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ÖNSÖZ 

 

        Bu kitap Türk eğitim politikalarını ele almak için hazırlanmıştır. Eğitim 
politikalarına ilişkin köşe yazılarının bulunduğu bu kitabın önemli bir boşluğu 
dolduracağı beklenmektedir. 

     Zira, Türkiye’de eğitim politikalarına  ilişkin yazıların yetersizliği bilinen bir 
gerçektir. Bu nedenle, başta eğitimciler olmak üzere okuyucuya yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

    Kitaptaki köşe yazıları ulusal ABC Gazetesinde yayınlanan köşe yazılarından 
oluşmaktadır. 

    Ayrıca; Kitabın yayınlanması ile yönetim konumundaki bulunan ilgililerin 
dikkatini çekmek diğer amaçlardan biridir. Bu nedenle, kitap kaynak özelliğini 
de taşımaktadır.     

 

Hasan GÜNEŞ 

Ocak 2017 
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Düşünmek Ve Uygarlaşmak 

Uygarlaşmak; fikir, sanat ve endüstri alanında çok büyük bir gelişme göstermek, 
medeniyet olarak ileri gitmektir. 

Uygarlaşmayı sağlamak elbette kolay değil. Uygarlaşmak, düşünmenin ürünü 
fikirlere ihtiyaç duyar. Elbette uygarlaşma okullar ve öğretmenlere ihtiyaç 
duyar. 

Uygarlaşma fikirlerle oluşmaktadır. Bu nedenle, eğitim sistemi bu anlayışa 
dayanmak zorundadır. Tabii ki değiştirilen onlarca Milli Eğitim bakanı ve 
eğitimin amaç, yapı, süreç ve insan boyutunda yaşanan sorunlar ile uygarlaşma 
mümkün değil. 

Yine, bugünlerde değiştirilen bilim ve çağdaş gelişmelerden uzak müfredat 
değişikliği ile mümkün değil. Bu müfredat değişikliği ile Türkiye ortaçağ 
karanlığına gömülmek isteniyor. 

Diğer taraftan eğitim yöneticiliğinin atanmasında liyakat önemli iken AKP’ye 
yakın isimler atanıyor. 

Diğer taraftan, öğretim boyutunda sorunlarımız bulunuyor. AKP iktidarının 
yansımaları olan okullarda bu anlayışı beklemek mümkün değil. 

Yine, aydınlanmanın güvencesi olan öğretmenlerin ve mesleklerinin 
itibarsızlaşması ile uygarlaşmayı yakalamak mümkün mü? 

Aynı zamanda, AKP iktidarındaki okulların finansman, öğretim araç ve gereçleri 
yetersizliği ile uygarlaşmak mümkün değil. 

Sonuç olarak, ülkemizin uygarlaşma yolunda AKP’nin güdümünde olan 
eğitimin amaç, yapı, süreç ve insan  boyutuyla yaşanan sorunlar önemli bir engel 
olarak kendini gösteriyor. 18.01.2017 
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Toplumsallaşma Ve Eğitim 

Çocuğun toplumsallaşmasında ailenin, okulun, arkadaş grubunun ve medyanın 
ayrı bir rolü ve önemi var. 

Ailenin çocuğun toplumsallaşmasında ilk rol oynayan kurum olduğu bilinen bir 
gerçek. 

Çocuğun aile ortamında uygun toplumsallaşma yaşantısı geçirmesi gerekiyor. 
Bu nedenle, ebeveynler uygun koşulları düzenlemek zorundadır. En başta çocuk 
aile çevresini güvenli bir çevre olarak algılamalıdır. 

Bunun için fiziksel ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Ancak, 
milli gelirin düşüklüğü, milyonlarca yoksul yurttaşın varlığı bu ilkeyi geçersiz 
kılıyor. AKP iktidarının uyguladığı politikaların yoksulluğu daha da 
yaygınlaştırması bu sorunu daha da büyütüyor. 

Yine, ebeveynlerin eğitim düzeyi önem taşıyor. Ancak, çok genel anlamda 
çocukların sosyalleşmesinde ailelerin eğitim düzeyi istenen düzeyde değil. 

Medya, çocukların sosyalleşmesinde önem taşıyor. Özellikle televizyondaki 
bazı programların çocukların sosyalleşmesine engel oluyor. Bunların başında 
saldırganlığı özendiren programlar çocukları olumsuz etkiliyor. 

Diğer tarafrtan, sosyal medyanın çocuğun sosyalleşmesinde olumlu etkisi 
olduğu gibi olumsuz etkisi bulunuyor.  15.01.2017 
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Toplumsal Ayrımcılık 

Toplumsal ayrımcılık, toplum hayatında ayrımcılık yapmama ilkesinin ihlal 
edilmesidir. Fertlerin veya sosyal grupların sosyal sınıf, ırk, din, siyasi- felsefik 
görüş, etnik azınlık, özgürlük vb. ayrılıklar sebebiyle toplum içinde eşitsiz işlem 
görmesidir. Toplum içinde yer alan bazı kişi veya grupların ayrımcılığa 
tutulması ve bundan ötürü da haksızlığa uğramasıdır. 

Özellikle, ülkemizde sınıfsal anlamda bir ayrımcılık yapılmaktadır. İşçilerin 
sendikalaşması yerine, taşeronlaşması buna iyi bir örnektir. Yine, bazı toplum 
üyelerinin  siyasi görüşlerinden dolayı, ayrımcılığa uğradıkları bilinen bir 
gerçektir. Fertlerin bazılarına  kamu kapılarını kapatılması bilinen bir gerçektir. 

Engelli yurttaşlarımızın da haklı talepleri göz ardı edilerek ayrımcılığa uğraması 
da aşikar ortadadır. 

Kuşkusuz, toplumsal ayrımcılığın maliyeti ağır olmaktadır. Ayrımcılığa maruz 
kalan yurttaşlar yabancılaşma duygusuyla karşı karşıya kalmaktadır. 

Yabancılaşan birey toplumla bütünleşememektedir. Bu durumun diğer anlamı 
toplumsal çözülmeye bir halka daha eklemektir. 

Diğer taraftan fertlerin toplumsal ayrımcılığa maruz kalmasının eğitim açısından 
da sonuçları bulunuyor. Ailede, ayrıcılıkla karşı karşıya kalması çocuğun 
kendisini güvenli hissetmemesine yol açıyor. Bu durum da yetişkinlik 
yaşamında çevresine güvenmemesiyle sonuçlanıyor. 

Aynı koşullar okullarda ve sınıflarda geçerli iken benzer sonuçlar ile karşılaşmak 
mümkün. 

Yine çocuklarda empatik anlayışın gelişmemesi de ayrımcılığa davetiye 
çıkarmaktadır. Her hükümet programında derslik sayısı arttırılacağı söylense de 
bu hedefe ulaşılamıyor. Böyle bir ortamda empatik anlayış nasıl gelişsin? 

11.01.2017 
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Eğitimde Yozlaşma 

Kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında eğitim sisteminin rejimin 
kök salmasında başlı başına rol oynadığı anlaşılmıştır. 

Bunu bilen siyasi iktidarlar Türkiye Cumhuriyetinin genleri ile oynama ile ilgili 
olarak eğitim sitemini değiştirmek ile yola devam ettiler. 

Çünkü, onlar da biliyorlardı ki toplumsal kurumların kalbi eğitimdir. Başka bir 
ifadeyle, eğitim sistemi değiştirilmeksizin neoliberal düzen gelemeyecekti. 

Bilindiği gibi eğitim sisteminin etkililiğinin olmazsa olmaz koşulları 
bulunmaktadır. Bunların başında eğitimin toplum için var olduğunun 
bilinmesidir. Ancak, AKP eğitimi neoliberal eksende ele almış bu yönde 
değişikliğe gitmiştir. 

Eğitime siyasal boyutuyla bakan AKP, defalarca müfredat programını 
değiştirdi. Ancak bununla yetinilmeyip, bu günlerde yeniden müfredat 
programının değişikliği gündemde. 

Yine, eğitimde özelleştirme AKP döneminde hız kazanarak eğitimde yozlaşma 
yoğunlaşmıştır. 

AKP bir taraftan sosyal devlete vurgu yaparken, diğer taraftan yoksul 
öğrencilerin aleyhine olacak eğitimsel kararlar alabilmektedir. Oysa, eğitimde 
fırsat eşitliği esastır. 

Diğer taraftan, eğitim siteminde liyakat öneli bir ilke iken eğitim yöneticiliği 
kadrolarına AKP’ye yakın kişiler atanmakta ve bu uygulama devam etmektedir. 

Diğer yandan AKP 4+4+4 eğitim yasasına imza atarak bazı kız öğrencilerinin 
eğitim olanağından yoksun kalmasına yol açmıştır. Öyle ki, Eğitim Sen’in 
yaptığı araştırmaya göre 36 bin kız çocuğu liseye devam edememişçoğu 
evlenmek zorunda bırakılmıştır.  08.01.2017 
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Hoşgörü Ve Demokrasi 

Son günlerde yaygınlaşan terör olayları demokrasi ve hoşgörü bağlamında her 
duyarlı yurttaşın temel sorumluklarını unutmamalarını gündeme getirmektedir. 

Hoşgörü, demokratik yönetimlerin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Çünkü 
hoşgörü çoğulcu düşüncenin, etnik ve grupların birlikte yaşamasının teminatıdır. 

Hoşgörüye her zamankinden çok ihtiyacımız bulunan bu günlerde, 
hoşgörüsüzlüğün sonuçlarına geçmeden aşağıda belirtilen hususlara dikkat 
etmek gerekmektedir. 

Tabii ki çoğu sorunlarda olduğu gibi eğitim kurumu başlı başına rol 
oynamaktadır. Sınıflarda öğrencilerin farklı düşüncelerine yer vermek, 
demokratik değerleri yaşayarak öğrenmeleri ve onlarda empatik anlayışın 
gelişmesi,  hoşgörü anlayışının gelişmesinde önemli bir yer tutuyor. Ancak, 
okulların kendine özgü sorunları bu anlayıştan çok uzak olduğunu görüyoruz. 

Diğer taraftan, hoşgörü anlayışının gelişmesinde televizyon gibi medya 
kuruluşlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak sorgulamayı, düşünmeyi 
sağlamayan ve bunun yerine şiddeti ve komployu vurgulayan televizyon 
programlarıyla hoşgörü anlayışının gelişmesi mümkün değil. 

Yine, rol model olacak devlet adamları ve kanat önderlerinin hoşgörü ve 
dolayısıyla demokrasinin gelişmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Aksi 
halde hoşgörüsüzlük ve dolayısıyla demokrasi olumsuz etkileniyor. 

Hoşgörü ve demokrasinin gelişmesinde sivil toplum örgütlerinin yeri ve önemi 
tartışılamaz. Çünkü, hoşgörüden beslenen katılım ve temsil gibi demokratik 
öğeler sivil toplum örgütlerinde önem arz etmektedir. Ancak, sivil toplum 
örgütleri siyasi iktidar tarafından zapturapt altına alınıp, kendi misyonlarını 
tamamlatma aracı olarak görülmektedir. Tabii ki böyle bir hava hoşgörüsüzlüğü 
beraberinde getirecektir. 

Sonuç olarak, hoşgörüsüzlük toplumsal barışı, demokrasiyi olumsuz 
etkilemekte; o da toplumsal çözülmeyi bir adım daha yaklaştırmaktadır.  

 06.01.2017    
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Sağduyu Ve Eğitim 

İnsanın günlük yaşam içinde geliştirdiği ve bilim ile üretimsel etkinler arasındaki 
bağların gelişmesi, bilimin yaygınlaşması, dolayısıyla bilimsel bilgiye yaklaşma 
süreci içinde bulunan görüşlerin, alışkanlıkların ve düşünce biçimlerinin 
toplamına verilen isim olarak sağduyunun eğitim ile ilişkisi bulunuyor. 

 Maalesef Türk eğitim tarihinde bilimle örtüşmeyen uygulamalarla 
karşılaşıyoruz. Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına uygun köy enstitülerinin 
kaldırılması nasıl açıklanabilir?. Yine, mektupla öğretime ne dersiniz? 

Özelikle, AKP’nin yaklaşık 13 yıllık iktidarında bilimle ilgisi olmayan 
politikalara tanık olduk. Bunların başında eğitimin ticarileştirilmesi çabaları yer 
alıyor. Onlarca kalem altında fotokopi ve temizlik altında harç alınıyor. 

Böyle bir eğitim düzeni ile toplumsal hareketlilik nasıl sağlanabilir. 

Yine, AKP iktidarı döneminde ders kitaplarının yandaş yayınevlerine 
bastırılması hangi ilkeyle açıklanabilir?. 

Diğer taraftan, bilimsel kuruluş olan TUBİTAK’da kadrolaşmaya gitmek hangi 
sağduyu ile açıklanabilir?. 

Bunlarla birlikte, eğitim programının neolibiral öğeler taşıması hangi sağduyu 
ile açıklanabilir?. 

Yine, neolibiralizmin gereksindiği bireyleri yetiştirmek hangi ilke ile 
açıklanabilir?. 

Çağdaş gelişmelere uyum sağlamada kullanılması mümkün olmayan bilgi 
türünün varlığı hangi sağduyu ile açıklanabilir?  

Sonuç olarak, sağduyudan yoksun bir eğitim sistemi gerçek anlamda toplumsal, 
ekonomik ve bireysel amaçları gerçekleştirmesi tartışılır bir durumdur. 
05.01.2017 
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Dizi Filmlerin Davranış Üzerine Etkisi 

Bugün özellikle kültür eserleri ve televizyon, geçmişin aksine eleştirel bakış 
açısı sunmuyor. 

Bir gelecek vizyonu sunmuyor. Hatta bu eserler bireysel yetenek ve yaratıcılığı 
yansıtmazlar. 

Onlar piyasada satılmak, kitleleri eğlendirip kontrol altında tutmak amacıyla 
kitlesel üretilirler. 

Hatta Marcuse, kültür endistrüsünün tekelci sermayeye yeni pazarlar sağlama, 
tüketimcilik, maddiyatçılığı sürdürme ve kapitalizme karşı eleştiri ve 
hoşnutsuzlukları engelleme aracı olarak yanlış ihtiyaçlar doyurma biçimlerini 
aşılatmaya çalışılır. Modern insanının haz ve lüksü devam ettirilmeye 
özendirilmeye çalışılıyor. 

Sadece televizyona değinmek istiyorum. Özellikle 1980’lerde Dallas dizisiyle 
başlayan bu sürecin günümüzde halen çeşitli yerli dizilerle devam etmesi üzücü 
bir husustur. 

Özellikle, bu diziler halkı çeşitli sorunlara karşı duyarlılığını azalttığı için bir 
afyon etkisi gösteriyor. Hiçbir kültürel değeri olamayan bir Brezilya filminin 
gösterimde olduğunda sokakların boş olduğu hafızalardan silinmiş değil. 

Bu tür dizilerin afyon etkisi yaratması bir yana, eğitim açısından önemi olan biliş 
ve duygu üzerindeki etkisine değinmek istiyorum. 

Bu tür diziler sorunlara duyarlılığı azalttığı için bireylerin problem çözme 
yeterliliğini azaltmaktadır. Tabii ki, duyarlık gelişmeyince bireylerde empati 
gelişmiyor. 

Problem çözme düşüklüğü, bireylerde karar verme mekanizamasında 
yetersizliğine neden oluyor. 

Bu durum, beraberinde bağımlı bir kişilik gelişimine neden oluyor. Böylece kişi 
bireyselleşemiyor. 

Bireyselleşemeyen kişi de düşünce, duygu ve davranışlarını yaşayamıyor. 

02.01.2017 
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Öğrencilerin Yabancılaşmasının Toplumsal Sonuçları 

Yabancılaşma, bir insanın geleceğini kendisinin değil, dış yazgısının, dış 
etkenlerin, kurumların belirlemesidir. 

Kuşkusuz, insanın yabancılaşmasının olumsuz bireysel sonuçları bulunuyor. 
Ancak, konumuz açısından yabancılaşmanın toplumsal yansımaları iyice analiz 
edilmesi gerekiyor. 

Yurttaşlarımızın, en başta oy verme davranışı alanında yabancılaşma 
yaşanmaktadır. 

Öğrenciyken, yabancılaşma duygusunu yaşayan kişiler, yetişkin yaşamlarında 
yurttaşlık sorumluluğunu yerine getirememektedir. Bu sorumluluğu başkalarına 
yükleyen yurttaşlar var. 

Yine, öğrencilerin  yabancılaşmasının gelecekte yetişkinlik yaşamındaki 
rollerine yansımaları kaçınılmazdır. 

Bunların başında aile gelmektedir. Özellikle yabancılaşan bireyler, aile içi 
rollerini yerine getirmede zaafiyetler gösterebilmektedir. 

Diğer taraftan bu bireyler ekonomik sisteme duyarsız kalabilmektedir. 

Yabancılaşma ekonomik yönden haksız çıkar sağlamak ve bireysel çıkarını 
toplumun çıkarından önce düşünme ile sonuçlanmaktadır. 

Yabancılaşma aynı zamansa hukuki sorunlara da ilgisizliği beraberinde 
getirmektedir. 

Kuşkusuz, yabancılaşmanın doğuşunda olumsuz eğitim koşulları yatmaktadır. 
Özellikle, AKP’nin dayatmaya çalıştığı şu eğitim koşulları yabancılaşmada 
etkili olmaktadır: 

   -Neoliberal eğitim anlayışı, 

   -Dinsel eğitim anlayışı 

   - Çözülemeyen kalabalık sınıflar, 

   -Yetersiz teknoloji ve 

  -Öğretmenliğin itibarsızlaşması….  

28.12.2016 
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Eğitim Sistemi Önyargıları Besliyor 

Önyargılar adil olmayan koşulların korunup sürdürülmesine hizmet ederler; ve 
akılcı bir toplumun kurularak mutluluğun gerçekleştirilmesine engel olurlar. 
Çünkü, onlar çıkarlarına uygun olduğu için, yürürlükteki düzeni koruyup 
sürdürmek isteyenlerin bu amaçlarına uygun düşen görüşleridir. 

Toplumda hangi ön yargılar ve yanlışlar adil olmayan koşullara hizmet 
etmektedir? Tabii ki bu soruya çok farklı boyutlarda bakılabilir. Ekonomik, 
toplumsal ve siyasal ve eğitim açısından bakılabilir. 

Kuşkusuz, söylenecek en önemli konu küresel ekonomiye uyum sağlamanın en 
iyisi olduğu anlayışı, ön yargısı toplumsal gerçeklikle uyuşmuyor. Çünkü, 17 
milyon yoksulun yaşadığı bir ülkenin küresel ekonomiye uyum sağlaması 
mümkün değil. 

Diğer taraftan, ailelerde çocuk yetiştirmeye ilişkin belli önyargıların olması 
çeşitli olumsuzluklara gebe. Çünkü, süper egonun gelişimine ağırlık verip, ego 
ve duygusal gelişimine ağırlık vermeyen  bir anlayış otoriter kişiliklerin ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. 

Yine, siyaset kurumu için söylenecek konular da bulunuyor. Muhafazakar 
ideoloji her fırsatta AKP iktidarı tarafından en iyi, olumlu bir fikirmiş gibi 
yaygınlık kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ancak, insan doğası ve demokratik 
değerlerin aksi yönde bir işlev gördüğü bilinmektedir. 

Diğer taraftan eğitim sistemi için söylenecek çok husus var. Çünkü, 
neoliberal/dinsel eğitimin en iyisi olduğu AKP’lilerce ifade ediliyor. Oysa, böyle 
bir anlayışın toplumumuzun gerçekleriyle ilgisi bulunmamaktadır.     

26.12.2016 
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Bilimsel Bilgi Ve AKP 

Bilgi bilinç taşımak, düşünmek ve seçmek yoluyla yeni dünya kurmanın 
yoludur. Bu dünyayı kurma anlayışında niçin yaşayacağını nasıl yaşayacağını ve 
ne yaşayacağını bilgi sağlar, insana. Bu nedenle, dünya ile anlamlı ilişki kurma 
onu dönüştürme ve yeniden üretmenin yolu bilgiden geçer. 

Yaşama rehber olan bilginin niteliği önemlidir. Kuşkusuz, böyle bir anlayışın 
seçiminde ise, dünyadaki gelişmeler önem taşıyor. 

Elbette, evrensel ilkelerin başında demokratik ilkeler ve insan haklarına verilen 
önem vardır. Adeta, uygarlık bununla ölçülmektedir. Bilgi de bu doğrultu da 
yapılandırılmalıdır. başka bir ifadeyle evrensel değerler olan demokrasi ve insan 
hakları doğrultusunda kabul edilecek bilgi türü insan yaşamına rehber olmalıdır. 

Aslında, böyle bilgi türü bilimsel bilgi örtüşmektedir. Ancak, özellikle AKP 
iktidarının bilimsel bilgiyi göz ardı ettiklerine şahit olmaktayız. 

Neoliberal kaygılarla hazırlanan müfredat proğramının bilimsel bilgi ile ilişkisi 
bulunmuyor. 

Diğer taraftan, imam hatip liselerinin yoğunluk kazanması hangi bilimsel bilgi 
ilişkisi olabilir. 

Bilimsel bilgiye başvurmama bireyin çevresine uyum sağlamamasına neden 
olmaktadır. 

Yine bireyin yeniliklere açık olmasını güçleştirmektedir. 

19.12.2016 
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Ülkemizde Neden Fikir Üretilmiyor? 

Fikirlerimiz, içinde yaşadığımız toplumun belirlediği zorunlu sonuçlardır. 

Gerçekten, toplumsal yapıya oluşturan kurumlar, çocuğun/ gencin fikirlerinin 
oluşumuna katkıda bulunuyor. 

Kuşkusuz, demokratik bir ortamda yetişen çocuklar daha özgürce, tutarlı fikirler 
üretebilmektedir. Çünkü, eşit, adaletli ve özgür ortamda çocuk yetişmektedir. 
Oysa, bir diğer çocuk yetiştirme olan otoriter yöntemde fikir üretilememektedir. 
Özellikle, otoriter aile biçiminin hakim olduğu yapılarda bunu görmek mümkün. 

Elbette, ülkemizin ekonomik yapısı da fikir üretimini etkilemektedir. Ülkemizde 
hüküm süren ekonomik yapı neoliberalizmdir. Neoliberal ekonomik düzenin 
istediği insan tipi bireyci insan tipidir. 

Böyle bir insan tipi fikir üretebilir mi? 

Diğer taraftan, halen sınıflarda otoriter ve geleneksel öğrenci yetiştirme 
biçiminin hüküm sürdüğü okullarımızda çocuk/gençler fikir üretimine katkıda 
bulunabilir mi? 

Sonuç olarak, toplumsal kurumlarda görülen olumsuzluklar da fikir üretimini 
olumsuz etkiliyor. Bu kurumlar içerisinde aile, ekonomi ve eğitim başlı başına 
rol oynuyor.   

12.12.2016 
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Çağcıl İnsan Tipi Ve Eğitim 

Etkili bir toplumun tipik insan tipi, toplumsal sorumluluk ve paylaşma duygusu 
gelişmiş, davranışlarında kişisel ekonomik çıkardan çok topluma yararlı olma, 
başarılı olma güdülerinin egemen olduğu, insana değer veren, onu küçümseyen, 
aşağılamayan, hümanist davranan ve hakkaniyet duyguları gelişmiş bir insan 
tipidir. 

Kuşkusuz, ideal insan tipini yaratmak toplumun kurumlarının birlikte uyum 
içinde olması gerekir. Ancak, toplumsal kurumlar içinde eğitimin yeri ve önemi 
tartışılamaz. 

En başta söylemesi gereken eğitimde algı dayanağı, işlevi gören müfredat 
proğramının dinsel ve neoliberal çizgiden kurtarılması gerekir. 

Ancak, siyasi iktidarın açıklamaları bu çizgiyi yeterli görmediğini, daha da 
eğitimin küreselleşmeci ve neoliberal /İslami çizgiyi koruyacağı ve 
sürdüreceğini gösteriyor. 

Oysa, müfredat programının toplumcu ve toplumsal sorunlara çözüm getirmesi 
gerekiyor. 

Diğer taraftan paylaşımcı, dayanışmacı bir insan tipinden yukarıda bahsedildi. 
Ancak, sınav odaklı eğitimle bu durumu sağlamak mümkün mü? 

Yine, toplumun çıkarlarına duyarlılık empatik bir anlayışla mümkün .Ancak, 
grup sürecine ağırlık vermeyen bir iki öğretim yöntemi ile bu durumu sağlamak 
mümkün mü? 

İnsan haklarına saygılı insan tipinin yaratılması çağcıl toplumun yaratılmasında 
önem taşıyor. 

Bu insan tipini sağlamanın yolu da demokrasi eğitiminde geçmektedir. Ancak, 
demokrasi eğitimi kağıt üzerinde kalmaktadır. Oysa, okullarda demokrasi 
eğitimi yaşanarak öğrenilir. 

AKP’nin atadığı yöneticiler ile bu durumu sağlamak çok zor görülüyor. 

05.12.2016 
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AKP, Ahlaki İstatistikler Ve Eğitim 

Toplum patolijisinin göstergesi olarak ele alınan sosyal veriler ele alınabilir. Bu 
veriler arasında intihar, boşanma, akıl hastalığı, evlilik dışı ilişkiler 
gelmektedir.   

Bir araştırmaya göre, intihar oranında %36 oranında artış var. Yani son on yılda 
bir kasaba kadar insan intihar etti. 

Hızlı sosyal değişim, boşanma oranlarındaki artışı, gelir dağılımı adaletsizliği ve 
yenilmişlik duygusuyla, insanların karşılaştıkları zorluk ve sıkıntıları nasıl 
halledeceklerini bilememektedir. 

Avrupa’da çocuk pornosu girişlerinin yüzde 67’si Türkiye’deki bilgisayarlardan. 

Yine, Türkiye’de 2004’de 91 bin 22 olan boşanan çift sayısı 10 yılda yaklaşık 
%38 artışla 2013’de 125 bin 305’e yükseldi. 

Kürtaja kısıtlama tartışmalarının yaşandığı 2012 yılında; rakam 78 bin 961’e 
yükseldi. 

Kuşkusuz, belli başlılar sayılan bu ve benzeri sorunlar ancak çağdaş, bilimsel ve 
laik eğitimle çözülebilir. 

