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EĞİTİME FELSEFEYLE YAKLAŞMAK:
PLATON’UN MAĞARALILARI, TONY KAYE’İN KOPUŞ
FİLMİ, GATTO ve KİTLE İMHA SİLAHI OLARAK
EĞİTİM ve ROBİNSON CRUSOE NE YAPTI?
Metin BAL*

2

Özet: Bu makale eğitime felsefi bir yaklaşım denemesidir. İlk bölümde Platon’un Mağara
Alegorisi yorumlanır. İkinci bölümde Tony Kaye’in Kopuş filmi çözümlenir ve eğitimde eğitimcinin rolü ve sorumluluğu açıklanmaya çalışılır. Üçüncü bölümde John Taylor
Gatto’nun Eğitim Bir Kitle İmha Silahı kitabına dayanılarak günümüzün eğitim sisteminin birtakım olumsuz yönleri saptanır. Dördüncü bölümde Grigoriy Petrov’un Beyaz
Zambaklar Ülkesinde adlı kitabından yola çıkılarak eğitimle ilgisi bakımından Robinson
Crusoe’nun ne yapmış olduğu kısaca açıklanır. Sonuç bölümünde, eğitim alanında öğretmenler ve öğrenciler için faydalı olduğu düşünülen birtakım felsefi nitelikler saptanır ve
bu nitelikler iyi bir eğitimin gerçekleştirilmesi için her iki tarafa da önerilir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim felsefesi, Platon, Mağara Alegorisi, Tony Kaye’in Kopuş filmi,
John Taylor Gatto’nun Eğitim Bir Kitle İmha Silahı, Robinson Crusoe.
A PHILOSOPHICAL APPROACH TO EDUCATION: PLATO’S CAVE DWELLERS,
THE FILM DETACHMENT, INSTRUCTION AS A WEAPON OF MASS
DESTRUCTION AND WHAT IS DONE BY CRUSOE?
Abstract: This article gives a philosophical try to education. In first part, an interpretation of Plato’s Cave Allegory is given. In the second part, Tony Kaye’s film Detachment is
analysed and the role and responsibility of educator in education are tried to be explaind.
In the third part, by resting the argument on John Taylor Gatto’s book Weapons of Mass
Destrucion certain negative aspects of education system of present day are detected. In the
fourth part, by considering Grigoriy Petrov’s book Finland: The Country of White Lilies a
short explanation of what it was done by Robinson Crusoe in the context of education is
given. In conclusion, some philosophical properties thought to be useful to both educators
and students in the field of education are determined and offered them for the realisation
of a proper education.
Keywords: Philosophy of education, Plato’s Cave Allegory, Tony Kaye’s film Detachment,
John Taylor Gatto’s Weapons of Mass Instruction, Robinson Crusoe.
DEÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi, Doç. Dr., Web sayfası: www.metinbal.net E-posta: balmetin@
gmail.com
*2
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“Eğitim birçoklarının sandığı şey değildir.”
(Platon, 2018: s.235, prg. 518c)

1.Platon’un Mağara Alegorisi’nde Mağaralılar ve Felsefe Eğitimi
Eğitim sisteminde felsefeye yer veriliyor olsa bile genel olarak eğitime felsefeyle yaklaşılmadıkça bunun bir çözüm olacağını düşünmüyorum çünkü
Platon’un Mağara Alegorisi’ne bakarak konuşacak olursam, felsefe eğitimi de
duvara yansıtılan bir gölgedir. İnsanın toplumsallaşmasında ve toplumsal ilişkilerde felsefe eğitiminin iyileştirici ve kurucu rolleri olduğunu açıklayan ilk filozofun Platon olduğunu düşünüyorum. Platon bu konuyla ilgili açıklamasını Devlet
yapıtının “VII. Kitab”1ında gerçekleştirir. Platon genel olarak eğitim, özel olarak
ise felsefe eğitimi konusunu devletin iyi yönetilmesinin nasıl olabileceğiyle ilgili
düşünüşü sırasında tartışır. Platon’un ve hepimizin bildiği gibi mevcut eğitim
sisteminde öğrenciler mutsuzdur, eğitimciler de mutsuzdur. Platon bu açıklamasında mevcut eğitim düzenini eleştirip, yeni bir eğitim anlayışı önerir. Platon’un
bunu yaparken gözönünde tuttuğu amaç toplumun mutluluğudur. Eğitim hakkındaki amacını “bütün toplumu birden mutluluğa götürmek.” (Platon, 2018: s.
237, prg. 520a) olarak açıklayan Platon’a göre mevcut devlet düzeni ve onun ürünü olan eğitim sistemi mutsuzluk yaratmaktadır ve bu nedenle değiştirilmelidir.
“İnsanları mutluluğa ulaştıracak” şey ise maddi zenginlik sahipliği değil “akıl ve
erdem”li olmaktır. (Platon, 2018: s. 239, prg. 521a) İnsanı mutluluk yoluna sokacak şey ise felsefe ya da Platon’un tabiriyle “diyalektik”tir.
Toplumu oluşturan insanları eğitim bakımından düşündüğünde Platon,
insanların “aydınlanmış” ve “aydınlanmamış” olarak bölünmüş olduklarını
farkeder. (Platon, 2018: s. 231, prg. 514a) Platon “aydınlanmış” ve “aydınlanmamış” insanın durumunu betimlemek için, bugün “Mağara Alegorisi” adıyla
adlandırdığımız, içinde insanların yaşadığı bir mağara düşünür. Bu bir yeraltı
mağarasıdır ve bu mağaranın “ışığa açık uzun bir girişi vardır” (Plato, 1942: 119)
Mağara kapısına kadar uzun bir yol alınması gerekiyor. Yol uzundur fakat ışığa
açık bir yol bu. Mağara Alegorisi’nde mağara bir hapishanedir ve bu hapishane
“görünen dünya”dır. (Platon, 2018: s. 234, 517b) Mağaralılar “boyunlarından ve
bacaklarından zincirlenmiş”lerdir. (Plato, 1942: s. 119) Onlar kendilerine ve durumlarına değil “yalnızca karşıya/ileri doğru bakabilirler ve başlarını döndürmeleri zincirler tarafından önlenmiştir.” (Plato, 1942: s. 121) Mağara duvarlardan
oluşur. Duvarlar inşa edilmiş yükseltilerdir ve mağaralılarla gerçekler arasına
konulmuşlardır.
“Yüksekte yukarıda yanan bir ateşin ışığı, arkalarında bir uzaklıkta ateş ve
mahkumlar arasında ve onlardan yüksekte yol üstüne [yolu kesecek bir şekilde]
1

Devlet’in VII. Kitabı için bkz.: Platon, 2018: ss. 231-265. Prg. 514a-541b.
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inşa edilmiş, kukla gösterileri sergileyicilerinin kendilerinin önünde, üstünde
kuklaları gösterdikleri bölümler olan alçak bir duvar vardır.” (Plato, 1942: 121)
Yolumuzu kesen duvarın arkasındaki taşıyıcıların sergiledikleri şeyler çeşitli malzemelerden yapılmış “insana, hayvana ve daha başka şeylere benzer kuklalar”dır. (Platon, 2018: s. 231, prg. 514c) Mahkumlar şeyleri neyse o olarak ya
da bütünlüklü olarak görüyor değillerdir çünkü yalnızca “önlerinden geçirilen”
gölgeleri görmektedirler. Mahkumlar gerçeklerin bu yapay nesnelerin gölgelerinden başka bir şey olduklarını sanmazlar. Bir mağaralı kendisini “insan” olarak
tanımak istese, kendisini insana benzeyen o kuklanın duvardaki yansımalarında
arayacaktır. Bu nedenle, o şey ne olursa olsun, onun ne olduğunu sorduğumuzda Platon’un cevabı şu olacaktır: “O duvara yansıyan bir gölgedir.”
Platon sorar: “Bu bağlardan ve bu aptallıktan serbestlik ve iyileşme şekli
nasıl olacaktı?” (Plato, 1942: 123) İşte bu noktada felsefenin önemi görülür hale
gelir. Mahkumlardan “birini kurtaralım; zorla ayağa kaldıralım; başını çevirelim,
yürütelim onu; gözlerini ışığa kaldırsın.”(Platon, 2018: 515c, s.232) Mağaranın
içinden dışarı giden yol “dik ve sarp yokuştan” oluşur. (Platon, 2018: s. 232, prg.
515e) Duvarlar arasından giden mağara içindeki yol uzun ve ışığa açık fakat
dik ve sarptır. “Üst dünyaya çıkan yokuş ve yukarıda seyredilen güzellikler”
ruhun ya da zihnin “düşünceler dünyasına yükselişi”dir. (Platon, 2018: s. 234,
prg. 517b) Henüz alışmış değilsek gözlerimiz ilk karşılaştığımızda ne aydınlığa
ne de karanlığa dayanabilir. Böyle birinin “önce gördüğü her şey bir aldanma
ve bir yanılsama” olacaktı.(Plato, 1942: s. 123) Zincirlerinden kurtulmuş kimse
önceki gördüklerinin şimdikilere göre “daha gerçek” olduğunu düşünür. (Plato,
1942: 125) Bu yönüyle felsefe Platon’a göre “sahte”yi “gerçek”ten ayırabilmemizi
sağlar.
Platon felsefesiz bir devlet düzeninin sahte olduğunu düşünüyor. Düşünceyi
dikkate almayan bir devlet düzeni “gerçek bir varlık” sayılamaz. (Platon, 2018:
s. 238, prg. 520c) Platon böyle bir sahtekarlığa ve düzenbazlığa son vermemizi
önerir. Düşünceye önem vermeyen bir devlet düzeninde eğitim bakımından yeni
bilimler de ortaya çıkamaz. Araştırmacılar tarafından yeni bir bilim bulunsa bile
devlet yöneticilerine yararı dokunmadıkça, bulunmuş olan bu bilim tanınmaz
ya da geliştirilmez. Fakat devlet düşünceye değer verdiğinde bilimsel konularda yenilikçi kimseler araştırmacılara kılavuz olur ve “araştırmalar da sürekli ve
düzenli bir yola girince ardından buluşlar gelir.” (Platon, 2018: s. 249, prg. 528c)
Devlet yöneticileri tarafından açıklanan eğitim sisteminin siyasetten uzak bir
alan olduğu yönündeki ifadeler böylece Platon’a göre doğru değildir. Bugüne
kadar kurulup yıkılmış tüm devlet düzenlerinde gördüğümüz gibi eğitim her
zaman siyasi iktidarlar tarafından düzenlenmiştir. Eğitim sistemi siyasi iktidarlar için mevcut toplum düzenini sürdürmeye yarayan bir santrifüj işlevi görür.
