreme Sağlığı 
Programı kapsamında desteklenen 
“Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Ala-
nında Ulusal ve Yerel Medya Yoluy-
la Savunuculuk” projesinde Gençlik 
ve Cinsellik Bilgilendirme Dosyası 
(2006) hazırlanmış ve yazılı olarak 
basılmıştır. Bu dosyada ergenlik dö-
neminde cinsel eğitimin özellikle-
ri ve psiko-sosyal etkileri Dünya’da 
ve Türkiye’de yapılan araştırma, uy-
gulama ve projeler derlenmiş,şu bil-
gilere ulaşılmış ve eğitim ve sağlık 
otoritelerinin mutlaka yararlanma-
sı gereken önemli öneriler de bulu-
nulmuştur:

Ebeveynler çocuklarının cinsel ko-
nulardaki ilk eğiticileridir. İnsanlar 
doğdukları andan itibaren, başta 
ebeveynleri olmak üzere yakın çev-
relerinden cinsellikle ilgili mesajlar 
almaya başlarlar. Ebeveynler çocuk-
larıyla konuşma, duygularını pay-
laşma, sevgi gösterme, onları giy-
dirme ve onlara vücut bölümlerinin 
isimlerini öğretme gibi davranışlarla 
çocuklarına cinsellikle ilgili ilk bilgi-
leri ve değer yargılarını aktarmakta-
dır. Bu konularda çocukları ile ileti-
şim kurmak istemeyen, katı tutum 
içinde olan ebeveynlerin eksikliği-
ni gençler başka türlü tamamlama-
ya çalışırlar. Ebeveynler bu durum-
da onlara sağlıklı bir yaşam sağlama 

fırsatını kaçırırlar, her türlü istenme-
yen durumla karşılaşma olasılıkları-
nı artırırlar. 

Yapılan araştırmalar okullardaki cin-
sel eğitimin daha çok biyolojik bilgi 
içerdiğini ergenlerin davranış ve tu-
tumlarını, karar alma süreçlerini ge-
liştirmediğini ve bu sebeple ergen-
lerin cinsel etkinlikleri ve koruyucu 
önlemler konusundaki tutumları 
üzerinde olumlu bir etki yapmadığı-
nı göstermektedir.

Ergenlik döneminde, gencin ileri-
ye dönük bedensel ve psikosos-
yal sağlığına etkisi olabilecek karar-
lar arasında cinsellikle ilgili olanlar 
önemli bir boyutu oluşturmaktadır. 
Bu tür kararları vermede gençlerin 
en önemli kılavuzu, cinsellikle ilgili 
doğru değerlere sahip olmasıdır. Bu 
açıdan, ergenlik döneminde cinsel 
davranışları yönlendirecek toplum-
sal değerlerin gençlere kazandırıl-
ması önemlidir.

Gençlere Cinsellikle İlgili Karar-
larını Verirken Yol Gösterici Ola-
bilecek Değerler:

Cinsellik insan yaşamının sağlıklı ve 
doğal bir parçasıdır. Cinsellik tüm in-
sanlara özgüdür. Cinsellik bedensel, 
ahlaksal, sosyal, psikolojik ve duy-
gusal boyutlar içerir. Her insan özel-
dir ve değerlidir. İnsanlar cinsellikle-
rini farklı biçimlerde ifade ederler ve 
yaşarlar. Her birey, diğerlerinin cin-
sellikle ilgili farklı değer ve inançla-
rı olabileceğini kabul etmek ve bu 
farklılığa saygı göstermek zorun-
dadır. Cinsel yaşam zorlama ve sö-
mürüden uzak olmalıdır. Cinsel dav-
ranışlar içten ve karşılıklı güven ve 
saygıya dayalı olmalıdır. Bütün ço-
cuklar cinsiyeti gözetilmeden sevil-
meli ve korunmalıdır. Bütün cinsel 
kararların etkileri ve sonuçları var-
dır. İnsanların cinsel kararlarını ver-
me hakları vardır. Ailelerin çocukla-

14
TEBEŞİR SAYI 22 MART - NİSAN 2022



rına cinsellikle ilgili bilgi vermesi ve 
temel değerleri onlarla paylaşma-
sı toplumun yararınadır. Gençlerin 
cinsel olgunluğa ulaşmaları sürecin-
de cinselliklerini araştırmaları doğal-
dır. Düşünülmeden yaşanan cinsel 
deneyimler risk içerir. Cinsel dene-
yim yaşayacak gençler sağlık mer-
kezlerinden bilgi ve destek alabilir-
ler. Cinsel davranışlar sorumluluk 
üstlenmeyi ve özdenetimi gerek-
tirir. Cinsel ilişkiyi erteleme, isten-
meyen gebeliklerden, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar ve AIDS’den 
korunmada çok önemli bir yöntem-
dir. Gençler, yetişkin olma sürecin-
de cinsellikle ilgili değerlerini de 
geliştirirler. Koruyucu cinsel davra-
nışı öğrenmek ve benimsemek cin-
sel sağlığı korumak için önemlidir. 
Gençlere yukarıdaki değerlere da-
yanılarak cinsellikle ilgili temel bir 
davranış ve anlayış kazandırılma-
sı cinsellik eğitiminin temel amaç-
larından biridir. Bu anlayışın içsel-
leştirilmesi için, gencin yukarıdaki 
değerleri özümseyerek kendi kişili-
ği ile bütünleştirmesi sağlanmalıdır.

Küçük yaşlardan başlayarak alınan 
kapsamlı bir cinsel eğitimin çocuk-
lar ve gençler üzerinde olması bek-
lenen etkileri şu şekildedir: kendi-
lerinde meydana gelen fiziksel ve 
duygusal gelişimleri anlama ve ka-
bullenmek, bedeni hakkında olum-
lu duygular taşıma, bireysel fark-
lılıkları kabullenmek, şu andaki ve 
gelecekte yaşamlarında cinsel dav-
ranışlarıyla ilgili bilinçli ve sorumlu 
kararlar alabilmek, kadın ya da er-
kek olarak kendi cinsiyeti hakkın-
da olumlu duygular taşımak, cinsel 
konular hakkında rahat bir şekilde 
konuşma ve ifade edebilme bece-
risi, uygun ve uygun olmayan cin-
sel davranışları anlayabilmek, cin-
sel taciz ve istismara karşı kendini 

koruyabilmek, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklardan ve istenmeyen gebe-
liklerden korunmayı başarmak. 

Cinsel Eğitim Modeli İçin Öneri:

Çocuklara ve gençlere yönelik plan-
lanan cinsel sağlık eğitimlerinin en 
genel amacı cinsel sağlığın geliştiril-
mesi; bireylerin, cinsel davranışların 
pozitif sonuçlarına ulaşmaları ve ne-
gatif sonuçlarından uzak olmalarını 
sağlamaktır. Burada cinsel davranı-
şın olumsuz sonuçları; istenmeyen 
gebelik, cinsel baskılar, cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar / AIDS ve cin-
sel işlev bozuklukları gibi durumla-
rı ifade etmektedir. Pozitif sonuçlar 
ise; özgüven, kendine ve başkaları-
na saygı duyma, cinsel baskılar ve 
zorlamalardan uzak olma, cinsel ya-
şamdan hoşnut olma ve planlanmış 
anne ya da baba olma gibi durum-
lardır. 

Kapsamlı cinsel eğitim program-
larını dört temel üzerine oturt-
mak mümkündür:

1- Bilgi: Gençlere; insan üremesi, 
büyüme-gelişme, anatomi, fizyo-
loji, mastürbasyon, aile yaşamı, ge-
belik, doğum, ebeveynlik, aile plan-
laması, düşük, cinsel tepki, cinsel 
eğitim, cinsel istismar, CYBE ve AI-
DS dahil insan cinselliği hakkında 
doğru bilgi sağlamak. 

2- Tutum, Değer ve Anlayış: Genç-
lerin; ailelerinin cinselliğe ilişkin de-
ğerleri anlamaları, kendi değerlerini 
geliştirmeleri, öz güvenlerini artır-
maları, aileleri ve toplumla olan iliş-
kileriyle ilgili bir anlayış geliştirmele-
ri, aileleri ve başkalarına karşı olan 
sorumluluklarını anlamaları, kendi 
cinsel tutumlarını açığa çıkarmaları, 
sorgulamaları ve değerlendirmeleri 
için bir fırsat sağlamak.

3- İlişkiler ve Kişiler Arası Beceri-
ler: Gençlerin; iletişim, karar ver-
me, atılganlık, baskılara karşı koy-
ma, olumlu ilişkiler oluşturma gibi 
kişiler arası beceriler geliştirmesine 
yardım etmek.

4- Sorumluluk: Gençlerin; cinsel 
davranışlarıyla ilgili sorumlulukları-
nı kabul etme ve bunları yerine ge-
tirmelerine yardım etmek. 

Bu amaçlara ulaşmak için cinsel eği-
tim programlarının içeriğinin kap-
samlı olması gerektiği önem taşı-
maktadır. Buna göre; cinsel eğitim 
programlarının içeriğinin oluşturul-
masında rehber olacak altı anahtar 
kavram belirlenmiştir. İnsan gelişi-
mi, ilişkiler, kişisel beceriler, cinsel 
davranış, cinsel sağlık, toplum ve 
kültür olarak sıralanmıştır.

Belirlenen bu içeriğin her toplumun 
kendi kültürel ve sosyal yapısına, 
öğrencilerin yaş ve gelişimsel sevi-
yelerine uygun bir şekilde düzen-
lenmesi gerektiği önerilmektedir.

Kaynaklar:
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Özel Gereksinimli Bireyler ve
Cinsiyet/Cinsel Eğitim Deniz Sevimli

Cinsel eğitim toplumsal olarak zor-
landığımız bir konu. Nedenleri ara-
sında binlerce durumu ya da düşün-
ce biçimini sayabiliriz. Toplumsal, 
politik, sosyal, ekonomik, psikolojik 
vb... Genel olarak baktığımızda beş 
gelişim alanından bahsedebiliriz. 
Bunlar; bilişsel, dil, fiziksel, duygu-
sal ve cinsel gelişim alanları. Cinsel 
gelişim alanı da tıpkı diğer gelişim 
alanları gibi bir gelişim alanıdır ve 
bütün insanlar bu aşamadan geçer. 

Doğadaki bütün canlılar dünyaya 
gelir gelmez ne yapacaklarını bilir-
ler. Yani türe özgü davranışları var-
dır. Bir tek insan yavrusunun dav-
ranışlarının tamamı öğrenilmiş 
davranışlardır. Bu durumda insa-
nın bir öğreticisi olması gerekir. Ve 
ilk öğretici içinde doğduğu ilk sosyal 
yapıdır. Yani ailedir. Tıpkı diğer ge-
lişim alanlarında olduğu gibi cinsel 
gelişim alanında da gelişime özgü 
eğitim verilmediğinde bu durum 
bize problem davranış olarak geri 
döner. Gelişim özelliği ne olursa 
olsun, cinsel gelişim ve mahremiyet 
eğitimi paralel olmak zorundadır. 
Gelişimsel olarak mahremiyet eğiti-
minin ve tuvalet eğitiminin 1. basa-
makta tamamlanması gerekiyor. Bu 

durum beraberinde dokunulmaz-
lık eğitimini de getirir. Aslında hep-
si birbiriyle paralel ve birbirini des-
tekleyen çalışmalardır. Cinsiyet ve 
cinsel eğitim toplumun temel birimi 
olan ailede başlamalı. Anne ve ba-
balara baktığımızda ise bu konuda 
genel olarak eğitim ve bilginin ye-
tersiz olduğu ve bazen de yanlış bil-
gilerin olduğu karşımıza çıkıyor. 

Normal gelişim gösteren bireylerde 
olduğu gibi özel gereksinimli birey-
lerde de cinsel gelişim alanları ile il-
gili eğitimlerin olmadığını ya da ye-
tersiz olduğunu görebiliyoruz. Özel 
gereksinimli bireylerin cinsel geli-
şim süreçleri tüm gelişim alanların-
da olduğu gibi normal gelişim gös-
teren çocuk ve ergenlerle aynı sırayı 
takip ediyor. Cinsel gelişim alanın-
daki problemler ergenlik çağındaki 
bireyin özel gereksinimli olsun ve-
ya olmasın hepsinde görülüyor. Bu 
dönem ergenlerin en yoğun sorun 
yaşadığı ve cinsel kimliğini kazandı-
ğı dönemdir. Çocukluktan ergenliğe 
geçilmesi, bireyin beden özellikleri-
nin hızlı bir şekilde değişiklik göster-
mesi bu süreç içinde gerçekleşir.

Ülkemizdeki cinsel gelişim 

alanındaki eğitimlere baktığımız-
da bu alanda herhangi bir progra-
mın resmi kurumlarda bulunmadı-
ğını görüyoruz. Bu da gelişim alanı 
olarak cinsel gelişim alanına ne ka-
dar önem verdiğimizin göstergesi. 
Toplumsal olarak bu alandaki 
durumumuza baktığımızda ise 
bolca ihmal, istismar, taciz ve 
tecavüz ile karşılaşabiliyoruz. 

Peki bu durumda cinsiyet/cinsel 
eğitimin yetersizliğinin ortaya çı-
kardığı sonuçlar neler? Bolca küçük 
yaşta evlilikler, kadın cinayetleri, 
özellikle çocuk ve gençlere dönük 
istismar, özel gereksinimli bireyle-
re dönük istismar, taciz ve tecavüz. 
Bunlardan daha önemli nasıl sonuç-
lar olabilir ki!

Ayrıca istatistikler bize özel gereksi-
nimli bireylerin normal gelişim gös-
teren bireyler tarafından istismar 
edildiğini gösteriyor. Yani bir özel 
gereksinimli birey, başka bir özel ge-
reksinimli bireyi ya da ’normal geli-
şim gösteren’ bir bireyi istismar et-
miyor. 

Özel eğitim uygulama okullarında, 
rehabilitasyon merkezlerinde bazı 
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çalışmaların yapıldığına tanık olabi-
liyoruz. Bu durum iyi bir gelişme ol-
makla beraber yetersizdir. Toplu-
mumuzda genel olarak cinsel eğitim 
ve cinsiyet eğitimi bilimsel açıdan 
öğretilmediği için yanlış ve eksik bil-
giler yayılıyor. Bu alanda bilgi kirlili-
ğinin çok yoğun olduğu görülüyor.

Tüm bu bilgi ve değerlendirmeler 
ışığında öneriler hem özel gereksi-
nimli bireyler hem de ’normal ge-
lişim gösteren’ bireyler açısından 
şöyle sıralanabilir;

Cinsel gelişim ve cinsiyet eğitimi ai-
lede başlar, 

1. kademede mahremiyet eğitimiy-
le beraber tuvalet eğitimi peşinden 
dokunulmazlık eğitimi verilmelidir.

Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul, orta-
okul ve lise öğretmenleri yaş ve ge-
lişim özelliklerine göre cinsel eğitim 
hakkında bilgi ve beceri sahibi ol-
malı.

Cinsel gelişim ve eğitim ömür boyu 
sürer. Durağan değil hareketli, kendi 
içinde devinimleri olan bir alandır. 
Bu yüzden her dönem, döneme 
özgü çalışmalar yapılmalı. 

Cinsel eğitim ve cinsiyet eğitimi ala-
nında özel gereksinimli bireyler fark-
lı bir yerde duruyor. Özel durumla-
rı gereği kendini koruma, kollama 
davranışları yetersiz kalabiliyor. 
Farklılıkları toplum içinde birden bi-
re dezavantaja dönüşüyor. Psiko-
lojik olarak birden fazla rahatsızlı-
ğı ve farklılığı bir arada bulunduran 

birey, cinsel açıdan kendini 
koruyamadığında çok ciddi farklı 
psikolojik ve toplumsal durumlarla 
karşılaşabiliyor.

Birçok psikoterapi seansında rahat-
sızlıkların arka planında cinsel ko-
nulardaki bilgisizlik, yanlış bilgi ve 
davranışların bulunduğunu göre-
biliyoruz. Bununla birlikte ihmal ve 
istismar yaşam deneyimleri kişinin 
çocukluk döneminde önemli bir yer 
kaplayabiliyor. 

Daha sağlıklı nesiller ve toplum için 
cinsiyet/cinsel eğitim sadece örgün 
eğitim kurumlarında değil, toplu-
mun her alanında ve özellikle de ai-
lede zorunlu hale gelmelidir. Yoksa 
bir bebekten katil ve sapık bir insan 
yaratmaya devam ederiz.
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Kuzey Kıbrıs’ta Eğitimde Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Tahir Gökçebel

Cinsiyet Eşitliği Kavramı 
Üzerine:

Toplumsal cinsiyet kavramı feminist 
literatüre 1972’de İngiliz sosyolog 
Ann Oakley tarafından sunulmuş-
tur. Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet 
ve Toplum isimli kitabında kadınla-
rın ezilmişliğinde cinsiyetin belirle-
yici olmadığını iddia ederek kavra-
mı dolaşıma sokmuştur. Toplumsal 
cinsiyet bir toplumda kadınlar ve 
erkekler, cinsiyetler için kültür, gele-
nekler, eğitim, din ve diğer kurumlar 
tarafından uygun görülen toplum-
sal roller ve sorumluluklar, davra-
nışlar, konumlar, beklentiler, güç ve 
ayrıcalıklar, hak ve fırsatlar olarak 
tanımlanmıştır. Bunların toplum ta-
rafından kadınlar ve erkeklere yük-
lenmesine toplumsal inşa denilmiş-
tir. Toplumsal cinsiyet, cinsiyetler 
üzerine yüklenen ve dayatılan top-

lumsallaşma yolu ile öğrenilen cinsi-
yet kimliğini anlatan bir kavram ola-
rak tanımlanmıştır.

Toplumsal cinsiyet terimi toplum-
daki farklı cinselliklerin kurgulan-
mışlıklarını vurgular, zaman içinde 
veya değişik topluluklarda, siyasal, 
sosyal, ekonomik ve kültürel dönü-
şümler sonucu değişebileceklerini 
varsayar. Kavram, üremeye ilişkin 
farklı işlevleri olan cinsiyetlere sa-
hip kişilerin, cinsel yönelimleri fark-
lı olanların, değişik tarihsel dönem 
veya kültürel bağlamlarda kurgu-
lanan cinsel kimlikleriyle ilgili tüm 
roller, değerler ve davranış beklen-
tilerini kapsar. Bir zamanlar kadınla-
rın sadece evde anne ve eş rollerini 
benimsemeleri beklenirken, bugün 
artık toplum hayatında her alanda 
yer almaları, iş hayatına katılmaları 
ya da siyasal alanda temsilci rolleri-

ni üstlenmeleri beklenir oldu. Kadı-
nın toplumsal hayata daha çok ka-
tılması, yönetici, lider olması talep 
edilir oldu. Toplumsal cinsiyet kalıp-
ları değiştiği için, artık kız çocukları-
nı okula göndermemek veya erken 
yaşta evlendirmek büyük çoğunluk 
tarafından yanlış olarak kabul edili-
yor. LGBT kişiler de kendi toplumsal 
cinsiyetlerini, kendi eğilimleri doğ-
rultusunda, şekillendiriyor. Toplum-
da farkındalık artıyor.

Farklı cinsiyettekilerin, varoluşların-
da ve gelişimlerinde birbirine bağ-
lı olmalarına rağmen, toplumda yer 
alma biçim ve imkânları açısından 
birbirlerine oranla önemli farklılıkla-
ra sahiptirler. Bu farklılıkların en so-
mut alanlarından birisi kamusal ala-
na da yansıyan boyutu mesleklere 
göre dağılımdır. Farklı cinsiyetteki-
lerin temsil durumu ve konumları 
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eşitlik değil, farklılık ve hatta ayrım-
cılık temelinde oluşmaktadır. Mes-
leklerdeki bu farklılıkların erkekle-
rin lehine olup-olmadığı tartışılır 
olmakla birlikte, büyük oranda ka-
dınların aleyhine olduğun da kuşku 
yoktur.

Toplumsal cinsiyetteki eşitliğe ge-
niş bir perspektiften bakarken; in-
san olarak doğmaktan kaynaklanan 
ve bu yüzden herkesin eşit hakla-
ra sahip olduğu gerçeği öncelikli bir 
gerçektir. Diğer bir belirleyici öğe; 
fırsat eşitliğidir. Diğer bir deyiş ile 
ilerleme kişinin kişisel beceri ve ye-
teneğine bağlıdır. Kadın ve erkek 
aynı işi yapıyorsa aynı maaşı alma-
lıdır. Eşit işe eşit ücret gibi … Üçün-
cü eşitlik türü; şartlarda eşitliktir. 
Fırsat eşitliği, şartlarda eşitliğin do-
ğal bir sonucudur ancak, yaratılma-
sı en güç olandır. Burada anlatılmak 
istenen; bireylere fırsat eşitliği veri-
lirken onların başlangıç noktalarının 
da eşitlenmesidir ki toplumda var 
olan katmanlaşma, eşitsizlikler de 
göz önüne alındığında, yaratılması 
en güç olan eşitlik türünün, şartlar-
da eşitlik olduğu açıkça görülmek-
tedir. Toplumsal cinsiyet kavramını 
(Mainstreaming-ana akım) Avrupa 
1995 yılında benimsemiş olmakla 
beraber, 1997 yılında Amsterdam 
Sözleşmesi ile yasallık kazandırmış-
tır. Eşitliğin bu aşamasında göz önü-
ne alınan şey, toplumsal cinsiyetten 
doğmuş olan sonuçlardır. Örneğin, 
İsveç’te erkeklerin sadece yüzde 
birlik bir kısmı tarafından kullanılı-
yor olmasına karşın erkeklere de bir 
buçuk yıllık doğum izni tanınmak-
tadır. Ailenin kendi çocuğunu yetiş-
tirmesini istemesi durumda devlet 
üç yıl aileye destek olmaktadır. An-
cak bu yükümlülüğün yarısını anne-
ye yarısını babaya yüklemektedir. 
Toplumdaki eşitliği sağlayan temel-
lerden biri toplumsal cinsiyetteki 
eşitliktir. Dördüncü eşitlik türü ise; 

sonuçlarda eşitlik olarak adlandırıl-
maktadır. Pozitif ayrımcılık olarak 
da bilinmekte olan bu eşitlik türü; 
çocuklar, azınlıklar, kadınlar, LGBT 
bireyler … gibi avantajsız gruplara 
bazı imtiyazlar vererek fırsat eşitliği 
sağlamaktadır. En radikal ve en ger-
çekçi olan eşitlik türüdür.

Cinsiyetin toplumsal ilişkiler için-
de kurulması, insanların benlikleri-
nin kuruluşunun da bir parçası olur. 
Nasıl insanlar olunduğunu, nele-
ri hayal edip nelerden vazgeçildiği-
ni, nelerin yapıldığını belirler. Fark-
lı cinsiyettekiler her şeyden önce 
yaptıkları işlerle birbirlerinden ayrı-
lırlar, yürüttükleri faaliyetlerin fark-
lılaşması, onların deneyimlerini de 
farklılaştırır. Cinsiyete dayalı işbö-
lümü, cinsiyeti farklılaştırmakla kal-
maz, aynı zamanda toplumsal kay-
naklara erişimlerini de etkiler ve 
eşitsiz kılar. Bu eşitsizlik, cinsiyete 
dayalı çeşitli ayrımcılık ve engelle-
melerle güçlenir, sadece kadınların, 
farklı cinsiyetlerin, eşit olmayan bi-
reylerin değil, bütün toplumun eko-
nomik, siyasal, kültürel gelişmesi 
önünde ciddi bir engel haline gelir.

KKTC; Eşitlik yasal anlamda 
sadece biçimsel yönden ele 
alınmaktadır:

Anayasa:Madde 8 (Eşitlik)

(1) Herkes, hiçbir ayırım gözetilmek-
sizin, Anayasa ve yasa önünde eşit-
tir, Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa 
ayrıcalık tanınamaz.

Milli Eğitim Yasasında ise: Madde 
10/1 (Fırsat ve olanak Eşitliği)

Toplum bireylerine, eğitim görme-
de fırsat ve olanak eşitliği sağlanır. 
Denilmekte ancak bununla ilgili so-
mut hiçbir yapılanma, kadro oluş-
turma zorunluluğu tanımlanma-
maktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimde 
(erişim, eğitim süreçleri ve eğitimin 
çıktıları) ele alındığında, çocukla-
ra her türlü kalıp yargıdan uzak bi-
çimde, gerçek anlamda eşit haklar 
tanınması, eşit fırsatlar sağlanma-
sı ve eşit muamelenin güvence al-
tına alınması anlamına gelir. Kapi-
talist sistemin yarattığı eşitsizlikler, 
tanınmayan bu coğrafyada toplum-
sal cinsiyet eşitsizliğinde katmer-
lenmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eşitsizlik-
lerin her alanda derinleştiği günü-
müzde, temel bir insan hakkı olarak 
çok daha fazla önem kazanmıştır. 
Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliş-
tirmek, kapitalist sistemin yarattı-
ğı sınıfsal tüm eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmak; yoksulluğu azaltmak, 
sağlığı, eğitimi, korumayı ve refa-
hı desteklemek sağlıklı bir toplum 
oluşturmak demektir. Sağlıklı bir 
toplum iyi bir gelecek, toplumsal bir 
gelişim demektir. Bu felsefeye bağ-
lı bir eğitim sistemi maalesef Kıb-
rıs Türk Eğitim Sisteminin ana ga-
ilesi ve yapılanması olmaktan çok 
uzaktadır. Toplumdaki hiyerarşik 
örgütlenme, kültürlenme, statüko 
sürmekte ve ataerkil yaklaşım her 
alana hakim olmaktadır.

KAYAD (Kadından Yaşama Destek 
Derneği) aktivisti ve “Birlikte 
daha Güçlüyüz” projesinin 
koordinatörü Av. Mine Atlı Kuzey 
Kıbrıs’ta Eğitimde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Üzerine: 

“Kadına Yönelik şiddet ve ev içi şid-
detin ve bunlarla mücadeleye ilişkin 
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstan-
bul Sözleşmesi) 58/2011 Yasası; Av-
rupa Sözleşmesi onay yasası onay-
lanmış ve yürürlüktedir”.

“Bu yasa uyarıca devletlerin sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği yaprak 
ev içi şiddeti önlemesi ve toplum-
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sal cinsiyet eşitliğini sağlaması bir 
yükümlülüktür. Bu konudaki yü-
kümlülüğünü sivil toplum örgütleri 
ile işbirliği yaparak yerine getirme-
si emrediliyor”.

Özellikle 2018 de hazırlanan Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği müfreda-
tının Kıbrıs Türk Eğitim Sistemine 
girmesi çalışmaları önemlidir. İngil-
tere eğitim sistemi incelenerek ha-
zırlanan müfredat konusunda Milli 
Eğitim Bakanlığı ile istişare edilerek 
“Okullara Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ğinin nasıl dahil edileceği” üzerin-
de çalışılmıştır. 14 dersi kapsayan ve 
başlangıçta 13-15 yaş grubuna yö-
nelik hazırlanan müfredat progra-
mında; ergenlik çağındaki biyolojik 
değişmelerin yanında yaşanan duy-
gusal değişmeler, değişik cinsel yö-
nelimlerin tanıtılması (LGBTIQA), 
kendi öz benlikleri, saygınlıkları, şid-
det, baskı, flört, rıza gibi kavramlar-
da farkındalık oluşturulması amaç-
lanmaktadır. KAYAD’ın birçok sivil 
toplum örgütü ile birlikte çalış-
tığı “Birlikte Daha Güçlüyüz 
Projesi” ile müfredat içeriği 
şekillendirilmiş, anlaşıla-
bilir, rahat bir müfredata 
dönüştürülmüştür. Yar-
gı içermeyen, evet-hayır 
olarak zorlamayan, ço-
cukların ve ailelerin sı-
kıntı yaşamadan gö-
rebileceği bir eğitim 
materyali haline geti-
rilmiştir.

Bu hazırlıklar ve çalış-
malardan sonra MEB 
ile imzalanan protokolle 
bu müfredatın, okul müfreda-
tına dönüştürüleceği onay-
lanmasına rağmen bakanlık 
henüz bir adım atmamış-
tır. 58/2011 Kadına Kar-
şı Şiddet ve Ev İçi Şiddet 
Avrupa Sözleşmesi onay 

yasasına göre (İstanbul Sözleşmesi) 
devletlere ev içi şiddetin önlenme-
si ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması konusunda çalışmalar 
ve eğitim yapılması yükümlülüğünü 
yüklemektedir.

AB destekli birçok proje ve yasal ça-
lışmalar pandemi ile birlikte büyük 
darbe almış, fonlamaları durduru-
lan ilk konular olmuşlardır. Toplum-
sal cinsiyet eşitliği mücadelesinde 
ara verilmesi durumunda hızlı bir 
şekilde geriye gitmenin mümkün 
olduğu gerçekliği vardır. Bu yüzden 
özellikle öğretmen sendikalarına ( 
KTOEÖS ve KTÖS) ve sivil toplum 
örgütlerine büyük görev düşmek-
tedir.

“Ev içi şiddet de toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin ürünüdür. Ev içi şidde-
tin kaynağında güç ve kontrol var-
dır. Bir erkeğin bir kadın üzerinde 
tahakküm kurma hakkına sahip ol-
duğuna inanması vardır. Toplumsal 

dönüşüm 
kültürel dönüşüm 

gerektiren bir durumdur. 
Toplumsal cinsiyet adale-

ti sağlanması ancak eğitim-

le başarılabilir” diyen Mine Atlı, bu 
konuda diğer toplumsal paydaşlarla 
birlikte KAYAD olarak çalışmaların 
devamının takipçisi olunacağının al-
tını çizmiştir.

Çocuklar için anne-baba tarafından 
bilindiği andan itibaren, ister do-
ğum öncesinde isterse hemen do-
ğum sonrasında olsun, toplumsal 
cinsiyetin o çocuk için uygun özel-
likleri derlenmeye ve işletilmeye 
başlanmaktadır. Takip eden süreçte 
ise bir kültür ortamına ve dolayısıy-
la toplumsal cinsiyetin özellikleri ve 
kuralları belirlenmiş ortamına do-
ğan bireyin de içselleştireceği top-
lumsal cinsiyet bütün boyutlarıyla 
inşa olunmaktadır.

Kıbrıs Türk Eğitiminin İlk Öğretim 
Programında Somut Örnekler:

Kuzey Kıbrıs’ta İlkokul 1-5. sınıfların-
da kullanılan Hayat Bilgisi ve Türkçe 
okuma kitaplarında ilkokullarda ör-

gütlü KTÖS’ün( Kıbrıs Türk öğret-
menler Sendikası) yaptığı in-

celeme bizlere toplumsal 
cinsiyetteki eşitlik anla-
yışının geliştirilmesi he-
definden ne kadar uzak 
olduğunu gösteriyor.

Kitaplarda yapılan tara-
mada;

Erkek figür sayısı: 
759

Kız figür: 596 (Kızların 
sadece 63’ü pantolon 

giymekte)

Kamusal alanda erkek figürü: 576 
(hastane, okul, restoran, kütüpha-
ne vs…)

Kamusal alanda kız figürü : 393

Özel alanda erkek figürü: 183
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Özel alanda kız figürü: 203 (ev içi 
vs…)

Mesleklerden, ev içi işlere, işbölü-
münden, sorumluluklara kadar her 
alanda belirlenmiş geleneksel rol-
lere bağlı resimler, görevler, tanım-
lar yapılarak ataerkil bir kültürleme, 
eğitim hakim kılınmıştır. Bu çalışma 
ile Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminde var 
olan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği-
nin eğitim yoluyla giderilmesi gaile-
si olmadığı gibi var olan eşitsiz sis-
temin yeniden üretilmesi, var olan 
toplumsal rollerin benimsetilmesi 
anlayışı hakimdir.