Ancak, AKP tam aksi yönde bir tutum sergileyerek yukarıda anılan 
olumsuzluklara ortak olmuştur. 

AKP’nin eğitim düzeni düşünmeyen ve sorgulamayan bir toplum 
öngördüğünden daha çok toplumsal sorunlar göreceğimiz aşikardır.  

 

28.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 



Öğretmenler Günü Buruk Geçiyor 

Öğretmenler bir toplumun aydınlanma ve uygarlaşmasında başlı başına rol 
oynamaktadır. Öyle ki, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunda ilk toplantılarından birini yeni siyasi sistemin yaygınlaşması için, 
öğretmenlerle bir toplantı yapmıştır. 

Ancak, özellikle 1980’den sonra öğretmenlik mesleğinin giderek 
itibarsızlaşmaya başladığını görüyoruz. 

Bu durumun AKP döneminde de giderek hız kazandığına şahit oluyoruz. 
Öğretmen maaşları Avrupa ülkelerinin ortalamasının çok altında. 

Yine, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaşması sonucu, öğretmenler mesleğine 
giderek yabancılaşmakta. Bu durum da öğretme-öğrenme sürecini olumsuz 
etkilemektedir. 

Diğer taraftan, çağdaş öğretmenler özlük hakları bakımından ayrımcılığa maruz 
kalmaktadır. Görevde yükselme bunların başında gelmektedir. 

Bu yılın en önemli olaylarından biri, özellikle çağdaş düşünen bazı 
öğretmenlerin açığa alınmaları ve ihraç edilmeleridir. Bu durumun özlük, hukuk 
devleti ve insan hakları bakımında savunulur hiçbir yanı yoktur. 

Yine, sözleşmeli öğretmenlik statüsü eğitim sistemine getirilerek öğretmenlik 
mesleği güvencesiz hale getirilmiştir. 

Her yurttaş gibi öğretmenlerin de kendini gerçekleştirme hakkı var. Ancak 
öğretmenlerin yaşadığı sorunlar bu hakkın ellerinden alamsına neden oluyor.    

 

24.11.2016 
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Demokrasi, Kalkınma, Saygınlık Ve Eğitim 

Herkes dilinde demokrasi kelimesini düşürmüyor. Ancak, demokrasinin 
yaşatılması için yeterli çabamız var mı? 

Toplumda demokrasinin yaşamasına olanak tanıyan yeterli mücadelemiz, 
hoşgörümüz bulunuyor mu? 

Yine dilimizden düşürmediğimiz kavramlar "kalkınma" ve "çağ atlamak". 
Bunlara ilaveten saygın bir toplum, saygın bir ülke olmak istiyoruz. Ancak, 
tutum, değer ve davranışlarımız , değer yargılarımız yukarıda anılanlarla 
örtüşüyor mu? 

Elbette, demokrasinin değerleri kolay kazanılmıyor. Demokratik değerlerin 
kazanılması çocuklukta başlıyor. 

Toplumdaki aile iletişimi, şiddetin olmaması karşılıklı saygı ve sevgi önemli. 
Ancak, bu hususta sorunlarımız bulunuyor. 

Diğer taraftan, okullar demokratik değerlerin yerleştirilmesinde başlı başına rol 
oynuyor. Ancak, AKP’nin yapılandırılmak istediği neoliberal ve kindar ve 
dindar nesil yetiştirme projesiyle bu mümkün mü? 

Okullarda mevcut iklim otoriterdir. Öğrenciler karara katılmamakta, grup 
sürecine ağırlık veren öğretim yöntemlerine ağırlık verilmemektedir. 

Türkiye’nin eğitim tarihinde eğitim-kalkınma ilişkisini ele alan başka bir proje 
var mı? 4+4+4 eğitim yasasıyla Türkiye kalkınabilir mi? 

Bütün bunlara birlikte saygın bir toplum olmak istiyoruz. 

Milli gelirin düşük ve rüşvetin kol gezdiği bir ülke saygın olabilir mi?  

 

18.11.2016 
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Okullarda Açık Çıkarlar 

Açık çıkarlar, açıkça belirlenmiş ve bilinçli amaçlar halinde gelişmiş olan gizli 
amaçlardır. 

AKP’nin eğitim politikası ve açık faktörler bakımından birçok açıdan 
düşünülebilir. AKP’nin şimdiye kadar ve bundan sonra planlanan ve planlanacak 
açık çıkarları nelerdir? Bunların tartışılması gerekir. 

 AKP’nin şimdiye kadar planladıkları eğitim politikaları şu şekildedir: Özellikle, 
Milli Eğitim Merkez ve taşra örgütlerinde atamalarda liyakat ölçütlerine 
uyulmadı. 

Diğer taraftan, yandaş yayınevlerinin korunması, AKP döneminde yaşandı. 

Yine öğretmenlik mesleğinin erozyona uğraması bu dönemde yaşandı.  

En çarpıcısı, 4+4+4 eğitim yasasıyla neoliberal ve dinsel motifli eğitimin yolu 
açıldı. 

Bunun sonucu olarak seçmeli din dersleri çoğaltıldı. Tabii ki bunlar belli 
başlıcaları, çoğaltılabilir.  

Önemli olan bundan sonra AKP’nin eğitim sistemi açısından çıkarları 
neler  olduğunun sorgulanmasıdır. En başata görünen öğretmenlik mesleği 
güvencesiz hale gelecek. Bu demektir ki sözleşmeli öğretmenliğin yolu da daha 
açılacaktır. 

 Diğer taraftan, okullarda karma eğitime son verilerek cinsiyet ayrımcılığı daha 
da yoğunlaşacaktır. 

Yine; eğitim proğramı neoliberal ve dinsel yönden yeniden ele alınması 
gündemde. 

Buna göre, ders kitapları yeniden dizayn edilecek.     

Ayrıca, yönetim kademelerinde bulunan yandaş olmayan yöneticilerden 
temizlenecektir. 

 

14.11.2016 
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Psikolojik Olgunluk, Eğitim Ve AKP 

Psikolojik olgunluk,Freud’a göre kişiliğin id, ego ve süper ego arasında 
etkileşim sonucu oluşan denge durumudur. Bu denge durumunda ego başlı 
başına rol oynamaktadır.  

Çünkü, ego kişiliğin mantıklı ve gerçekçi yönüdür. Egoyu şu boyutlar 
içermektedir (belli başlıcalar): 

a-Problem çözme 
b-Değerlendirme yapma 
c-Yorumlama 
d-Sorgulama 
e-Analiz ve sentez  

Bu niteliklerin kazanılmasında eğitim sistemi başlıca rol oynamaktadır. 

Ancak, AKP iktidarının yıllardır uyguladığı eğitim sistemi bu önemli nitelikleri 
kazandırmakta çok uzaktır. 

Çünkü, 4+4+4 eğitim yasasıyla dindar ve kindar bir nesil yetiştirilmek 
istenmektedir. Böyle bir eğitim sistemiyle öğrencinin egosu gelişebilir mi? 
Dolayısıyla öğrenci psikolojik olgunluğa kavuşabilir mi? 

Diğer taraftan neoliberal Türk eğitim sistemiyle öğrencinin egosu gelişebilir 
mi?    

 

11.11.2016 
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Öz Saygı, İnsan Hakları Ve Eğitim 

Öz saygının kelime anlamı, insanın kendisine, özüne gösterdiği saygıdır.  

İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan 
oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. 

Herkes, cinsiyet, ırk,renk, din, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal ve toplumsal 
köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir anlamına 
gelmektedir. 

Aslında, bireyin insan haklarına yönelik bir saldırı, öz saygısının da, bir ölçüde 
yitirilmesi anlamına gelmektedir. 

Burada söylenmesi gereken, insan haklarının dolayısıyla öz saygı düzeyinin 
korunmasında hükümet uygulamalarının büyük bir rolü bulunmaktadır. 

Eğitimle bağlantısı da çok boyutlu düşünülebilir. Bu boyutlarda öğretmen başlı 
başına bir rol oynuyor.  

AKP uygulamaları öğretmenleri idealist olmaktan çıkarıp, piyasaya uyumlu 
çalışanlar durumuna getirmiştir. Bunun da duyarlı öğretmenler için onurlu bir 
durum olduğu söylenemez. 

Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin sahip olması gereken onurlu yaşama saldırı, 
öz saygı düzeylerini olumsuz etkiliyor. 

Benzer durum öğrenciler açısından da düşünülebilir. 

Maalesef, neoliberal eğitim düzeninde, AKP öğrencileri bir müşteri konumunda 
görerek, öz saygı düzeylerini olumsuz etkilemektedirler.    

 

07.11.2016 
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Kalkınma, İnsan Ve Eğitim 

Türkiye’de ciddi gazetelerin tirajında, sanat ve bilimsel dergilerin sayı ve 
tirajında artışlar, artan sanatsal etkilikler, konser salonlarının, tiyatrolarının 
önünde uzayan kuyruklar bilimsel yayınlar, çağdaşlığın ve kalkınmışlığın 
kanıtıdır. 

Tabii ki, bunlarla beraber eğitime ve sağlığa verilen önem de kalkılmışlığın 
göstergeleri arasında sayılmalıdır. 

Türkiye’de milyonlarca öğrenci AKP’nin dayattığı neoliberal eğitim düzeninden 
dolayı okula gidemiyor ya da okulu terk etmek zorunda kalıyor. Yine, kız 
çocukları okuldan erken ayrılmak zorunda kalıyor. 

Okul sayısı yeterli değil, okulların imam hatip okullarına dönüştürülmelerine hız 
veriliyor. Yine kaliteli okullar proje okullara dönüştürülerek içi 
boşaltılmak isteniyor. 

Kültür Bakanlığının bütçesi Diyanet İşleri Başkanlığının yanında hiç kalıyor. 

Diğer taraftan, sağlık ocaklarının, hastanelerinin ve doktorların yetersizliği 
bilinen bir gerçektir. 

Bütün bunlar bizim, kalkınmışlığımızın ne düzeyde olduğunu gösteriyor.  

Aslında yanış giden bu duruma dur demek her duyarlı yurttaşın temel 
sorumluluğudur. 

Ancak bu gidişe dur diyen duyarlı çabalar çeşitli engellerle karşılaşılmakta ve 
demokratik hakları ellerinden alınmaktadır. 

31.10.2016 
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Çocuk Sömürüsü Ve Özgürlük 

Son yıllarda DİSK-AR’a göre okula devam etmeyen çocuklarda hane halkı 
gelirine katkıda bulunmak için çalışanların oranı yüzde 58.7 seviyesindedir. 

Okula devam etmeyen ve hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak 
için çalışan çalışanların oranı ise 18.1’dir. Toplumda çocukların yarısı çalışıyor. 

Kuşkusuz bu oran önemsenmelidir. Bu orana giren çocukların yitirdikleri 
tartışılmalıdır.  

En başta söylenmesi gereken bu öğrenciler bireyleşememektedir. Yani 
özgürleşememektedir. AKP iktidarının istediği de budur. Yani bağımlı toplum 
halkasına bir halka daha eklemek. 

Özgürleşmeyen bu çocuklarımız yetişkinlik yaşamında kararlarını özgür 
verebilir mi? Yine bu çocuklarımız siyasi tercihlerini özgürce kullanabilir mi? 

Diğer taraftan, bu çocuklarımız etkili bir biçimde toplumsallaşmadığından etkin 
yurttaşlar olamamasıdır. Örneğin, iyi bir eş, etkili bir çalışan, sorumluk sahibi 
yurttaş olması beklenemez. 

Aslında, AKP iktidarının hiç de umurunda değil yetişkinlik yaşamına etkisi 
yansıyan  sömürülen bu çocuklarımızın durumu.  

Çünkü, iktidarın beklediği kendine bağımlı bir toplum yaratmak olduğunda 
yukarıda anılan durum da bu koşulu sağlamaktadır. 

 Oysa, insanca yaşam çocuk sömürüsünün olmadığı bir yaşamı gerektirmektedir. 

 

28.10.2016 
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Ayna Benlik Ve Öğrenciler 

Ayna benlik iki anlama gelmektedir: 

1- Basitçe değerlerinin yansımasında kendimizi gördüğümüz şey. 

2- Bireyin diğer insanların kendisine karşı davranışlarına bağlı olarak 
oluşturduğu kendi imgesi. 

Bu nedenle; öğrencilerin davranışları bilinçli ve anlamlı olmak zorundadır. Zira, 
öğrencinin ayna benliğinin yüksek olması öğrencinin öz saygı düzeyini 
yükseltici bir etken olması muhtemeldir.  

Kuşkusuz, öğrencinin öz saygı düzeyinin yüksek olması çevresiyle anlamlı bir 
ilişki kurması anlamına gelmektedir. 

Yine, öz saygı düzeyinin yüksekliği ruh sağlığı için önem kazanırken; çevresiyle 
de etkili bir iletişim için önem kazanmaktadır.  

Sözün kısası, öz saygı yüksekliği, öğrencinin bilişsel, duygusal ve sosyal 
gelişmesine katkı sunmaktadır. 

Anılan bu nedenlerden dolayı öğrencinin ayna benliği olumlu olmak 
durumundadır. Bu anlayış için neler yapılabilir? 

Örneğin, eğitim politikası ile ilgisi var. Neoliberal müfredat programı ve 
rakabetçi eğitim sistemi öğrencilerin kutuplaşmasına ve çatışmasına neden 
olmaktadır. Böyle bir yapıyla öğrenciler olumlu bir ayna benlik geliştirebilir mi? 

4+4+4 eğitim yasıyla okul terkleri ve çocuk gelinler arttı. Böyle bir durumda, 
olumlu anlamda ayna benlik geliştirilebilir mi? 

Ayna benlik açısından sorunun çözümü için eğitim proğramı, uygulamaları 
çağdaş bir duruma kavuşturulmalıdır.    

 

24.10.2016 
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Okullarda Amaçlara Göre Yönetim 

 Amaçlara göre yönetim; bir örgütte üst ve astların amaçlarını birlikte 
belirledikleri, sorumluluk alanlarını ve ulaşacakları sonuçları birlikte 
kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde bu amaç ve sonuçların gerçekleşip 
gerçekleşmediğini birlikte inceledikleri birlikte inceledikleri süreç. 

Okullarda mevcut durum nedir? Okullarda amaçlara göre yönetimin olmasının 
doğal sonuçları nelerdir?  

Maalesef, okullarda AKP’li okul yöneticileri amaç ve amaçların belirlenmesinde 
yandaş öğretmenleri yakın görmektedir.    

Kuşkusuz, böyle bir durum diğer öğretmenleri, ötekileştirmek ve 
yabancılaştırmak anlamına geliyor.  

Yabancılaşma beraberinde bu öğretmenlerimizin kurumlarına ilişkin olarak 
kimlik duygusunun gelişememesine neden olabilir.  

Yine kurumuna yabancılaşan öğretmenler örgüt içinde çevresiyle anlamlı 
birliktelikler kurmamasına neden olabilir. 

Yabancılaşan öğretmenlerin örgüt amaçları doğrultusunda tam olarak çaba 
göstermeleri mümkün değil. 

Diğer taraftan, amaçların belirlenmesine katılmayan ve dolayısıyla yabancılaşan 
öğretmenler moral ve iş doyumu düşük olabilir. 

Eğer okullardan  etkili olması bekleniyorsa amaçların belirlenmesine tüm 
öğretmenler katılmalı ve ayrımcılığa son verilmelidir.          

21.10.2016 
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Ülkemizin Bağımsızlığını Eğitim Açısından Düşünmek 

Bağımsızlık, bir kişi, toplumsal grup ya da toplumun ekonomik, siyasal, kültürel 
vb. bakımlardan başka kişi, grup ya da toplumların güdümü ve yönetimi altında 
bulunmaması durumuna verilen isim. 

Ülkemizin sosyal, ekonomik ve siyasal bakımdan bağımsız olmadığı bilinen bir 
gerçektir. Bağımlı olmamızda eğitimin payı nedir.  

Ekonomiyi ele alalım.Sanayi ve gerekli araç-gereçlerin üretimi konusunda halen 
dışa bağımlıyız. Yüzlerce üniversitemiz var. Ancak, bu bağımlılıktan 
üniversiteleri sorumlu tutmak abartı sayılmamalı. Özellikle, 1980’den itibaren 
üniversitelerdeki araştırma projeleri genel olarak küresel güçlerin lehine bir seyir 
izlemektedir.  

Diğer taraftan siyasal bağımsızlık ve eğitim açısından söylenecek çok husus var. 
Siyasal anlamda, ABD ve merkez küresel güçlerin güdümündeyiz.  

Eğitim sisteminin de bu kötü gidişte payı bulunuyor. Şöyle ki, eğitimin temel 
amacı çağdaş demokratik liderler ve yurttaşlar yetiştirmektir.Ancak, böylece 
bağımsız olabiliriz.  

Kısacası, eğitim sistemimiz yanlış politikalar sonucu, özellikle Özal’ la başlayan 
AKP’yle devam eden bir süreç dışa bağımlılığı daha da arttı. 

Kültürel anlamda söylemesi gerekenlerin başında özellikle bağımsız değiliz. 
Bunda medya etkili oldu. En basitinde beslenme alışkanlığımızı değiştirdiler.      

 

17.10.2016 
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Çağdaşlaşma Sorunu 

Çağdaşlaşma; çağdaş olduğu benimsenen, özlenen bir uygarlık düzeyinin değer 
ve kültürüne ulaşmak için bilim, bilim, sanat düşünce ve yaşamda değişme 
sürecine verilen isim. 

 Çağdaşlık yolunda ülkemizde bilimin düzeyi istenen ölçüde değil. Giderek, 
bilimin sonucunu inkar edenler çoğalıyor. 

Yetkili ağızlardan depremin doğa üstü güçlerin bir niteliği olduğu varsayılıyor. 
TUBİTAK gibi kurumların yönetimine çağdaş düşünceyle ilgisi olmayan kişiler 
atanıyor.  

Yine, yetkili ağızlardan "icat bizim işimiz değil" diyenler var. 

Diğer taraftan, sanat ve sanatçı için AKP’nin bakış açısını bilmeyen yok. "Böyle 
sanatın içine tükürürüm" diyen yetkililer henüz unutulmadı. Oysa, sanat 
eserleri bir birikimin deneyimin ürünüdürler. 

 Sanatçılar toplumun bir adım önünde görülmesi gerekmesine rağmen hapis 
tehditinden tutun aşağılayıcı tutum ve davranışlarla karşı karşıya kalıyorlar. 

Yine, öğrencilerin gizil güçlerini ortaya çıkaracak görsel sanatlar, müzik vb. 
dersler giderek azalıyor. Oysa, gizil güçlerin gerçekleştirilmesi, demokrasinin 
gereği olarak algılanmalı.         

14.10.2016 
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AKP Sözleşmeli Öğretmenlikle Neyi Hedefliyor? 

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan mülakat sınavlarda "Reis Kimdir? Gezi 
olaylarına katıldınız mı?" gibi soruların sorulduğu bilinen bir gerçek. 

Kuşkusuz, birkaç dakikalık süre içerisinde bir öğretmen adayının öğretmenlik 
statüsü için yeteli olup olmadığını belirlemek güçtür. 

Aslında, burada yapılma istenen herkesin bildiği gibi siyasi iktidara yakın 
kadroları oluşturmaktır.  

Diğer taraftan vurgulanması gereken en önemli hususlardan biri demokrasi ve 
demokratik değerlerin yerleşmediği ülkemizde iktidar yanlılıların değer, tutum 
ve inanç olarak kendilerine benzeyenleri tercih etmeleridir. 

Kuşkusuz, böyle bir anlayışın psikolojik kökeni bulunmaktadır. Bu da siyasi 
iktidar aynı değerleri taşıyan öğretmen adaylarını göreve getirerek kendilerini 
değerli görme ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. 

Özellikle farklı renklere yer vermeyen böyle bir anlayış öğrencilerin tek tip ve 
daha da muhafazakar yetişmesi muhtemel görülüyor.  

Böyle bir durum, giderek okulları ve toplumun çağdaş ve demokratik 
değerlerden daha da uzaklaşacağı anlamına geliyor. 

Yine, Türk Milli Eğitim Sistemi’nde gerici tutum ve davranışların daha da 
yaygınlaşacağı muhtemel görülüyor. 

Diğer taraftan kadrolaşmanın sonucu olarak diğer öğretmen adaylarının 
kutuplaşma yaşaması; o da aynı öğretmen adayların sisteme yabancılaşmasını 
öne sürmek pek abartı sayılmamalıdır. 

 

10.10.2016 
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Okullarda Adaletsizlik 

Adalet; temelinde eşit toplumsal koşullar ve olanaklar, içinde tüm insanların 
özgürce çok yönlü gelişmesini, eşit hak ve sorumluluğunun paylaşıldığı bir 
toplulukta kişilerin yaratıcı olarak iş görmesini, herkese temel eşit hak ve ödevler 
tanınmış olmasına, kişinin erdemlerinin alınmış bulunmasını öngören ve dile 
getiren etik ve hukuk ilkesidir. 

Eğitim açısından tanım analiz edildiğinde şu sonuçlara varmak mümkün. 

Okullarda herkes özgürce gelişme imkanı bulabilmekte midir? Bu sorunun yanıtı 
verilmeden önce gelişme ile kastedilenin ne demek olduğu ve önemini 
açıklamak gerekir. 

Kuşkusuz, her insan gibi öğretmenler de kendini geliştirmek ister. Çünkü, gizil 
güçlerini gerçekleştirmek isteyebilir öğretmenler. Ancak, bu okullarda bu 
anlayış bazı öğretmenlerin lehine bazılarının aleyhine işliyor.  

Bu olumsuz uygulamanın altında uygulanan eğitim politikalarının büyük bir 
payı var. Oysa, kendini gerçekleştirme her insanda olduğu gibi öğretmen için de 
önemlidir. 

Diğer taraftan, tam olarak analiz edildiğinde adalet tanımı eşit haklara vurgu 
yapmaktadır. Kuşkusuz, böyle bir analizin hem öğretmenler hem de öğrenciler 
için doğurguları bulunuyor. 

Öğretmenler mesleki gelişme bakımından eşit haklara sahip değil. Yine, 
öğretmenler formal ve informal bakımdan eşit haklara sahip değil. 

Çünkü, AKP’li öğretmenler kayrılıyor. Ancak okullar etkili olacaksa 
bütün öğretmenleri gereksinmeleri karşılanmalıdır.    

07.10.2016 
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Bilgi Sekülerleşmeden Türkiye Düze Çıkamaz 

Bilginin sekülerleşmesi, bilginin her çeşit dinsel ve geleneksel dünya ile 
bağlarının kopması ve hatta bunlara karşı savaşarak özgürleşmesi, arayışı 
sürecinde ussal olduğu kadar imgesel ve duygusal tüm yetilerimizi içeren 
etkinlik. 

Kuşkusuz, etkili ve sağlıklı bir yaşam için bilginin sekülerleşmesi 
gerekmektedir. Çünkü, çağ onu gerektiriyor. 

Bireyler ve toplumlar sorunlara böylece çözüm bulabilirler. Bununla da 
bitmiyor. Bilgi sekülerleşerek çağdaş gelişmelere uyum sağlayabilir. 

Türkiye’de bilgi sekülerleşmediği için ekonomik, sosyal, siyasal bakımdan 
sorunlar yaşıyoruz. Bu durumun başlıca nedeni temelde bilginin 
sekülerleşmemesi. 

Türkiye’ de bilgi tam olarak sekülerleşmediğinden, ekonomik anlamda bağımsız 
değiliz. Bakanlarımızdan bazılarının "biz icat etmeyiz, dışarıdan alırız" gibi 
söylemlerde bulunduğunu unutmuş değiliz. Bu söylem aslında dinsel motifleri 
içerisinde barındırıyor. 

Diğer taraftan, bilginin sekülerleşmemesinin sonucu olarak siyasal anlamda da 
sorunlar yaşıyoruz. 

Özellikle, son on üç yıldır AKP’nin dış politikası bu anlayışa iyi bir örnektir. 
AKP’nin dış politikasının sekülerleşmemesi ülkeyi kaosa götürmüştür. Çünkü, 
Türkiye’nin ılımlı İslam Cumhuriyeti hayali Türkiye’yi zor durumda 
bırakmıştır. 

Yine, bilginin sekülerleşmemesinin sonucu olarak bir çok toplumsal sorunla 
karşılaşmaktayız. Aile içi şiddet, madde kullanımının küçük yaşlara inmesi 
bunlardan başlıcaları. 

26.09.2016 
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Okullarda Açık Ayrımcılık 

Açık ayrımcılık, doğrudan ve somut biçimde algılanıp; doğrunulabilen cinsiyete 
dayalı ayrımcılık türüdür. 

Kuşkusuz, okullarda açık ayrımcılığın yaşandığı bilinen bir gerçektir. 
Okullarımızda kadın yöneticilere istenen ölçüde yer verilmemesi bu anlayışın 
kanıtlarından biridir. Böyle bir durumun hem kadın öğretmenler hem de eğitim 
sistemi için birtakım olumsuzlukların olduğu aşikardır. 

Okullarda kadın öğretmenlere yeterince yönetici kadrolar vermemenin 
temelinde onları evlerine hapsetmek anlayışı vardır.  

Ancak, bazı kadın öğretmenler kendini gerçekleştirmek bakımından kariyer 
yapmak isteyebilirler. Oysa, AKP’nin eğitim politikasıyla kadın 
öğretmenlerimizin bu doğal hakları ellerinden alınıyor.  

Aslında AKP’nin kadınlara yönelik politikası okullarda da geçerli. Böyle bir 
anlayışın temelinde cinsiyete ayrımcılığı yatmaktadır. Yani, kadın öğretmenler 
ikinci sınıf muamelesi görmektedir. 

Diğer taraftan, kadın öğretmenler meslek hayatlarında adım adım geri çekilmek 
istenmektedir. 

AKP’nin okullarda açık ayrımcılığa gitmesi, eğitim sisteminin kendisine de 
zarar vermektedir. Özellikle, okul yöneticileri öğrencilere en yakın statü 
lideridir. 

Bu nedenle, kadın öğretmenlerin  okul yönetim statülerinden  mahrum kalması, 
öğrencilerin bu öğretmenlerden rol model şekilde yararlanmaması anlamına 
gelecektir. 

Diğer taraftan, statü lideri olarak algılanması gereken kadın yöneticilerden 
mahrum kalmak bu cinsiyeti yeterince tanımamak demektir. 

