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Eğitimde dönüşüm politikalarının görünmez yüzü  
(siyasi analiz)

Ünal Özmen

�KP G���l M��k�zi�d� hazı�la�a�ak 20 �ubat 2012 
gü�ü M��lis Ba�ka�lığı�a su�ula� İlköğretim ve Eği-
tim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun T�klifi (Bu�da� so��a K�si�ti�
li Eğitim �asası ola�ak a�ıla�ak.), 29 Ma�t 2012’d� 
M��lis ta�afı�da� o�a�la�dı v� Cumhu� Baka�ı�ı� 
kamuo�u t��kisi�i dikkat� aldığı izl��imi v��m�k 
üz��� bi�kaç gü� g��ikm��l� imzalaması�ı� a�dı�da� 
11.�isa� 2012 ta�ihli R�smi Gaz�t�’d� �a�ımla�a�ak 
�ü�ü�lüğ� gi�di. 

Okul ö���si �ğitimi zo�u�lu kılma�a� �asa il� okula 
ba�lama �a�ı 6’�a ç�kili�k�� 2005’t� üç �ılda� dö�t 
�ıla çıka�tıla� o�taöğ��tim d� dâhil �dil���k zo�u�lu 
�ğitim sü��si�� 12 �ıla çıka�tıldı. To�lamı 12 �ıllık bu 
sü�� is� fa�klı okul tü�l��i�d�� olu�a� dö�d�� �ıllık ka�
d�m�l��� a��ıldı.  Bö�l��� 8 �ıllık k�si�tisiz zo�u�lu 
�ğitim u�gulaması�a so� v��ilmi� oldu. �asa il� ha��
gi ��og�amla�a ağı�lık v��il���ği 1739 sa�ılı Ka�u�u� 
d�ği�ti�il�� 25’i��i madd�si�d� b�li�tildi. 

“İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu 
ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı prog-
ramlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile 
imam-hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar 
ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini des-
tekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve 
tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Or-
taokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygam-
berimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak 
okutulur. Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli 
dersler ile imam-hatip ortaokulları ve diğer orta-
okullar için oluşturulacak program seçenekleri Ba-
kanlıkça belirlenir.”

�asa�a �kl���� g�çi�i bi� madd� il� iki baka�lığı� (ta�
mamla�dığı�da to�lamı 20 mil�a�ı bula�ağı sö�l����) 
t�k�olojik a�aç�g���ç alımla�ı bü�ok�atla�ı� ki�is�l ta�
sa��ufla�ı�a bı�akıldı.  

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Ha-
reketi (FATİH) Projesi kapsamında, Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapı-
lacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve 
ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun 
hükümlerine tabi değildir (G�çi�i 13’ü��ü madd�).

28 �ubat 1998’d� Milli Güv��lik Ku�ulu�u� ıs�a�ı il� 
g�ti�il�� 8 �ıllık k�si�tisiz �ğitimi� ö���d�� olduğu 

gibi iki kad�m��� a��ıla�ağı, bu ko�uda �KP G���l 
M��k�zi�d� bi� çalı�ma �ü�ütüldüğü O�ak 2012’d� 
kamuo�u�a sızdı�ılmı�tı. �KP G���l M��k�zi�d�� g��
l�� va açıkça m�v�ut du�umu� da g��isi�d� bi� �ğitim 
mod�li�� i�a��t �d�� bilgil��, t�klif ola�ak M��lis� su�
�ula�a kada� iti�az d���bil���k güçlü bi� ka��ı du�u�la 
ka��ıla�madı. �KP’�i�, �adikal di��i u�su�la�ı tatmi� 
�tm�k üz��� �� azı�da� �i��ti�i o�ta�a ko�a� ihtimal 
dı�ı çıkı�la�ı�da� bi�i olduğu dü�ü�ül���k ha�ali bi� 
��oj��� takılı� kalma�a lüzum gö�ülm�di!  Bu�u� bi� 
ö� �oklama olduğu, t�klif 20 �ubat’ta M��lis� su�ul�
duğu�da gö�üldü.     

Fakat g��ikm�li d� olsa, K�si�tili Eğitim �asa t�klifi 
M��lis� v��ildiği ilk gü�d�� itiba��� �iddi bi� a�aliz� 
tabi tutuldu v� asıl ama�ı� daha ��k�� �a�ta v� �a�gı� 
bi� di� �ğitimi olduğu t��hi� �dildi. Okul ö���si �ğiti�
mi� zo�u�lu sü���� �kl��m�m�si, m�sl�ki �ğitimi� ���
dagoji�i� ö�gö�düğü �a� sı�ı�ı�da� çok ö����� ç�kil�
m�si, o�taöğ��timd�ki okul ç��itliliği�i� azaltılması�ı� 
dü�ü�üldüğü bi� sı�ada fa�klı okul tü�l��i�i� o�taokul 
düz��i�� ç�kil���k a�tı�ılması, �ğitim� ula�mada so�
�u� �a�a�a� öğ����i ada�la�ı içi� dü�ü�ülmü� uzakta� 
�ğitimi� ist���� h��k�s� açılması, okul ola�akla�ı v� 
öğ����i g���ksi�imi il� okul tü�ü�ü� da�attığı s�çm�li 
d��s u�gulaması�ı� olağa� müf��data dö�ü�m�si, çoğu 
�KP s�çm��i�i dahi ik�a �d�� bi� dill� �l��ti�ildi. 