Kıbrıs Türk Eğitimi Nereye 
Gidiyor:

Özellikle Kıbrıs Türk Toplumu için 
2002 yıllından sonra Annan Planı, 
AB üyeliği süreci ile hukuk ve siya-
sette gelişmeler sağlamış Toplum-
sal cinsiyet eşitliği farkındalığı için 
çalışmalar yoğunlaşmıştır. Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliği Değişiklik Yasa-
sı, Aile Yasası gibi yasalar çıkarılmış, 
LGBT bireylerin hakları zayıf çalış-
malarla da olsa geliştirme çalışmala-
rı yapılmıştır.

Günümüzde Türkiye’deki mevcut 
iktidarın gerici, geleneksel, muha-
fazakar etkileri, Kıbrıs Türk Eğitim 
Sistemine doğrudan yansımaktadır.  
Öncelikle ilköğretim ve ortaöğre-
tim müfredat programı bazı dersler 
hariç (vatandaşlık, Kıbrıs Coğrafya-
sı, Kıbrıs tarihi gibi) tamamen Türki-
ye Cumhuriyetinden gelen kitapla-
rın müfredatı ile sürdürülmektedir. 
Bağımsız bir devlet olduğu söyle-
nen KKTC’nin Anayasasının geçici 
10. maddesi ile ateşkes durumu de-
vam ettiği sürece yetki TC devleti-
ne bırakılmaktadır. Keza KKTC Milli 
Eğitim Yasasının 22. maddesi ‘’KK-
TC’de uygulanan eğitim ,öğretim iş-
leri Türkiye Cumhuriyeti ile uyumlu 
olmak zorundadır’’ şeklindedir. AKP 

ile birlikte eğitimde dinselleştirme, 
muhafazakarlaştırma amacı ile asi-
milasyon ve entegrasyon çalışmala-
rı Türkiye’deki gibi dizayn edilmeye 
çalışılmaktadır. 2011 yılında KTO-
EÖS (Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğret-
menler Sendikası) başkanı olduğum 
sırada, Tüm meslek liselerine ilahi-
yat alanı açılma dayatmasıyla kar-
şı karşıya kaldık. Aylarca süren gre-
vimiz sonrası bu alan açılamamış, 
sonrasında TC eliyle atanan Kıbrıs 
Türk Vakıflar Dairesi başkanlığının 
katkılarıyla 2013 yılında HSİK (Ha-
la Sultan İlahiyat Koleji  açtırılmış ve 
faaliyete sokulmuştur. Bugün Kıb-
rıs’ın kuzeyinde onlarca dernek, va-
kıf kurdurulmuş, yurtlar açılmış ve 
toplumu dönüştürme çalışmaları 
hızla devam edilmektedir. Okullar-
da ideolojik sembollerle öğrenciler, 
öğretmenler bilinçli olarak çoğaltıl-
mak istenmekte, yargıya bizzat TC 
Cumhurbaşkanı tarafından Müda-
hale edilmektedir. Kurân kursları-
nın bakanlığın yetkisinde olduğuna 
karar veren Anayasa Mahkemesinin 
kararını geri alması için açıkça tavır 
konulmaktadır. 

Yani AKP’nin toplumu dönüştürmek 
için ortaya koyduğu ideolojik tahak-
kümün Kıbrıs Türk Eğitim Sistemine 
her alanda hakim kılındığını, dolayı-
sı ile Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine 
bakış açısının Türkiye ile benzerlik 
göstermeye başladığını belirtmek 
isterim. Laik,demokratik bir top-
lum yapısına sahip olan Kıbrıs Türk 
toplumu başta nüfus, eğitim, eko-
nomik, siyasi, kültürel dayatmalar-
la karşı karşıya bırakılmıştır. AKP’nin  
en yetkili ağızlarınca sürekli ve  hiç 
çekinilmeden dile getirilen “bizde 
ne varsa sizde de olacak” baskıları 
artarak devam etmektedir. Bunlar 
karşısında susmadan, yılmadan mü-
cadele ediyoruz ve etmeye devam 
edeceğiz. 

İnsan haklarını ve kadın-erkek eşit-

liğini benimsemiş nesiller yetiştir-
mek 21. yüzyıl modern  eğitim an-
layışının temel ilkelerinden biridir. 
Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşit-
liği algısının oluşturulmasındae-
ğitim kurumlarının etkisi göz ar-
dı edilemez. Toplumun geleceğinin 
şekillendirildiği yetişme dönemin-
de çocuklara eşitlik algısının kazan-
dırılmasının önemi son yıllarda ül-
kemizde ve dünyada gerçekleşen 
olumsuz vakalara bakılınca daha da 
iyi anlaşılmaktadır. Çocuklara kişi-
lik gelişimlerinin şekillendirildiği dö-
nemlerde doğru ve olumlu toplum-
sal cinsiyet algısının kazandırılması 
kritik değer taşımaktadır  

KULANILAN KAYNAKLAR:

1- Prof.dr. Yıldız Ecevit; Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğinin Temel Kavramla-
rı ( Eğitim Materyali)

2- Celalettin VATANDAŞ; Toplum-
sal cinsiyet ve cinsiyet rollerinin al-
gılanışı 

3- Bryan S.Turner; Eşitlik (Dost Kita-
pevi)

4- İlknur Üstün; Toplumsal cinsiyet 
eşitliği hesaba katabiliyor muyuz? 

5- Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşit-
sizliği; KTÖS Yayınları, kasım.2014

6- Murat Tuncer, Burcu Gezer Şen 
;Okul Öncesi Eğitimde Toplum-
sal Cinsiyet Eşitliğine yönelik Türki-
ye’de yapılan çalışmalar, 2018

7- KAYAD (kadından Yaşama Destek 
Derneği) ;”Birlikte Daha Güçlüyüz” 
(Eğitim Müfredatı- Özeti, 2019)

• Not: Ayrıca Önemli katkısını aldı-
ğım KAYAD (Kadından Yaşama Des-
tek Derneği) aktivisti ve “Birlikte 
daha Güçlüyüz” projesinin koordi-
natörü Av. Mine Atlıy’a çok teşekkür 
ederim.
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Çocuklar Ne Öğrenir Ne Öğretir
Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Büyüme ve gelişme 4 ana dalda ol-
maktadır: Bedensel, ruhsal, bilişsel 
ve toplumsal. Bu dört ana dal, bir-
birlerinin gelişimlerini kışkırtır, za-
man zaman ödünler, birbirlerinden 
aldıkları güçle görkemli bir yapıya 
dönüşür. Bu dönüşümde her yapı-
nın gelişim özellikleri vardır ve su-
nulacak bakım, gözetim, besleme 
katkılarının bu özelliklere göre ya-
pılması gerekir. Eğitim bu katkıların 
en önde gelenlerindendir. Neyin, 
ne zaman, nasıl, kimlerce verilece-
ği özenli bilgi birikimi, deneyim ve 
yetkinlikle belirlenir. Eğitimde ön-
de gelen ülkelerin okullarında eği-
timcilerin en az yükseklisans eğiti-
mi almaları önemli bir koşul olarak 
kabul edilmektedir. Ülkemizde ise 
hızlandırılmış kurslarla “sanki eğiti-
ci” yetiştirildiği sık görülen uygula-

malardan olmuştur. Eğitim çocukla-
rın sindiremedikleri müfredatlarla, 
eğitimciler ise ustalaşamadıkları be-
cerileriyle görevlerini yerine getir-
meye çalışmaktadır. 2016 yılında 
Muş ilinde Muş İl Müftülüğü ile Muş 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın-
dan imzalanan “Eğitimde İş birliği 
Protokolü” çerçevesinde 12 Kur’an 
kursu öğreticisi ile bir çalışma yü-
rütülmüştür. 4-6 yaş öğrencilerine 
eğitim vermeye yönelik olarak dü-
zenlenmiş 3 aylık kurs sertifikası bu-
lunan öğreticiler, dersin öğretmeni 
ile derse girmiş, çocuklarla çalışmış-
lardır. Dönem sonunda öğreticiler-
den alınan bilgilere göre; çalışma 
grubunda yer alan Kur’an kursu öğ-
reticilerinin hiçbiri kendisini 4-6 yaş 
grubu öğrencilere yönelik eğitim-
de yeterli görmemişlerdir. Öğrenci 

velilerinin bu eğitimden beklentile-
ri farklıdır. Anne babaların, değerler 
eğitiminin verilmesi konusunda fikir 
birliği ettiği görülmüştür. Öğretici-
lerin yeterli donanımlarının olmadı-
ğını belirtmelerini saygı ile karşıla-
dım ancak karar vericilerin bu tür bir 
kursun yeterli olacağını düşünmele-
ri ise kaygı vericidir. 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü 
öğrencileriyle hem onlar için uygu-
lama olması hem de çocuklara ilgi 
ve değerlendirme olanağı bulunma-
sı için Atatürk Çocuk Yuvası’na gidi-
yorduk. Gün sonunda da öğrenci-
lerimizden o günü çocuklarla nasıl 
geçirdiklerini paylaşmalarını istiyor-
duk. Çocuk esenliği konusunda çok 
önemli olan bir bölümde okuyan 
öğrenci, ilgilendiği çocuğun yalan 
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söylediğini tahmin ettiğini, çocuğa 
“Bak sakın yalan söyleme yoksa Al-
lah seni taş eder” dediğini raporu-
na yazmıştı. Üniversite üçüncü sınıf 
öğrencisi olmasına karşın, akılcı bir 
yaklaşımda bulunması ve anlatma-
sı yerine Allah ile korkutarak çözüm 
bulmaya çalışması ve bunu yazacak 
kadar doğal karşılaması çok üzü-
cü bir durumdur. Gurur duyduğum 
öğrencilerimin yanı sıra bu tür ör-
nekler hiç olmazsa eğitim dönem-
lerinde yakalanabilecektir, uygun ve 
yeterli eğitimi almayanlar ise yeter-
sizliklerini farklı biçimlerde kapat-
maya çalışacaklardır.

Bu örneğin tekil olduğu düşünül-
memelidir. İtalya‘ya yaptığımız bir 
kültür gezisinde galerideki heykel-
leri sessizce inceliyorduk. Sessiz-
lik, grupta herkesin sevgi ve ilgisini 
üzerinde toplayan 4 yaşındaki Ada 
tarafından bozuldu. Kaygılı bir sesle 
babasına sokuldu ve “Baba bunlar 
çok mu yalan söylemiş?” diye sor-
du. Ada’dan da öğretmeninin, yalan 
söyleyenleri Allah’ın taş edeceğini 
söylediğini öğrendik.

Yapılan çalışmalar çocukların Tanrı 
inancının ailede belirlendiğini gös-
termektedir. Okul öncesi evrede 
gerçekleşen en önemli durum özde-
şimdir. Bu evre, ruhsal gelişim açı-
sından 3-6 yaşa, “Özdeşim Döne-
mi” denilecek kadar önemlidir. Kız 
çocukların babaya, erkek çocukla-
rın anneye ilk aşkları oluşur. Sonra-
sında sağlıklı gelişim gereği çocuk-
lar, kendi cinsiyetindeki ebeveynine 
öykünerek onunla özdeşim kurma-
ya, ona benzemeye çalışır. Özdeşim 
evresinde değerler, rol kazanımları, 
davranış kalıpları da benimsenmek-
tedir. Anne baba çocuğun yaşamın-
daki en önemli kahramanlardır. Bu 
nedenle okulda verilecek dini eği-
timlerin anne baba öğretileriyle ters 
düşmesi çocukların çelişki yaşama-

larına yol açar. Bu durum güven ve 
güvenlik açısından risk yaratacaktır.

Bir yeni yıl tatilinde, o zaman Ati-
na’da görevli olan çok sevdiğim 
dostlarım Mustafa ve Nuran’ın ya-
nına gidiyordum. Benim için her za-
man çok özel olan kızları Zeynep 4.5 
yaşındaydı, anaokuluna yeni başla-
mıştı, dil bilmiyordu ve henüz ar-
kadaşı yoktu. Sınıf arkadaşlarının 
ucunda haç olan kolyeleri çok dik-
katini çekiyor ve sorular soruyordu. 
Ben de giderken Zeynep’e üzerin-
de Allah yazan minik bir altın kol-
ye ve Türkçe resimli kitaplar aldım. 
Zeynep sabah kolyesini takıp, ak-
şam birlikte okuduğumuz kitabını 
alıp okula gitti. Akşamüzeri okuldan 
almaya gittiğimizde öğretmen an-
neyle özel görüşmek istedi “Zeynep 
bugün okulda çok mutluydu, çok 
keyifle oyun oynadı, bütün sınıfa 
kendi dilinde kitap okudu, çocuklar 
baştan şaşırdılar ama sonra çok eğ-
lendiler” dedi. Eve gelince Zeynep’e 
neler olduğunu sorduk. “Ben onla-
rı anlamadığım için onlarla oynaya-
mıyorduk, ben de kolyeme doku-
nup Allah’ı oyuna çağırdım, birlikte 
oynadık” dedi. O keyif ve özgüven-
le “Ben onların okuduğu kitabı anla-
mıyordum ama dinliyordum, onlar 
da benim kitabımı anlamadılar ama 
dinlediler” diye ekledi. Çok kısa bir 
süre sonra sınıfın en güzel konuşa-
nı oldu. Zeynep, erişkinlerin dürüst-
çe dile getiremedikleri, inancın işle-
vini zekası ve içtenliğiyle çözmüştü.

Din eğitiminin anaokulunda başla-
masına ilişkin yapılan tartışmalarda 
en önemli konunun içerik ve akta-
rımı yapacak öğretmenin nitelikle-
ri olduğu çok önemsenmelidir. Yurt-
dışından aldığım, sonraları Türkçeye 
de çevrilmiş olan “Çocukların Tanrı-
ya Mektupları” kitabı, biz büyükler 
için çok önemli dersler içermekte-
dir. Müfredat programlarının çocuk-

ların yaklaşım biçimlerinin gözlenip, 
gelişim evre özelliklerinin belirlenip, 
çocukluğu her yönüyle bilen alan 
uzmanlarınca tartışılarak hazırlan-
ması gerekmektedir.

Çocuklardaki Tanrı imgesi konusun-
da ülkemizde de yapılmış araştırma-
lar vardır. Çocuğun Tanrı imgesi, ai-
lesinin aktarıları ve kendinin aile içi 
ilişkileriyle biçimlenir. Sevgi, say-
gı, hoşgörü, paylaşma gibi değerle-
rin başat olduğu evlerde, çocukların 
Tanrı imgelerinin bu özellikleri ta-
şır nitelikte olduğu görülmektedir. 
Şiddet, ezim, bencillik gibi duygu ve 
yaklaşımların başat olduğu evlerde 
ise çocuğun Tanrı ile olan ilişkisi de 
korkuyu, ceza beklentisini, öfkeyi 
önceleyen bir ilişkiyi yansıtacaktır.

1987 yılında 4.5 yaşında olan kızı-
ma bakan sevgili Fatma Teyzemiz, 
kızımın “nenesi” okuma yazması ol-
mayan, Kutludüğün Köyünden ge-
len, bembeyaz yaşmağı, mis gibi sa-
bun kokan, beş vakit namazını kılan 
bir büyüğümüzdü. Evimizin çok ya-
kınında Kocatepe Camii yapılmış-
tı. Fatma Teyze görmek istediği için 
kızımı da alarak birlikte camiye git-
tik. Kızım caminin görkeminden çok 
etkilendi “Anne burası neresi?” di-
ye sordu. Fatma Teyze hemen atıl-
dı “Burası Allah’ın evi” dedi. Kızım 
büyük bir mutlulukla “Aaaaaa ne 
güzel, gelmişken bir de Allah’ı gö-
relim” dedi. Allah’ın görünmediği-
ni, bizleri koruduğunu, dileklerimizi 
yerine getirdiğini, çiçekleri, ağaçla-
rı, hayvanları da yarattığını ve koru-
duğunu söyledim. Kızım bir an ka-
fasında tarttı ve “Enerji gibi desene 
anne” dedi. Kızımın bulduğu bu gü-
zel açıklama pek çok yetişkinin dü-
şüncesinin ötesindedir.

İnsanların yaptıkları değerlendirme-
ler, onların yetiştiriliş biçimleriyle, 
kendilerine kazandırılan değerler-
le, özdeşim örnekleriyle belirlenir. 
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Öğretmen ve arkadaşlar yaşamda 
önemli özdeşim örnekleridir. Okul-
culuk oynayan bir çocuğun nasıl bir 
öğretmende okuduğu hemen an-
laşılır: Yöntemi şiddet ağırlıklı olan 
bir öğretmenden gelen çocuk, öğ-
retmenlik rolünü oynarken cet-
veli elinde olur, sağa sola hiddetle 
vurur. Sevecen bir öğretmenin öğ-
rencisi ise sessiz oturma uyarısını 
“Haydi çocuklarım, çiçek olalım, bö-
cek olalım” sözcükleriyle yapmakta-
dır. İnanç ve ibadet de böyledir. Din 
üzerinden korku, cezalandırma, kin 
ve öfkenin hakim olduğu eğitimle-
rin, dinin esas oluşturmak istediği, 
sevgi ve hoşgörüyü kazandırması 
olası değildir.

3-6 yaş çocuğuna eğitim verecek ki-
şilerin, bu dönem çocuk özelliklerini 
çok iyi sindirmeleri gerekmektedir. 
Çocukların gelişim evre özellikleri 
niteliksel değişimler göstermekte-
dir. Sözgelimi bir çocuk korku için-
de annesine “inek kadar bir köpeğin 
kendini kovaladığını” anlatabilir. Bu 
onun yalan söylediğini ya da abarttı-
ğını göstermez. Bilişsel ve duygusal 
yapısı nedeniyle o köpek gerçekten 
inek kadar büyük olarak algılanmak-
tadır.

Alanyazında çocuklara verilecek din 
eğitiminin nitelikleri ve yolları ko-
nusundaki çalışmalarda bilişsel ve 
ruhsal gelişim özelliklerinin önce-
lendiği görülmektedir. Gerek ruh-
sal gelişim, gerekse bilişsel gelişim 
konusunda en bilinen kuramların 
bu eğitimle ilişkisi tartışılmaktadır. 
Ruhsal gelişim kuramları açısından 
Freud’la başlayan tartışmalar, nere-
deyse tüm ruhsal gelişim kuramları 
ile sürmüştür. Bilişsel gelişim konu-
sunda adı en çok geçen ve eğitimde 
önemli kilometre taşı olan yaklaşım 
Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı-
dır. Kısıtlı zaman ve yer nedeniy-
le bu kuramların ayrıntısına burada 

girmeyeceğim, ancak tümünde or-
tak olan noktalardan bazılarını vur-
gulamak isterim:

Ruhsal gelişim olarak bebeğin doğ-
duğu andan başlayarak anne ba-
basıyla kurduğu ilişkinin önemi ve 
özellikleri alanda sözü geçen tüm 
kuramcılar tarafından önemsenmiş-
tir. Bu ilişki biçiminin kimlik gelişi-
minden, kurulacak ilişkilere kadar 
şimdi ve sonrası için belirleyici ola-
cağı kabul edilmektedir. 

Ruhsal gelişimde de çocuğun için-
de bulunduğu gelişimsel dönemin 
çok başat özelliklerinin olduğu, ka-
zanımların bu özellikler çerçevesin-
de oluşacağı vurgulanmaktadır. 

Bilişsel gelişim açısından bakıldı-
ğında da benzeri ilkeler geçerlidir. 
Yaşamın ilk yılları zekanın en hızlı 
geliştiği, bu evredeki kayıpların ile-
riki yıllarda ödünlenmesinin çok zor 
olacağı bilinmektedir. Verilecek eği-
timin ve yaptırılacak etkinliklerin 
gelişim düzeyi gözetilerek belirlen-
mesi tüm alan çalışanları tarafından 
benimsenen bir ilkedir. Üzüntüyle 
belirtmek gerekir ki bu ilke özellikle 
son zamanlarda en çok gözardı edi-
len ve önemsenmeyen konudur. 

Okul öncesi dönemde çocukların 
ölüm gibi soyut kavramları anlama 
konusunda zorluk yaşadıkları sık 
görülmektedir. Bir kayıp haberinin 
çocuğa verilmesi özel bilgi, özen ve 
yetkinlik gerektirir. Zaman zaman 
gerçek bir kayıp olmadan da çocuk-
lar farklı nedenlerle anne babaları-
nı kaybetme korkusu yaşayabilir. Bu 
konuya din temelli yaklaşımların ço-
ğunda çözüm olarak çocuğa “ahi-
ret inancını aşılamak” olarak göste-
rilmektedir. Bu yaklaşım çocuk için 
uygun bir yol değildir. “Öteki dünya-
yı sevdikleriyle birlikte olacağı güzel 
bir yer olarak” tanımlamak çocuklar 
açısından sorun yaratıcı niteliktedir.

Hacettepe Çocuk Ergen Ruh Sağ-
lığı ve Hastalıkları Kliniğimizde bir 
gün can dostum Doktor Bahar Gök-
ler’le bir proje üstünde çalışıyorduk. 
Acil servisten ardı ardına ağlayan 
ve kusan çocuklar gelmeye başla-
dı. Tümünün aynı sınıftan olduğunu 
öğrendik. Din Bilgisi ve Kültürü der-
sinde öğretmen “ahirete hazırlık” 
başlığında bir konu işlemeye karar 
vermiş. Çocuklara gözlerini kapat-
malarını, başlarını sıranın üzerine 
koymalarını istemiş. “Şimdi öldü-
nüz”, “Şimdi sizi yıkadılar”. Pamuk-
lar vb. ayrıntılar aktarılarak nere-
deyse bilinç kaymasının olduğu bir 
tabloda gömülme aşamasına kadar 
gelinmiş. Kaygıları giderek artan ço-
cuklar, bedenlerinin kurtlar tarafın-
dan kemirildiği bilgisiyle kusarak, 
ağlayarak, titreyerek tepki verme-
ye başlamışlar. Durum yatıştırıla-
mayınca aileler okula çağrılmak zo-
runda kalmış ve sonra hastaneye 
getirilmişler. “Çocuk istismarı” ola-
rak nitelendirilebilecek bu durumun 
çocuklar üzerindeki örselemesini 
onarmak çok zor oldu. Korumasız 
küçük yüreklerinde ve belleklerin-
de neler kaldı, onu bilemiyoruz. Bu 
öğretmen ise sadece başka bir oku-
la atandı.

Din eğitiminin okullarda verilip ve-
rilmemesi, hangi yaşta nasıl verile-
ceği, içeriği tartışması farklı ideolo-
jilerin çatışmasında birer araç olarak 
kullanılmaktadır. Geniş çerçeveden, 
çocuk gelişim özellikleri gözetilme-
den, verilen iletilerin nasıl yorum-
lanacağı bilinmeden hazırlanan bir 
müfredat programı ve yeterli dona-
nımı olmadan çalışan öğretmenlerin 
aktarımıyla din derslerinin beklenti-
nin tam tersi sonuçlar verebilece-
ği açıktır. Erişkinlerin bile adını an-
maktan korktukları için “üç harfliler” 
olarak andıkları cin kavramının ço-
cuk üzerindeki etkisinin düşünül-
mesi gerekmektedir. Derste “cen-
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neti” çok abartılı tanımlarla aktaran 
öğretmenin 2 öğrencisi kendi ara-
larında anlaşarak özkıyım (intihar) 
girişiminde bulunmuştu. Öğret-
mene göre çocukların henüz adet 
görmedikleri için günahsız oldukla-
rı vurgulanarak, direkt cennete gi-
decekleri aktarılmıştı. Bazı yaşam 
zorlukları olan çocuklar da her şe-
yi yapabilecekleri, her istekleri ger-
çekleşeceği, her istedikleri kişinin 
yanında olabileceği bir fırsatı kaçır-
mamak adına bu dünyadan göç et-
meyi seçmişlerdi. İnanca yönelik bir 
ders, dersi veren kişinin kişisel duy-
guları, amaçları, bilgi ve inançlarıyla 
şekillendirilmemelidir. Bir şeyin ilke-
lerinin ve kurallarının olmayışı, o ko-
nuda iyi niyetli olmayan kişilere uy-
gulama konusunda sıra dışı yetkiler 
sağlamaktadır.

Susam Sokağı Programının yayını sı-
rasında yaşadıklarım, çocuklarla ça-
lışırken ne denli özenli davranıldığı-
nı örnek olarak paylaşmak isterim. 
Susam Sokağı Programı Türkiye’de 
yayına gireceği sırada programın 
Mr. Hooper isimli karakterleri can-
landıran aktör öldü. ABD’nin çocuk-
la çalışan psikologları, eğitimcile-
ri, psikiyatristleri bu durumun nasıl 
ele alınması gerektiği konusunda 
yoğun toplantılar yaptılar. Öneri-
lerden biri Mr.Hooper’ın bir geziye 
gittiğinin söylenmesi biçimindey-
di. Bu fikir reddedildi çünkü çocuk-
lar bunun doğru olmadığını duyar-
larsa programa ilişkin güven yitimi 
söz konusu olabilirdi. Sussam So-
kağı Programı okul öncesi dönem 
çocuklarına yönelik olduğu ve ço-
cukların izleme sırasında yalnız ola-
bilecekleri düşünüldüğünde “ölüm” 
konusunun işlenmesinin sorun ya-
ratacağı tartışıldı. Sonuçta bulunan 
çözüm, 3-6 yaş çocuğu olan anne 
babalara çocuklarıyla ölüm konusu-
nu nasıl konuşacaklarına, sorulması 
olası soruların nasıl yanıtlanacağına 

ilişkin bilgilendirme kitapçıkları ha-
zırlandı. Bu konunun işleneceği ya-
yın saatinde bu yaş grubunda ço-
cukları olan ebeveynler izinli sayıldı, 
çocuklarının yanlarında oldular ve 
olabilecek en uygun biçimde bu zor 
konu işlendi. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları-
na Dair Sözleşme, Birleşmiş Millet-
ler Genel Kurulu tarafından 20 Ka-
sım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. 
Sözleşmenin maddelerinde inanç 
özgürlüğü vurgulanmaktadır. Ülke-
miz de bu sözleşmeyi bazı madde-
lere çekince koyarak kabul etti. Bu 
sözleşmeye göre;

Madde 14

Taraf Devletler, çocuğun düşünce, 
vicdan ve din özgürlükleri hakkına 
saygı gösterirler.

Taraf Devletler, ana–babanın ve ge-
rekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun 
yeteneklerinin gelişmesiyle bağda-
şır biçimde haklarının kullanılma-
sında çocuğa yol gösterme konu-
sundaki hak ve ödevlerine, saygı 
gösterirler.

Bir kimsenin dinini ve inançları-
nı açıklama özgürlüğü kanunla ön-
görülmek ve gerekli olmak kaydıy-
la yalnızca kamu güvenliği, düzeni, 
sağlık ya da ahlâki ya da başkaları-
nın temel hakları ve özgürlüklerini 
korumak gibi amaçlarla sınırlandırı-
labilir.

Madde 29

Taraf Devletler çocuk eğitiminin 
aşağıdaki amaçlara yönelik olması-
nı kabul ederler:

Çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, 
zihinsel ve bedensel yeteneklerinin 
mümkün olduğunca geliştirilmesi;

İnsan haklarına ve temel özgürlük-

lere, Birleşmiş Milletler Antlaşma-
sında benimsenen ilkelere saygısı-
nın geliştirilmesi;

Çocuğun ana–babasına, kültürel 
kimliğine, dil ve değerlerine, çocu-
ğun yaşadığı veya geldiği menşe 
ülkenin ulusal değerlerine ve ken-
disininkinden farklı uygarlıklara say-
gısının geliştirilmesi;

Çocuğun, anlayışı, barış, hoşgörü, 
cinsler arası eşitlik ve ister etnik, is-
ter ulusal, ister dini gruplardan, is-
terse yerli halktan olsun, tüm insan-
lar arasında dostluk ruhuyla, özgür 
bir toplumda, yaşantıyı, sorumlu-
lukla üstlenecek şekilde hazırlan-
ması;

Doğal çevreye saygısının geliştiril-
mesi.

Madde 30

Soya, dine ya da dile dayalı azınlık-
ların ya da yerli halkların var olduğu 
devletlerde, böyle bir azınlığa men-
sup olan ya da yerli halktan olan ço-
cuk, ait olduğu azınlık topluluğunun 
diğer üyeleri ile birlikte kendi kül-
türünden yararlanma, kendi dinine 
inanma ve uygulama ve kendi dilini 
kullanma hakkından yoksun bırakı-
lamaz.

Ülkeler arasında verilen din eğitimi, 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye 
atıfta bulunmakla birlikte değişiklik-
ler göstermektedir: Kuzey Avrupa 
Ülkelerinde farklı din ve mezheple-
rin tanıtımının farklılıklarla ve çe-
şitliliklerle barışık yaşamak, kendi-
ne benzemeyene saygı ve hoşgörü 
oluşturmak için bir yol olarak görül-
mektedir. Eğitim ve Kültür Bakanlı-
ğının amacını, din özgürlüğünü ve 
tüm insanlara dinlerini açıklama ve 
uygulama olanakları sağlamak ola-
rak belirtmektedir. Finlandiya’da din 
eğitim sistemi, çoğunluk Lutheran 
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eğitimine paralel olarak 13 azınlık 
dini ve laik etik konularının işlendi-
ği bireysel müfredatı içermektedir. 
Okul öncesi konular daha çok efsa-
ne ve dini kitaplardaki öykülerin ço-
cuklara uyarlanmış biçimidir. Her 
programda çocuklar, farklı sanatsal 
çalışmalarla (resim, şarkı, drama vb) 
kendilerini, düşüncelerini, soruları-
nı aktarmaları olanağı bulmaktadır. 
Kültürel farklılıkların güçlendirilme-
si çoğu zaman azınlıkları destek-
lemekle el ele gibi görünmektedir. 
Finlandiya uygulamasında temelde-
ki yaklaşım ve konuların işleniş fel-
sefesi saygı ağırlıklıdır.

-Herkesin kendini ve diğerini kabul 
etmesi gerektiğine dikkat çekiyo-
ruz,herkes farklıdır. Yani herkesin 
görünüşü, dili dini farklı olabilir ama 
yine de Fin toplumuna aittir”. “Bir 
çocuk Müslümanım diyorsa Müslü-
man olmaktan gurur duymalıdır. Bu 
diğerlerinden daha iyi olduğu anla-
mına gelmez, sadecediğerlerinden 
farklı demektir, kendi adetleri var-
dır”. Farklı din ve mezhepte olan ki-
şilere karşı erişkinlerin ve yönetici-
lerin takındıkları tutumlarla bu tür 
bir felsefenin yerleşebilmesi biraz 
zor görülmektedir ancak bu tür iç-
sel barışıklık, saygı ve özgüven için 
hepimizin çok çaba göstermesi ge-
rektiğini vurgulamalıyım.