 

22.09.2016 
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Aşağıdan Küreselleşme Açısından Eğitim Sistemi Nasıl Olmalı? 

Ekonomik küreselleşme ve onun beraberinde getirdiği ya da derinleştirdiği 
eşitsizliklere direnen insanların, örgütlerin, oluşumların ve hareketlerin ilişkileri 
ve mücadeleleri bütününe verilen isim. 

Kuşkusuz, her duyarlı yurttaşın bu oluşum içerinde yer alması gerekiyor. Bu 
oluşum içinde eğitim sisteminin niteliği başlı başına rol oynuyor. 

Eğitim kurumu nasıl bir niteliğe sahip olsun ki aşağıdan küreselleşme sağlansın. 

Kuşkusuz, olaya sistem olarak bakmak mümkün. Yani sistematik bir düşünceyle 
konu analiz edilip senteze gidilebilir. 

Eğitim sisteminin girdisi olan eğitim politikaları önemli bir yer 
tutuyor kuşkusuz. 

Eğitim politikaları çağdaş ve toplumcu olmak zorundadır. İnsan odaklı toplumun 
çıkarlarını her şeyden önce geldiği eğitim politikalarına ihtiyaç bulunuyor. 

Diğer taraftan, eğitim programları önemli bir yer tutuyor. En başta yapılması 
gereken eğitim programlarının neoliberal yapısından kurtulması 
gerekiyor. Bunun yerine, tekrar ulusal ve toplumcu çıkarlara vurgu yapan eğitim 
programının uygulamaya konulması gerekiyor. 

Ayrıca, öğretmen niteliğinin iyi hale getirilmesi gerekiyor. Öğretmenlerin iş 
güvencesi kaldırılmamalıdır. 

Diğer taraftan, öğretme-öğrenme süreci gerçek anlamda öğrenci merkezli 
olmalıdır. 

 

14.09.2016 
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Aile Eğitimi 

Aile ocağında kazandırılan bilgi, beceri, ve alışkanlıkların tümü ve bu eğitimin 
niteliğine verilen isimdir, aile eğitimi. 

Aile eğitiminin niteliğinin sonuçları neler olabilir? Aile eğitim konusunda 
mevcut durum nedir? 

Aile eğitiminin niteliksiz olması şunları doğurabilir: 

1-Çocuğun bilimsel, duygusal ve sosyal gelişimini engelleyebilir. 

2- Çocuğun muhakeme gücünü olumsuz etkileyebilir. 

3- Çocuğun analiz, sentez gücünü olumsuz etkileyebilir. 

4- Çocuğun değerlendirme, yorum yapma gücünü engelleyebilir. 

5- Çocuğun problem çözme gücünü azaltabilir. 

Maalesef, aile eğitimi konusunda çeşitli olumsuzluklar yaşamaktayız. Bunun 
başlıca nedeni anne-babaların yetersiz eğitime sahip olmalarıdır. 

Kuşkusuz böyle bir durumundan siyasi erkin sorumluluğundan da 
bahsedebiliriz. Özellikle, AKP’nin uyguladığı eğitim politikalarının sonucu 
geleceğin anneleri olarak kız çocukları okulu terk ediyor. Çözüm nedeni için de 
aile eğitimi yükseltilerek bu sorunun üstesinden gelinebilir. 

Yine, ana- baba eğitimine ağırlık verilerek bu sorunun üstesinden gelinebilir. 
İşletmelerde ana-baba eğitimine yer verilebilir. Yine, diğer çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda ana-baba eğitimine yer verilebilir.  

İyi bir eğitimin olması için, eğitimin aileden başlaması ve eğitim sürecinde de 
aile tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu da ancak eğitimli ailelerle mümkün 
olacaktır.         

 

05.09.2016 
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Aydınlarımız Ve Sahte Aydınlar 

Aydın, somut olayların üstüne yükselip, soyut düzeyde düşünülebilen, toplumun 
yapısal meseleleri ve değerleriyle meşgul olup, başlıca sosyal, ekonomik ve 
politik gelişmeleri değiştirebilen, genellikle kabul edilmiş açıklama tarazları ve 
varsayımları tahlil ve tenkit edebilme, bunlara bir şey katabilme veya hiç 
olmazsa, bu görüşleri yürütebilme gücüne sahip kimselerdir. 

  Aydınlar hakkında söylenecek çok husus var. Bu niteliklere sahip aydınlar 
elbette bulunuyor. Ancak, bin bir güçlükler içerisinde görevlerini yapıyorlar. 

Ya hapse gidiyorlar ya da cezalandırılıyorlar. Her nedense bir de aydın 
geçinenler var. Yani sahte aydınlar. 

Eleştiri en doğal haktır. Çünkü, eleştiri yanlış giden hususları düzeltebilir. 
Yanlışı düzeltmek her aydının temel sorumluluğundadır. 

Aydın, değerlendirmeyi, yorumlamayı ve sonuca gitmeyi en iyi bilendir. Bu 
sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Ulusal ve toplumsal sorunlar aydını harekete 
geçiren hususlardır. 

 Atatürk dönemi hariç, aydın olarak bilinenler sorumluluklarını yerine 
getiremiyorlar. 

 Bu durum da sosyo-ekonomik alanda birtakım sorunları beraberinde getirdi. 
Bunun hesabını da elbette bir yumak halinde büyüyen sahta aydınlar 
vermelidir.         

29.08.2016 
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Akademik Özgürlük 

Akademik özgürlük, öğretim üyesinin ve öğrenim yapan bir öğrencinin 
sansürden, baskıdan ve korkudan uzak olarak öğretme ve öğrenme olanağına 
kavuşması durumu, öğretim özgürlüğüne verilen isim. 

Ülkemizde akademik özgürlük var mıdır? Akademik özgürlüğünün 
olmamasının nedenleri nelerdir? Akademik özgürlüğün ülkenin sosyal, 
ekonomik toplumsal kalkınmasına etkileri nelerdir. 

Maalesef, üniversitelerde akademik özgürlüğün varlığı tartışılır. Bunda da 
AKP’nin üniversitelere yönelik politikaları rol oynuyor. 

Aslında, üniversitelere yönelik eğitim politikalarının özü neoliberal bir eksende 
yapılandırıldı. 

Örneğin, üniversitelerde desteklenen araştırma projeleri küresel dünyanın 
ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. Oysa, üniversitelerde beklenen araştırmalar 
ülkenin gerçek ulusal ve toplumsal çıkarlarını ele alan araştırmalar olmalıdır. 

Yine, özellikle sosyal alanlardaki konularla ilgili projelere gereken ilginin 
gösterilmediği bilinen bir gerçektir. 

Tabii ki burada ülke kaybediyor. Ülkemizdeki sosyo-ekonomik düzey istenen 
düzeyde değil. Böyle bir anlayışın da temel gerekçesi genel anlamda desteklenen 
projelerin küresel dünyanın çıkarlarına hizmet etmesi. 

Bu nedenle, ülkemizin sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm getiremiyoruz.   

22.08.2016 
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Apolitizasyon Ve Eğitim Sistemi 

Apolitizasyon, bazı birey ve grupların, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili fikir 
görüşlerini anlatmadıkları ve bu yönde eylemlere geçmemelerine verilen isim. 

Maalesef, 1980 öncesi gençlerle 1980 sonrası gençler arasında farklılıklar 
bulunmaktadır. Hem de bu farklar had safhada. Tabii ki bunun belli başlı 
nedenleri bulunuyor. 

Özellikle neoliberal politikalar, bu nedenler arasında başta gelmektedir. 
Maalesef, neoliberal politikalar toplumsal sorunlara kafa yoracak bireyler 
istemiyor. Bu anlayışa göre de küresel güçler kültürünü yaydı. Bu kültüre göre 
insanların ulusal ve toplumsal sorunlarla ilgilenmesi istenmiyor. 

Yine, kültürel güçler arasında eğitimin ayrı bir yeri ve önemi var. Bu nedenle, 
eğitimde neoliberalizm ve apolitizasyonun tartışılması gerekir. 

Neoliberal güçlerin hangi politikaları gençleri apolitizyonlaştırıyor. Özellikle 
medyayı kullandılar. Dallasvari diziler afyon etkisi yaratarak gençleri 
politikadan uzaklaştırdılar. Yine, hamburger gibi yiyeceklerle gençlerin 
beslenme alışkanlıklarını değiştirdiler. 

Diğer taraftan, doğrudan eğitim politikalarıyla gençleri dayanışma ruhunda 
uzaklaştın neoliberel güçler, kendilerine karşı mücadele etme anlayışını yok 
ettiler.     

17.08.2016 
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Okullar Açık Fonksiyonunu Yerine Getiriyor Mu? 

Açık fonksiyon, kurumların yerine getirmeleri beklenen, öngörülen, genel olarak 
kabul edilen işlevlerdir. 

Bu anlayışa göre, eğitim sistemi açık fonksiyonunu yerine getiriyor mu? 
Kuşkusuz, açık fonsiyon ve eğitim bağlamı konusunda düşünülecek husus onun 
siyasi, ekonomik ve sosyal işlevleridir. 

Eğitim sistemi siyasi anlamda fonksiyonunu yerine getirebiliyor mu? Kuşkusuz 
eğitim sisteminden beklenen siyasi bakımdan etkili yurttaş yetiştirmektir. 

Etkili yurttaşın temel niteliklerinden biri demokratik ve çağdaş bireylerdir. 
Ancak, en doğal hakkı olan oy verme davranışını başkalarına ipotek edenler var. 
Bu erzak olabilir, para olabilir. 

Böyle bir yapıyla eğitim sisteminin tam olarak siyasi işlevini yerine getirdiğini 
söyleyebiliriz miyiz? 

Diğer taraftan, eğitim sisteminin ekonomik fonksiyonlarını yerine getirdiği 
tartışmalıdır. 

AKP’nin dizayn ettiği eğitim sistemi bilinçli üreticiler ve tüketiciler 
yetiştiremiyor. Tüketicilerin kullandığı cep telefonları buna iyi bir örnek. 

Yine, eğitim sistemimizin sosyalleşme işlevini yerine getirmede çeşitli 
olumsuzlukları taşıdığı bilinen bir gerçek. 

Öyle ki, akran zorbalığı artmış durumda. Madde kullanımında  artış ve kullanım 
yaşının düşüklüğü bilinen bir gerçek. 

 

08.08.2016 
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Okullarda Örgüt Kültürü 

Kültür bir örgütte (okulda) yaşama geçirilmiş bilinçli ya da yarı bilinçli, şekilde 
uygulanan bir dizi sayıtlı inanç ve değerler bütünüdür. 

Örgüt kültürünün oluşumu ile ilgili üç görüş bulunmaktadır. 

 .. Örgüt kurucusu ve diğer yöneticiler örgüte kendi varsayım, değer artifaktlarını 
getirirler ve bunları örgüt üyelerine de yansıtırlar. 

… Örgüt üyelerinin örgüt kimliği, denetim, bireysel gereksinmeler ve kabul 
görme sorunlarına ilişkin olarak geliştirdikleri çözümler, örgüt kültürünü 
oluşturur. 

Örgüt yöneticisi olarak okula hangi değerleri getirmelidir ki okul etkili olabilsin? 

Okul müdürleri, her şeyden önce öğretme-öğrenme sürecinde  etik değerlerin 
önemli olduğunu kabul etmek durumundadır. Ancak AKP’nin atadığı okul 
müdürleri değil etik değerleri getirmek; aksi yönde uygulamalara imza atıyorlar. 
Özellikle okullarda ayrımcılık bunun örneklerindendir. 

Eğer okul müdürleri  etkili olacaksa gerektiğinde öğretmenleri karara katmalıdır. 
Ancak, AKP’nin atadığı okul müdürleri kendi yandaş öğretmenleri karara 
katmaktadır. 

Okul yöneticisi etkili örgüt kültürü yaratacaksa öğretmenlerle çift yönlü iletişim 
kurmak durumundadır. Yine, okul yöneticileri insan haklarına demokrasiye 
önem vermek durumundadır. Ancak, AKP’nin atadığı okul müdürleri örgüt için 
olması gereken bu öğeleri kendi yandaş öğretmenleri için düşünerek ayrımcılık 
yapmaktadırlar. 

25.07.2016 
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Türkiye’de Dini Cemaatler Ve Örgütlenme Modelleri 

Günümüzde kişisel gelişim, Kendini Gerçekleştirme olarak ele 
alınmaktadır.  Araştırmalar, kişiyi en çok motive eden gücün, kendini 
gerçekleştirme dürtüsü olduğunu göstermektedir. Nihai amaç, kendini 
gerçekleştirmedir. Kendini gerçekleştirme dürtüsü çocukluktan başlar. Kendini 
gerçekleştirme insanın doğuştan getirdiği potansiyelini ve kapasitesini 
keşfetmesi, yaşama geçirmesi. Kendini gerçekleştirme, bireylerin yaşam 
kalitesini arttırarak, var olma bilincini geliştirerek, kapasitelerini ortaya 
çıkararak sağlıklı ve dengeli bireylerin oluşumuna katkıda bulunur. Bu 
özellikteki bireylerin artışı nitelikli, etkili topluma yol açacaktır. 

Çocukluk yaşantıları, kendini gerçekleştirmeyi destekleyebileceği gibi 
engelleyebilir de. Engellenmeme durumunda çocuğun ileriki yaşamında kendini 
gerçekleştirme açısından şunlar beklenir: 

- Kişinin, başkalarının düşünceleri veya mantığı yerine, kendi düşünceleri 
doğrultusunda davranabilme yeteneği, 

- Bireyden tüm yaşantılara açık olması, 

- Her anı dolu dolu yaşaması, 

- Düşünce ve özgürlük duygusu, 

- Yüksek düzeyde yaratıcılığa sahip olması, 

- Yüksek düzeyde sosyal ilgi göstermesi. 

Kısacası, çocuklar/gençler, şimdi ve gelecekte potansiyellerini tam olarak 
kullanma fırsatı verildiğinde kendilerini geliştirirler. Ancak, deneyim veya 
deneyimlere açık olmama; kalıpsal davranışlar gösterme kendini 
gerçekleştirmeyi engelleyecektir. Gözlem ve deneyimler ışığında dini 
cemaatlerin örgütlenme biçimleri ve davranış, eylemleriyle özgerçekleştirime 
engel oldukları söylenebilir. Aslında, dini cemaatlerin bireyi etkileme süreciyle, 
onun özgürlüğünü nasıl elinden aldığına ve sonuçta bireylerin psikolojik durumu 
için önemli olan kişisel gelişimine (kendini gerçekleştirme) ne tür olumsuz 
etkilerinin olabileceğine ilişkin olarak, yazının hemen başında ipuçları 
verilmektedir. 

Dini cemaatlerin oluşumu, yapısı hakkında çok şey söylenildi, yazıldı. Ancak, 
dini cemaat olgusunun, dini cemaat üyelerinin özellikle çocuk ve gençlerin, 
kişisel gelişimine olumsuz etkilerinin neler olabileceği konusunda çok az şey 
yazıldı. Gözlenen o ki; dini cemaatler maneviyatı sadece dinsel öğede 
aramaktadır. Bazı dini cemaatler de kişisel gelişimi, sadece mesleğe 
yönlendirme olarak ele almaktadır. Dini cemaatler, kişisel gelişimi sadece bu 
açıdan ele almaları nedeniyle, psikolojik olarak çocuk ve gençlerdeki yarattıkları 
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olumsuzlukların hesabını yarın nasıl verecekler? Dini cemaat liderlerinin bu 
durumu düşünecek düşünsel derinlik ve zenginlikten yoksun oldukları 
görülmektedir. 

Dini cemaatlerde hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. İlişkiler; abi, abla; çocuk ve 
genç şeklinde biçimlenmektedir. Her dini cemaat üyesi gibi çocuk/genç de; 
değerli olmak; kabul edilmek ister. Ancak, düşünsel olarak dini cemaatlerde 
bireyin değeri, çocuğun ve gencin değeri, dini cemaat liderlerinin atfettiği değer 
kadardır. Bunun anlamı, dini cemaatlerin oluşumuna ve sürdürülmesine katkı 
sunduğu ölçüde çocuk ve gencin değerli olmasıdır. Aslında, çocuğun ve gencin 
farklı duygu, düşüncelerinin de olabileceği göz ardı edilmektedir. Psikolojik ve 
gerçek anlamda değerli kabul edilmeyen çocuk/genç, kendi içgüdüleriyle 
hareket etme yeteneğini kaybedecek ve bu nedenle kişisel gelişimi 
engellenecektir. 

Dini cemaat liderlerinin, zaman zaman çocuklara/gençlere, dini, ortaçağdaki bir 
ideolojiymiş gibi benimsetmeye çalışması, aslında dinin kendisine zarar verdiği 
gibi, çocuk ve gençlerin düşünsel dünyasına da zarar vermektedir. Dinin salt 
olarak anlatılıp çıkarımların çocuk veya genç tarafından yapılması yerine, bütün 
çıkarımların tartışmaya açık olmayacak bir şekilde çocuğa dikte edilmesi, bazı 
gençlerin yorumlama ve sorgulama yeteneklerine engel olup akıl ve bilimden 
uzaklaşmalarına sebep olabilmektedir. Sıradan bir tarihçi veya bilim adamının 
işlevlerine bakarak din kurumuna saygı göstermemesi mümkün değildir. 
Uygarlık tarihi boyunca din kurumu bugüne kadar gelmiştir. Bu süreç içerisinde 
gerek bireysel gerek toplumsal işlevleri gerçekleştirmiştir. Bu nedenle saygı 
duyulması gereken kurumların başında din gelmektedir. Ancak beklenen, dinin 
hakkını dine, bilimin hakkını bilime vermek olmalıdır. Dinin bir ideoloji 
biçiminde benimsenmesi, çocuklarımızın bazı yaşantılara açık olmasını 
engellemektedir. Ayrıca düşünce ve özgürlük duygusundan uzaklaşmasına 
sebep olmakta ve dolayısıyla yaratıcılığını engelleyebilmektedir. Bu durumun 
da çocukların bugünkü ve gelecekteki kişisel gelişimini olumsuz etkilemesi 
kaçınılmazdır. Diğer taraftan, dini cemaatler bununla yetinmeyip 
muhafazakârlığı ve tutuculuğu benliğinin bir parçası durumuna getirdikleri 
çocukları, bugünde ve yarında içinde bulunduğumuz çağa, topluma ve devletin 
geleneklerine yabancılaştırabilmektedirler. Bu nedenle, bazı gençler laik ahlaka 
karşı eylemlerde bulunarak sistem dışı arayışlar içine girmektedirler. 

Birey, duygu ve düşünceleri açısından; ‘biricik’tir. Bunun anlamı; duygu ve 
düşünceleri açısından her insanın, diğer insanlardan farklı olmasıdır. Ancak dini 
cemaat üyesi, bu özelliğini liderlerine bağlıyorsa, kişisel gelişiminin olumsuz 
etkilenmesi kaçınılmazdır. Üye, kendi duygu ve düşüncelerine aykırı olsa da, 
davranış sergilemek durumundadır. Böyle yaşayan çocuk/genç, ne o anı ne de 
yarınını yaşayabilecektir. (Kendisi olamayacağından, kendini 
gerçekleştiremeyecektir.) Yaşayamama, kendini gerçekleştirememeyi de 
beraberinde getirecektir. Yani kişisel anlamda gelişememeyi... Eğer çocuğun 
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bilişsel ve duygusal dünyası olduğu gibi kabul edilirse, çocuğun kendine olan 
saygısı artacak; böylece girişimciliği hız kazanacak; potansiyelini kullanma 
fırsatı bulacaktır. 

Özellikle dini cemaat liderleri, üyelerinden itaat beklediklerinden, üyelerinin 
ne/nasıl düşündükleri kendilerini çok ilgilendirmemektedir. Onları ilgilendiren; 
üyelerinin ne düşünmesi ve ne yapması gerektiği üzerinedir. Kuşkusuz dini 
cemaatler böyle yapmakla tek tip bireyler yetiştirmektedir. Böylece, farklı duygu 
ve düşüncelere karşı çıkarak bireyselleşmeyi engellemektedirler. Ancak, 
bireyler arasındaki farklılıklar pek de önemsenmemektedir. Bu durumdaki 
gençlerin/çocukların eş seçme gibi, bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlükleri 
dahi kısıtlandığı gibi; kişisel anlamda sorumluluk alma becerileri de 
gelişemeyecek ve çok geniş anlamda da toplumun etkin bir üyesi olmakta 
zorlanacaklardır. 

23.07.2016 
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Okullarda Örgütsel İklimin Önemi 

İklim, bir örgüt açısından örgütteki koşulların insanlar tarafından algılanış 
biçimini ve örgütsel yaşamın niteliğini ifade eder. Bu bakımdan bakıldığında 
örgütte, kişilerin güdülenmesi, liderlik tarzları ve örgütsel iletişim, örgüt 
iklimine etkide bulunan temel etmenlerdir. 

Okullarda öğretmenlerin güdülenmesinin  yollarından biri, söz konusu işgörenin 
tembelliği üzerinedir. Diğer bir husus da öğretmenlerin ancak ücret ile motive 
edileceği üzerine kuruludur. Bu da öğretmenlerin aşırı kontrol edilerek 
güdülenebileceklerini akla getirmektedir. 

Anılan güdüleme yöntemini uygulayan okul müdürlerinin AKP’nin atadığı okul 
müdürleri olduğu görülmektedir. Ayrıca atanan bu okul müdürleri yeterli 
olmadıkları için otoriter bir tutumu benimsedikleri görülmektedir. 

Yine, bu okul müdürleri çağdaş öğretmenleri karara katmadıkları görülmektedir. 
Ayrıca, AKP’nin atadığı okul müdürleri özellikle öğretmenlerle tek yönlü bir 
iletişim kurdukları görülmektedir. 

Ancak, teorik olarak bu okul müdürlerinin bilmesi gerekir ki okulu  etkin kılmak 
için tüm öğretmenlerin gereksinmelerinin karşılanması gerekir. Ancak, liyakat 
ölçütüne göre atanmayan bu okul müdürleriyle mümkün değildir. 

Sağlıklı örgüt ikliminde, okulun etkiliğinde müdür demokratik olmalıdır. 
Ancak    

Uygulamada bu anlayışı görmemekteyiz. 

Okul müdürleri  öğretmenlerle ilişkilerinde arkadaşça ve çift yönlü bir iletişim 
içerisinde olmalıdır. Ancak, AKP iktidarının atadığı okul müdürleri kendisi gibi 
düşünen öğretmenlerle bu tür ilişkiyi kurmaktadır. Okullarımız, böyle bir 
anlayışla etkili olabilir mi? 

 

18.07.2016 
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Basit Anomi Ve Öğretmenler 

Basit anomi bir grup ya da toplumdaki değer çatışmalarından doğan 
huzursuzluğa verilen isimdir. 

Aslında okullarda basit anominin yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle, çağdaş 
demokratik öğretmenlerle diğer AKP’nin atadığı okul yöneticileri ve bazı 
öğretmenler arasında değer çatışması doğabilmektedir. 

Kuşkusuz, bu durum istenir bir durum değil. Çünkü, değer çatışması örgüt olarak 
okulların güç kaybına neden olmaktadır. Bu durumun tek sorumlusu 
AKP’nin  liyakat ölçülerine göre okul müdürlerini atamamasıdır. 

Okul müdürleri tarafından ötekileştirmek istenen çağdaş öğretmenler eğitim 
sisteminin dışına itilmek istenmektedir. Kuşkusuz böyle bir anlayış da 
öğretmenler arasında kutuplaşmayı getirdi. 

Siyasi erk ve atadıkları okul müdürleri okulda uzlaşmayı sağlaması gerekirken, 
kendileri buna engel oluyor. 

Bu durumun öğretme-öğrenme sürecini olumsuz etkilemesi gerekirken çağdaş 
öğretmenler fedakarlık gösterip zor kuşullar içerisinde mesleğini yapıyorlar. 

Ancak, bütün fedakarlıklara rağmen eğitimin genel toplumsal, ekonomik ve 
siyasal işlevlerinin gerçekleştirilmemesinin olumsuz etkilenmemesi mümkün 
değil. 

Böyle bir anlayışın sorumlusu da AKP iktidarıdır.       

 

04.07.2016 
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Bağımsızlık Ve Öğretmenler 

Bağımsızlık, destek ve ilgi görme, yön bulma bakımından başkalarına bağlı 
olmama hali, kendi kendine yeterlik anlamına gelmektedir. 

Gerçekten okullarımızda öğretmenlerimiz bağımsız mı? Öğretmenlerin 
bağımsızlığını elde edememesinde siyasi erkin sorumluluğu nedir? 
Öğretmenlerin bağımsız olamamasının sonuçları nedir? 

Öğretmenlerimizin tam anlamıyla bağımsız olduğunu kim söyleyebilir? 
Bunların başında sendikal faaliyetlerini özgürce yerine getirememek 
gelmektedir. Yine, örgüt içi politikaların belirlenmesinde yeterince bağımsız 
değildir, öğretmenlerimiz. 

Diğer taraftan, öğretmenler, okul içi kararların belirlenmesinde bağımsız 
değildirler. Başka bir ifadeyle, okulda kararların alınmasında okul müdürleri 
belirleyici durumdadırlar. 

Yine, öğretmenlerin bağımsız olması da öğretmen veli ilişkisini olumsuz 
etkilemektedir. Bütün bunların bileşkesi, öğretmen açısından yabancılaşma 
demektir. 

Yabancılaşan öğretmenler, çeşitli fedakarlıklar altında görevini 
sürdürmektedirler.  

Pekala, ne yapmalı? 

Öğretmenlerin sendikal faaliyetlerine izin verilmelidir. Öğretmenin kendisini 
etkileyen kararlara katılması gerekir. 

Öğretmenlerin kendi duygu, düşünce ve tutumlarının yaşamsına izin 
verilmelidir. Öğretmenin kendini gerçekleştirmesine fırsat verilmelidir. 

Peki sizce bu iktidar ile bunlar mümkün mü?      

28.06.2016 
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Üniversite Öğrencileri Ve Yabancılaşma 

Liselerin ardından, bu kez de üniversite öğrencileri okul yönetimlerini sırtlarını 
dönerek protesto etmeye başladı mezuniyet törenlerinde. 

Aslında ülkenin geleceği olan üniversiteliler, hem mutsuz hem de umutsuz. 

