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Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

Eleştiren bilinç,
özgürleştiren eğitim…
Eğitimin asıl amacı, bireyi başkasının işine yarar biri yapmak
değildir. Esas olan, bireyi kendine yeterli hâle getirmek, ona
yaşam becerileri kazandırmak ve hayata hazırlamaktır. Eleştirel
Pedagoji dergisi yaklaşık 6 yıldır bu gerçeği dillendiriyor.

Ocak 2009’da çıkmaya başlayan ve o
günden bu yana yayın hayatını aralıksız
sürdüren Eleştirel Pedagoji dergisi, adını
özellikle akademik çevrelerde ilgi gören
uluslararası politik bir eğitim hareketinden alıyor. Marksizm’den ve Frankfurt Okulu gibi Marksizm kaynaklı düşünce topluluklarından etkilenen Eleştirel Pedagoji hareketi, dünyanın önde
gelen eleştirel eğitimcilerinden Brezilyalı Paulo Freire’nin düşüncelerinden
ilham almış. Hareket özünde, öğrencilerin özgürlük bilinci geliştirmesine,
otoriter eğilimlerin farkına varmasına
ve bilgiyi güç hâline getirip yapıcı eyleme dökmesine yardımcı olma, eğitimi
bu yönde dönüştürme amacını taşıyor. Ülkemizde kısa bir dönem hayata
geçirilen Köy Enstitüleri’ni kısmen de
olsa Eleştirel Pedagoji hareketinin uygulama alanı içinde görmek mümkün.

İyi Kitap’ta bu ay…
2014’ü geride bırakırken, bu yılın son sayısını
öğrenci, eğitimci ya da ebeveyn olarak hepimizi
yakından ilgilendiren bir konuya, eğitim
sisteminin eleştirisine ayırdık. Okul ve eğitim
kavramlarının geçmişini, yapılanmasını,
açmazlarını ve süregiden sisteme karşı
geliştirilen belli başlı alternatifleri inceleyen
kitaplar üzerinden konuyu irdelemeye çalıştık.
Meseleye çok yönlü bakabilmek için, çocuk
edebiyatında örgün eğitim sisteminin insanı
normalize eden ve tektipleştiren yapısı, okulda ilk
gün endişesi, akran zorbalığı, öğrenci-öğretmen
arasındaki iktidar ilişkileri gibi farklı görünmekle
birlikte, aslında hepsi birbiriyle bağlantılı olan
sorunları merkez alan kitaplar üzerinden fikir
üretmeye çalıştık. Ayrıca konuyu kuramsal
açıdan inceleyen ve farklı modeller üzerinde
duran başvuru kitaplarına da geniş yer verdik.
Pek çok soruya yanıt ararken, bir yandan da
üzerinde hep birlikte düşünebileceğimiz yeni
sorular üretmek için çabaladık. Eğitim bir haksa
ve bireyi özgürleştirmesi gerekiyorsa, zorunlu
eğitimin dayatmacı yaklaşımı karşısında nerede
duruyoruz? Mevcut eğitim sistemi, çocukların
ve gençlerin kendi ayakları üzerinde durabilen,
tutkuları ve becerileriyle kendini var eden ve
geliştiren toplumsal bir birey olma yolunda
ilerlemesini destekliyor mu gerçekten? Yoksa
“hepsi hepsi duvardaki bir tuğla” mıyız? Ve bu
duvar daha ne kadar yükselecek?

Adını ve çıkış noktasını bu hareketten alan Eleştirel Pedagoji dergisi de
amacını neoliberal ve her türden gerici
politikanın eleştirisini yapmak, kamusal bir eğitimin gerçekleşmesi yönünde
zihinsel katkı sunup pratikler geliştirmek olarak tanımlıyor. Derginin Genel
Yayın Yönetmeni Ünal Özmen’le dergiye, eğitime ve ülkemizdeki sorunlara
dair sohbet ettik.
Eleştirel Pedagoji, kavram olarak
neyi ifade ediyor? Eleştirel Pedagoji
dergisi nasıl bir noktadan yola çıkarak ve hangi ihtiyaçlardan ötürü
yayın hayatına başladı, derginin hedef kitlesi kimler ve nasıl bir işlevi
olması hedeflendi?
Türkiye’de, öğretim programları, ders kitapları, öğretme yöntem ve
teknikleri; öğretmenin rolü, örgütsel

yapı, finansman yolları gibi eğitim
sistemine yön ve biçim veren belli başlı uygulamalar 2003’ten sonra
kapsamlı bir değişime tabi tutuldu.
İnşa edilen bu eğitim anlayışı, hem
eleştirdiği sistemin iki yüz yıllık birikimini tümüyle reddediyor hem de
bilimi, bilginin esas kaynağı olarak
ele almıyordu. Eğitimde özelleştirmeyi öngörmesiyle birlikte düşünüldüğünde bu politikanın kamu yararını
gözetmediği, bilimsel ve laik olamayacağı açıktı. Fakat değişim fikri yapılandırmacılık, öğrenci merkezlilik,
katılımcılık gibi Türkiye için yeni sayılan kavramlarla ve üstelik mevcut
sistemin kusurlarıyla birlikte piyasaya
sürülmüştü. Bütün bu olup bitenleri
anlamak, anlamlandırıp kamuoyunu
bilgilendirmek gerekiyordu. Ancak
tümüyle Batılı ekonomik kuruluşların

durumu eleştirel ve yaratıcı bakış açısıyla ele alıp kendini ve dünyayı değiştirecek bilince erişme süreci olarak
görülür. Eğitimi eleştirel bilinç edinme olarak tasarlayan Freire, modelini, yetişkin okuma yazma eğitimini
yönettiği ülkesinde kısa süre de olsa
uygulamış ve başarılı sonuçlar almıştır. Köy Enstitüleri, bu eğitim felsefesinin karşılığı olmasa da benzerlikler
taşımaktadır.

denetimindeki siyasal örgütlerde üretilen ve onlar tarafından finanse edilen
bu yeni eğitim politikasını kavramamız, eleştiri geleneği zayıf bir kültürün işi değildi. Batılı entelektüellerin
geçmiş deneyimlerinden yararlanarak
geliştirdikleri Eleştirel Pedagoji hareketinden destek almak gerekiyordu.
Bu ihtiyaçtan hareketle Ocak 2006’da
Zil ve Teneffüs dergisi doğdu. Zil ve
Teneffüs’ün kapanmasıyla bu misyonu, ilk sayısı Ocak 2009’da çıkan Eleştirel Pedagoji dergisi üstlendi. Eleştirel
Pedagoji’nin yayın anlayışı, neoliberal
ve her türden gerici politikaların eleştirisiyle birlikte kamusal bir eğitimin
gerçekleşmesi yönünde zihinsel katkı sunmak ve pratikler geliştirmektir.
Eleştirel Pedagoji, akademik bilgiden
beslenmekle birlikte politik bir dergidir. Eğitimi sorun olarak ele alan herkesi hedef kitlemiz olarak görüyoruz.
Sözünü ettiğiniz bu hareketin
dünyada ve Türkiye’de uygulamaları
var mı?
Eleştirel Pedagoji, özellikle akademik çevrelerde ilgi gören uluslararası
politik bir eğitim hareketinin adıdır.
Marksizm ve Frankfurt Okulu gibi ondan etkilenen düşünce topluluklarından etkilenmekle birlikte taraftarları,
daha ziyade Brezilyalı eğitimci Paulo
Freire’ye atıfta bulunur. Freire’nin anlayışında eğitim, insanların iktidar
mantığına uygun hâle getirilme aracı
olarak görüldüğü egemen yaklaşıma karşın, insanın içinde bulunduğu

Öğrenci-öğretmen-ebeveyn üçgeninde Türkiye’deki eğitim sistemi
içinde mevcut pedagojik yaklaşımı
nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllar
içinde nereden nereye gelindi? Neler
yapılması gerek?
Eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumdan memnun olan kimse
yok. Sistemin size verdiği bilgi, kazandırmaya çalıştığı beceri işinize yaramıyor; duygusal tatmin sağlamıyor.
Daha da kötüsü, mevcut yeteneklerinizi de köreltiyor. Dünyada öğrencisini, öğretmen ve velisini en mutsuz eden eğitim Türkiye’dedir desek
haksızlık yapmış sayılmayız.
2003’ten beri değiştirilmesi için
emek, para ve zaman harcanan müfredat ve ders kitaplarında iyileşme
sağlanamadı. Spor ve sanat derslerine yer verilmeyerek sosyal beceriler
ihmal ediliyor; niteliği bir yana bilgi, hâlâ aktarmacı ve ezbere dayalı
yöntemlerle kazandırılmaya çalışılıyor. Buna karşılık başarı kaydedilen
tek alan, din eğitiminde alınan yol
oldu. Seçmelisi dâhil haftada 8 saati
bulan din dersleri, bilim derslerinden
çalınan sürelerin yerine kondu. Ortaokulda azaltılan fen dersinin ilkokul
3. sınıfa aktarılması, bu sınıfta haftada
iki saat olan beden eğitimi dersinin
bir saate indirilmesine yol açmıştır.
Türkiye’de eğitim, son derece otoriter
ve toplumu disipline eden bir anlayışı
yansıtmaktadır: Eğitimin temel bileşeni olan okul yönetimi, üniversiteler,
müfredat, eğitim materyalleri, mevzuat, her şey ama her şey bir merkezin
kontrolünde. Bu durum, özgürleşme
süreci olması gereken eğitim için, hele
hele çok sayıda kültürü barındıran bu
ülke için tehlikeli bir durumdur.