Bu nedenle eğitimdeki köklü değişiklikler her zaman siyasi bir devrimden sonra
gerçekleştirilmiştir.
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Soralım: Ne zaman düşünceye başvurup düşünme, felsefe yapma gereği duyarız? Platon’a göre duyularımıza çarpan nesnelerden iki karşıt duyuş uyandıran nesneler “düşünceyi gerektirir. Uzaktan olsun, yakından olsun gördüğümüz
bir şeyin şu mu, bu mu olduğunu kestiremediğimiz zaman düşünürüz.”(Platon,
2018: s. 242, prg. 523c) “Düşünme gücü bir başka türlü güçtür.” (Platon, 2018:
s.236, prg. 518e) diyor Platon. Felsefe yapmak karanlıktan aydınlığa, fakat aynı
zamanda aydınlıktan da karanlığa geçme çabasıdır. Her zaman buralarda bulacağımız gerçek varlığa yükselme çabası gerçek felsefedir. Platon düşünceye
alışmamamız konusunda bizi uyarır. Felsefe yapmak bir hastanın tedavi olmak
amacıyla ilaca başvurmasına benzetilebilir fakat onun ilaçlara alışıp bağımlı
hale gelmesi sağlığına kavuşması ya da düşünebiliyor olması anlamına gelmez.
Alışmak ya da bağımlı olmak tedavi etmediği gibi hastalığı daha da kronikleştiriyor. Işığa ya da düşünceye alışmak bir kimsenin kendi kendisini kandırmasıdır.
Platon’un “gerçek felsefe” dediği şey zihni ya da “ruhu karanlıktan aydınlığa çevirme, yani gerçek varlığa yükseltme işi”dir. (Platon, 2018: s.239, prg. 521c) Zihni
“yukarıya baktıracak tek bilim, konusu gerçek varlık ve kavranan dünya olan
bilim” (Platon, 2018: s. 250, prg. 529b) felsefedir. (Platon, 2018: s. 253, prg. 531d)
Bir mağaralıyı duvarın önündeki mahkumiyetinden mağaranın çıkış kapısına
kadar yürütecek olan şey “felsefe yapmak” demek olan “diyalektik yürüyüş”tür.
(Platon, 2018: s. 254, prg. 532a) Bakılabilecek yerler duvardaki gölgeler sahnesi
ya da ışıldayan düşünceler sahnesidir. Diyalektik yürüyüş bakışımızı bu iki sahne arasında çevirerek gerçekleştirilir.
Mağaranın dışında, yukarıda yer alan düşünceler dünyasının ya da “kavranan dünyanın sınırlarında “iyi” ideası vardır.”(Platon, 2018: s.234, prg. 517c)
“Görülen dünyada ışığı yaratan ve dağıtan” “iyi” ideasıdır. (Platon, 2018: s.234,
prg. 517c) İnsan ancak bu iyi ideasını “gördükten sonra iç ve dış hayatında bilgece davranabilir.” (Platon, 2018: s. 235, prg. 517c) Görme ve kavrama gücü ruhta
ya da zihinde kendiliğinden vardır ancak onun “iyi”ye çevrik olması bir çaba
ya da eğitimle, kısaca felsefe ya da diyalektik yürüyüşle gerçekleşebilir. Böylece
Platon’a göre “eğitim birçoklarının sandığı şey değildir.” (Platon, 2018: s.235,
prg. 518c) Eğitim ruhun görme gücünü ya da zihnin kavrama gücünü ““iyi”den
yana çevirme ve bunun için en kolay, en şaşmaz yolu bulma sanatıdır.” (Platon,
2018: s. 236, prg. 518d) Mağaradayız. Mağaradayız çünkü varolanları neyse oldukları gibi, başka bir deyişle, “gerçek” haliyle göremiyoruz. Platon böyle bir
görünün ancak mağaranın dışında mümkün olabileceğini söylüyor fakat biz sürekli olarak mağaranın içindeyiz. Bunun farkında olan aydınlanmış bir kimse
eskiden yaşadığı gibi yaşamak istemez: “Bir daha dönmez o hayata.” (Platon,
2018: prg. 516e, s. 234)
On dört yıldır öğrencilerime sorduğum “felsefeyle nasıl tanıştınız?” sorusuna verilen cevapların büyük kısmı “lisedeki felsefe öğretmenim yoluyla tanış226
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tım” ifadesidir. Felsefenin genel olarak gerçekleştirdiği şey düşünmeyi varlığa,
doğruya, güzele ve iyiye bağlama ya da bu bağlantının nasıl kurulmuş olduğunu
anlama ve sorgulama çabasıdır. Bu bağlantıyı kurmak, kurulu olan bağlantıyı
eleştirmek ve dönüştürmek üzere düşünmeyi harekete geçirmekte felsefe öğretmenleri sorumludur. Düşünme gücü zorla harekete geçirilemez. Katı bir devlet
düzeni önerisi yaptığı sırada, kitap neredeyse bitmek üzereyken Platon şöyle
diyor: “Öğretim, zorla yaptırılan bir işe benzememeli”dir. (Platon, 2018: s. 259,
prg. 536e) Platon felsefenin toplum içinde gözden düşmesinin sorumlusu olarak
felsefecileri, felsefe eğitimcilerini görür. Şöyle der: “Felsefenin gözden düşmesi,
onunla uğraşanların ona layık olmamaları yüzündendir.” (Platon, 2018: s. 258,
prg. 535c) Felsefeyi bu tür kimselerden öğrenemeyiz. Felsefenin toplumda anlaşılmamasının nedenlerinden bir diğeri de filozof ile aramızdaki farkın ne olduğunu düşünmememizdir. Özellikle eğitim alanındaki yöneticilerin ve eğitimcilerin büyük kısmının kendilerini sanki onlar hakikatin efendileriymiş gibi görmelerinin ve bu şekilde davranmalarının nedeni bu olabilir. Kendisine yönetici
ya da eğitimci, okur yazar ve entelektüel denen bir kimse “filozof” ile arasındaki
farkı yok sayılmamalıdır.
Kamunun onunla karşılaştığı yerde felsefe daha çok gözden düşüyorsa, o
halde felsefe yapmak isteyen bir öğrenci ne yapmalıdır? Platon’a göre bir kimsenin aydınlanma konusunda izleyeceği en güvenli yol “kendi kendini yetiştirip”
eğitmesidir (Platon, 2018: s. 238, prg. 520b), kısaca otodidakt olmasıdır. Kılavuzla
başlayabiliriz ancak sonsuza kadar onun peşinden gidemeyiz. Eğer öyle olsaydı
ilk filozof son filozof olurdu. Üstelik başkalarının yardımıyla aydınlanma olanağı çoğu zaman, büyük ihtimalle, engellenmiş durumdadır. Dahası, Platon’a göre
daha önce başkalarını zincirlerinden çözmeye, yukarıya götürmeye” kalkışan
kimse çoğunluk tarafından ilk fırsatta yok edilecek biri olarak damgalanmıştır.
(Bkz. Platon, 2018: s. 234, 517a) Böylece, mağaranın uzun ve sarp yolunu katedip
kavranan dünyayı ya da düşünceler dünyasını gördükten sonra dönüp mağaralılar arasına gelip oturmuş bir kimsenin buradaki hali “gülünç”tür. (Platon, 2018:
s. 235, prg. 517d) Hatırlayın, Thales yıldızlara bakarken çukura düşer ve bu haliyle etrafındakilere gülünç gelir. Mağaranın ışığa açık ağzına ya da geriye, gölgelerin yansıdığı duvara dek yürüyoruz, hepsi o kadar. Aydınlanmış kimse ya da
filozof diğer mağaralılara duvarları kırarak ulaşamaz. Platon duvarı kırmaktan
ya da mağaranın dışına çıkmaktan söz etmiyor, fakat “iyiyi doyasıya seyretmiş
kimseleri bugünkü gibi kendi hallerine bırakmayalım” diyor. Platon iyiyi seyretmiş bu kimselere bir çağrıda bulunur: “Yukarıda durakalmasınlar, mağaradaki
mahpuslar arasına dönsünler.” (Platon, 2018: s. 237, prg. 519d) Felsefe eğitimi
mağaranın dışında yaşamak için değil, aksine, mağaranın içinde yaşayabilmek
içindir. Devlet yöneticileri ve eğitimden sorumlu kimseler savundukları ve uyguladıkları sistemin Platon’un bu düşüncelerine dayanıklı olup olmadığını test
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edebilirler. Diyalektik yürüyüş mağaranın ışığa açılan ağzına varmakla tamamlanmış olmaz. Bu kimse daha sonra kendisini “mağaraya indir”melidir. (Platon,
2018: s. 263, prg. 539e) Bu haliyle Platon’un Mağara Alegorisi eğitim hakkında
elden ele geçirilerek bugüne ulaşmış bir meşale olarak görülebilir.