Toplumda yalıtılmışlık, yalnızlık ve toplumla ilişkilerinde soğuma olarak 
yabancılaşma üniversite öğrencileri açısından önemli sonuçlara sahiptir. 
Yabancılaşma, kuşkusuz bir insan için olduğu kadar üniversite öğrencisi için de 
çok acı verici bir duygudur. 

 Üniversite öğrencilerinin yabancılaşmasına yol açan öğretimsel, örgütsel ve 
yönetimsel koşulların neler olduğunun bilinmesi konunun ne kadar önemli 
olduğunu gösterecektir. 

En başta; öğretimsel koşulların ele alınması elzemdir. Özellikle yeni açılan 
üniversitelerde nitelikli öğretim elemanı sorununun yer alması üniversite 
öğrencilerinin yabancılaşma nedenleri arasındadır. Tabii ki; aynı sorunla ilgili 
yabancılaşma nedeni gelişmiş üniversitelerde olmayacağı anlamına 
gelmemelidir. 

Diğer taraftan; öğretim elemanının alan bilgisi ve sınıf yönetimi alanında 
bilgisinin sınırlı olması üniversite öğrencilerinin yabancılaşmasına neden 
olabilmektedir. Özellikle; öğretim elemanının etkili öğretim ilke, yöntem ve 
stratejilerini kullanamaması öğrencilerin yabancılaşma nedenlerinden biridir. 

Yine; öğretim elemanının uygun olmayan kişilik faktörlerinden dolayı yaşanan 
öğrenci başarısızlığı da yabancılaşmaya yol açabilmektedir. 

Üniversitelerin, bazı örgütsel koşullar da yabancılaşmaya yol açabilmektedir. 
Özellikle, fiziki donanım ve araç-gereç, laboratuvar eksikliği, üniversite 
öğrencisinin başarısını etkilediğinden yabancılaşma nedeni olabilmektedir. 

Diğer taraftan; öğretim elemanının öğrenciler arasında ayrımcı tutum ve 
davranışları da yabancılaşmaya yol açabilmektedir. 

Rektörlük ve dekanlık düzeyinde yaratılan örgüt iklimi de öğrencileri 
yabancılaştırabilmektedir. Özellikle, otoriter yönetim tutumuyla karşılaşan ve 
karara katılmayan üniversite öğrencileri üniversiteye yabancılaşabilmektedir. 

Aslında, ele sorunun çözümü yabancılaşmaya yol açan nedenlerde gizlidir. 
Başka bir ifadeyle; üniversite öğrencilerinin yabancılaşmasına yol açan nedenler 
yok edildiğinde, bir ölçüde bu öğrencilerimiz okudukları kurumlara 
yabancılaşması engellenecektir. 

25.06.2016 
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Karanlığa Arkasını Dönen Liseliler Ve Yabancılaşma 

1.1. Okul ve Öğrencilerin Yabancılaşması: Okulun kendi bürokratik yapısı 
öğrenci yabancılaşmasına neden olmaktadır. Çünkü, AKP’nin atadığı okul 
müdürlerinin oluşturduğu bürokratik yapı özellikle lise öğrencilerinin 
potansiyellerini gerçekleştirmede önemli bir engel oluşturmaktadır. 

Özellikle, okul müdürlerinin öğrencilere yaklaşım biçimi dinsel motifli içeriğe 
sahiptir. Özellikle, bilim yoğunluklu davranış biçemi yerine dinselliği tercih 
etmeleri lise öğrencilerinin yabancılaşmasına neden olmaktadır. Aslında, okul 
müdürleri öğrencilere en yakın statü lideri olarak algıladığından protestoların 
hedefi okul yönetimleri hedeflenmektedir. Oysa, bu durumda siyasi iktidarın 
payı bilinmektedir. 

   1.2.Müfredat proğramı ve Öğrenci Yabancılaşması: Bilindiği gibi son 
müfredat programı dinsel ve neoliberal kaygılarla hazırlanmıştı. Özellikle, dinsel 
motifleri içinde barındıran müfredat programı öğrencileri etkilemesi 
kaçınılmazdı. Çünkü, içinde itaat-birey ilişkisine dayanan bu programa gençler 
başkaldırdılar. Çünkü, körü körüne itaat beraberinde bu öğrencilerimizin 
özgürlüğünün elinde alınması demekti. Dolayısıyla lise öğrencileri bu duruma 
isyan ettiler. 

Diğer taraftan, bireyci kültürle bezenmiş neoliberal müfredat programa isyan 
ettiler. Çünkü, onlar da biliyordu, bireyciliğin dayanışmayı yok ettiği. 

 1.3. Sınavlar ve Lise öğrencilerinin Yabancılaşması: Bilindiği gibi sınav 
sistemimiz rekabetci bir yapıya sahiptir. Özellikle, rekabetci sistem bu 
öğrencilerimizde oldukça duygusal çöküntüye neden olmaktadır. Yine, rekabetci 
sistem öğrenciler arasında çatışmaya neden olmakta bu da yabancılaşmaya 
neden olmaktadır. 

Özellikle yarıştan kopan öğrenciler öz saygı ve öz güven düzeyleri düşük 
olmaktadır. Bu durumda onların çevreleriyle anlamlı ilişkiler kurması 
engellemektedir. Bu durumda isyan nedeni olarak değerlendirilmelidir. 

 

21.06.2016 
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Okullarda Açık Çatışma 

Açık çatışma; çatışma halindeki tarafların fiilen gösterdikleri davranışa işaret 
eden çatışma türü. Kuşkusuz, örgüt olarak okullarda çatışmanın farklı biçimleri 
bulunmaktadır. Ancak, okul yöneticileri ve öğretmenler arasındaki çatışmanın 
farklı boyutlarının tartışılması bulunuyor. 

AKP’nin atadığı okul yöneticileri her nedense çağdaş ve demokrat öğretmenlerle 
açıktan çatışma içine girebilmektedir. Aslında böyle bir anlayışın belli başlı 
nedenleri bulunuyor. 

Bunları şöyle ifade etmek mümkün: 

 1-Okul müdürleri kendilerini atayan siyasal iktidara borçlu hissetmektedirler. 

 2- AKP’nin atadığı okul yöneticileri sosyalleştiği çevrelerin gereği olarak 
çağdaş öğretmenlerle çatışma yolunu seçiyorlar. 

3- AKP’li okul yöneticiler okula ait kaynakların (ders vb) dağılımında 
adaletsizliklere imza attıkları için çağdaş öğretmenlerle çatışma içine 
girebilmektedir. 

4- AKP’li okul yöneticileri, çağdaş öğretmenlerin informal ihtiyaçlarına, 
sendikal faaliyetlerine sıcak bakmamaları çatışma nedeni olabilmektedir. 

5- AKP’li okul yöneticilerinin demokrat öğretmenlerin performanslarını 
değerlendirmedeki adaletsizlikler çatışma nedeni olarak değerlendirilebilir. 

Ancak teorik olarak okulu etkili kılmayı amaç edinen bu okul müdürleri 
kendileri bizzat okulları etkisiz kılmaktadır. 

Çünkü, düşük moral ve iş doyumu ile okulun amaçlarının gerçekleştirilmesi 
mümkün değil. Aslında, AKP’nin bu vurdumduymazlığının genel sonucu 
eğitimin genel anlamda bireyselleşme, toplumsal, ekonomik ve sosyal 
işlevlerinin yerine getirilmemesidir. 

Kısaca, eğitim alanındaki olumsuzluklardan AKP’nin kendisi sorumludur.        

 

 

20.06.2016 

 

 

 

50 
 



Başarısız Toplumsallaşma 

Bireyin toplumdaki uyum ve dayanışmayı sağlamaya yönelik kuralları 
öğrenmemesi veya eksik öğrenmesi anlamına gelmektedir, başarısız 
toplumsallaşama. 

Aslında başarılı toplumsallaşma eğitim sisteminin sorumluluğundadır. Ancak, 
eğitimdeki uygulamalar başarısız toplumsallaşmaya neden olmaktadır. 
İktidarın bunda da payı büyüktür. 

AKP; toplumdaki uyum ve dayanışmayı sağlaması gerekirken kinlerini 
sürdürecek yurttaşları istemektedir. Yine 2005’de kabul edilen müfredat 
programı toplumdaki dayanışmayı ve uyumu sağlamaktan çok uzaktır. Çünkü, 
program bireysel çıkarları ön planda tutulmaktadır. 

Uyum ve dayanışmanın olmadığı bir toplumu neler beklemektedir? Bunun 
sorgulanması gerekiyor. 

Uyum ve dayanışmanın olmayan bireylerin oluşturduğu toplumun aidiyet 
duygusu beslemesi mümkün değildir. 

Kimlik duygusu zayıf olan bireylerin oluşturduğu toplumun tasada kıvançta 
birlik içinde olması düşünülemez. 

Yine, kimlik duygusunun gelişmemesi demek toplum üyelerinin toplumsal 
sorunların nedenine ve çözüm yollarına ilişkin farklı yollar araması demektir. 

Diğer taraftan, kimlik duygusunun gelişmemesi toplum üyelerinin sisteme 
yabancılaşma ile sonuçlanabilir. 

Yabancılaşmanın sonucu da toplumsal dayanışma ve uyumun daha da olumsuz 
etkilenmesi demektir.   

 

13.06.2016 
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Bağımlılık Ve Okul Müdürleri 

Bağımlılık, bir kişi toplumsal grup ya da toplumun siyasal, ekonomik, kültürel 
vb. bakımdan başka kişi, grup ya da toplumların güdümü, yönetimi altına 
girmesine verilen isimdir. 

Gerçekten siyasal iktidara yakın bir biçimde atanan okul müdürleri iktidara 
bağımlıdırlar. Bu durum hiyerarşik bir yapı izlemektedir. Yani her konumu işgal 
eden bir üst konumuna bağımlıdır. Kuşkusuz, bu anlayışta belirleyici olan eğitim 
yöneticilerinin nepotizm uğruna atanmasıdır. 

Asıl konumuz olan okul yöneticileri ve bağımlılık ilişkisine gelince söylenecek 
çok husus var. 

Bunların başında okul müdürlerinin atanmasında siyasi iktidara yakın sendika 
vb. üylerine ayrıcalık tanınmasıdır. 

Kuşkusuz, okul müdürlerinin üst konumları arasındaki asalak ilişki olan bir çok 
olumsuzlukları bulunmaktadır. 

Örgüt içi politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında üst konumlara 
bağımlı olması okul müdürlerine aslında çok şey kaybettirmektedir. Okul 
müdürü gerçek anlamda mesleki anlamda kendisi olamamaktadır. Bu ne anlama 
geliyor? 

Gerçek anlamda yönetimle ilgili değer, tutum ve davranışlarını yaşayamaması 
anlamına geliyor. Bu durumda okul yöneticisi açısından çok şey söylenebilir. 

Böyle bir uygulama okul müdürü okulun amaçlarıyla özdeşleşememesine yol 
açacaktır. Ya da kurumuna ilişkin aidiyet duygusu yaşayamamasına neden 
olabilir. Yine okul müdürleri öğretmenlerle bütünleşemeyebilir. 

Tabii ki bağımlılığın neden olduğu bu olumsuzluklardan okulun işlevlerinin 
olumsuz etkilenmesi kaçınılmazdır.     

 

08.06.2016 
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Adokrasi Ve Okullar 

Adokrasi; çevreye uyma yeterliliği olan bir örgüt yapısı akla gelmektedir. 

Adokrasinin okullar için önemi nedir? Mevcut durum nedir? Okullar neden 
adokrasi ilkesine uymak zorundadır? 

Çünkü; okullar açık bir sistemdir. Bunun diğer anlamı okullar çevrelerine 
uyum sağladıklarında etkili olabilirler. Sözün özü çevreye uyum, örgüt olarak 
okul için önemli bir koşuldur. 

Ancak; okulların adokrasi ilkesine uyup uymadığı tartışma götürmektedir. 
Çünkü, ülkenin toplumsal, ekonomik sorunları doğrultusunda yapılandırılmak 
durumundadır. Ancak, bu ilkeye uyulmadığı gibi küresel güçlerin çıkarları 
doğrultusunda eğitim sistemimiz yapılandırılmaktadır. Bu durumu yaratan da 
yeni eğitim sistemiyle çağı aşacağız diye 13 yıldır iktidarda olan AKP 
iktidarıdır. 

Diğer taraftan, öğretme-öğrenme sürecine olumlu etki eden birçok etken 
bulunuyor. Ancak; okullarımızın bunlara uyum göstermedikleri bilinen bir 
gerçektir. 

Bunların başında öğretim ilke ve yöntemleri gelmektedir. Oysa, okullarda 
halen genel anlamda düz anlatım kullanılmaktadır. Oysa, öğrencilerin bilgiyi 
kendilerinin bulacağı ve düşünmesini sağlayan çok sayıda yöntem 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, okul yönetiminin çağdaş gelişmelere uyum sağlaması gerekir. 
Oysa, yıllardır eğitim yönetiminin çağdaş gelişmelere uymasını ön gören bir 
çok çalışma yapılanmasına rağmen bu ilkeye uyulmamıştır. 

 Yine, okulların eğitim teknolojisine uyum sağlamadığı görülmektedir. Okullar 
arasında eğitim teknolojisi olanaklarından  eşit yararlanamama  bilinen bir 
gerçektir. 

 Kısaca, okullarımız çevreye uyum yeterliliği olmayan bir örgüt ve yönetim 
yapısına sahiptir. Kararlar AKP tarafından verildiğine göre iktidarın niteliğinin 
sorgulanması gerekmektedir.   

 

30.05.2016 
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Açılımlı İletişim Ve Okul Yönetimi 

 Açılımlı iletişim; güvenli davranışların sergilediği, karşıdaki kişiye 
yönelik suçlama, yargılama, olumsuz yorum ve genellemenin yapılmadığı; 
bundan dolayı dinleyicinin kaynağı gayret ederek dinlediği ve iletişimin 
karşılıklı olarak ilerlediği iletişim modelidir. 

Okullarımızda mevcut durum nedir? Okul müdürleri açılımlı iletişim modelini 
kullanıyor mu? 

Kullanıyorsa nedeni? Açılımlı iletişimin önemi nedir? 

Çok genel anlamda bakıldığında okullarımızda açılımlı iletişim modeli 
kullanılmamaktadır. Kuşkusuz, bunda en çok rolü AKP’ye yakınlığı bilinen ve 
deneyimsiz okul müdürlerinin payı büyüktür. 

Üstelik, eğitim yöneticiliği “eğitimi” almamış okul müdürleri açılımlı iletişimi 
kullanmadığı gibi, özellikle bazı okul müdürleri kendi yandaşı öğretmenlere 
karşı suçlamaya, yargılamaya gidebildikleri bilinen bir gerçektir. Bu anlayışı 
hangi etik ilke ile açıklamak mümkün.  

Ancak okul müdürünün öğretmenlerle kuracağı açılımlı iletişimin önemli 
sonuçları bulunmaktadır. 

Bunları şu şekilde sıralamak mümkün: 

-Öğretmenin öz saygı ve öz güven düzeyi yükselebilir, 

-Okula aidiyet duygusu besleyebilir. 

-Güdülenmesi artabilir. 

-Okulun ideal ve amaçlarıyla özdeşleşebilir. 

Aslında, açılımlı iletişim okulun amaçlarını gerçekleştirme açısından bir fırsat 
olabilir. Ancak, nepotizm uğruna atanan okul müdürlerinin en az önem 
verdikleri  konu olarak açılımlı iletişim gelmektedir 

 

23.05.2016 
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Açık Sistem Olarak Okullarımız 

Açık sistem; çevresindeki diğer sistemlerden sürekli girdi alan bunları belirli 
süreçlerden geçirdikten sonra yine çevreye sunan, böylelikle çevreyi etkileyen 
ve ondan etkilenen sisteme verilen addır. Kuşkusuz okul da açık bir sistemdir. 

Açık sistem olan okula konu olacak girdi çok çeşitlidir. Ancak, bunlardan belli 
başlılarına değinilecektir. 

Açık sistem olarak okulun en önemli girdisi öğrencinin kendisidir. Ancak, girdi 
olarak öğrencinin belli başlı nitelikleri öğretme-öğrenme süreci için dezavantajlı 
niteliklere sahiptir.  

Bunların başında öğrencilerin sosyo-ekonomik koşulları gelmektedir. Öyle ki, 
ülkemizde yoksul sayısı yaklaşık olarak 17 milyon olarak belirtilmektedir. Bu 
durumda AKP iktidarı kendine pay çıkarmalıdır. 

Yine, velilerin genel anlamda eğitim düzeyinin düşüklüğü bilenen bir gerçektir. 
Zira, AKP ve yandaşlarının okuyan kesim istemediği biliniyor. Esas acı veren 
tartışmaya bir rektör yardımcısının da ne acıdır ki bu rektör yardımcısı cahil 
kesimle nemalanması gerektiği konusunda görüşünü açıkça belirtmiştir. Sözün 
özü, iktidarın eğitim düzeyinin düşüklüğünde payı büyüktür. Bunun da 
sistem olarak okulun girdisi olan öğrenciyi etkilememesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan, donanım imkanları da sistemin girdisi olarak düşünülmelidir. 
Özellikle, yerleşim olarak okulların elverişli olmadığını görmekteyiz. 

Yine, bilgisayar vb. olanaklar açısından yetersiz olduğu bilinen bir gerçektir. 

Açık sistem süreç gibi özelliğe sahiptir. Yani girdi olarak öğrencinin belli bir 
süreçten geçmesi gerekiyor. Bu aşama kuşkusuz öğretme-öğrenme sürecidir. 

Ancak, bu aşamada da sorunlarımız bulunuyor. Özellikle, yeni başlayan 
öğretmenlerin sınıf yönetimi ve alan bilgisi yetersiz kalmaktadır. 

Yine, açık sistem olarak okul çevrenin gerçek sorunları doğrultusunda öğrencide 
beceri geliştirmek. Ancak, öğrencide geliştirilen bilgi ve beceriler küresel 
güçlerin istediği yönde yetiştirildiği bilinen bir gerçektir. Bunda da küresel 
güçlerin yerli işbirlikçisi olan AKP’nin payı büyüktür. 

  

16.05.2016 
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Açık Örgütsel İklim Ve Okul 

Açık örgütsel iklim, örgüt üyelerinin ileri ölçüde bir birlik dugusuna sahip 
olduğu bir örgütsel iklime verilen isimdir. 

Açık örgütsel iklimin okul açısından önemi nedir? Okul müdürüne düşen görev 
nedir? 

Okullarımızda mevcut durum nedir? 

Öğretmenlerin ileri ölçüde birlik duygusuna sahip olması okulun amaçlarının 
gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Ancak, bu durum önce bir 
hükümet politikası olmalıdır. Ancak, Hükümet politikası ve AKP’nin atadığı 
okul müdürleri birlik duygusu yaratmaktan çok uzaktır. 

Çünkü, Millî Eğitim kademesine atanan her yönetici referans aldığı politik 
çevrelerin isteği doğrultusunda karar vermektedir. 

Oysa, okul müdürlerine açık örgütsel iklimi yaratmak bakımından çok roller ve 
sorumluluklar düşmektedir. 

Bu rollerden en önemlisi her öğretmenin örgüt içi sorunlar ve politikalar ile 
düşüncelerini ifade etmelerine fırsat vermektedir. 

Yine, her öğretmenin kendisini etkileyen kararlara etkin bir biçimde katılımını 
sağlamak okul müdürünün temel sorumluluğudur. 

Ancak, okullarda genel olarak bu nitelikleri görmek hemen hemen mümkün 
değil. 

Böyle, bir uygulama ile okullarda açık örgütsel iklim sağlanabilir mi? 

Açık örgütsel iklimin sağlanamaması birçok sorunu da beraberinde getirebilir. 
Bunların başında öğretme-öğrenme sürecinin olumsuz etkilenmesi 
kaçınılmazdır. 

Dolayısıyla, genel anlamda okulun amaçlarının etkili bir biçimde 
gerçekleşmemeyle sonuçlanacaktır. 

Kuşkusuz, böyle bir sonuçta siyasi iktidar sorumludur. 

 

10.05.2016 
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Açık Kapı Politikası Ve Okul Yönetimi 

çalışmalarının kendi yöneticilerinin veya yönetimindeki diğer kişilerin 
odalarına kendileri ile ilgili herhangi bir konuda gelebileceklerini bildiren bir 
politika açık kapı politikası denilmektedir. 

Okul müdürleri neden açık kapı politikası uygulamak zorundadır? Açık kapı 
politikasının öğretmenler ve öğretme-öğrenme için önemi nedir? Başka bir 
ifadeyle açık kapı politikasının öğretmenlere ne gibi katkıları bulunmaktadır? 

Okul müdürleri açık kapı politikası uygulamak zorundadır. Çünkü öğretmenler 
mesleğinin uzmanı kişilerdir. Aynı zamanda, diğer iş görenlerden farklı olarak 
eğitimli kişilerdir. 

Ancak, AKP’ye yakın atanan okul müdürlerinin açık kapı politikası 
uygulamadığı gibi tam aksi yönde otoriter tutum ve davranış içine 
girebilmektedir. 

Kuşkusuz, bu durum öğretmenlerimiz için acı sonuçlara sahiptir. 

Çünkü, otoriter tutum ve davranış içinde olan ve AKP’nin atadığı okul 
müdürleri öğretmenleri karara katmamaktadır. 

Bu durumda öğretmenlerin kurumlarına aidiyet duygusu beslemeleri mümkün 
değildir. 

Kuşkusuz, böyle bir anlayış da öğretmenlerin okullarla özdeşleşmelerini 
engellemektedir. Sözün özü öğretme-öğrenme sürecinin olumsuz etkilenmesi 
kaçınılmaz görülmektedir. 

Oysa, açık kapı politikası öğretmenler açısından bir çok öneme sahiptir. En 
başta, okul müdürlerinin böyle bir örgüt politikası izlemesi öğretmenlerin öz 
saygı düzeyini yükseltecektir. 

Böyle bir sonuç ise öğretmenlerin kurumlarıyla özdeşleşmelerine neden 
olacaktır. 

Öğretmenler sadece maaş vb. nedenlerle motive olmazlar, ayrıca okul 
müdürlerinin örgüt içi politikalarıyla da güdülenirler. 

Açık kapı politikası da bunlardan biridir. Ancak, liyakat yerine Nepotizm 
uğruna AKP’nin atadığı okul müdürleriyle bu politikayı uygulamak imkansız 
görülüyor. 

 

02.05.2016 
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AKP Ve Bağımlılık 

Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek veya 
bir başka iradenin hakimiyetinin altına girme durumu olarak tanımlanır. 

Psikolojide bağımlılık, kendilerinin ruhsal ve bedensel sağlığına ya da sosyal 
yaşamına zarar vermesine karşın, belirli bir eylemi yenilemeye yönelik önüne 
geçilmez bir istek duymaları halidir. 

Psikolojik olarak kişinin belli bir nesne ya da şahıs harici yaşayamayacağına 
kendini inandırıp, şartlandırma durumudur. 

Yalnız kalma korkusu, özgüvensizlik türü psikolojik etmenler nedeniyle kişi en 
yakınında bulunan diğer bir şahsın varlığı olmaksızın yaşayamayacağına inanır. 

Bu türlü psikolojik bağımlılıklarda kişi, yerini doldurulamayacağına inandığı 
şahsı kaybetse bile bir süre sonra aynı konuma bir başkasını yerleştirerek 
hayatına devam eder. 

Aslında AKP, psikolojinin bu gerçeklerinden haberdar. Bu nedenle, ilk önce 
sosyal refah adı altında kömür vb. mahkûm edip kendine bağımlı kıldılar. 

Bununla yetinmeyip eğitim sisteminde düzenlemeye gittiler. AKP iktidarı, 
4+4+4 eğitim yasasıyla bağımlı birey yaratma yolunda hız kazandılar. 

Özellikle, öğrenciler imam hatip liselerine yönlendirilmek isteniyor. 

Böylece, ezberci eğitimin temel alındığı bu okullarda düşünmeyen, 
başka/başkalarının onların yerine düşündüğü bir toplum yaratılmak isteniyor. 

 

 

25.04.2016 
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Gelişmişlik Ve Aydınlarımız 

Aslında, aydınlara verilen değer, uygarlığın temel ölçütlerinden biridir. 
Aydınların toplum açısından önemi nedir? Aydınlara gerçek anlamda değer 
veriliyor mu? 

Aydınlar, çağdaş uygarlık yaratmada öncü bir rol oynuyor. Aydınlar, çağdaş 
gelişmelere uygun tepkiler vermede uygun yollar arayan kişilerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda aydınların rolü ve önemi unutulabilir 
mi? 

Atatürk dönemi hariç, bilim adamlarına yönelik olumsuzluklar giderek 
yaygınlık kazanmıştır. 

1402’likler hafızalarda silinmiş değil. Binlerce aydının işine son verilmiş, 
maalesef. 

Aydınlara, verilen önem bakımından kendi alanımda ilgili bilim adamlarını 
vurgulamak istiyorum. Yıllardır, Türk Eğitim Sistemini etkin kılınması 
yönünde çaba gösteren bilim adamlarının çalışmalarına ne ölçüde uyulduğu 
tartışılır durumdur. 

Diğer taraftan, dünyaca ünlü piyanist Fazlı Say gibi sanatçılar hapis cezasıyla 
tehdit edilmiştir. Yine, bazı sanatçıların sanat eserleri 'ucube' diye 
yıkılabiliyor. 

 Yine, günümüzün ve her zaman vazgeçilmez aydınları olan öğretmenler için 
söylenecek çok husus var. Öyle ki, öğretmenlerin maaş ortalaması Avrupa 
ortalamasının çok altında. 

 Diğer taraftan, gün geçmiyor ki öğretmenlerimiz ayrımcılıkla karşılaşmasın. 

 Öğretmen, aydın olarak öğrencileri yetiştirme aracılığıyla, toplumun siyasal 
toplumsal ve ekonomik gelişmesinden sorumludur. 

 Ancak, aydın olarak öğretmenlere verilen önem tartışılır. Bu gün öğretmenlik 
mesleği itibarsızlaşmış, özlük haklarında sorunlar görülüyor. 

  Sözün kısası, aydınlarımıza gereken önemi vermiyoruz. Bunda da iktidarın 
payı olsa gerek.   