Gelir dağılımındaki eşitsizliğin
de bundan etkilendiği ve bu duruma
ayrıca bir katkı sağladığından söz
edebiliriz sanırım...
Eğitim, 1980’li yıllardan itibaren,
herhangi bir mal gibi pazarlanan hizmet alanına dönüştürüldü. O zamandan bu yana, AKP hükümetleriyle
giderek artan ve somutlaşan biçimde,
eğitimde özelleştirme ekonomik hedefler arasına alındı. Kamu kaynaklarıyla inşa edilmiş eğitim kurumlarının
özel girişimcilere tahsis edilmesi, parasal teşviklerle devlet okullarındaki
kayıtlı öğrencilerin özel okullara yönlendirilmesi yasallaştı. Bu, bilinçli bir
şekilde devlet okullarının işlemez hâle
getirilmesi, eğitimin kamusal hizmetlerden çıkarılması anlamına gelmektedir. Kamuoyunda hâkim anlayış, özel
okulların “nitelikli”, devlet okullarının
niteliksiz olduğu yönünde. Parası olanın “nitelikli” olanı satın aldığı yerde, niteliksiz olan gelir düzeyi düşük
yoksullara kalır.
Türkiye’de ve dünya genelinde örgün eğitim sisteminde yaşanan temel
sıkıntılar nedir sizce? Hedeflenmesi
gerekenler neler ve bu hedeflerin ne
kadar uzağındayız?
Kapitalizm, neoliberal dönemi için
aklını, becerisini yeteneklerini başkasına kiralayacak bir insan tipi tasarladı. Bunu gerçekleştirebilmek için eğitimin amacını, öğretmenin ve okulun
rolünü yeniden tanımladı ve eğitimin
üç temel ayağına aynı anda saldırdı:
Öğretmenler itibarsızlaştırıldı, mesleklerini icra edemez duruma getirildi.
(Türkiye, öğretmenin öğrencisine önereceği hikâye kitabına bile müdahale
edebiliyor.) Öğrenci, belli merkezlerde
hazırlanan ve bireysel özelliklerini yok
sayan testleri çözmeye; veli ise bu niteliksiz eğitimi finanse etmeye zorlandı. ABD merkezli bu eğitim politikası,
bizim siyasal İslamcıların elinde dine
çağrı aracı olarak kullanıldı.
Sistemin içine düştüğü girdaptan
kurtulabilmesi için (ideal olana eriştirmese bile) kamu okullarının yeniden
canlandırılması, eğitimin içeriğinin
öğrenci lehine değiştirilmesi, öğretmenin mesleki rolünü icra etmesi önündeki engellerin kaldırılması zorunludur.
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Bu yolda ihtiyacımız olan tek şey öğretmenlerin, öğrenci ve ebeveynlerin
ittifakı ile başlatılacak bir seferberliktir.
Eğitim sistemi, genç bireylerin
gerçekten uğraşmak isteyecekleri,
tutkuyla sarılacakları alanları keşfetmelerini sağlamaktan uzak. Bilakis, gençler tercihlerini severek yapacakları işler doğrultusunda değil,
istihdam alanı bulabileceklerini düşündükleri meslekler doğrultusunda
yapıyor. Ve ne yazık ki bu bile onlara
ileride işsiz kalmayacaklarına dair
bir güvence sağlamıyor. Bu açmaz
nasıl çözülür sizce?
Eğitimin, bireyin sosyal ihtiyaçları
yanında onu toplumsal işbölümündeki
rolüne hazırlamak gibi bir işlevi olduğuna kuşku yok. İlköğretim eğitiminin
asıl amacı bireyi başkasının işine yarar
biri –meslek sahibi– yapmak değildir.
Esas olan, bireyi kendi kendine yeterli hâle getirmek, ona yaşam becerileri
kazandırmak, hayata hazırlamaktır.
Bu sosyal becerileri kazanmadan alınan meslek eğitimi bilinçli bir tercihe
dayanmaz. Zorunlu ve bilinçsiz meslek seçimi elbette bireyi mutlu etmez.
Kaldı ki bizim eğitim sistemimiz üçbeş yıl sonra ortaya çıkacak istihdam
ihtiyacını öngörememektedir. 300 bin
atanamamış öğretmen stoku oluşmasına yol açan bu öngörü eksikliğidir.
Yukarıdaki durumla da bağlantılı olarak günümüzde “akademi”
bilim üretmekten ziyade bir an önce
pazara eleman yetiştirmeye çalışıyor.
Devlet ve piyasa kıskacında akademiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu pragmatist, işlevselci, insanı
sermaye olarak gören politikaların bir
sonucu; ekonomik getirisi olmayan
bilgi bilgiden sayılmıyor. Hükümetlerin ve piyasanın talebi bu olunca,
üniversite dediğimiz yükseköğretim
de kendini buna göre konumlandırdı.
Türkiye’de Batılı anlamda bağımsız
bir akademiden söz edemeyiz. Unutmayalım, hükümetin hoşuna gidecek
diye felsefe grubu derslerini kaldırmaya çalışan, üç başkan adayından biri
İlahiyattan seçilen bir Yüksek Öğretim
Kurulu var bu ülkede. TÜBİTAK ve
TÜBA üyelerinin bir kısmını doğrudan, geri kalanını dolaylı yoldan siyasetçiler atıyor. Buradan bilim çıkar mı?
Peki, eğitimle okul arasındaki ilişki sizce nedir? Günümüzde

eğitimi ille okulla birlikte düşünüyoruz. Bu hep böyle miydi ve böyle mi
kalmak zorunda?
Eğitim-okul ilişkisini ele alırken
Antik Yunan’a (Pisagor, Aristo, Platon vd.), oradan Uzakdoğu’ya (Buddha Okulları), hatta çok tanrılı dinlerin tapınaklarına kadar gidebiliriz.
Bugünkü anlamda olmasa bile okul,
öğretmen ve öğrenen her zaman olmuştur. Fakat toplumun örgütlenme
biçimi, artan nüfus, ekonomik ve toplumsal ilerleme, bunlara bağlı olarak
gelişen işbölümü, artan bilme gereksinimi ve bunun giderek maliyetli
bir iş hâline gelmesi, kitle eğitimini
gerekli kıldı. Ulus devlet bunu daha
sistematik bir şekilde zorunlu modernist okullar eliyle yapmayı getirdi.
İnsanlar, Antik Yunan’da Platon Akademisine veya Uzakdoğu’da Buddha
Okullarına, meraklarını tatmin içi giderlerdi. Bugün ise başkalarının kendisinden beklediği beceri ve bilgileri
kazanmak için okula gidiyor.
Çocuk edebiyatı alanında pedagojinin yeri ve denetim gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Edebiyatta
sansürün yeri olmadığını savunuyoruz. Buna karşılık çocuk edebiyatında “çocuğa görelik”, üzerinde
sürekli konuştuğumuz bir konu ve
bu konuda iki farklı yaklaşım var:
Birincisi, yazar-editör-yayınevi üçgeninin bir kitabın çocuğa uygun ve
yayımlanmaya değer olup olmadığını belirleyecek yetkin yapıyı zaten
kendi içinde oluşturduğu ya da en
azından oluşturması gerektiği görüşü, diğeriyse çocuk edebiyatında
her eserin pedagojik uygunluk açısından incelenip değerlendirilmesi
gerektiği. Sizin bakış açınız nedir?
Edebiyat sanatsal, pedagoji ise
eğitimsel kaygılarla yapılır. Biri diğerini her zaman desteklemez; aksine
zıtlaşabilirler bile. Örneğin eğitim,
edebiyatın bilgi vererek, okuru istendik davranışlara yönlendirerek kendisini desteklemesini ister; fakat bireyi
eğitme kaygısıyla hazırlanan bir metin
edebiyat olmaktan çıkar. Ders kitaplarındaki metinlerin tümü ve öğrencilere önerilen kitapların önemli bir
kısmı bu görüşü destekler niteliktedir.
Dikkat ederseniz, edebiyat eserinde
pedagojik uygunluk isteyen genellikle
devlet ya da onun adına konuşanlar
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olmuştur. Edebiyat, “Bu benim işim
değil,” demelidir.
Öte yandan kültür kitapları üzerindeki iktidar kontrolü, okul kitaplarında bilginin denetim altına alınması
olarak karşımıza çıkıyor. Ders kitaplarında kullanılan metin ve anlatımlarda
öğrenci cinsiyetçi, bilim dışı, milliyetçi
içeriklerle karşılaşıyor. Ders kitaplarına egemen olan bu içerikler sonuçta bilinç oluşturmaya hizmet ediyor.
Siyasi iktidar, kültür kitaplarını ders
kitabı gibi denetliyor. Amaç; müfredat, ders kitapları ve öğretme yöntem
ve teknikleriyle oluşturduğu bilincin
kültürel okumalarla zaafa uğramasını
engellemek... Roman, öykü, şiir ve yazarlara yönelik sansür ve kısıtlamalar,
okul öğrenmelerinin kültür kitaplarıyla işlevsizleştirilmesini engellemeye
dönük bilinçli bir tercihtir diyebiliriz.
Şiirsel TAŞ – Zarife BİLİZ

Her başlangıç zordur!

Defne ULUS

Okulun ilk günleri bambaşka bir ortama alışma çabasıyla geçer. Kimi çocuk gitmemek için ayak
direrken, kimi de sevip bağlandığı bir oyuncağını yanında götürmek ister. Bu alışma sürecini
öyküleştiren üç resimli kitap, bakarsınız işleri kolaylaştırır...
Okula gitmek, yalnız çocuğun değil, ebeveynin hayatında da heyecan
yaratan, gündelik akışı yeniden kurgulayan radikal bir adım. Hâl böyleyken,
okullu olmanın sevincine alkış tutuyor
olsak da, içimizde bir yerde pır pır
eden o kaygı dolu duyguyu hiç önemsemiyormuş gibi davranamayız. Bundan böyle, hayat yeni bir seyir izleyecek ve galiba en donanımlı olanlarımız
bile arada sırada tökezleyecek.
YETİŞKİNİN SIKICI DÜNYASI
Önce çocuklar... Bu yenilik, ne de
olsa en çok onları etkiliyor; yeni bir
mekânda, yepyeni insanlarla ve zaman
kullanımından konuşma adabına, oturuşundan yemek yiyişine her şeyin
yeniden düzenlendiği bir ortak yaşam
pratiği dayatıyor aslında bu süreç. Şu
halde, hepsi de okula yeni başlayan
Zeytin, Mızmız ve Rita’nın deneyimlerine bir bakalım:
Zeytin, Tudem’in Ebeveyn Rehberi serisinden çıkan Zeytin Okula Gitmek İstemiyor kitabının başkahramanı. Hikâyeden anladığımız kadarıyla,
Zeytin okula bir süredir devam ediyor
ve aile bu yeni düzene uyum sağlamış
görünüyor. Ancak bir sabah, okula
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gitmeye güçlü bir direnç gösteriyor
Zeytin ve herkesi çaresiz bırakarak
annesinin işyerine gidiyor.
Hepimizin başına gelmiştir, çocuklarımızı ofislere, dükkânlara vs. taşımışızdır; hatta belki biz de bir zamanlar
o taşınan çocuklardan olmuşuzdur.
Zeytin de başlangıçta annesiyle ofiste olmaktan memnun görünse de çok
geçmeden iş hayatının sınırlarına takılıp sıkıntıdan patlar. Yetmezmiş gibi,
kendi okulu da annesinin ofisinin tam
karşısındadır; teneffüste oyun oynayan, uçurtma uçuran çocukları görür… Tahmin edeceğiniz üzere Zeytin,
ofis gününün daha başında okula gitmediği için pişman olup ayaklarını poposuna vura vura okula döner! Çünkü
kitabın sonunda yer alan, ebeveynlere
yönelik rehberde de belirtildiği üzere,
yetişkinlerin dünyası çok sıkıcıdır!
Serinin bütün kitaplarında, hikâyeye pedagojik açıdan yaklaşan ve ebeveyne rehberlik eden bir son bölüm
bulunuyor. Bu kitap özelinde mesela,
çocuğun okula gitmek istememesinin
olası nedenleri ve gerçek nedeni bulmak için izlenmesi gereken yöntem
ya da hangi mesajların sorunu büyütebileceği gibi konular üzerine bilgiler,
fikirler yer alıyor.
Gelelim Mızmız’a... Adı
üstünde, mızırdanan biriyle karşı karşıyayız.
Kırmızı Yastık
hikâyesinde
Mızmız, önceki gün Mırnavlar okuluna başlamış. Biraz
sancılı geçmiş gerçi ilk gün;
annesine kök söktürmüş,
fakat çok geçmeden okulun

çok eğlenceli olduğunu fark edip,
uyum sağlamaya karar vermiş. Tek
şartla: Çok sevdiği küçük, yumuşak,
kırmızı yastığını da okula götürecek.
Annesinin itirazına rağmen o yastık
okula gider ama Mızmız bunun dışında pek de mızmızlık yapmaz. Kendini
hemencecik okulun eğlencesine, yeni
şeyler öğrenmenin heyecanına kaptırdığından yastığını çabucak unutuverir. Yastık, başka çocukların futbol
topu haline geldiğinde bile durumun
farkına varmaz. Günün sonunda durumu fark ettiğindeyse okula giderken
kırmızı ve yumuşak yastığına neden
ihtiyaç duymayacağını idrak eder.
Çocuğun okula götürmek istediği
ilginç şeylerden bahsetmişken, konuyu Mızmız’ın hikâyesinden Rita’nın
hikâyesine bağlayalım.
CESARET VEREN OYUNCAKLAR
Rita ve Adsız Okulda kitabının okula gitmekte zorlanan karakteri Rita, Adsız isimli köpeğinden cesaret ve ilham
almayı dener. Onu okula götürdüğünde, aslında okula oyuncak götürülmemesi gerektiğini öğrenir ve çözümü,
Adsız’ı okula götürmek ama çantadan
çıkarmamakta bulur. Bu durumda
Adsız hem vardır hem yoktur. Güzel
kokulu çantanın içinde, karanlıkta
Rita’yı beklemektedir. Ama gün boyu
oynanan birçok oyunda ve hatta haylazlıkta onun payı vardır. Bir ismi bile
olmayan ve tüm günü çantanın içinde
geçiren bir köpekten ne umabiliriz ki?
Ama Adsız sadece cesaret değil, ilham
da verebilen bir köpek. Oyunlarda ve
haylazlıklarda Rita’nın
hep yanında.