Annem çok güzel yemek yapardı 
ama börek ve kurabiyeleri herkes-
çe bilinirdi. Evimizde günaşırı kura-
biyeler pişerdi. Sevgili annem nere-
deyse yoldan geçenlere bile ikram 
ederdi. Babaannemlerin Hristiyan 
komşularına da Paskalya Çörekle-
ri yapardı, onlar için yumurta bo-
yardı. Ben de temiz giysilerimi gi-
yer, onların da bayramlarını kutlar, 
annemin hazırladığı bu armağanla-
rı götürürdüm. Onlar da bizim bay-
ramlarımızda şık ve özenli giysilerini 
giyer, dedemlere kutlamaya gelir-

lerdi; bana da hala sakladığım çok 
güzel mendiller verirlerdi. Bu kom-
şularımızın biraz ötesinde benim 
“Üzgün Nermin Teyze” dediğim, 
komşuların “Dönme Nermin” de-
dikleri, babaannemin ise “Nermin 
Hanımefendiciğim,” diye hitap etti-
ği komşularımız otururdu. Ailem bu 
“Dönme” sözcüğüne çok sinirlenir-
di. Çok sevdiği eşi ile evlenmek için 
Nermin Hanım bu ismi Müslümanlı-
ğı kabul ettikten sonra almıştı. Ba-
bam “Bu nasıl ayırımcılık ve nasıl 
dışlama?” diye söylenirdi “Kadınca-
ğız dinini değiştirmiş ama yine dış-
lamak için fırsat kolluyorlar”. Çocuk 
sezgimle Nermin Teyzenin üzgün 
oluşunu anlamış ama nedenini bile-
memiştim. Bir kişinin Müslüman ya-
pılmasıyla övünen insanların kalple-
rini Nermin Teyze’ye açmamalarının 
gerçek inançla bağdaşmadığını son-
raları daha iyi anladım. 

Yukarıda sözünü ettiğim Çocukla-
rın Tanrıya Mektupları kitabında 
çocuğun sorgulayıcı mektubu bi-
zim çocuklarımızın bu olanağı bu-
lup bulamayacağı konusunda kaygı-
lanmama neden olmaktadır. İncil’de 
aktarılan ve din dersinde paylaşı-
lan bir öyküde denize atılan Jonah, 
bir balinanın midesinde 3 gün geçi-

rip kıyıya ulaşıyor. Bu durum çocu-
ğun aklına yatmamış olacak ki içten-
likle bunu sorabiliyor: “Sevgili Tanrı, 
anlatılan bu öykü bana pek inandırı-
cı gelmedi, sen ne düşünüyorsun?” 
Ya da “Sevgili Tanrı, Holloween’de 
Şeytan’ın kıyafetini giyeceğim, sen-
ce sorun olur mu? Marnie” şeklinde 
kaygısını dile getirebiliyor. “Sevgili 
Tanrı, insanları ölmelerine izin verip 
yenilerini yapmak yerine bildikleri-
ni hayatta tutsan ya. Jane”, “Sevgi-
li Tanrı, zürafanın böyle mi olması-
nı istedin yoksa bu kazara mı oldu? 
Norma” biçiminde aklına yatmayan 
bir durumu Tanrıyla söyleşebiliyor. 
Ülkemizde az da olsa benzeri uygu-
lamaların tezlerde kullanıldığını gö-
rüyorum. Sonuçlar ilgi çekici, ancak 
bu çalışmalarda böyle sorular sor-
manın günah olduğunu söyleyip, 
tepkiler gösterip ortamı terk eden 
öğrencilerin olduğu da görülüyor. 

Polatlı’ya ilk gidişimizde 5 yaşım-
daydım. Aynı avluya açılan ikişer 
odalı 3 evden ortadakinde biz otu-
ruyorduk. Komşumuzun benden 1.5 
yaş büyük kızı vardı. Çıkardığı sese 
çok özendiğim küçük takunyalar gi-
yerdi, bana ablalık etmeye, sokak 
oyunlarını öğretmeye çalışırdı. Ezan 
okunduğu zaman beni “hazır ol’a” 
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geçirir, A’dan sonra gelen z’yi vur-
gulayarak “Azz Allah” demem ge-
rektiğini söylerdi. Birkaç kez dedi-
ğini yaptım ama Allah’a neden “Az” 
demem gerektiğini anlamamıştım. 
Bunu çok şey bilen arkadaşıma sor-
duğumda “Sus kız günah, öyle şey-
ler sorulmaz” diye beni tersledi. 
“Gel annene soralım” diye yılmaz 
bir biçimde yanıt aradım. Annesin-
den aldığımız yanıt arkadaşımın-
kinden farklı değildi. Arkadaşım 
“Nasılmış” gibi bana baktı, onun açı-
sından durum noktalandı. Eve git-
tiğimde “günaha girmeden” yumu-
şak bir biçimde anneme sormaya 
çalıştım. “Anne biliyor musun arka-
daşımın ve annesinin dediğine gö-
re Allah’a “Az Allah” dedemiz gere-
kiyormuş”, dedim. Annem şaşırmış 
bir biçimde yüzüme baktı, anlama-
ya çalıştı, sonunda gülmeye başla-
dı. “Sanırım kulaktan kulağa oynar 
gibi biraz hata olmuş. “Aziz Allah” 
demek isterken düşünmeden, sor-
gulamadan kullandıklarından “Aziz 
sıfatı Az olarak anılmaya başlamış” 
diye açıkladı (Aziz, sayılan, kutsal, 
değerli, sevgide çok üstün tutulan, 
çok sevilen anlamına gelmektedir). 
Ertesi gün ben yeni öğrendiğim bir 
bilgiyi arkadaşımla paylaşma coşku-
suyla sokağa çıktım. Hiç bekleme-
diğim bir tepkiyle karşılaştım. Ar-
kadaşım “Anneeee bu ne diyo” diye 
bağırarak eve koştu ve bir daha so-
kağa çıkıp benimle oynamadı. Ne 
olduğunu anlamam o yaşta olanak-
sızdı, şimdi bile akıl temelli anlamak 
zor. Babamın kursu bitip Konya’ya 
tayinimizin çıkması, beni bu karma-
şadan kurtardı. Arkadaşımın evinde 
soru sorulamadığı, yanıtlar dogma-
tik biçimde kabul edildiği için benim 
açıklamam onları ailecek rahatsız 
etmişti. Bilgilerin katı kalıplar halin-
de verilmesinin ilerde yeni bilgiler 
kazanma olasılığını engelleyebildiği, 
çocuğun zihninin körelebildiği, yan-
lış yöne sapabildiği belirtilmektedir

Konu buraya gelince çocukların 
kendi dilinde dua deneyiminin, ço-
cuğun kendini tanıma ve birey ol-
ma sürecinde etkili olabileceği ileri 
sürülmektedir. Kendi sözcükleriy-
le, içtenlikle duygularını, dileklerini, 
beklentilerini hatta sitemlerini dile 
dökmek çocukta hem kendi ile ilgi-
li farkındalığa neden olacak hem de 
kendini daha güçlü hissettirecektir. 
Araştırma desenleri sorunlu olma-
sına karşın bu konuda Ülkemizde 
de yapılan çalışmalar vardır. Sıradı-
şı bir biçimde Şurada kabul edilen 
okulöncesi din eğitimi konusunda 
basında çıkan haberler bu eğitime 
ilişkin derin kaygı duymama yol aç-
maktadır. Söz kendi dilinde ibade-
te gelince gurur duyduğum bir aile 
anımızı paylaşmak isterim:

Dedem hekim, hattat ve hafızdı, çok 
renkli bir insandı, anlatılacak çok anı 
var ama en değerlisi Atatürk’le olan 
anısıdır. Bu anıyı paylaşmak konu-
sunda bilmeden beni yüreklendiren 
sayın, sevgili Sinan Meydan olmuş-
tur. Kitabını okurken orada dede-
min anısını görmek beni çok heye-
canlandırmış ama aynı zamanda 
utandırmıştır. Bu anıyı ve üzerimde-
ki etkilerini ben de paylaşmak iste-
dim. Keşke bu paylaşımı çok daha 
önce yapsaydım.

Dedem, Atatürk’le olan ve çeşitli ga-
zetelerde yayınlanan kıymetli anısı-
nı anlatmaya şöyle başlardı “1926 
senesi Mayıs’ının 22. günüydü. Bur-
sa Türk Ocağı’na kayıtlı ve faal üye-
lerinden olan Dr. Nazifi Şerif’ten al-
dığım bir tezkerede Atatürk’ün Türk 
Ocağı’na buyuracakları ve üyeler-
le hasbıhal edecekleri bildiriliyor ve 
benim de mutlaka hazır bulunmam 
isteniyordu.” Dedem bu anısını an-
latırken her seferinde çok heyecan-
lanıyor, ben de her dinlediğimde 
bu heyecana eşlik ediyordum. Ata-
türk’le birlikte olmak…Ne olağanüs-

tü bir yaşantı ve şans. Dedemi çok 
sevmemde bu anının da etkisi oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Türk Ocağı’nda yapılan bu unutul-
maz toplantıda önce değişik konu-
larda konuşulmuş sonra din konusu 
açılmış. Kuran’ın Türkçeye çevrilme-
sinin uygun olup olmadığı tartışma-
ya açılmış. Atatürk çevrilsin ya da 
çevrilmesin diyenlerin verdikleri ya-
nıtlarla yeterli savunuyu yapama-
dıklarından yakınmış. Görüş alışve-
rişleri sürerken dedem söz istemiş, 
Atatürk “Buyurunuz sizi dinliyorum” 
demiş. “Muhterem Gazimiz, arzu 
buyurduğunuz cevabı Kuran bizzat 
kendi diliyle veriyor” diyerek Yusuf 
Suresi 2. Ayet’ini “İnnaenzelnahü-
Kur’anenArabbiyenle’allekküm-
ta’kilüm” okumuş. Bu ayetin anla-
mını soran Atatürk’e “Muhterem 
Gazimiz, bu ayette “Siz anlayabile-
siniz diye biz onu Arapça bir Kur’an 
olarak indirdik” deniliyor” yanıtını 
vermiş ve eklemiş “Biz Kur’anı Arap 
kavmine indirdiğimiz için Arapça in-
dirdik çünkü Kur’an yalnız okumak 
değil anlamanız içindir.”

“Muhterem Gazimiz, Kuranın asıl 
maksadı ve isteğine yönelik, mün-
derecatını (kapsamını) bilmeyen 
Türkler için Türkçeye tercüme edil-
melidir ki manasını anlayabilelim. 
Sualinize Kur’anın okuduğum aye-
tinden daha veciz bir cevap olur 
mu?”

Dedem burada duygulanmaya baş-
lardı: “Rahmetlinin yüzünde bir dik-
kat ve memnuniyet emaresi (be-
lirtisi) belirdi, “Ayeti bir daha okur 
musunuz?” dedi. Okudum ve ma-
nasını da tekrarladım. Bu cevabım-
dan o kadar memnun oldu ki he-
men yerinden kalkıp bana doğru 
gelerek elini uzattı ve “Çok teşekkür 
ederim” diyerek elimi sıkmak iste-
di. Ben daha süratle önlerine gide-
rek elini öptüm. “Hakikaten bu ce-
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vap beni tatmin etti. Çok memnun 
oldum” dediler. O günkü tartışmalar 
bir saat kadar daha sürmüş. Atatürk 
son olarak “Evet hakikaten Kur’an-
da çok büyük hikmetler ve düstur-
lar vardır. Hele Yasin Suresi ne şaha-
ne yazılmıştır. Ben Kur’an okumak 
istediğimde çok defa Yasin Suresini 
okurum” diyerek toplantıyı sonlan-
dırmış. Bu anı dedemin bize verdiği 
din eğitiminin temelini oluştururdu. 

Dedemin yaldızlı hat yazısıyla yazdı-
ğı tablolardan biri namazda ve deği-
şik zamanlarda en çok okunan Fati-
ha Suresiydi. Dedem bu surenin iki 
yönünü çok vurgulardı: “Rahmân 
ve rahîm olan Allah’ın adıyla”. Rah-
man ve rahim sözcüklerinin anlamı-
nı sorduğumda dedem çok mem-
nun olmuştu. Çünkü anlamanın ve 
anlamadığı bir şeye kendince an-
lamlar yüklemenin akıl ve zeka ile 
ilişkisi olmadığını biliyordu. Rahma-
nın anlamının “Tanrı’nın her canlının 
ihtiyaçlarını ayrım yapmadan karşı-
laması, aynı zamanda sonsuz mer-
hamet sahibi olma anlamında kul-
lanıldığını söyledi dedem. O zaman 
ailem, sevdiklerim, ipek böcekle-
rim, kedim için de dua edebilece-
ğimi öğrenmek beni mutlu etmiş-
ti. Rahim sözcüğünün “Bağışlayıcı, 
koruyan, acıyan, hoş gören” anla-
mı ile içimdeki sevgi ve barış keyif-
le yeşermeye devam etti. İkinci ola-
rak “(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk 
ederiz yalnız senden medet umarız” 
ayetinin üzerinde konuşurduk. Kut-
sal kitabın belirttiği gibi bir ibadette 
benimle Allah arasına kimsenin gir-
memesi, kimsenin kendine farklı sı-
fatlar yüklememesi ya da öyle gös-
termemesi gerektiğini vurgulardı 
dedem. İyi insan olmaya çalışmanın 
ve bunu olabildiğince başarmanın 
en önemli görev ve ibadet olduğu-
nu konuşurduk dedemle.

Susam Sokağı programında çok 

önemsediğim bir başka uygula-
mayı paylaşmak isterim. Bu prog-
ram kapsamında çocukla çalışan 
deneyimli alan uzmanlarından bir 
ekip oluşturulmuştu. Bu ekip “Ya-
zarın Not Defteri” isimli kapsam-
lı bir bilgilendirme kılavuzu hazır-
lamıştı. Burada metin yazarlarına, 
çocuklara aktarılmasının istendiği 
değerler ve davranış örnekleri be-
lirtilmiş, işlenecek her konuya uy-
gun biçimlerde yerleştirilmesi öne-
rilmişti. Söz gelimi “yolda bir çocuk 
annesiyle yürürken gösterilecek-
se, çocuk kesinlikle yolun iç tarafın-
da ve annesinin elini tutar biçimde 
işlenmelidir” gibi ilkeler belirlen-
mişti. Diğer bir deyişle bu konunun 
bir başlık biçiminde ders formatın-
da değil, bir yaşam biçimi şeklinde 
yer etmesi uygun görülmekteydi. 
UNESCO’nun da desteklediği Ya-
şayan Değerler Eğitimi Programı’n-
da 12 evrensel değer işlenmektedir. 
Program 14 yaş çocukları için hazır-
lanmıştır. Çünkü soyut kavramların 
içselleştirilebilmesinin bu yaşlar do-
laylarında olabildiği bilinmektedir. 
MEB tarafından ders programların-
da yer bulan 10 değer aktarılmakta-
dır. UNESCO ve MEB’nın ortak de-
ğerleri adalet, dürüstlük, saygı ve 
sorumluluktur. UNESCO’da bunla-
ra ek olarak alçakgönüllülük, barış, 
birlik, cesaret, hoşgörü, işbirliği, öz-
gürlük, sadelik, saygı varken MEB’n-
da, dostluk, özdenetim, sabır, sevgi, 
vatanseverlik ve yardımseverlik yer 
almaktadır. Yaşayan Değerler Eğiti-
mi Programı’ndan esinlenerek da-
ha küçük yaştaki çocuklara yönelik 
programların da oluşturulduğu ça-
lışmalar vardır. Bu tür uygulamala-
rın etkililiği konusundaki araştıma-
lar ön test/ sontest yaklaşımlarıyla 
ölçülmektedir. Oysa uygulamaların 
davranışa dönüşebilme gücünün 
araştırılması gereklidir. Okulönce-
si dönemde “ben merkezli” olan ço-
cuğun eşduyum(empati) becerisini 

kazanmadan başkalarının haklarını 
içselleştirebilmesi zordur. Anne ba-
balara çocuklarıyla keyifli etkinlik-
lerin yapılabileceği kılavuzların ha-
zırlanmasının, “Öğretmenin Not 
Defteri” uygulamasındaki gibi, de-
ğerlerin kazandırılmasına daha çok 
katkı sağlayacağı düşüncesindeyim.

Eğitimin çıktılarının yeterince sağ-
lıklı ve özenli değerlendirilmediği 
kanısındayım, okuduğum çalışma-
lardaki araştırma deseni hataları, 
verilerin güvenirliğini ortadan kal-
dırmaktadır. MEB’nca yapılan de-
ğişikliklerin nedenleri konusunda 
ve sonuçları konusunda görgül ve-
rilerin ortaya çıktığı araştırmalar 
yok denecek kadar azdır. Örneğin, 
4+4+4 uygulamasına geçilmeden 
önce bilimsel verilere dayanarak ça-
lışmalar yapılmış olsa on binlerce 
çocuğun örselenmesinin de önüne 
geçilmiş, eğitimden uzaklaşmaları 
engellenmiş olurdu. Sonrasında bile 
çok saygı duyduğum birkaç çalışma-
nın ötesinde araştırmalar yapılmadı. 
Eğitimin kısa ve uzun erimli sonuç-
larının araştırılması bilgi ve yetkin-
lik ister, daha da önemlisi gerçeğin 
dürüstçe merak edilmesi önemli-
dir. Yukarıda sözünü ettiğim Muş ili-
mizdeki çalışmada keşke çocukların 
boylamsal izlenmesi de yapılsaydı. 
Bu kursa giden çocukların, gitme-
yenlere kıyasla, daha hakça, sevgi 
saygı dolu, zarar vermeyen, özveri-
li olup olmadıkları değerlendirilsey-
di. Değerler eğitiminin sadece din 
dersinin kapsama alanında olduğu-
nu düşünmek ise bu alana yapılmış 
en büyük haksızlık olacaktır.

Değerlerin, bu değerleri özümse-
miş, yaşamına geçirmiş kimselerce 
paylaşılıp, düşlerince özgür, saygı 
görüp saygı sunan, içten gülebilen, 
soru sorup çözüm arayan, farklılık-
ların zenginlik olduğunu anlayan, 
sevildiğinden emin, özgüveni ve el-
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severliği yüksek, barışçıl, hakça ve 
güvenli bir dünyada yaşayan çocuk-
larımızla buluşmak dileğiyle…
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Okul Öncesinde Din Eğitimi Olmaz! Olamaz!! 
Olmamalı!!! Prof. Dr. Çağlayan Dinçer

İnsan yaşamı, doğumla başlar ve 
ölümle sonlanır. Yaşam sürecin-
de birey farklı dönemlerden ge-
çer. Ancak bu dönemleri kesin sınır-
larla ayırmak mümkün olmamakla 
birlikte her dönem bir sonraki dö-
nemin hazırlayıcısıdır. Yani her dö-
nemde kazanılan davranışlar bir 
sonraki dönem için bir zemin ha-
zırlamakta, önceki dönemde kaza-
nılan davranışlarla bütünleşerek, 
değişmekte ve gelişmektedir. Deği-
şim her zaman olumlu sonuçlanma-
makta bazen bir önceki dönemde 
yanlış tutum ve davranışlar sonra-
ki dönemde daha derinleşerek daha 
keskinleşerek olumsuzlukları da be-
raberinde arttırmaktadır.

Okul öncesi yıllarda bireyin yaşa-
mında temel oluşturan bilgi, bece-
ri ve davranışların kazanıldığı bir 
dönemdir. Bu dönemde alınan eği-

timde çocuğun ihtiyaçlarının karşı-
lanması çok önemlidir. Okul öncesi 
çocuklar büyük bir merak içindedir, 
sorar, sorgular ve sürekli etrafında 
olup biten her davranışı gözlemler. 
Öğrenmede bu süreçte gerçekle-
şir. Onların sorularına yanıt verilme-
li, merakı giderilmeli, düşünerek yo-
rumlar yapması sağlanmalıdır. Tabii 
tüm bu açıklamalar ve yanıtlar ço-
cuğun anlayabileceği netlikte ve 
açıklıkta olmalıdır. 

Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuk-
lukta kazanılan/kazandırılan tutum 
ve davranışların büyük bir kısmının 
yetişkinlik dönemindeki alışkanlık-
ların, tutum ve davranışların teme-
lini oluşturduğu ve bireylerin kişilik 
yapısının şekillenmesinde önem-
li rol oynadığını ortaya koymakta-
dır.Bu nedenle de okul öncesi dö-
nemde verilen eğitim konusunda 

ve çocuklarımıza kazandırılacak 
davranışlar konusunda çok çok dik-
katli olunmalı, onlardaki ilk bırakılan 
olumsuz izlerin yıllar boyunca uğra-
şılan çabalarla ancak silinebileceği 
unutulmamalıdır….

1-3 Aralık 2021 tarihleri arasında An-
kara’da gerçekleştirilen 20. Millî Eği-
tim Şûrası’nda erken çocukluk dö-
neminde din eğitimi gibi özel ihtisas 
gerektiren bir konu tartışılmadan 
tavsiye kararına dönüştürülmüş-
tür. Komisyonda gündeme alınma-
dan, alan uzmanlarının görüşleri-
ne başvurulmadan ve en önemlisi 
bilimsel alan yazın incelenmeden 
Genel Kurulda oyçokluğu ile kabul 
edilmesi kesinlikle kabul edilemez 
bir durumdur. “Okul öncesi öğretim 
programında çocuğun gelişim düze-
yi dikkate alınarak din, ahlak ve de-
ğerler eğitimi yer almalıdır.”madde-
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si üzerinde çok tartışılması gereken 
bir maddedir. Çünkü bu ifadede yer 
alan “çocuğun gelişim düzeyi dik-
kate alınarak” açıklaması bu tüm-
ceyi tamamen ortadan kaldırmak-
tadır. Çünkü okul öncesi dönem 
çocukları gelişimsel özellikleri ne-
deniyle din gibi soyut konu ve kav-
ramları anlayabilecek bilişsel yapıda 
değillerdir. Çocuklar bu dönemde 
her şeyi somutlaştırmakta ve ken-
di bilişsel yapıları ile onları nesnel-
leştirmektedirler. Biz yetişkinler de 
okul öncesi çocuklara, eğitim ve-
rirken onların somut materyallerle 
karşılaştırarak, duyuları yardımıyla 
deneyim kazanmalarını sağlayacak 
etkinlikler hazırlayarak destek ol-
makta ve süreci onlar için kolaylaş-
tırmaktayız.

Okul öncesi çocuklara ahlaki kav-
ramları öğretmek tabii ki gerek-
lidir. Eşitlik, adil olmak, doğruyu 
söylemek tüm bunlar okul öncesi 
çocuklara bizzat yaşayacakları, gün-
lük yaşamda karşılaşacakları ör-
nek olaylarla ve somut etkinliklerle 
kazandırılmalıdır. Basit sıra bekle-
me oyunları, uzun süre aynı oyun-
cakla oynamamak başka arkadaş-
larının da oynama hakkı olduğunu 
düşünmek, isteyen arkadaşlarıy-
la oyuncağını, boyasını paylaşmak, 
çok beğendiği için bir tane daha al-
dığını açıklamak ve sonucu ne olur-
sa olsun doğruyu söylemek… Ahlaki 
değerlerin çocuk tarafından kaza-
nılması, ancak başkalarının ne dü-
şündüğü, kendisi onların yerinde 
olsa ne yapacağını tahmin etme-
si, empati kurması ile oluşmakta ve 
böylece ahlaki gelişimin ve eğitimin 
temeli atılmaktadır. Buna rağmen, 
ahlak eğitiminin ülkemizde değer-
ler eğitimi yerine genelde din eği-
timi ile birlikte düşünülmesi ahlak 
eğitiminin yanlış algılanmasına se-
bep olmaktadır (AÇEV-ERG, 2021).

Bununla birlikte son zamanlarda ol-
dukça dikkati çeken değerler eğiti-
mi kavramı aslında her zaman birey 
yetiştirilme sürecinde, eğitim-öğ-
retimin her aşamasında yer verilen 
ve yer verilmesi gereken kavramlar-
dandır. Son yapılan öğretmenlik li-
sans programı değişikliklerinde de 
dayatmacı bir tutumla “Karakter ve 
Değer Eğitimi”adı ile programlara 
yerleştirilmiştir. Oysa değerler eğiti-
minin, bir lisans dersi kapsamına alı-
namayacak kadar geniş, önemli ve 
her ders, konu, olgu ve kavram içine 
yerleştirilmesi gerektiği kadar ge-
niş kapsamlıdır. Ancak son yıllarda 
özellikle anaokullarındaki uygula-
malar dikkatlice incelenecek olursa 
değerler eğitimi altında din eğiti-
mi yapılmakta, çocuklarımıza Arap 
alfabesi öğretilmeye çalışılmakta, 
kendi anadilini öğrenme çabasında 
olan minik yavrularımıza Arapça du-
alar ve ayetler ezberletilmeye çalı-
şılmakta ve dini gerçekliği olmayan 
ve kabul edilemez fikirler ve düşün-
celer empoze edilmeye çalışılmak-
tadır. Hatta bu dini bilgileri çocukla-
rımızın beyinlerine yerleştirmek için 
“Değerler Eğitimi” öğretmeni un-
vanları ile eğitim-öğretim sürecinin 
içinde yer almaya başladıkları bile 
bilinmektedir. Buradan da anlaşıldı-
ğı gibi aslında amaç, çocuklarımıza 
hoşgörü, saygı, sevgi, yardımlaşma, 
dürüstlük vb. gibi değerleri kazan-
dırmak değil, bu değerlerin altına 
saklanıp bu dönem çocuklara veril-
mesi uygun olmayan, kafa karıştırı-
cı, anlaması zor ve soyut olan bilgi-
lerle onların beyinleri yıkamaktır.

Aslında değerler eğitimi yaşam bo-
yu devam eden bir eğitim sürecidir 
(Balbay, 2021). Çocukların öncelik-
le aileden sonra okul, öğretmen, ar-
kadaşlar ve yakın çevresinden edin-
diği deneyimlerle şekillenmekte ve 
iyi bir birey olmasını sağlamakta-
dır. Soyut kavramları içeren değer-

ler eğitimi örnek olaylar, öyküler 
yeri geldiğinde kuklalar ile somut-
laştırılarak çocukların öğrenmesi 
kolaylaştırılabilir. Tüm bunların ya-
nı sıra değerler eğitimini dini bilgi-
ler ve öğretiler üzerine kurgulamak 
değerler eğitiminin amacına da ters 
düşmektedir. Allah, cennet, günah, 
cehennem, ayet, vb. kavramlarla 
karşılaşan çocuklar soyut olan bu 
kavramları anlayamamakta somut-
laştıramamakta ve bu kavram kar-
gaşası çocuklarda zamanla korku 
ve kaygı yaratmaktadır. Bu dönem-
de çocuklara “Allah her yerdedir, bizi 
izliyor, her yaptığımızı görüyor” şek-
linde açıklamalar yapılması onlar-
da ciddi endişelere neden olmakta, 
karanlıktan, yalnız kalmaktan kork-
ma gibi sonuçlara yol açmaktadır. Ya 
da “Bu yemeği yemezsen tabağında 
bırakırsan Allah seni taş eder.” gibi 
söylemler de uygun olmamaktadır. 
Bununla birlikte zaman zaman da 
bu korkuları bastırmak için “Cennet 
çok güzel bir yer, mis kokulu, her is-
tediğini yapabileceğin bir yer” ya da 
ölen birisinin arkasından “O cennete 
gitti orada huzurlu, mutlu” şeklinde-
ki ifadeler çocuklarda cenneti me-
rak etme ve cennete gitme isteği ile 
ölmeyi istemeye bile neden olmak-
tadır. Bu dönem çocukları tanıma-
dan, onların nasıl düşündüklerini, 
nasıl algılayıp yorumladıklarını bil-
meden yapılan açıklamalar çocuk-
larda uzun yıllar giderilemeyecek 
derin izler bırakmaktadır. Üstelik 
bu eğitimin ve bilgilerin, öğretmen-
lik lisansına sahip olmayan, bu dö-
nem çocukların gelişimsel özellik-
lerini, temel gereksinimlerini ve en 
önemlisi de nasıl öğrenebilecekleri-
ne yönelik en ufak bilgileri olmayan 
kişilerce verilmiş olması işin en can 
sıkıcı tarafıdır. 

Okul öncesi eğitim bir bilim dalıdır 
ve bu eğitim alanında lisans dere-
cesine sahip öğretmeler tarafından 
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verilmelidir. Nasıl ki bir matematik 
eğitimi, bir kimya eğitimi ya da bir 
fizik eğitimi bu alanda lisans dere-
cesi ile birlikte pedagojik formas-
yona sahip öğretmenlerle yapılı-
yorsa okul öncesi eğitim de okul 
öncesi eğitim alanında lisans dere-
cesine sahip Eğitim Fakültelerinden 
mezun öğretmenlerle yapılmalı-
dır. Ancak okul öncesi öğretmenle-
ri yetiştiren lisans programları in-
celendiğinde, din eğitimi odaklı bir 
dersin zorunlu, seçmeli hiçbir şe-
kilde bu programlarda yeri yoktur, 
olamaz, olmamalıdır… Çünkü din 
eğitimi başka bir disiplindir ve bu 
dönem çocukların hiçbir gelişim 
alanı ile ilişkilendirilememektedir. 

Din eğitiminin öğütler, emirler, ya-
saklar, söylemler şeklinde verilme-
si, ezberletilmesi ve uyulması zo-
runlu kurallar şeklinde öğretilmesi 
yanlıştır ve çocuklar üzerinde ve 
özellikle onların kişilik gelişimlerin-
de olumsuz etkilere yol açmaktadır. 
Din eğitimi yoluyla edinilen bu ka-
tı kurallara dayalı bilgilerin çocukla-
rın ileriki yaşantısında yeni bilgilere 
açık olmasına, farklı görüşleri kabul 
etmesine, olaylara farklı açılardan 
bakma becerilerine engel olabilece-
ği ve onlarda bir süre sonra zihinsel 
becerilerde sınırlılıklara ve saplantı-
lı düşüncelere yol açabileceği bilin-
mektedir. Oysaki, belli bir düşünce 
olgunluğuna erişen, soyut kavram-
ları anlayabilen ve olayları kendi bi-
lişsel yapısında değerlendirebilen 
bireyler yakın çevresinden öğ-
rendikleri, yaşadıkları olay-
lar ve gözlemleri ile bu süreci 
kolaylıkla kabul edebilmekte 
ve kendi doğruları ve değerle-
ri ışığında din eğitimine temel 
olacak bilgi ve beceriler yar-
dımıyla din eğitiminin fark-
lı boyutlarını (sadece bilgi 
veren, yasakları ve emirleri 
içeren yönü değil, ahlaki ve 

duygu yönünü de ortaya koyan) fel-
sefesini anlayabilecektir. Ancak tüm 
bu özellikleri okul öncesi dönem ço-
cuklarının anlaması ve anlamlandı-
rabilmesi mümkün değildir. Din eği-
timinin tek yönlü olarak çocuklara 
verilmesi doğru değildir….

Çocuğun gelişim dönemlerine dik-
kat edildiğinde 4-6 yaş arasında 
çocuklarda dini ilginin yoğun oldu-
ğu, ancak dini düşüncenin henüz 
oluşmadığı, çocukların bu dönem-
de deneyimlerini zenginleştirilme-
si ve onların ilgilerini çeken konu-
larda sorular sormaları için fırsatlar 
verilmesi gerekmektedir (Selçuk, 
1990). Ancak gelişimsel olarak ben 
merkeziyetciliğin ve somutlaştırma 
gereğinin yansıması çocukların dü-
şüncelerinde ve hatta resimlerinde 
de görülmektedir. Okul öncesi ço-
cuklar Allahı, “Uzayda yaşayan biri”, 
“Bacadan çıkan dumanlar gökyüzü-
ne onun yanına gidiyor”, “Allah gök-
tedir, zaman zaman uçar, bulutların 
üzerine oturur, bizi gözler” şeklinde 
zengin hayal güçleri ile açıklamak-
ta olduğu ve insan olarak düşüne-
bildiklerini göstermektedir (Selçuk, 
1990).