 

19.04.2016 
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Öğrencilerimizin Dayanışma Ruhu 

Dayanışma duygusu bilişsel, duygusal, sosyal ve devinişsel anlamda zayıf olan 
öğrenciler için önemli bir destek kaynağıdır. Yine, dayanışma öğrencide 
güvenlik, sevgi ve saygı görme veya gösteren ihtiyaçlarını karşılayabilir. 

Dayanışma duygusu öğrencinin ait olma duygusu/kimlik duygusu edinilmesine 
yol açabilir. 

Ancak, öğrencilerin dayanışma duygusunu engelleyen bir takım nedenler 
bulunuyor. 

Toplumun içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşullar, öğrencilerin dayanışma 
duygularını engellediği görülüyor. Bilindiği üzere, Özallı yıllardan sonra, 
Türkiye neoliberalizmin kıskacına girmiştir. 

Neoliberalizmin özünde dayanışmacılığın karşıtı olan bireyciliğin yattığı bilinen 
bir gerçektir. 

Bu ekonomik koşulların öğrencilere yansımamasını varsaymak hayalden öteye 
gitmez. 

Özellikle, bu yakın geçmişte neoliberal politikalar doğrultusunda yapılanan ve 
öğretme-öğrenme sürecine algı dayanağı olan eğitim proğramının öğrencilerde 
dayanışma ruhunu geliştirdiğini kim söyleyebilir? 

Diğer taraftan, onlarca sınava tabi tutulan öğrencilerde rekabetçi, çatışmacı bir 
iklimin hüküm sürmesi kaçınılmazdır. 

Böyle bir durumda öğrencilerde dayanışma ruhu gelişebilir mi? 

Tabii ki, dayanışma ruhu gelişmeyen öğrencileri bir takım olumsuzluklar 
bekliyor: 

Bu olumsuzluklar şunlardır: 

Öğrenci çevresiyle bütünleşemiyor 

Öğrenci çevrsiyle çatışma içine girebiliyor, 

Öğrenci çevresiyle iletişim sorunu yaşayabiyor… 

 

11.04.2016 
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Eğitim-Siyaset İlişkisi Ve Nepotizm 

SEÇİLENLER BAZEN NEPOTİZME BAŞVURABİLMEKTE 

Toplumsal yapıyı oluşturan öğelerin işlevlerini aydınlatmaya ağırlık veren 
kurumsal tutum olarak “işlevselcilik” eğitim açısından çeşitli sonuçlara sahiptir. 

Eğitim bir kurum olarak toplumsal yapının kalbidir. Diğer kurumları bir arada 
tutarak, toplumsal bütünleşmeyi sağladığı kabul edilir. 

Eğitim kurumu, aile, siyasi, sosyo-ekonomik koşullara uygun bireyler 
yetiştirerek, toplumun çimentosu olma özelliğine sahiptir. Böyle bir anlayışın bir 
analize ihtiyacı var. Yine, ülkemizde eğitimin bu kurumlarla ilişkilerinin 
niteliğinin ne olduğunun açıklanmasına ihtiyaç var. 

Eğitim-aile kurum ilişkisi; etkili anne babaların yetiştirilmesi akla geliyor. 
Ancak, çocuk yetiştirme açısından baktığımızda zafiyetlerimizin olduğu apaçık 
ortada olduğunu görüyoruz. Kuşkusuz, böyle bir durum anne ve babaların eğitim 
durumu ile de ilgisi var. 

Yine, aile ve eğitim bağlamında düşünüldüğünde yeterince eğitilmeyen 
bireyleşmeme sorunu var. 

Eğitim-siyaset ilişkisi; düşünüldüğünde daha karmaşık bir durum alıyor. 
Siyaset denilince etkili seçme ve seçilme yaşantıları akla geliyor. 

Halen, oy verme davranışını başka/başkalarına ipotek eden yurttaşlar var. 

Seçilenler açısından bakıldığında, durum daha da kötü bir hal alıyor. Seçilen bazı 
vekiller nepotizme (kayırmacılık) başvurabilmekte. Kuşkusuz, bu durum 
vekillerin vizyon eksikliği ile açıklanabilir. 

Yine, bazı vekiller ülke kaynaklarını koruması gerekirken, bu kaynakları çıkarı 
uğruna kullanan vekiller var. 

Eğitim ve ekonomi arasında sıkı bir ilişki var. Eğitim ülkenin ekonomik 
yapısına uygun bireyler yetiştirmekle görevlidir. Ancak, eğitim bilinçli üretici 
ve tüketici yetiştirmesi gerekirken, eğitim sitemimiz neoliberal düzene kişiler 
yetiştiriyor. 

Bencil, gösterişe düşkün bireyler yetişiyor. Kuşkusuz, bunda neoliberal öğelerin 
ağır bastığı eğitim programının büyük payı var. 

Eğitim sisteminin görevlerinde biri bireyleşmeyi sağlamak. Ancak, verilen 
eğitim bunun çok ötesinde.  

05.04.2016 
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Kadın Öğretmenler 

Eşitsizlik, bir toplum içinde yer alan bir grup ya da gruplar içinde yer alan bir 
grup ya da gruplar içindeki farklı bireylere eşitsiz ödüller veya fırsatlar sunmayı 
karşılayan terimdir. 

Gerçekte, okullarda en çok mobbingle ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalan kadın 
öğretmenlerdir. 

Öyle ki, her iki kadın öğretmenden birisi mobbinge ve ayrımcılığa uğruyor. 
Elbette, bir uygulamanın bir çok olumsuzlukları bulunuyor. 

Bunların başında kadın öğretmenlerimiz çevreleriyle anlamlı birliktelik ve 
dolayısıyla iletişim kuramıyorlar. 

Kadın öğretmenlerin iletişimsizliği de baraberinde bir takım 
sorunları beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi yalnızlık ve 
yabancılaşmadır. 

Tabii ki yalnızlaşan ve yabancılaşma kadın öğretmenlerin okulun amaçları 
doğrultusunda etkin çaba göstermesi beklenemez. 

Çünkü, yabancılaşan kadın öğretmenin moral, iş doyumu ve motivasyonu düşük 
düzeyde olması muhtemeldir. 

Bu nedenle, en başta  okul yöneticilerinin kadın öğretmenler konusunda 
algılarının değişmesi gerekiyor. Bunun için okul yöneticiliği meslek olarak 
kabul edilmeli, lisans üstü “eğitim yöneticiliği“ eğitiminden geçmiş olanlar bu 
konumlara getirilmelidir. 

 

29.03.2016 
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AKP Ve Bağımlılık 

Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek veya 
bir başka iradenin hakimiyetinin altına girme durumu olarak tanımlanır. 

Psikolojide bağımlılık, kendilerinin ruhsal ve bedensel sağlığına ya da sosyal 
yaşamına zarar vermesine karşın, belirli bir eylemi yenilemeye yönelik önüne 
geçilmez bir istek duymaları halidir. 

Psikolojik olarak kişinin belli bir nesne ya da şahıs harici yaşayamayacağına 
kendini inandırıp, şartlandırma durumudur. 

Yalnız kalma korkusu, özgüvensizlik türü psikolojik etmenler nedeniyle kişi en 
yakınında bulunan diğer bir şahsın varlığı olmaksızın yaşayamayacağına inanır. 
Bu türlü psikolojik bağımlılıklarda kişi, yerini doldurulamayacağına inandığı 
şahsı kaybetse bile bir süre sonra aynı konuma bir başkasını yerleştirerek 
hayatına devam eder. 

Aslında, AKP psikolojinin bu gerçeklerinden haberdar. Bu nedenle, ilk önce 
sosyal refah adı altında kömür vb. mahkûm edip kendine bağımlı kıldılar. 

Bununla yetinmeyip eğitim sisteminde düzenlemeye gittiler. AKP iktidarı, 
4+4+4 eğitim yasasıyla bağımlı birey yaratma yolunda hız kazandılar. 

Özellikle, öğrencilerin imam hatip liselerine yönlendirilmek isteniyor. 

 Böylece, ezberci eğitimin temel alındığı bu okullarda düşünmeyen, 
başkasının/başkalarının onların yerine düşündüğü bir toplum yaratılmak 
isteniyor. 

 

21.03.2016 
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Düşünmek Uygarlaşmak Demektir 

Elbette düşünmek uygarlaşmak demektir. Karar verme, sorun çözme ve akıl 
yürütme ile ilgilidir, düşünmek. Ancak, kişilerin düşünmesi istenmiyor. 
Özellikle, siyasi iktidar nerdeyse biz sizin yerinize düşünür karar veririz diyor. 

Böyle bir anlayışla uygarlaşmak mümkün mü? Tek başına karar veremeyen, fikir 
üretemeyen akıl yürütemeyen bir kişi nasıl uygarlık yolunda çaba gösterebilsin? 

Kuşkusuz, diğer kurumların uygarlaşma açısından önemi tartışılamaz. Ancak, 
eğitim kurumunun yeri ve önemi tartışılamaz. 

Ancak, uygarlaşmanın ön koşulu olan düşünme açısından mevcut eğitim 
sistemimiz nasıl bir niteliğe sahip? Başka bir ifadeyle, eğitim sistemimiz 
düşünmeyi sağlıyor mu? 

Tabii ki hayır. Sınıflarda görülen hava, genel anlamda düşünmeyi sağladığı 
şüphe göstermektedir. 

Çünkü, öğrencilerin düşünmeleri için özgürlüğe, eşitliğe ve adalete ihtiyaç var. 
Bazen, okul yönetimi bazen öğretmenlerin sağladığı iklim ve fiziksel, teknolojik 
olanaksızlıklar böyle bir anlayışı sağlamaktan çok uzaktır. 

Yine, halen sınıflarda cinsiyet eşitsizliği hüküm sürmektedir. 

Diğer taraftan, öğrenciyi düşünmeye sevk eden ve grup sürecine ağırlık veren 
öğretim yöntemlerinin kullanılmaması büyük bir sorun olarak kabul edilmeli. 

Çünkü, grup sürecine ağırlık veren öğretim yöntemleri öğrencinin düşünme 
becerisini geliştirerek bilgiyi kendisi buluyor. 

Öğrencilerin düşünebilmeleri için konuşma fırsat verilmelidir Ancak, gerek 
sınıfların kalabalık olması gerekse halen hüküm süren otoriter öğretmen 
tutumları buna engel oluyor. 

Uygar olmayan kişilerden oluşan bir toplum toplumsal, siyasal ve ekonomik 
alanlarda etkili olması mümkün mü?    

 

14.03.2016 
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YGS'nin Düşündürdükleri 

Günlük yaşamımızda en sık kullanılan sözcükler neler diye birisi sorsa, bunlar 
arasında sınav, SBS, ÖSS (yeni adıyla YGS; LYS ) dershane yer alırlar.Her 
çocuk ve gencin 25-30 yaşlarına kadar olan güzel yılları, sınava bağlı kılınarak 
büyük oranda heba ediliyor. 

Yarın yine milyonlarca öğrenci- veliyi ilgilendiren ve kaygı, stres kaynağı 
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) yapılacaktır. 

Başarı ya da başarısızlığın birkaç saatlik bir sınav ile ölçülmesi ve sınav 
sonuçlarının yaşamsal varlık ve yokluk nedeni sayılması, acımasız ve adaletsiz 
olduğu kadar bilimsellikten uzaktır.Bu adaletsiz ve eşitsiz sistemin gençlerimizi 
psiko-sosyal yönden hırpalanmasının önüne geçilmelidir.  

Sınavdan sonra, kaybedenler ve kazananlar olacaktır.Her nedense, sınav sonrası 
kaybedenlerin akıbeti sorgulanmaz. 

Adaletsizlik ve eşitsizlik üreten yeni adıyla YGS ile, kazananlar ve kaybedenler 
üretiliyor.Her türlü seviye belirleme sınavında olduğu gibi; LYS ayrıştırma 
mekanizmasının bir parçası niteliğindedir. İnsanları birbirine 
yabancılaştırmakta, hiyerarşik bir şekilde yeniden yapılandırmaktadır. 

Bazıları adil ve eşitliğe vurgu yapan bir dünyanın hayallerini 
kurarken,”eşitsizlik” insanların içine her gün yeniden işleniyor. Yoksulluk, 
açlık, beceriksizlik ve tembellik, kişilik ve zeka sorunlarına bağlanıyor. Ancak, 
toplumuzda çalışkan ve zeki birçok insan son derece yoksul yaşam şartları 
sürüyor… 

Sınav düşünüş tarzımızı, mantığımızı aşındırıyor. Kazanan veya kaybeden 
tarafta da olsak, sınavların eşitsiz yaşam koşulları üreten işlevlere sahip 
olduğunu unutmamalıyız. 

Sorunun özü şu olmalıdır: Kimsenin kaybetme hissine kapılmadığı bir dünya. 
Yarışmayı değil, işbirliğini ilke edinen bireylere sahip olmak gerekir. 

Bu nedenle, toplumsal eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan YGS ve benzeri 
sınavlara karşı mücadele etmeli, haksızlık yaratan bu tür araçların kaldırılması 
için dayanışma içinde olunmalıdır. 

 

12.04.2016 
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Uygarlaşma Ve Eğitim 

Uygarlık, belli bir toplumun özelliği olan uygulamalar, düşünceler, bilgiler, 
ürünler, tutum ve davranışlar düzeni anlamına gelmektedir. 

Ülkemizde uygulamalar, düşünceler, bilgiler, ürünler, tutum ve davranışlar 
düzeni uygar bir topluma yaraşacak düzeyde midir? 

Yaşanan olumsuzluklarda eğitim payı nedir? 

Maalesef; uygulamalar çerçevesinde tam olarak uygar bir toplum olmadığımız 
söylenemez. Bu bakış açısının kanıtları çoktur. Milli gelir düşük, uluslararası 
sermayeye hizmet eden bir ekonomik düzenimiz var. 

Yine, yoksul yurttaşın sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Sağlık hizmetlerinden 
yeterince yararlanılmamakta. Ulusal ekonomiden eser yok. 

Ülkemizde, çok genel anlamda demokratik değerlere önem verenlerin sayısı 
azınlıkta. Halen, bu çağda Osmanlıca ve karma eğitimin sözüm ona olumsuzluğu 
tartışılmakta. 

Diğer taraftan, çağdaş dünyanın sorunlarına çözüm bulacak bilimsel düşünce 
yerine diğer bilgi kaynaklarına başvurulmakta. 

Yine, TBMM çatısı altında çağdışı tutumlarla karşılaşılmakta, yine bu çatı 
altında cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapılmaktadır. 

Tabii ki bu gidişatta eğitim kurumu başlı başına rol oynuyor. 

Başka bir ifadeyle, bu olumsuzluklardan eğitim sisteminin amaç ve 
değerlerinden sapma başlı başına rol oynuyor. 

Bu sapmalar, halk evleri, halk odalarının kapatılması ile başladı, imam hatip 
okulların sayısı ile çoğaldı. Köy Enstitülerinin kapatılmamasını da unutmamak 
gerek. 

Yine eğitimin ticarileşmesi, özelleştirilmesi, eğitim proğramlarının neoliberal 
düzene uygun hale getirilmesini de unutmamak gerek.  

 

07.03.2016 
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Ulusal Bilinç Ve Eğitim 

Kuşkusuz, ulusal bilincin aşınmasında neoliberalizmin etkisi tartışılamaz. 
Neoliberalizm, bireyci kültürü aşılayarak ulus-ötesi varlıklar olarak görme 
eğiliminde. Özellikle, ulusal bilinç AKP’nin yürürlüğe koyduğu eğitim 
proğramı ile daha da hız kazanmıştır. 

Böyle bir sonuç bizi şaşırtmamalı. Gerçekten küresel güçler ulus devletleri yok 
edip, çıkarlarını sürdürmek ve korumak niyetindedirler. 

Küresel güçlere uyumlu bireylerin yetiştirilmesi bilinç değişimiyle mümkün. 
Bu nedenle, küresel güçler ve yerli işbirlikçilerinin ilk yaptıkları küresel 
düzene uyum sağlayacak bireyleri yetiştirmek için algı dayanağı olan eğitim 
proğramını yerleştirmek oldu. 

Bu program dikkatle incelendiğinde ulusal çıkarlara değil, küresel çıkarlara 
hizmet ettiği görülecektir. 

Küresel güçler, bununla yetinmeyip çeşitli antlaşmalarla eğitimde 
özelleştirmeye hız kazandırdılar. 

Küreselleşmeciler planlı düzene karşı yerelleşmeyi vurgularken de, devletin 
küçültülmesini isterken de, yaşam boyu öğrenme, öğrenen örgüt sözcükleriyle 
süslerken; yine diğer taraftan sözde demokratik katılıma katkı sağladığı 
düşünen toplam kalite yönetimini savundular. 

Oysa bu nitelikler sermayenin kazancını arttırma ve okulu bir işletme gibi 
anlayışı gibi bir yaklaşıma sahiptir.    

Küresel güçlerin dayatmaya çalıştığı yaşam boyu öğrenme, insanın beşikten 
mezara kadar( Yaşam boyu) öğrenmesi ile ilgili kavramlar ekonomik bir 
içeriğe dönüştürülüyor. 

Yani; toplam kalite anlayışına göre; öğrenci müşteri, okul, üretim yeri. 
Öğretmen ise ustabaşı/teknisyen olarak görülmektedir. 

Öğrenci ve veli müşteri olunca, bireyin kendini gerçekleştirmesi, özgürleşmesi, 
bireyselleşmesi ve katılımcı sorumlu yurttaş olması gibi eğitsel amaçlar 
ortadan kalkmaktadır; eğitsel amaçlar, kapitalist amaçlara indirgenmektedir.    

 
27.03.2016 
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Toplumsal Sistem Ve Karma Eğitim 

“Hem canlı hem de toplumsal sistemlerde parçaların içinde meydana gelen bir 
değişme diğer parçaları ve  diğer parçaları ve sonunda bütünü etkiliyor. 
Parçalar birbirne bağımlı olmakla olmakla beraber bağımsız olarak 
incelenebilir” 

Bu yazıda, sistemin bir parçası olan karma eğitim ve kaldırılması çabalarının 
toplumsal sitemle ilişkisini ele almak istiyorum. 

Karma eğitimin kaldırılması rolleri, değerleri, statüyü, siyaset, ekonomik 
ve kültürel yapıyı nasıl etkileyecektir? Daha geniş anlamda toplumsal sitemle 
ilişkisi nedir? 

En başta, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ülkemizde yoğun olarak yaşandığı 
bilinen gerçektir. Eğer karma eğitime son verilirse, bu yöndeki eşitsizlik daha da 
perçinlenecektir. Özellikle, erkek egemen toplumda; kız çocukları eşit eğitim 
olanaklarından yararlanmayacak anlamına gelecektir. Bu durum da olgunun bir 
diğer sancılı yanını oluşturuyor. 

Eğer karma eğitime son verilirse, kaliteli eğitimden mahrum olan kız 
çocuklarının gelecek yaşamlarında kamu alanına daha etkin katılamaması söz 
konusu. Yani, kız çocukları evinin kölesi durumuna gelecektir. Yine, kaliteli 
eğitimden mahrum olan kız çocuğu, gelecekte sağlıklı bir anne rolü 
oynamayacaktır. 

Diğer taraftan, hemen hemen nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımızın eğitime 
erişim konusunda yetersiz kaldığı için demokratik değerleri istenilen ve 
beklenilen ölçüde koruması ve sürdürmesi beklenemez. Başka bir ifadeyle, 
karma eğitime son verilmesi ve eğitime erişim konusunda olumsuzluk 
yaşanması, kadınların yurttaşlık rollerini yerine getirememesi demektir. 

Yurttaşlık bilinci gelişmeyen kadınların ulusal bilince katkıları da sınırlı 
olacaktır. Çünkü, kadınları eşit eğitim olanağından yararlanamaması bunun 
nedeni olarak algılanmalıdır.  

Bunlara ilaveten, karma eğitime son verilmesi kadınların yeterince 
bireyleşememesi anlamına gelecektir. Bu eş seçiminde bile kendini 
göstermektedir, gösterecektir de. 

Sonuç olarak, erkek egemen bir toplumda karma eğitime son verilmesiyle, 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınların toplumsal sistemle bütünleşmesini 
daha da etkileyecektir. 

Bu durum da, erkeklere göre kadınların daha mutsuzluğu anlamında 
algılanmalıdır.     
22.02.2016 
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Yoksulluk Ve Yabancılaşma 

Eğitim; maalesef ezilenlenlerin yabancılaşmış varlıklar olmasında temel rol 
oynuyor. Özellikle, yaklaşık 17 milyon yoksulun bulunduğu bu realitenin 
açıklığa kavuşturulması gerekir. 

Eğitim, neden ezilenlerin yabancılaşmasına yol açıyor? Özellikle, eğitimin 
ticarileşmesi ve okullarda velilerden harç alınması yoksul kesimi sistem dışına 
çıkarabilmektedir. 

Aslında, literatürde eğitimin toplumsal hareketliliği sağladığı söyleniyor. Ancak, 
eğitimin ticarileştiği böyle bir ortamda hareketlilik mümkün mü? Yaklaşık 17 
milyon yoksulun olduğu bir ülkede bu durum mümkün mü? 

Tabii ki; yoksulluk ve eğitimin ticarileşmesi beraberinde eğitim olanaklarından 
yararlanma bakımından yoksunluğa sahip. Bunun sonucunda yoksullar eğitim 
sistemine yabancılaşıyor. Bu durum da eğitimin amaçlarını işlevsizleştiriyor. 

Başka bir ifadeyle, çocuk etkili sosyalleşemiyor ve yenilikçi olamıyor. Yine, 
yabancılaşma bilinçli üretici ve tüketiciler yetiştiremiyor. Ayrıca, demokratik 
değerlere içten inanan bireyler yetişmiyor. 

Elbette, bütün bunlar yabancılaşmanın sonucudur. 

Diğer taraftan; yabancılaşmanın bireye maliyeti ağır olabilmektedir. 

Yabancılaşma, eğitim sisteminin dışına ittiği kişilerin öz saygı ve öz güvenlerini 
olumsuz etkiliyor. 

Öz saygı düşüklüğü yaşayan bu yoksul kesimi çok şeyler bekliyor. Örneğin, öz 
saygı düşüklüğü problemi bu kesimin çevresiyle anlamlı bir birliktelik kurmasını 
engelliyor. 

Yine bu kesimler, çevresiyle etkileşim kuramıyor ve çatışma içine 
girebiliyorlar.     

 

20.02.2016 
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Demokratik Olabildik Mi? 

Sevgi, bilgi, eğitim, insan saygı, nezaket, demokrasi, hak, adalet, özgürlük. 
Bunlar sözcük değil, reklam panosu değil. Onları sözcüklerle tanımlamak yeterli 
değil. Toplumun uygar olarak bir arada tutmada, toplum içinde geçerli davranış 
kurallarıdır. 

Gerçekten sevgi, birbirimize koşulsuz ilgi ve sorumluluk duymak demektir. 
Ancak neoliberal düzenin dayattığı bencil, kendini düşünen insan tipidir. Böyle 
bir insan tipi gerçek anlamda sevmeyi öğrenebilir mi? 

Yine, bilgi sahibi olmak uygarlaşmak için önem taşıyor. Ancak, okullaşma 
oranının düşük olduğu toplumumuzda bu durum mümkün mü? 

İnsana saygıya gelince; neoliberal düzenin yok ettiği toplulukçu ve dolayısıyla 
saygının erozyona uğradığı bir toplum uygar olabilir mi? Öyle ki bazı 
çocukların/gençlerin büyüklerine karşı şiddet uygulayabilmesi alışılır bir hal 
aldı. Özellikle, öğretmenlerin öğrencileri tarafından şiddete uğraması gerçeğine 
ne demeli? Bunu en iyi bilenler rol model olanlardır. 

Toplu taşıma araçlarından tutun da çeşitli kuruluşlara kadar nezaketsizlik diz 
boyu. 

Gerçekten demokratik olabildik mi? Gerçekten kuruluşlardan tutun da siyasi 
iktidarın biçimine kadar demokratik olduk mu? Yurttaşlık görevini yerine 
getirebildik mi? Elbette bu soruların yanıtı 'hayır' olmalı. 

Yine, suçsuz yere soruşturma geçiren aydınlar, gazeteciler var. Bu durum da 
demokrasinin temel öğelerinden biri olan adalet ilkesinde olumsuzluklar 
yaşadığımızı gösteriyor. 

Kurumlarda nepotizm kokan atamalarda hangi adalet ilkesinden bahsedilebilir? 

Diğer taraftan, düşüncelerini doğrudan ifade edemeyecek kadar özgür olmayan 
biri ne kadar demokrat olabilir.   

 

15.02.2016 
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KPSS Öğretmen Adaylarının Bitmeyen Çilesi 

Çok farklı alanlarda memurları seçmeyi amaçlayan KPSS sınavında, esas ilginç 
olan öğretmen adaylarının durumudur. Öğretmen adaylarını seçmeye yönelik 
KPSS sınavlarının gerek içeriği gerekse sonuçları bakımından her zaman 
tartışılmalıdır. 

Dört yıl süreyle verilen meslek eğitimi hiçe sayılarak gençlerin geleceği içeriği 
tartışmalı birkaç saatlik sınava tabi tutulmaktadır. Sonuçları açısından 
bakıldığında, KPSS sınavının geçerliliğini sorgulamak da hemen hemen her 
yurttaşın ve yetkilinin temel sorumluluğu olmalıdır. 

Her başarısızlık durumunda, öğretmen adayları çeşitli duygusal çöküntülere 
girmekte; bazen ölümle sonuçlanan intihar girişimleri yaşanmaktadır. Kaybeden 
öğrenciler ayrıca psikolojik sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Örneğin, bulunduğu toplumdaki kişi ve kişilere yoğunlaşmakta sorun 
yaşamaktadırlar. Ayrıca, duygu ve düşüncelerini kendi başına yönetmede güçlük 
çektikleri gibi bağımsız karar verebilme, kendine yetebilmede yetersizlik 
gösterebilmektedirler. 

Dahası,hayata bakış açısı ve amaçlarını belirlemede de güçlükler 
yaşayabilmekte; başka kişilerin ve dış koşulların etkisinden olumsuz yönde 
etkilenebilmektedirler. 