Ra�o�la�ı�la, hazı�ladıkla�ı ö���k mat���all��l�; ba��
ka, vakıf v� d����kl��i�l� hüküm�ti� �ğitim �olitikası�
�a sı�ı�sız d�����k ölçüd� d�st�k v����  T�Sİ�D il� 
Saba��ı ��iv��sit�si�� bağlı ola�ak faali��t göst���� 
Eğitim R�fo�mu Gi�i�imi (ERG)’�d�� g�l�� t��ki 
a�lamlı�dı.1  ��lamlı�dı, çü�kü t��ki, lib��all��i� d� 
d�ği�ikliğ� ku�ku�la �akla�ması�a, sol�ula�da� g�l�� 
ka�gı dolu iti�azla�a kulak v��ilm�si�� �ol açtı. ��dı��
da� a��ı ka�gıla�ı iç���� ��ka�a, Ha��tt���, ODT� 
v� Boğaziçi ü�iv��sit�l��i�i� b��z�� iç��ikt�ki �a�o��
la�ı il� CHP �ö��timi�i� �ğitim bilim�il��l� �a�tığı 
��ka�a v� İsta�bul to�la�tıla�ı g�ldi. Bö�l��� müf���
dat, d��s kitabı, öğ��tim �ö�t�m v� t�k�ikl��i; To�lam 
Kalit� �ö��timi (TK�), İlköğ��tim Ku�umla�ı Sta��
da�tla�ı (İKS), P��fo�ma�s �ö��tim Sist�mi (P�S), 
öğ��tm��l��i� istihdam biçimi gibi zama�a �a�ılmı� 
�ğitimd�ki dö�ü�üm �olitikala�ı�a muhal�f�t �d�� 
ç�v��l��i� g��i�� dö�ük �l��ti�il��i�i� d� hakkı v��il�
mi� oldu. Ku�umsal �a�ısı�a dö�ük saldı�ıla�la bi�lik�
t�, gü�ü ölçüsü�d� mütt�fiksiz bi� ��kild� muhal�f�t 
g�li�ti�m��� çalı�a� Eğitim S��’i� hakkı�ı da t�slim 
�tm�k g���k: �asa�ı� M��list�� g�çm�si�i ��g�ll����
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m�s� bil� �olis �idd�ti�i göz� ala�ak iki gü� sü��� ���
l�mli g��vi�l� Eğitim S�� d�mok�atik, laik v� bilims�l 
�ğitim savu�usu�da� ödü� v��m�����ği�i v� bu�da� 
so��aki mü�ad�l��i� ad��si olduğu�u göst��di.

Ta�tı�mala� v� muhal�f�ti� izl�diği �ol, d�mok�asi 
���h�si içi� öğ��ti�i v� g�li�ti�i�i bi� d����im oldu. 
Öğ��ti�i�di, çü�kü �uka�ıda bi� kısmı�ı a�a ba�lık�
la�ı�la v��diğim düz��l�m�l��i� h�� bi�i�i� bü�ük 
dö�ü�ümü� a�akla�ı olduğu�u gö�m����/gö�m�k is�
t�m����l�� ço�ukla�ı içi� �� tü� bi� �ğitim mod�li ta�
sa�la�dığı�ı somut ola�ak gö�mü� oldu. G�li�ti�i�i�di, 
çü�kü mü�ad�l��i� ha�gi hat üz��i�d�, kim� ka��ı v� 
kiml��l� ö�gütl��m�si g���ktiği�i göst��di. U�gula�
ma�a g�çildiği�d� sı�ıfla� a�ası a��ımı daha gö�ü�ü� 
kıla�ak ola� bu �asal düz��l�m��i� �tkisi �lb�tt� kısa 
sü��d� tami� �dil�m�����kti�. Fakat �oksulla�, �zil���
l��, güçsüzl�� içi� ��it; bilim adı�a laik; h��k�s içi� d��
mok�atik bi� �ğitim mod�li a�a�ı�ı�ı hızla�dı�ı� m���
�ui��t z�mi�i�i güçl��di����ği d� o kada� k�si�di�.               

K�si�tili Eğitim �asası, 2003’t� ba�la�a� �ğitimd� 
��olib��al dö�ü�ümü �� somut düz��d� ifad� �d�� 
düz��l�m�di�. Kimi laik ç�v��l��i� 28 �ubat’ı� �öva��
�ı, di��i bi� hüküm�ti� halkı daha da di�da�la�tı�ma 
gi�i�imi ola�ak gö�ü� iti�azı�ı bu �oktada �oğu�la��
tı�ması sa�ı�ım ��oj��i u�gula�a�la�ı� da a�zu �ttiği 

bi� ���di. Bö�l��� �KP, m�sl�ki �ğitimi� ö� hazı�lığı, 
fa�klı �a� g�u�la�ı�ı� fa�klı m�kâ�la�da d��s gö�m�si 
g���ktiği g���kç�si�l� �i�asa�a su�duğu ulusla�a�ası 
bi� ��oj��i� a�a�ısı olduğu�u gizl�mi�, üst�lik t�kli�
fi� si�asal m�sajı�ı di�da� halka muhalifl�� ta�afı�da� 
il�tmi� oldu. Bu dil, �KP m�sajı�ı� s�çm��� il�til�
m�si�i� öt�si�d�, �akibi�i, �akı� ta�iht�� bil� �öva�� 
alabil���k güçt� göst��i�o�du. CHP, fa�kı�da olmada� 
gü�� ta�a� kitl�l���, ad��sl��i�d� kalması g���ktiği�i 
d� sö�l�mi� oldu.