2.Tony Kaye’in Kopuş (2011) Filminde Eğitimin Sorgulanması
Eğitim yalnızca resmi bir iş değildir. Bir öğretmenseniz eğer ya da bir zamanlar okulunuzun sıralarında oturduğunuz öğrencilik günlerini hatırlarsanız
“eğitim” sözcüğü duygu ve düşüncelerinizde cisimleşir ve onu, öğretmenleriyle, öğrencileriyle, sınıfları, duvarları, sıraları, bahçeleri ve canlı türleriyle yaşayan bir şey olarak hissedersiniz. Kendi eğitiminizle ilgili olarak geçmişi ya da
şu anki durumunuzu düşündüğünüzde kendinize sık sık şöyle seslendiğinizi
duyarsınız: “Daha iyisi olabilirdi”, “neden birtakım şeylerin daha önceden farkına varamadım,” “ailem bu konuda daha bilinçli olabilirdi,” “bunu da öğrenmeliydim.” Aldous Huxley’in Ses Sese Karşı (1928) adlı romanında dediği gibi:
“Bilmemek ne kadar sinir bozucu! Eton’da geçen bütün o yıllar… Neden anlamlı
bir tek şey bile öğretmediler bana?”2 Bunun yanında şunları da söylüyorsunuzdur: “Okulun koşulları eğitime daha yatkın olabilirdi,” “öğrencilerle daha fazla
ilgilenilebilirdi,” “her türlü aşağılayıcı davranışa karşı insan onuru ve saygınlığı
üstün tutulabilirdi”, “daha yararlı şeyler öğrenilebilirdi,” “keşke öğretmenlerin
maddi bir sıkıntıları olmasaydı,” “matematik öğretmeni gülmesini öğrenebilirdi,” “fizik öğretmeni ders anlatırken yüzümüze bakabilirdi,” “edebiyat öğretmeni en azından bir roman okutabilirdi,” “bizim de bir hayatımız olduğunun farkına varılabilirdi”, “tarih öğretmeni benim olaylarımı da konuya bağlayabilirdi,”
“felsefe dersini başka branştan öğretmenler değilde felsefe öğretmenleri veriyor
olabilirdi,” “ders denilen şey bir ırkın, dinin propagandası olmayabilirdi,” “bir
müzik enstrümanı çalmayı öğrenebilirdim”, “bu 12 yılda bana bir yabancı dil
öğretilebilirdi,” “mezun oldum fakat keşke bir şeye başlamış ve bitirmiş hissedebilseydim.” Bunları düşündüğünüzde, böyle anlarda her şeyden koparsınız fakat daha derinden hissedersiniz, çünkü geriye dönüp baktığımızda tam tersinin
gerçekleştirilebileceği olanaklar mevcut iken şimdi nelerden yoksun kaldığımızı
fark ettiğimizde kopmuş hissediyoruz. ABD’li yönetmen Tony Kaye’in (1952-)
Kopuş (Detachment) (2011) filmi Albert Camus’nün böyle bir sözüyle başlar: “Ve
hayatımda bir ve aynı anda hiç böylesine kendimden kopmuş ve bir o kadar da
derinden hissetmemiştim.”
Kopuş filmi eğitime eleştirel yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Tony Kaye eğitim hakkında dünyanın çoğu yerinde benzer durumlar olduğunu ustaca ortaya
Aldous Huxley’in Point Counter Point (1928) adlı kitabından aktaran: Gatto, 2018: 193. “How infuriating not to know! All those years at Eton… Why didn’t they teach me anything sensible?” Gatto, 2009:
123. Türkçesi için bkz.: Huxley, 2015.
2
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koyuyor. Filmin başrolündeki Henry Barthes için okul koridorlarındaki yürüyüş sıradan ve bildik değildir. Yalnızca “bir farklılık yaratabileceklerine inanmış” insanların öğretmen olması gerektiğini düşünen Barthes şunu soruyor:
“Koridorlarda yürürken kaçınız omuzlarında ağır bir yük hissediyor?” Bana
göre eğitim öğrenmeye başladığımız ilk etkinliğimiz olan dinlemekle başlar.
Konuşma ve düşünme bunu izler. Şu soruları eğitimin gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında düşündürücü buluyorum: Dinleyebiliyor muyuz? Konuşabiliyor
muyuz? Düşünebiliyor muyuz? Barthes bu konularda incelikli bir anlayış sergiliyordu. O okulun duvarlarını duyabilecek kadar gelişmiş bir duyarlılığa sahip bir
öğretmen. Filmin sonunda Barthes bu durumu anlamak, hissettirmek için Edgar
Allan Poe’nun “Usher Evi’nin Çöküşü”3 (“The Fall of the House of Usher”4) kısa
öyküsündeki sözleri hatırlatır: “Usher Evi yaşayan bir varlıktı.”5 Barthes okulun
terk edilmiş binalar, kullanılmaz durumda harap eşyalar arasında terk edilmiş
öğrencilerin kaybedildiği bir döküntü enkaz olduğunu fark eder. Onun okulda gördüğü şey şuydu: Ne olduğu belirsiz, silik, bir lekeden ibaret kimseler,
bir molozla doldurulmuş, betonlaştırılmış, ne olduğu belirsiz bir moloz içinde
tutuluyor ve buna “eğitim” deniliyordu. Çoğunluk aldığı eğitime geri dönüp
baktığında onun hakkında söylediği belki de tek olumlu cümle: “Oradan canlı
çıkabildik.” Gerçekten de, insansoyunu üreten insanlar, bedensel olarak ürettikleri insana sahip olduklarını düşünüyorlar. Fakat bu çocukların eğitimi konusuna geldiğimizde onların aileye terk edilemeyeceğini düşünmeye başlıyoruz.
Çocuklar çoğunlukla terk edilmişler gibi görünmekteler: Ailelere, öğretmenlere,
binalara, sokaklara, vb. şeylere terk edilmiş görünüyorlar. Bu kimseler nereye
ait? Onları nerede görmek istiyoruz? Çocuk yapmanın rutin bir iş olarak yapılacaklar listesine konulduğu bir mekanizmada bir kimse dünyaya getirildiğinde
ait olduğu yere çağrılmış oluyor mu? Bir kimsenin nereye ait olduğuna karar
vermek güç ve tehlikeli bir iş ancak onun kendisini anlayan bir kimseye muhtaç
olduğunu biliyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki ilginin çok azı bile bir öğrencinin
hayatında çok şeyi değiştirebilir. Barthes böylece eğitim kurumunun ona bırakılan kimsenin sorunuyla ilgilenmesini bir zorunluluk olarak görür. İletişimsizlik
belirtilerini gözden kaçırmamalıyız. Öğretmenin tek ve biricik çabası düşleri
gerçekleştirmenin mekanizmasını kurmaktır. Ulaşılmaz bir yere konulduğunda “mükemmel”lik için çabadan, daha baştan vazgeçiliyor. Bir kimseyle iletişim
kurmak, özel ilgi gerektirir. İlgi bir kimseyi özel hissettirir, onun gerçek bir kimse
olduğunu hissettirir. Bunu yapmaya değer. Öğretmenin gücü ideale ulaştırmaya
yetmez, sadece bunların ulaşılabilir olduğunu ve bunlara nasıl ulaşılabileceğini
“Usher Evi’nin Çöküşü” öyküsü için bkz. Poe, 2002: ss. 335 – 349.
“The Fall of the House of Usher” öyküsü için bkz. Poe, 2009: ss. 221 - 237.
5
Filmde geçen bu repliğin çıkarıldığı “Usher Evi’nin Çöküşü” öyküsündeki cümle: “Evin taşlarının
diziliş tarzı, bu taşları kaplayan yosunlar, etraftaki çürük ağaçlar ve hepsinden öte bu dizilişin uzun
süredir bozulmamış olması ve gölün dingin sularında yansıması evin hissedebildiğini gösteriyordu
ona göre.” (Poe, 2002: 343)
3
4
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gösterebilir. Öğretmen idealin ne olduğunu tam olarak söyleyemeyebilir fakat
buna rağmen ona yalnızca işaret etmesi bile birçok şeyi değiştirebilir. Yetkililer,
öğretmenler ve öğrenciler hiçbir sorun yokmuş gibi davranamazlar. Böylece eğitim kitapla hoca ya da öğrenciyle okul arasında olan şey değil hocayla öğrenci
arasında inşa edilen bir dokudur. Bu nedenle eğitimle ilgili deneyimler hayatımızın en canlı anılarını oluşturur. Öğretmen herkes için gerçek anlamda bir
“ilk”tir. Öğretmenler onlara bırakılmış kimseler için düşünme ve ufkun oluşumu
ve açılması adına bir ilktir. İşte bu nedenle ilk öğretmenlerimiz unutulmazdır.
İnsanın nasıl öğreniyor olduğuna baktığımızda yukarıda söylenen şeyi daha
iyi anlayabiliriz. İnsan taklit özelliğiyle diğer türleri geride bırakır. Doğamızı
kuran maskeler arasında, bu maskelerin en gerçeği olur mu? Doğanızı siz yaparsınız, o nedenle maskeler çoktur ve biri en az diğeri kadar gerçektir. Eğitim
gerçekten de taklitle başlar, bu nedenle öğretim yöntemi başlangıçta ve bir süre
boyunca didaktik ve realist olmak zorundadır, çünkü taklit eden öğrenci öğrenir.
Fakat, öğrenim yalnızca öğrencinin öğretmeni taklidiyle gerçekleşen bir etkinlik
değildir. Tuhaf karşılanabilir ancak öğretmen de öğrenciyi taklit etmelidir. Bu,
öğretmenin de öğrenciyi tanıyabilmesi için gereklidir çünkü öğretmen öğrencisini ancak böyle canlandırabilir. Kimin neyi taklit edebileceğini saptamak için önce
öğretmen öğrenciyi, onun taklit edeceği rolü kendi zihninde canlandırarak taklit
etmeli ve öğretmen ancak bunun ardından öğrencisine yakışacak rolü vermelidir. Böylece, eğitimin öğretim ve öğrenimi kapsayan karşılıklı bir faaliyet olduğu
anlaşılabilir.
Eğitimin gerçekleştiğini ne zaman hissediyorsunuz? Bunun kanıtına sahip
misiniz? Ne olunca eğitilmiş olduğunuzu anlıyorsunuz? Eğitim nerede gerçekleşiyor? Dünyanın birçok yerinde eğitimin dine teslim edilmiş durumda olduğunu görüyoruz, çünkü dini öğretiler insanın nereye ait olduğunu en katı ve
kesin sınırlarla belirlemişlerdir. Din kurumlarının görünüşte sağlam, sürekli ve
başarılı olduklarına duyulan inancın kaynağı onların sabit, değişmez ve sorgulanamaz olduğu düşünülen dogmalar üzerine inşa edilmiş olduğuna inanılmasıdır. Kendinizi aldatmak en güvenli olduğunu düşündüğünüz yerde gerçekleşir.