Mızmız ve Rita’nın okula oyuncaklarını, sevdikleri
nesneleri götürmelerine yetişkinlerin itirazını anlamak
hem mümkün hem değil. Her iki hikâyede de oyuncakların görevi, cesaret vermek. Çocuklar, oyuncakları unutmuş ya da çantanın içine gizlemiş olsalar da o oyuncaklardan, en azından başlangıçta cesaret alıyorlar. Dolayısıyla
her iki hikâyede de akılcı ipuçları bulabiliyoruz: Oyuncağını taşımak senin işin ya da oyuncağını biz görmeyeceğiz… Çocuğa hem sorumluluğunu hatırlatmak hem
de okula getirilen oyuncağın orada yokmuş gibi gözden
uzakta kalması, onsuz da yapılabileceğini gösteriyor Rita
Zeytin Okula Gitmek İstemiyor
Christian Lamblin
ile Mızmız’a, okura da tabii.
Resimleyenler: Regis Faller,
Kitapların her ikisinde de
Charlotte Roederer
okul gözümüzde “sihirli” bir
Çeviren: Yağmur Ceylan Uslu
yer gibi canlanıyor. DolayısıyTudem Yayınları, 24 sayfa
la çocuğunuz, siz kitabı ona
okurken, aslında son derece
gerçek olduğu için korkutucu
bulduğu okulun, gerçek dışı
denebilecek kadar eğlenceli
ve sürprizli bir yer olabildiğini de sezecek. Bu üç kitap
hem çocuğa hem de ebeveyne kaygılarında haksız olmadıklarını ama bir çıkış yolu
bulunduğunu gösteriyor.
Kırmızı Yastık
Ayla Çınaroğlu
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları
32 sayfa

Rita ve Adsız Okulda
Jean-Philippe Arrou-Vignod
Resimleyen: Olivier Tallec
Çeviren: Işık Ezgi Çelik
Tudem Yayınları, 24 sayfa

Sıradışı bir öğretmen

Şiirsel TAŞ

Sıradan Bir Okul Günü, öğrencilik hayatının rutinine kapılıp gitmiş bir çocuğun öyküsü. Fakat yeni
gelen sıradışı bir öğretmen sınıftaki çocukların hayatına renk katıyor. Sıralara hapsolmuş öğrencileri
sıranın dışına çıkarmaya çalışan bu öğretmenle tanışın...

“Sıradan
bir okul gününde
sıradan bir çocuk sıradan
rüyalarından uyandı, sıradan
yatağından kalktı, sıradan bir biçimde tuvalete gitti, elini yüzünü yıkadı,
sıradan giysilerini giydi ve sıradan kahvaltısını yaptı. Sıradan çocuk sıradan
dişlerini fırçaladı, sıradan annesini öptü
ve sıradan okuluna doğru yola çıktı,”
diye başlıyor öykü. Öyküdeki sıradan
çocuk sıradan yollardan geçerek, sıradan düşüncelere dalarak yürüyor. Okula vardığında da değişen bir şey yok.
Sıradan arkadaşlarla oynanan sıradan
oyunlar, sıradan sınıfta görülen sıradan
dersler...
Derken sıradanlığın ibresini oynatan bir şey oluyor. Yeni bir öğretmen
elinde bir gramofonla sınıfa dalıyor.
Kendini tanıtıyor ve hemen ardından
çocuklarla tanışmak istiyor. Ama klasik bir tanışma seremonisinde beklenenin tersine, çocukların isimlerini
sorup kendilerinden kısaca bahsetmelerini falan istemiyor. Onun yerine,
çocuklara müzik dinletip kafalarında
canlananları kâğıda dökmelerini söylüyor. Sıradışı durumlarla karşılaşmaya pek alışkın olmayan çocuklarsa
yeni öğretmen Bay Ge’nin az buçuk
kaçık olduğunu düşünüyorlar ilkin,
ama çok geçmeden müzik hepsinin
zihnini harekete geçiriyor.
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Colin McNaughton’ın öyküsü,
yaşam sürecinde sıradışı bir dönem olan
çocukluğun erişkin
eliyle yaratılmış
ortamlarda nasıl da
giderek sıradanlaşıp
rutine dönüştüğünü
anlatıyor. Okulun
saatli maarif takvimi
de bu rutinin bir parçası
elbet, rutinin ve sıradanlığın... Her ne kadar öyle değilmiş
gibi davransak da, mevcut eğitim sistemi içinde okulun sıradışı herhangi
bir yönünün olması gerekmiyor zaten. Sonuçta amaç, sistemi besleyecek ve ileride kendisi de sistemden
beslenecek genç beyinlerin o sisteme
zamanında entegrasyonunu sağlamaktan öteye gitmiyorsa, kim niye
uğraşsın ki bir şeyleri değiştirmekle.
Bu bağlamda okul kuşkusuz hepimize
çok iyi geliyor, onun için şifa niyetine
hafta içi her gün bir doz almamızda
fayda var, ancak böyle böyle bizleri
gelecekte bekleyen, çerçevesi çoktan
çizilmiş sıradan erişkin hayatımıza
hazırlanabiliyoruz.
OKULCUL ÇOCUKLAR
Farklı modeller, farklı eğitim sistemleri üzerinde uzun uzadıya tartışmak mümkün ama öykümüz farklı
bir sistemle değil, bilindik sistemin
içindeki sıradışı bir öğretmenle ilgili ki bu da meselenin bam teline dokunuyor. Çünkü çocuğu “Eti senin
kemiği de senin, mümkünse hayattan
bir gıdım keyif alacağı bir şeyler kalsın
geride,” diyerek teslim ettiğimiz eğitim
sistemine zerre kadar güvenimiz yok.
O yüzden de çocuğun “iyi bir öğretmene düşmesine” bel bağlıyoruz. Bir
okul tekil olarak altyapısı, uyguladığı eğitim programı ve öğrencilerine
sağladığı olanaklarla diğer okullardan
ayrıştığı konusunda ne denli iddialı
olursa olsun, mevcut eğitim sistemi
içinde bütün okullar kocaman bir ortak paydada buluşuyor, sonuçta hiçbiri

kuş kondurmuyor. Ve bu atalet içinde
küçücük bir fark yaratılabiliyorsa eğer,
bunu yaratan, okulda çocuğun karşısına şans eseri çıkan sıradışı bireyler
oluyor. İşte Bay Ge, onlardan biri.
Sıradan Bir Okul Günü’nü resimleyen Japon çizer Satoshi Kitamura’yı
Hiawyn Oram’ın öyküsü Sinirli Sinan
(Angry Arthur) kitabıyla tanımıştık
yıllar önce. Televizyondaki filmi izlemesine izin vermeyen annesiyle tartışan Sinan’ın gitgide kabaran ve sonunda bir “evren depremi” yaratacak
denli güçlenen öfkesini anlatıyordu
öykü. McNaughton’ın öyküsündeki
çocuklarsa hayli evcil (ya da “okulcul”
mu desek?) görünüyor. Öğrenci adını
verdiğimiz bu “okulcul” çocukların
Bay Ge’yi garipsemelerinin nedeni de
bu zaten. Kitamura, kitabın başında,
sıradanlığı resimlerde renk kullanmayarak görselleştirmiş. Elinde gramofonla sınıfa giren Bay Ge, kitabın
ilk renkli figürü. İlk ama son değil.
Coşup taşan müziğe kendini kaptırarak öyküsünü yazan çocuk da ilerleyen sayfalarda renkleniyor, ardından
da diğer çocuklar.
Sonuç? Şimdilik bir sonuç yok. Yol
uzun, hayat kısa. Ve köklü bir değişim
için “evren depremi” yaratacak Sinirli
Sinanlar lazım.
Sıradan Bir Okul Günü
Colin McNaughton
Resimleyen: Satoshi Kitamura
Çeviren: Tülay Dikenoğlu Süer
Nesin Yayınevi / 25 sayfa

İyi Kitap • Okul Öncesi / Çocuk Kitaplığı • Sayı 69 • Aralık 2014

Okulu kır ama
okulsuz kalma!

Yıldıray KARAKİYA

Herkes okula gitmek zorunda! İyi ama neden? Öğrencilik hayatına yeni adım atan Filo, okulun ilk
günü bu sorunun yanıtını arıyor. Çocuklar için kaleme aldığı felsefe kitaplarıyla tanıdığımız Oscar
Brenifier de Filo’nun öyküsünde bu güç sorunun yanıtı vermeye çalıyor.
Yanıt da vermiyor. “Şimdi bunu tartışacak vaktim yok,” diyerek geçiştiriyor
Filo’yu. Azıcık bozuluyoruz hep birlikte. Neyse ki Filo’nun hiç yanından

Ben asla iyi bir öğrenci olmadım
ama kesinlikle profesyonel bir öğrenciydim. Eğitim hayatımı elimden geldiğince uzun tuttum. Eğer ilkokula
başladığım gün SSK primi ödemeye
de başlasaydım, üniversite yaşantımı sonlandırmadan önce emekliliğe
hak kazanır, kıdem tazminatıyla da
kendime iş kurardım.
Öğrenci olduğum (sonu gelmeyecekmiş gibi görünen) yıllar boyunca
neden okula gitmek zorunda olduğumu, okulda öğrendiklerimin ne
işe yarayacağını sorup durdum. Yine
de okula gitmemezlik edemiyordum.
Öyle ki, okulu kırdığım bazı günler
dönüp zamanımı okul kütüphanesinde geçirdiğim bile olmuştur. Evet,
hemen fark ettiniz, yakalanmamak
konusunda özel bir beceriye sahiptim.
Kahramanımız Filo içinse okulun ilk günü henüz. Benimki gibi bir
“yakalanmama becerisi” edinmesine de, bu beceriyi geliştirmesine de
çok zaman var yani. Buna rağmen
aklı benimki kadar karışık Filo’nun.
Daha okul kapısından içeri ilk adımını atmadan, eşik bekçisi gibi kapıda
dikilen öğretmene sorduğu sorudan
belli: “Söylesenize öğretmenim, neden
okula gitmek zorundayım?” İlginçtir, öğretmen şaşırmıyor bu soruya.