1TÜSİAD ile onun paralelindeki düşünce kuruluşu 
olan ERG’nin, aynı zamanda ucuz emek pazarını zen-
ginleştiren kesintili eğitim yasasına itirazını iki gerek-
çeye dayandırıyorum: Birincisi TÜSİAD’ın faaliyet 
gösterdiği iş alanlarının kalifiye emeğe pek ihtiyaç 
duymaması; aksine çocuk işçiliğinden daha fazla ya-
rarlanacağı açık olan sanayi sitelerinde kümelenmiş 
Anadolu Kaplanları’na hükümetin pozitif ayrımcılı-
ğı olarak görmesidir. MÜSİAD’ın, TOB’un ve esnaf 
derneklerinin yasaya desteği bu öngörüyü destekle-
mektedir. İkincisi TÜSİAD, Cumhuriyet döneminin 
imkanlarıyla sermayesini biriktirmiş iş insanlarının 
kümelendiği bir örgüt. Söz sahibi üyelerinin çoğu yaş-
lı ve kendilerine sunulan olanakların tanığıdır. Her 
birinin Cumhuriyet değerlerine minnet borcu vardır.  

Zorunlu eğitim nedir?

Zo�u�lu �ğitim, d�vl�ti� �u�tta�ı içi� g���kli gö�düğü asga�i �ğitim sü��si d�m�kti�. Bizim ilköğ��tim d�diğimiz 
bu sü��d� bi���, içi�d� bulu�ula� ko�ulla� �� kada� �ğitim� da�alı dav�a�ı�/bilgi/b����i g���kti�i�o�sa o kada� 
�ğitim� tabi tutulu�. İlköğ��tim �ğitimi�i� asıl ama�ı, bi���i ba�kası�ı� i�i�� �a�a� (m�sl�k sahibi olma) bi�i �a��
mak d�ğildi�. Esas ola� bi���i k��di k��di�� ��t��li hal� g�ti�m�k, o�a �a�am b����il��i kaza�dı�mak, ha�ata 
hazı�lamaktı�. Hal�� �ü�ü�lükt� ola� İlköğ��tim Ku�umla�ı �ö��tm�liği’�i� bütü� amaçla�ı bu g���l �akla�ımı 
ta�if �tm�kt�di�. Bi�kaç d��s v� 3�5 �ıllık �ğitim ala� �u�tta�, �üz �ıl ö���ki to�lumsal �a�ı�ı� g���kti�diği bilgi v� 
dav�a�ı�ı �di�mi� sa�ılı�o�du (Ka�aktaki 1928 ta�ihli di�loma babama ait. Babam, o di�loma il� �a�adığı dö���
mi� to�lumsal ihti�açla�ı�ı ka��ıla�a�ak do�a�ıma sahi�ti). Eko�omik v� sos�al g�li�m�, to�lumsal ili�kil��i� 
ka�ma�ıkla�ması bi���i� ���i dav�a�ı�la� �di�m�si�i, b����il�� g�li�ti�m�si�i v� daha fazla bilgi kulla�ması�ı 
zo�u�lu kıldı. Eğitim ola�ağı�ı� a�tması�la �ğitim sü��si a�ttı. OECD ü��si ülk�l��d� bu sü�� o�talama 12 �ıldı�; 
Tü�ki�� d� 8 idi 4’� ç�kildi .  

Sta�da�t altı sa�ıla� 8 �ıllık zo�u�lu �ğitimi� iki�� bölü����k iki��i �a�ısı�da m�sl�ki �ğitim� ağı�lık v��ilm�si, 
“�a�am b����il��i” ola�ak adla�dı�dığımız t�m�l öğ���m�l��i� �a�ıda k�silm�si a�lamı�a g�lm�kt�di�. (Okulla�da 
bilgi, b����i v� dav�a�ı�la� öğ����i�i� �a� v� sı�ıf düz��i�� gö�� gittikç� ka�ma�ıkla�a�ak �l� alı�ı�. İlköğ��tim 
okulla�ı�da öğ����i bi� üst sı�ıfa g�çtiği�d� ko�u d�ği�m�z; fakat a��ı ko�u�u� dozu v� kaza�dı�ılma �ö�t�mi 
d�ği�i�. Bi�i��i sı�ıfta d�mok�asi öğ����i�� k��di ili�kil��i üz��i�d�� s�zdi�ilm��� çalı�ılı�k�� s�kizi��i sı�ıfa 
g�li�diği�d� �ö��timl� ili�kil��di�ili�.)