Tüm bunlar aslında çocuklara yapı-
lan açıklamalarda nasıl bir yol izle-
memiz gerektiğini de ifade etmek-
tedir. Okul öncesi çocuklara Allah’ın 
eşi benzeri olmadığını, belli bir ye-
re bağlı olmadan düşü-
nülmesi gerektiğini 

onlara sözcüklerle anlatmak kolay 
değildir. Bu anlayış ancak somut iş-
lemler döneminde gerçekleşebilir. 
Sevgi, şefkat, iyilik, adil olmak kav-
ramlarını anlayabilecek, bu kavram-
ları somut örneklerle yaşamasını 
sağladıktan sonra çocuğa bu kav-
ramlarla yolu ile din bilgisi vermek 
bu süreci ailenin tutum ve davranış-
ları ile bütünleştirmek çok daha ko-
lay olacaktır. 

Bu bilgiler ışığında bazı sorular da 
aklımızı kurcalamaktadır. Din eği-
timi okul öncesi eğitimin amaçları 
içinde yer almakta mıdır?

Din eğitimi okul öncesi eğitimin 
amaçları içinde yer almamaktadır, 
alamaz ve almamalıdır. Çünkü okul 
öncesi eğitimin amaçları Milli Eği-
tim Temel Kanunu İkinci Kısım İkin-
ci Bölümde “Madde 20-Okul önce-
si eğitiminin amaç ve görevleri, milli 
eğitimin genel amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygun olarak,(1) Çocukla-
rın beden, zihin ve duygu gelişme-
sini ve iyi alışkanlıklar kazanması-
nı sağlamak;(2) Onları ilk öğretime 
hazırlamak;(3) Şartları elverişsiz 
çevrelerden ve ailelerden gelen ço-
cuklar için ortak bir yetişme ortamı 
yaratmak;(4) Çocukların Türkçeyi 
doğru ve güzel konuşmalarını sağ-
lamaktır.” diye belirlenmiştir. Okul 
öncesinde din eğitimi vermek bu 
amaçlar doğrultusunda incelendi-
ğinde; Milli Eğitim Temel Kanunu-
nun belirlediği ilk amaca ters düş-

mektedir. Çünkü din 
eğitimi, çocukların 
özellikle zihin ve duy-
gu gelişmesini destek-

leyemez. Soyut olan ve 
somutlaştırılamayan, ço-

cukların anlayabileceği bir 
açıklama yapmayı içeri-

ği nedeniyle engelleyen 
din eğitimi çocuklarda 

anlaşılmazlıklara, bilinmez-
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liklere yol açmaktadır. Okul öncesi 
çocukların gereksinimlerine uygun 
verilmeyen din eğitimi, çocuklarda 
uyku sorunlarına, korkulara yol aç-
makta ve bağımsız olmalarına da 
engel oluşturmaktadır. 

Okul öncesi eğitimin önemli amaç-
larından biri de ilköğretime hazırla-
maktır. Okul öncesi yıllarda, ilköğ-
retime temel oluşturan okuma ve 
yazmaya hazırlık becerileri çocuk-
lara kazandırılmalıdır. İlkokulun ilk 
yıllarında bağımsız davranma, so-
rumluluk alma gibi beceriler oku-
la hazırbulunuşluk için öncelikli ola-
rak kazandırılması gerekmektedir. 
Bunun yanı sıra akılda tutma, odak-
lanma ve dikkat etme, bellek, ne-
den-sonuç ilişkisi kurma, problem 
çözme, alternatif fikirleri ortaya çı-
karma, sonuçsal düşünme vb. bece-
riler ile birlikte küçük kas motor ge-
lişimi okuma-yazma için gerekli olan 
becerilerdendir. Tüm bu sosyal, bi-
lişsel ve motor gelişim boyutları ço-
cuklara ezbere dayandırılmadan, 
sorgulatarak, düşündürerek, yo-
rumlar yaptırılarak olayların öncül-
leri ve sonuçları irdelenerek öğretil-
melidir. Oysa din eğitimi okul öncesi 
çocuklara verilmeye çalışılırken, 
tüm bu süreçlerden uzak ezbere ve 
kanıta dayandırılamayarak, dogma-
tik bilgilerle akıl ve mantık süreçleri 
dışında bırakılarak öğretilmeye çalı-
şılmaktadır. Çünkü bu yaş grubu ço-
cuklar için din bilimini ve felsefesini 
anlamak mümkün değildir. 

Bunun yanı sıra, dezavantajlı çevre-
de yetişen çocukların ilkokula baş-
lamadan önce okul öncesi eğitim 
alması çok önemlidir. Okul öncesi 
eğitim süreci, çocuklar arası farkı or-
tada kaldırmak ve onların eşit koşul-
lar altında ilkokula başlamaları için 
ortak bir yetişme ortamı sağlamalı-
dır. Ancak planlanan din eğitimi ile 
bu fark, çok daha büyüyecek ve ka-

patılamayacak boşluklar yaratacak-
tır. Din eğitimi, çağdaş eğitim yakla-
şımlarının tersine çocuklara sağlıklı, 
kaliteli ve donanımlı bir çevre sağ-
lamamaktadır. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı bünyesinde açılan 4-6 yaş 
grubu çocuklara yönelik açılan kurs-
larda çocukların gelişimine ve yetiş-
tirilmesine yönelik uygun bir çevre 
oluşturulamadığını, masa başı et-
kinliklerle din eğitim vererek çocuk-
ların temel gereksinimi olan hareket 
etme ve oyun oynamanın göz ardı 
edildiği görülmektedir. 

Son olarak, okul öncesi eğitim yolu 
ile çocukların Türkçeyi doğru ve gü-
zel konuşmaları amaçlanmıştır. Oy-
sa ülkemizde verilmeye çalışılan din 
eğitimi Arapça dilini çocuklara öğ-
retmek amaçlıdır. Hem telaffuz hem 
de yazım olarak Türkçe ile zıt özel-
likler barındırması nedeniyle veril-
mesi planlanan din eğitimi, okul ön-
cesi dönem çocukların ana dili olan 
Türkçeyi doğru ve güzel konuşması-
nı engelleyecek niteliktedir. Özellik-
le okuma yazmaya hazırlık becerileri 
kapsamındaki öğretilere uygun ol-
mayacak şekilde sağdan-sola yazılıp 
okunması çocukların okuma-yazma 
becerilerini güçleştirecek ve engel-
leyecek özellikleri barındırmaktadır. 

Okul öncesi eğitim alanı kendine 
özgü öğretim yöntem ve teknikle-
ri gerektirmektedir. En önemlisi bu 
dönem çocukları için oyun, bir öğ-
retim yöntemidir. Bu yöntemle bir-
likte okul öncesi eğitim verilirken, 
gözlemleme, deney yapma, tartış-
ma, beyin fırtınası ile farklı yaratı-
cı, ilginç fikirler ortaya çıkarma, gös-
terip yapma ve en yaygın olarak da 
drama yoluyla rol oynama, canlan-
dırmalar yapma gibi yöntem ve tek-
nikler kullanılmaktadır. Oysa ki din 
eğitimi içeriği itibarıyla tüm bu tek-
nik ve yöntemlerin hiçbirini kullan-
mak için uygun değildir. Sadece an-

latım, ezberletme yoluyla öğretim 
yapılabilmekte ve çocuklar kendin-
den bekleneni yapabilmek için zor-
lanmakta, başarısızlık duygusu ya-
şamakta ve pasif bir öğrenci olarak 
süreçte yer alabilmektedir. 

Okul öncesinde din eğitimi kimler 
tarafından verilmelidir ve bu eğitimi 
verecek kişilerin hangi yeterliliklere 
sahip olması gerekmektedir?

Tabii ki okul öncesi eğitim yukarıda 
da bahsedildiği gibi okul öncesi eği-
tim lisansına sahip Eğitim Fakülte-
si mezunları tarafından verilmelidir. 
Okul öncesi öğretmenleri aldıkla-
rı dört yıllık lisans eğitimi sürecin-
de, okul öncesi dönem çocuklarına 
yönelik nasıl bir yaklaşım benimse-
yeceklerini öğrenmekte, aldıkları 
teorik bilgileri uygulamalara yansıt-
makta ve çocuklar için hazırladıkla-
rı etkinliklerde ilgi, merak, tahmin 
ve keşfetme arzusu uyandırarak öğ-
renmekten keyif almalarını sağla-
maktadırlar. 

Ne yazık ki, 2013-2014 eğitim öğre-
tim yılında pilot uygulama olarak 10 
ilde uygulamaya konulan Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın Kur’an Kursları 
Öğretim Programı (4-6 yaş grubu) 
bir sonraki yıl Türkiye genelinde uy-
gulanmaya başlanmıştır. Bu kurslar-
da görevlendirilecek personel için 
öğretim materyalleri hazırlanmış ve 
kısa süreli seminerler düzenlenerek 
öğreticiler yetiştirilmiştir. Öğretici-
lerin bir kısmının Diyanet İşleri Baş-
kanlığının kadrolu öğreticileri olma-
sı kaçınılmazdır. Oysa ki okul öncesi 
dönem çocuklarının gelişimsel özel-
liklerini yok sayarak ve tüm bilimsel 
gerçekleri göz ardı edecek şekilde 
kısa dönem kurslarla İlahiyat me-
zunlarına iş bulma kaygısını gider-
mek amacıyla din eğitimi verecek 
öğreticiler yetiştirilmesi çok yan-
lıştır. Yağcı (2018) tarafından yapı-
lan çalışmada, büyük çoğunluğunu 
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orta öğretim mezunu öğreticilerin 
oluşturduğu ve bu öğreticilerin for-
masyon eğitimi bile almadan görev 
yaptığını ve çocuk gelişimi hakkın-
da çok az bilgiye sahip olduklarını 
doğal olarak kendilerini okul öncesi 
dönem çocuklarına eğitim vermek 
konusunda yetersiz hissettikleri be-
lirlenmiştir. Bunun yanı sıra hazırla-
nan öğretim materyallerinin çocuk-
ların ilgisini çekmediği ve onların 
düzeyine uygun olmadığı da gö-
rüşler arasında yer almaktadır. Özel 
gereksinimi olan çocukların olma-
sı ve öğretmenlerin bile baş etme-
de zorlandıkları bir konu olan sınıf 
yönetiminin öğreticilerin yaşadığı 
zorluklar arasında yer alması da dik-
kat çekmiştir. Bununla birlikte Kara 
(2019) tarafından yapılan çalışma-
da da din görevlilerinin, çocuklarla 
iletişim kurmak, etkinlik uygulamak 
ve en önemlisi çocukları anlamak 
ve onlara uygun öğretim yöntem-
leri hakkında bilgi sahibi olmak is-
tediklerini belirttikleri bulunmuş-
tur. Aldıkları eğitimin teorik bilgiye 
dayandığı, bu yaş grubuna yönelik 
nasıl uygulanacağını bilmedikleri en 
önemli sorunlar arasındadır. Okul 
öncesi yaşlara yönelik verilecek din 
eğitimi için bu kısa dönem alınan 
kurslarla öğretici yetiştirilemez, ye-
tiştirilmemelidir... Bu denetimsiz, 
eğitimsiz ve pedagojik formasyona 
sahip olmayan kişiler tarafından ve-
rilen, yaş ve gelişim düzeyine uygun 
olmayan eğitimlerin çocuklar üze-
rinde yarattığı olumsuzlukları gider-
mek yılları alacak belki de çocuk-
larda ciddi sorunlara yol açacaktır. 
Çocukların eğitim yaşamının başın-

da böyle yanlış uygulamalarla baş-
lamaları onlar için çok büyük şan-
sızlıktır ve onlarda giderilemeyecek 
izler bırakacaktır. Bunun örnekleri-
ni aldıkları din eğitiminin yansıma-
sı olarak yavaş yavaş görmekteyiz. 
Kadın olduğu için halasını sarılıp öp-
meyen ve elini tutmayan erkek ço-
cuktan, tuvalet duasını unuttuğu 
için tuvalete giremeyen çocuğa ka-
dar birçok örnek vardır ve din eğiti-
mi aldıkça bu olumsuz örnekler ar-
tacak ve çocukların ruh ve beden 
sağlığı tehdit edecektir (Öğreten, 
2019). 

Sonuç olarak, okul öncesinde din 
eğitimi öncelikle çocukların gelişim-
sel özellikleri dikkate alındığında 
uygun değildir. Bu dönem çocukla-
rın öğrenme etkinlikleri somut veri-
lere dayanmalı, çocuklarda sorular 
uyandırıp onu düşündürmeli, onla-
rın sorularına yanıtlar verilmeli, fark-
lılıklar yaşaması sağlanmalı, dene-
meler yapmak için uygun olmalıdır. 
Kısacası çocukların kendi bilişsel, 
duyuşsal ve düşünsel becerilerine 
uygun olmalı, onu korkutmamalı ve 
onda kaygı yaratmamalıdır. Ülke-
mizde okul öncesi çocuklara yöne-
lik verilmesi planlanan din eğitimi, 
bu eğitimi verecek öğretmen/öğ-
reticilerin yetiştirilme şekli, onların 
öğrenim geçmişleri, kullanacakları 
yöntem ve teknikler ve öğretim ma-
teryalleri yönüyle de uygun değildir. 
Bu nedenlerle okul öncesinde din 
eğitimi verilemez, verilmemelidir….
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Çocuk, Çocukluk ve Eğitimin Süresi
Murat Kaymak

Sıla Şentürk, 16 yaşında, onu boğa-
zını keserek öldüren nişanlısı ise 21 
yaşındaydı. Sıla’nın katli basına yan-
sıdığı için kamuoyunca bilinen bir 
olay haline geldi. Benzer olayların 
çokluğu konusunda kuşku bulun-
muyor.

İşin trajik ve kriminolojik yanı bir ta-
rafa bizi, eğitimle, eğitim sistemi-
mizle ilgili boyutu ilgilendirmekte-
dir. Çünkü olay, eğitim sistemimize 
ilişkin temel sorunları tümüyle için-
de barındırmaktadır. Mağdur Sıla 
Şentürk, yasalarımıza, uluslarara-
sı Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre 
“çocuk” statüsünde bulunuyor. Ay-
rıca zorunlu eğitim kapsamındaki 
çocuklar arasında yer alıyor.

Liseler dört yıla çıkarıldığında 
(2005-2006 öğretim yılı) eğitim 
sistemimizin o zamana kadar en 
önemli kabullerinden biri olan li-
se eğitiminin 18 yaşından gün aldığı 
anda biteceği ilkesi yerle bir edildi. 
Lise 12. sınıf öğrencilerinin nerede 
ise tamamı 18. yaş içindeki gençler-
den oluşmakta, Anayasa ve yasalara 
göre reşit sayılmalarına karşın okul-
da bulundukları sürece çocuk huku-
kuyla muhataplar. Anayasaya göre 
seçilme hakkı bulunan bireyler ol-
masına karşın, yönetmeliklerle on-
ların siyaset yapma hakkı yasakla-
nabilmektedir. 

Bugün de durum farklı değildir. Ör-
neğin ortaöğretim kurumlarında-
ki disiplini düzenleyen maddelere 
göre bu çocuklar, Anayasanın tanı-
dığı siyaset yapma hakkını kullan-
dıklarında ceza alırlar. Aynı madde-
ler kapsamında bu çocuklar ister 18 
yaş içinde, isterse Sıla Şentürk gi-
bi 16 yaşında olsunlar, okullarımız-
da korunma kapsamındadır. İş, ev-

lilik, nişanlılık gibi gelenek ve dini 
kabullerin etkili olduğu durumlar 
ortaya çıkınca bu koruma önem-
li ölçüde ortadan kalkmaktadır. Or-
ta Öğretim Kurumları Yönetmeliği-
nin 21. maddesinin 4. fıkrasına göre 
“Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğ-
renci iken evlenenlerin okulla ilişiği 
kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden 
Açık Öğretim Lisesine veya Mesle-
ki Açık Öğretim Lisesine gönderilir. 
” Çocuk örgün eğitimin dışına çıka-
rılır çıkarılmasına ama evliliği meşru 
kabul edilir. Oysa bu yönetmeliğin 
2009 öncesi halinde Sıla Şentürk 
gibiler küçük ama sonuçları bakı-
mından büyük, koruyucu bir başka 
hüküm bulunmaktaydı. Çocukların 
değil evlenmeleri, nişanlanmaları 
dahi yaptırıma tabiydi. Lise ve Or-
ta Öğretim Kurumları yönetmeliği-
nin 153. maddesi o zamanlar şöyle 
idi: “Evli, nişanlı olanlar okula öğren-
ci olarak alınmazlar, öğrenci iken ev-
lenen ve nişanlananların okulla iliş-
kileri kesilir.”

2009 yılında yapılan değişiklikle 
“nişanlılık” yüz yüze eğitim için so-
run olmaktan çıkarılırken, sözde kız 
çocuklarının daha fazla eğitim için-
de kalacağı, medeni kanunun aile 
izini ile nişanlanmalarına izin verdi-
ği düşüncesinden hareket edildiği 
bakanlık yetkilileri tarafından açık-
lanmıştı. Özellikle yönetmelik de-
ğişikliğinden sonra Milli Eğitim Ba-
kanlığına atanan kadın bir bakanın 
bu konuyu yasalar emrediyor biçi-
minde ele alması dikkat çekicidir. 
Oysa değiştirilen yönetmelik 1964 
tarihinden itibaren yürürlükte olan 

bir maddeyi ifade etmekte idi. Kaldı 
ki “Çocuk Hakları Sözleşmesi” 27.01.
l995 tarihinde yürürlüğe girerek 
Anayasa’nın 90. maddesine göre iç 
hukuk normu haline gelmişti. Do-
layısıyla gelenek ve dini kuralların 
etkisiyle yapılan bu değişiklik için 
medeni kanunda yer alan hüküme 
atıf yapılmasına gerek yoktu. Yapı-
lan değişiklik Milli Eğitim Bakanlığı, 
çocukların korunması bakımından 
kendi elini güçlendiren sözleşmeye 
rağmen yapılan bir değişikliktir. Do-
layısıyla yapılan ülkemiz için de, ço-
cuklarımız ve çağımız için de bir ge-
ri adımdır. Eğer bugün Sıla Öztürk 
gibi çocuklarımızı koruyamıyorsak, 
21 yaşındaki gencimizin katil olması 
üzerine düşünmüyorsak bunun te-
mel nedeni, çocuk ve çocukluk ko-
nusundaki düşüncelerimizdir. 

Çocuk ve Çocukluk

Hem alternatif eğitim sistemi ola-
rak eğitim sistemine hem de mev-
cut eğitim sisteminin sorunlarına 
çözüm arayan gruplarda çocuk ve 
çocukluk kavramıyla, olgusuyla ilgili 
önemli sorunlar bulunmaktadır. Ço-
cuğun kim olduğu, çocukluğun han-
gi aşamalardan oluştuğu, çocukların 
hakları ve bu hakların korunmasına 
dair zihinlerin berrak olması gerekir. 
Özellikle de zorunlu eğitim kapsa-
mındaki çocuklar açısından bu konu 
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ihmal edilecek, gelenek veya cinsel 
özgürlükler adına göz yumulacak, 
üzeri örtülecek bir konu değildir.

“Çocuk nedir” sorusunu cevaplama-
nın çeşitli güçlüklerinin bulunduğu 
doğrudur. Çocuğu, biyolojik gelişim 
aşamalarını dikkate alarak bebeklik 
ile ergenlik arasındaki dönem ola-
rak görmek mümkündür. Hukuk sis-
temimiz, 18 yaş altını çocuk kavra-
mının içinde görmesine karşın Milli 
Eğitim Bakanlığı uygulamada ve al-
ternatif politikalar öneren gruplar 
ise politika önerilerinde çocuğu bi-
yolojik gelişme bağlamında bebek-
lik ve ergenlik arası dönem olarak 
anlamaktadırlar. Ergenlik dönemini, 
gençlik kategorisi içinde değerlen-
dirip çocukluk için öngörülen hak 
ve ödevler yerine yetişkinler için ge-
çerli pratikleri kabul etmektedirler.

Çocuğu tanımlamada biyolojik ve 
hukuki ölçütlerin yanına konulma-
sı gereken bir başka ölçüt ise sosyal 
yetişkinliktir. Sosyal yetişkinlik, ken-
di yaşamlarıyla ilgili karar alabilmek, 
aileden bağımsız yaşam sürdürebil-
mek, zihinsel ve sosyal yeterliliklere 
sahip olmak anlamına geliyor. Ayrı-
ca sosyal yetişkinlik, çocukların ken-
dileri tarafından aile, çevre ve okul 
tarafından inşaa edilir. Bu nedenle 
çocukluğun bitişini belirlemede faz-
lasıyla etkilidir.

Bu ölçüt bizi zorunlu temel eğitimi 
örgütlerken önemli bir sorunla kar-
şı karşıya getirir:Biyolojik yetişkinli-
ğin ve sosyal yetişkinliğin birbiriyle 
bağlantılı aynı yönde paralel geliş-
mek yerine ters yönde gelişmesi.

Biyolojik yetişkinliği üreme beceri-
si gösterme üzerinden tanımladı-
ğımızda günümüzde biyolojik ye-
tişkinliğin daha alt yaş gruplarına 
doğru bir eğilim gösterdiği, buna 
karşılık sosyal yetişkinliğin güvenli 
ve güvenceli iş bulma yaşına kadar 

sürebildiğini gözlemleyebiliyoruz. 
Geçmişte 12-13 yaşlarda adet gören 
kız çocuklarının günümüzde 11-12 
yaşlarında olabildiği, hatta 10 yaşın-
da da adet gördüklerine dair veriler 
de bulunmaktadır. Günümüzün ço-
cukları Battaglianın da belirttiği gi-
bi “Toplumsal açıdan henüz yetişkin 
sayılmayan cinselliğe yetili kişidir”

Geleneksel toplumda biyolojik ye-
tişkinlik ile sosyal yetişkinlik ara-
sında çok belirgin bir ayrım bulun-
muyordu. Bundan 50 yıl öncesinin 
kırsal yapısında erkek çocuk ergen-
liğe ulaştığında yaşamı bağımsız bi-
çimde sürdürebileceği tüm beceri-
lere sahip olurdu. Tarlayı sürebilir, 
ekebilir, hayvanların bakımını tek 
başına yapabilirdi. Benzer durum 
kız çocukları için de geçerliydi. Evin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bece-
rilere sahip olmanın yanında anne-
lik rolleri için de hazır olduğunu gös-
teren davranışlar sergilerlerdi. Bu, 
çocukların içinde bulunduğu toplu-
mun çocuklara yönelik sosyalleşme 
stratejileriyle ilgili bir durumdur. An-
cak kırsal yapının çözülmesi kentsel 
yaşam, kentsel yaşamın yeni ileti-
şim ağları ve mesleklerin özellikle-
ri çocukların sosyal yetişkinliklerini 
sürekli ileri yaşlara taşımıştır. Sosyal 
yetişkinlik için gerekli bilgi ve be-
cerilerin kazanılmasındaki zorluk-
lar, zorunlu temel eğitimin süresini 
uzatan en önemli etkenlerden biri 
olmuştur. Çünkü sosyal yetişkinlik 
geçmişte olduğu gibi sadece yetiş-
tirme düşüncesine oturtulmamış-
tır. En az bunun kadar önemli olan 
çocukların korunması fikri de bu sü-
reçte etkili olmuştur, olmaya devam 
etmektedir. Örneğin Fransa’da zo-
runlu temel eğitimin yakın zaman-
da 18 yaşını da içine alacak biçimde 
uzatılmasında çocukların korunma-
sı birinci derecede belirleyici olmuş-
tur.

Sosyal yetişkinliğin ileri yaşlara doğ-
ru ertelendiği bir zamanda zorunlu 
temel eğitim, sadece çocukları ya-
şama hazırlama dolayısıyla ilgilerini 
toplumun acil ekonomik ihtiyaçla-
rı için gerekli becerilere dönüştür-
me, iyi yurttaş olma gibi geçmişin 
temel kavramlarına oturtulamaz. 
Günümüzün zorunlu temel eğitimi, 
esas olarak çocukların kişisel, sos-
yal, duygusal, kültürel, entellektü-
el gelişimlerini dikkate almalıdır. 
Bu nedenle zorunlu temel eğitim-
de çocukların ilgileri mutlaka des-
teklenmeli ama bu ilgileri mesleğe 
dönüştürücü uygulamalardan uzak 
durulmalıdır. Meslek edinme ke-
sinlikle yükseköğretim bağlamında 
düşünülmelidir. Artık çocuk eme-
ğine gereksinim duyan, onları hız-
lı biçimde ekonomik yaşamın içi-
ne katan bir toplum olmaktan hızla 
uzaklaşmaktayız. Ne sanayi devri-
minin başlangıcındayız, ne de kır-
sal yapıdaki emek ağırlıklı bir üretim 
gerçekleştiriyoruz. Makineleşme 
ve uzmanlaşmanın yarattığı ortam 
çocukların sosyal yetişkinliğini ile-
ri yaşlara doğru itmektedir. Bu ne-
denle zorunlu temel eğitimde ço-
cukların Leonardo Da Vinci gibi her 
alanda kendi potansiyellerini gelişti-
ren, ortaya koyabilen, gösterebilen 
bir insan modeli dikkate alınmalıdır. 

Çocukluğun tanımında biyolojik, 
hukuki ve sosyal boyutlara değin-
dikten sonra göz ardı edilmeme-
si gereken en önemli nokta “çocuk 
hakları” konusudur. Çocuk haklarını 
tanımak, çocuğun toplumsal yaşam 
içinde yetişkin olan olmayan ayrımı-
nın ortaya çıkardığı çocukların zayıf, 
güçsüz, masum gibi kavramların yol 
açtığı keyfiliklerin önüne geçilmesi-
ni sağlayacaktır. Özellikle sosyal ye-
tişkinliğin öne çıkması ile çocukların 
çalışma yaşamından uzaklaştırılma-
sı, ergenlikle gelen cinsel ilişki ihti-
yacının yok sayılması, bastırılması 
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Mektepli Bültene 
Görüşlerinle, 
Yazılarınla Destek Ol!

OKU
OKUT!

ile tümüyle eğitime ve okula yön-
lendirilmeleri gibi konular üzerinde 
daha sağlıklı biçimde durabiliriz.

Çocuk haklarının eksiksiz tanınma-
sı, kabul edilmesi, yaşama geçiril-
mesi çocukların birey olarak kabul 
edilmesini sağlayacaktır. Çocukla-
rı birey kabul etmek ile onlara karşı 
herkesin sorumluk ve görevlerinin 
nerede başlayıp bittiği konusu da 
büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır. 
Ayrıca geçmişin çocuğun özerkliği-
ni tanımayan, çocuğu kendisi ola-
rak kabul etmeyen, bir tür genetik 
ve sosyal mirasın taşıyıcısı görmek-
ten, üzerinde her türlü tasarrufun 
yapılabileceği anlayışından uzaklaş-
tıracaktır.

Elbette “Çocuk Hakları Bildirgesi” 
çocuğun yararı ilkesi üzerinden dü-
zenlenmiş de olsa “kamu düzeni, 
güvenlik” vb gerekçelerle devletle-
re önemli sorumluluklar yüklemek-
tedir. 

Çocuk Hakları Bildirgesi’nin 1989’da 
kabul edilen halinde çocuğun eğiti-
miyle ilgili olarak düzenlenen 27, 28 
ve 29. maddeleri, bildirgenin “çocu-
ğun yararı” üzerinden okunduğun-
da içsel bir bütünlüğe sahip olduğu 
görülecektir. Özellikle ortaöğretim-
de mesleki eğitimi öneren 28. mad-
denin ikinci fıkrası dördüncü fıkra-
sıyla birlikte düşünülmelidir. 

Sonuç

Sonuç olarak Sıla Şentürk olayı vb. 
olayların yaşanmaması için zorun-
lu temel eğitimi çocukların yetişme-
si kadar onların korunması bağla-
mında da düşünmeliyiz. Çocukların 
sosyal yaşama katılmalarında biyo-
lojik, yasal yetişkinlik ölçütlerinin 
yanında sosyal yetişkinlik ölçütünü 
de devreye sokmalıyız. Özellikle bu 
açıdan eğitim mevzuatının bir kez 
daha gözden geçirilmesi gerekir. 
Zorunlu eğitimin süresini ve içeriği-
ni belirleyen esas olarak çocukların 
gelişiminden çok belirlenen amaç-
lardır. Çocukların gelişimi, bu amaç-
ların belirlenmesinden sonra devre-
ye girmektedir. 
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Öğretmenlik Kariyer Basamaklarına
Ayrılabilir Mi? Prof. Dr. Ali Ekber Şahin
Sinop’un Gerze ilçesi Sarnıç köyü-
nün en uzak mahallesi olan İsla-
moğlu Mahallesi’nde beş sınıflı bir-
leştirilmiş sınıf uygulaması yapan 
ilkokulda henüz 17 yaşındayken öğ-
retmen olarak göreve başladım. 
Her şeyden mahrumiyetin yaşan-
dığı tam bir mahrumiyet bölgesi… 
Daha önce mescit olarak kullanı-
lan ahşap evin bir odası derslik, bir 
odası da öğretmenin kalacağı yer 
olarak düzenlenmişti. Okulun tek 
öğretmeniydim ve sınıfımda farklı 
sınıf düzeylerinde olan; ara sınıflar-
da, hatta beşinci sınıfta olup da hâlâ 
okuma-yazma bilmeyen yaklaşık 
40 öğrenci vardı. Yıllardır açık olan 
bu okulda çok sayıda öğretmenin 
göreve başladığını; fakat her birinin 
kısa süre sonra ayrıldıklarını perso-
nel işleri ile ilgili dosyayı inceledi-
ğimde rahatlıkla görebiliyordum. 
Okulu bana teslim eden öğretmen 
dahi bu okula atandıktan sonra gö-
reve başlama yazısıyla birlikte sağ-
lık raporunu İlköğretim Müdürlüğü-
ne teslim etmiş, okulda bir gün bile 
öğretmenlik yapmamıştı.

Öğretmenliğimin daha ilk günün-
de mesleki anlamda benden bek-
lenenler ile otuz yıllık deneyime sa-
hip bir öğretmenden beklenenler 
arasında hiçbir fark olmadığını his-
settim. Sanırım olması gere-
ken de buydu; çünkü göreve 
başlamadan önce öğretmen 
olarak eğitim almış biriydim, 
çok daha deneyimli öğret-
menlerle aynı işi yapıp he-
men hemen aynı maaşı 
alıyordum. Öğretmenliği-
min ilk gününde oldukça 
ağır bir sorumluluğu yüklen-
diğimi, öğretmenlikte yeni ol-
manın bu sorumluluğu taşıya-

mamanın bahanesi olamayacağını 
çok geçmeden anladım. Öğrenci-
lerim, köy halkı, ilköğretim müfet-
tişleri, diğer meslektaşlarım yani 
kısacası herkes; yılların öğretmen-
lerinden ne bekliyorlarsa benden 
de onu beklediler. Bu beklenti haklı 
bir beklentiydi ve bugün dahi değiş-
miş değil; çünkü etkili bir öğretmen 
olmayı öğretmenlikte geçirilen hiz-
met yılı ile açıklamak geçerli bir yak-
laşım olamaz. 

Hizmet Yılı Etkili Öğretmenliğin 
Göstergesi Değildir

On yıllık, yirmi yıllık deneyime sa-
hip öğretmenlerin üç-beş ay görev 
yapıp ayrıldıkları bu köyde, öğret-
menliğe adımını yeni atmış bir öğ-
retmen olarak dört yıl görev yap-
tım. Öğrencilerim ve köyün her bir 
ferdi bugün dahi kalite dünyamda 
özel bir yere sahiptirler; onları hiç 
unutmadım, unutamam... Etkili bir 
öğretmen olmanın meslekte geçiri-
len yıl sayısıyla bir ilgisi olmadığının 
en etkili kanıtı, bu ücra köydeki in-
sanların geribildirimleriydi. 