ayırmadığı oyuncağı Zof işi ele alıyor.
“Madem öğretmen cevap vermiyor, soracak başkalarını bulalım,” diyor ve
Filo’yu elinden tuttuğu gibi okula sürüklüyor. Oyuncaktaki iradeye bakın!
Eh, oyuncak sağlam irade sergilerse ziller, merdivenler dile gelir. İlk
olarak okul ziline soruyor sorusunu
Filo: “Neden okula gitmek zorundayım?” Okul zili bu, kapı zili değil; ekipler amiri edasıyla yapıştırıyor cevabı:
“Herkes okula gitmek zorunda, işte bu
kadar.” Merdivenin derdi başka, topun işi gücü eğlenmek, oyuncaklar
yeni arkadaş peşinde. Sandalyeye göre,
onun gibi sessiz sedasız oturup uslu
uslu dersi dinlemek için gidiyoruz
okula. Hey, bir dakika! Yoksa bunlar
okullarda karşımıza çıkan belli başlı
karakterlerin, bu karakterlerden gelebilecek olası cevapların temsilleri mi?
Öyle olmalı. Ayrıca Filo’nun aldığı her
cevaba karşılık, söylediklerini eleştirel
ve nesnel bir bakış açısıyla ele alıp yine
Filo’nun yüzüne çarpan ve onu kendine karşı dürüst olmaya davet eden
eşsiz oyuncak Zof ’a selam olsun!
Takıldığımız tek konu kaldı: Kapıdaki öğretmen neden geçiştirdi ki bu
çocuğun sorusunu? Niye doğru dürüst
bir yanıt vermedi? Öğretmenlik bu
mu? Bir saniye duralım, derin bir soluk
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alıp atarlanmaktan vazgeçelim; zira kitabın sonunda öğretmen ile Filo ve elbette Zof tekrar karşılaşıyorlar. Meğer
öğretmen gün boyu Filo’nun sorusunu
düşünmüş ve bir cevap hazırlamış:
“Okula gitmek zorunda olmamızın
nedeni aklımıza takılan soruları sormayı öğrenmek ve o soruların cevabını
bulmaktır.”
Evet, biliyorum, bu kitap Türkiye’de
yazılmamış, bizim memlekette işler
böyle yürümüyor ve bu kadar iyimserlik yerli bünyeye fazla. Olsun, ideal
olan hakkında fikir sahibi olmaktan
ne zarar gelebilir ki? Hem belki bu kitabı kırk kere okursak, bizim okullarda
da soru sormak ve soruların cevabını
bulmak gerçekten amaç olur.
Şu yazıyı yazmak için döktüğüm
terleri, daldığım düşünceleri sobada
bir güzel yaktıktan sonra fark ettim ki
okula neden gitmemiz gerektiğini hâlâ
bilmiyorum. Tek başına bu durum bile
okulu değerli kılıyor aslında. Ne de
olsa, okulu kırdığım gün dönüp dolaşıp okula gitmenin ama yine de yakalanmamanın yolunu bulmamı sağladı
bu soru, öyle değil mi?
Küçük Filozof
Neden Okula Gitmek Zorundayım?
Oscar Brenifier
Resimleyen: Delphine Durand
Çeviren: Müge Erel
Tudem Yayınları, 28 sayfa
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Olga okulu neden
sevmiyor?..

Sedef PEKİN

Okul eşyaları yüzünden oyuncaklarını çantasına sığdıramaz, öğretmenle bir türlü anlaşamazken
Olga okulu nasıl sevsin? Üstelik sakız çiğnemek de yasak! Sürekli canımız sıkılacaksa hayatın ne
anlamı var, diye soruyor Olga. Haksız mı yani?
Olga’nın. Bir de iletişim defterine,
anne babasından onu uyarmalarını
talep eden bir mektup yazıyor. Şikâyet
konularından biri de, Olga’nın uluorta
“Sürekli canımız sıkılacaksa hayatın ne
anlamı var?” diye sormuş olması. Öğretmene göre böyle “sonu nereye varacağı belli olmayan” soruların okulda
sorulması kesinlikle istenmiyor.

Bazı çocuklar okulu neden sevmez?
Pek çok sebep sıralanabilir: öğretmenler, arkadaşlar, dersler, eğitim sistemi,
zorunluluklar, yasaklar, başarı beklentisi, başaramama korkusu derken, liste
uzar gider. Fakat biz bu genel saptamaları bir yana bırakıp, sorumuza, somut bir örnek olarak Olga’nın hikâyesi
üzerinden cevap bulmaya çalışalım.
Geneviève Brisac’ın yazıp Ece
Nahum’un Türkçeleştirdiği Olga Okulu Sevmiyor, iki kitaplık bir serinin
ikinci kitabı. Her kitapta ikişer öykü
yer alıyor. İlk kitap Olga’da tanıdığımız küçük kız, ikinci kitapta çiçeği
burnunda bir öğrenci. Okula başlayalı
henüz bir hafta olmuş ama Olga şimdiden kararını vermiş. Okula gitmek
istemiyor. Çünkü okulu sevmiyor.
Canını sıkan ilk şey, sırtında taşımak zorunda olduğu koca çantanın
içindekiler. Çantası sıradan eşyalarla
dolu. Oysa Olga okula oyuncaklarını, hafıza kartlarını, kuklasını, sinek
yakalamakta kullandığı seloteypleri,
koleksiyon kutusunu da götürmek
istiyor. Kimselere çaktırmadan çantasındakileri kenara itip hepsini tıkıştırmayı başarıyor da. Fakat okulda öğretmenine yakalanınca bu yaptığının
takdire şayan bulunmadığını tahmin
edersiniz. Üstelik bırakın takdiri, öğretmeni çantada fazlalık gördüğü ne
varsa hepsini toplayıp alıyor elinden
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SORUN BİR DEĞİL...
Olga haksızlığa uğradığını, eşyalarını almaya hakları olmadığını söylüyor haklı olarak. Mektubu okuyan
annesi ise sorunu çözmeye çalışmak
yerine, günü kurtaracak bir yöntem
geliştiriyor ve Olga’yla pazarlığa oturuyor. Olga uslu durup öğretmeninden uyarı almamayı başardığı her gün
için annesinden bir hediye alacak ve
annesinin tezine göre zamanla okulu
ilginç bulmaya başlayacak. (Bu arada,
annesinin eğitime yaklaşımını, öğretmen emeklisi anneannenin dilinden
düşmeyen bir söz belirlemiş: “Elli yıl
uğraştıktan sonra gördüm ki eğitimin
hiçbir şeye faydası yok.”)
Annesinin taktiği bir süre işe yarasa da bir gün yine eve bir mektup
geliyor. Bu kez Olga’nın, kendisine ait
bir düğmeyi aldığını söyleyerek düğmeyi geri istiyor öğretmen. (Mektuba
okulda sakız çiğnemenin yasak olduğu
bilgisini eklemeyi de ihmal etmiyor bu
arada.) Oysa Olga o düğmeyi almadan önce öğretmeninden izin istemiş,
öğretmen onu duymazdan gelince de
düğmeden annesine bir kolye yapmış.
Bu mesele de bir şekilde kapanıyor
ama Olga için değişen bir şey olmuyor.
Okulu hâlâ sevmiyor. Sırada yemekhaneden dert yanmak var. Okulda çıkan
yemekleri hiç beğenmiyor. İddiası,
onlara hiçbir yetişkinin ağzına koymayacağı yemekler yedirdikleri. Fakat ne
kadar yakınsa da, annesinden yemekhaneye gitmeme izni koparamıyor.

Günler ilerlerken başka bir problem daha beliriyor Olga için: Oscar
adında bir oğlanın liderliğini yaptığı
çete. Kızların eteklerini kaldırıyor, onlara kestane atıyorlar. Olga bu çeteye
tuzak kurmaya çalışırken, yanlışlıkla
bir öğretmenin tuzağa takılması işleri
fena hâlde karıştırıyor tabii.
Böylece okulu bir türlü sevmeyen
Olga çareyi geçici çözümlerde buluyor. Hasta numarası yapıyor mesela. Ve
annesini kandırmayı başardığı bir gün
evde kalıyor. Ziyaretine gelen arkadaşı
Sylvain ile vakit geçiriyorlar. Peki birlikte ne yapıyorlar dersiniz? Öğretmencilik oynuyorlar! Okul sevmez Olga
öğretmen, Sylvain öğrenci oluyor ve ne
şaşırtıcıdır ki Olga oyun boyunca adil
bir öğretmen olduğunu zannederken,
Sylvain onu pek de adil bulmuyor…
İleride neler olup bittiğini bilemiyoruz tabii ama neyse ki Olga Okulu
Sevmiyor adlı bu uzun öykü, Olga’nın
bir çırpıda okulu sevmeye başladığı bir
mutlu sonla bitmiyor. Kıssadan hisse
çıkarmadan, metni öğütlere boğmadan küçük bir zaman dilimini anlatan
bu kitap, meseleye bir çocuğun gözünden bakmamıza vesile olup yorumu da
biz okurlara bırakıyor.
Olga Okulu Sevmiyor
Geneviève Brisac
Resimleyen: Michel Gay
Çeviren: Ece Nahum
Hayykitap, 136 sayfa

İyi Kitap • Çocuk Kitaplığı • Sayı 69 • Aralık 2014

Karanlık koridorun
sonunda…

Zeynep ÇAYLI

Açıl Kapı Açıl, bizi okula başladığımız o ilk güne götürüyor. Yabancılığı, korkuyu, tedirginliği
hatırlatırken, hesaba katabileceğimiz güzel şeyleri de ihmal etmiyor. Üstelik duygularımıza tercüman
olan sesler ve renkler eşliğinde bunu kolaylıkla başarıyor.