K�si�tili �ğitim, bi�bi�i�i� a�dılı, sü��kliliği ola� öğ���m�l��i� d� k�silm�si a�lamı�a g�lm�kt�di�. Öğ����i, iki��i 
dö�t �ılda (10 �a�ı�da) ağı�lıklı ola�ak d�vam �ttiği okulu� (m�sl�k) d��sl��i�i ala�aktı�. Ö���ği�; tu�izm m�sl�k 
lis�si�� �ö�l��di�il���k öğ����i, tu�izm m�sl�k o�taokulu�a gid���ği içi� ��oj� hazı�lama, m�sl�ki �aba��ı dil,  
s��vis hazı�lama gibi d��sl��i� hazı�lık d��sl��i�i ala�ak. So�uç ola�ak Sos�al Bilgil��, Tü�kç�, Halk Kültü�ü, M��
d�a Oku��aza�lığı, Gö�s�l Sa�atla�, Sos�al Etki�likl�� Müzik, B�d�� Eğitimi, T.C. İ�kıla� Ta�ihi v� �tatü�kçül�
ük,  Dü�ü�m� Eğitimi, Sat�a�ç, S�o� Etki�likl��i, Sa�at Etki�likl��i gibi öğ����i�i� �sikolojik, sos�al, kültü��l 
g�li�imi�� dö�ük d��sl�� �a kaldı�ıla�ak �a da ko�ula�ı azaltıla�aktı�. 
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Kesintili Eğitim Yasası’nın neoliberalizmin 
Öğrenci Merkezli Eğitim modeliyle ilişkisi

��olib��alizm, 1980’li �ılla�da� bu �a�a ka�ita�
lizmi� mod��� dö��mi�i� dav�a�ı�çı �ğitim mo�
d�li�i� ���i�� Öğrenci Merkezli Eğitim ola�ak 
adla�dı�dığı ���i bi� �ğitim mod�li�i i��a �di�o�. 
Öğ����i M��k�zli Eğitim mod�li, dav�a�ı�çı �ği�
tim mod�li�i� aksi��, öğ����i�i d�ği�ti�m��i d�ğil, 
o�u olduğu gibi kabul� da�a�ı�o�. Bu mod�l, t��
zi�i, öğ����i�i� k��di �a�am d����iml��i�i� bilgi 
ola�ak kabulü�� da�a�dı�ı�o�. Müf��datla�, d��s 
kita�la�ı, öğ��tm� �ö�t�m v� t�k�ikl��i, okul, öğ�
��tm�� v� diğ�� tüm �ğitim bil����l��i okula g�l�� 
öğ����i�i� ���i bilgil�� �di�m�si�i ��g�ll�m�k 
v� bi� ��kild� ha�atı�a gi����k bilims�l bilgil���
d�� ku�ku (Fu��di, 2010) du�ması�ı sağla�a�ak 
��kild� ���id�� tasa�la�dı. Öğ��tm���, bilgi�i� 
ka��ağı v� �a�ıla�dı�ı�ısı ko�umu�a �üks�ltil�� 
öğ����isi�i� mod��atö�lüğü�� ç�kilm�si�i� t�l�
ki� �dilm�si; �a�atılı�çılık gibi di�s�l bi� gö�ü�ü� 
Ev�im Ku�amı’�la a��ı müf��dat içi�d� v��ilm�si 
gibi. Bu �olla, F�a�k Fu��di’�i� d�diği gibi bilim�
s�l sü��çl��d�� �ld� �dilmi� “�ğitims�l bilgi”�i� 
oto�it�si za�ıflatıla�ak öğ����il��i� ku�amsal bilgi�
l��d�� �tkil��m�m�si amaçla�maktadı�.   

Ka�italizm, to�lumsal dö�ü�üm �olitikala�ı�ı t��k 
�di� bi���s�l �üks�li�i kutsadığı ��olib��al dö���
mi�i�, sömü�ü�ü, doğal ola�ak ��itsizliği a�tı�a�a�
ğı�ı� v� daha gö�ü�ü� kıla�ağı�ı� bili��i�d��di. 
Bu�da� dola�ı “sos�al d�vl�t”i� ko�t�ol �d�bildi�
ği kitl�l��i a��ı a�açla�la d���tim altı�da tutması 
mümkü� d�ğildi. Kitl�l��, o�tağı olduğu d�vl�t 
ta�afı�da� ka��ıla�a�ak somut b�kl��til�� ���i��, 
k��di çabası�la ula�abil���ği h�d�fl��� �ö�l��di�
�ilm�li�di. Bu dü��ada ba�a�amaması hâli�d� b�k�
l��tisi�i basit bi� çaba�la (i�a�ç�ibad�t) öt� dü��a�
�a ��t�l���bili�di.  Bu�da� dola�ıdı� ki, öz�llikl� 
���i v� alt���atif bilgil��i� (sos�alizm, komü�izm, 
d�mok�asi, ��itlik, adal�t vb.) ü��tilm�si�� �ol aça� 
ku�amsal bilgi�i� i�sa� üz��i�d�ki oto�it�si�i� kı�
�ılması g���ki�o�du. O�u� ���i��, bi���� k��disi�
�i daha d�ğ��li hiss�tti��� bi� �ol izl��m�li�di. O 
�ol ��itlik, adal�t, d�mok�asi tal�bi�i d� ka��ılı�o� 
gö�ü��bilm�li�di. Ö�l��s� �ğitim, çoğu�luğu� gö�
�ü�ü�ü �a�sıtmalı, o�la�ı� tal�bi�i ka��ıla�a�ak ���
kild� v� �lb�tt� halkı� a�zusu�a u�gu� ola�ak ���i�
d�� biçiml��di�ilm�li�di. Bö�l��� g�l���kl��d��, 