Örneğin nükleer santraller en korunaklı, en güvenli yerlerdir çünkü en tehlikeli
alanın orası olduğunu biliyoruz. Ya da bir güvercini yerde uçmuyor halde gördüğümüzde onun bir tehlikede olduğunu düşünebiliriz fakat uçmak onun doğasında vardır. Onun güvenliği onun doğası tarafından güvenceye alınmıştır.
Kendimize gelirsek, insan düşünür, bu onun için güvenli durumdur fakat düşünce doğal bir şey değildir, öldürücü de olabilir. Tam da bu nedenle insan için
en tehlikeli yer düşüncedir. Peki, bir öğrenci ya da bir öğretmen düşünce bakımından kendi güvenlikleri için ne yapıyorlar? Başka bir deyişle kendimizi nasıl
varederiyoruz?
Eğitimin gerçekleştiğini düşündüğümüz ilk aşama olan yazıyla, okumayla
ilişkimiz nedir? Gramatik olarak okuma yazma öğreniyoruz fakat okur yazar
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olabiliyor muyuz? Duygusal açıdan baktığımızda eğitim denilen bu şeyde sevgimiz mi yoksa nefret mi artıyor? Hatırlayacak olursanız ilköğretimdeki anılarımız
bir korku imparatorluğunda geçiyor ve hatırladığımız tek şey kaçış planlarımız.
“Kaçma” sözcüğünün en yaygın bildiğimiz kullanımı “hapishaneden kaçmak”
ve ikinci sırada olmasına rağmen daha sık duyduğumuz “okuldan kaçmak” sözcüğüdür. Bugün eğitimin içindeki durumumuza baktığımızda bu kaçışımızın
sürdüğünü görüyorum. Uygar insan hayatta kalması ve bakımı en zor canlılar
arasındadır. Fakat uygarlık geliştikçe ve ihtiyaçlarımız arttıkça bu işi daha da
zorlaştırıyoruz gibi görünüyor. Poe’nun öyküsündeki Usher’in evi yoğun bir
duyarlılıktan çöküyor, fakat zamanımızın birçok devlet düzenindeki egitim sisteminin çökük durumda olduğunu görmek için duyarlı olmaya bile gerek yok.
Yaşamak için ister istemez öğreniyoruz. Fakat bir süre sonra öğrenilen şeylerin
yaşamla ilgisi olmadığını gördüğümüz yerlerde, eğitimin zorunlu olması gerektiği fikri uyanıyor.
Öğretmenler çalışma dünyası içinde memur ya da işçi statüsünde çalışıyorlar. Bu niteliğe sahip olan daha çok sayıda öğretmen adayı çalışma dünyasının
içinde yer almıyor fakat buna rağmen düşünceleriyle toplumu etkilemeye devam ediyorlar. Filmimizin kahramanı Barthes da ücretli, geçici, yedek öğretmen
olarak çalışan bir kimsedir. Onun meslek hayatı şu soruyu düşündürür: Henüz
bir devlet haline gelememiş toplulukların kendi içindeki eğitim düzenlerinde
“öğretmen açığı” tabiri tuhaf karşılanmayabilir fakat uzun zamandır bir devlet
haline gelebilmiş bir toplumsal yaşam içinde “öğretmen açığı” ne anlama gelir?
“Öğretmen açığı” olan bir toplumsal sistemin değişimi konusunda umutsuz olan
Barthes yalnızca kendi hayatını bu şekilde sürdürmeye çalışır. Barthes mesleğinin özlük hakları ve maddi koşulları bakımından kendi durumunu ironik olarak
şöyle tanımlar: “Beladan uzak durmak istiyorum, sorumluluk almak istemiyorum, işim düzeni sürdürmek.” “Ben parayım, bir dolar gibi el değiştiriyorum.”
Öğretmen Madison, Barhes’a sorar: “Senin hikayen ne peki?” Barthes: “Alındım
ve satıldım, ben yokum. Tıpkı senin gibiyim.” “Sadece bir okulda ders veriyorum.” Barthes başka bir yerde de şunu söyler: “Bugün bir şeyin farkına vardım.
Ben yokum aslında Sarah. Beni görebilirsin ancak ben boşluğum.” Durum budur
fakat Barthes bu koşullara boyun eğmez. Barthes şunu bilir: Öğretmen ve öğrenci
arasında direnç olduğunda öğretim gerçekleşmez fakat bir öğretmen koşullara
direnebilir ve tüm bunlara rağmen öğretimi gerçekleştirebilir. Bir kimse ezilmiş
olmasına rağmen hayatını bir şekilde sürdürebilir. Onun ezilmiş olmasının nedeni taşıyamayacağı bir yük altında kalmış olmasıdır. Bu kimseler yok sayılır, oysa
onlar hala orada, bu yükün altında durmaktadırlar. Onlar ezilmiş kimselerdir,
fakat hala vardırlar.
Eğitimde her yerde “iyi” öğretmen ve “iyi” öğrenci aranır, çünkü eğitimde
en iyisi hedeflenir. Eğitimin itibar ve saygınlığının kaynağı da işte bu “iyi” he-
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defidir. Her türlü kusura rağmen “iyi”ye dönük çaba, öğretmeni ve öğrenciyi
değerli kılar. Konu ne olursa olsun “iyi”ye dönük merak ve ilgi uyandırmak ve
bunu sürükleyici kılmak eğitim etkinliğinin dinamiğidir. Barthes şikayet etmez,
elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır. Hepimizin beklentisi de bu değil mi?
Eğitim koşulları ve eğitim sistemi ne olursa olsun, hepimiz bir öğretmenin ağır
sorumlulukları her durumda taşıması gerektiğini düşünürüz. Bunu yapmadığı
zaman o kimseye “öğretmen” denmesini yakıştıramayız.
İnsanlar çocuklarını neden eğitir? Ebeveynleri çocuklarını okula götürdükleri ilk gün onları buna nasıl ikna etmişlerdir? Okulun ilk günü, çocuklarını ikna
etmek için onlara artık büyüdüklerini ve yalnız başına hareket etme yeteneği kazanmaları gerektiğini söylerler. Ebeveynler çocuklarını terk ederken bunu söylerler fakat onlarla birlikte yaşarken çoğu zaman onların henüz çocuk olduklarını
ve henüz sırası gelmediği için beklemeleri gerektiğini söylerler. Bu çocuklara,
onları “okul” denilen bir yere götürüp bir süre orada tutmayı nasıl kabul ettirdiler? Gerçekten onlarla bir iletişime geçerek mi yaptılar bunu? Mevcut eğitim
anlayışı ve düzeninde, en başta olduğu gibi, iletişim çoğu zaman yoktur. İdeal
olmak üniformel olmak değildir. Bu koşullara rağmen bir öğretmen aile ve eğitim sisteminin öğrencilerle mevcut temas tarzı olan şiddeti iletişime çevirebilir.
Barthes: “Bir birey olmak için vermemiz gereken mücadele hakkında hiç kimse
düşünmüyor.” Barthes, başka bir yerde: “Koruma gibi bir sorumluluğumuz var.”
Bu nedenle Barthes kopmuş öğrencilere karşı disiplinli davranır. Eğitimdeki ciddiyet ve disiplin eğitimin bir toplum düzeni oluşturmanın en yaygın ve güçlü
mekanizması olmasından kaynaklanır. İnandığınız bir dünyanın gerçek olabileceğini düşünmek, gerçekten öğrenmek, bilmek isteyip istemediğimizi sormak
ve disiplinli, azimli öğrenciler olmaya sevk eder. Eğitmen Barthes’ın yaptığı gibi
erdemleri mutlulukla hatırlatmalı, bunların deneyimlenebilir olduklarının kanıtını sunmalıdır.
Mevcut eğitim sistemi içinde Barthes gibi bir öğretmen tuhaf karşılanır ve
Barthes onun hakkında söylenen itibarsızlaştırmalara kulak asmaz. Şöyle der:
“Bana ne söyledikleri önemli değil.” Böyle der çünkü Barthes içinde yaşadığı
toplumun bu mevcut halinden kopuk yaşamaktadır. Dünyadan kopmuş kimselerin böyle olmalarının, her biri için farklı olabilecek sağlam nedenleri olmalıdır.
Barthes’ın annesi Patricia’nın kendi babası, Barthes’ın dedesi Henry tarafından
tecavüze uğramış olduğunu anlıyoruz ve bu nedenle Patricia aşırı doz ilaçla intihar etmiştir. Bunun sonucunda dede Henry, kızı Particia’ya yaptıklarından dolayı şimdi ölüm döşeğinde pişmanlık duymaktadır. Dede Henry, torunu Barthes’ı
büyütürken ona verebileceği benzer bir zararı önlemek için Barthes’ın odasını
Barthes’a içerden kilitletiyordu. Barthes o zamandan beri, dünyadan kopmuştu.
Kendisini kitlediği odasında dünyanın bu halinden farklı da olabileceğini hayal
etmişti. Kendimize soralım: Toplumun mevcut bu halinden ne zaman, nasıl ko232
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puyoruz ve bu kopuşun farkında mıyız? Barthes şöyle sorar: “Bir çocuk, hayattan koptuğu o hassas anı farkedebilir mi?” Çocukluğuna dayanan bu kopuşla
Barthes, okula bir tane bile velinin uğramıyor olmasını yadırgatıcı bulmaz, şöyle
der: “Kendimi evde hissediyordum.” Barthes böyle der çünkü kendisiyle birlikte
öğrencilerin okula kilitlenmiş olduğunu deneyimliyordu.