Bırr bırrr, küt küt küt küt, pat pat,
mırıl mırıl, fısır fısır… Bir kararıp bir
aydınlanan resimlerin üzerine düşmüş
sesler bunlar. Ne kadar da iyi anlatıyorlar okulun ilk gününde yaşanan
duyguları; merak, coşku ve sevincin
yanındaki tedirginliği, korkuyu, şaşkınlığı… Siz de endişelendiğinizde,
tedirginlik hissettiğinizde, kararsız
kaldığınızda böyle sesler duyar, nereye gideceğinizi bilmez hâlde kendinizi
koyu karanlık bir koridordaymış gibi
hisseder misiniz? İşte orada; uzun, karanlık, bir sürü kapının bulunduğu bir
koridorun tam ortasında...
Çocuğun okula başlaması, yeni bir
sosyal çevreye katılmasını, buna bağlı
olayları, korkuyu, bilinmezliği ve tüm
bunlarla baş etme gerekliliğini getiriyor önümüze. Üstelik ancak yaşanarak
aşılabilecek süreçler bunlar. Açıl Kapı
Açıl bunların yalnız bizim değil, başkalarının da başına geldiğini göstererek süreci doğallaştırıyor. Bu yolda
öğretmenleri, ailemizi, arkadaşlarımızı da hesaba katabileceğimizi gösterip,
yalnız olmadığımızın altını çiziyor.
Arkadaşlığın, sevginin, sevecenliğin,
iyi niyetin, eğlencenin ipuçlarını veren kitap, bilgiyi kapıların arkasındaki

hazineye benzeterek okula ve bilgiye
karşı merakı da teşvik ediyor.
Kahramanımızın isme ihtiyacı
yok, çünkü okula başlayan herhangi
bir çocuk o. Belki de bu yüzden okur
daha kolay özdeşleşebiliyor onunla.
Ayrılığı abartıya kaçıp törenselleştirmeden bir öpücükle noktalayan ve bağımsızlığını kazanmasında ona destek
olan anne de sürecin doğal işleyişini
vurgulayan önemli bir figür olarak
çıkıyor karşımıza.
AYDINLIĞA AÇILAN KAPI
Duyduğu farklı seslerden tedirgin
kahramanımızla, sıkışınca tuvalete
gitmek için çıktığı sınıfının kapısını
yeniden bulmaya çalışırken, okul koridorunda karşılaşıyoruz. Artık geride
kalması gerektiğini bildiği hâlde yine
de aklına gelen eski korkularıyla savaşıyor. Ve bize okulun ilk günü yaşadıklarını anlatmaya başlıyor; babasını
öpüp evden çıkışını, annesiyle birlikte
yürüdüğü okul yolunu, bahçeyi, koridoru, koridora açılan kapıları, sınıfını
ve sırasını bulmalarını, annenin gidişini, öğretmenin gelişini. Ardından sınıftan çıkan kahramanımız bu kez tek
başına sınıfını buluyor, öğretmeninden aferini alıyor ve arkadaşlarının bu
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başarının mutluluğunu paylaşmasıyla
hikâye sona eriyor.
Siz şiirsel bir dille yazılan hikâyeyi
okurken, ustalıkla çizilmiş resimler de
onu takip ederek hikâyenin yaşattığı
duyguları adeta görünür kılıyor. Böylece çocuğu iyi yazı ve iyi resimle buluşturarak daha ilk sıralardan sanata
göz kırpıyor.
Çocukların önünde hep aydınlık
kapılar açılmasını dileyerek, okula
başlama yaşındakiler için rahatlıkla
önerilebilecek, birlikte okunduğunda
hem onları hem de bizi rahatlatacak bir
kitap Açıl Kapı Açıl.
Açıl Kapı Açıl
Aytül Akal
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçan Balık Yayınları, 36 sayfa
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Okul her yerdir!

Ecem Nida DİNÇTÜRK

Bir UNICEF projesi kapsamında hazırlanan ve dünyanın çeşitli yerlerindeki öğrencilerin bir gününe
konuk olan Benim Okulum, dünya çocukları arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Kitabın geliri, UNICEF’in
eğitim projelerine katkı sağlıyor.

Az önce gazetede okudum: Niğde’deki bir okulun öğrenciler tarafından temizlendiği ortaya çıkmış. Gazete
bunu “skandal” başlığı ile duyurmayı
uygun görmüş. Peki, bir okulu orada
okuyan öğrencilerin temizlemesi gerçekten skandal mı sayılır? Bu, yaşadığınız evi temizlemek kadar doğal değil
midir? Ya bu durum dünyanın birçok
okulunda “normal” ise? İşte UNICEF’in
girişimleriyle hazırlanan Benim Okulum tam da bu sorulara yanıt veriyor.
Dünya okullarının durumunu, dünyanın farklı noktalarındaki öğrencilerin eğitim hayatını, bizim “anormal”
addettiğimiz hâllerin normal kabul
edildiği yerleri gözler önüne seriyor.
Dünyanın dört bir yanında, çocuklar hayata biraz daha umutla bağlanabilsinler diye hummalı organizasyonlara imza atan UNICEF, Benim Okulum ile bu projelere bizim de katkıda
bulunmamıza imkân sağlıyor. Aynı
zamanda eşsiz bir yaşantı atlası olan
Benim Okulum, 5 kıtanın birbirinden
farklı yerlerinde yaşayan ilkokul seviyesindeki 31 çocuğun bir gününe konuk oluyor; bu çocukların yaşadıkları
yeri, yaşantılarını, eğitim ve beslenme koşullarını anlatıyor. Kaknüs Yayınları tarafından yayımlanmış olan
Benim Okulum, UNICEF’in gönüllü
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temsilcilerinden David Beckham’ın
önsözüyle başlıyor.
Kitapta, 14 kardeşi olan bir çocuğa da yer var, ailenin tek çocuğu olana
da. Anne babasını kaybetmiş çocukların yaşamından da bir kesit bulabiliyoruz, evinde temiz su bulunmayan
ya da okulunu kendisi temizlemek
zorunda olan çocukların yaşamından
da… Açık hava okullarından akşam
okullarına kadar, “okul” denince pek
aklımıza gelmeyen seçenekleri de
anımsatan proje, çocukların ulaşım,
eğitim ve beslenme koşullarının yanı
sıra okul sonrası etkinliklerini de anlatıyor. Birbirinden farklı koşullarla
mücadele eden çocukların hayatına
ışık tutan Benim Okulum, Rusya’nın
buzla kaplı köylerinden Afrika’nın kıtlık girmiş topraklarına, Avrupa metropollerinden Doğu’nun kültür sentezi
kentlerine kadar dünya üzerinde ayak
basılmadık yer bırakmayan sosyolojik
bir çalışma.
Benim Okulum sadece çocuklara farklı kültürler ya da coğrafyalar
hakkında bilgi verme amacı taşımıyor, aynı zamanda UNICEF’in felaket
noktalarını dahi bir minik okula çevirebilecek “Çantada Okul” adlı eşsiz
projesini de anlatıyor.
Benim Okulum, aslında “Benim
Dünyam” başlığı altında toplanmış

dört kitaptan biri. Diğer üç kitap ise
Benim Hayatım, Benim Ailem ve Benim İnancım adını taşıyor. Böylece
çocuklara hayatın diğer alanlarında
da dünyanın farklı noktalarındaki yaşıtları ile aralarındaki benzerlikleri ve
farklılıkları keşfetme şansı tanınıyor.
Çocukları, uzak kıtalardaki kardeşleriyle birbirine bağlayan ve onlara
el uzatma fırsatı tanıyan Benim Okulum, Mahmut Hoca’nın senelerdir kafamızda yankılanan o cânım cümlesinin de altını çiziyor: “Okul sadece dört
tarafı duvarla çevrili, üstünde damı
olan yer değildir. Okul bağdır, bahçedir,
ormandır, her yerdir.”
Benim Okulum
Penny Smith
Çeviren: Seda Darcan Çiftçi
Kaknüs Yayınları, 82 sayfa
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YUKARI GEL VE
EĞLENCEYE KATIL!
Andy ve Terry’nin önce 13, sonra 26 katlı olan ağaç evlerinde
seni olağanüstü bir dünya bekliyor. Ne duruyorsun, yukarı gel!

13 KATLI AĞAÇ EV
Andy ile Terry’nin 13 katlı ağaç
evinde bovling pisti, insan
yiyen köpekbalığı havuzu ve
gizli yeraltı laboratuarı var.

26 KATLI AĞAÇ EV
Yer çekimine karşı koyan bir oda,
yetmiş sekiz çeşit dondurmaya
sahip bir dondurma
dükkânının da olduğu
ağaç evartık 26 katlı.

www.epsilonyayinevi.com
T 0(212) 294 46 00 (pbx)
TIKLAYIN, ALIN... kitap365.com

/EpsilonYayinevi

/EpsilonYayinevi
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Ya düzene uygun
olmayan kafalar?

Aylin OMİNÇ

Mevcut eğitim sistemi, düzene uygun kafalar yaratmak üzere fabrika bandı sistemiyle çocuk yetiştiriyor.
Bu gidişata karşı çıkan sesler yok değil. Tıpkı yazdığı mektuplarda sistemi sorgulayan Barbiana
öğrencileri ya da Yalınayaklar Okulu Hareketi’ni kuran Roy Bunker gibi...
Eğitimle ilgili bir kitap düşünün;
öyle bir kitap ki daha ilk sayfasında
karşılaştığınız cümleler, tüm hayatınızın bir yalandan ibaret olduğunu
söylüyor; “Okulda insanlar imal edilir.
Bu insan yapma sürecine eğitim denir.
Geniş anlamda düşünüldüğünde; içerisine doğduğumuz aile, sinema, televizyon, tiyatro ve radyo, gazete, kitap ve
afişler de bir okul sayılır. Bir nevi bilgi
iletmeye yarayan bütün yerler okuldur,” diyor bu kitap ve amaçsız bilgi
olmadığını, edindiğimiz bilgilerin yaşam biçimimizi belirlerken okulların
yalnızca insan değil, yaşam öyküleri
de imal ettiğini anlatıyor.
Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur, E. A. Rauter tarafından 1970’
lerin başında yazıldığı için kitapta
Federal Almanya ya da Almanya’nın
eski para birimi “mark” gibi nostaljik
kavramlarla karşılaşsak da kitaptaki eleştiriler güncelliğini
koruyor. Çünkü örgün eğitimin hâlâ ne kadar sistem
odaklı olduğunu, ekonomik
ve siyasal sistemleri besleyen, fabrika bantları gibi
işlediğini yüzümüze
çarpıyor. Günümüzde okuma
yazma bilen
ve yükseköğrenim gören
birey sayısının

nüfusa oranında geçmiş yüzyıllara
göre artış olsa da, iletişim yüzyılında
teknoloji hayatımızın her yanına nüfuz ederken, cehalet de doğru orantılı
olarak artmakta. Demek ki, bilginin
sistemin çıkarına göre düzenlenerek,
bireylere istenildiği ve gerekli görüldüğü ölçüde aktarılması hedefleniyor.
E. A. Rauter belki de doğru soruyu sormuştur: “Nelerin öğretileceğine kim karar veriyor?” Eğitimimizi
planlayanlar, aynı zamanda hayatımızı, seçimlerimizi, kararlarımızı da
planlayanlar değil mi? Çalıştığımız,
yaşadığımız, gezdiğimiz, ürettiğimiz,
tükettiğimiz (işyerleri, alışveriş merkezleri, yaşam alanlarında) her şeyi
bize dayatanlarla, dünyayı yok eden
açgözlülüğü, açlığı, yoksulluğu, sömürüyü ve cehaleti sürdürenler aynı
eşitsiz sistemin yaratıcıları değil mi?
YALINAYAKLAR OKULU
Okulların gizli müfredatları, aile
yapısını, siyasi kurumları, inanç sistemlerini ve içinde yaşadığımız iletişimsiz iletişim toplumunu yaratırken,
insanı doğasından koparıp, dünya
görüşünü ve dilini şekillendiren modern bir kölelik sistemi inşa eder. Örgün eğitim, hayatımızın en verimli
zamanında devreye girerek, kurallar,
sınavlar, gereklilikler, doğrular ve yanlışlardan oluşan bir duvar örer; öyle ki
hayatımızın amacının neredeyse bu
dayatmalardan ibaret olduğuna inandırılırız. Hatta eğitim bir medeniyet
çıtası olarak önümüze konur ve bizler
“herkesin yaşadığı yaşam” savunusuyla okullarda “normalleştirilirken”, kendimize ve doğamıza yabancılaşmamız
önemsiz bir detay olarak kalır. Peki,
ama başka bir eğitim sistemi mümkün
değil mi acaba?
Roy Bunker da bu sorunun peşinden giden ender kişilerden biridir.
Hindistan’da elitist ve pahalı bir eğitim almış, diplomat, öğretmen ya da

doktor olmak üzere geleceği planlanmış biriyken ve bütün imkânlar
ayaklarının altına serilmişken, 1965
yılında tüm bunları bırakarak bir
köye gitmek ve orada yaşayıp çalışmanın neye benzediğini görmek ister.
Gittiği köyde, yoksul insanların sahip
olduğu ama kabul görmediği için geniş alanlarda uygulanamamış sıradışı
bilgi ve becerileriyle tanışır. Ve dahası
bu insanlar için bir okul açmaya karar
verir. 1986 yılında kurulan “Yalınayaklar Okulu Hareketi”, yoksul insanların önemsediği şeylerin öğretildiği,
buna karşılık Hindistan’da bir master
ya da doktora dereceniz varsa kabul
edilmeyeceğiniz tek okuldur. Burada
eğitim görebilmeniz için üniversiteden ayrılmış ya da kovulmuş olmanız, dahası ellerinizle ve haysiyetinizle çalışıp topluma sunacak bir yeteneğiniz olduğunu ve onlara hizmet
edeceğinizi göstermeniz gerekir.