Öğretmen adaylarının öğrencilik süreci de sorunsuz değildir : Derslere karşı 
ilgisizlik, öğretmenlik mesleğinin gereklerini içselleştirememe, kendini KPSS 
sınavını geçmeye şartlandırma gibi sorunlarla yüzleşme, henüz eğitim 
sürecindeyken aday öğretmenin öğretmenlik yaşantısı olumsuz olarak 
etkilenmektedir. 

Sınavda başarısız olan öğrencilerin devlete ve ailesine bireysel maliyetine 
baktığımızda da karamsarlığa düşmemek elde değil. 

2007-2008 eğitim öğretim yılında yapılan bir araştırmanın sonuçları oldukça 
ilginçtir (C.Ergin EKİNCİ Türkiye’de Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve 
Maliyetleri,Eğitim ve Bilim, Yıl:2009,s:128): Cumhuriyet, Hacettepe ve Erciyes 
Üniversiteleri Eğitim Fakültelerinde yapılan araştırmada 4 yıllık eğitim fakültesi 
öğrencisinin ortalama olarak devlete maliyeti 16 Milyar 528 milyon TL. 
Öğrencinin kendi bireysel maliyeti ise 15 Milyar 380 Milyon TL'dir. 

Kamu harcamaları ve öğrencinin bireysel maliyetleri toplam 31 milyar 908 
Milyon TL. Atama bekleyen öğretmen adaylarının sayısı da göz önünde 
bulundurulduğunda durumun içler acısı olduğunu görmekteyiz. 

Bu gün itibari ile atama bekleyen öğretmen adayının yaklaşık 320 
bin olduğunu kabul edersek, bu öğrencilerin devlete maliyeti toplam 5 trilyon 
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296 Milyar 400 milyon TL'dir. Bu olumsuzluklarda, eğitim tarihimizde yapılan 
hatalar önemli bir alanı kapsamaktadır. 

Hataların en büyük payı hükümetlere ve YÖK sistemine aittir. Özellikle,Refah-
Yol hükümeti döneminde mesleği öğretmenlik olmayan üniversite mezunları 
öğretmen olarak atanmıştır. 

Ayrıca, zamanında Fen Edebiyat fakültesi mezunlarına öğretmenlik hakkının 
tanınması, hem bu fakültelerin hem de eğitim fakültelerinin kuruluş amaçlarına 
aykırı görünmektedir. Çünkü, Fen Edebiyat fakülteleri çeşitli branşlarda bilim 
adamı yetiştirirken eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirmektedir. Diğer yandan, 
hükümetler ve YÖK, mevcut eğitim fakültelerindeki bölümleri güçlendirme 
yoluna gitmeyerek, birbirine yakın üniversitelerde aynı bölümleri açarak 
taleplerin artmasına yol açmaktadırlar. Böylece, arz ve talep dengesizliği 
doğmaktadır. Yani hükümetler fazla talep yaratırken YÖK de arzı yaratmaktadır. 
Ancak buna karşın hükümetler,yarattıkları talebi karşılama yoluna 
gitmemektedirler. Bütün bu olanlar çözümün nasıl sağlanacağı sorusunu 
gündeme getirmektedir. 

Bizce sorunun çözümü ülke gerçeklerine uygun insan gücü planlamasıyla 
olanaklıdır.  

Not:  Sistemin yarattığı sorunlardan sistemin kurbanlarını sorumlu tutmak 
yöneticilerin kendilerini seçenlere karşı yapacakları en büyük ihanettir... Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın atanmayan öğretmenler hakkındaki bilimsel tmeli 
olmayan açıklaması nedeniyle 2012 yılında yazdığım eski bir yazımı yeniden 
ABC'de yayınlama gereği duydum. 

 

12.02.2016 
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Eğitim Sistemimiz Ve Rasyonellik 

Rasyonellik terimi “Akla uygun, aklın kurallarına dayanan, ölçülü, ussal, 
hesaplılık”tır. Eğitim sistemimizin rasyonellik açısından bir çok olumsuz 
sonuçları barındırıyor. 

Kuşkusuz, eğitim kurumu toplumsal kuramların kalbi olduğu için, bu 
kurumlarda görev yapanların tutum ve davranışları rasyonel olmak 
durumundadır. Milli Eğitim Bakanlığı düzeyinde, okul müdürlüğü düzeyinde, 
öğretmenlik düzeyinde eğitim süreci ne ölçüde rasyoneldir? Bunun 
değerlendirilmesi gerekir? 

Milli Eğitim Bakanlığı genel anlamda eğitim politikalarını belirlemektedir. 
Ancak, politikalarının rasyonellikten çok uzak olduğunu görüyoruz. 

4+4+4 eğitim yasası sonuçlarını vermeye başladı. Okul terkleri ve çocuk 
gelinlerin sayısında artışlar başladı. 

Diğer taraftan, okul yöneticilerinin atanmasında nepotizm görülmektedir. Bu 
durumun rasyonellikle ilgisi var mıdır? 

Yine, ders kitaplarında zaman zaman cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapan öğelerle 
karşılaşıyoruz. 

En son kabul edilen eğitim programına ne demeli? Ülkemizin 
toplumsal kurumlarıyla ve sorunlarıyla ilgisi olmayan ve neoliberal düzene 
hizmet eden bu programın rasyonellikle ilgisini kim kurabilir? 

Diğer taraftan, nepotizm kaygılarla atanan okul müdürleri 1900'lerin anlayışıyla 
okulları yönetiyorlar. Yıllardır, okul yöneticiliğinin bir eğitim gerektirdiği bilim 
adamlarınca savunulmasına rağmen, çıkarlarına uygun olmadığı için bu önemli 
ayrıntıya uyulmadığı görülmektedir. 

Yine, her fırsatta öğretmenlerin öğrencileriyle ilişkilerinde demokratik 
tutumların benimsenmesi gerektiğini ele alan bilimsel çalışmalara rağmen, bu 
ilkeye uyulmuyor. 

Sözün kısası, hangi boyutta bakılarsa bakılsın eğitimde rasyonellikten çok 
uzağız. 

Ancak, okullar etkili olmak istiyorsa rasyonel eğitim politikalarına, programlara, 
öğretmenlere ve sınıf yönetimine sahip olmak zorundadır.       

07.02.2016 
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Toplumsal Hareketlilik Ve Eğitim 

Toplumsal hareketlilik dikey hareketlilik anlamında da kullanılıyor? Toplumsal 
hareketliliğin önemi nedir? Eğitim toplumsal hareketliliği sağlama aracı iken, 
gerçekte bu işleve sahip midir? 

Toplumsal hareket, bir toplumun sosyo-ekonomik anlamda refahı için 
önemlidir. 

Normal koşullar içerisinde eğitim sistemimizin toplumsal hareketliliği 
sağlaması gerekiyor. Ancak uygulamada öyle değil. 

Milli gelirin dağılımının adil olmadığı ve yoksulların milyonlarla ifade edildiği 
ülkemizde bu mümkün mü? Yine açlık sınırında olan birçok yurttaşımız 
bulunuyor. 

Özallı yıllardan sonra okulların özelleştirilip; zengin çocukların lehine ve 
maddi durumu iyi olmayanların aleyhine olan bir eğitim düzeni getirilmiştir. 
Bu koşullarda eğitim sistemimizin tam olarak toplumsal hareketliliği 
sağladığını söyleyebiliriz mi?. 

Diğer taraftan; üniversitelerin çoğu özelleştirilmiş durumda. Bu anlayış da 
toplumsal hareketliliğe engel oluyor. Öyle ki kısa aralıklarla özel üniversite 
açılıyor. 

Yine, okullarda fotokopi, temizlik vb. yaklaşık 46 kalemden alınan katkı payı 
fakir öğrencileri etkilemekte, bazı durumlarda bazı öğrencilerin oklu terk 
etmesiyle sonuçlanmaktadır. 

Bütün bu olumsuzluklara sahip ülkemizde, toplumsal hareketlilikte 
bahsedilebilir mi? 

Toplumsal hareketliliğin ( dikey hareketliliğin) olmadığı bir ülkede, siyasi, 
ekonomik, sosyal ve ekonomik refahtan bahsedilebilir mi?     

Neoliberal düzende, elbette toplumsal hareketlilik gerçekleşemez. Bu durum 
abartı sayılmamalıdır. 

Ekonomik anlamda ülkenin kaynaklarını uluslararası sermayeye aktarıldığı bir 
ülkede toplumsal hareketlilik tam anlamıyla gerçekleşebilir mi? 

Yine, yoksulluğun had safhada olduğu bir ülkede toplumsal hareketlilik 
gerçeklebilir mi?   

 

01.02.2016 
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Eğitim Devletinin İdeolojik Aygıtları 

Sosyolojide çatışmacı kurama göre, eğitim devletin ideolojik aygıtıdır. Yine, 
çocuk etkiye en açık olduğu çağda sınıflı toplumlarda yerine getirmesi gereken 
toplumsal role uygun olarak ideoloji ile donatılmış toplumsal sınıflara uygun 
işler için eğitildiği vurgulanıyor. 

Uluslararası sermaye; az gelişmiş ülkeler üzerinde ekonomik hegemonyasını 
perçinlemek istiyorlar. Bunu yaparken de üst yapı kurumları aracılığıyla 
yapıyorlar. 

Siyaset, kültür, hukuk ve eğitim bu üst yapı kurumlarındandır. Bunlar içerisinde 
eğitim  başlı başına rol oynuyor. 

Çünkü eğitim sistemi doğrudan tutum ve davranışa yöneliktir. Bu nedenle, alt 
yapı olan ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinde önemli bir yet tutuyor. 

Kuşkusuz, eğitim sistemi uluslararası ekonomik yapıya uyum sağlarken, eğitim 
programıyla yanıt verir. Gerçekten, AKP iktidarı döneminde son eğitim 
programı neoliberal düzene hizmet etmek amacıyla düzenlemiştir. 

Buna göre de içerik ve konuların yer aldığı ders kitapları düzenlemiştir. 

Son eğitim programıyla kapitalist dünyanın çıkarlarını koruyacak insan gücünün 
yetiştirilmesi hedefleniyor. 

Ancak, gerçek toplumsal sorunlara katkı sunacak ve bu sorunların çözümüne 
yönelik öğeler, bu programda ele almıyor. Yani, son eğitim proğramı ile 
uluslararası sermayeye kul olacak öğrenciler yetiştirilmek istenmektedir. 
Örneğin, yaşam boyu eğitim ile kapitalist dünyanın sürekli değişen 
gereksinmelerine insan gücü yetiştirilmek istenmektedir. 

Yine, aslında okulu bir işletme olarak görüp veli-öğrenciyi müşteri okulu işveren 
gören üstüne methiyeler yağdırılan toplam kalite yönetiminin felsefesi; 
uluslararası sermayeye hizmet ediyor. 

Diğer taraftan; eğitim, çıktısını metaya dönüştüren sermayedir. 

Kuşkusuz, özellikle refah devletinin gereğine yabancı olan bu uygulamalarla, 
insan gücü kaynağının düşün sistemi, kapitalist dünyayla bütünleşme  çabası 
güdülüyor. Maalesef, ülkemizde bu anlayışa yönelik olarak 4+4+4 eğitim yasası 
uygulaması yürüklüğe konulmuştur. Ancak bu yasa ile bireylerin kendini 
gerçekleştirmesi ve toplumumuzun gerçek sorunlarına çözüm bulmak çok 
zor.       

29.01.2019 
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Seçilmek İçin 'Şeyh' Eli Öpen Rektörler De Yetmedi Mi? 

Eğitim yönetiminde, özellikle yüksek öğretim kurumlarının ve üniversitenin, 
eğitim dışı türlü güçlerin (siyasal, dinsel vb.) baskılardan uzak ve bağımsız 
kalması, eğitim ve öğretim konusunda kendilerine özerklik tanınması anlamına 
gelir. 

Ancak yıllardır üniversitelerin siyasal ve dinsel güçlerin baskısıyla karşı karşıya 
olduğuna tanık olduk. 

Öyle ki, bir kez daha rektör seçilmek için cemaat liderlerinin elini eteğini öpen 
rektörlerin varlığına tanık olduk. 

Siyasi erk bunlardan tatmin olmamış gibi yeni yasa hazırlığında. Yakın zamanda 
basında yer alan haberlerde, yaklaşan çok sayıdaki rektörlük seçimleri 
öncesinde, rektör seçimi sisteminde yeni bir düzenlemeye gidileceği ifade edildi. 

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, seçimle gelen rektörleri yönlendirmeme 
korkusunu yaşayan YÖK; Erdoğan’ın kararname ile atayıp görevden 
alabileceği “müdürler” gibi bir yasa değişikliğini planlıyor. 

Zaten, hâlihazırdaki rektörlük seçim sisteminin antidemokratik öğeler taşıdığı 
biliniyor. Zira, sadece Prof, Doç, Yrd. Doç’ler seçtikleri adaylar arasında çeşitli 
manipülasyonlarla rektör atanıyor. 

Siyasi erk bu anlayışı bile iyi niyetli bulmuyor! 

Oysa, yükseköğretim kurumları nasıl bir yönetim; nasıl bir eğitim-araştırma; ve 
bilgi üretim sürecini gerçekleştireceğine tüm bileşenleriyle (Prof, Doç Dr,Yrd 
Doç.Dr, Öğrt.Grv. Okutman, Uzman, öğrenci, veli vb.) karar vermelidir. 

Sorumluluklarını yerine getirmeyen/ görevini kötüye kullanan yöneticiler hesap 
vermelidir. 

Yine, çeşitli kurullar yöneticilerini denetleme hakkına sahip olmalıdır.   

 

20.01.2016 
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Okullarına Yabancılaşan Öğretmenler 

Öğretme-öğrenme sürecinin vazgeçilmez öğesi olan öğretmenlerin okullarıyla 
özdeşleşmesi önemli bir yer tutuyor. Ancak, bazı etkenler var ki öğretmenlerin 
okullarıyla özdeşleşmesini engelliyor. Bu etkenlerden yabancılaşmanın yeri ve 
önemine ayrıca değinmek gerekiyor. 

Öğretmenlerin okullarına yabancılaşmasına neden olan etkenlerin başında 
devletin öğretmenlik mesleğine karşı tutum ve davranışı gelmektedir. Özellikle, 
mevcut hükümet tarafından öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma çabaları, 
öğretmenleri kendi kurumlarına yabancılaştırabiliyor. 

Yine ülke sorunlarını eğitimden bağımsız düşünmeyen öğretmenler kurumlarına 
yabancılaşabilmektedir. 

Örneğin, öğretmenler siyasi erkin yolsuzluk göstermeleri halinde dolaylı olarak 
kendi okullarına yabancılaşmalarına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan; öğretmenin yabancılaşması okul yönetiminden bağımsız 
düşünülemez. Özellikle, okul yöneticilerinin örgüt ve yönetim süreçlerinde 
başarısız olması öğretmenleri kurumlarına yabancılaştırabilmektedir. 

Yine, okul yöneticilerinin öğretmenler arasında adalet ve eşitlik ilkesine 
uymaması öğretmen yabancılaşması nedenleri arasındadır. 

Okul yöneticisinin sağlayacağı örgüt iklim önem taşıyor. Kuşkusuz örgüt olarak 
okul iklimi demokratik öğeleri taşımalıdır. Başta, okul yöneticileri öğretmenleri 
karara katmak durumundadır. Oysa, öğretmenlerin karara katılmadığı bilinen bir 
gerçektir. 

Demokratik okul ikliminde farklılığa tahammül önem taşıyor. Ancak, siyasi 
kaygılarla atanan okul müdürleri diyet borcunu ödemek istediklerinden, 
demokrasinin bu öğesine uymadıkları bilinen bir gerçektir. 

Okul yöneticisinin uyguladığı mobbing de öğretmenlerin yabancılaşmasına 
neden olan diğer önemli nedenlerdendir. 

Okul yöneticisinin uyguladığı tek yönlü iletişim öğretmenlerin çeşitli 
sorunlarının yönetime yansımaması nedeniyle yabancılaşma kaynağı 
olabilmektedir. 

Diğer taraftan velilerin zayıf sosyo-ekonomik koşulları ve yine velilerin 
öğrencilerin çeşitli sorunlarına duyarsız kalması öğretmen yabancılaşmasının 
önemli nedenlerindendir. 

Aslında sorunun çözümü bir ölçüde yabancılaşmaya neden olan etkenlerde 
gizlidir.  20.01.2016 
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Kültürel Sermaye 

Kültürel sermaye; bir anlamda gücü bulunduranların eğitim yoluyla ailelere ve 
dolayısıyla bireylere aşıladığı yapıdır. 

Aslında gücü elinde bulunduran küresel güçler ve yerli işbirlikçiler kültürlerini 
yeniden üreterek sömürgeci emellerini sürdürmek istiyorlar. Başka bir ifadeyle, 
küresel güçler kültürü meta haline getiriyorlar. 

Kültürün meta haline gelmesi, küresel güçlerin ve yerli işbirlikçilerinin kârlarını 
artırmaları anlamına gelmektedir. Bunu yaparken, düşünceyi ve davranışı 
kültürel sermaye doğrultusunda yeniden oluşturarak yapıyorlar. 

Küresel güçler, düşünce ve davranışı oluşturmada eğitim ve kitle iletişim 
araçlarından büyük ölçüde yararlanıyorlar. Televizyon bunlardan biridir. 

'Özal'lı' yıllardan sonra "Dallas" dizisiyle başlanan bu süreç giderek hız 
kazandı. Bugün gösterimde olan programlar toplumsal sorun odaklı olmaktan ve 
bireysel gelişmeyi sağlayıcı olmaktan çok uzaktır. Bir zamanlar gösterimde olan 
reyting uğruna gösterilen “Biri Bizi Gözetliyor” programı özel hayatı ve 
dolayısıyla insan haklarını hiçe sayıyordu. 

Diğer taraftan, bugünlerde gösterimde olan evlilik programları televizyonlarda 
yer alıyor. Evlilik gibi önemli bir kurum basite, birkaç dakikalık sürece 
indirgeniyor. 

Aslında, gerçek anlamda bireyi düşündüren eğlence ve toplumsal sorunlara 
odaklı ve bireyin yaratıcılığına yarar sağlayan programlara yer verilmelidir. 
Ancak, maalesef bu duruma tanık olmak imkansız. 

Oysa ergenlik dönemlerimizde yaratıcılığı özendiren dizilere tanık olduk. Öyle 
ki, ilk cep telefonlarını ve elektronik kapıları vb. o dizilerde gördük. Yine aynı 
dönemler aile içi ilişkilerin daha nasıl sağlıklı olacağına dair televizyon 
programlarına tanık olduk. 

Oysa günümüzde bu tür programları izlemek hayalden öteye gitmez. Çünkü 
uluslararası sermayenin amacı halkı toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlardan 
uzak tutarak onları yönetmektir. 

 

15.01.2016 
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Aymazlık ve Eğitim 

Aymazlık, kişinin çevresinde olup bitenlerden bilincinde olmama durumudur. 

Kişiler aymazlık gibi bir duruma iten nedenler nelerdir? Hangi kurumlar etkili. 
Eğitim sistemimizin bunda payı nedir? 

Aslında, yurttaşlarımızın çevresinde olup bitenlerin bilincinde olup olmamaları 
küresel güçlerden bağımsız değildir. Küresel güçler medya aracılığıyla 
kültürünü empoze ediyor. 

Böylece, bazı medya programları yurttaşları düşünmeyen, analiz ve sentez 
yeteneğinden yoksun durumda bırakıyor. Durum böyle olunca da 
yurttaşlarımızın üretkenlikleri gelişmiyor. Toplumsal sorunlara duyarsız 
kalabiliyor. 

Gösterimdeki diziler, adeta köşenin daha nasıl hızlı dönüleceğini, kumpasın 
nasıl kurulacağını sunarak toplumun duygularını istismar ediyor. 

Eğitim sistemimiz medyadan farklı değil. 

Özellikle son eğitim programının neoliberal çizgide olduğu çeşitli kesimlerce 
ifade ediliyor. Yani; kapitalist sisteme, küresel güçlere uyumlu bireyler 
yetiştirmek. Bu nedenle, bireyci ,köşeyi kolayca dönmenin geçerli olduğuna 
inanan kişiler yetişiyor. 

Tabii ki bu durum bireylerin toplumsal sorunlara aymazlık içinde olmaları ile 
sonuçlanıyor. Maalesef, duyarlı bireyler yetiştiremiyoruz. 

Ancak çevremizdeki sorunlara karşı duyarlılık göstermek her duyarlı yurttaşın 
temel sorumluluğu olmalıdır. 

Özellikle, afyon etkisi gösteren medyaya karşı etkili bir mücadele gerektiriyor. 

 Sivil toplum örgütlerinde bu mücadelede yararlanılabilir. 

Diğer taraftan, eğitimin sorunlarına duyarlılık göstermek, her yurttaşın temel 
sorumluluğu olmalıdır. 

Özellikle, neoliberal bir yapılanma gösteren eğitim programının olumsuz 
etkilerine sivil toplum örgütleriyle mücadele yoluna gidilebilir. 

En önemlisi ise, bilinçli aydınlar yurttaşlarımızın toplumsal sorunlara 
duyarlılık kazanması için önderlik yapabilirler.  

05.01.2016 
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Öğretmenlerin Toplumsal Statüsü 

 

Bugün için öğretmenlerin statüsüne gerekli önem verilmekte midir? Bir 
mesleğin statüsüne verilen önem, onların maaşlarına verilen önemdir. Ancak; 
diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında öğretmenlerin maaşları istenen 
düzeyde değildir. 

Özellikle 1980 sonrası, öğretmenlik mesleği giderek  itibar kaybetti. Bu nedenle, 
öğretmenler düşük motivasyonda çalışmak zorunda kalıyor. 

Öğretmenlerin  düşük motivasyonda çalışmasının, okulun etkililiğini olumsuz 
etkilemesi kaçınılmazdır. 

Ayrıca, öğretmenlerin statüsüne gerekli önemin verilmemesi onların iş 
doyumunu olumsuz etkilemektedir. Bu da okulun amaçlarının 
gerçekleştirilmesini olumsuz etkilemektedir. 

Bir örgüt olarak okulun varlığı, amaçlarını gerçekleştirmesine bağlıdır. Başka 
bir ifadeyle, okul ancak amaçlarını gerçekleştirdiğinde varlığını etkili bir 
biçimde yerine getirir. 

Okulun etkililiği de, büyük bir ölçüde öğretmenlerin beklentilerinin 
karşılanmasına bağlıdır. 

Okullar informal yanları ağır basan örgütlerdir. Özellikle, öğretmenler açısından 
yönetimin insan ilişkileri gereksinmelerinin karşılanması gerekir. 

Bu gereksinmeler: Öğretmenlerin bir onuru olduğu, gizlilik hayatına önem, 
sorumluluk almaya isteklik, gelişme isteği vb. 

Ancak, öğretmenlerin sorunlarına duyarlılık bir eğitim işidir. 

Zira, mevcut okul yöneticileri ile mümkün değildir. Bu nedenle, okul 
yöneticilerinin yöneticilik eğitimi almış olması gerekiyor.        

01.01.2016 
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Eğitim Ve Modernizm 

Modernizm, bir ideolojik olarak akılcılık, bilimcilik, ilerleme, kalkınma, 
hümanizm, laiklik vb. üzerine kurulu ideolojidir. 

Eğitim sistemimiz ne ölçüde akılcı? Ne ölçüde bilimsel? Ne ölçüde ilerlemeyi 
sağlıyor? Bu ilişkilerin açıklanması modernizm ve eğitim ilişkisini açıklıyor? 

Yakınlarda okul yöneticilerinin atama biçimlerine tanık olduk. Atamalarda 
nepotizm koktuğunu açıkça gördük. Bu durumun, modernizmin önemli bir öğesi 
olan akılla ilgisi olmadığı apaçık ortadadır. 

Yine, eğitimle ilgisi olmayanların MEB merkez kadrolarına yerleştiğine tanık 
olduk. Yani kadrolaşma hız kaybetmedi. 

Diğer taraftan; eğitim programının, modernizmin bir parçası olan bilimsel 
olması gerekiyor. Ancak; belirli kaygılar nedeniyle uygulamaya konulan eğitim 
programı neoliberal düzene hizmet etmektedir. 

Yine, ders kitaplarında cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapılırken kim 
modernizmden bahsedebilir? 

Ülkemizde eğitimin ilerlemeyi getirmediği bilinen bir gerçektir. 

Çünkü, toplumda görülen şiddet, ev içi şiddet, kültürel yenilik yaratamama, 
dinsel öğelerin ön plana çıkarılması, öğrencilerin sosyalleşmesinde görülen 
sorunlar insan yetiştirme sistemimizin içini boşaltmış durumda. 

Kalkınma açısından da sorunlarımız bulunuyor. Maalesef ekonomide bilinçli 
üreticiler, tüketiciler yetiştiremedik. Küresel güçlere bağımlılığımız bunun 
kanıtıdır. 

Böylece AKP'nin eğitim-kalkınma ilişkisini hiçe saydığını söyleyebiliriz.      

Laik bir toplum yaratmada laik ve bilimsel eğitim önemli bir koşuldur. 

Ancak, illerin en gözde okullarını imam hatip okullarına dönüştürmek hangi 
modernizm ile açılanabilir? Ya bazı öğrencilerin velilerinin zorla bu okullara 
yönlendirilmesine ne demeli? 

Diğer taraftan; sorgulamaya ve düşünmeye ket vuran itaate vurgu yapan 
“değerler eğitimi”ne başvurmanın laik, bilimsel, ilerleme ve kısaca modernizm 
ile ilgisi bulunmamaktadır. 

Ülkemizde eğitim sitemimiz modern yapısına Mustafa Kemal Atatürk 
döneminde yaşamış; ancak naalesef ölümünden sonra adım adım modern 
yapısından uzaklaşmıştır. 

29.12.2015 
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Öğrenme Ortamı 

Öğrenci için derslik, masa, sandalye ya da sıra, ders araç gereçleri, ısı, ışık vb. 
oluşan fiziksel ortam öğrenme için olanak sağlar. 

Bir fakültenin faaliyeti için köy okullarını ziyarete gitmiştim. Karşılaştığım 
manzara beni oldukça şaşırtmıştı. 

Ağaç kütüklerinden sıra ve masaların olduğunu gördüm. Bu durum beni oldukça 
üzmüştü. 

Bir öğrenci ağaç kütüğünde yapılan sırada nasıl oturabilsin? 

Yine ağaçtan yapılan masada nasıl yazabilsin? Okuyabilsin? 