Sınıf Öğretmenliği Programımız-
dan mezun olan başarılı bir öğren-
cim, mezun olduğu yıl, Ankara’da 

saygınlığı kabul görmüş bir vakıf il-
kokulunda öğretmen olarak göre-
ve başladı. Çocuklarının eğitimi için 
okula oldukça yüksek ücretler öde-
yen veliler, okulun ilk haftalarında 
“Nasıl olur da yeni mezun bir öğ-
retmen çocuğumun sınıfına verilir!” 
şikâyetleriyle okul yöneticilerinin 
kapısını aşındırdılar. Birkaç ay sonra 
aynı velilerin öğretmenden ne ka-
dar memnun olduklarını belirtmek 
için okul yöneticilerini ziyaret ettik-
lerini bizzat okul yöneticilerinden 
öğrendim. Benzer nitelikte çok sa-
yıda örnek durumun yaşandığını da 
özellikle söylemek isterim.

Görevde yeni ya da eski olması hiç 
fark etmez, bir öğretmenin her uy-
gulamasının, ilk defasında ve her 
defasında, etik ve bilimsel temeli ol-
mak zorundadır. Görevde yeni olan 
bir pratisyen hekimin hatası (tıbbi 
malpraktis) nasıl hesap verebilirlik 
noktasına taşınabiliyorsa öğretme-
nin mesleki hataları da göreve baş-
ladığı ilk günden itibaren hesap ve-
rebilirlik noktasına taşınabilmelidir. 
Eğitim alanında kırk yıla yaklaşan 
mesleki deneyimime dayanarak bir 
öğretmenin mesleki hatasının en az 
bir hekimin mesleki hatası kadar bir 
çocuğa zarar verebileceğini söyle-

yebilirim. İşte bu nedenden do-
layı bir öğretmen, sınıfında-

ki her türlü uygulamasını 
ve verdiği kararları bilim-
sel temelde açıklayabil-
melidir. Bir öğretmenin 
uygulamalarını dayan-
dırdığı gelişim kuramla-

rı, güdüleme kuramları, 
öğrenme-öğretme kuram-
ları, ölçme-değerlendirme 
yaklaşımları, sınıf yönetimi 
strateji ve teknikleri öğret-
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menliğin “bilimsel bilgi temeline sa-
hip bir iş” olduğuna ilişkin örnekler 
arasında sıralanabilir. Görevde yeni 
olan öğretmenlerin; eğitim bilimi-
nin güncel yaklaşımlarını sınıflarına, 
öğrenme-öğretme ortamlarına da-
ha fazla taşıdıkları da bir gerçektir. 

Öğretmenlik Hizmet Yılı Esasıyla 
Sınıflandırılamaz

Yukarıdaki açıklamalarım temelin-
de, öğretmenlikte hizmet yılı esa-
sına ve sınava dayalı kariyer ba-
samakları oluşturmanın eğitim 
biliminde de bir karşılığının olma-
dığını ve öğretmenliğin doğası ge-
reği “aday öğretmen”, “uzman öğ-
retmen”, “başöğretmen” şeklinde 
sınıflanamayacağını söyleyebilirim. 
Dünyanın en iyi elli öğretmeni arası-
na seçilip “Küresel Öğretmen Ödü-
lü”ne aday gösterilen ilk ve tek Türk 
öğretmen olan Dilek Livaneli, Öğ-
retmenlik Meslek Kanunu ile getiri-
len kariyer basamakları ölçütleri ve 
uygulamalarıyla değerlendirildiğin-
de, büyük bir olasılıkla sadece “aday 
öğretmen” basamağında kendisine 
yer bulabilirdi. Hizmet yılını tamam-
lama, sınav ve mülakat derken ne iz 
bıraktığı belirsiz bir öğretmen de Di-
lek Öğretmen’in okulunda “başöğ-
retmen” olurdu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğ-
retmenlerin sınıflandırılması okula, 
öğretmene, öğrenciye ve topluma 
hiçbir yararı bulunmayan mekanik 
bir sınıflandırmadır. Yararı bir ya-
na, hiçbir bilimsel dayanağı bulun-
mayan böylesine bir kategorik sı-
nıflamanın olumsuz etkileri, çok 
geçmeden başta okul ortamında 
ve öğretmenler odasında derinden 
hissedilecek; bu olumsuz etkiler za-
manla öğrencileri, ailelerini ve top-
lumun genelini de rahatsız edecek-
tir. Eğitim araştırmacılarının bir süre 
sonra araştırmalarını Öğretmenlik 
Meslek Kanunu’nun yol açtığı ha-

sarın tespitine odaklamaları kaçınıl-
mazdır.

Öğretmenlerin Algıya Dayalı Sı-
nıflandırılması Mümkündür

Öğretmenler bir sınıflamaya tabi tu-
tulabilirler mi? Elbette tutulabilirler. 
İlkokula adımımızı attığımız ilk gün-
den üniversiteyi bitirene kadar bir 
öğrenci olarak bu sınıflamayı yapı-
yoruz. Anne-baba olarak çocuğu-
muzu hangi öğretmenin sınıfına ka-
yıt ettirelim arayışında öğretmenleri 
yorumluyoruz, kararlar veriyoruz, 
yıllar geçse de bu öğretmenler hak-
kında konuşmaya devam ediyoruz. 
Öğretmenler olarak kendimize ve 
diğer öğretmenlere ilişkin yorum-
larımız okul kültürümüzde önemli 
bir yer tutuyor. Bu sınıflamalar fark-
lı gruplar tarafından yapılsa da ortak 
bir özelliğe sahip: Hepsi algıya daya-
lı. Öğretmenlik; doğası gereği sade-
ce algıya dayalı, özellikle sunduğu 
eğitim hizmetinin asıl ve son kulla-
nıcısı olan öğrencilerin, anne-baba-
ların ve toplumun algılarına dayalı 
bir sınıflamaya tâbi tutulabilir; me-
kanik bir sınıflamaya değil...

Öğretmenliğin Algıya Dayalı Ev-
releri

Öğretmenliğin, evrelendirilemeyen 
bir meslek (an unstaged career) ola-
rak tanımlanmasına (Lortie, 1975) 
rağmen öğretmenlikteki gelişimin 
algıya dayalı sınıflandırılmasıyla il-
gili öğretmen eğitimi alan yazının-
da çok sayıda araştırma bulunuyor 
(Katz, 1972; Kevin, 1986; Huber-
man, 1989). Kevin’in (1986) öğret-
menlerin yazılı ve sözlü anlatılarına 
dayalı olarak oluşturduğu evreler, 
bu araştırmalar arasında bugün da-
hi öğretmenliğin gelişim evreleri-
ni anlamak ve açıklamak açısından 
oldukça önemli bir öneme sahiptir. 
Kevin’in çalışması öğretmenlikteki 
gelişim düzeylerini; “Kurmaca (Fan-

tasy)”, “Varlığını sürdürme (Survi-
val),” Uzmanlık (Mastery) ve Etki 
(Impact) olmak üzere dört evrede 
açıklıyor.

Kurmaca (Fantasy) Evresi: Kur-
maca evresindeki öğretmenler bü-
yük ölçüde “Bildiğim bütün öğ-
retmenlerden farklı bir öğretmen 
olacağım. Sınıfımda asla sesimi da-
hi yükseltmeyeceğim. Öyle sevecen 
bir öğretmen olacağım ki öğrencile-
rim benden korkmayacaklar, beni 
sevecekler, bana saygı duyacaklar. 
İlgimi, sevgimi yitirme korkusuyla 
zaten istenmeyen davranışlarda bu-
lunmayacaklar. Tüm öğrencilerimi 
ayrım yapmadan önemseyeceğim. 
Özellikle herkesin gözden çıkardığı 
öğrencilere özel ilgi göstereceğim. 
Çocuklarla çok eğleneceğiz… Başa-
rılı bir öğretmen olmak için yapmam 
gereken şey, öğrencilerimle iyi ilişki-
ler kurmak ve onların arkadaşları ol-
mak…” cümlelerini kuran, göreve 
yeni başlayan öğretmenlerdir. Yıllar 
geçse de bu öğretmenlerin önemli 
bir kısmı bu tür inançlarını korurlar; 
ancak yaptıkları işle ilgili yeterlikle-
ri gerektiği kadar sergileyemedikleri 
için sınıflarında eğlenceli zamanlar 
geçiren öğrenciler çok fazla bir ge-
lişme gösteremezler. Bu öğretmen-
ler büyük ölçüde öğretmenliği se-
ven; ancak öğretmenlik eğitiminde 
aldıkları derslerin anlamsız olduğu-
nu düşünen öğretmenlerdir. 

Yaklaşık otuz yıldır, sınıf öğretmeni 
yetiştiren bir öğretim üyesi sorum-
luluğumla öğretmen adaylarının il-
kokullardaki ders anlatımlarını izle-
rim. İzlediğim her ders sonrasında 
sorduğum şu soru, onların “kurma-
ca evresinde” uyanmalarını sağlar: 
“Dört yıl sınıf öğretmenliği progra-
mına devam etmeden bu dersi an-
latmış olsaydın neleri görme şansım 
olmayacaktı?” Bu soruyla öğretmen 
adaylarının bir kısmı olumlu kurma-
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calarını “En iyi bildiğim konuyu an-
lattım. Her şey gayet de iyi gitmiş-
ti; fakat ne sorduysam boş gözlerle 
baktılar. Nasıl olur da anlamazlar? 
Ne yapsam öğretemiyorum!” ifa-
deleriyle olumsuz kurmacalara dö-
nüştürmeye başlarken, bir kısmı ise 
sonraki ders anlatımlarında dikkat 
çekmeyi, güdülemeyi, yöntem kul-
lanmayı, ders akışını yönetmeyi, de-
ğerlendirmeyi ve diğer pek çok hu-
susu öğretmen eğitimi sürecinde 
kazandıklarından transfer ederek 
yerine getirmeye çalışırlar ve bu ça-
balarının öğrenciler üzerindeki et-
kisini hemen hissederler. Kurmaca 
evresinden çıkmanın yolunu artık 
keşfetmişlerdir.

Varlığını Sürdürme (Survival) 
Evresi: Varlığını sürdürme evresin-
deki öğretmenlerin tek derdi gü-
nü kurtarmaktır. Görevini etkili bir 
şekilde yerine getirebilmek için 
bir öğretmenin sahip olması gere-
ken yeterlikleri sınıflarına yansıta-
mamalarına rağmen sahip oldukla-
rı öğretmen kimliğinin kendilerine 
saygı duyulması için yeterli olduğu-
nu düşünerek mesleğin kendilerine 
verdiği yetkiyle sınıflarında hâkimi-
yet kurmaya çalışırlar. Bu hâkimiye-
ti kurarken güç kaynakları yasalar, 
yönetmelikler ve geleneklerdir. Pa-
ulo Freire’nin (1991), Ezilenlerin Pe-
dagojisi’nde vurguladığı gibi bu öğ-
retmenlerin sınıflarında, yasalardan 
ve gelenekten gelen mesleğin otori-
tesi, bilginin otoritesinin önüne ge-
çer. Dışarıdan bakıldığında bu sınıf-
larda bir düzen olduğu söylenebilir; 
ancak güçlü bir öğrenme-öğretme 
sürecinden söz edilemez. Bu öğret-
menler sıklıkla öğrencilerini bir ders 
süresince meşgul edecek, oyala-
yacak etkinlikleri sınıflarında kulla-
nırlar. Bireysel yapılan kâğıt-kalem 
etkinlikleri, çalışma yaprakları, vide-
o-film izleme, sayfalarca alıştırmala-
rı yapma, tekrar etme gibi öğrenci-

leri sessiz tutacak her türlü etkinlik 
bu sınıfların olmazsa olmazlarıdır. 
Hizmet yılı itibarıyla emeklilik aşa-
masına gelmiş öğretmenleri dahi bu 
evrede görmek mümkündür. Bu ev-
redekiler için öğretmenlik, uzun ta-
tilleri ve nispeten iyi bir maaşı oldu-
ğu için yapılabilecek bir iştir. Benzer 
nedenlerden dolayı onlar için öğret-
menlik, yaşamlarını idame ettirebil-
mek için iyi bir seçenektir. Eğitimin 
sürecinin topluma yansıması gere-
ken; ancak bir türlü yansıtılamayan 
çıktıları ile bu evrede bulunan öğ-
retmenlerin oranı arasında bir ilişki 
kurulması gerekmez mi?

Uzmanlık (Mastery) Evresi: Uz-
manlık evresindeki öğretmenler 
bilginin otoritesini mesleğin otori-
tesinin önüne koyan öğretmenler-
dir. Öğrenciler, bu öğretmenleri-
nin derslerini sabırsızlıkla beklerler; 
çünkü bu derslerde neyi, niçin öğ-
rendiklerini bilirler. Öğrendikleri 
ve öğrenecekleri her şey onlar için 
önemlidir. Uzmanlık evresindeki 
öğretmenler derin bir alan bilgisi-
ne sahiptirler. Bu nedenle öğrenci 
başlatımlarını, “Bu da nereden çık-
tı şimdi!” demeden anında öğren-
me fırsatına dönüştürürler. Bu ev-
rede olan öğretmenler Freire’nin 
(1991) belirttiği gibi kendilerini bil-
ginin sahibi olarak görmezler. On-
lar için bilgi; öğrencileriyle birlikte 
araştıracakları, keşfedecekleri, or-
taya çıkaracakları gerçekliktir. Bu 
nedenle sınıflarında sunuş yoluy-
la öğretim (düz anlatım) yerine; bu-
luş yoluyla öğrenme, sorgulamaya 
dayalı öğrenme, araştırmaya daya-
lı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, 
Sokratik diyalog gibi yöntem ve tek-
nikleri etkili şekilde kullanırlar; yön-
temlerini, yeni ve etkili yöntemleri 
öğrenip uygulayarak çeşitlendirme-
ye çalışırlar. Mesleki yönden sürekli 
gelişme arzuları, belirgin bir özellik 
olarak hissedilir. Toplu öğretim yap-

mak yerine her öğrencinin bireysel 
farklılıklarına ve gereksinimlerine 
uygun bir şekilde öğrenme-öğret-
me sürecini bireyselleştirirler, fark-
lılaştırırlar. Öğrencilerin içinde yaşa-
dıkları koşullar her ne olursa olsun, 
tüm öğrencilerinin öğrenebileceği-
ne ve başarabileceğine ilişkin yük-
sek beklentilere sahiptirler. Sınıf 
yönetiminin düzeni oluşturma ve 
düzeni koruma, sürdürme boyutla-
rında kullandıkları etkili strateji ve 
tekniklerle ders için ayrılan zamanı 
en üst düzeyde öğrenme-öğretme 
amaçlı kullanırlar. Bu öğretmenler 
sınıflarında böylesine üst düzeyde 
bir kabulü, uzmanlıktan gelen güç-
leriyle sağlarlar. Öğretmenler, öğ-
retmenliklerinin ilk gününde ve her 
gününde uzmanlık evresinde olma-
lıdırlar. Öğretmenliği herkesin yapa-
bileceği bir iş olmaktan çıkarıp, il-
gili tüm çevrelerce profesyonel bir 
meslek olarak kabul edilmesini sağ-
layacak temel koşul budur. 

Etki (Impact) Evresi: Etki evresin-
deki öğretmenler, öğrencilerin yıllar 
sonra tekrar gelip hayatlarına kat-
tıkları kalite için teşekkür ettikle-
ri öğretmenlerdir. Bu öğretmenler, 
öğrencilerinin hayatına kalite kat-
manın da ötesinde toplum hayatı-
na kalite katarlar. Sadece öğrencile-
rinde değil, toplum üzerinde derin 
izler bırakırlar. Köy Enstitülü öğret-
menler bu evrenin en güzel örnekle-
ridir. Uzmanlık evresi etki evresinin 
ön koşuludur. Uzmanlık evresinde 
gücünü eğitimin güçlü bilgi biriki-
minden alan ve bunu etkili şekilde 
kullanan öğretmen, kişiliğinin güçlü 
yönleriyle ve karizmasıyla bu evreyi 
etki evresine taşır. Bu evredeki öğ-
retmen meslekte model alınan bir 
lider öğretmen olmanın yanında ay-
nı zamanda bir toplum lideridir.

Öğretmenliğin Meslekleşmesi

Meslek (profession) sözcüğünün 
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üniversite eğitimi almış, yüksek sos-
yal statüye sahip kişilerce yerine ge-
tirilen, öğrenilmiş bir işi ya da uğra-
şı ifade etmeye yönelik kullanımı, 
yaklaşık dört asır öncesine dayanır. 
Bu kapsamda değerlendirildiğinde 
bir meslek olarak özgürce faaliyet-
te bulunmak “verilmiş” değil, “ka-
zanılmış” bir hak olarak değerlen-
dirilmelidir. Profesyonel meslekler, 
meslek olmaya ilişkin bir dizi ölçü-
tü karşıladıklarının güçlü kanıtlarını 
ortaya koyarak meslek olma hakkını 
kazanırlar ve kendilerini diğer iş ve 
uğraşlardan ayırırlar. Profesyonel 
bir meslek olarak kabul edilmek için 
gerekli olan bu ölçütleri karşılamak, 
meslek hâline gelmek ve meslek ol-
ma hakkını kazanmak için gösteri-
len çabalar, “meslekleşme” sürecini 
ifade eder. Bir alanın meslekleşme 
düzeyi ile o alanda sunulan ürün ya 
da hizmetin kalitesi arasında güçlü 
bir ilişki bulunur.

Şahin’in (2010) araştırması Türki-
ye’de öğretmenliğin meslekleşme 
ölçütlerini bütünüyle karşılayama-
dığını ortaya koymaktadır. Öğret-

menlerin büyük çoğunluğu, ilgili 
çevreler tarafından önemli ölçüde 
uzmanlık ve etki evrelerinde al-
gılandıkları zaman öğretmenliğin 
profesyonel bir meslek olarak ka-
bul edildiğini söylememiz mümkün 
olacaktır. Bu gerçekleştiğinde mes-
lek olma özelliği öğretmenlik için-
de “verilmiş” değil “kazanılmış” bir 
hak niteliği taşıyacaktır. Öğretmen-
liğin profesyonel bir meslek olması 
büyük ölçüde öğretmenlerin kendi 
elindedir. Öğretmenlik Meslek Ka-
nunu’nun çıkarılması öğretmenliği 
profesyonel bir meslek yapamaya-
cağı gibi, yokluğu da “kazanılmış bir 
meslek olma hakkını” engelleyeme-
yecektir.

Teşekkür: Bu makaleyi basımı ön-
cesinde detaylı bir şekilde okuyarak 
değerli katkılarda bulunan kıymet-
li meslektaşım Dr. Fatma Türkyıl-
maz’a teşekkür ederim.
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Anadili Temelli Çokdilli Eğitim:
Bir Model Önerisi Şerif Derince
Serhad ve Mezopotamya’dan Trak-
ya bölgesine, Doğu Karadeniz’den 
Ege Denizi’ndeki İmroz’a (Gökçea-
da) kadar 20’ye yakın dili konuşan 
halk, bu toprakları uzun yıllar bo-
yunca mesken etmişken, 2000’le-
re gelindiğinde bu dillerin önemli 
bir kısmının artık ya hiç kullanılma-
dığı, ya da daha çok kırsal bölgeler-
de, şehirlerin yoksul mahallelerinde 
ve genelde ev içlerinde konuşuldu-
ğu, yeni nesillere aktarılamadığı gö-
rülmektedir. Bunun yerine, Türkçe 
hegemonik dil olarak kamusal ala-
nın tümünü, özel alanın da büyük 
bir kısmını kaplamış durumda. 

Öte yandan, bu dilsel hegemonya-
ya karşı uzun soluklu bir mücadele 
geçmişi de bulunmaktadır. Bu mü-
cadelenin başını uzun süredir Kürt-
ler çekmektedir. Zira Kürtçe’nin eği-
timde kullanılabilmesi için uzun 
yıllardır büyük bir toplumsal ve si-
yasal mücadele verilmektedir. Bu 
talebin karşılanması için dünyanın 
birçok yerinde olduğu gibi ciddi be-
dellerin ödendiğini görmekteyiz. 12 
Eylül 2012 tarihinde Kürt siyasi tut-
sakların cezaevlerinde başlattığı ve 
kritik aşamayı geçerek 68 gün sü-
ren açlık grevi bu durumun en iyi 
örneklerinden biriydi; zira söz ko-
nusu açlık grevinin temel taleple-
rinden bir tanesi de anadilinde eği-
tim hakkının tanınmasıydı. 2009 
yılından beri cezaevlerinde tutulan 
Kürt siyasetçilerin anadillerinde sa-
vunma hakkı için verdikleri müca-
dele, 2002 yılında on binlerce Kürt 
öğrencinin ve eğitim emekçisinin 
anadilinin en azından seçmeli ders 
olarak okutulabilmesi için yürüttü-
ğü imza kampanyası ve sonrasında 
ödenen bedeller yine çok somut ör-
neklerdir. 

Kimi çevrelerde anadili hakkı için bu 
şekilde ağır bedeller ödemeye razı 
olunması anlaşılmazken, meselenin 
siyasi öznelerinin söylem ve talep-
lerine bakıldığında bu mücadelenin 
ve ödenen bedellerin tek sebebinin 
Kürtçe’nin kaybolmaktan kurtarıl-
ması olmadığı, aynı zamanda daha 
demokratik, daha eşitlikçi ve da-
ha insani bir dünya kurmanın da ça-
bası olduğu görülmektedir. Zira be-
nim de yazarlarından biri olduğum 
Dil Yarası isimli çalışmamızda açık-
ça gösterildiği gibi Kürt çocukları 
Türkiye’deki eğitim sisteminde çok 
ciddi ayrımlık ve eşitsizliklere uğra-
maktadır ve bunu belirleyen önemli 
meselelerden birisi de eğitimde ta-
kip edilen tek dilli eğitim politikalar-
dır. Kürt çocuklarının okulda maruz 
kaldıkları ayrımcılık ve eşitsizlikler 
ailelerinin Türkiye’de genel olarak 
maruz kaldıkları eşitsizlik ve ayrım-
cılıkların mikro yansımalarıdır ve bu 
durum eğitim sistemi sayesinde sü-
rekli yeniden üretilen bir kısır döngü 
haline getirilmektedir. 

Eğitimde anadilin kullanılması, söz 
konusu kısır döngünün yıkılıp daha 
özgürlükçü bir yaklaşımın benim-
senmesinde en önemli adımların 
başında gelir ve Kürtlerin anadili için 
verdikleri mücadele bu bilince yas-
lanmaktadır. Üstelik böyle bir yakla-
şımın benimsenmesi sadece Kürtler 
için değil, Türkiye’deki tüm halklar 
için daha demokratik, daha eşitlik-
çi ve daha insani bir yaşamın talep 
edilmesi anlamına gelmektedir. 

Eğitimin anadili temeli üzerine ku-
rulması ve çoğulcu bir anlayışla dü-
zenlenmesi bu kadar önemliyken, 
pratikte bunun nasıl yapılabileceği 
ile ilgili tartışmalar henüz yeterin-

ce somut öneriler üzerinden yürü-
tülmemektedir. Bu konudaki çoğu 
tartışmada, farklı ülkelerde ne tür 
modellerin uygulandığına bakılmış-
tır. Bunun en önemli sebeplerinden 
biri siyasi konjektürün bu seviyeye 
ulaşmamış olması ise diğer sebebi 
de, herhangi bir eğitim modeli öne-
risi yapılmadan önce mevcut şartla-
rın ayrıntılı araştırmalarla bilinme-
si gerekliliği ve siyasi konjektürün 
henüz bu düzeye ulaşmamış olma-
sıdır. Son birkaç yıldır gerek Kürt 
Hareketinin farklı bileşenlerinin, çe-
şitli Kürt kurumlarının mücadelele-
ri, Türkiye’de ve uluslararası konjek-
türde bazı değişimlerin olması, bu 
konuda akademik araştırmaların ve 
konuyla ilgili sinema filmlerinin ya-
pılması, birçok platformda eğitim-
de farklı anadillerinin kullanılması 
talebinin dile getirilmesiyle beraber 
Türkçe dışındaki anadillerin de eği-
tim dili olarak kullanılması talebi her 
zamankinden çok daha görünür ol-
muştur. Gelinen aşamada artık ana-
dili temelli somut eğitim modelleri 
üzerinden tartışmaların yürütülme-
si tartışmaları güçlendirme potansi-
yeline sahiptir. Zira bu sayede hem 
taleplerin daha güçlü dile getirilme-
si mümkün olacaktır hem de bu ko-
nuda uygulama yönünde adımların 
nasıl atılacağına dair daha sağlık-
lı tartışmalar yapılabilecektir. Üste-
lik bu sayede, anadilinin eğitimde 
kullanılması konusuyla yüzleşmek-
ten kaçınan kesimlerin sürekli sor-
duğu “Peki ama nasıl olacak, bu çok 
mümkün değil!” ya da “dünya bu tür 
eğitim yapan ülke yok” gibi manipü-
latif ve temeli olmayan yaklaşımlara 
cevap verilmiş olacaktır. 

Öte yandan, çiftdilli veya çokdilli 
eğitim denilince farklı isimlerle anı-
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lan birçok eğitim modelinden bah-
sedilir. Bu modellerin bazılarında, 
anadili, sadece ikinci bir dilde eği-
time geçiş sürecinde (geçiş mode-
li) kullanılır, diğer modellerdeyse 
anadiliyle birlikte yeni dillerin öğ-
renilmesi ve çokdilli bir ortamın ge-
liştirilmesi ve korunması (koruma 
modeli) esas alınır. Bu modellerin 
uygulanması ve sonuçları hakkında 
dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, 
çokdilli eğitimde tek bir doğru veya 
yanlışın olmadığını, farklı modelle-
rin bölgelerin özelliklerine göre çe-
şitlendiğini göstermiştir. Türkiye’de 
Kürt öğrencilerin eğitimlerinde kul-
lanılmak üzere ne tür modeller dü-
şünülürse düşünülsün, sonuç ola-
rak anadillin korunup geliştirileceği 
ve beraberinde ikinci, üçüncü hat-
ta dördüncü bir dilin öğretilmesini 
hedeflemelidir. Çalışmalar, dünya-
nın birçok yerinde uygulanan eği-
tim modelleri arasında, özellikle 
dilsel azınlık toplulukların eğitimin-
de kullanılan modellerde, en başa-
rılı uygulamaların anadilinin temel 
alındığı ve diğer dillerin anadili üze-
rine eklenerek öğrenildiği model-
ler olduğunu göstermiştir. Bu mo-
dellerde en az 6-8 yıl kadar anadili 
temelli çiftdilli veya çokdilli eğitim 
yapılmakta, ikinci dil veya diller ka-
demeli olarak önce dil dersi olarak 
sonra da bazı müfredat derslerinin 
dili olarak programa eklenmektedir. 
Özellikle birçok Güney Afrika ve As-

1  Derince, Şerif (2012). Anadili temelli çokdilli ve çokdiyalektli dinamik eğitim: Kürt öğrencilerin eğitiminde kullanılabilecek 
modeller. DİSA Yayınları. Diyarbekir.

ya ülkesinde, Bolivya ve Etiyopya’da 
bu modelin uygulanmasının iyi ör-
nekleri vardır. Bask Ülkesi ve Kata-
lonya’daki bazı okullar da buna ör-
nek olarak verilebilir.

Böyle bir noktadan hareketle farklı 
özellik ve ihtiyaçlara sahip Kürt ço-
cuklarının eğitimlerinde ne tür mo-
dellerin kullanılabileceğine dair bir 
analiz ve öneri raporu1 hazırladık.

Üç bölümden oluşan raporda öne-
rilen modeller genel olarak öğren-
cilerin Kürtçe ve Türkçe dillerindeki 
sosyo-dilsel özellikleri, yani Kürt-
çe ve Türkçe dillerindeki yeterlilik-
leri ve dil kullanımları durumlarına 
göre hazırlanmıştır. Model 1 yalnız-
ca Kürtçe bilen veya daha çok Kürt-
çe konuşan öğrenciler düşünülerek 
tasarlanmıştır. Model 2 doğuştan 
itibaren Kürtçe ve Türkçe’ye ma-
ruz kalıp her iki dili de bilen öğrenci-
ler için en uygun olacaktır. Model 3 
ve Model 4 ise çeşitli nedenlerle bi-
rinci veya baskın dili Türkçe olmuş 
Kürt öğrenciler düşünülerek hazır-
lanmıştır. Ancak bu iki modelin dil-
sel öncelikleri farklı düşünülmüştür. 
Model 3’te öğrenciler daha iyi bildik-
leri Türkçe’de okur-yazarlık öğren-
meye başlar ve ilk yıllarda eğitimin 
dili Türkçe’dir. Ancak birinci sınıftan 
itibaren Kürtçe de öğretilir ve süresi 
kademeli olarak sürekli arttırılır. Mo-
del 4’te ise, daha çok Kanada’da ba-
şarılı örnekleri olan çokdillileştirme 
programlarına benzer şekilde, oku-

löncesinden itibaren çocuklar ikin-
ci dilleri olan Kürtçe’de eğitim alır-
lar ve ancak ilerleyen yıllarda Türkçe 
dersler de almaya başlarlar.

Raporda farklı modeller önerilse de, 
tüm modellerin ortak birçok özelli-
ği bulunmaktadır. Bunların başında, 
hepsinin öncelikli olarak zorunlu il-
köğretimin sonuna kadar öğrenci-
lerin Kurmancca, Zazaca, Türkçe ve 
İngilizce’yi (ya da başka bir yaban-
cı dili) iyi düzeyde kullanabilmeleri-
ni hedeflemesi gelir. Diğer bir nok-
ta ise, tüm modellerin hem tekdilli 
ve ayırımcı eğitim politika ve uygu-
lamalarından kaynaklı geriye dö-
nük tahribatın giderilmesini, hem 
de eşit ve özgürlükçü bir gelecek ta-
savvur edilmesini önüne koyması-
dır. Ayrıca, tüm modeller dilsel ve 
kültürel çoğulculuk ölçüt olarak al-
makta, her türlü ayrımcılığa karşı 
etkin bir rol üstlenmesi gerektiği-
ni belirtmekte, müfredatın ve ders 
materyallerinin, ayrımcılığa uğramış 
halk ve grupların güçlendirilmesi-
ni sağlayacak şekilde hazırlanması-
nı öngörmektedir.