Anlamak istiyoruz. Anlaşılmak istiyoruz. Bunun için dinlememiz ve dinlenilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu bir tür müzik etkinliğine benziyen sanatsal bir çaba. Fahişelik yapan çocuk yaşta bir kimse olan Erica Lewis de kopmuş
bir kimsedir. Bir otobüste onunla karşılaşan Barthes, sorumluluk duygusuyla
ona yardım etmeye çalışır. Barthes’ın Erica’ya öğrettiği en önemli şey kendi hayatından ve başkalarından sorumluluktur. Barthes sorumluluğun ne demek olduğunu öğretiyor: Kendi hayatını değerli bulmak ve ona değer katmak. Erica
sorumluluğun bir kimsenin kendi yalnızlığının meselesi olduğunu anlar. Başka
bir kimsede sorumluluk duygusu uyandırmayı Barthes şöyle tanımlar: “Denizde
sürüklenip, buna rağmen birine can yeleği atmaya çalışmaktır bu.” Barthes
Erica’yı kendi kopuşunun nedenlerinin farkına vardıracak şekilde düşündürür.
Şöyle der: “Hayatın mahvolduğunda, zaman ve olay neydi bilmiyorum. Bunun
cevabı bende değil.” Barthes’ın ilgisine şaşıran Erica: “Neden bunu yapıyorsun?”
diye sorar. Erica bu soruyu sorar çünkü Barthes onunla empati kuran, iletişim
kuran ve ona varolan bir şey olduğunu kanıtlayan ilk kimsedir. Barthes Erica’yı
anlar. Bir öğretmen bu şekilde öğrencilerin kendilerini hissetmelerini, onların
gerçekten varolduklarını hissetmelerini sağlayabilir. İşte böyle anlarda öğrenciler bu tarz öğretmenlere ihtiyaçları olduklarını anlarlar. Öğretmen olarak bizler
gerçekten bize ihtiyacı olana, özgürlük talep edenlere itaat ve hizmet etmeliyiz.
Eğitimle ilgili olması gereken öneriler söylendikleri kimseleri şaşırtmaz, çünkü
olması gerekendir böylesi, ikna konusu bile olamayacak kadar hayatidir.
Barthes karatahtaya dört sözcük yazar: Assimilate (özümsemek), ubiqutious
(her zaman, her yerde), ubiquitous assimilation (her zaman, her yerde özümsemek)
ve doublethink (doğru olmadığını bildiğiniz halde yalanlara kasten inanmak.)
Doğru olmadığını kolayca anlayabileceğimiz birtakım fikirleri her yerde ve her
zaman özümsememiz isteniyor. Örneğin günlük hayatta medyanın kadınlara
verdiği sürekli mesajlardan biri şudur: Benim mutlu olmak için güzel olmam
lazım. Güzel olmak için estetik yaptırmam, zayıf olmam, ünlü olmam, şık olmam
lazım.” Barthes kadınları bir meta olarak kabul etmemizi dayatan bu fikirlere
karşı “hayalgücümüzü geliştirecek şekilde okuma”mızı önerir.
Barthes: “Tek bir kuralım var, derse katılmakta özgürsünüz.” Jerry adındaki öğrenci Barthes’a hakaret eder ve Barthes’ın çantasını fırlatır. Barhes: “Jerry
o çantanın içi boş, hisleri yok.” Başka bir durumda ise bir kediyi çantada vahşice öldüren öğrenci Raven’e Barthes şunu sorar: “Ne hissediyorsun Raven?”
“Tuzağa düşmüş hissediyorum, bu kedi gibi.” Cevabını veren Raven kendi
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yaşamını nasıl değiştirebileceğini bilmemektedir. Raven kendisiyle uğraşacağı
yerde kendisini kediyle özdeşleştirir ve onu öldürüp yok ederek onunla birlikte kendisini de kurtardığını düşünür. Bu olayda olduğu gibi bir şeyi hissedince
kendimizle bağımızı tekrar kurmuş oluruz. Öğretmenin işi bitmez çünkü “hepimizin sorunları var.” İlgilenilmemiş bir sorun kendisini yeniden üretir. Acının
nedenini düşünmez isek acıyı öğrenci Raven gibi insanlara ya da diğer türlere
işkence yaparak yeniden üretiriz. Öğretmen sorunla ilgilenmeli, öğrenciye onun
mahrum bırakıldığı bir şans verebilmeli.
Barthes’ın eğitime düşünceli yaklaşımı bize şunları düşündürür: Kendinizi
önemsemek, kendi savaşınızdır. Başka bir orduyu bunun için görevlendiremeyiz. En büyük problem, size ait olanıdır. Size öğretilenler arasında öğrendiklerinize yakından baktığınızda, onların hiç de size öğretilenler olduğunu görmezsiniz. Bir kimseyi o kimse yapan, bizi biz yapan nedir? Bir makinanın nasıl çalıştığı, parçaları ve nasıl düzeltilebileceği, çalışır halde nasıl tutulabileceği bilinir.
Bu sisteme göre bir kimse bir makine gibi çalışır vaziyete getirildiğinde sorunlar
çözülmüş, önlenmiş, işler yoluna girmiş gibi görünür. Bu durumda, bir kimse en
azından kendini, içinde bulunduğu durumu ifade edebilse bile çok şey başarılmış olacak.
Bu bölümün sonucu olarak, yaşam sürekli öğrenmektir. Şöyle ya da böyle
eğitim sürekli olarak devam etmektedir. Yaşamda kalmak için bunu yapmak zorundayız. Nasıl bir yaşam istiyor olduğumuz sorusu eğitimin ütopik içeriğini ve
yaşamın sürdürdüğümüz halinin değiştirilebilir olduğunu gösterir. Öğretmen
öğrencisinin hayattan koparıldığı anı bulmasına yardımcı olup, yaşamla olan
bağı yeniden sağlamasında destek olabilir. Öğretmen öğrencinin ne olduğuyla
değil, nasıl öyle olacağı ve nasıl olabileceğiyle ilgilenmelidir. Eğitimde ideal olan
şey öğrenci ya da öğretmen değil, hem öğrenci hem de öğretmen açısından öğrenmeye açık olmaktır. Sıradışı, bayağı olmayan bir tutum takındığımızı göstermedikçe inandırıcı olamayız. Herkes sorguladığını ve geliştiğini deneyimleyebileceği noktaya doğru gitmelidir.
3. Günümüzün Global Dünyasında Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Durumu:
Bugün ulusal ya da uluslararası medyada eğitimle ilgili haberlere bakınca
bunların çoğunluğunda dikkat çekici olan şey eğitim kurumlarının ve orada
çalışanların itibarının halkın gözünden düşmüş durumda olmalarıdır. Bugün
herkesin birbirine söylediği gibi: Okula gitmek ya da bir diploma sahibi olmak
“eğitimli olmak” anlamına gelmez. Peki bir eğitimci kendisinin ve öğrencilerinin
hangi özelliklerini geliştirmeye dikkat etmelidir? Felsefe bu konuda ne yapabilir? Ben bu kitaplarla ve bu filmle bir felsefeci olarak ilgilendim, fakat başka bran234
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ştan bir eğitimcinin dikkatini başka özellikler çekebilirdi. Eğitimle ilgili olarak
beni düşündüren sorun “zorunlu öğretim” (forced schooling) (Gatto, 2009: xv) ya
da “zorunlu kitlesel eğitim” (mass schooling of a compulsory nature, xvi) ve “ev
okulu” (homeschool, s. xv) arasındaki tercih tartışması değildir, çünkü birbirine
karşı gibi görünen zorunlu öğretim ve ev okulunun, her ikisinin de amacı “iyi
insan yetiştirmek, iyi vatandaş yetiştirmek, herkesin elinden gelenin en iyisini
yapmasını sağlamak”, “genç nesli bilgilendirmek veya onların zihinlerini aydınlatmak”tır. (Gatto, 2018: 21) Ayrıca dikkatli bir öğrenci kendisine verilen eğitimin kendi başkaldırı ve özgünlüğünü bastırıp bastırmadığını, kendisini tehdit
oluşturmayacak bir şekilde köreltip köreltmediğini ve onu idare edilebilir kılıp
kılmadığını fark edebilir. Bunun ötesinde, öğrenci eğitim yoluyla kendisine hangi alışkanlıkların kazandırıldığını fark edebilir.
Soralım: Eğitim bize hangi alışkanlıkları kazandırdı? Dikkat ederseniz günümüz öğrencilerinde yerleştirilmiş yaygın alışkanlık tüketim çılgınlığıdır. “Bir
zil veya boru sesiyle sorgulamadan harekete geçme”ye alıştırılmış kimseler için
bu durum şaşırtıcı bulunmaz. (Gatto, 2018: 91) Elbette eğitim size bunun gibi yararlı ya da zararlı olarak değerlendirilebilecek birçok “sabit alışkanlıklar” yerleştirmekte başarılı oldu. Fakat uzun yıllar boyunca ömrünüzün önemli ve en güzel
kısmını alan eğitim sistemi size farkında olduğunuz hangi yararlı alışkanlıkları
edindirdi? Kitap okumaya mı alıştınız? Hiç düşündünüz mü? Eleştirel bakış açısına mı sahip oldunuz? Ne dersiniz? Bu eğitim sistemi dürüst olmayı, anlayışlı
olmayı, inançta ve düşüncede özgürlüğü, dahası yaşamı ve insanı sevmeyi öğretti mi? Yoksa bunlar gerekli değil miydi? Ve eğitim sizin için gerekli olanın
ötesine hiç geçti mi? Hatırlıyor musunuz? Eğitim sistemi nasıl olur da öğrencileri
düşünmekten çok düşünmemeye sevk etti? Eğitim düzeninde eğer durum buysa, Mark Twain’in dediği gibi “Özgürlüğün yaratıcısı, okul öğretimi değil, “iplememektir”/takmamaktır” çünkü kötülükle ilgilenmenin kazandıracağı bir şey
yoktur. (Aktarılan yer: Gatto, 2018: 99) Lev Tolstoy “kötülüğe karşı koymanın gerekmediği”ni söylüyor. (Petrov, 2017: 39) Öğretmenler kötülükleri kullanmamalıdır. Kötülükleri kullanan öğretmenler, örnekleri kötülüklerden verip halka bu
kötülüklere katlanmalarını ve sabretmelerini vazeden politikacılara benzerler.
Bugün öğrencilere kazandırılmış yaygın olarak gözlemlenebilir bir alışkanlık yalnız kalmaktan duyulan nefret ve bu nedenle sürüye bağımlı yaşamdır.