ki�is�l d����iml��d�� �ld� �dil�� t���üb�l�� v� di� 
���id�� k��f�dilmi� gibi iki �üz �ıl so��a �ğitimi� 
dü�ü�s�l ka��ağı ko�umu�a �üks�ltildi.

Eko�omik ili�kil��i� ��kil d�ği�ti�m�si�l� ö���d�� 
�ko�omi�i� g�li�m�si�� hizm�t �d�� bilgi, bu k�z 
k��disi �ko�omik faali��t ala�ı oldu. Bilgi, Bilgi 
Çağı d���� dö��mi� �� çok g���ksi�im du�ula� 
m�tasıdı� a�tık. (Sad��� i� bulabilm�k içi� d�ğil, 
kü��s�l ili�kil��i �ü�üt�bilm�k, t�k�olojik al�tl��i 
kulla�abilm�k, il�ti�im a�açla�ı�da� g���ği gibi 
�a�a�la�mak, sağlığı�ı ko�u�abilm�k, to�lumsal 
ili�kil��d� bi���s�l fa�kı�ı o�ta�a çıka�abilm�k vb.) 
H��k�si� h�� zama�ki�d�� daha çok v� sü��kli 
���il���� bilgi�� g���ksi�im du�duğu bi� dö��m�
d��iz. �i�� bu dö��md� bilgi ü��tim içi� d�ğil, 
tük�tim içi� kulla�ılı� oldu. (H��k�s bi� kulla��
ma kılavuzu�a dö�ü�tü) Ö�l��s� tük�til�� diğ�� 
��s��l�� gibi ka��ıla�ması g���k�� bi� tal�� va�dı 
o�tada v� �a�a�la satılabili�di. O hald� ü��t�� bu�u 
�aza�la�abili�di. Paza�la�a�ak bilgi �lb�tt� alı�ı�ı� 
h�m ihti�a�ı�ı gö�m�li�di h�m d� kulla�abil���ği 
kada� kola�, basit v� kulla�ı�lı olmalı�dı. �� 
olabildiği��� çok ki�i ta�afı�da� alı�malı�dı. B��
d�l öd�diği�� gö�� mü�t��i�i� tal�bi�i dikkat� 
almak, o�u� a�zusu�a u�gu� bilgil�� �aza�lamak 
g���kli�di Eğ�� �aza�la�a� bilgi mü�t��i�i� zih�i�i 
�o�u�o�sa o bilgi�i alı�ı�ı� ka�asit�si�� u�a�lamak 
da g���k�bili�di (�T�’�i� klasikl��i çizgi �oma� 
ola�ak �i�asa�a sü�m�si, Mustafa ka�aalioğlu, 
�ag�ha� �lçı, Oza� Kütah�alı gibi ki�il�� aklımıza 
��hb��lik �tsi�l�� di�� ö�ümüz� sü�ülm�si gibi) 

Sı�ada� bilgil��i� müf��datla� a�a�ılığı il� �ü��ltil�
m�si, bu dö��md� satı�a su�ula� okulla�ı�, mü��
t��i�i� zahm�tsiz�� kulla�abil���ği bilgi ü��tim 
m��k�zl��i�� dö�ü�m�si�i d� b��ab��i�d� g�ti�di. 
Bu ���i �ğitim �olitikası�ı� bi�i��i ama�ı kitl�l��i 
�ahatlatmaksa, diğ�� bi� ama�ı da i�sa�la�ı k���
di fiki�l��i�i� alı�ısı�a dö�ü�tü�m�kti. Bi� b�d�l 
ka��ılığı satıla� h�� mal gibi bilgi d� mü�t��i�i� 
kulla�abil���ği kada� �alı� olmalı, �di�ilm�si v� 
kulla�ımı �k bi� çaba g���kti�m�����k kada� ko�
la� olmalı�dı. Di� v� di�i d����iml��d�� �di�il�
mi� bilgil��, sı�ada�lığı� ���i adı �o�ül�� kültü� 
u�su�la�ı mali��t g���kti�m�m�si ��d��i�l� satı�ı�
�ı� (d�vl�t, öz�l �ğitim ku�umla�ı, m�d�a vd.) da 
ilgisi�i ç�kti. (Ba�baka� E�doğa�’ı�  31 Ma�t 2012 
gü�ü TUSKO� ko�u�ması�da “Biz devlet olarak 
vatandaşın önünde tercihleri koyuyoruz. nereyi is-
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terse orayı seçecekler. Artık zihinlerdeki prangala-
rı kırıp atalım. Bırakın yavrularımız nereye isterse 
gitsin. Eğer kazanırsa gidecek.”2; Milli Eğitim Ba�
ka�ı Öm�� Di�ç��’i� “eğitim sistemini kalıplaşmış 
tek tip insan yetiştiren ve 8 yıl boyunca başka hiç-
bir alternatif sunmayan bir yapıdan çıkaracağız, 
daha demokratik, daha esnek bir yapı kuracağız. 
Daha demokratik ve daha esnek bir yapının iki bo-
yutu olacak. Bir; bu boyutlardan birisi, tüm dün-
yadaki çocuklarla rekabet edebilecekleri bilgi ve 
yeteneklerle donatan bir zemin, sağlam ve zorunlu 
bir zemin. İkincisi ise; çocuklarımızın ve aileleri-
nin kendi beklentilerini gerçekleştirebilecekleri bir 
esnek alan.”3 açıklaması�ı Mali�� Baka�ı M�hm�t 
�im��k’i� 29 Ma�t 2012 gü�ü Bölg�s�l T��vik 
U�gulamala�ı ka�samı�da �a�tığı “Özel okulla-
rın eğitim sistemimizdeki payı yüzde 2 düzeyinde. 
Bunun yüzde 20’lere çıkması lazım.” açıklaması�ı 
bi�l��ti�i�iz)