Sonuç olarak, Türkiye’de herkes için 
anadili temelli çokdilli bir eğitim an-
layışı öğrencilerin ayrımcılığa, asi-
milasyona ve eğitimsel başarısızlığa 
mahkûm edilmeden eğitim görme-
sine ve ihtiyaç duyulan toplumsal 
barışın sağlanmasına kayda değer 
bir katkı sunabilir. Bu fırsatın kaçırıl-
maması gerekmektedir.
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Renksizlik Toprağı Değil Sadece,
Toplumu Da Çölleştirir Bülent Can

Çok kültürlü, çok dilli, çok renkli bir 
gezegende yaşıyoruz. Dünya üze-
rinde 7 bin 139 dil konuşuluyor.1 Ki 
bunlar arasında unutulmaya yüz 
tutmuş Birleşmiş Milletler tarafın-
dan koruma altına alınan diller de 
var. Buna karşın egemen ve kısmen 
egemen devletlerce tanınan resmi 
dil sayısı sadece ve sadece 36’dır.2 
Bu da demek oluyor ki tamı tamına 
7 bin 103 dil kendi kaderiyle baş ba-
şa bırakılmıştır. Ki bazı diller mevta 
olup dünyadan silinmiştir zaten. Bu, 
gezegene yapılabilecek en büyük 
kötülüktür. Zira sadece bir iletişim 
aracı değildir dil. Dil, bir toplumun 
geçmişi, tarihi, kültürü, sanatı, ede-
biyatı özcesi hafızasıdır aslında. Bir 
toplumu ötekileştirip diline ket vur-
mak o toplumun hafızasını silmekle 

1 https://www.ethnologue.com/
2 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_languages_by_the_number_of_countries_in_which_they_are_recognized_as_an_official_lan-
guage

eş değerdir. Oysa dünya coğrafyası 
üzerinde bulunun farklı kültürlere, 
dillere haiz toplumlardır dünyamı-
zı renkleştiren. Her kültür, her dil in-
sanlığın birikimi ve zenginliğidir as-
lında. Ve bu zenginliği tanımaya, bu 
zenginlikten yararlanmaya dünya 
üzerinde yaşayan her bireyin hak-
kıdır. Ama en çok kendi kültürlerini, 
kendi tarihlerini, kendi edebiyatı-
nı, kendi sanatını bilmeye ötekileş-
tirilen toplumların çocuklarının hak-
kıdır. Bunları bilmelerinin yolu da 
kendi dillerini öğrenmelerinden ge-
çer. Bir devletin, bir toplumun bağ-
rında bulunan farklı kültürleri, farklı 
dilleri yok sayıp onların yerine başat 
kabul ettiği bir kültürü, bir dili ika-
me etmeye çalışması kültürel, ede-
bi, sanatsal, beyinsel ve hatta ruhsal 

olarak o devletin çoraklaşmasından 
başka bir manaya gelmez. Zira renk-
sizlik toprağı değil sadece, toplum-
ları da çölleştirir.

Bu çölleşmeden maalesef ki ülke-
miz de nasibini almıştır. Diğer dün-
ya ülkelerinde olduğu gibi bizler de 
çok zengin topraklar üzerinde ku-
rulmuş şanslı bir ülkeyiz aslında. Ye-
di bölge, üç iklim ve verimli toprak-
lara haiz bir coğrafyamız var. Deniz, 
güneş, tarih, dağ, ova, kar ne diler-
sen var. Sadece fiziki yapı olarak de-
ğil, insansal ve toplumsal değerler 
bakımından da çok zengin bir coğ-
rafyamız var. Birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış çok kültürlü, çok 
inançlı, çok dilli bir coğrafya… Coğ-
rafyamızın her karışında tarih fış-
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kırdığı gibi farklı kültür, farklı inanç, 
farklı diller görmemiz mümkün. Bu 
kültürel çeşitlilik başta gastronomi 
ve inanç turizmin olmak üzere in-
sanların gıptayla baktıkları birçok 
zenginliğe ev sahipliği yapmamı-
zı sağlamaktadır. Ama maalesef ki 
içinde bulunduğumuz hazinenin 
değerini bizler de bilememekteyiz. 
Bu renkli coğrafyamızı tek renge in-
dirmek için elimizden geleni yap-
maktayız. Farklı kültürlere, farklı dil-
lere haiz toplumları zenginlik kabul 
edeceğimiz yerde “tehlike” olarak 
görmekte, bunları ortadan kaldır-
mak ya da en azından silikleştirmek 
için özel bir çaba sarf etmekteyiz. 
Bunu da eğitimle sağlamaktayız. 
Tek kültürlü, tek dilli bir eğitim sis-
temini egemen kılıp bir de buna ev-
rensel dil olarak kabul ettiğimiz Batı 
dillerinden birini eklemleyerek ço-
cuklarımızı çağa uygun yetiştirdiği-
mizi sanıyoruz. Oysa unuttuğumuz 
şu ki evrensellik yerellerden başlar 

aslında. Yerel damarları kestiğinizde 
o damarın yerine hangi dalı koyarsa-
nız koyunuz köksüz olacaktır. Kök-
süz bireylerin uğrayacakları fikirsel 
ve ruhsal erozyonu varın siz düşü-
nün. Oysa her dil muteberdir ve her 
dil insanlığın zenginliğidir aslında. 
Sadece bu da değil; farklı kültürle-
rin yaşandığı, farklı dillerin konuşul-
duğu ailelerden gelen çocuklara tek 
dili, tek dini, tek kültürü dayatmak o 
çocukların birçok travma yaşamala-
rına da sebep olmaktadır. Kendi kül-
türlerini, kendi dillerini unutturdu-
ğumuzda ise o çocuğun toplumsal 
hafızasını da silmiş oluyoruz ki bu 
da bir çocuğa yapılabilecek en bü-
yük kötülüktür bence. Bu güne ka-
dar bunu, ulus bilincine haiz, bece-
rileri gelişmiş, çağa uygun bireyler 
yetiştirmek olarak savuna geldi ka-
rar vericiler. Hatta günümüzde din 
eğitiminin anasınıflarına kadar dü-
şürülmesinden de anlıyoruz ki bun-
lara “dini değerlerle kuşanmış” olma 

özelliği de katılmakta. Ülkemizde 
değil sadece, etrafımızı çepeçev-
re saran diğer Ortadoğu ülkelerin-
de de yüzyıllardır denenmekte bu 
ve sonuç tüm çıplaklığıyla ortada. 
Aynı filmi değişik sinemalarda oy-
natıp sonucun değişmesini bekle-
mek abesle iştigalden başka bir şey 
değildir. Zaman, sinemayı değil, fil-
mi değiştirme zamanıdır. Bunun 
için de önce mantalitemizi değiştir-
memiz gerekiyor. Amacımız evren-
sel Batı dillerinden birini bilen, milli 
ve dini değerlerle kuşanmış birey-
ler yetiştirmek olmamalı fikrimce. 
Tam tersine amacımız yaşadığımız 
çağa damgasını vurabilecek ‘Dünya 
Yurttaşı’ bireyler yetiştirmek olma-
lı. Bunun da yolu yerel damarlardan 
beslenen, çok kültürlü, çok dilli ve 
evrensel değerlerle kuşanmış birey-
ler yetiştirmekten geçer. Sahip ol-
duğumuz zenginliğin farkına varıp o 
zenginliği daha da zenginleştirmek-
ten geçer kısacası.
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Türkiye’de Mesleki ve Teknik
Ortaöğretimin Çöküşü Prof. Dr. Kenan Özcan

Mesleki eğitim, başlangıçta yoksul-
lar için eğitim anlayışını yansıtırken 
zamanla “herkes için eğitim” anlayı-
şı yönünde gelişme göstererek, 18. 
yüzyıl endüstri devrimi ve 20. yüz-
yılda gündeme gelen “bilgi toplu-
mu”nun oluşturulmasında önemli 
rol oynamıştır. Yüksek nitelikli mes-
leki ve teknik eğitimin Avrupa Birliği 
ülkelerinde bilgiye dayalı ekonomi-
nin oluşturulmasında stratejik öne-
mi vurgulanmıştır(Kopenhag Dekla-
rasyonu, 2002). Hizmet ve üretim 
tekniklerini daha seçkin kılması ne-
deniyle başta Almanya olmak üzere 
gelişmiş batı ülkelerinde bu eğitim 
modeline daha çok önem veril-
mektedir. Mesleki eğitim, ulusal in-
san gücü gereksinimlerini karşıla-
mada etkili bir yöntem, daha zayıf 
akademik yetenekteki öğrencile-
rin eğitimi için uygun bir alternatif, 
işsiz gençlerin ve belli gereksinim-

leri olan diğer sosyal grupların ha-
yat standartlarını iyileştirmek adı-
na bir çerçeve olarak görülür (Meer, 
2006).

Anadolu coğrafyasında mesleki eği-
timin gelişimi Ahî Evran’ının öncülü-
ğünde 13. yüzyılda Ahi Teşkilatı’nın 
kurulmasıyla başlar. Güven ve dü-
rüstlük anlayışına göre kurulan ahi 
birlikleri, usta çırak ilişkisine göre 
gelişen bir sanat ve meslek okulu 
olmanın yanında bir kültür ocağı, di-
ni tarikat hatta zamanla devlete as-
ker yetiştiren bir misyon da üstlen-
miştir (Cicioğlu, 1983; Turan, 1996). 
Ahi birlikleri 18. yüzyılda ekonomik 
sistem ve uluslararası ticaretin ge-
lişmesiyle lonca sistemine dönüş-
müştür.

İngiltere’de 1760’lı yıllarda başlayan 
Birinci Sanayi Devriminin Avrupa’da 

yeni bir toplum düzeni ve güçlü bir 
ekonomik yapı ile yeniden tanımla-
nan üretim ilişkilerinin gelişmesine 
yol açmıştır (Özcan, 2021). Osman-
lı İmparatorluğu yöneticileri, impa-
ratorluğun gerilemesini durdurmak 
ve Avrupa ülkelerine karşı rekabet 
gücünü korumak amacıyla, bu ül-
kelerden alınan modele göre teknik 
okullar açmaya başladılar. İleride 
kurulacak askeri ve sivil mühendis-
lik okullarının temelini oluşturacak 
ilk mesleki ve teknikokul, 1734 yı-
lında İstanbul’da Humbaracı Ahmet 
Paşa tarafında açılan Hendeseha-
ne’dir (Başar, 2004). Kara ve deniz 
kuvvetlerine teknik subay ve aske-
ri mühendis yetiştirmek amacıyla 
okulların açılması, Osmanlı’da eği-
timde bir devlet politikasının oluş-
masını sağlamıştır (Cicioğlu, 1982). 
Başta İstanbul olmak üzere pek çok 
önemli kentlerde kimsesiz ve yetim 
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çocuklar için meslek okulları açılmış 
ve bunlara “ıslahane” adı verilmiştir 
(Alkan vd. 1991).

Cumhuriyetin kurulmasıyla mesleki 
ve teknik eğitime büyük önem ve-
rilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’n-
dan devralınan az sayıdaki meslek 
okulunun nasıl yönetileceği ve ge-
liştirileceği ile finansman sorunu ve 
bu okul türlerinin ülkenin hangi böl-
gelerinde kurulacağının belirlenme-
sine ilişkin yabancı uzmanların gö-
rüşlerinden de faydalanılmıştır. Bu 
konuda John Dewey Türkiye Maa-
rifi hakkında, Alfred Künhe Mesle-
ki Terbiyenin İnkişafı (gelişme, geli-
şim) ve Omer Buyse Teknik Öğretim 
hakkında rapor hazırlamıştır. Mes-
leki ve teknik okulların öğretmen 
gereksiniminin karşılanması için 
Avrupa ülkeleri ile ABD’ye öğren-
ci gönderilmiştir (Cicioğlu, 1983). 
Cumhuriyetin ilk yıllarında mesleki 
ve teknik eğitim için bilgi toplama, 
planlama ve sistemli bir yapı oluştu-
rulmaya çalışılmıştır. 1923-1950 yıl-
ları arası mesleki ve teknik eğitimin 
kuruluş dönemi, 1950-1980 döne-
mi planlı kalkınmanın da etkisiyle 
okulların ülke geneline yayılma dö-
nemi (Özcan, 2010) ve 1980’li yıl-
lardan günümüze ise Alman İkili 
(Dual) Mesleki Eğitim Modelinin uy-
gulanması ile küreselleşme dönemi 
olarak isimlendirebilir.

Mesleki ve teknik eğitimde 1986 yı-
lında çıkarılan 3308 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesiyle meslek liseleri 
yükseköğrenime öğrenci hazırlama 
işlevini büyük ölçüde kaybetmiş-
tir. Endüstri meslek lisesi öğren-
cileri 10. sınıftan sonra haftada iki 
gün okulda teorik almış ve üç gün 
ise mesleki uygulama için işletme-
lerde staj yapmışlardır. Bu sistemin 
uygulanması ile ülkemizde tam gün 
okul merkezli mesleki eğitim mode-
linden, 2+3 okul sanayi işbirliği mo-

deline geçilmiştir. Uygulama ile öğ-
renciler öğrenim gördükleri meslek 
liselerinden kopmamış ve staj süre-
ci koordinatör öğretmenler tarafın-
dan denetlenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Ocak 
2022’de Organize Sanayi Bölgele-
rinde (OSB), Mesleki Eğitim Mer-
kezleri (MEM) ve İrtibat Büroları aç-
maya başlamıştır. Makalede mesleki 
ve teknik ortaöğretimdeki bu yeni 
meslek okulu türü ve uygulamaya 
ilişkin değerlendirme; sürecin yeni 
başlaması nedeniyle sahada araş-
tırma henüz yapılamadığından, ME-
B’in internet sayfasında yayınlanan 
haberler, tanıtım kitapçığı (MEB, 
2022) ilgili mevzuat ile mesleki ve 
teknik liselerde görev yapan öğret-
menlerle yapılan görüşmelerden el-
de edilen bulgulara göre değerlen-
dirilmiştir.

Mesleki Eğitim Merkezleri

Organize sanayi bölgelerinde Mes-
leki Eğitim Merkezlerinin kurulması-
na neden gereksinim duyulduğuna 
ilişkin tanıtım kitapçığında aşağı-
daki ifadeye yer verilmiştir (MEB, 
2022):

“Ecdadımızın mirası olan esnaf ve 
zanaatkarların Türk kültürü ve İslâm 
ahlakı ile yetiştiği Ahilik geleneğinin 
günümüz temsilcileri niteliğindeki 
mesleki eğitim merkezlerinde yeti-
şen çıraklar, kalfalar ve ustalar, gü-
nümüzde hem bu kutlu geleneğimi-
zi sürdürmekte hem de sanayimizin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne 
katkı sağlamaktadır” 

Millî Eğitim Bakanlığı 13. yüzyılda 
Anadolu coğrafyasında teşkilatla-
nan Ahilik geleneğini, 21. yüzyılda 
“Neo-Ahilik” olarak yeniden can-
landırmayı amaçlamaktadır. Yeni 
uygulamanın temel argümanı reel 
sektörün “aradığım elemanı bu-

lamıyorum” endişesini ortadan 
kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu-
nun için temel eğitim çağındaki 14-
17 yaş arasında ve genelde yoksul 
ve yoksun toplum kesiminden ge-
len çocukların, öğrenim gördükleri 
mevcut meslek liseleriyle ilişkisi ke-
silerek OSB’lerde kurulan, MEM’ya 
da İrtibat Bürolarına kayıt yaptırma-
ları ve çalışacağı işletme ile sözleş-
me yapmaları teşvik edilmektedir-
ler. Ortaokul/İmam Hatip Ortaokul 
mezunları yaş sınırına bakılmaksızın 
bu merkezlere kayıt yaptırabilecek-
lerdir. Haftada bir gün MEM’lerde 
verilecek teorik dersler ve alanla-
rıyla ilgili beceri sınavlarında başarılı 
olan öğrencilere ustalık belgesi ve-
ya meslek lisesi diploması verilecek-
tir. İşletmelerde günde sekiz saat ve 
haftada dört gün çalışacak 9., 10. ve 
11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin 
%30’u (2022 yılı için 1.276,02 TL), 
12. sınıf öğrencilerine ise %50’si 
(2.126,7 TL) oranındaki ücret dev-
let tarafından işletmelere ödene-
cektir. Eğitim süresince öğrencinin 
SGK (iş kazası ve meslek hastalığı ile 
genel sağlık sigortası) primleri de yi-
ne devlet tarafından karşılanacak-
tır. Ayrıca lise ve üstü mezunu olan 
ve ustalık belgesine sahip olmak is-
teyenler için işletmelerde bir telafi 
programı uygulanacaktır. Bu kişiler 
en fazla 27 hafta bir meslek alanın-
da çalışacak ve başarılı olanlara us-
talık belgesi verilecektir. Mesleki 
Eğitim Merkezi ya da İrtibat Büro-
larına 2022 yılında 1.000.000 ki-
şinin kayıt olması ve bir işletme ile 
sözleşme yapmaları hedeflenmek-
tedir. Millî Eğitim Bakanlığı reel sek-
törün gereksinim duyduğu teknik 
insan kaynağını yetiştirmek amacıy-
la uygulamaya geçirdiği yeni mesle-
ki eğitim modeline ilişkin sorunlar 
aşağıda tartışılmıştır: 

Birleşmiş Milletlere üye bütün ülke-
lerde temel eğitim okuma yazma, 
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yaşama dair temel bilimsel ve kül-
türel bilgilerin öğretilmesi ve top-
lumsal faydasının yüksek olma-
sı nedeniyle zorunlu ve parasızdır. 
Ülkemizde de temel eğitimin süre-
si 12 yıldır. Ancak yeni mesleki eği-
tim modelinde, yukarıda belirtildi-
ği gibi örgün meslek lisesine devam 
edenler ile ortaokul mezunları te-
mel eğitimlerini tamamlamadan, 
yeni okul sistemine kayıt yaptırma-
ları için teşvik edilmektedir. 1739 sa-
yılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 
26’ncı maddesi 2016 yılında değiş-
tirilerek Mesleki Eğitim Merkezleri 
ortaöğretim kapsamına alınmış ol-
sa da bu uygulama, örgün eğitim-
den bir şekilde ayrılmış ve işletme-
lerde çalışan kişilerin becerilerinin 
belgelendirilmesine yönelik olmalı-
dır. Çünkü 1986 yılında 3308 sayı-
lı yasa ile Çıraklık Eğitim Merkezle-
ri açılmış ve başarılı olan öğrencilere 
ortaokul diploması verilmiştir. Kal-
falık ve ustalık belgesi olanlar tela-
fi programını tamamladıktan sonra 
meslek lisesi diploması alabilmişler-
dir. Yeni uygulamada ise örgün eği-
time devam eden öğrenciler okulla-
rı ile ilişkileri kesilerek işletmelerde 
çalışmaları için ekonomik teşvikler-
le özendirilmektedir. İstanbul’da bir 
mesleki ve teknik okul yöneticisi ve-
lilerle şu mesajı paylaşmıştır:

''Sayın Velilerimiz, 
Bakanlıktan İl Milli Eğitime oradan 
da bize gelen duyuruları size bildir-
mek durumundayız. (İstemesekte). 
Lütfen konuyu yanlış anlamayın. 
Bizler hiçbir öğrencimizi kaybetmek 
istemeyiz. 
Hepsi bizim için çok değerli ve 
önemli. Ama şunu da söyleyelim 
Bakanlık “Mesleki Eğitimlere çok 
önem vermeye başladı”, “çok cazip 
hale getirdi”. Aile ekonomisine kat-
kıda bulunmak isteyen okula gel-
mekte zorlanan, devamsızlığı olan 
öğrenciler için bu Mesleki Eğitim 

Merkezleri çok iyi.''

Yeni uygulamaya göre 9. sınıf öğ-
rencilerinin haftada dört gün işlet-
melerde “staj” yapacağı belirtilmek-
tedir. Bu staj değil üretim sürecine 
katılmaktır. İlköğretim ve Eğitim Ka-
nununun 3. maddesinde 27.6.2019 
tarihinde yapılan değişiklikle “ilko-
kulların birinci sınıflarına o yılın 31 
Aralık tarihinde 72 ayını dolduran 
çocukların kaydı yapılır” ifadesine 
yer verilse de mevcut durumdaki 9. 
sınıf öğrencilerinin büyük bir bölü-
mü (daha önce 60-66 aylık çocuk-
ların ilkokula başlamaları nedeniyle) 
14 yaşındadır. Uluslararası Çalışma 
Örgütüne (ILO) göre “Çocuk işçili-
ği” çoğu kez çocukları yaşamaktan 
alıkoyan, potansiyellerini ve saygın-
lıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel 
gelişimleri açısından zararlı işler ola-
rak tanımlanır. Mesleki eğitime de-
vem eden 9. sınıf öğrencilerinin, 
haftada dört gün işletmelerde ça-
lışmasını teşvik etmek “çocuk işçili-
ğini” özendirmektir. Çocuk ve genç 
işçilerin çalıştırılma usul ve esasla-
rı hakkındaki yönetmeliğin (4857 
Sayılı İş Kanunugöre hazırlanan) 4. 
maddesinde çocuk işçi, 14 yaşını bi-
tirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve il-
köğretimini tamamlamış kişi olarak 
tanımlanmaktadır (Resmî Gaze-
te,2004, sayı: 25425). Yönetmeli-
ğin Ek-1’inde 10 maddede çocuk iş-
çilerin ve Ek-2’de ise 27’i maddede 
16 yaşını doldurmuş genç işçilerin 
çalıştırılabilecekleri işlerin neler ol-
duğuna ilişkin ayrıntılara yer veril-
miştir. Bu maddelerde çocukların 
“düşme ve yaralanma tehlikesi ola-
bilecek işlerde çalıştıramayacakları” 
vurgulanmıştır. Ancak MEM’de ta-
nımlanan 55 alan ve 203 meslek da-
lından bazıları; Ahşap Doğrama Tek-
nolojisi, İş Makineleri, Gövde Boya, 
Müzik Aletleri Yapımı, Raylı Sistem-
ler, Gemi İnşa, Cephe Sistemleri ve 
PVC Doğrama, Mermer İşleme, Me-

tal Teknolojisi, Uçak Bakım gibi ağır, 
delici ve kesici makinelerin kullanıl-
dığı tehlikeli işleri kapsamaktadır. 
Öğrencilerin bu işletmelerde tehli-
keli işlerde çalıştırılmayacağının ga-
rantisi var mı? Dolayısıyla ortaokul 
mezunu çocukların meslek alanları-
na ilişkin, örgün eğitimde teorik ve 
uygulamalı hiçbir eğitim almadan 9. 
sınıfta işletmelerde çalışmaya baş-
lamaları başta iş kazaları olmak üze-
re pek çok sosyal ve psikolojik so-
runlara neden olabilecektir. 

Mesleki Eğitim Merkezleri/İrtibat 
Büroları işletmelerdeki çocukların 
çalışma süreçlerini denetleyecek 
ve mesleki gelişimlerine katkı sağ-
layacak yeterli teknik öğretmen ve 
teorik dersleri verecek kültür ders-
leri öğretmen kadrosu da bulun-
mamaktadır. İşletmelerde çalışacak 
olan temel eğitim çağındaki 9. sınıf 
öğrencileri ve 10., 11., ve 12. sınıflar-
da öğrenim gören 18 yaşından kü-
çük öğrencilerin mesleki gelişimle-
rinden işletmelerde bulunan usta 
öğreticiler sorumlu olacaktır. Çün-
kü ülkemizde Mesleki ve Teknik Eği-
tim Fakülteleri, Bakanlar Kurulunun 
2009/15546 karar sayısı ile kapa-
tılmıştır (Resmî Gazete, 2009 Sayı: 
27405).Son yıllarda öğretmen ata-
malarında en az kontenjan mesle-
ki ve teknik alanlara yapıldığından, 
mesleki ve teknik liselerde yeterli 
sayıda teknik öğretmen bulunmak-
tadır. Mesleki ve teknik liselerde 
öğretmen istihdamı ve finansman 
sorunu nedeniyle atölye ve labora-
tuvarlarda güncel teknolojik altya-
pının yenilenmemesinin bir sonucu 
olarak teknik insan gücü yetiştirme 
görevi tamamen işletmelere bıra-
kılmıştır. Bu uygulama teknik ve en-
düstri meslek liselerinde, Teknik ve 
Anadolulu Teknik Lise programları 
hariç diğer programların işlevini ta-
mamen kaybetmesine neden ola-
caktır. Ancak günümüzde pozitif bi-
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limlere ilişkin dersleri alamayan bir 
teknik eleman, olayları neden so-
nuç ilişkisi bağlamında yeterince 
düşünmeyeceğinden, meslek alan-
larına ilişkin yeni problemleri de çö-
zemeyecektir. Dolayısıyla bu şekil-
de yetişen meslek elemanlarının 
analitik düşünme becerileri gelişmiş 
teknik işgücü olarak değil, verilen 
talimatları yerine getiren bir robo-
ta dönüşebilecektir. Sadece çırak-
lık yöntemiyle yetişecek teknik in-
san kaynağı, matematik ve pozitif 
bilimlere ilişkin yeterli ders görme-
diğinden, kaliteli mal ve hizmet üre-
timinde ülkemizin küresel rekabet 
gücünü ileriye taşıyacak sürece pek 
katkısı olmayacaktır.

Organize sanayi bölgelerinde ge-
nelde bant sistemiyle seri üretimin 
yapıldığı işletmelerde çalışan öğ-
renciler, üretim sürecinde ürünün 
tamamını göremeyecekleri ve bile-
meyecekleri için mesleklerini bütün 
boyutlarıyla da öğrenemeyecekler-
dir. Seri üretimin mantığı hızlı ve ka-
liteli ürün üretmek olduğundan ça-
lışanlar mesleklerinin sadece küçük 
bir bölümünü öğrenebilecekler-
dir. Bu nedenle öğrenciler stajları-
nı farklı arıza ve problemlerin çözül-
düğü küçük sanayi bölgelerindeki 
işletmelerde yapmalıdır.

Mesleki Eğitim Merkezine kayıt-
lı öğrencilerin maaşlarının ve sağlık 
sigortalarının devlet tarafından kar-
şılanması, OSB’lerdeki işletmelerde 
en az asgari ücretle çalışan ve fazla 
bilgi ve beceri gerektirmeyen vasıf-
sız işlerde çalışan diğer işçilerin iş-
ten çıkarılmalarına neden olabile-
cektir. Ayrıca MEM’lerin işletmelere 
sürekli öğrenci ve genç işgücü sağ-
laması nedeniyle, eğitim süresince 
dört yıl çalışan öğrencilerin maaşları 
artık devlet tarafından ödenmeye-
ceği için işletmeler bu kişileri işten 
çıkararak sisteme yeni giren öğ-

rencileri istihdam edebileceklerdir. 
Mesleğini tam olarak öğrenemeyen 
MEM mezunları, işsiz kalabilir yada 
daha düşük ücret karşılığında çalış-
mak zorunda olabilirler.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde ve-
rilen teorik dersler yetersizdir. Öğ-
renciler aldıkları derslere göre sa-
dece ustalık belgesi alabilecek ya 
da seçmeli dersleri vererek hem us-
talık belgesi hem de meslek lisesi 
diploması alabilecekler. Ayrıca öğ-
renciler haftada 32 saat işletmeler-
de çalışacaklardır. Ancak meslekle-
rine ilişkin yeterli bilgi ve becerileri 
gerçekten öğretilebilecek mi? Yok-
sa öğrenciler işletmelerde daha çok 
getir götür işleri ile lojistik işlerde mi 
çalıştırılacaklar. Dünyanın hiçbir ül-
kesinde muhtemelen bizde olduğu 
gibi kolay belge ve diploma veren 
başka bir ülke bulunmamaktadır.

Mesleki Eğitim Merkezleri, çocuk iş-
çiliğini özendirmekte ve işletmelere 
finansmanı devlet tarafından karşı-
lanan bedava işgücü sağlamaktır. İş-
verenlerin öğlen yemeği ve belki iş 
elbisesi giderleri dışında bir maliye-
ti bulunmamaktadır. Öğrencilerin 
sağlık sigorta primlerinin ve maaşla-
rını devlet tarafından karşılanması, 
buna karşın işletmelerin öğrencile-
re hiç katkı yapmaması, öğrencilerin 
motivasyonlarını da düşürebilecek-
tir. Ayrıca bakanlığın maaşı öğren-
cilerin hesabına değil, işverenlere 
katkı payı olarak ödemesi, pek çok 
soruna neden olabilir. Çalışmayan-
lar işletmelerde çalışıyor gösterile-
bilir ya da çalışan personel meslek 
kazanıyormuş gibi gösterilerek si-
gorta yükünden kurtulabilirler. Ay-
rıca ortaokul mezunlarının yaş sını-
rı olmadan sürece dahil olmaları pek 
çok soruna neden olabilir.

Yoksul aileler ve çocukları bu eko-
nomik buhranda gelir elde ettikleri 
için kısa dönemde bu uygulamadan 

memnun olabilirler. Ancak aileler 
çocuklarının temel eğitimden yok-
sun bırakıldığının farkında olmaya-
bilirler. Bu nedenle sosyal devlet 
yoksul ve yoksun aile çocuklarının 
haklarını korumak durumundadır. 
Normal koşullarda çocuklarda öğ-
renme güçlüklerine neden olabi-
lecek ileri derecede mental sağlık 
sorunları yoksa, her çocuk başarı-
lı olabilir. Ailelerin sosyo-ekonomik 
koşullardan kaynaklanan eğitimde 
fırsat ve olanak eşitsizliğine ilişkin 
sorunların en azından temel eğitim 
dönemde çözülmesi gerekir. Sos-
yal devlet ve “kimsesizlerin kimsesi 
olan Cumhuriyet” bunun için vardır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1.000.000 
öğrenciyi işletmelerde çalıştırmayı 
hedeflediğine göre yukarıda belir-
tilen meslek alanlarında öğrencile-
rin iş kazası ve meslek hastalıklarına 
yakalanma durumu da olabilecektir. 
Eğitim süresince öğrencilerin SGK 
(iş kazası ve meslek hastalığı ile ge-
nel sağlık sigortası) primleri dev-
let tarafından karşılanacaktır. Kaza 
sonucunda tam iş görmezlik veya 
kısmi iş görmezlik halinde öğrenci-
lere aşağıdaki formüle (Asgari ücre-
tin %30-%50’sine üzerinden) göre 
maaş bağlanacaktır:

• Tam iş göremezliği halinde; Gün-
lük kazanç x 30 x % 70 ,

• Kısmi iş göremezliği halinde ise 
günlük kazanç x 30 x %70 x SİD (sü-
rekli iş göremezlik derecesi)

Mesleki Eğitim Merkezleri yeni bir 
meslek okulu türü olarak Türk Eği-
tim Sisteminde yerini almıştır. An-
cak ülkemizde Mesleki Teknik ve 
Anadolu Teknik Liselerinin OSB’lere 
taşınma süreci devam etmesine kar-
şın MEM’lere neden gereksinim du-
yulduğu anlaşılmamıştır. Aslında bu 
yeni okul türünün büyük çoğunun 
hiçbir alt yapısı olmadan kurulmak-
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tadır. Ülkemizde zaten 1986 yılında 
çıkarılan 3308 sayılı kanunla mesle-
ki eğitim çıraklık statüsüne düşürül-
müştür. Buna karşın temel dersler 
ve meslek dersleri okulda verilmiş 
ve öğrencilerin mesleki bilgi, bece-
ri ve tutum kazanmaları sağlanmış-
tır. Ortaokul mezunu öğrencilerin 
MEM’leri aracılığı ile OSB’lerdeki iş-
letmelerde haftada dört gün çalışa-
rak meslek öğreneceklerini varsay-
mak gerçekçi değildir. Mesleki ve 
teknik eğitim dünyanın her yerinde 
normal lise eğitimine göre ortalama 
3-4 kat daha maliyetlidir.

Mesleki ve teknik okullara İmpara-
torluk döneminde olduğu gibi Cum-
huriyet döneminde de genelde da-
ha çok yoksul aile çocukları tercih 
etmektedir. Ancak 2000’li yıllardan 
sonra ve özelikle 2012 yılından gü-
nümüze kadar yoksul toplum kesi-
minin çocukları milli eğitim il, ilçe ve 
okul yöneticilerinin teşviki ile İmam 
Hatip Ortaokulu ve Liselere yön-
lendirilmektedir. Ancak imam hatip 
okullarına büyük yatırım yapılması-
na rağmen sadece %20’sinin üni-
versiteye girebilmesi ve belki artık 
“yıldız okul” olamayacağı anlaşılmış-
tır. Bu okul mezunlarının yaşamları-
nı idame ettirmek için hangi işlerde 
çalışabilecekleri merak konusudur. 
Ülkemizde imam hatip okullarının 
bu kadar ön plana çıkarılması eğitim 
siyaset ilişkisinin en çarpıcı örneği 
olmuştur.