Mevcut eğitim anlayışının içinde yetiştirilmiş öğrenciler bugün “sürekli olarak
televizyonun, bilgisayarın, cep telefonunun, çabuk edinilen ve çabuk kaybedilen sığ dostlukların kendilerine arkadaşlık etmesini isterler.” (Gatto, 2018: 30)
Bugünün eğitim sisteminde kazandırılan en yaygın alışkanlık ise “sıkıntı”dır.
Herhangi bir okulda bir sınıfa girin ve bunun böyle olduğunu görün. ABD New
York şehrinin Manhattan bölgesinde otuz yıl İngilizce öğretmenliği yaptıktan
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sonra, kendi ifadesiyle hizmet ettiği zorunlu eğitim “yaratığı”ndan 1991’de New
York Eyaleti’nde yılın öğretmeni seçildikten hemen sonra istifa ederek ayrılan John Taylor Gatto 2008 yılında Eğitim Bir Kitle İmha Silahı, Zorunlu Eğitimin
Karanlık Dünyasında Bir Yolculuk başlıklı kitabında öğretmenlik deneyiminde,
hakkında uzman haline geldiği konunun “sıkıntı” (Gatto, 2018: 17) [boredom,
Gatto, 2009: xiii] olduğunu yazıyor.
“Çocuklara neden bu kadar sıkıldıklarını sorduğunuzda […] daima aynı
cevapları alıyordunuz: Dersler aptalcaydı, anlamsızdı ve çoğu zaten bildikleri
şeylerden ibaretti. Oysa onlar orada oturmak yerine gerçek bir şeylerle uğraşmak [doing something real, xiii] istiyorlardı. Üstelik öğretmenler kendi branşları konusunda çok da yetkin ve bilgili görünmüyorlardı, yeni şeyler öğrenmeye
meraklı olmadıkları da ayan beyan ortadaydı. Çocuklar pek de haksız değillerdi
çünkü öğretmenler de en az çocuklar kadar sıkılıyorlardı.” (Gatto, 2018: 17)
İnanabiliyor musunuz? New York dünyanın eğlenmek için gittiği yer ama
eğitimciler orada sıkıntı üretiyor. “Öğretmenler odasında biraz vakit geçiren
birisinin tanık olacağı şeyler üç aşağı beş yukarı aynıdır: Şevk eksikliği, enerji
düşüklüğü, sızlanma, şikayet, moral bozukluğu… Niye sıkılıp durdukları sorulduğunda, […] öğretmenler suçu öğrencilerde buluyorlardı.” (Gatto, 2018: 17)
Öğretmenlerin bu demotivasyonu öğrencilerin “misilleme korkusuyla” [fear of
reprisal, s.xiv] ifadesiz kalmalarının temel nedenidir. Öğretmenler eğitimi eğlenceli bir iş yapmak yerine, binlerce yıllık çalışmalarında öğrencileri kontrol altına almanın tekniklerini geliştirdiler. Özellikle ilköğretimdeki 12 yıllık zorunlu
eğitimin öğretmenleri öğrencilerin aşağılanma, ayıplanma ve utandırılmaktan
korktuklarını keşfetmişler ve bunu öğrencileri kontrol altında tutmanın tekniği
olarak sisteme yeni katılan öğretmenlere tavsiye ediyorlar. Bugüne kadar geliştirilen bu şartlandırma tekniği Eski Çinlilerin adlandırdığı “insanları aptal halde
tutma politikası”dır. (Gatto, 2018: 174) İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa’da
Nazilere karşı bir yeraltı direniş grubunun başkanlığını yapan Jacques Lusseyran
böyle bir eğitim anlayışının salgıladığı şeyin “ahlaki koku” olduğunu düşünür.
Lusseyran Ve Işık Göründü [And There Was Light] adlı otobiyografi kitabında şöyle
diyor: “Ahlaki koku diye bir şey vardır ve okuldaki durum tam da buydu. Bir
odada zorla bir araya getirilen bir grup insan kokmaya başlar.” (Aktarılan yer:
Gatto, 2018: 163) Oysa eğlencenin gerekli koşulu yoktur. Eğer canımız sıkılıyorsa
suçu başkalarında değil kendimizde aramalıyız. “Bir şeyler öğrenmek ve eğleniyor olmak konusundaki sorumluluk” kişinin kendisine aittir. (Gatto, 2018: 18)
Öğretmen birçoğu için sıkıcı görünse bile, yaptığı işten keyif duyduğunu sergilemelidir. Örneğin, bilgilerini değişen dünya şartlarını gözönünde tutarak revize
etmek inanılmaz eğlencelidir. Böylece o, hayalleri ve vizyonuyla henüz dünyada
bile olmayanları, mümkün başka bir dünyaya geçiş yapabilmeleri için cesaretlendirebilir, dahası buna öncü ve kılavuz olabilir.
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Bana göre Gatto’nun yaptığı en çarpıcı saptama yirmibirinci yüzyılın en büyük sorununun, çağın insanlarının olgunlaşmamış olmasıdır. (Gatto, 2018: 161)
Çağımıza özgü bu insan kendisini yaşamamış, yetersiz, gerçekleşmemiş hissediyor ve durum gerçekten de böyle. Bunun nedeni çocukluk süresinin uzatılmasıdır. Elbette “çocukluk vardır fakat bizim izin verdiğimizden çok daha önce
sona erer.” (Gatto, 2018: 211) Eğitim sistemi çocukları büyütemiyor ve sonuçta
“büyüyememiş yetişkinler” (Gatto, 2018: 18) ya da “kendilerinden daha iyi/üstün durumdakilere itaat edivermeye hazır” ve yetersizlik hissinin musallat edildiği hayatlar demek olan “çocukça hayatlar” (Gatto, 2018: 87) üretiyor. Aldığınız
eğitim içinde size ilk defa “hanımefendi” ya da “beyefendi” olarak ne zaman
hitap edildi, hatırlıyor musunuz? Uzun bir süre çocuk muamelesi görüyoruz.
Büyümek istediğinizi söylediğiniz her defasında sıranızı beklemeniz gerektiği
söylenerek susturuldunuz. Büyüyememiş yetişkinleri şöyle tespit edebilirsiniz:
Bir konuda muhalefet gösterin ve meslektaşlarınız dahil, ilgili ve sorumluların
sizin muhalefetinizi vefasızlıkla bir tuttuğunu izleyin. Bu haliyle okullar “hem
öğrenciler hem de öğretmenler için hücre hapsi” olarak görünen “sanal çocuksuluk fabrikaları”dır. [virtual factories of childishness, Gatto, 2009: xiv] Böyle
şekillendirilen nesiller “kendilerine ait tutarlı ve daimi bir amaçtan” ve “tutarlı
ve bütünlüklü davranma yeteneğinden” yoksun kalarak (Gatto, 2018: 152) “ahlaken ve maneviyat açısından bütünlüklerini kaybediyor, bölünüyorlar. Bu yüzden de bir grup içinde onaylanmaya bağımlı hale geliyorlar.” (Gatto, 2018: 145)
Böylece büyüyemiyorlar. Olgun “yetişkinler yerine öfkeli, korkmuş, şefkatsiz”
insanlardan oluşan bir toplum üretiliyor. (Gatto, 2018: 159) Küresel dünyanın
eğitim sisteminin sloganlarından biri işte bu çocukluk süresini uzatan “sıranızı
bekleyin!” sözüdür. “Neden peki?” Diye sorduğunuzda “Kendi iyiliğiniz için.”
(Gatto, 2018: 93)
“Küresel toplumda bütün tartışmaların sona ereceği donmuş ilişkiler ağı
kurulacaktı ve tartışma olmayınca savaş ve devrimler de son bulacaktı. H. G.
Wells’in Zaman Makinesi’ndeki Eloi gibi halk da memnun mesut, ne yapmaları
gerektiğini söyleyecek, sırası geleni işaret edecek, koruyuculuğuna sığınılmış birisini dostça beklemekteydi zaten.” (Gatto, 2018: 50)
Genetikçi Herman Joseph Muller yirminci yüzyılın başında “insan evriminin kontrolüne ciddi yatırımlar yapma konusunda” Rockefeller Vakfı’na ilham
kaynağı oldu. Muller’in üzerinde çalıştığı mutasyon konusu “hayatın bütününün bilimsel kontrolüne giden yolu açmış gibi görünüyordu.” (Gatto, 2018: 35)
Muller’in Genetikçiler Bildirisi’nde özetlediği bu anlayışında söz konusu olan
şey insansoyunun “planlı yetiştirilmesi”ydi. (Gatto, 2018: 35) Böylece, yazar
Fitzgerald’ın Muhteşem Gatsby adlı romanında da söz etmiş olduğu “siyasi ve
sosyal eşitlikçiliğe ilişkin demokratik ideallerden sapan bir hareket başlamış”
oldu. (Gatto, 2018: 36)
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ABD’de 1967-1974 yılları arasında, “öğretmen yetiştirme şartları kökten
değişikliğe uğradı.” Bu dönüşümde, toplum mühendisliği kuruluşlarına gelecek nesillerin haritasını çıkarmakta yardımcı olacak üç temel araç geliştirildi: 1)
Gelecek İçin Eğitim Tasarımı adıyla kapsamlı gelecekbilimsel uygulama çalışmaları, 2) Davranış Bilimi Öğretmeni Eğitim Projesi ve 3) Benjamin Bloom’un Eğitsel
Hedeflerin Taksonomisi adlı kitabı. Bloom’un bu çalışması onun kendi sözleriyle
“belli bir birimlik öğretme çabası karşısında bireylerin hareket ediş, hissediş ve
düşünüş tarzlarının ne olacağını sınıflandırmaya yarayan bir araç”tır. (Aktarılan
yer: Gatto, 2018: 38) Gerçekte, bunlarla eğitim faaliyetlerinin epey bir ölçüm araçları üretilmiş olmasına rağmen eğitim sisteminde memnuniyetin sağlanmaması
bir sorun olmaya devam etmektedir. Faşizm bilinen anlamıyla “hareket etme ve
eylem” üzerinde dururdu fakat şimdi bu kitabın “hissediş ve düşünüş biçimleri” kısmı George Orwell’in 1984 (1949) adlı distopya romanında belirttiği gibi
faşizmin varoluşun daha derin katmanlarında çalışmaya başladığını gösteriyor.