Özellikle köylerde yakıt bulmayıp tezek yakan okulların varlığını biliyoruz. 

Yine aynı ilin farklı bölgelerinde bile araç-gereç bakımından eşit koşullarda 
olmayan okullar bulunuyor. 

Böyle bir iklimde eğitimde fırsat eşitliğinin olduğunu kim söyleyebilir? 

Yine, okullarda normal koşullarda yirmi bir öğrenci mevcudu bulunması 
gerekirken oldukça kalabalık sınıfların varlığını biliyoruz. 

Okulların bulunduğu fiziksel çevre önem taşıyor. Ancak, trafik akışının çok 
yoğun olduğu yerlere inşa edilen okullar bulunuyor. 

Sonuç olarak araç- gereç donanım fiziksel çevre etkili öğrenme-öğretme 
yaşantıları için önem taşıyor. 

Ancak, ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığını apaçık görmekteyiz. 

Böyle bir iklimde eşitlikten kim bahsedebilir? 

 

26.12.2016 
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Bağımlı Toplum Yaratma 

Toplumda başkalarının bilgisiz kalmasına çaba gösterenler azımsanmayacak 
orandadır. Bu kişiler halkın aydınlığa, bilmeye ve eğitilmesine karşı çıkıyorlar. 

Eğitimi olumsuzlama burada da kendini gösteriyor. 

Bu kişiler ve grupların temel amacı toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm 
üretemeyen bir nesil yetiştirmektir. 

Çünkü toplumsal sorunlara duyarlılık bu kişileri korkutuyor. Toplumun 
bireyleşmesini ve özgürleşmesini istemiyorlar. 

Aslında, AKP’nin 4+4+4 eğitim süreciyle getirmek istediği eğitim modeli 
yukarıdaki açıklamalarla örtüşüyor. 

Zira, 4+4+4 eğitim sürecinin temelinde itaat eden bir neslin yetiştirilmesi 
yatmaktadır. 

Siyasi iktidar, bu eğitim süreciyle toplumun bilişsel, toplumsal ve duygusal 
gelişimlerini sağlamamanın temelinde kendilerine bağımlı bir kitleyi 
oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Bunun iki nedeni bulunuyor. Birincisi, kendilerine benzeyen kitleler yaratmak. 

İkincisi, siyasi iktidar bağımlı kitle yaratarak ekonomik, toplumsal ve sosyal 
amaçlarını daha kolayca yerine getirmek istemektedir. 

Ancak, insan hakları ve demokrasiyi hiçe sayan böyle bir anlayışın hümanizmle 
ilgisi olabilir mi? 

Oysa aynı siyasi iktidar uyguladığı eğitim uygulamasını övgüler ve methiyeler 
yağdırmaktadır. 

Bilgiyi olumsuzlama, üretildiği ve kendisine iş edinen kurumlara da yöneltilmiş 
durumda. 

Yine, bilgi üreten yayan kişilere de olumsuz tutumlar devam etmektedir. 

Sonuç olarak, toplumumuzda halkın bilgiye erişimini engelleyen siyasi iktidar 
toplumun özgürleşmesini istemiyor. 

Çünkü toplumun özgürleşmesi siyasi iktidarın temel amaçlarıyla 
örtüşmemektedir. 

Bireyi ve toplumu özgürleştirmek hümanizmle eşdeğerdir. Bu nedenle her 
yurttaşın bilgilenerek özgürleşmesi temel sorumluluğu olarak 
değerlendirilmelidir. Ancak, mevcut eğitim sistemi ile mümkün değildir.    

22.12.2015 
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Okullarda Madde Bağımlılığı 

Sonuçlarına bakılınca (sabuklama, ruh durum bozukluğu, kaygı bozukluğu, 
inatçı bellek yitimi bozukluğu, ruhsal bozukluklar) çocuklar ve gençler için ele 
alınması gereken konuların başında geliyor. 

Ülkemizde madde kullanımının çok küçük yaşlara indiği bilinen bir gerçek. 

Çocuğun ve gencin madde kullanımının nedenleri bulunuyor. Özellikle, çocuk 
erinlik ve ergenlik döneminde birtakım sosyal gereksinmelerini karşılamak için 
birtakım gruplara girmektedir. 

Ancak, bazı durumlarda madde bağımlısı arkadaş ve arkadaşları bulunuyorsa 
sosyal uyum gereği madde bağımlısı olabiliyor.  

Yine, özellikle bir insan için en sıkıntılı dönemlerden biri ergenlik dönemidir. 

Çünkü bu dönemde kimlik arayışı ve bağımsızlaşma çabaları görülmektedir. 
Eğer genç bu çabalarda çok büyük olumsuzluklar yaşar ise madde bağımlısı 
olabilir. 

Yine, çocuğun okuluna yabancılaşması da madde kullanımının belli başlı 
nedenlerinden biridir. 

Çocuğun yabancılaşma nedeni olarak öğretmenin otoriter yola başvurması ve 
akademik başarısızlık gösterilebilir. 

Diğer taraftan öğretmenin uyguladığı katı disiplin anlayışı ve sözlü ve fiili 
şiddet yabancılaşmaya ve o da öğrencinin madde bağımlısı olmasına yol 
açabilir. 

Öğrencinin diğer arkadaşlarıyla yaşadığı çatışmalar da madde bağımlısı 
olmasına neden olabilir. 

Öğretmenin tek yönlü iletişim yöntemini kullanarak öğrencinin sorunlarına 
duyarsız kalması da bir diğer madde bağımlılığı nedenlerinde biridir. 

Tabii ki öğrencinin ailesinin çocuğa karşı tutum ve davranışları da 
madde  bağımlığı nedenleri arasındadır. 

Özellikle, otoriter anne baba ve aşırı hoşgörülü tutumlar çocuğun madde 
bağımlısı olmasına yol açabilir.    

        

14.12.2015 
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Medya ve Eğitim 

Mevcut medya çoğunlukla bireyleri değişmelere uyum sağlatacak şekilde değil 
toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıyı sürdüren bir duruma işaret ediyor. 

Medya eğitim, öğretici, yaratıcı işlevini yerine getirmiyor. 

Genellikle, eğlence, magazin, film, dizi filmler gibi programlar gösterimde. 

Kârı en yüksek düzeyde gerçekleştirmek için popüler kültüre ait değerleri 
aktaran, tüketim alışkanlıkları oluşturan, cinsiyet eşitsizliğini vurgulayan, 
meşrulaştırma ve şiddete duyarlılığı azaltan bir yapıya sahiptir medya. 

Bütün bunlar bizi çocukları medyanın olumsuz etkilerinden nasıl 
koruyacağımızı gündeme getiriyor. 

Geçmişte kamusal eğitim programları doğrultusunda eğitim ve okuma yazma, 
sağlık, meslek eğitim alanlarında toplumun eğitim ihtiyaçları doğrultusunda 
medya önemli bir işleve sahipti. 

Ebeveynler-öğretmenler çocukları medyanın olumsuz etkilerine karşı korumalı, 
bilinçlendirmelidir. 

Bilinçlendirme, çocukların televizyon izlemeye ne kadar zaman ayıracakları ve 
hangi programları izleyecekleri doğrultusunda olabilir. 

Şiddet ve pornografi içeren proğramlar engellenmelidir. 

Ebeveynler, televizyonu kapatma konusunda tereddüt etmemelidirler. 

Yine, televizyon izleme asla çocuklar için bir ödül olarak kullanılmamalıdır. 

Diğer taraftan, çocuklar TV izlem yerine sportif faaliyetlere, okumaya, uğraş 
gerektiren hobilere ve arkadaşlarıyla oyun oynamaya yönlendirilebilir.      

 

 

08.12.2015 
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Eğitimde İlkel Zihniyet 

İlkel zihniyet “kendi içinde alternatif bir oluşum olup ve genellikle de 
entelektüel olmayan düşünce“ anlamına gelmektedir. 

İster büyük, ister küçük ölçekte olsun eğitimde ilkel zihniyetle karşılaşmamak 
mümkün değil. Özellikle, eğitim politikaları ilkel zihniyetin bir parçası 
durumundadır. 

Son eğitim programımız neoliberal düzene hizmet etmektedir. 

Aslında son eğitim programı değişik halk katmanlarının görüşleri alınmasını 
gerektiriyordu. Çünkü çağdaş yaklaşım bunu gerektirmektedir. 

Ancak, iktidar bu ilkeye uymamıştır. Yine, cinsiyet eşitsizliği ders kitaplarına 
yansımış durumdadır. 

Diğer taraftan, 4+4+4 eğitim yasası sonuçlarını vermeye başladı. YGS sınavında 
başarı oranı düşmüş, okul terkleri ve çocuk gelinlerin sayısı artmıştır. 

Elbette, eğitimde ilkel zihniyet küçük ölçekte de görülmektedir. 

Eğitim yöneticilerinin atanmasında nepotizm göz önünde bulundurulmuştur. 
Yine, milli eğitim merkez örgütü ve taşra örgütünde kadrolaşmaya gidilmiştir. 

Okullar halen 1900’lerin anlayışıyla yönetilmektedir. 

Yöneticiler, yönetimde anahtar öğe olacak rolleri ve sorumlukları almaktan çok 
uzaklar. Çünkü, yeterli değiller. 

Diğer taraftan, öğretmenler açısından baktığımızda değişen bir husus yok. 

Halen çağ dışı sınıf yönetimi ilkelerine şahit oluyoruz. 

Yine, onlarca öğretim yöntemi varken, öğretmenlerin kullandığı öğretim 
yöntemi  ikiyi geçmiyor. 
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Teog Sınavı Ve Düşündürdükleri 

TEOG, iyi olarak sayılan okulların az ve o okullarda olmak isteyenlerin çok 
sayıda olduğu durumlara çözüm olarak getirilmiş bir uygulama olduğu 
görülmektedir 

25 ve 26 Kasım 2015’de yapılacak TEOG, binlerce genç ve aile için stres ve 
kaygı kaynağı olduğundan incelenmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde, yetkililer herkesin TEOG ve benzeri sınavlara girme hakkının 
olduğunu söyler. Ancak, her öğrencinin eşit koşullarda yarıştığını söylemek 
mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, TEOG’a başvuranlar performansını 
dilediğince sergileyebilir. Devlet, düzenlediği sınavı eğitsel eşitliğin, eğitimde 
olanak eşitliğinin bir göstergesi olarak kitlelere benimsetmeye çalışmaktadır. 

Ancak, daha sınava hazırlık süresinin başlangıcında, öğrencilerin eşit olanaklara 
sahip olduğu söylenemez. En başta, söylenmesi gereken gençlerin eğitim kalitesi 
bakımından eşit olmadıklarıdır. Yine, bu çocukların ebeveynlerinin bilgi, dil, 
kültür, sosyo - ekonomik durumlardaki eşitsizlikte TEOG'a girecekler için 
önemli bir sorun olarak kabul edilmelidir. 

Diğer taraftan, en başta eşitsiz koşullarda sınava girenler olmak üzere diğer 
öğrencilerde görülen duygusal ve sosyal boyutlardaki olumsuzluklar, oldukça 
düşündürücüdür. Çünkü genç, TEOG sınavına zorlu hazırlık sürecinde, sosyal 
ve duygusal gelişim adına çok şeyler  kaybetmektedir. 

 Çocuk sosyal ve duygusal gelişim adına çok şeyler kaybettiğinin farkında 
değildir. 

İletişim becerilerini geliştirememektedir. 

Sosyal ilişkileri kurmada ve sürdürmede yetersizlik gösterebilmektedir. 

Bencillikten kurtulamamaktadır. 

Ben merkezlilikten kurtulamamaktadır. 

Ülke sorunlarına duyarsızlık gösterebilmektedir. 

Sorumluluk almada isteksizlik görülebilmektedir. 

Olayları başkalarını gözünde görmede, değerlendirebilme gücünde zayıflık 
görülebilmektedir. 

Kişilerarası ilişkilerde yetkin olamadıkları görülmektedir. 

*** 
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Bu liste çoğaltılabilir. 

Yitirdikleri göz önünde bulundurularak benzeri sınav sistemlerinin yeniden ele 
alınması gerekir.  
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AKP Döneminde Öğretmenlik De İtibarsızlaştırıldı 

Her öğretmenler gününde sorunlar dile getirilir, ancak bir türlü çözüme 
kavuşturulamaz. Bu sorunların başında öğretmen maaşlarının yetersizliğidir. 
Öyle ki, öğretmen maaşları Avrupa ortalamasının çok altındadır. 

Yine, yetkili öğretmen sendikası AKP’nin arka bahçesi gibi hareket etmektedir. 
Başka bir ifadeyle, olası sorunlar ve çözümler, AKP’nin gözüyle görülmektedir. 
Böyle olunca da öğretmenlerin sorunları çözüme kavuşturulmadan devam 
etmektedir. 

Diğer taraftan; öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaşması hiçbir iktidar döneminde 
olmadığı kadar AKP iktidarı döneminde hız kazanmıştır. Böylece öğretmene 
olan güven azalmış, bunun yerine iktidar tarafından özellikle dini kanaat 
önderleri ön plana çıkartılmıştır. 

Yine, AKP tarafından bilinçli itibarsızlaşmanın sonucu olarak sonu bazen 
ölümle biten öğretmen şiddeti hızlanmıştır. 

Son zamanlarda dile getirilen 657’deki değişiklikle çağdaş öğretmenlerin iş 
güvencesi kaldırılmak istenmektedir. Bu  durumda çağdaş 
öğretmenlerin “yabancılaşma” içine girmeleri kaçınılmaz görülüyor. 

Mikro düzeyde de öğretmenlerin sorunları bulunuyor. 

Öğretmen açısından, okulda nitelikli yaşamın parçası öğretmenlerin kararlara 
katılımı ve moralinin yüksekliği önemlidir. Maalesef, mesleğinin uzmanı olan 
öğretmenler kararlara katılmıyor. 

Yine, her çalışan gibi öğretmenin kendini geliştirme güdüsü bulunuyor. Ancak; 
hizmet içi eğitim yetersiz; yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam 
etmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler oldukça yetersiz. Ancak; 
öğretmenlerin gelişmesini sağlama her iktidarın temel sorumluluğudur. 

Diğer taraftan, öğretmenin özgürlük ve özerklik ihtiyaçlarının karşılanmasında 
temel rolü oynayan seçme özgürlüğü okul tarafından karşılanmıyor. 

Eğer okullar amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa öğretmenlerin ihtiyaçlarını 
karşılamak durumundadır. Oysa, okullarda bu ilke göz ardı edildiği için 
öğretmenlerin morali ve iş doyumu düşük olmaktadır. Böylece, bir ölçüde 
okullar işlevlerini getirememektedir. 

 

23.11.2015 

 

 

89 
 



Eğitimde Özelleştirmenin Sonuçları 

Eğitimde özelleştirme, hiçbir iktidar döneminde olmadığı kadar AKP 
iktidarları dönemlerinde yoğun biçimde yaşanıyor.  

Tabii ki özelleştirmenin de bireysel ve toplumsal sonuçları bulunmaktadır. 

Özellikle, özelleşme nedeniyle mağdur olan bireyler kendini gerçekleştirme 
yolunda olumsuz etkileniyorlar. Oysa, kendini gerçekleştirme ve bu yolda 
başarı sağlamak bir insan için en doğal hak olarak değerlendirilmelidir. Bu 
durumu sağlamak devletin sorumluluğu olarak kabul edilmelidir. 

Kendini gerçekleştirme yolu tıkanan bireylerin kendisi olması mümkün 
değildir. Başka bir ifadeyle, kendi tutum, değer ve inançlarını yaşaması 
mümkün değildir. 

Yine, özelleşme sonucu eğitimden yoksun olan kişilerin bireyleşmesi mümkün 
değildir. Bu durumda bu kişilerin başka/başkalarına bağımlılığı kaçınılmaz 
görünüyor. 

Bir ölçüde, siyasi iktidarın istediği de bu olsa gerek. Başka bir ifadeyle, 
iktidarın yurttaşlara "sizin yerinize ben düşünürüm, karar veririm" demesi 
anlamına geliyor. 

Çünkü bireyleşmeme bağımlılığı beraberinde getiriyor. 

Diğer taraftan, özelleşme nedeniyle eğitimden yoksun olan kişilerin 
bireyleşememeleri nedeniyle demokratik değerlerin yaşatılabilmesi mümkün 
değildir.  

Yine, özelleşme nedeniyle eğitimden yoksun olan bireylerin genel anlamda 
etkili toplumsallaşma ve siyasal toplumsallaşmayı yaşantıya geçirmesi 
mümkün değildir. 

Tabii ki, bu yurttaşlarımızdan yetişkinlik rollerini ve sorumluluklarını yeterince 
yerine getirmeleri beklenemez. 

Görüldüğü gibi, eğitimde özelleştirmenin hem bireysel hem de toplumsal 
olumsuz sonuçları bulunuyor. 

Eğitim girişiminin kendisi kamu girişimidir. Ancak, neoliberal kaygılar uğruna 
eğitimde özelleştirmeye her geçen gün daha da başvurulmaktadır. 

Bütün bunlarla birlikte, eğitimde özelleştirmenin yaklaşık 17 milyon yoksulun 
yaşadığı ülkemizde eğitimde fırsat eşitliği ve insan haklarını olumsuz 
etkileyeceği de kaçınılmaz görülmektedir.   

       

19.11.2015 
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Sahte Aydınlar 

Ülkemizde, maalesef “aydın” geçinen bazı kişiler akıl ve bilime inanıp 
görünüp davranış boyutunda yaşamıyorlar. Bu kişiler bilimsel, felsefi sanatsal 
vb. bilgiye başvurması gerekirken geleneksel bilgiye başvurabiliyorlar. 

Aydın, toplumsal sorunları objektif inceleyen ve çözüm üreten kişidir. Yine, 
aydın yenilik yaratan, çağdaş ve evrensel değerlere uyum gösteren kişidir. 
Sorunlara eleştirel bakan kişidir. 

Konumunu ve statüsünü sürdürmek uğruna kimliğinin gereğini yerine 
getirmemek hangi etik değerlerle açıklanabilir. Bu tür aydınların liberal 
değerler uğruna her türlü olumsuz kimlik tanımlamaları karşısında rahatsız 
olmadıkları belli. 

Aydın, çağdaş gelişmeler karşısında toplumun dönüşümüne katkıda bulunan 
kişidir. Ancak, yıllardır aydın geçinen kişiler değil bu niteliklere sahip olmak 
var olan çağdaş değerlerini erozyona uğrattılar. 

Aydının temel sorumluluğu ülke sorunlarına gerçekçi çözüm üretmek için 
evrensel çağdaş bilgi kaynaklarına başvurmaktır. Ancak, mevcut sahte aydınlar 
bu anlayışın yerine geleneksel bilgi kaynaklarına başvurmaktadır. 

Aydının bilişsel yapısı, tutum ve davranışları arasında uyum 
görülmelidir.Ancak, sahte aydınların bu niteliğe sahip olmadıkları görülüyor. 

Yine, bilimsel, felsefik vb. çağdaş bilgi kaynaklarının farkında olamamak veya 
bilinçli olarak önemsememek; çıkar gruplarının etkisinde kalmak; bazen 
sosyalleştikleri ortamın etkisinde kalmak: Özellikle referans aldıkları grupların 
etkisinde kalma sahte aydınların temel özellikleridir. 

Tabii ki sahte aydınların topluma maliyeti ağır olmaktadır. 

Çünkü, sorunlar çözüme kavuşturulmamaktadır. Aksine, sorunlar bir yumak 
halini almaktadır. 

Çünkü sorunlar toplumsal gerçekler doğrultusunda değil belli çevrelerin lehine 
olacak şekilde ele alınmaktadır. Bu durumda kutuplaşmayı 
getirmektedir.           
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Bilimsel Eğitimin Neresindeyiz? 

Araştırmalara ve bilimin verilerine dayanan bir eğitim anlayışı ve uygulaması 
olarak bilimsel yöntem insan yetiştirme düzenimizde önemli bir yer tutuyor. 

Eğer eğitim sistemimiz etkili olacaksa bilimsel gerçeklere uyum sağlaması 
gerekiyor. Bilimsel eğitim denilince dört boyutta ele alınması gerekiyor. 
Eğitim programı, eğitim yönetimi, öğretim ve psikolojik ve rehberlik boyutu. 

AKP,  farklı çevrelerin görüşleri alınmadan, ihtiyaç analizi yapmadan 
neoliberal ve dinsel içerikli ve dolayısıyla bilimsellikten uzak eğitim 
programını hayata geçirdi. Oysa bilimsel anlayış ülkenin gereksinmesi 
doğrultusunda toplumcu bir anlayış gerektirmektedir. 

Diğer taraftan, eğitim programının yansıması olan ders kitaplarında cinsiyet 
eşitsizliğine vurgu yapılması hangi bilimsel gerçeklerle uyuşabilir.     

Diğer taraftan, eğitim yönetimi alanının da bilimsel gerçekle uyuşmadığını 
görüyoruz. Bunun en açık örneğini okul yöneticilerinin atanmasında 
görüyoruz. Okul yöneticiliği belli bir eğitim gerektirir. Ancak bu ilkeye 
uyulmamasına devam edilmiştir. Oysa, bazı gelişmiş ülkelerde okul 
yöneticiliği belli bir eğitime dayandırılmıştır. 

Benzer şekilde öğretim boyutunda da bilimsellikten uzak uygulamalara tanık 
oluyoruz. Öğretme-öğrenme sürecinde bilimsel ilkelere uyulmuyor. Onlarca 
öğretim yöntemi bulunurken kullanılan yöntem iki taneyi geçmiyor. 

Yine,  öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden yararlanması bilimsel eğitimin 
gereğidir. Ancak, rehber öğretmen yetersizliğinden bu hizmetten 
yararlanmayan öğrenciler bulunuyor. Üstelik bu alandaki açık, alanı farklı 
öğretmenlerle giderilmeye çalışıyor. Böyle bir uygulamanın bilimsellikle ilgisi 
bulunabilir mi? 

Görüldüğü gibi eğitim sistemimizin her boyutunda bilimsellikten uzak 
uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bu durumunda öğretme-öğrenme sürecini ve 
dolayısıyla okulun etkililiğinin olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.  

Eğitim sistemimizin bilimsel olması, büyük ölçekte çağdaş, evrensel değerlerle 
örtüşen, toplumcu ve laik bir anlayışın hüküm sürmesi demektir. 

Ancak, bu uygulamayı gerçekleştirecek iktidarın niteliği önem kazanıyor. 

Başka bir ifadeyle onlarca yıldır iktidarda kalan sağ iktidarlarla bilimsel 
eğitimin gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.   

 

10.11.2015 
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YÖK'ün 35. Yıldönümünde Akademik Özgürlüğü Tartışmak 

 

YÖK’ün 35. Yıl dönümü 6 Kasım 2015’de kutlanırken, bir taraftan da eylemlere 
ve tutuklanmalara kadar varan olaylarla karşılaştık. Ancak, anılan günde 
akademik özgürlüğü ele alan yazılarla karşılaşmak pek mümkün olmadı.  

Akademik özgürlük; yükseköğretimle ile ilgili bir ilke. Akademik özgürlük 
ilkesi, sonucu nereye varırsa varsın, gerçekleri araştırıp ortaya koymayı ve 
izlemeyi savunuyor. Eğitimin her zaman, korkmadan sürekli deneme ve 
incelemeyi özendirmesi gerekiyor. 

Bu da öğretim üyelerine ve öğrencilere, hiçbir zora ve kısıtlamaya ya da başka 
türlü sınırlamalara başvurmadan öğretme ve öğrenme olanağı tanıma anlamına 
geliyor. 

Gerçekten, mevcut haliyle öğretim elemanları istediğini araştırmada özgür mü? 
Yine, gerçekten öğretim elemanları ve öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde 
davranışları kısıtlanıyor mu? 

Üniversitede görev yaptığım sıralarda araştırma yapılacak konuların listesini 
imza karşılığında dağıttığına tanık oldum. Başka bir ifadeyle, araştırma 
yapılacak konular YÖK tarafından hazırlanmıştı. Pekâlâ, öğretim elemanının 
araştırma konusunu kendisinin seçmesi ilkesinin yok sayılmasına ne demeli? 

Diğer taraftan, özellikle öğretim elemanlarının araştırma projeleri yanlı ve 
yeterince desteklenmemekteydi. Böyle bir anlayışın özgürlükle ilgisi var mı? 

Yine, düşüncelerini sınıfta öğrencisiyle paylaştığı için soruşturma geçiren 
öğretim üyesi arkadaşımın varlığına tanık oldum. 

Tabii ki; akademik özgürlüğün öğrenci boyutu bulunuyor. Suçu sınıfta 
düşüncelerini sınıfta tartışmak ve bunun sonucunda hocası tarafından sınıfta 
bırakılan öğrenci bulunmaktadır.                       

Düşünce üretebilmek için hem akademisyen hem de öğrencinin özgür olması 
gerekir. Ancak, bu önemli koşulun karşılığı üniversitelerde maalesef 
bulunmuyor. 

Diğer taraftan, özellikle sosyal bilimler alanında toplumsal sorunlara gerçek 
anlamda katkı sunmayan araştırmaların desteklenmesi hangi akademik özgürlük 
ile açıklanabilir? 

Yine; akademik özgürlük yukarıda anıldığı gibi öğretme-öğrenme süreci ile 
ilgilidir. Akademik özgürlüğün tam olarak bir öğretme-öğrenme sürecinde 
öğrencinin olay ve olguların farklı boyutlarını görmesi mümkün değildir. 
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Böyle bir anlayış öğrenciyi düşünce tembelliğine itmektedir. Düşünce tembelliği 
de öğrencinin yaratıcı, üretken ve yeniliğe açık olmasını engellemesi 
kaçınılmazdır.     
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Eğitim Sistemimiz Mutsuz Bireyler Yetiştiriyor 

Eğitim sistemimiz kuşkusuz bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada mutluluk 
kaynağı olmalıdır. 

Pekâlâ, eğitim sistemimizin hangi boyutlarında görülen olumsuzluklar, 
çocuklarımızın/gençlerimizi mutsuzluğa itiyor. 

En başta öğretme-öğrenme sürecinin öğrencileri mutsuzluğa itiyor diyebiliriz. 

Özellikle, öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin aktif olması beklenir. 

Ancak, sınıfların kalabalık olması, eğitimin öğrenci merkezli olmasını 
engelliyor. 