Çözüm Önerileri 

Toplumların küresel dünyada reka-
bet etmesini belirleyen en önemli 
güç çağın gereksinimlerine göre ye-
tişmiş insan kaynağıdır. Günümüz-
de işletmede çalışan ya da girişimci 
olan bir teknik elemanın gelenek-
sel yöntemlere ya da “Neo-Ahilik” 
anlayışına göre yetişerek yaratı-
cı, verimli olması ve işinden doyum 
sağlaması pek mümkün görünme-

mektedir. Artık bireylerin iş ve sos-
yal hayatta başarılı olmaları 21. yüz-
yıl becerilerine sahip olmaları ile 
doğru orantılıdır. Öncelikle mesle-
ki ve teknik okullarda bu becerilerin 
kazandırılmasına önem verilmelidir. 
Günümüzde ise 4.0 sanayi devri-
minin gereksinimlerini karşılayacak 
bilgi ve beceriye sahip teknik insan 
kaynağının yetiştirilmesi için mesle-
ki ve teknik eğitimde yeni politikala-
rın belirlenmesine, okuldaki labora-
tuvar ve atölyelerin hızlı bir biçimde 
yeniden yapılandırılmasına ve okul-
da AR-GE merkezinin kurulmasına 
gereksinim vardır. Millî Eğitim Ba-
kanlığı belirtilen alanlara finansman 
sağlamak yerine, bu kaynağı asgari 
ücretin belli oranlarında işverenle-
re aktarmaktadır. 3308 sayılı yasa-
nın ilk halinde, stajyerlerin işletme-
lerde çalışmasının karşılığı olarak 
işverenler asgari ücretin %30’u ora-
nında maaş veriyordu. Yeni uygula-
mada ise öğrenciler hem işletme-
lerde çalışıyor hem de devlet asgari 
ücretin %30-%50 oranında öğren-
cilere maaş ödüyor, ayrıca sağlık si-
gorta primini de ödüyor. Eğer MEB 
bu harcamaları işverenlere değil, 
meslek ve teknik liselere harcasay-
dı, mesleki eğitimin kalitesi daha 
fazla artacaktır.

Lise mezunları bir meslek alanında 
çalışır ve beceri sınavında başarı-
lı olursa ustalık belgesi verilecektir. 
Madem ki lise mezunları 27 haftada 
bir meslek alanına ilişkin ustalık yet-
kinliğini kazanabiliyor, mesleki ve 
teknik okulları kapatılsın, lise me-
zunları farklı iş kollarında dört ay ça-
lışarak ustalık yetkinliğini kazansın-
lar. Doğrusu bu kadar kısa sürede 
bir mesleğe ilişkin ustalık becerile-
rinin kazanılması pek mümkün gö-
rünmemekte, ancak meslek dersleri 
ve uygulama dersleri etkili bir bi-
çimde verilirse 70-80 haftada usta-
lık yetkinliği kazandırılabilir. Günü-

müzde artık mesleki eğitim temel 
eğitimden sonra verilmelidir. Genel 
olarak eğitim bilimciler ve eleştirel 
pedagogların düşüncesi bu yönde-
dir. 

Mesleki ve teknik liselere öğretmen 
yetiştiren, bazı Mesleki ve Teknik 
Eğitim Fakülteleri öğretmen gerek-
sinimlerine göre yeniden açılma-
lıdır. Bu fakülteler, teknoloji fakül-
telerine dönüştürülse de meslek 
alanlarına göre teorik bilgiyi uygu-
lamalı olarak öğrenciye aktaran eği-
tim kadrosunun çalışıyor olması 
önemli bir kazanımdır. Bu fakültele-
re Eğitim Bilimleri Bölümü yeniden 
açılarak ihtiyaca göre öğrenci alın-
malı ve teknik öğretmen diploması 
verilmelidir. 

Temel eğitim çağındaki öğrencile-
rin, okullarını bırakarak Mesleki Eği-
tim Merkezlerine geçmelerini teş-
vik ederek çocuk işçiliğini özendiren 
uygulamalara son verilmelidir. Mes-
lek liselerine önem verilmelidir. Bu 
okullara devam eden öğrenciler 9. 
ve 10. sınıflarda tam gün eğitim al-
malıdır. 11. ve 12. sınıflarda ise haf-
tada 2 gün okulda kültür ve meslek 
dersleri görmeli ve 3 gün işletme-
lerde staj yapmaları sağlanmalıdır. 
Staja başlayan öğrencilerin sigorta 
primleri devlet tarafından karşılan-
malı ve emekliliğe sayılmalıdır. Tek-
nik ve Anadolu Teknik Liselerinde 
öğrenim gören öğrenciler ise sade-
ce 11. ve 12. sınıflarda haftada 2 gün 
işletmelerde staj yapmaları, diğer 
günlerde okulda tam gün eğitim al-
maları sağlanmalıdır.

Mesleki ve teknik liseler yatılı ola-
rak sanayi bölgelerinde kurulma-
lı ve öğrencilerin bütün harcamalar 
işverenler ile devlet tarafından oluş-
turulacak Mesleki ve Teknik Eğitim 
Fonundan karşılanmalıdır. Mes-
lek lisesine öğrencilerinin tamamı-
na, öğrenim gördükleri sınıflara gö-
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re asgari ücretin belli oranlarında 
ücret ödenmelidir. Anadolu Tek-
nik Lisesi öğrencilerinin mesleki ve 
teknik eğitim fakülteleri ile mühen-
dislik fakültelerine ek puanla yerleş-
meleri teşvik edilmelidir. 
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Neoliberal Muhafazakar Kuşatmacı Siyasanın 
Kitle Sporundaki Gedikleri Dr. Mustafa Karaağaçlı

1.Giriş

Bu çalışmada “Neoliberal Muha-
fazakar Kuşatmacı Siyasanın Kit-
le Sporundaki Gedikleri” konusu 
ele alınmaktadır. Çalışmanın temel 
amacı: Toplumdaki anahtar grupla-
rın kitle sporu gereksinimlerini du-
yarlı bir bakışla ortaya koymaktır. 
Betimsel türde literatüre dayalı ve-
riler ışığında gerçekleştirilen çalış-
manın somut bulguları ilgili yasal 
metinlere dayalı oluşturulurken; il-
gili yorumlar ise yazarın postpozi-
tivist görüş ve gözlemlerine dayalı 
olarak ortaya konulmuştur.

Çalışmanın sistematik raporu; (1)Gi-
riş, (2) Neoliberalizmin Verdiği Fo-
toğraflar ve Muhafazakar Kuşatmacı 
Siyasa, (3)Neoliberal Muhafazakar 
Kuşatmacı Siyasanın Doğurguları, 
(4)Neoliberal Muhafazakar Kuşat-
macı Siyasaya Maruz Kalan Anah-
tar Gruplar, (5)Son Salgınla Birlikte 
Neoliberal Muhafazakar Kuşatmacı 
Siyasanın Dahada Köpürttüğü Eşit-
sizlikler, (6)Toplumdaki Anahtar 
Grupların Kitle Sporları Olanakları-
nın Yetersizliği, (7)Neoliberal Mu-
hafazakar Kuşatmacı Siyasanın Ka-
patması Güç Gediklerinden-Kitle 
Sporu, (8)Neoliberal Muhafazakar 
Kuşatmacı Siyasa Kitle Sporuna Ne-
den Önem Vermiyor, (9)Türkiye Ha-
reketsiz Yaşatılıyor ve Yaşıyor, (10)
Neoliberal Muhafazakar Kuşatma-
cı Anlayışın Planlayamadığı, Kitle 
Sporunun Gerekleri, (11)Sonuçlar ve 
(12)Öneriler alt başlıklarından oluş-
turulmuştur.

2.Neoliberalizmin Verdiği Fotoğ-
raflar ve Muhafazakar Kuşatmacı 
Siyasa 

1940’lı yıllarda ortaya çıkan neoli-
beral anlayış devletlerin serbest pi-
yasa ekonomisi ile yönetilmesidir. 
Neoliberal girişimlerde özel teşeb-
büs ekonomisi öne çıktığından özel 
sektör yapıları teşvik edilir, kamu-
nun büyümemesi için düzenleme-
ler yapılır.

Çünkü Neo-liberal ekonomik yapı-
larda kamunun kar-verim oranının 
arttırması, özel sektörün daralma-
sı anlamına geldiğinden kamusal 
üretim ve hizmet yatırımları göz ar-
dı edilir. Özel sektör ürünleri ve hiz-
metleri daha fazla kar elde etme 
üzerine yapılanır. Enerji sektöründe 
en temel kalemlerden olan elektrik 
ve doğalgaz fiyat ayarlamalarının 
özelleşmesi, özel sektörünün lehi-
ne düzenlemelerin yapılması anılan 
neoliberal uygulamaların birer so-
nucudur. 

Neoliberal yapılar da tıpkı kapita-
lizm gibi serbest piyasa ekonomisi-
ni savunur. Bu sistemde fiyat ayarla-
maları devlet kurumları tarafından 
değil özel sektör tarafından yapı-
lır. Çünkü, Neoliberalizm, üretimde, 
sanayide ve ticarette serbest piyasa 
ekonomisinin uygulanmasıdır.

Neoliberal yapıların ekonomik anla-
yışları rant, parasal kaynak artışları 
ve gelirler olurken, sosyal bağlamın-
da ise dinsel simgeleri kullanma ve 
bundan yararlanma vardır.

Machiavelli, yukarı satırlarda özet 
çizgilerle verilen gözlem ve görüşle-
riyle günümüzü de yansıtan kurnaz 
politik davranış kalıplarıyla “Siyasi 
iktidarın, nasıl ele geçirileceği, elde 
tutulacağı ve kullanılacağı konula-
rında bugünkü neoliberal muhafa-

zakar kuşatmacı siyasanın fotoğraf-
larını da çekmiş oldu.

3.Neoliberal Muhafazakar Kuşat-
macı Siyasanın Doğurguları 

Neoliberalizmde üretim ve hizmet-
lerde öncelik niceliktir. Başka bir an-
latımla, Neoliberalizmde ürünlerin 
ve hizmetlerin sayısal çoğunluğu 
onların toplam kalite standartların-
dan daha önemli ve değerlidir. Çün-
kü neoliberalizmde birincil hedef 
daha fazla üretimi ve hizmeti piya-
salarda dolaşıma sokarak daha çok 
kar elde etmektir.

Neoliberalizm kamusal yatırımlar 
yerine yeni marketlerin ve üretim 
zincirlerinin özel sektör lehine yapı-
lanmasını istediğinden şu doğurgu-
lara neden olur.

• Neoliberalizm teknolojik yenilikle-
ri bireyci anlayışla tüketime dönüş-
türür.

• Neoliberalizm daha iyi yaşama adı 
altında kişisel tüketimi artırmayı is-
ter.

• Neoliberalizm şovenist bakışlı ha-

Machiavelli ve

Günümüzün Neoliberal Siya-
sası

14. Yüzyılda Machiavelli, kendisi 
inançlar konusunda hiçbir çaba 
göstermezken, “yöneticilerin 
dindar gözükmelerini ise kitlele-
ri mutlu edeceği için iyi bir hal” 
olarak vurguladı. Machiavelli, 
“yönetenler, tuzakları ezmek için 
tilki, kurtları korkutmak için de 
aslan olmalıdır” (Aydın, 2015, 8).
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masi milliyetçi politikalara ağırlık ve-
rir.

• Neoliberalizm kitlesel ve kamusal 
yararlar yerine milyarderler kulüple-
rini önemser.

• Neoliberalizm gezegeni ve memle-
keti rehin alan ve bir maskeye muh-
taç bırakan virüs salgınında olduğu 
gibi her türden darboğazı daha çok 
gelir elde etmede kullanır.

• Neoliberal kuşatmacı anlayış daha 
çok gelir için yayılmacı politikalar iz-
ler.

• Kanunları yapmayı yeterli görerek 
o kanunun gerektirdiği kamusal ko-
şulları iyileştirme girişimini göster-
mez.

• Neoliberal kuşatmacı anlayış her 
fırsatı daha çok gelir elde etme ola-
rak görür.

4.Neoliberal Muhafazakar Kuşat-
macı Siyasaya Maruz Kalan Anah-
tar Gruplar

Neoliberal muhafazakar kuşatmacı 
siyasaya maruz kalan anahtar grup-
lar, eğitsel, sanatsal ve sportif ge-
reksinimleri çok buna karşın eko-
nomik durumları zayıf olan halk 
kitleleridir. Anahtar gruplar bir an-
lamda anılan alanlarda eğitim ihti-
yacı çok olan hedef birimlerdir. Eş 
deyişle anahtar gruplar, cüzdanı za-
yıf eğitsel ve sosyal gereksinimleri 
çok olan toplumsal halk kitleleridir.

Anahtar gruplara örnek olmak üze-
re, ev hanımları, kırsal kesimde ya-
şayanlar ve tutuklular verilebilir. 

Bireysel ve toplumsal ölçeklerde 
en temel ihtiyaçları karşılama aracı 
olan tarımsal verimli ve etkin üretim 
yapma yerine, sanal araç ortamlar-
dan para kazanmalar silikon temel-
li kodlama kafalı bilişim ofislerinden 

çık(a)mayanların aracı ve amacı ol-
muştur.

Mücbir salgın sebebiyle gelinen ve 
tek seçenek olarak sunulan internet 
ortamlı bilişim temelli eğitim hiz-
metleri “bilişim mahkumiyetini ve 
harcamalarını” çoğaltmıştır. Beliren 
bu görünüm eğitimde bilişim or-
tamlarına ulaşma ve yaralanma ol-
gusunu sınırlandırırken, neoliberal 
muhafazakar kuşatmacı yasa yapı-
cıların “fırsat ve imkan eşitliğini” sa-
dece yasa temelli gördüklerinin de 
somut ve özel ipuçlarını ortaya koy-
maktadır (MEB, 1973). 

5.Son Salgınla Birlikte Neoliberal 
Muhafazakar Kuşatmacı Siyasa-
nın Dahada Köpürttüğü Eşitsiz-
likler

Her birey gezegene eşit yollarla gel-
mediği gibi neoliberal muhafaza-
kar kuşatmacı siyasaya maruz kalan 
anahtar gruplar şu alanlarda daha 
eşitsiz koşullarda yaşam sürmeleri-
ne neden oluyor

• Eğitsel yönden teknolojik gereksi-
nimlerin olması,

• Sportif yönden kitle sporları ola-
naklarının yetersizliği ve 

• Sanatsal yönden sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılımlarının yok dene-
cek durumda olmasıdır.

Anahtar gruplar için yukarı satırlar-
da sıralanan eğitsel, sportif ve sa-
natsal gereksinimlerinden bu ça-
lışmanın ana sorunsalı olan “kitle 
sporu bağlamlı gereksinimler” aşa-
ğıda ana çizgilerle ele alınmaktadır

Gezegenin ve memleketin herke-
se ve her canlıya yetebilecek kay-
nakları bir kesimin elinde daha çok 
kazanç elde etmesi için kullanılır 
olmuştur. Bu çıkarcı yaklaşımla bir-
likte şu yönlerde 

• Ailenin sosyo-ekonomik durumu,

• Eğitim düzeyi,

• Coğrafi bölgesel farklılıklar ve 

• Topoğrafik konumlardaki farklılık-
lardan kaynaklanan sorunlar sos-
yo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
eşitsizlikleri daha artırmıştır. Çün-
kü, geniş halk kitleleri, ulusal gelir 
dağılımından emekleri ve konumla-
rı bağlamlı yararlanamıyorlar.

Son yaşanan salgın süreci eğitim 
görmede daha çok teknolojiye ba-
ğımlı hale getirirken, uzaktan eği-
tim ortamları ve araçları ise daha 
çok parasal harcama gerektirmiş-
tir. Bu durumda teknolojik araç ve 
ortamlara erişme gereksinimi en 
temel ihtiyaçlarını bile karşılama-
da zorlanan halk kitlelerini daha da 
zorlar hale getirmiştir. Çünkü, Ge-
zegenin son 24 aydır yaşadığı salgın 
krizi, karşılıklı yüz yüze etkileşimle-
ri, alışverişleri, bireyler arası görüş-
meleri tamamen değiştirip maskeli 
balolara dönüştürürken, eğitim-öğ-
retim süreçlerini ise yüz-yüzelikten 
alıp uzak uzak sanal sınıflara dönüş-
türmüştür.

Bu değişim neoliberal muhafazakar 
kuşatmacı siyasanın sosyo ekono-
mik rantiyesini özel sektör marifet-
li bilişim araç ve gereçlerini satarak 
daha çok kazançlar elde etmesini 
tetiklerken, eğitim ihtiyacı çok olan 
kitlelerin bilişim teknolojilerine eri-
şimlerini ise sınırlandırmıştır.

6. Toplumdaki Anahtar Grupların 
Kitle Sporları Olanaklarının Ye-
tersizliği

Temelde spor, seçkinci ve kitle spo-
ru olarak sınıflandırılır.

6.1. Seçkinci spor- Seçkinci spor, 
elit ya da zirve sporu olarak da anı-
lır. Seçkinci spor da, sporcu perfor-

53

TEBEŞİR SAYI 22 MART - NİSAN 2022



mansları, sonuçları, başarıları ve pa-
rasal kazançları söz konusudur. Bu 
bağlamıyla seçkinci sporun bir nu-
maralı değişkeni paradır.

Çünkü, seçkinci spor,

• Elitist ve profesyonel yani tama-
men maddi unsurlara bağlıdır.

• Seçkinci spor, tamamen maddi ge-
lir ve rant elde etmek için yapılır.

• Seçkinci spor, etkinlikleri bir grup 
uzman tarafından gerçekleştirilir.

• Seçkinci sporda destek ekipleri iş 
görür.

• Seçkinci sporda spor bir iş olarak 
algılanır.

• Seçkinci sporda aktif çalışanlardan 
profesyonel başarı beklenir.

• Seçkinci spor etkinlikleri üst dü-
zeyde belirli bir guruplarla yapılır. 

Yukarı satırlarda sıralanan özellikleri 
bütünsel olarak değerlendirildiğin-
de seçkinci- elitist yani zirve sporu 
olarak adlandırılan spor etkinlikleri 
insanın yaşam için gerekli olan ha-
reket ihtiyacını karşılama amacı ta-
şımaz.

Seçkinci spor hedeflenen başarıdır. 
Hedeflerdeki başarısızlığa taraftar-
ların ve seyredenlerin ve icra eden-
lerin tahammülleri yoktur. Seçkinci 
spor, sporu bir meslek olarak görür. 
Seçkinci spor, sporda performan-
sa ve sonucunda maddi getirilere 
odaklanır.

6.2. Kitle sporu- Kitle sporu genel-
de “amatör spor” olarak bilinir. An-
cak bu bilinme günümüzde eksik 
kalmaktadır. Çünkü, günümüzde-
ki amatör spor ifadesi kulüpleşme-
sini tamamlamış, sistemli ve düzenli 
olarak antrenman yapılan takımları 

kapsamaktadır.

Amatör spor kulüpleri, bu kulüple-
re üye olanlar ve lisanslı olarak ilgi-
li spor etkinliklerini yapanlar kulüp-
lerinden karşılığında sportif giysiler, 
araçlar, gereçler ve malzemeler ala-
bilmektedir. Hatta futbol, basket-
bol ve voleybol gibi bazı spor branş-
larında aktif amatör sporu yapanlar 
maddi gelirler de elde edebilmekte-
dir.

Bu betimlemenin daha somut görü-
lebilmesine katkı getirir umuduyla 
aşağıda geleneksel amatör spor ile 
günümüzdeki amatör spor anlayışı 
çizelge biçiminde verilerek karşılaş-
tırılmaktadır.

Çizelgenin incelenmesinden de gö-
rülebileceği gibi geleneksel amatör 
spor, sporu yapanların tamamen 
kendi imkânları ile organize olduk-
ları ve kesinlikle bir maddi çıkar gö-
zetmedikleri spor olarak yapılırken 
günümüzde ise amatör spor kulüp-
ler tarafından sporculara çeşitli des-
tekler sunulan bir sportif alan haline 
gelmiş bulunmaktadır.

7. Neoliberal Muhafazakar Ku-
şatmacı Siyasanın Kapatması Güç 
Gediklerinden- Kitle Sporu

Kitle sporu- Kitle sporu, temelde 
toplumsal yaşamda herkesin spor 
yapmasını amaçlar. Kitle sporu in-
sani gereksinimleri karşılamaya dö-
nüktür. Kitle sporu serbest zaman-
larda yapılır. 

• Kitle sporunda aktif sporcular ken-
di isteğiyle çeşitli sportif etkinlikler 

yapar.

• Kitle sporunda beden eğitimi, 
oyun, cimnastik, ve eğlenceli faali-
yetler yapılır.

• Kitle sporunda amaç, fiziki moral, 
toplumsal gelişimi sağlama, dinlen-
me ve eğlenme, boş zamanını de-
ğerlendirmedir (Voight, 1998). 

• Kitle sporu toplumun her yaş gru-
bunu kapsar.

• Kitle sporu sosyal statü gerektir-
mez toplumda yaşayan herkes spor 
yapabilir.

• Kitle sporu özel yetenek ve uygun-
luk gerektirmez, bazı branşlarda ye-
tenek tercih edilir ama zorunlu de-
ğildir.

8. Neoliberal Muhafazakar Ku-
şatmacı Siyasa Kitle Sporuna Ne-
den Önem Vermiyor

Neoliberal muhafazakar kuşatma-
cı siyasa kitle sporuna her girişimi 
maddi yarar elde etme olarak gör-
düğü için kitle sporunu önemli ve 
değerli bulmuyor.

Neoliberal muhafazakar kuşatmacı 
siyasanın kitle sporundan uzak poli-
tikalar izlemesi aşağıda ana çizgiler-
le sıralanan kök nedenlerden kay-
naklanıyor.

• Kitle spor alanları yapma yerine, 
Anadolu futbol kültüründe hiç yeri 
olmayan adına arena denilen büyük 
seyircili stadyumlar yapmayı politi-
ka olarak uygulamayı tercih ediyor.

• Kitle sporunda bütün yaş grupla-
rını kapsamak yerine gerek bireysel 
gerekse takım sporlarında belirli yaş 
gruplarının spor yapmalarını benim-
siyor.

• Kitle sporuna ağırlık vermeyi mad-

Geleneksel Amatör Spor Günümüzdeki Amatör Spor

Spor etkinlikleri tamamen 
sporcuların kendi olanak-
larıyla  yapılır.

Sportif organizasyonlar 
sporcular tarafından  yapılır.

Maddi  getiriler yoktur ve 
beklenmez.

Spor etkinlikleri kulüplerin 
malzeme, araç, gereç ve 
tesis destekleriyle yapılır.

Sportif organizasyonlar ilgili 
spor federasyonları  tarafın-
dan  yapılır.

Maddi  getiriler de olabilme-
ktedir.

54
TEBEŞİR SAYI 22 MART - NİSAN 2022



di kayıp olarak görüyor. Kitle spo-
runa uygun alanlar bırakma ve fizik 
mekan tesisleri oluşturmaya yeterli 
kaynak ayırmıyor.

• Geniş halk kitlelerini spora teşvik 
edici kararlar almadığı gibi, bu ko-
nuda spor yapma için gerekli olan 
basit malzeme, araç ve gereç sağla-
mayı gündeme de almıyor.

• Sistemli bir spor yönetimi politika-
sı izlenmiyor(Fişek, 1983). 

Oysa, spor sağlıklı sosyal yaşamın 
temellerinden olup, hareketli ya-
şam kaliteli yaşam sürdürmenin en 
anahtar araçlarındandır.

9. Türkiye Hareketsiz Yaşatılıyor 
ve Yaşıyor

Türkiye’nin spor yapma algısı ve 
pratiğine dönük şu sayısal veriler 
Türkiye’nin ne kadar hareketsiz ya-
şatıldığının ve yaşadığının bazı özel 
ipuçlarını veriyor(MAC, 2021). 

• Türkiye’de her 10 kişiden 8’i sağlık 
için spor yapmak gerektiğini düşün-
mesine karşın, 4 kişiden 1’i haftada 
3 gün spor yapıyor. 

• 15-69 yaş dilimini kapsayan gru-
bun üçte ikisi kendilerini hareketli 
olarak tanımlıyor. Bu tanımlamada 
günlük yaşam için yapılan çalışma-
lar, gezmeler, dolaşmalar, ev işleri 
ve alış veriş için yapılan yürüyüşler 
de hareketli olmak olarak değerlen-
diriliyor.

• Türkiye’de 4 kişiden ancak 1’i haf-
tada 3 gün spor düzenli olarak spor 
yapıyor.

• Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü spor 
aktiviteleriyle ilişkilendirirken 5’i ha-
reket etmeyi yürüyüş olarak tanım-
lıyor. 

• Türkiye’de her 10 kişiden 1 kendisi-

ni ‘’çok hareketli’’ olarak, 5’i ise ‘’ha-
reketli’’ olarak tanımlıyor. Araştır-
maya katılan gençlerin yüzde 50’si, 
kadınların yüzde 60’ı, annelerin ise 
yüzde 70’i ‘’Hareketliyim’’ diyor.

• Türkiye’de her 100 kişiden 15’i ha-
reketlerini telefon uygulaması ara-
cılığı ile takip ediyor. Günlük adım 
sayısı ortalaması “7000”lerde ol-
ması öneriliyor.

• Türkiye’de her 10 kişiden 8’i sağlık-
lı yaşam için spor yapılması gerekti-
ğini belirtiyor. Kadın katılımcılar er-
keklere göre sporu kilo verme ile 
daha fazla ilişkilendiriyor.

• Türkiye’nin yarısı salgın dönemin-
de hareketlerinin azaldığını belirti-
yor.

• Salgın tüm yaş gruplarında hare-
ketleri kısıtlamış olmakla beraber, 
65 yaş ve üzerindeki insanların sal-
gında uygulanan uzun dönemli ya-
saklar nedeniyle, daha da hareket-
siz kaldığı gözleniyor.

• Türkiye’de çalışan insanlar en ha-
reketli kitle olarak ortaya çıkıyor.

• Salgında dışarıda yapılan temel ak-
tiviteler olarak yürüyüş ve koşu öne 
çıkıyor.

• Pandemiyle beraber her 3 kişi-
den 1’i beslenmesine dikkat ettiği-
ni belirtiyor. Özellikle kadınlar (yüz-
de 34) ve spor yapanlar (yüzde 48) 
bu dönemde daha dikkatli beslenir-
ken, halihazırda hareketsiz olan kit-
le (yüzde 21) beslenme konusunda 
daha dikkatsiz davrandığını belirti-
yor.

Son 25 aydır süren Covid 19 salgı-
nı nedeniyle gezegende olduğu gibi 
Türkiye ölçeğinde de hareketsiz ya-
şam artarken, Her 100 kişiden 23’ü 
salgında sırasında kilo aldığını ifade 
ediyor. Kitle sporu yapamayan bir 

toplum olarak da dolayısıyla salgın-
da alınan fazla kilolar çeşitli fizik ve 
psikolojik sağlık sorunlarına neden 
oluyor.

10. Neoliberal Muhafazakar Ku-
şatmacı Anlayışın Planlayamadı-
ğı, Kitle Sporunun Gerekleri

• Kitle sporu için yürüyüşler önemli 
olduğundan kentsel yaşamda gide-
rek artan beton ütleleri arasında yü-
rüyüş kulvarlarının bırakılması gere-
kiyor.

• Böyle bir spor politikası olmayan 
neoliberal muhafazakar kuşatmacı 
siyasa “nerede 50 metrekare top-
rak görse burayı nasıl inşaata dö-
nüştürüp rantiye elde ederim” yak-
laşımıyla hareket ettiğinden toprak 
analizi yapma ve yürüyüş yeri plan-
lamaları tasarlama gibi kitle sporu-
na katkı getirecek düşünceleri bu-
lunmuyor.

• Kitle sporu yapma alışkanlığı edini-
mi sosyal, eğitsel, kültürel ve ekono-
mik yönleri olan bir konu özeliği ta-
şıdığından, anılan alanlara eğilmek 
ve pratiğe dönüştürmek uzun erim-
li hedefler gerektiriyor. Uzun erimli 
hedefler ve tabana yayılması gere-
ken girişimlerle ilgili neoliberal mu-
hafazakar kuşatmacı siyasanın bir 
planı görülmüyor.

11. Sonuçlar

Çalışmada alan yazına ve araştırma-
cının gözlemlerine dayalı bulgular 
ışığında varılan sonuçlar şöyle sıra-
lanabilir,

• Neoliberal muhafazakar kuşat-
macı siyasa politiklerinde kamunun 
kar-verim oranının arttırması, özel 
sektörün daralması anlamına geldi-
ğinden kamusal üretim ve hizmet 
yatırımları göz ardı ediliyor.

• Temel yaşam için stratejik önemde 
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olan elektrik ve doğalgaz fiyat ayar-
lamalarının özelleşmesi, özel sektö-
rünün lehine düzenlemelerin yapıl-
ması neoliberal uygulamaların birer 
sonucudur. 

• Gezegenin ve memleketin herke-
se ve her canlıya yetebilecek kay-
nakları bir kesimin elinde daha çok 
kazanç elde etmesi için kullanılıyor.

• Türkiye’nin dörtte üçü spor yapmı-
yor.

• Kitle sporu yapan, hareketli insan-
ların; spor yapmayan, hareketsiz 
kalan kişilere oranlara daha uzun ve 
sağlıklı bir hayat sürdürüyor.

• Haftada 2-3 gün sportif etkinlikler 
yapmanın pek çok sağlık problemi-
nin önlenmesinde etkili olduğu göz-
leniyor.

12. Öneriler

• “Sağlam kafa, sağlam vücutta bu-
lunur” deyimine uygun olarak, top-
lumda herkesin spor yapması dola-
yısıyla kitle sporunun yaygınlaşması 
konusunda özel düzenlemeler ya-
pılmalıdır.

• “Sporun sağlıklı yaşam için gerekli 
olduğu” konusunda toplumca hem-
fikir olduğumuz varsayımından ha-
reketle kitle sporu yapmak için da-
ha çok gayret gösterilmelidir.

• Kitle sporu için merkezi yönetim-
ler yasal kanunlara dayalı düzenle-
meler ve tesisler yapmalıdır.

• Kitle sporu için yerel yönetimler 
de spor yapanları teşvik edici sağlık 
koşullarına uygun etkinlikler düzen-
lemelidir.

• Toplumda her yaşa grubuna kit-
le sporu yapma olanaklarının tanın-
ması yönünde planlı, tutarlı, yeterli 
ve sürekli organizasyonlar yapılma-

lıdır.

• Kitle sporu yapmanın ve hareket-
li yaşam sürmenin önem ve değe-
ri konusunda siyasa yetkililerin ve 
kamuoyunun farkındalıkları artır-
ma yönünde sivil toplum kuruluşları 
öncülük etmelidir.
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Mahalledeki Okuldan Okuldaki Mahalleye:
Okulların Evrilen Rolü Prof. Dr. Soner Yıldırım

Teknoloji ile gözlerin kamaştığı 
bu dönemde okullarının rolü tek-
rar mercek altına alındı. Özellik-
le Pandemi birlikte yaşanan tekno-
loji zengin öğrenme ortamlarının 
yaygınlaşması, okul ve öğretmenin 
görevlerinin teknoloji yoluyla kolay-
lıkla yerine getirileceği algısını oluş-
turdu. Radyo ve eğitsel haraket-
li filmlerin kullanımı ile başlayan ve 
internetin yaygınlaşması ile alevle-
nen eski bir tartışma yeniden alev-
lendi. “Öğretmenin ve okulun yeri-
ni ne alacak?”