Modelin küresel dayanakları

Sist�mi� f�ls�f�si�� (��olib��alizm) u�gu�, özü��
d� �zil�� sı�ıfla� üz��i�d�ki ���i hâkimi��t (Ri��
ha�d Tabulawa) biçimi�� hizm�t �d�� bi� mod�l 
ola�ak ota�a çıktığı içi� Öğ����i M��k�zli Eğitim, 
h��ha�gi bi� ülk� içi� öz�llikl� g�li�ti�ilmi� bi� 
mod�l d�ğil. Ö��� �BD, İ�gilt��� v� �v�u�a halk�
la�ı�ı� aklı�a saldı�ıldı. Politik alt�a�ısı olu�tu�ul�
dukta� so��a 2000’li �ılla�da �a�dım ku�ulu�la�ı 
(Dü��a Ba�kası, IMF, �B v� Batı m��k�zli vakıf 
v� olu�umla�) a�a�ılığı il� ç�v�� ülk�l��� ih�aç �dil�
m��� ba�la�dı (Tabulawa). Fakat ç�v�� ülk�l��d� 
u�gula�ması, ülk��i� bilim dı�ı�daki g�l���ks�l 
bilgi ka��akla�ı�a gö�� d�ği�im göst���bili�o�du. 
Ö���ği� Batı’da Hı�isti�a�lık ö�� çıka�k�� Müslü�
ma� ülk�l��d� si�asal İslam v� mik�o kültü��l ka��
�akla� mod��� �ğitimi� g�li�ti�i�i �tkisi�i du�du��
mak üz��� kı�kı�tıldı. Bilgi ka��ağı ola�ak i�sa� 
aklı�ı kulla�ma a�aması�a g�ç�m�mi� ola� Müslü�
ma� ülk�l��� di�i� bilgi�i� bi�i�ik m��k�zi ola�ak 
i�a��t �dilm�si, m�v�ut �ö��timl��i� ��t��i��� di��
da� olmadığı algısı�ı güçl��di�di v� bu�u� so�u�u 
ola�ak �ski�i� �adikal g�u�la�ı ���i �ö��ti�i sı�ıf 
ola�ak �üks�li�� g�çti.  (Su�i��’d� kısm�� laik Esat 
���i�� halka Hizbullah’ı� ö���ilm�si; I�ak’ta Sad�
dam ���i�� �ii v� Sü��i g�u�la�ı�; Tu�us, Mısı�, 
Lib�a’da Müslüma� Ka�d��l��i� iktida� s�ç���ği 
hâli�� g�lm�l��i bu �olitika�ı� olağa� so�uçla�ı�dı).

Fundamental askerler

Ka�italizm, �ö��tm� k�izi�� gi�diği�d� kitl�l��i 
ask��i �idd�t� da�alı klasik fa�izm �olu�la ko�t�ol 
�di�o�du. Bu�alımda� çıkı�ı sos�alizm ola�ak i�a�
��t �d�� il��i�i güçl��� ka��ı ö� adı�da “sos�alizm”i 
(İtal�a� Sos�al Cumhu�i��ti, �lma� �as�o�al 
Sos�alizmi) kulla�ması, hiç ku�kusuz ka�italizmi� 
sos�alizmd�� �si�l��diği a�lamı�a g�lm�z; o�u��
ki, dü�ma�ı�da� ko�u�ma ihti�a�ı du�a� �a�lıla�
�ı�, t�hlik��i atlata�a d�k dü�ma�ı�ı� gö�ü�ümü�� 
bü�ü����k k��di�i gizl�m� (kamuflaj) ihti�a�ıdı�. 
Ka�italizm, sos�alizmi gö�ü�ü� sü��d� t�hdit olu��
tu�a�ak alt���atif olmakta� çıka�dığı�ı dü�ü�ü�o�. 
Ka�italizm içi� ���i t�hdit, sos�alizm baskısı al�
tı�da kabull��m�k zo�u�da olduğu a��ak hiçbi� 
zama� içi�� si�di��m�diği d�mok�atik hakla� (ö��
gütl��m�, �aza�lık v� t�msil hakkı, ifad� özgü�lü�
ğü vb.), �a�i “d�mok�asi”di�. ��olib��alizmi� d��
mok�asi kav�amı�a a�ı�ı vu�gusu, o�u olu� olmaz 
���d� kulla�ması, sos�alizm kav�amı�la fa�izmi� 
gizl��m�si�i� ���i du�uma u�a�la�mı� biçimidi�. 