“Köyün profesyonelleri
kimler?” sorusuna yanıt veren Roy Bunker “Profesyonel
yetenek, güven ve inancın bir
bileşimidir. Su kâhini bir profesyoneldir. Ebe bir profesyoneldir. Kırık-çıkıkçı bir profesyoneldir. Bunlar dünyanın
her yerinden profesyoneller.
Ulaşımı zor olan her köyde
onları bulabilirsiniz. Bu kişileri ortaya çıkararak sahip
oldukları bilgi ve yeteneklerin
evrensel olduğunu göstermek istedik,” derken, eski bilgiyle yeni
teknolojinin bir arada kullanıldığı bir
yaşam inşa ettiklerinin altını çiziyor.
Topluluk güneş enerjisi kullanıyor.
Yemekleri güneş enerjisi ile pişiriyor.
Çatıda biriken yağmur sularını topluyor. Üstelik köydeki üretken ve yaratıcı
topluluk kadınlardan oluşuyor.
Çocukların yüzde 60’ı okula gitmiyor, çünkü koyunlara, keçilere ve
diğer hayvanlara bakmaları gerekiyor.
Bu çocuklar için geceleri ders yapılacak bir okul kuruluyor. Tilonia’nın
gece okulları sayesinde 75.000’den
fazla çocuk eğitim alıyor ve okul programı çocukların hayatına uygun olacak şekilde planlanıyor. Bu okullarda
ne öğretiliyor? Demokratik yaşam,
tarlanızı nasıl ölçebilirsiniz, tutuklanırsanız ne yapmalısınız, hayvanınız hastalanırsa ne yapmalısınız gibi
soruların yanıtları.
Birkaç yıl önce TED Talks’ta izlediğim bu konuşma* beni çok heyecanlandırmış ve umutlandırmıştı. Daha
sonra, 1960’lı yıllarda Avrupa’da filizlenen başka bir hareketi ve sorgulamayı,
Barbiana çocuklarının mektuplarından
okudum.
RAHİP VE KÖY ÇOCUKLARI
Barbiana Öğrencilerinden Mektup
adlı kitap, İtalya’nın Fiorentina kentinin Barbiana kasabasında, Don Lorenzo Milani adlı rahibin, okuldan
atılmış, okumaya karşı yeteneği yok
denerek gözden çıkarılmış köylü çocuklar ile kurduğu bir okul modelinin
ve uygulamasının belgesi niteliğinde.
Barbiana öğrencilerinin yazdığı bu
mektuplar, eğitim sistemi içinde başarılı-başarısız, zengin-fakir, zeki-aptal,
tembel-çalışkan gibi, çocuklar arasında yapılan ayrımcılığa, eşitsiz eğitim
koşullarına, müfredatın, sınavların,
karnelerin lüzumsuzluğuna, eğitmenlerin bunları pekiştiren yaklaşımlarına

sağlam sorular ve gerçekçi eleştirilerle
yaklaşıyor. Bu soruları sorup bu eleştirileri getirme cesaretini gösterenler
ise okumayı hak etmediği düşünülen
“aptal ve tembel” köylü çocukları.
TEKNOLOJİNİN OLMADIĞI OKUL
Barbiana’da teneffüs, tatil yoktur.
Kürsü, sıra, tahta yoktur. Yemek yenen ve ders çalışılan büyük bir masa
etrafında toplanılır. Derslerde öğretmen ve öğrenciler karşılıklı iletişim
hâlindedir. Barbiana’da not yoktur,
diploma alınmaz. Öğrenciler diğer dilleri, dinledikleri plaklardan öğrenirler.
Derslerde kendi yaptıkları yerküreyi
kullanırlar. Öğrencilerden birinin yaptığı, logo tasarımına benzeyen bir çizimde şöyle yazar: “Pensare Globale...
Agire Locale!”, yani “Küresel Düşün...
Yerel Hareket Et!”
Gelelim bir başka okula... Geçtiğimiz günlerde bir internet haberinde
bahsi geçen, Silikon Vadisi’ndeki teknoloji devlerinin (Google, HP, Apple)
çocuklarının gittikleri okuldan söz
ediyorum. Bu okulda teknolojiye yer
yok. Bilgisayar ekranı ya da akıllı tahtalar yok. Buna karşılık bolca oyun
odaklı öğrenme ve hikâye anlatma
Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur
E. A. Rauter
Çeviren: Merlin Ecer
Kaldıraç Yayınevi, 80 sayfa
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var. Waldorf eğitim sistemine göre problem çözme
ve matematik becerisi, örgü
örmek, makas ya da bıçak
kullanmak gibi ufak el becerileriyle geliştiriliyor. Buna
karşılık, teknoloji tüketicisi ebeveynler daha çocuk
emeklemeden eline iPad vererek, çocuğun zekâ gelişimini ne kadar körelttiklerinin farkına varamayacak kadar bilinçsizler. Alan Eagle
“Google’da ve diğer her yerde, teknolojiyi, zekâsı en düşük insanın
bile rahatlıkla kullanabileceği kadar
basit hale getiriyoruz. Çocuklarımız
büyüdüğünde teknolojiyi kullanmayı
becerememeleri gibi bir şey söz konusu
bile olamaz,” diyor. Teknolojinin devleri bile elleri kullanmanın zekâ gelişiminde ne denli önemli olduğunun
farkında olduğuna göre, belki bizim
de bu can alıcı konunun bize nasıl
ve neden unutturulduğunun farkına
varmamız gerekiyor.
Bir çocuğun 50 sene evvel bir İtalyan köyünde yaptığı resim ve bu resmin üzerine yazdığı söz ya da Hindistan’da geçmişin bilgeliğiyle teknolojinin farklı bir sistem oluşturmak için
bir arada kullanılması insanı ne kadar
umutlandırıyorsa, teknoloji devlerinin, kendi küçük dünyaları dışındaki
insanlığı aptal yerine koyması da o
kadar öfkelendiriyor.
* Roy Bunker’ın TED konuşması: http://www.
ted.com/talks/bunker_roy
** http://www.egitimpedia.com/dunya-2/
silikon-vadisi-yoneticilerinin-cocuklari-nedenteknoloji-girmeyen-bir-okula-gidiyor

Barbiana Öğrencilerinden Mektup
Don Lorenzo Milani
Çeviren: Zehra Yıldırım
Kaldıraç Yayınevi, 124 sayfa
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Not diktatörlüğüne
hınzır bir çelme

Pelin ÖZER

Andrew Clements, okul ve öğrencilik hayatına eleştirel yaklaşımıyla tanıdığımız bir yazar. Karne Oyunu
adlı kitabında, çok zeki bir çocuğun kendini sıradanlaştırma, zekâsını görünmez kılma çabalarını
anlatan yazar, okulda başarı kavramına farklı bir bakış açısı getiriyor.
Olumlu ve olumsuz, doğru ve yanlış, düzgün ve yamuk, akıllı ve deli,
faydalı ve zararlı, uslu ve yaramaz…
Liste böyle uzar gider de, biz burada
bir nefes alıp aslında bize dümdüz
öğretilen böylesi kavramların, üzerinde pek de etraflıca düşünülmeden
kabullenildiğinde, bazı açılardan nasıl
da yanıltıcı ve yanlış, dahası tehlikeli
olabileceği üzerinde duralım.
Hemen karşı çıkmayın lütfen, burada kırmızı ışıkta geçmekten ya da
motosiklete ters oturmaktan söz etmiyoruz; ilk bakışta anlaşılmasa da
hayati şeyler söz konusu bu iddianın
arkasında. Yaklaşmakta olan bir itirazı
daha duyar gibiyim: “Makbul sayılanı
kabul edip ona boyun eğmek hayatı çok
daha kolay yaşanılır hâle getirecektir.
Şu ölümlü dünyada, bize bahşedilmiş
kısacık zamanda neden zorluk yaşayalım ki?” Buna verilecek en etkili
yanıt, bol bol biyografi okuma önerisi
olurdu herhalde. Einstein’ı örnek verir, dünyayı değiştirip dönüştüren bu
dâhinin okuldaki başarısızlığı yüzünden öğretmenleri tarafından nasıl hor
görüldüğünü anlatırdık kestirmeden.
Ve asıl başarıya, makbul olana, zorlukları göze alarak ulaşılacağından dem
vurur, farklılıklarımıza sahip çıkarak
fark yaratabileceğimizi vurgulardık.
Özellikle katı eğitim sisteminin öğrenciler ve veliler üzerinde tektipleştirici, baskıcı bir düzen kurduğu göz önüne alındığında,
farklılıklarıyla öne çıkan
herkes –düz mantıkla
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bakıldığında bu farklılıklar olumlu
bile olsa– büyük zarar görüyor. Ama
biz nedense bunun üzerine pek düşünmemeye meyilliyiz. Nedense, hep kestirmeden mükemmeli övmenin erdemine şartlanmışız. Oysa her birimizin
zihninde olguları, kavramları bir prizmanın ardından, olanca zenginliği ve
çeşitliliğiyle görebilecek kudret mevcut.
BOL SIFIRLI PROTESTO
Yazdığı her kitapla çocukların ve
anne babaların baş tacı ettiği Andrew
Clements’in Karne Oyunu, okulda başarı kavramına tam da böylesine farklı
bir açıdan, prizmanın ardından bakıp,
bu zorlu meseleyi çok yönlü bir yaklaşımla eleştirdiği için gönlümüzde
taht kurdu. Makbul kabul edilene kafa
tutan, yerleşik değerleri sorgulamaya yönelten hınzır bir çelme. Karne
Oyunu’nun başarısının altında, ters
kutupta akıl yürüterek, empati kurarak okurlarının zihninde bambaşka
kapılar açması, bir bakıma herkesi
kendi zenginleştirici prizmasının ardından bakmaya sevk etmesi yatıyor.
Empati sınırlarımızı genişletmek için
böylesi bakışlara ne çok ihtiyacımız
var! Bir bakıma bu açıdan da antrenman yapmalı, anlayış esnekliğimizi
her zaman geliştirmeye çabalamalıyız.
Aksi takdirde, dünya yaşadığımızdan
da dar hâle gelir. Sonsuzluk başucumuzdayken, neden
hücrelere hapsedelim kendimizi?
Bugüne dek pek
çok ödüle değer
görülmüş, çocukların kalbini fethetmiş
Andrew Clements’in
bu kitaptaki başarısının sırrı, “çok çok zeki”
Nora’nın henüz bebekliğinde bunu idrak
edip gardını alışını ve

gördüğü ilgiden kaçarak kendini sıradanlaştırma, zekâsını görünmez kılma
çabalarını hem sorgulayıcı ve eleştirel
hem de macera dolu bir anlatımla aktarabilmesi. Üstelik Nora, bütün bu zahmete sadece kendini rahat hissetmek
için değil, koskoca sistemin açmazlarını görünür kılmak, zekânın ezici gücüne başkaldırmak için giriyor. Kötü
notlardan sadece öğrencinin değil,
öğretmenlerin de, hatta veli-müdürokul-kasaba-kent ve dahası topyekûn
tüm sistemin sorumlu olduğunu iddia
ediyor. Zekâsı üstün olduğu için büyüklerin elinde yarış atı olmaya karşı
azimle direnen Nora, bütün öğrencileri
korkunç not diktatörlüğünden ve karne
azabından korumak adına, notun her
şey demek olmadığını kanıtlamak için
bol bol sıfır almaya karar veriyor ve bu
tavrı giderek, türlü macerayla bütün
okula yayılan bir direnişe dönüşüyor.
Bu kitabı sadece çocukların değil, herkesin okuması gerekir. Veliöğretmen-müdür-okul-kasaba-kent,
herkes... Böylece, ileride Noraların direnişe gerek duymayacağı, zekânın bile
bir ceza, lanet hâlini almayacağı bir
düzen yaratılmış olur belki, kim bilir.
Karne Oyunu
Andrew Clements
Çeviren: Mine Kazmaoğlu
Günışığı Kitaplığı, 180 sayfa