Bu soruya sağlıklı bir nokta koy-

mak için insanın evrimine ve tanımı-
na geri dönmek lazım. İnsan niye ve 
nasıl evrildi? İnsan sosyal bir canlıdır 
yani topluluklar halinde yaşar. Bu şu 
demektir; insan topluluklar halinde 
oluşturduğu kültürünü eğitim yo-
luyla bir sonraki nesillere aktarır. İn-
sanın bu özelliği aslında insanı akıl-
lı canlı yapan en önemli özelliğidir. 
Örneğin, evrimin avcı-toplayıcı dö-
neminde insan avlanma becerileri-
ni bir sonraki nesle aktarmasaydı o 
neslin hayatta kalma şansı yoktu. Ya 
da birlikte yaşama kültüründen el-
de edilen beceriler bir sonraki nes-
le aktarılmadığında bu canlı birlik-

te yaşama özelliğini kaybediyordu. 
Yerleşik düzene geçildikten sonra 
ve özellikle tarım toplumu ile birlik-
te insan, bu kültürel aktarımı bazı 
kişiler ve kurumlar aracılığı ile yap-
maya başladı. Özellikle sanayi devri-
miyle birlikte şu anda sahip olduğu-
muz eğitim sistemi insanın eğitimini 
de odak noktaya oturttu. Bununla 
birlikte insanın birlikte yaşama kül-
türü insan eğitiminde önemli rol oy-
namaya devam etti.

Mahalle içinde büyüyen çocuk oku-
lun yanı sıra mahallenin de normla-
rını kazanmaya devam etti. Hatta bu 
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düzen içinde mahallenin rolü bazen 
okulun rolünün önüne geçiyordu. 
Çocuk birçok sosyal değeri, yargıyı 
ve birlikte yaşam ilkelerini mahalle-
den öğreniyordu. Yani mahalle ço-
cuğun eğitiminden okul kadar so-
rumluydu. İnternetin yaygınlaşması 
ile birlikte hızlı şehirleşme berabe-
rinde bu mahallelerin küçülmesi-
ne ve hatta yok olmasına neden ol-
du. Mahallenin çocuğun eğitiminde 
oynadığı rol büyük oranda inter-
net üzerindeki sosyal topluluklara 
ve etkileşime kaydı. Diğer bir deyiş-
le 25 yıl önce mahalledeki bir okula 
sahip olan çocuklar artık okulların-
da bir mahalle oluşturmaya başladı-
lar. Modern toplumda okulların rolü 
akademik konuların öğrenilmesinin 
çok ötesinde aslında sosyal normla-
rın, ilkelerin, birlikte yaşama kültü-
rünün ve uygarlığın devam etmesi-
nin ön koşulu olan insan kültürünün 
vazgeçilmez kurumları olmuştur.

Teknolojinin giderek yaygınlaşma-
sı ve kapasitesinin artması insanı 
okuldaki mahallesine daha bağım-
lı hale getirmektedir. Bu da göster-
mektedir ki okulların önemi ve sos-
yal fonksiyonu tarihte hiç olmadığı 
kadar artmaktadır. Öğretmenlerin 
rolü ise akademik konuların öğre-

timinin ötesinde çocuğu sosyalleş-
tiren, onu toplumun bir parçası 
yapan ve kendi evrimine uygun sağ-
lıklı bireylerin yetişmesine öncülük 
eden bir meslek grubu haline ge-
tirmektedir. Bu nedenle öğretmen-
lik mesleği ve yeterlilikleri tekrar ta-
nımlanmaktadır.

Şunu unutmayalım ki insan yavru-
su ilk doğduğunda biyolojik olarak 
insandır. Ancak sosyolojik ve ant-
ropolojik olarak bir insan adayıdır. 
Onu insan yapacak olan eğitimdir. 
Eğitim sayesinde toplumsal norm-
lar kazanacak ve toplumun üretken 
ve uyumlu bir bireyi olacaktır. Bu da 
okulun misyonu ve vizyonunu belir-
leyen başlıca gerçektir.

Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte 
okulların da değiştiği bir gerçektir. 
Özellikle internet ile kaliteli ve çeşit-
li içeriklere erişmek hiç bu kadar ko-
lay olmamıştı. Görsel ve etkileşim-
li içerikler çocukların öğrenmesine 
çok önemli katkı yapmaktadır. Bu 
nedenle öğretmenlerin sınıf içinde 
çocuklara gözlem ve deneye daya-
lı etkinlikler yaptırarak öğrenmele-
rini anlamlı hale getirmeleri gerekir. 
Bu perspektiften bakıldığında okul-
ların gözlem ve deneye uygun fizik-
sel altyapıya sahip, çocukların sos-

yalleşmelerine ve sorgulamalarına 
yardımcı olacak öğrenme ortamla-
rını sunabilen kurumlara dönüşme-
si hayati öneme sahiptir.

Bilginin kolay erişilebilir olduğu bu 
dönemde bilgeliğin ve görgünün 
öğretmenlerde aranacak başlıca 
özellikler olduğu açıktır. Öğretmen-
lerin bu özelliklerini geliştirmede 
başvuracakları kaynakların çoğu yi-
ne teknoloji sayesinde erişilebilir 
haldedir. Bu nedenle öğretmenlerin 
teknoloji kullanımında güncel bece-
rilerle donatılması onların ilerideki 
başarılarında belirleyici olacaktır.

Unutmayalım ki yeni yüzyıl insan 
odaklı bir yüzyıl olacaktır. İnsan ev-
rimsel tarihinde ilk defa kendini keş-
fedecek kadar uzun yaşama, refaha 
ve teknolojiye sahiptir. Bu neden-
le bu yüzyılda insan odaklı okullar 
başarıda kilit rol oynayacaklardır. 
Okullar çocukların insanlık normla-
rını kazandığı mahallelerdir. Biz eği-
timciler bu mahalleleri tasarlayan 
ve yaşatan en önemli aktörleriz. Öğ-
retmenlerin bugün sınıflarında ya-
rattıkları fark, ileride ülkenin yarata-
cağı farktır. Bu gerçekten hareketle 
aydınlık bir gelecek için hep birlikte 
çalışmak zorundayız. Çünkü bu ay-
dınlık her çocuğun hakkıdır.

58
TEBEŞİR SAYI 22 MART - NİSAN 2022



Bireyin Anlam Arayışında Okulların Anlamı ve Sosyal 
ve Duygusal Öğrenmenin Yeri Mine Göl Güven

Sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ) 
hem tanıdık hem de yeni bir kav-
ram. Tanıdıklığı aslında,“İnsan sos-
yal bir varlıktır.” açılış cümlesindeki 
kadar tanıdık. İnsanlık tarihi boyun-
ca “Ben kimim?”, “Öteki kim?”, “Ne-
den yalnız yaşamıyoruz, başkalarına 
ihtiyacımız var?” soruları hem sıra-
dan insanların hem de sosyal bilim-
cilerin sordukları sorular oldu. Bu 
sorularla birlikte “Ben, ben olma-
yanlarla birlikte yaşam için, nasıl bir 
insan?” sorusuna cevap arandı. Me-
deniyetin bilimsel ve teknolojik iler-
lemenin ötesinde bir insan olma ça-
bası olduğunu az da olsa kavramış 
gibi insanlık.

Sosyalleşme, Albert Bandura’nın 
Sosyal Öğrenme Teorisi ile birlik-
te çokça üzerinde durulan bir konu. 
Sosyalleşmeyi günlük dilde kullan-
dığımız şekli “Çok yalnız takılıyor-
sun biraz sosyalleş.”, “Bu çocuğun 
biraz sosyalleşmesi lazım.” yani bir 
gruba girme, insanlara katılma, bir-
likte bir etkinlik yapmanın ötesin-
de,vahşi olarak doğan bir insana 
(bebek) gelişmiş ve umut ederiz ki 
aynı zamanda yetkin insanlarla(ye-
tişkinlerle)etkileşime girerek, bir 
topluluğun içinde nasıl davranma-
sı gerektiğinin öğrenilme/öğretilme 
süreci olarak tanımlayabiliriz. Yal-
nız biliyoruz ki, sosyalleşmenin yolu 

kendini tanıma, kimlik inşası, irade 
oluşumu ve kendini ifade etmeden 
geçiyor. Ve bu o kadar da kolay de-
ğil. Yunus Emre’nin ifadesiyle “Be-
ni bende demen, bende değilem, 
bir ben vardır bende benden içe-
ru”. Kendini keşfetme yolculuğu en 
uzun yol, bu yolda karşımıza çıkan-
larla zenginleşmekte veya değersiz-
leşmekteyiz. Sosyalleşme öyle bir 
yol ki ya kendine yabancılaşarak de-
ğersizleşmeye ya da olmakta olan 
kendinle barışık yaşadığın, kendine 
değer verdiğin bir varış noktasına 
çıkar. Yaşantımızı, öz ve özge, ben 
ve başkası için yaşanabilir kılmak 
için öğrenmemiz ve geliştirmemiz 
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gereken “daha iyi bir ben” var.

SDÖ’nün tanıdıklığını, insanlığın 
ben ve öteki üzerinden kurguladığı 
ve tarih boyunca cebelleştiği ikircik-
li hallerine temas ederek SDÖ’nün 
aslında çok insanca ve insani bir ko-
nu olduğunu anlatmaya çalıştım. 
Peki yeni olan ne? Editörlüğünü 
üstlendiğim “Çocuklukta Sosyal ve 
Duygusal Öğrenme” kitabının kök-
leri lisans eğitimimi aldığım rehber-
lik ve psikolojik danışmanlık yılları-
ma dayanıyor. Psikoloji okumaları 
ve danışan-danışman arasında süre 
gelen insanlık hallerini irdeleme ve 
ardından barış eğitimi üzerine yü-
rüttüğüm çalışmalar beni, 2000’li 
yıllarda kavramsallaştırılan SDÖ ala-
nına çekmiş oldu. Önce 2009 yılın-
da başlayarak her yıl yaklaşık 10 yıl 
boyunca verdiğim “Çocuk Davra-
nışlarını Anlama ve Rehberlik Etme” 
dersinde, öğrencilerime davranış-
tan önce çocuğu anlamanın, değer 
vermenin, gelişiminde ona eşlik, 
kendisini keşfetmesinde rehberlik 
etmenin önemi ve yollarından bah-
settim. Sonrasında erken çocukluk-
ta, çocuklukta ve gençlik yıllarında 
SDÖ ve yetişkinler için SDÖ dersleri 
ve eğitimlerine yöneldim. Bu süreç-
te European Network for Socialand 
Emotional Competence (ENSEC), 
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğiti-
mi Uygulama ve Araştırma Merke-
zi (BEUAM) ve Center forAcademi-
cs, Social, and Emotional Learning 
(CASEL) bilgimi, beceri ve deneyim-
lerimi zenginleştirmeme fırsat ver-
di. Şimdi biraz edindiğim bilgiden 
bahsedeyim ve ardından kitapla il-
gili bilgi vereyim.

SDÖ üzerine çalışmalar yürüterek 
alanı açan ve geliştiren Center for 
Academics, Social, and Emotional 
Learning (CASEL), kavramı şu şekil-
de tanımlanıyor “Çocukların ve ye-
tişkinlerin duygularını yönetmek, 

bireysel ve kolektif hedeflere ulaş-
mak, başkaları için duygudaşlık his-
sedebilmek ve göstermek, destek-
leyici ilişkiler kurmak ve sürdürmek, 
başkalarını önemseyen ve sorum-
lu kararlar vermek, sağlıklı kimlik-
ler geliştirmek için gerekli olan bilgi, 
tutum ve becerileri edinme ve etkili 
bir şekilde uygulama süreçleri”(CA-
SEL, 2020).

Sosyal ve duygusal öğrenme mo-
delinde; öz farkındalık, öz yönetim, 
sosyal farkındalık, ilişki becerileri ve 
sorumlu karar alma olmak üzere 5 
yetkinlik var. Detaylandıracak olur-
sam bunlar: kendini tanıma, duy-
gularını ve düşüncelerini anlama 
ve ifade etme, becerilerini tanıma, 
zor duygularla baş etme, hedef be-
lirleme ve plan yapma, başkalarının 
duygu ve düşüncelerini anlama, ile-
tişim becerileri gösterme, çatışma 
çözümü, sorumlu karar verme gibi 
beceriler.

CASEL’in geliştirdiği modelde adı 
geçen 5 yetkinliği merkeze alarak 
içeriden dışarıya doğru açılan çem-
berler var. SDÖ’yü bir öğrenme ve 
okulun işlevlerinden biri olarak gö-
ren CASEL, çocuğa en yakın çem-
bere sınıfı, sonraki çembere okulu, 
bir sonraki çembere aileler ve ebe-
veynleri ve en son çembere de top-
lulukları yerleştirir. Kendi başlarına 
önemli olmakla birlikte tüm bu bile-
şenlerin birbirleriyle kurduğu ilişki-
ler de önemli. Her beceride olduğu 
gibi, çocukların okulda öğrendikle-
rini geniş yaşantılarına yansıtabil-
meleri ve öğrendikleri becerilerini 
sergileyebilmeleri, bu çemberlerin 
desteği ve aralarındaki işbirliği ile 
mümkün olmaktadır.

Gelelim kitaba. Türkiye’de ilk defa 
SDÖ üzerine yazılmış olan “Çocuk-
lukta Sosyal ve Duygusal Öğrenme” 
kitabı 4 kısımdan ve 14 bölümden 
oluşan 488 sayfalık bir kitap. İlk kı-

sımda benim de yazar olarak katkı 
sunduğum birinci bölümde SDÖ ta-
nımını, bu kavrama dayanak olan te-
orileri, modelleri ve sınıf içinde SDÖ 
becerilerini destekleyen yöntemleri 
paylaştım. Okulöncesi eğitimi prog-
ramı sosyal gelişim kazanım ve gös-
tergelerini SDÖ çerçevesini kulla-
narak incelediğimiz ikinci bölümde, 
tanımlamaların üzerine kurgulanan 
becerilerin haritalandırılmasının uy-
gulamayı yönlendiren çok önem-
li bir yapı sunduğunu açıklamaya 
çalıştık. İlk kısmın son bölümünde 
SDÖ programlarının ayrıntılı tanıtı-
mını yaptık. İkinci kısmı ailelere, öğ-
retmenlere ve yöneticilere ayırdık. 
Öncelikle ebeveynlerin SDÖ’yle ilgi-
li inançlarını, SDÖ’ye bakış açılarını 
ve SDÖ bilgilerini inceleyen araştır-
malara yer verildi. Ebeveynler, duy-
guları ele alırken, karar verme me-
kanizmalarını işletirken bu inanç, 
bakış açıları ve bilginin oynadığı ro-
lün etkisi büyük. Başka bir bölümde 
SDÖ programlarında aile katılımına 
verilen yer incelendi. Biliyoruz ki, 
okullarda uygulanan programların 
etkililiğini arttıran en önemli unsur-
lardan biri aile katılımı. Bu kısımdaki 
geriye kalan 3 bölümde, öğretmen-
lerin SDÖ bilgileri ve uygulamala-
rını, öğretmenlerin mesleki gelişi-
minde SDÖ’nün yeri ve yöneticilerin 
SDÖ programlarını okullarında uy-
gulamalarına dönük bilgilerini pay-
laştık. Üçüncü kısmı araştırmacılara 
ayırdık. SDÖ becerilerinin ölçme ve 
değerlendirme yöntemleri ile bir-
likte güncel SDÖ alan yazınını sun-
duk. Son kısımda alternatif eğitim-
ciler için, bilinçli farkındalık, doğa ve 
oyun ile SDÖ ilişkisine yer verdik.

SDÖ hem tanıdık hem de yeni bir 
kavram demiştim. Yeni olması şu-
radan geliyor. Uzun bir süre, okulla-
rın görev ve işlevlerinden biri olarak 
görülmedi SDÖ. İkincisi, bir öğren-
me olarak tasavvur edilmemesiydi. 
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Sonuçta bir çoğumuz mizaç, yete-
nek ve becerilerin doğuştan geldi-
ğine bir nebze de olsa hak veririz. 
Hiç olmadı terbiye dediğimiz top-
luluk içinde nasıl davranılması ge-
rektiğini bilmek, aileden gelir. Bu 
yüzden SDÖ hem okul hem de öğ-
renme içinde kendine alan açmasıy-
la bir yenilik oldu. Oysa ki, okul gibi, 
çocukların, gençlerin ve yetişkin-
lerin 9 aya yakın, hafta içi her gün, 
gün boyunca bir arada olduğu öğ-
renmenin gerçekleştiği, bir yandan 
da uygun davranışların öğrenilme-
si ve sergilenmesi için beklentiler ve 
kuralların yürürlükte olduğu kurum-
sal bir yapıda SDÖ’ye yönelik uygu-
lamaların yer alması zorunluluk-
tur. Çocuk ve gençlere daha iyi bir 
“ben” olmaları yolunda, okul içinde-
ki yetişkinlerin özellikle onlarla ya-
kın temas halinde olan öğretmenle-
rin örnek davranışlarla daha iyi beni 
sergilemeleri gerekliliktir. Bunu ya-
pabilmek için öz farkındalığa sahip, 
“Ben hangi konularda iyiyim?”, “Be-
cerilerim ne?”,“Neye ilgim var?”,“-
Geliştirmek istediğim becerilerimi 
nasıl geliştirebilirim?” sorularını keş-
feden ve kendisini geliştirmek için 
umut besleyen, çaba gösteren, za-

man ve emek veren kişiler olmalılar. 
Daha iyi bir ben yolculuğuna çıkmış, 
çocuk ve gençleri yoldaşları eylemiş 
insanlar olmalılar. Hata yapmaktan, 
hayır demekten, zayıflıklarını kabul 
etmekten korkmamalılar. Bunların 
toplamı da biziz. En olağan ve sıra-
dan görünen bir başarıda dahi “Ne-
leri iyi yapmış olabilirim?” diye so-
rarak başarının tesadüf olmadığını 
göstermeliler. Bir söyleyip iki dinle-
menin (Diyojen ne sormuş: Niçin iki 
kulağımız ama bir ağzımız var?), öf-
keyi kontrol etmenin, odaklanma, 
dürtüleri öteleme, hedefler üzerin-
de çalışmada sebat ve dirayet gös-
terme becerilerinin, herkesin farklı 
düşünce, bakış açısına ve becerile-
re sahip olduğunun farkındalığıyla 
birlikte üretme, güçleri birleştirme, 
istek, beklenti ve ihtiyaçların fark-
lı olabileceği, bundan dolayı çatış-
maların kaçınılmaz ve doğal olduğu 
fakat buna rağmen herkesin kabul 
edebileceği çözümlerin birlikte üre-
tilebileceği, suçlama ve önyargılar-
dan arınmış barışçıl yaklaşım ve ba-
rış dilinin kullanılmasının, kendin, 
başkaları ve tüm yaşam için etik il-
kelere bağlı, herkesin (tüm canlılar) 
esenliği için kararlar almak ve eyle-

me geçmenin önemini kavramalı, 
bu birikimi çocuk ve gençlerle ya-
şamalı ve onlara aktarmalı. Çocuk 
ve gençler, kendileri ve başkalarının 
esenliği için öz-elçilik/eylemlilik/fa-
illik(agency) için katılım haklarını en 
üst seviyede icra edebilecekleri or-
tamlarda bulunmayı hak ediyor, bu 
sağlanmalı. Okulların çok acil insan-
cıl (hümanist) yaklaşımı benimse-
yerek, her bir bireyin karşılıklı de-
ğerliliği üzerinden davranışların 
benimsendiği, rehberlik ve eşlik et-
me üzerine çocuk ve gençlerin say-
gınlık ve onurlarına zeval vermeden 
bir birey oldukları gerçeğiyle hare-
ket edilmesi önceliklendirilmeli. An-
cak bu nitelikte ve seviyede bir oku-
lun, eğitimin ve öğrenmenin ben’in 
ve biz’in yaşam yolculuğunda, bire-
yin anlam arayışında bir anlamı olur. 
Gerisi sadece her gün gidilen geli-
nen okul olur.
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Çocuk ve Barış Araştırmaları'nın Hazırladığı
Dört Yeni Kitapçık Yayında!
2018 yılından bu yana, çocuğu mer-
keze alan, çocuk katılımını öncele-
yen özgürlükçü eğitim modellerin-
de, oyunun rolüne dair çalışmalar 
yürütmek amacıyla kurulan bir ini-
siyatifle çeşitli çalışmalar yürütmek-
teydik. Özellikle pandemi öncesin-
de farklı yer ve zamanlarda serbest 
oyuna olanak sağlayan Yap-boz 
oyun alanları kurduk ve yapılandı-
rılmamış oyunun çocukların gelişi-
minde nasıl bir rolü olduğunu tartı-
şan yazılar ve çeviriler ürettik.

O zamandan bu yana ürettiğimiz 
deneyimin ardından, serbest oyu-
nun çocukların hem kendileriy-
le hem de çevreleriyle barışçıl iliş-
kiler kurması noktasında oyunun 
önemli bir rolü olduğuna odakla-
narak 2021’in Ağustos ayında, Ço-
cuk ve Barış Araştırmaları çalışma-
sını başlattık. Bu süreçte dünyada 
serbest oyuna olanak sağlayan ta-
rihsel ve güncel deneyimleri araş-
tırdık ve bu konuda kaynak olabi-
lecek dört farklı kitapçık yayınladık. 
Bu yazıda yayınların kısa bir özetine 
değineceğiz. Kitapçıkların çevrimiçi 
versiyonlarına ulaşmak için cocuk-
vebarisarastirmalari@gmail.com 
adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Bir ifade biçimi ve bir deneyim ola-
rak oyunun, çocuğun gelişimine ve 
iyilik haline katkısını ortaya koyan 
bu yayınları paylaşmaktan mutluluk 
duyuyoruz ve bu yayınların yeni tar-
tışmalara, deneyimlere ve işbirlikle-
rine olanak sağlamasını umuyoruz.

Macera Oyun Alanları - Kısa Bir 
Tarihçe

Emdrup’taki oyun alanına yaptı-
ğım ilk ziyarette ayaklarım yerden 

kesildi. Bir anda, tamamen yepye-
ni bir şeye bakmakta olduğumu 
anladım, yepyeni ve sonsuz olası-
lıklarla dolu bir şey.

Lady Marjorie Allen

Bu kitapçık, Tony Chilton tarafın-
dan “Adventure Playgrounds - A 
Brief History” başlığıyla 2017 yılın-
da yayınlanan metninin bir kısmının 
çevirisini odağa alınarak hazırlan-
dı. İkinci Dünya Savaşı zamanında 
ve sonrasında çocukların nasıl başa 
çıkma mekanizmaları geliştirdiğini, 
bu mekanizmaların yetişkinler tara-
fından nasıl desteklenebileceğini in-
celediğimiz çalışmaların ilki olan bu 
kitapçık, konuya dair Türkçe’ye çev-
rilen ilk çalışma olma niteliğinde.

Bir çocuk hakları savunucusu ve 
peyzaj mimarı olan Lady Allen of 
Hurtwood, Emdrup’ta kurulan ilk 
hurda oyun alanına yaptığı ziyaretin 
ardından, İngiltere’de bombalanmış 
yerlerin oyun alanlarına çevrilme-
sini öneren, “Neden Bombalanan 
Yerleri Böyle Kullanmıyoruz?” bir 

yazı yayınlamış ve bu öneri oldukça 
geniş bir kesim tarafından heyecan-
la karşılanmıştı. Çocukların yıkıntıla-
rında gezindiği, üzerinde sığınaklar 
inşa edip ateş yaktığı enkaz alanla-
rı; cam kırıklarından, patlamamış 
bombalardan ve çocuklar için tehli-
ke yaratacak diğer şeylerden arındı-
rılarak, oyun alanlarına dönüştürül-
meye başlandı!

Savaş sonrası İngiltere’sinde gelişen 
bu hareket, toplumun birçok kesi-
minden insanı heyecanlandırdı ve 
insanlar kendi yaşadıkları yerlerde 
elbirliği ile çocukların kullanımına 
açık Macera Oyun Alanları yaratma-
ya başladılar. Bu yerlerde çocuklara 
eşlik eden bir yetişkin -oyun lideri- 
bulunuyordu, fakat asıl “lider” ço-
cuklardı. Çocuklar özgürce seçtikle-
ri faaliyetleri, kendi istedikleri gibi, 
içlerinden geldiği şekilde yapabili-
yor, bir yetişkinin yardımına ihtiyaç 
duyarlarsa bunu açıkça talep edi-
yorlardı. 

Çocukların koşulsuz olarak kabul 
gördüklerini hissettikleri bir oyun 
ortamı sağlayan bu anlayış, aynı za-
manda yeni bir oyun pedagojisinin, 
“Oyun İşi ve Oyun İşçiliği” pratiği ve 
teorisinin ortaya çıkmasını sağladı.

Bu kitapçık Macera Oyun Alanla-
rının İngiltere’de ortaya çıktığı dö-
nemden 1980’lere kadar nasıl ev-
rildiğini ele alarak, bu evrimin arka 
planındaki toplumsal motivasyon-
ları, organizasyonel yapılanmala-
rı ve bunların süreç içerisinde nasıl/
neden farklılaştığını görmek adına 
önemli bir yerde duruyor.

Kendini Koruma Olarak Oyun

“Bir çocuğun oyun oynama hakkı 

Çocuk ve Barış Araştırmaları Ekibi
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vardır. Ebeveynlerin, çocuğun oy-
nama özgürlüğünü garanti altına 
alma sorumluluğu vardır... Çocuk-
lar çok fazla ödev ya da ev işi yap-
maya zorlanmamalıdır. Çocuklar 
rahat bırakılmalı, oyun oynayabil-
melidir.”

Jane Nyambura, çocuk katılımcı, 
Nairobi, 2010

Wendy Russell ve Stuart Lester ta-
rafından yazılan, “Çocukların Oyun 
Hakkı” başlıklı makalenin bir bölü-
mü alınarak hazırlanan bu kitap-
çık, özellikle oyunu yeniden tanım-
lamak ve oyun hakkının, çocukların 
gelişim, korunma ve katılım hakları 
çerçevesinde nereye ya da nerele-
re denk düştüğünü yeniden düşün-
mek için oldukça ayrıntılı bir yol ha-
ritası çizmektedir.

International Play Association (IPA) 
tarafından yürütülen, çocukların 
oyun hakkına ilişkin yürütülen araş-
tırmalara ve görüşmelere referans 
yapan bu çalışmada, bizzat çocuk 
katılımcıların ifadelerine yer verili-
yor.

1 Modern Çocuklukları Tasarlamak: Tarih, Mekan ve Çocukların Malzeme Kültürü
2 Bir Dizi Boncuk

Çocukların oyun aracılığıyla kendi-
lerini koruma becerisi kazandıkları-
na, esneklik ve uyumlanma meka-
nizmaları geliştirdiklerine ve oyun 
deneyiminin beyin gelişimini etkile-
yerek iyilik halini desteklediğine da-
ir farklı araştırma ve vakalardan ör-
neklerin  yer aldığı bu bölümü, oyun 
hakkını yeniden düşünmek adına 
önemli yerde duruyor.

Çocukların oynamak için zamana ve 
mekana ihtiyaç duydukları gerçe-
ği çoğu zaman daha büyük politika-
lar, planlar ya da pratikler içerisinde 
geçiştiriliyor ya da görmezden geli-
niyor fakat bunun büyük bir bedeli 
olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak 
gerekiyor. Çocuk hakları savunucu-
luğu yaparken, oyun savunuculu-
ğunun da bunun önemli bir parçası 
olduğunu ve en küçük ölçekte bile 
olsa, oyuna yer açmanın çocukların 
kendileri ve çevreleri ile barışçıl bir 
ilişki kurmalarında önemli bir yerde 
duruyor.

Macera Oyun Alanları ve Savaş 
Sonrası Yeniden Yapılanma

“İnisiyatif çocukların kendilerin-
de olmalıdır… Çocuklara hiçbir şey 

öğretemem ve doğrusunu isterse-
niz öğretmeyeceğim,”

John Berthelsen

Bu kitapçık, Rutgers University 
Press’ten çıkan, “Designing Modern 
Childhoods: History, Space, and 
Material Culture of Children”*1 ad-
lı kitabın sekizinci bölümünde yer 
alan, Roy Kozlovsky’nin kaleme al-
dığı “Macera Oyun Alanları ve Savaş 
Sonrası Yeniden Yapılanma” maka-
lesi ve kendisi de bir oyun işçisi olan 
Penny Wilson tarafından hazırla-
nan, “String of Beads”**2 kitabından 
konuyla ilgili alıntılar odağa alınarak 
hazırlanmıştır.

Savaş dönemi ve sonrasındaki de-
neyimlere yer verilen bu makale, 
dönemin yaşanmışlıklarına daha 
yakından bakmaya olanak sağlıyor. 
Savaş döneminin en trajik olayla-
rından bazıları olan, sivillere yönelik 
hava saldırılarının (The Blitz) ve ha-
va saldırılarına bağlı olarak gerçek-
leşen tahliyelerin yarattığı etkileri, 
çocukların deneyimleri üzerinden 
düşünmeye yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, yetişkinlerin kur-
duğu ve kurguladığı bir dünyada, 
fiili bir savaş hali olmasa dahi, ço-
cukların hayatlarının ne kadar çok 
şiddet, baskı ve kısıtlanmışlık ile 
dolu olduğunu ve bu noktada ço-
cukların koşulsuz kabul görecekle-
ri çevrelere sahip olmamasının, na-
sıl yıkıcı sonuçlara neden olduğunu 
işaret ediyor. Aynı zamanda, çocuk-
ların faaliyetlerini kendi inisiyatifleri 
ile yürütmelerinin, yaşadıkları stres 
ya da travmaları sağaltmak nokta-
sında nerede durduğunun da altını 
çiziyor.
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Öfkelendin mi? Kart çek!

Bu kez, teorik tartışmaların yerini 
oyun alıyor. GoZen ekibinin  çocuk-

ların duygularını tanımaları ve ifa-
de edebilmeleri için geliştirdiği “Got 
Anger-Go Fish” kart oyununa Türk-
çe olarak erişebilirsiniz.

Çocukların kendileri ve çevrele-
ri ile barışçıl ilişkiler geliştirmelerin-
de, kendi duygularını anlayabilme-
leri ve ifade edebilmeleri oldukça 
önemli bir yerde duruyor. Bu ne-
denle, duyguları tanımlamaya ve 
ifade edebilmeye yönelik pratik 
araçlar sağlamanın, hem çocuklar 
hem de ebeveynler ve çocuklarla 
çalışan yetişkinler için önemli bir ih-
tiyaç.

Bu oyun, özellikle öfke duygusunu 
tanımak ve altında yatan nedenleri 
fark etmeye yardımcı olabilmek için 
tasarlanmış, belli durum örnekleri 
ve duygu tanımlamaları üzerinden, 

daha farklı çeşitlendirmelere de ola-
nak sağlayan bir araç olarak geliştir-
miştir.

Kitapçıklara erişmek için:

1) Macera Oyun Alanları - Kısa Bir Ta-
rihçe

2) Kendini Koruma Olarak Oyun

3) Macera Oyun Alanları ve Savaş 
Sonrası Yeniden Yapılanma

4) Öfkelendin mi? Kart çek!

Sosyal Medya Hesaplarına Erişim:

www.facebook.com/cocukvebaris

www.instagram.com/cocukvebaris

www.twitter.com/cocukvebaris
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