28 �ubat da�b�si üz��i�� �a�tığım bi� kısa d�ğ���
l��di�m�d� b�li�ttiğim gibi ka�italizm, fa�izmi 
bu�alım dö��ml��i�d� ba�vu�a�ağı s�ç���k ol�
makta� çıka�madı. Fakat El��ti��l P�dagoji ku�
�am�ıla�ı�da� P�t�� M�La���’i� d� b�li�ttiği gibi 
fa�izm, o bu�alım dö��mi�d� ba�vu�a�ağı a�açla�
�ı�ı ���id�� b�li�l�di. (Fa�izm, a�açla�ı v� aktö�l��i 
d�ği�tiği hâld� �sas �olü�ü ko�uduğu içi� ��olib��
�al, lib��al, �ost ö�adı�la a�ılı�o�.) H�� bi� bi���i 
�olisi�� ö�l�ml��l� ko�t�ol �tm�k ���i��, il�ti�im 
ka�alla�ı�ı (m�d�a, i�t����t, okulla�, ilgi ala�ı �ği�
tim� �ö�l��di�il�� sivil to�lum ö�gütl��i, �amil��, 
�u�t v� ��maat �vl��i, vakıfla�) kulla�a�ak zihi�l��
�i ko�t�ol altı�da tutma�ı� daha istik�a�lı v� kalı�ı 
bi� �ö�t�m olduğu�u k��f�tti. Bu, “bilgi to�lumu” 
di�� adla�dı�ıla� çağı� zo�laması olduğu gibi g���
gi�likl� �ko�omik bü�üm��i� mümkü� olmadığı�
�ı b�li�t�� Fuku�ama’�ı� t�zi�i� d� bi� g���ği�di. 
Öz�tl�m�k g���ki�s� di�, �ğitim ku�umla�ı�da sa�
tı�a su�ula� bi� mal olma ko�umu�u� �a�ı sı�a, as�
k��l��mi� mümi�l��i�l� (sivil) ��olib��al fa�izmi� 
ö���likli ola�ak ba�vu�duğu a�açla�da� bi�i olma 
�olü�ü d� üstl��di.    

2htt�://www.aktifhab��.�om/kili�da�oglu�a�kilifli�ku�a���a�iti�
580245h.htm
3htt�://www.m�b.gov.t�/hab��l��/2012/Bugu�TvD�sif��.�df
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Türkiye eğitim sisteminin dönüşümü

Tü�ki��’�i� dö�ü�ümü, �ko�omik v� si�asal alt�
�a�ısı�ı� sağladığı imkâ�la�la diğ�� Müslüma� ül�
k�l��d�ki gibi sa��ılı olmadı: 12 E�lül Fa�izmi�i� 
ö�ü�ü açtığı İslam�ılık, m�v�ut ��maatl��i� d�s�
t�kl��m�si�l� hızla si�asalla�a�ak 2002’d� �KP 
adı�la iktida� oldu. Bi�çoğu Batı’da �ğitimi�i ta�
mamlamı� lib��al okumu�/�azmı�la�, si�asalla�a� 
İslam�ıla�a, ��olib��alizmi� �ko�omik tal��l��i�i 
���i�� g�ti�m� ka��ılığı�da di�� v� di�i g�u�la�a 
bü�ük imkâ�la� su�duğu�u göst��dil��. 

Kaza��ı� o�da dokuzu�u ti�a��tt� gö��� v� �sas�� 
bi� ti�a��t di�i ola� Müslüma�lığı�, lib��al �ko�o�
mik �olitikala�la ç�li�m�si söz ko�usu olamazdı… 
�KP, Dü��a Ba�kası, IMF v� �B’�i� ulusla�a�ası 
i� v� fi�a�s ku�ulu�la�ı adı�a fo�mül� �di� K�mal 
D��vi� ta�afı�da� Tü�ki�� u�gulaması�a dö��� 
�ko�omik �olitikala�ı sü�dü����ği�i, o ta�ih� ka�
da� ��k doku�ulma�a� a��ak �ko�omi�i� ���i 
ti�a��t ala�ı ola�ak b�li�l���� sağlık v� �ğitimd� 
��olib��al dö�ü�ümü ba�latı� biti��bil���ği�i kısa 
sü��d� ka�ıtladı. �KP, sağlık v� �ğitim ala�ı�daki 
dö�ü�üm �olitikala�ı�ı ��ç�t��� u�gu� bi� sı�a il� 
bi� bi� u�gulama�a soka�k�� b�sl��diği si�asal İs�
lam id�olojisi�i bu ala�la�a dahil �tm�si�i� k��di 
si�asal g�l���ği�i� d� ga�a�tisi olduğu�u fa�k �tti. 
Öz�llikl� �ğitimi� �KP içi� a�lamı, tilki�i� tavuk 
çoba�ı �a�ılması gibi bi� ���di (Ha�i,  tilki�� ta�
vuk çoba�ı olu� musu� di�� so�mu�la�, o da �� i� 
v��di�iz d� �a�madım di�� sit�m �tmi� �a…).