Zorunlu eğitim
zorunlu mu?

Mustafa Selçuk BEŞLİ

Zorunlu Eğitime Hayır, okullardaki eğitim sisteminin bir dayatmadan ibaret olduğunu savunuyor.
Baker, eğitim kurumu üzerinden çocuklar üstündeki yetişkin tahakkümüne, yetişkin otoritesine,
dolayısıyla çocuğun karşısında kendini köle sahibi gibi gören eğitime ve eğitimciye de karşı çıkıyor.

Catherine Baker’ın orijinal adını
“Zorunlu Okula Boyun Eğmemek”
olarak çevirebileceğimiz kitabı, Türkçeye Zorunlu Eğitime Hayır başlığı altında çevrildi. İlk kez Ayrıntı Yayınları
tarafından 1991’de yayımlanan kitap,
Baker’ın Türkiye’de belki başka hiçbir
ülkede olmadığı kadar tanınmasını
sağladı. Kitabın adındaki boyun eğmeme, boyunduruk altına girmeme
kavramı üzerinde durmamız tesadüfî
değil. Baker’ın esas iddiası eğitime hayır demek değil, çocuklarımızı baskı
altında tutmanın aracı haline gelmiş
bir kurum olarak okulun boyunduruğu altına girmemek gerektiği. Fransa’da
ilk kez 1985’te Barrault Yayınları tarafından yayımlanan ve daha sonra 2006
yılında Tahin Party Yayınları* tarafından tekrar basılan kitaptan da anlayabileceğimiz gibi, Baker için anlamlı
tek mücadele, hangi iktidar söz konusu
olursa olsun, otoriteye karşı, kazanan
konumunda olmak için verilecek mücadele değil, boyunduruk altına girmemek için verilecek mücadeledir.
Kızı Marie’ye ithaf ettiği kitabın ilk
bölümünden de hemen anlaşılabileceği gibi, Baker yasal dayatma anlamında
zorunlu olan her şeye karşıdır ve der
ki, “Eğitim bir görev değil, bir haktır.”
Hakkımız olan bir şey, nasıl olur da
bir zorunluluk haline gelebilir? Nasıl

olur da böyle bir zorunluluk
yetişkinler için değil, sadece
çocuklar için geçerli olabilir?
Baker belki de esas sorunun, hayatın ta kendisi olan
ve bireylerin hayatlarını idame ettirebilmek için gereken
bilgi ve becerileri edinmesi
anlamına gelen öğrenmenin,
yani herkesin arzuyla, gönüllü olarak yapacağı bir şeyin
bir dayatma haline getirilmesi olduğunu söyler. Baker’ın
daha da şaşırtıcı bulduğu şey,
herhangi bir yasal zorunluluk olmaksızın üç yaşındaki çocukların istisnasız hepsinin okullu olması, Fransa’da
ebeveynlerin zorunlu olmadığı hâlde
bu yaştaki çocuklarını hiç tereddütsüz
anaokuluna göndermesidir.
YETİŞKİN TAHAKKÜMÜ
Baker’a göre “Zorunlu eğitim sistemi öğrenmeyi değil, okulda öğrenmeyi
zorunlu kılıyor”, çünkü çocukları bayağılaştırmaya çalışan, hangi saatte
kalkıp, hangi saatte çişini kakasını
yapıp, hangi saatte yemek yiyeceğine
karar veren ve onları denetim altında
tutan bir mekanizmayı mecbur kılıyor. Okulun ceza ve yargılama işlevlerini üstlenmesi, ona uyum gösteremeyenlerin zekâ geriliği ya da engelli
yaftasıyla dışlanması da ayrı bir sorun.
Baker’a göre “Bizler devletin malıyız… ve bu olgu karşısında dehşete
kapılmıyoruz, çünkü bu tür bir köleliği
kabul edecek biçimde yetiştirildik.” Hayatımızı iş, eğlence, eğitim gibi parçalara bölüyoruz ve “yaşantımız parçalara ayrıldığı sürece asla kendimizle
bütünleşemiyoruz.”
Yazar, okulda okutulan metinlerden örnekler verdiği kitabında, Cumhuriyetçi okul anlayışının, okulun
sosyal adaletsizliğe karşı mücadelede bir işlevi olduğu iddiasına karşı çıkıyor; istatistik verilerle okulun
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kendisinin adaletsiz bir ortam olduğunu ve toplumsal sınıf farklarının eğitim alanında da sürdüğünü göstermeye çalışıyor. Okula karşı olmak, yazarı
çocuklar üzerindeki yetişkin tahakkümüne, yetişkin otoritesine, dolayısıyla
çocuğun karşısında kendini köle sahibi gibi gören, onun ne olması ve nasıl
olması gerektiğine karar veren eğitime
ve eğitimciye de karşı çıkmaya götürüyor kaçınılmaz olarak. Baker, çocuğun
bir köle, eğilip bükülmesi, hâle yola sokulması gereken, yetişkinlik yolundaki
eksik bir yaratık değil, tam ve bütün
bir birey olduğunu ve aslında öğrenme
aşkıyla yanıp tutuştuğunu belirtiyor.
Eğitimin ve eğitimcilerin yaptığıysa
bu aşkı yolundan döndürmek, onu
kendine yabancılaştırmak.
On bölümden oluşan kitabın on
noktasına katılıyorsam, on noktada da
itirazımın olması onu okumama engel
olmadı. Eğitim sisteminin Atları da
Vururlar filmine benzediği Türkiye’de
herkesin okunacaklar listesinde olması arzulanacak bir kitap Zorunlu
Eğitime Hayır.
* Kitabın Fransızca tam metni http://tahin-party.
org/cbaker.html adresinden ücretsiz indirilebilir.

Zorunlu Eğitime Hayır
Catherine Baker
Çeviren: Ayşegül Sönmezay
Ayrıntı Yayınları, 244 sayfa
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Mutlu olmak için
ne gerekiyorsa onu yap!

Elif TÜRKÖLMEZ

Paolo, matematik öğretmeninin yazdırdığı problemleri beğenmeyince kolları sıvar ve kendi
problemlerini yazar. Okuldaki derslerin kendisine göre olmadığını anlayan Grégoire’ı mutlu eden şeyse
ellerini kullanmaktır.
Annem, okulu sevmeyen çocuklara ya da çocuklarının okulu sevmediğini anlatan büyüklere benden bahseder ve “Elif okulu çok severdi. Bir keresinde kar yağıp okullar tatil olduğunda
‘Olsun, ben bir gidip bakayım, belki
açıktır,’ deyip çantasını kaptığı gibi
okulun yolunu tutmuştu. Engellemek
mümkün değildi, çünkü okulu çok severdi,” diye anlatır. Ama siz anneme sakın inanmayın. Ben aslında okulu hiç
sevmiyordum ama çocukça bir hisle,
okula ne kadar çok gidersem okulun
o kadar çabuk biteceğini, çabucak mezun olup kafama göre takılabileceğimi
düşünüyordum. Büyüdükçe bunun
hiç de böyle olmadığını gördüm. Okul
bir türlü bitmeyen bir şeydi. Marazları
yetişkinliğe de sirayet ederdi. İnsana,
zor geçen her günün gecesinde bitmek
bilmeyen bir matematik sınavı kâbusu
olarak geri dönerdi.
Gerçi hiçbir zaman başarısız bir
çocuk olmadım, okulla ilgili büyük
sorunlar yaşamadım ama işte okulu
pek de sevemedim. Okulla ilgili sevdiğim şeyler vardı tabii; mesela kırmızı
kalem, beslenme saati ya da küçük not
defterleri gibi ama bunları sevmek,
okulun bütününü sevmek demek
değildir ki.
KAHROLASI MUSLUKLAR
Paolo’nun Düşproblemleri, okulu
seven ama matematik dersinde sorulan problemleri beğenmeyen Paolo’nun
hikâyesini anlatıyor. Paolo, azıcık parayla alışverişe çıkan anneler, yamuk
yumuk tarlalar, hep akıtan ve hiç
kimse tarafından tamir edilmeyen kahrolası musluklarla dolu
matematik problemlerine gıcık
olur ve kırmızı kapaklı defterine kendi problemlerini
yazmaya başlar. Onun
problemlerinde uzaylılar,
fırınlanmış tavuk parçaları

ve dinozorlar filan vardır. Bu soruların en zoru mesela, “Annemin yaptığı
tavuklu patatesten yedin mi?” filan gibi
eğlenceli sorulardır.
Paolo arkadaşlarına defterden söz
ettiğinde işler karışır. Çünkü arkadaşları problemlere bayılır ve kendileri de ilgi alanlarına göre bir şeyler
yazmak ister. Biri bisiklet, biri futbol,
öbürü “derse gelmeyen öğretmen” gibi
konularda yeni problemler yazar. Çok
geçmeden, Paolo’nun yaptıkları öğretmen Bombardi tarafından duyulur.
Öğretmenin tepkisinin ne olduğunu
ve kitabın nasıl ilerlediğini açık etmeyip, Paolo’nun bu kırmızı defter sayesinde kendisiyle ilgili çok önemli bir
şeyi, acayip bir hayalgücü olduğunu
öğrendiğini söylemekle yetinelim.
Okullarda verilen eğitim maalesef
çocukların hayalgücünü geliştirmeye
değil, onu güdükleştirmeye yönelik.
Ezbere dayalı ve tekdüze. Üstelik rekabetçi yönü de giderek artıyor. Çocukların okul kitaplarına bir göz gezdirin,
ne demek istediğimi anlayacaksınız.
İtalyan yazar Stefano Bordiglioni aynı
zamanda bir ilkokul öğretmeni ve insana, keşke böyle bir kitabı yazabilen kişi
benim öğretmenim olsaydı dedirtiyor.
Bu kitap, yalnızca
Paolo’nun değil, onun
gibi milyonlarca