Bugün faşizm dünyanın her yerinde ve her alanda etkin ve buna karşı direniş ve
savaşan güçler çok zayıf.
Davranışsal psikoloji [behavioral psychology, s. 4] alanı eğitim sisteminin
kitleleri biçimlendirebileceği teknolojileri üretti. Öğrencilere“ “uygun” [proper]
düşünceleri, duyguları ve hareket etme biçimlerini” enjekte etmek ve onların “evden getirdikleri “uygunsuz” [improper, s. 4] tavırlarından” arındırılması böylece
kolaylaştırıldı. Davranış Bilimi Öğretmeni Eğitimi Projesi’ne göre “postmodern
öğretim, “çalışmanın olmadığı bir dünyayla uyumlu tavır ve yetenekler” üzerine
yoğunlaşacaktır. Adeta “haz ekip biçmek” gibi.” (Gatto, 2018: 41) Böylece okullar sanayici ve sermayedar gruplarının çıkarına çalışan toplum mühendisliği laboratuvarlarına dönüştürüldü. ABD’de bu şirketlerden yalnızca iki tanesi olan
Carnegie ve Rockefeller şirketleri zorunlu eğitime devletten daha fazla yatırım
yaptılar. Bu şekilde ticaret dünyasına endekslenmiş olan eğitim yalnızca pedagojiyle sınırlandırılmış olur. Eski Roma İmparatorluğu’nun icadı olan “pedagog”
kimse “köleden başka bir şey değildi. Onun görevi, ait olduğu efendinin belirlediği müfredatı uygulamak”tı. (Gatto, 2018: 61) Eğitimin pedagojiye indirgenmiş
olduğu bugünkü yaygın durumda sadece kurallara bağlı kalan, bunun dışında
insiyatif kullanmayan öğretmenler üretilir.
4. Grigoriy Petrov’un Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının
Düşündürdüğü Soru: Robinson Crusoe Ne Yaptı?
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018/19 eğitim öğretim yılında ilköğretim seminerlerinde öğretmenlerin tartışması için önerdiği kitaplardan ikisi eğitim konusuyla ilgili olarak dikkatimi çekti ve okudum. İlki, biraz
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önce kısa bir yorumunu yaptığım John Taylor Gatto’nun ABD’de 2008’de yazdığı Eğitim Bir Kitle İmha Silahı, Zorunlu Eğitimin Karanlık Dünyasında Bir Yolculuk
kitabı. İkincisi ise bu bölümde kısaca değineceğim Grigoriy Petrov’un 1923’te
yazdığı orijinal adı Hayat Mimarları olan fakat Türkçe’ye Beyaz Zambaklar Ülkesi
ya da Beyaz Zambaklar Ülkesinde adıyla çevrilen kitabı. Beyaz Zambaklar Ülkesi’ni
okumadan önce çevremde okumaya ilgi duyan kimselere bu kitaptan haberdar
olup olmadıklarını sordum. Bu kimselerin kitaptan haberdar olanlarının çoğunluğu bu kitabın bir “ütopya” olduğunu hatırladıklarını söylediler. Fakat ben kitabı okuduğumda gördüm ki bu kitap bir “ütopya” romanı değil Petrov’un 1908
yılında ziyaret ettiği Finlandiya’daki gözlemleri ve orada yaşanmış anılardan
oluşuyor. Gerçek şeylerdi orada anlatılanlar. Kitabı okurken bir taraftan da bu
kitabın onu okuyan kimseler tarafından neden bir “ütopya” olarak hatırlanıyor
olduğunu merak ediyordum. Böylece kitabı daha dikkatli okudum. Gördüm ki
bu kimseler haksız sayılmazlardı. Finlandiya’da 110 yıl önce gerçekleştirilmiş
şeyler bugünün dünyasının birçok ülkesinde yaşayanlar için ancak bir ütopya
olabilirdi.
Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabında konuyla ilgili olarak paylaşmaya değer
gördüğüm bir örnekle karşılaştım. Halk üniversitesinin çalışmalarının 25. yılında “Fin entelektüellerinin en iyi temsilcisi” (Petrov, 2017: 58) Snellman’ın doğduğu Kuopio’da bir halk bayramı yapılır ve orada Finlandiya’nın kalkınmasında
önemli bir rol oynamış “tatlı kralı” ünvanına sahip işadamı Jarvinen bir konuşma yapar. Jarvinen bundan yıllar önce dinleyici olarak katıldığı “Gasp Edilmiş
Kitap” başlığı altında Daniel Defoe’nun (1660-1731) Robinson Crusoe’nun Hayatı
ve Tuhaf Şaşırtıcı Maceraları (1719) adlı romanı hakkında, “Sokrates’in konuşması”na (Petrov, 2018: 153) benzettiği bir konferans veren profesörün sunumuna
değinir. Kitapta adı anılmayan bu profesörün Robinson Crusoe’nun hayatıyla
ilgili aktarılan sözleri çarpıcıdır. Profesör şunları söylüyordu:
“İnsanlar hala büyük bir çocuğa benzemektedir. Aptal ve küçük çocukların yaptığı gibi, aralarındaki anlaşmazlıkları kavga ederek ve savaşarak çözmek
istiyorlar. […] Hepiniz Robinson Crusoe hakkında bir şeyler duymuş veya okumuşsunuzdur. […] Robinson Crusoe dünyadaki en büyük kahramandır. […] yılmayan ve yaratıcı bir iradenin canlı örneğidir.” (Petrov, 2018: 153) “Robinson,
insanın dünya ve dünyadaki hayatın efendisi olduğunu öğretiyor. Hem de bunu
sözlerle değil, kendi hayatı ile ortaya koyuyor. […]” (Petrov, 2018: 154)
Robinson Crusoe vatanından uzakta okyanusun ortasında alabora olmuş bir
gemiden kurtulmuş tek kişidir. Dalgalar onu, “yirmi altıncı doğum günü”nde
“30 Eylül 1659”da (Defoe, 2018: 145, 68) “umutsuzluk adası” olarak adlandıracağı bir adaya attı. Bu adada 19 Aralık 1686 gününe kadar 28 yıl iki ay 19 gün yaşayacaktı. Profesör soruyor: O “umutsuzluğa kapılarak intihar mı etti?” (Petrov,
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2018: 154) Dikkat edin, orada uygarlık adına yapılanlar ıssız bir adada, tek başına genç bir adamın gerçekleştirdiği şeylerdi. Robinson adını Cuma koyduğu
yamyam bir vahşiyi ıssız bir adada eğitti ancak eğitimcilerin çoğunluğu bugün
metropolün ortasında eğitimi gerçekleştiremiyorlar. Profesör konuşmasını şöyle sürdürür: “Robinson’un hayalini önünüze alın ve yaşadığınız dünyaya karşı
yaklaşımınızı tekrar gözden geçirin.” (Petrov, 2018: 154)
Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabında aktarılan, profesörün Robinson
Crusoe’yla ilgili bu sözlerini etkileyici buldum ve Robinson Crusoe’nun orada
ne yapıyor olduğunu kendi gözlerimle görmek için romanı okudum. Gördüm ki
Robinson Crusoe kendisiyle, hayalleriyle ilgileniyor çünkü kendisine verilenlerde ilgilenmeye değer bir şey bulamıyor ve bir deniz yolculuğuna çıkmaya karar
veriyor. Robinson Crusoe, kendisini içinde bulduğu koşullara bakarak, orada
mahsur kaldığını görüyor ve hayaller kuruyor. Bu hayalleri onu, başkalarının
zenginlik olarak gördüğü tüm varlığından yoksun bırakıyor. O, kendi sefaletinin
kaynağıdır ve işin ilginç tarafı bunu seve seve yapıyor. Crusoe ölümü asla düşünmez. Onun saltanatı onun tutsaklığıydı. Bunu şöyle ifade ediyor: “Bu yolculuğa çıkışım Kasım’ın 6’sında saltanatımın mı desem tutsaklığımın mı”. (Defoe,
2018: 151) Crusoe, sözcüğün gerçek anlamında, bir süre “sefil bir köle” olarak
da yaşamıştı. (Defoe, 2018: 20) Bu deneyiminde bir kölenin, efendisi tarafından
konforlu bir hayata mahkum edildiğini anladı ve oradan da kaçtı. Doksan birinci sayfaya varana kadar bu kitabı neden okuyor olduğum konusunda kendimi
ikna edememiştim. Bu sayfada Crusoe adada bir süre sonra “hiçbir şeyden dolayı ümitsizliğe düşmediğini öğrendiği”ni fark ettiğini söylüyor. (Defoe, 2018:
91) Ona göre yalnızca koşullardan memnuniyet ve konfor içinde sürdürülen bir
hayat öldürücüdür.
Crusoe bunları yapmak zorunda değildi çünkü her zaman başka bir seçeneği daha vardı. O yaşamını, olayları her defasında bir tarafta asla seçmeyeceği
bir ölümün olduğu ve diğer tarafta hayallerinin olduğu bir yolda sürdürüyordu.
Böylece onun hayatı yaşamaya değer oluyordu. Crusoe’nun yaşamında dikkat
çekici olan onun tek başına eyleme gücü ve hangi değeri üretip üretemediğinin farkında olma yeteneğidir. Kendimizde bir adaya düşmüş gibiyiz ve kaçıyoruz. Kendi hayatımızın Robinson Cruroe’suyuz. Robinson Crusoe Umutsuzluk
Adası’ndaki tüm zorluklara rağmen yaşamını sürdürerek bizim yaşamımıza
değer katıyor. Şu soruyu düşünmeye değer: Biz karada yaşıyoruz ancak karaya ayak basmanın ne demek olduğunu Crusoe kadar nasıl bilebiliriz? Crusoe,
ailesinin ve inandığı Tanrı’nın ona konforlu bir hayat vaadi sunmuş olduğuna
inanmasına rağmen kendi hayallerinin başkalarının değerlerine dayanarak gerçekleştirilebileceğini düşünmez. Crusoe’nun hayalleri vardır fakat hayalperest
bir kimse değildir. Hayalperest kimse kendi konforlu alanında kurduğu hayalleri gerçekleştirmek için bir atılımda bulunmaz. Robinson Crusoe romanı bu neden240
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le Daniel Defoe tarafından eğlendirmek amacıyla yazılmış fantastik bir kurgu
değildir. Bunun aksine, Daniel Defoe bu romanda, hayallerini gerçekleştirmiş bir
kimse olan Crusoe’nun anılarını anlatır. Dahası, Crusoe kitabın son cümlesinde bu romanın bitmediğini, kendi yolculuklarının sonlanmadığını söyler, çünkü
Crusoe icat ettiği yaşam tarzıyla, sürekli hayallerinin peşinden gitmeye devam
eden bir kimseyi bize armağan eder.