Ba�baka� R���� Ta��i� E�doğa� v� ku�ma�la�
�ı Batı�ı� ��oj� v� mali, “sol” lib��all��i� mo�al 
d�st�ği�i�  Kuz�� �f�ika v� O�tadoğu’�u� Müs�
lüma� ülk�l��i�� �ö��lik Batı o���as�o�la�ı�da 
üstl��diği �olü� ka��ılığı ola�ak v��ilmi� bi� ödül 
olduğu�u� fa�kı�da�dı. M�d�a�ı� sı�ı�sız d�st��
ği�i, Batı’�ı� olağa� zama�la�da �l��ti�i ko�usu 
�a�tığı a�ı�ı di�s�ll��m� ka��ısı�daki s�ssizliği�i, 
�üfusu�u� çoğu�luğu Müslüma� ola� Tü�ki��’�i� 
O�tadoğu’�a mod�l olu�tu�a�ak kada� di�da�la��
ması�a göst��il�� ho�gö�ü�ü� so�u�u olduğu�u� 
da bili��i�d��di. �� �KP �ö��timi, bö�l�si bi� 
si�asal atmosf��d�, k��di a�ı�ılıkla�ı�ı da dâhil 
�d���k Tü�ki�� �ğitim sist�mi�i mod���izm çiz�
gisi�d�� a�ı�dı. 

Umutsuzluğa mahal yok!

“Kü��s�l �ğilim” ola�ak su�ula� bu gidi�i� ��g�l�
l��m�si mümkü� mü�  Bü�ük çoğu�luğu� ��oli�
b��al �olitikala�ı, ka�italizmi� olağa� dö�ü�ümü 
ola�ak d�ğ��l��di�diği�i gö�ü�o�uz. Bu�da� dola�
�ı di���m� ���i�� kabull��i� su�duğu imka�la��
da� �a�a�la�ma�ı� daha makul bi� �ol olduğu�u 
dü�ü���, bi� dö��m solda� �si�l��mi� kalabalık 
g�u�la�ı� �tki� ko�umu�a baka�ak umutsuz olmak 
da va�. B���� ö�l� d�ğil; ka�italizm, tasfi�� �ttiği 
bi� düz��i� (f�odalizm) id�olojisi�i il�l�b�t kul�
la�maz. Di� v� o�da� ka��akla�a� dü�ü���l��i� 
�� ü��timd� �� d� tük�timd� sü�dü�ül�bili�, �s��k 
bi� ka��ak olmadığı�ı ka�italizmi� bilm�m�si 
ola�aksız. Kaldı ki bu bilgi ka��akla�ı, ilkokul 
düz��i�d�ki akli bilgil��l� bil� çü�ütül���k kada� 
da�a�ıksızdı� v� i�sa� aklı ka��ısı�da (bilim) ���
�ilm��� mahkumdu�. El��ti��l P�dagoji d��gisi�i� 
20. sa�ısı�da Gail Edwa�ds’ı� �v�u�a’da� v��diği 
hab�� umudumu daha da a�tı�dı. Edwa�ds, Gü�ü�
müzd�ki g�çmi� v� g�l���k: Di�al�ktik dü�ü��� 
v� öğ��timi� dö�ü�ümü ba�lıklı makal�si�d�, 
kusu�la�ı�a �ağm�� mod���ist �ğitimi� d�ği�im� 
ka��ı di���çli olduğu�u, hatta g�li�m�kt� olduğu�
�u bildi�i�o�. ��lı�o�uz ki �ko�omik v� sos�al 
ha�atı� da�atmala�ı�ı dikkat� alma�a�, sad��� bi� 
sı�ıfı� g�çi�i ihti�a�ı�ı ka��ılama�a dö�ük dö�ü�
�üml�� kalı�ı olamamaktadı�. Kısa�ası, umutsuz�
luğu mahal �ok…

İçi�d� bulu�duğumuz dö��md�, to�lumla�ı� Ta��
�ı içi� g���kli ola� bilgil�� ���i�� bilims�l sü��ç�
l��d�� �ld� �dilmi� �ğitims�l bilgil��� g���ksi�im 
du�duğu�u kim i�kâ� �d�bili�� Kim, okul ö���si 
�a�ı�daki bi� ço�uğu� müf��dat �ğitimi�� tabi tu�
tulması g���ktiği�i savu�abili�� Öm�ü üç�b�� �ılla 
sı�ı�lı bi� m�sl�k içi� kim asga�i o� �ıllık bi� �ği�
tim� �azı olu�� Kim, �a�attığı ha�al�ti� k��di�d�� 
akıllı olduğu�a so�suza d�k i�a�ı� ki� 