Bu durumda öğrencilerin başarılarını düşürüyor. Tabii ki bu sonuç öğrencileri 
mutsuz kılıyor. 

Diğer taraftan,  çağdaş eğitim gereği öğretme- öğretme sürecinde öğrencilerin 
bilgiyi kendileri bulmaları esastır. 

Bunun için öğretmenin kullanacağı öğretim yöntemleri bulunuyor. 

Eğer bu yöntemler kullanılırsa öğrencinin öz saygı ve özgüveni yükselebilir. 

Ancak, okullarda kullanılan öğretim yöntemleri etkili bir biçimde 
kullanılmıyor. 

Bunun diğer anlamı bilgiyi kendisinin bulmasına fırsat verilmeyen öğrencinin 
bir ölçüde öz güveni olumsuz etkilenecektir. 

Yine, öğrencilerin gizil güçlerini gerçekleştirmeleri mutluluk kaynağı olabilir. 

Çünkü, öğrenci gizil güçlerini yaratıcılığı gelişmekte ve yaşama sevinci 
artmakta ve kendisi olabilmektedir. 

Ancak; okullarda öğrencilerin bu yöndeki çabalarına olanak sağlayacak görsel 
sanatlar, müzik, beden eğitim ve spor vb. derslere yeterince ağırlık 
verilmemektedir. 

Diğer taraftan, öğrenci meslek sahibi olarak ekonomik bağımsızlığını 
kazanmak ister. 

Ancak, milyonlarca üniversite mezunu işsiz bulunuyor. 

Yine, bireyin istediği en üst düzeye kadar eğitim alma hakkı bir mutluluk 
kaynağıdır. 

Ancak, 17 milyonla ifade edilen yoksulun bulunduğu ülkemizde bu mümkün 
müdür?    04.11.2015 
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Edilgen Kişilik Ve Siyasal Sonuçları 

Edilgen insanlar, duygusal hayatlarının merkezi olarak başkalarının 
davranışlarını seçer, diğer zafiyetlerinin kendilerini denetlemesine izin verirler. 
Edilgen insanları yöneten duyguları, şartlar, olaylar ve çevreleridir. 

Edilgen kişileri yetiştirmekte hepimiz sorumluyuz. Aile, medya ve okul vb. 

Edilgen kişilerin olumsuzlukları üzerinde birçok husus söylenir. 

Ancak bir türlü çözüm üretilemez. Aile içi iletişimin edilgen kişileri yetiştirmede 
büyük bir rolü vardır. Çünkü çocuğun sosyalleştiği ilk kurum ailedir. 

Maalesef; çok genel anlamda ebeveynlerin çocuk yetiştirme konusunda bilgi ve 
eğitimleri yetersiz. Aileler, genellikle çocuklara söz hakkı vermediği için ve 
kararlara katmadığı için edilgen bireyler yetişiyor. 

Ya medyaya ne demeli? 

Özellikle televizyonlar kalitesiz programlarla bilgi bombardımana tutuyor 
bireyleri. Haliyle, tek taraflı iletişimle karşı karşıya kalan çocuklar 
edilginleşiyor. 

Diğer taraftan, okullarda bazı öğretmen davranışları da edilgen bireyler 
yetişmesine neden oluyor. 

Özellikle; şu öğretmen tutum ve davranışları edilgen bireyler yetişmesine neden 
oluyor: 

-Öğretmenlerin otoriter tutum ve davranışları, 

- Öğrencilere söz hakkı tanımamak, 

-Öğrencileri karara katmamak, 

- Grup sürecine ağırlık veren öğretim yöntemlerini uygulamamak,  

- Öğretmen-öğrenci arasında çift yönlü iletişim kurmamak vb. 

Sözün özü, edilgen kişiliklerin temeli  çocuklukta atılıyor. 

*** 

Tabii ki; edilgen kişiliğin siyasi katılımla ilgisi bulunuyor. 
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Edilgen kişilerin güce tapmaları kaçınılmazdır. Yine toplumsal sorunları 
başkası/başkalarının gözüyle görebilmektedir. Bu da edilgen kişinin reyini 
vermede başkalarının tercihini dikkate alıyor anlamına geliyor. 

Eğitim ve 1 Kasım 2015 seçimlerinin sonuçları,  bu anlayışın sonucu olsa 
gerek.   

 

02.11.2015 
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AKP'nin Eğitim Sistemindeki Adaletsizliği 

Genel anlamda eğitimin hangi boyutuna bakarsanız bakın, adaletsizlikle 
karşılaşmamak mümkün değil. Hem büyük hem de küçük ölçekte eğitimde 
adaletsizlik görülmektedir. AKP’nin yarattığı büyük ölçekte adaletsizliği 
sıralamakla bitmez. Bu nedenle, burada birkaçına değinmiştir. 

13 yıldır Milli Eğitim Merkez Örgütünde atamalarda liyakat ölçütüne uymayan 
atamalara tanık olduk. Yine, genel liselerin imam hatip okullarına 
dönüştürülmesi ve kayıt için velilerin buna zorlanmasını unutmak mümkün 
değildir. 

Yine, okul ders kitaplarının yandaş yayın evlerine hazırlatılması hafızalarda 
yerini koruyor. 

Diğer taraftan, yoksulluğun 17 milyonla ifade edildiği ülkemizde velilerde 
yaklaşık kırk altı kalemden harç alınmasına ne demeli? 

Yine, bazı okulların özelleştirilerek eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin yok 
sayılması eğitim adına en acı verici olaylardan olsa gerek. 

Öğretmen alımlarında eşitsizlikler eğitim sistemimizin bir kamburu olarak 
değerlendirilmelidir. Özellikle, ihtiyaç fazlası din dersi öğretmenlere yer 
verilmesi, bunun yanında ihtiyaç dahilindeki öğretmenlere yer verilmemesi 
hangi adalet ilkesiyle açıklanabilir? 

Yine küçük ölçekte; söylenecek hususlar bulunuyor. Bunların başında 
öğretmenler okulun amaçları doğrultusunda bir türlü bütünleşememektedir. 

Özellikle, böyle bir olumsuzluğun yaşanmasında da okul müdürlerinin tutum ve 
davranışları önemli bir yer tutuyor. 

Zaten, siyasi kaygılarla atanan okul müdürlerinden ne beklenir? Diğer taraftan, 
yöneticilik eğitiminden yoksun olan kişilerin okul müdürlüğü konumuna 
getirilmesi hangi bilimsel ilke ile açıklanabilir? Bu okul müdürler öğretmenleri 
motive edebilir mi? 

Diğer taraftan, genellikle AKP iktidarları tarafından atanan okul müdürlerinin 
öğretmenler arasında ayrımcılığa gitmeleridir. Yine, aynı okul müdürlerinin 
öğretmenler arasında cinsiyet ayrımcılığına gitmeleri hangi etik ilke ile 
açıklanabilir?     

 

01.11.2015 
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AKP İktidarı Ulusal Bilinci Yok Etmeyi Misyon Edindi 

Ulusal bilincin aşınmasında neoliberalizimin etkisi tartışılamaz, kuşkusuz. 
Neoliberalizim bireyci kültürü aşılayarak bireyleri ulus-ötesi varlıklar olarak 
görme eğilimindedir. Özellikle; ulusal bilinç AKP’nin yürürlüğe koyduğu 
neoliberal müfredat proğramı ile hız kazanmıştır. 

Böyle bir sonuç bizi şaşırtmamalıdır. Gerçekten, küresel güçleri ulus-devletleri 
yok edip; çıkarlarını korumak ve sürdürmek istemektedirler. Bu durumun 
sağlanmasında da küresel güçler tarafından AKP iktidarları yerli işbirlikçi olarak 
kullanıldı. 

AKP iktidarları tarafından yürürlüğe konulan müfredat proğramı dikkatli bir 
biçimde incelendiğinde neoliberal düzene hizmet ettiği anlaşılacaktır. 

Küresel güçler ve işbirlikçileri olan sağ iktidarlar tarafından bununla yetinmeyip 
çeşitli antlaşmalarla neoliberal düzene uygun olarak eğitim düzenimizi 
özelleştirme çabalarına giriştiler. 

Küresel güçler, planlı düzene karşı yerelleşmeyi vurguladılar. Böylece, devletin 
küçültülmesini istediler. 

Küresel güçler, yaşam boyu öğrenme, öğrenen toplum ve öğrenen örgüt 
sözcükleriyle, esas amaçlarına kılıf uydurdular. 

Sözde, eğitim örgütlerinde demokratik katılımı arttıracağı söylemiyle okullarda 
toplam kalite yönetimini ileri sürdüler. 

Oysa Toplam kalite yönetimiyle insan haklarını sağlama ve kendini 
gerçekleştirme ile ilgili olmayıp, okulun bir işletme gibi düşünülmesidir. 

Küresel güçlerin dayatmaya çalıştığı yaşam boyu öğrenme; insanın beşikten 
mezara kadar öğrenmesi ile ilgili kavramlar, felsefi  anlamından soyutlanarak, 
ekonomik bir içeriğe dönüştürülüyor. 

Yine, toplam kalite anlayışına göre, öğrenci, müşteri, okul, üretim yeri; öğretmen 
ise ustabaşı/teknisyen olarak görülmektedir. 

Öğrenci ve veli müşteri olunca, bireyin kendini gerçekleştirmesi, özgürleşmesi, 
bireyleşmeyi ve katılımcı sorumlu yurttaş olması gibi eğitsel amaçlar ortadan 
kalkmaktadır. Eğitsel amaçlar, kapitalist amaçlara hizmet etmektedir. 

Elbette,bu olumsuz gidişte de AKP’nin payı unutulmamalıdır.     

29.10.2015 
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Eğitimde Ayrımcılık Nereye Kadar? 

Gün geçmiyor ki eğitimde ayrımcılıkla ilgili haberle karşılaşılmasın. Ayrımcılık, 
eğitim sistemimizin her alanında kol geziyor. 

Siyasi iktidara yakın yayınevlerine kitaplar hazırlatıldı. Ders kitaplarında 
cinsiyet eşitsizliğine ilişkin öğeler bulunmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra örgütlerinde atamalarında liyakat temel 
alınmıyor. 

Asıl düşündürücü olan, okullardaki atamaların sonucu olan ayrımcılıktır. 

AKP iktidarı döneminde olduğu kadar hiçbir iktidar döneminde görülmeyen 
ayrımcılık kokan atamalara şahit olduk. 

Ayrımcılık, birçok olumsuz sonuçları beraberinde getiriyor. 

Öğretmenlerin motivasyonu düşüyor. Yine, öğretmenler arasında sosyal ilişkiler 
zayıflıyor. 

Çünkü, ayrımcılık öğretmenler arasında kutuplaşmalara yol açıyor. 

Böyle bir durum da öğretmenler arasında çatışma kaçınılmaz bir hal alıyor. 

Çatışmanın sonucu olarak öğretmenler arasında işbirliği yokluğu yaşanabiliyor. 

Bu uygulama bazı öğretmenlerimizin yanlızlaşma ve dolayısıyla 
yabancılaşmasına yol açıyor. 

Çünkü eğitim personeli arasında iletişim ve etkileşimde sorunlar yaşanıyor. 

Bazı öğretmenlerin yabancılaşması eğitim sistemine yansıması kaçınılmazdır. 

Bu durum aslında öğretmenlerin topluma da bir ölçüde yabancılaşması anlamına 
geliyor. 

Böyle bir durumu öğretmenlerimize yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Örgüt olarak okulların etkililiği eğitimin vazgeçilmez unsuru olan öğretmenlerin 
moral ve iş doyumunun yüksekliği ile ilgilidir. 

AKP’nin 13 yıllık eğitim sistemi öğretmen morali ve iş doyumunu sağlamaktan 
çok uzak kalmıştır. 

Ancak okulların etkililiği eğitimde “etik” ilkelere verilen önem ile ilgilidir. 

Acaba, son 13 yıldır bu anlayışı görebildik mi? 

26.10.2015 
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Bağımlı Birey Yetiştirmede Eğitimin Rolü 

Bağımlılık; bir kişi, toplumsal grup ya da toplumun siyasal, ekonomik, kültürel 
vb. bakımlardan başka kişi, grup ya da toplumların güdüm ve yönetimi altına 
girmesi durumudur. 

Bağımlılık büyük ve küçük ölçekte alınabilir. Büyük ölçekte derken, ekonomik 
ve teknolojik vb. alanlarda bağımlılık akla gelmektedir. Ülkemiz, maalesef dışa 
bağımlı bir ülkedir. Bu durumdan da büyük ölçüde eğitimin rolü bulunmaktadır. 

Eğitim sistemi kültürel değişimi yaratan öğelerden biridir. Ancak, ülkemizde bu 
gerçeğe uyulmadığı için dışa bağımlılıktan kurtulamıyoruz.  

 Bununla birlikte, eğitim sistemimiz evrensel kültürel değişmelere uyum 
sağlayamamıştır. Başka bir ifadeyle, dışa bağımlılığı önleyecek ne kültürel 
değişimi ne de kültürel değişmelere uyum sağlayamamıştır. Tabii ki, Türkiye 
Cumhuriyet’inin İlk kuruluş yıllarını bu düşüncede ayrı tutmak gerekir.    

Diğer taraftan; küçük ölçekte birey, bağımlık ve eğitim sisteminin ele alınması 
gerekmektedir. Bağımlı kişi kararlarını tek başına veremeyendir. 

Kuşkusuz,  bağımlı kişiliğin gelişmesinde aile eğitimin önemi büyüktür. 
Özellikle, şımarık ve aşırı korunan bir çocuğun yetişkinlikte bağımlı bir kişilik 
geliştirmesi kaçınılmazdır. 

Diğer taraftan; okul yaşamı da bağımlı kişilik geliştirmede önemli bir payı 
bulunmaktadır. Özellikle, öğretmenin sınıf yönetimindeki zafiyetleri öğrencide 
bağımlı bir kişilik geliştirmesine neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların 
başlıcaları şunlardır: 

-Öğrencilere söz hakkı verilmemesi, 

-öğrenci ile çift yönlü iletişim kurulmaması, 

-farklı öğretim yöntem ve ilkelere başvurulmaması, 

-sürekli düz anlatım yöntemine başvurulması 

-Öğrencilerin formal oluşumlarına katkı sunmamak, 

-öğrencilerin düşünmelerine yol açacak yöntemleri uygulamamak. 

Sonuç olarak, hem büyük hem de küçük ölçekte ülkemizde bağımlılık hüküm 
sürmektedir. 

Bu olumsuz gidişte de eğitim sistemimizin önemli bir payı bulunduğu 
unutulmamalıdır.  26.10.2015 
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Duyarlı Birey Yetiştirememede Eğitimin Rolü 

Bir bireyde toplumsal grupta ya da toplumda nesnelere, olaylara karşı herhangi 
bir duygu, bir coşku uyanmaması, eylemde bulunmaya itecek herhangi bir ilgi 
ve dürtünün olmaması durumu olarak duyumsamazlık, eğitim süreciyle 
ilişkilidir. 

Özellikle, müfredat programımızın duyarlı yurttaş yetiştirmede etkili olduğunu 
söylemek mümkün değildir. 

Çünkü, eğitim programımız dinsel ve neoliberal öğeler taşıyor. 

Neoliberal müfredat programımızın bireyci kişiler yetiştirmesi kaçınılmazdır. 
Böyle bir müfredat programıyla, ülke sorunlarına duyarlı yurttaşın yetişeceğini 
kim söyleyebilir? 

*** 

Yine, eğitimde çocukların/gençlerin rol model aldığı kişiler önem taşıyor. 

Toplumumuzda yetişkinlerin bireyci bir nitelik kazandığı bilinen bir gerçektir. 

Böylece, çocuk/gençlerin bu niteliğe sahip yetişkinleri model alıp ülke 
sorunlarına bir ölçüde duyumsamazlık göstermesi kaçınılmazdır. 

Kuşkusuz, duyarlı birey yetiştirmenin eğitim sistemi ile birlikte devlet 
yönetimi ve ekonomi ile de ilgisi bulunmaktadır. 

Özellikle, 'Özal'lı yıllarla' birlikte neoliberal yapı hız kazanmış ve sonuçta ülke 
sorunlarına duyarsızlık da daha çok yoğunlaşmıştır. 

Ülke sorunlarına duyarsızlığın önlenmesi için müfredat programı dinsel ve 
neoliberal öğelerden arınmalıdır. 

*** 

Yine, okullarda öğretmen rolleri önem taşıyor. 

Öğretmenin yaratacağı sınıf iklimi demokratik olmalıdır. 

Çünkü demokratik tutum ve davranışların öğrencilerce benimsenmesi, ülke 
sorunlarına duyarlılığı da beraberinde getirecektir. 

Bu nedenle, öğretmen, sınıf içi kararlara öğrencileri de katmalıdır. Öğrenci ile 
çift yönlü bir iletişim sağlanmalıdır. 

Bunlara ilaveten, öğrenci 'sınıfı' güvenli bir yer olarak algılamalıdır.     

23.10.2015 

 

102 
 



Şiddetin Psikolojisi 

Şiddet, saldırganlık, öfke, düşmanlık, rekabet, engellenme, korku gibi 
durumlardan kaynaklanan ve karşısındakine zarar vermeyi, onu durdurmayı ona 
engel olmayı ya da kendini korumayı hedefleyen fiziksel, sözel her türlü 
davranış olarak ele alınmaktadır. 

Saldırganlık, başka bir kişiye zarar vermek amacıyla yapılan bir davranıştır. 

İnsan doğasına ilişkin görüşler; insanların doğuştan “kötü” ve “iyi” 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda tüm siyasal düşünce tarihi, iki 
düşünce kesimi arasındaki bir karşıtlığın tarihidir. 

İnsanların “iyi” ya da “kötü” olmalarının koşullara bağlı olduğuna 
inananlar arasındaki bir karşıtlıktır bu. 

Ancak; insanların doğuştan özellikleri ne olursa olsun, içinde bulundukları 
koşulların, “kötü” davranışların ortaya çıkıp çıkmamasında etkili olduğu da bir 
gerçektir.  

Kuşkusuz, burada çevresel faktörlerin önemi vurgulanmaktadır. 
Saldırganlık da dâhil olmak üzere, insan davranışlarının çoğunun izleme, taklit 
etme ve örnek alma ile öğrenileceği vurgulanabilir. 

Birçok araştırma; çocuğun saldırgan modelleri izleyerek öğrendiği 
saldırgan tepkileri, eylemler pekiştirildiği ya da çocuk bunları pekiştiren 
saldırgan modeller izlediği zaman daha fazla şiddet gösterdiğini ortaya 
koyulmaktadır. 

Yine, dayağın yaygın olduğu çocuk yetiştirme alışkanlıklarının çocuğu 
saldırgan duygular içerisine sürüklemektedir. 

Araştırmalar; saldırgan olmaya yatkın olan kişilerin kendi ailelerinde, 
televizyon programlarında veya bilgisayar oyunlarında saldırgan rol modellerini 
izledikten sonra saldırgan olma ihtimallerinin arttığını gösteriyor. 

Genetik faktörlerin ve aile ortamının saldırganlıkta önemli bir yer tuttuğu 
vurgulanmaktadır.  

Genetik faktörler kişilik özellikleri, mizaç, zeka, duygular, motivasyon ve 
çeşitli zihinsel problemler gibi insan davranışlarının gelişimini %30-%70 
oranında etkilemektedir. 

Genler, insan saldırganlığının gelişiminde de benzer şekilde rol oynamaktadır. 

Araştırmacılar; genetik faktörlerin insan saldırganlığını ne kadar 
etkilediğini tespit etmek için ikizler ve evlat edinilmiş çocuklar üzerinde 
araştırmalar yapmışlar. 
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Eğer genetik faktörler insanlardaki saldırganlığı etkiliyorsa 
genlerinin  %100’ünü paylaşan tek yumurta ikizlerinin saldırgan 
davranışları, genlerinin %50’sini paylaşan çift yumurta ikizlerine göre bir 
birlerine daha çok benzemelidir. 

Aynı şekilde, genetik faktörler insan saldırganlığını etkiliyorsa, saldırgan 
anne babalardan olma çocukların, saldırgan olmayan anne babalar tarafından 
evlat edinilmiş olsalar bile saldırgan olmaları beklenir. 

Araştırmacılar, 50’den fazla ikiz ve evlat edinilmiş kişiyi analiz etmiştir, 
ve genetik faktörlerin, saldırgan/anti sosyal davranışların gelişmesinden sorumlu 
olan davranışların %34’ü olduğunu tespit etmiştir. 

Bu araştırmalar genetik faktörlerin insanları kısmen de olsa saldırganlığa 
yatkın hale getireceğini gösteriyor. Ancak, bu saldırganlığın gerçekten meydana 
gelip gelmeyeceği olasılığı çevresel faktörlere bağlıdır. 

Araştırmacılar; suça eğilimli anne-babalardan potansiyel olarak “ kötü 
genler” miras alan erkek çocukları gözlemleyerek genetik ve çevresel faktörleri 
incelemiştir… 

Kötü genler miras alan çocukların sadece %7’sini incelemiştir… 

Kötü genler kötü bir çevre ile etkileşimin çocukların büyük bir bölümünün 
suç işlediğini göstermektedir. Çalışma aynı zamanda, iyi bir çevrenin büyük 
oranda “kötü genler” miras almış olmanın ortaya çıkardığı potansiyel zararları 
dengeleyebildiğini ve saldırgan ya da anti sosyal davranışlar gelişmesinin önüne 
geçebileceğini gösteriyor. 

*** 

Aslında; araştırmalar, özetle saldırganlığın kökenlerinin insan doğasında 
mı yoksa bazı toplumlarda yer alan toplumsallaşma etkenlerinde mi yattığını 
merak etmektedirler. 

Freud, insanda saldırganlığın “ölüm içgüdüleri” olarak biyolojik bir 
temele dayandığını öne sürmüştür… Freud, genellikle bu konuda karamsar 
olarak nitelendirilmiştir. 

Bununla birlikte, Freud saldırganlık içtepilerinin konulmasına kültür ve 
toplumsallaşma yoluyla ket vurulabileceğini öne sürmüştür. 

Sosyal psikologlar, saldırganlığın taklidin, örnek almanın ve öğrenmenin 
saldırganlık üzerindeki rolünü vurgulamaktadırlar. 

Şiddet üzerine önemli bir eser bırakan Erich Froom, şiddeti üçe ayırmaktadır: 

  1-Tepkisel şiddet: İnsanın kendisinin ya da başkasının yaşamını, özgürlüğünü, 
onurunu malını korumak için başvurduğu şiddettir. 
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 2-Ödünleyici şiddet: Güçsüzlüğü gizlemeye ya da güvensizliği “telafi” etmeye 
yönelik bir şiddet türüdür. 

3-Kana susamışlık şiddet türü: Kişi kan akıtarak kendisini canlı, güçlü, eşsiz 
ve başkalarından üstün duyuyor. Gerçi bu daha çok ilkel toplumlarda görülen bir 
durum ise de dünyada tümden yok olduğunu öne süremeyiz. 

*** 

 Froom, şiddete ya da barışa yatkın ruhsal yapıları da ikiye ayırıyor. Ölüm 
severlik ve yaşam severlik. 

 Ölüm severler için, gelecek değil geçmiş önemlidir. Hiçbir zaman 
gelecekte yaşamaz, hep geçmişte yaşarlar. Onlara göre, yalnızca iki cins vardır. 
Güçlülerle güçsüzler, öldürenler ve öldürülenler. 

Katıksız bir ölüm sever tipinin en açık örneği ise Hitler'dir. 

Ölüm severlerin belirgin özelliği yaşamı korumak değil, yaşamı yok 
etmektir. Yaşamı yok etmek, ölüm severin yaşama biçimidir. 

Yaşam sever karakter tipi; üretkenliği, sevgiyi ve aklı içerir. Yaşam sever 
kişi güvenliğin, adaletin ve özgürlüğün olduğu ortamda yetişir. 
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Toplumda Sağduyu Gelişmiyor 

İnsanın günlük yaşam içinde geliştirdiği ve bilimin yaygınlaşması, 
dolayısıyla bilimsel bilgiye yaklaşma süreci içinde bulunan görüşlerin, 
alışkanlıkların ve düşünme biçimlerinin toplamına verilen isimdir, sağduyu. 

Toplumumuzda neden sağduyu gelişmiyor? Sağduyunun gelişmesi toplum 
için önemi nedir? Ülkemizde, sağduyu hususunda mevcut durum nedir? 
Toplumda sağduyunun gelişmesi için neler yapılabilir? 

Maalesef; toplumumuzda sağduyu gelişmiyor. Çünkü; genelde çocukların 
model aldıkları anne babaları bilimsel gerçeklere gerçekten inanmıyorlar. Yine, 
sağduyunun gelişmemesinin nedenleri arasında toplumun sosyo ekonomik 
koşullarının yetersizliği geliyor. Buna anne babaların düşük eğitim düzeyi de 
eklenince daha da kötü bir durum  alıyor. 

Ya okullarımıza ne demeli? Maalesef; bilime inanmayan eğitimciler var. 
Böyle bir ortamda sağduyulu bireyler yetişir mi? 

Elbette, sağduyunun önemi tartışılamaz. Sağduyu, bir toplumsal 
kurumların sağlıklı işlemesi için vazgeçilmezdir. Hemen hemen bütün 
kurumların daha işlevsel olabilmesi sağduyuya bağlıdır. 

Ülkemizde, bilimsel kuramlara inanmayan bilim adamları bulunuyor. 
Böyle bir ortamda sağduyu gelişebilir mi? Bu gerçek bile her şeyi gözler önüne 
seriyor. 

Toplumda sağduyunun gelişmemesi bir çok sorunlara gebedir. Toplumsal 
ve politik alanda görülen sorunlar sağduyunun gelişmemesinin bir sonucudur. 
Teknolojik alanda yetersizliğimizin nedeni sağduyunun gelişmemesi değil 
midir? 

En çarpıcı gerçek; ekonomide dışa bağımlılığımızın devam etmesi 
sağduyunun gelişmemesine bağlıdır. 

  

Pekâlâ; toplumumuzda sağduyunun gelişmesi için neler yapılabilir? 
Kuşkusuz; bu durum toplumsal bir sorundur. Söylenecek en önemli husus laik 
yaşamdır. Sonra da bilimsel eğitim önem kazanıyor.  
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