Sonuç
Öncelikle öğretmenler öğrencilerini nasıl görmek istiyorlarsa kendilerinde
de bu özelliklerin olup olmadığına dikkat etmelidirler. Eğer kendilerinde bunlar yoksa bu özellikleri geliştirseler iyi bir şey yapmış olacaklar. Öğretmenler
kendilerini sadece mesleki alan bilgisiyle sınırlandırmamalıdırlar. “Aklın standartlaştırılması”na itiraz etmelidir. (Gatto, 2018: 287) Öğretmenler eğitmen olarak kalmamalı kendilerini bir entelektüele dönüştürmelidirler. Kendi bilgilerini
sürekli olarak yenilemeye dikkat etmelidirler. Gatto bu yenilenmeye “entelektüel diyet”/entelektüel perhiz adını veriyor. (Gatto, 2018: 78) Entelektüel perhiz
yapan kimse “hayatın büyük akışından beslenir.” (Gatto, 2018: 229) Ufuk açıcı
farklı şeyler düşünmek için okuma eylemini aynı malzemelere dayandırılmış ve
böylece bayağılaştırılmış bir alışkanlık olmaktan çıkarmalıyız. Bunun yanında
öğretmenlerin kendilerinde geliştirmeleri onlar için faydalı olacak özelliklerin
başka bir kısmını şöyle saptayabiliriz: “Başkalarının hayatına” ve “çevrelerindeki dünyaya değer katmanın bir yolu”nu bulma çabası (Gatto, 2018: 80, 101)
Başkalarının ve kendi hayatınıza değer katmanın en sade ve temel yolu mutluluktur. Mutsuzsanız, neden böyle olduğunuzun cevabını bulmak zorundasınız.
Mutsuzluğunuzun hesabını elbette bu konuda çok düşünmüş olan filozoflara
sorabilirsiniz. Nasıl mutlu olacağımız konusunda iki seçeneğın söz konusu olduğunu düşünüyorum. İlki düşünmenin mutlu eden bir yolunu bulmalıyız. Eğer
bunu gerçekleştiremiyorsak kendiliğinden gerçekleşen ikinci bir seçenek var. Bu
seçenek Herman Melville’in Katip Bartleby (1853) romanında işlenmiştir. Mutsuz
bir hayatı sürdürecek şeyleri yapmamayı tercih ederek yaşamın o şekline son verebiliriz. Öğretmen ya da öğrenci eğtime zarar vermesine rağmen zevk aldığı bağımlılığına karşı, Bartleby’in dediği gibi “yapmamayı tercih ederim” [“I would
prefer not to.”6(Melville, 2002: 10)] diyerek, kendi iradesinin üstünlüğünü kanıtlayabilir. Buna yaşamını değiştirmek ya da kökten dönüşüm diyebiliriz.
Eğitimin öğretebileceği en önemli şey “kendinize değer katmanın tek yolunun başkalarına değer katmak olduğu”dur. (Gatto, 2018: 102) Bana göre, en değerli şeyimiz, eğer var ise, düşünme faaliyetinin en muhteşem ürünü olan hayallerimizdir. Öğrencilerimizi hayalperest yapmaksızın hayalgüçlerini artırabiliriz.
6

Bartleby, The Scrivener, A Story of Wall-Street metni için bkz. Melville, 2002: 3-34.
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Zaman zaman öğrencilerime hayallerini soruyorum. “Hayaliniz nedir?” sorusuna bir kısmı “bir hayalim yok” cevabını verdi. Soruya bu cevabı verenlerin bir
hayallerinin olmamasının nedenini de kendiliğinden veriyor olduklarını görmek
beni sevindirdi. Bir hayallerinin olmamasının nedeninin umutsuzluk olduğunu
gördüm. “Hayaliniz nedir?” sorusunu sorduğumda aldığım en yaygın cevaplar:
“Mutlu olmak”, “özgür olmak”, “başkalarına muhtaç olmadan yaşayabilmek”,
“kendime ve insanlara yardımcı olmak”, “sanatla ilgilenmek”, “bir şeyleri değiştirebilmek ve bu işe kendimi değiştirmekle başlamak.” Böylece “gerçekten
yaşadım” diyebilmek, vb. Öğrencilerimizin hayallerini çoğu zaman bilmiyoruz
çünkü onlara hayallerinden çok ne olmak istediklerini soruyoruz. Bir şekilde
konu hayallere geldiğinde de dünyanın çevresinde seksen günde dolaşmak ya
da Mars’a gidip gelmek gibi öğrencilerin mevcut imkanlarını aşan en fantastik
hayallerden örnekler veriyoruz. Böylece hayallerden söz açmamız öğrencilerimizi cesaretlendirmekten çok caydırıcı oluyor. Gördüğümüz gibi, hayallerimizden
haberdar olmak bir eğitimciye ne yapacağıyla ilgili bir fikir verebilir. Bunun yanında bir öğretmen “işini heyecan verici şekilde” yapabilir. (Gatto, 2018: 79) Bir
öğretmen “gereken her durumda risk almayı”, insiyatif kullanmayı bilmelidir,
çünkü hayat ve müfredat arasında çoğu zaman bir boşluk vardır. Bu boşluğun
genişliği eğitim sisteminin iyi ya da kötü olmasını belirliyor. Öğretmen değiştirebilir çünkü o herkese ulaşabilecek bir konumda ve yetenektedir. Öğretmen,
geçişi ya da toplumsallaşmayı mümkün kılabilmek için düşüncelerini hayat ve
müfredat arasındaki uçurumda gerebilmelidir. Eğitimde kuralları uygulamanın
dışına çıkıp insiyatif kullanmak işte budur.
Öğretmen eğitimin öğrenciyle yapılan bir etkinlik olduğunu unutmamalı.
Şu Latin atasözünü sürekli kendisine hatırlatmalı: Docendo disco, scribendo cogito (Öğreterek öğreniyorum, yazarak düşünüyorum.) Herkesin katılımına açık
düşünce uyandırıcı etkinlikler ve yayınlar yapılabilir. Böylece öğrendiklerimizi, ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz kimselerle paylaşabiliriz. Bir öğretmen
öğrencilerinin merakını uyandırabilir, böylece heveslerin bir kısmını ilgiye dönüştürebilir. Bir öğretmen öğrencilerini simüle edilmiş deneyimlere değil gerçek deneyimlere sevkedebilir. Onlara “cesaret” vererek içlerinde yaşam serüveni
tutkusu uyandırabilir. Öğretmen bunu yapmaya, öğrencilerine kişisel öykülerini
yazdırmakla başlayabilir. “Dayanıklılık”, “uyum kabiliyeti”, “kavrayış kapasitesi” (Gatto, 2018: 19), kendini etkin şekilde ifade etme, kendi kendine yetme
gücü, kendine güven, “yaratıcı zeka,” (Gatto, 2018: 63), “yaratıcı sezgi”, “yaratıcı
yıkım” yeteneği (Gatto, 2018: 265), “entelektüel güç” (Gatto, 2018: 166) sorgulayarak hareket etme, kendi konumunu, yönünü ve hedefini belirleme gücü, “geleceği hayal etme kapasitesi” (Gatto, 2018: 139), bağımsız yaşayabilme girişimi,
sömürgeleştirilmiş zihin demek olan “kitlesel zihne” [mass mind] (Gatto, 2018:
90) karşı “eleştirel düşünme” (Gatto, 2018: 131), “ince ayarlı bir eleştirel yargı
gücü” (Gatto, 2018: 242), “bağımsız bilinç” ya da “diyalektik zihin” (Gatto, 2018:
242
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90) ve “diyalektik düşünme” (Gatto, 2018: 75) yeteneği kazandırabilir. Öğretmen
bunları yaparak okulun “başka insanların arzularıyla ilgili bir şey” değil öğrencilerin kendileriyle ilgili bir şey olduğunu gösterebilir. (Gatto, 2018: 178) “Bırakın,
sizin yerine başkası düşünsün” sözünü iptal edip “kimsenin sözünü gerçek olarak kabullenmeyin, kendiniz düşünün!” diyebiliriz. (Gatto, 2018: 188) Tüm bu
özellikler konusunda duyarlılık geliştirmeye çalışan kimseler en sonunda “siyasi
eylem”e (Gatto, 2018: 247) geçerek eğitim anlayışını kapsamlı şekilde iyileştirebilmek için toplumu ikna edebilirler.
Mevcut haliyle eğitim sistemi insanları toplumsallaştırmak üzere değil,
birbirinden ayırmak için bir araya getirir. Hepimizin bir not ortalaması var ve
yüksek not alanlar düşük not alanları aşağılık yaratıklar olarak görüyor. Sistem
kendi başarı kriterlerine göre uyguladığı sınavlar sonucu insanları sınıflandırarak birbirini tanıyamayacak hale getirerek onları birbirinden ayırıyor. Şunu
unutmayın: Hiçbir sistem sizi diğerleriyle bir araya getirip toplumsallaştıramayacak, bu nedenle bir öğretmen ve öğrenciler kendi toplumsallaşma imkanlarını ve alternatiflerini yukarıda sıraladığım nitelikleri kendilerinde geliştirerek
yaratabilmelidirler. Bir felsefeci olarak düşündüğümde bir öğretmenin bunları
yapabileceğini görüyorum. Eğitime felsefeyle yaklaşmak eğitimin bir kitle imha
silahı olarak kullanılmasına son verebilir.
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