çocuğun, aslında müfredatın sıkıcılığının ve zaman zaman da gereksizliğinin farkında olduğunu gösteriyor.
Okul kitapları seçilirken kurulda neden çocuklar da olmaz ki? O zaman
MEB tarafından ilkokullarda okutulan kitapların hiçbirinde, “Sokak
hayvanlarına yaklaşmayın,” filan gibi
saçmasapan laflar olmazdı.
ÇALIŞKAN ELLER
35 Kilo Tembel Teneke ise Fransa’
nın ünlü çocuk kitapları yazarı Anna
Gavalda’nın eseri. Okulu hiç sevmeyen 13 yaşındaki Grégoire’ın tek
isteği, elleriyle bir şeyler üretmek. Muz soyma aleti, diş macunu sıkacağı ya da oturarak
ütü yapmayı sağlayan bir ütü
masası... Ama dilbilgisinden
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ya da matematik problemlerinden ölesiye nefret eden Grégoire’ın en azından
zorunlu eğitim bitene kadar bunlara
katlanması gerekiyor. Çünkü her ne kadar o sadece bir marangoz olmak istese
de, babası hesap yapmayı bilmeyen bir
marangozun hiçbir işe yaramayacağını
söylüyor. Grégoire’ı anlayan tek kişi ise
bir marangoz atölyesi olan büyükbabası Koca Léon. Grégoire, aslında gerçekten yetenekli ve anasınıfı öğretmeninin
dediği gibi, “süzgeç gibi bir kafası ama

çalışkan elleri ve kocaman yüreği” olan Koca Léon’un dediği gibi, mutlu olmak
bir çocuk. Ama okuldaki dersler, tarih, için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Müfedebiyat, matematik ve hatta beden redatla çarpışması, yeteneklerini, ilgi
eğitimi pek ona göre değil. Öyle ki be- alanlarını ortaya koymak için çok çaden eğitiminde yaptığı bir yanlış bar- lışması gerekse de... Paolo ve Grégoire,
dağı taşıran son damla olunca okuldan “Okulla nasıl başa çıkılır?” sorusunun
atılıyor. Yeni bir okula kabul edilmesi çözümünü bulmuş iki harika çocuk ve
ise çok zor. Bunun için ellerini çalıştır- bu sorunun cevabını arayan çocuklamayı bir yana bırakıp kafayı çalıştırma- ra ve tabii büyüklere de söyleyecekleri
sı ve okul müdiresini ikna edecek içten güzel şeyler var.
bir mektup yazması
Paolo’nun Düşproblemleri
35 Kilo Tembel Teneke
gerekiyor.
Stefano Bordiglioni
Anna Gavalda
Hepimizin, aslınÇeviren:
Tolga
Darcan
Çeviren:
Azade Aslan
da bir ya da birden
Can Çocuk Yayınları, 136 sayfa Günışığı Kitaplığı, 96 sayfa
fazla konuda yetenekli
olduğu hâlde, okuldaki dersleri kötü gittiği
için bir baltaya sap
olamamış arkadaşları vardır. Grégoire bu
anlamda çok tanıdık
bir karakter. El becerisinin önemsenmediği,
bunun yerine matematik yeteneğinin ya da
tarih bilgisinin önemsendiği bir eğitim sisteminde okuyor. O
yüzden büyükbabası

Bu okul tehlikeli,
aynen hayat gibi…

Aylin OMİNÇ

Andy Mulligan’ı Ribblestrop adlı sıradışı bir okulu anlattığı iki kitaplık ödüllü serisiyle tanıyoruz.
Dünyanın dört bir yanında eğitmenlik yapan Mulligan, bu kitaplarda istenmeyen çocukların bir
araya geldiği ve her şeyin uygulamalı olduğu “tehlikeli” bir okulu anlatıyor.
Andy Mulligan, uzun yıllar tiyatro yönetmenliği yaptıktan sonra,
Hindistan’a yolculukları sırasında eğitmenlik yaparak yaşamını sürdürmeye
karar verir. Dünyanın farklı yerlerinde
(İngiltere, Hindistan, Brezilya, Filipinler) eğitmenlik deneyimleri yaşarken
yazmaya başlayan Mulligan’ın ilk kitabı
Yaşam Tehlikelidir, yayımlandığı 2009
yılında Roald Dahl En Komik Kitap
Ödülü’ne aday gösterilir. İkinci kitabı
Çöplük’ün beyazperdeye uyarlanmasıyla adından daha da çok söz ettiren
yazar, Ribblestrop serisinin ikinci kitabı olan Okula Dönüş ile 2011 Guardian Çocuk Romanı Ödülü’nü kazanır.

Ribblestrop’ta yaşam gerçekten de
tehlikeli. Fakat bu okul alışılageldik
okullardan çok farklı. Öncelikle Ribblestrop’taki çocuklar, sistemle uyum
sorunu yaşadıkları için daha önceki
okullarından atılmış, dışlanmış çocuklar. Ribblestrop’ta dersler uygulamalı; çocuklar sorunlarını kendi başına çözmeyi, tehlike ve risklerle mücadele etmeyi, birbirleriyle güçlü bağlar
kurarak yardımlaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar. Dünyanın
farklı ülkelerinde eğitim şartlarına
dair gözlemleri olan Andy Mulligan’a
kitapları, eğitim sistemine bakış açısı,
öğrencilik ve eğitimcilik tecrübesi ile
ilgili birkaç soru yönelttik.
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Siz nasıl bir eğitim sistemi içinde
yetiştiniz? Nasıl bir öğrenciydiniz?
Uyumlu muydunuz mesela, yoksa
tam tersi mi?
Ben, işlerin rekabetçi ve pek de hoş
olmadığı bir erkek okulunda okudum.
Burada acımasız ve hoşgörüsüz olmaya teşvik edilirdik. Bu nedenle kitapta
ben de acımasız ve hoşgörüsüz oldum.
Eğitmenlik yaptığınız süreçte
içinde bulunduğunuz sisteme ve
okullara ne kadar uyum sağlayabildiniz? Yapmak istediklerinizin ne
kadarını uygulayabildiniz? Değişmesi gerektiğine inandığınız şeyleri
değiştirebildiniz mi mesela?
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Ben öğretmeyi sevdim ve öğretmenliğin güzel tarafı, değişim için
fazladan bir girişimde bulunmanıza
gerek olmaması… Sınıfınızın küçücük dünyasında ne yapmak istiyorsanız onu yapmaya çalışıyorsunuz.
Çoğu zaman edebiyat dersi verdim;
sınıfta hikâye okumanın ve yazmanın
keyfine varmanızı sağlayan muhteşem bir yol… Ders verdiğim çocuklar,
çoğu insan gibi, güzel hikâyelere âşık
olmaya dünden hazırdı.
Ribblestrop’ta öğrenciler dersleri
uygulamalı görüyor, sorunları kendi
yöntemleriyle çözüyor, tehlikelerle
karşılaşıyor, risk alıyorlar; aslında bir
nevi hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Örneğin, matematik ve fizik
derslerini okulun yanan çatısını onarmak için kullanırken, civar gezilerini
bölgenin haritasını çıkarmak için
yapıyorlar, okulun ortak alan işleri
günlere bölünerek tüm öğrenciler
tarafından yapılırken, birlikte hareket etmeyi, birlikte üretmeyi deneyimliyorlar. Bu bizim alışık olduğumuz bir eğitim modeli değil elbette.
Batı temelli eğitim sistemlerine de
hiç benzemiyor. Bir ütopyanın çocuk romanı hâli mi bu? Ya da hayalini
kurduğunuz komün yaşamın?
Ribblestrop kesinlikle bir ütopya
olmadığı gibi sistemli de değil. Okulun
gelişigüzel, doğaçlama bir hali var. Yeteneklerin pratik olarak uygulanması
fikrini severim. Çünkü ben on bir yaşındayken bana öğretilenlerin pratikle
olan bağlantısını görebilmek için çok
uğraştım. Bunun nedeni sadece zor
beğenen bir çocuk olmam değildi;
ağırbaşlı ve umut doluydum. Nedeni, öğretmenlerimin bir kez olsun bu
bağlantıyı açıklamamış olmasıydı. Bir
diğer basit gerçek ise çocukların harekete geçip bir şeyler yapmayı seviyor
olmalarıdır. Bir çocuğa ceket giydirip,
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kravat takıp, onu bir sıraya oturtursanız, sağduyu hukukunu ciddi şekilde
ihlal etmiş olursunuz.
İyi niyetli ve hayalperest bir okul
müdürü, birbirine hiç benzemeyen
sıradışı öğrenciler, binanın altındaki
gizli tüneller, II. Dünya Savaşı’nda
kullanılmış gizli bir laboratuvar, çocukları robotlaştırmak için yapılan
ölümcül deneyler... Ribblestrop nasıl
bir okul gerçekten? Kendi çocuklarınızı göndermek isteyebileceğiniz bir
yer mi?
Ribblestrop gibi bir okulda seve
seve çalışırım ve böyle bir okula çocuğumu seve seve gönderirim. Okulda yapılacak çok fazla iş var ve arkadaşlık bağları da çok güçlü. Çocuklar
için işe yarayan ve onlara iyi gelen pek
çok şey var bu okulda. Ve evet, ben de
onlarla gidebildiğim müddetçe böyle
bir okula çocuklarımı gönderirim.

Ribblestrop’un kahramanları her
gün karşılaşabileceğimiz türden çocuklara benzemiyor. Bir gangsterin
fidyecilerden saklanan oğlu, kundakçılık yaptığı için diğer okullardan
kovulmuş olan tek kız öğrenci Millie,
okulun çatısını yaktıktan sonra ortadan kaybolan öğrenciler, kendi başının çaresine bakmaktan aciz Sam,
sürekli hesapları ödeyen Ruskin ve
üçüncü dünyanın yetimleri... Bu bileşim kafanızda nasıl oluştu?
Bu bileşim kısmen Enid Blyton’a
karşı bir panzehirdir. Blyton’ı da çok
severim bu arada. Enid Blyton’ın Afacan Beşler serisinde bütün çocukların
birbiriyle çok ama çok benzer olduklarını fark etmişsinizdir. Yıllar boyunca
birbirinden çok farklı insanlarla karşılaştım, bütünüyle zıt karakterleri bir
araya getirmek bana oldukça eğlenceli
göründü.
Herkesin okuma, anlamlandırma
süreci farklıdır elbette. Yine de siz
bu kitaplarla çocuklara ne söylemek
istediniz?
Ribblestrop’un düsturu: “Yaşam
Tehlikelidir”. Hepimiz hayatın tehlikeli olduğunu biliriz, ancak tehlikelerin kontrol edilebileceğini düşünerek
kendimizi kandırırız. Zarar gördüğümüzde bunun telafi edilmesini isteriz.
Kaderin cilvesi olan durumların başka
birinin hatası olduğunu düşünürüz. Şu
anda çalışmakta olduğum okulun idarecileri, okula izinsiz girişleri engellemek için yaptırdıkları yüksek ve sağlam tel örgülere bir servet harcıyorlar.
Oysa hepimiz biliyoruz ki biri okula
izinsiz girmek isterse ya başka bir yol
bulur ya da daha uzun bir merdiven
getirir. Dolayısıyla, yaşam tehlikelidir,
kendini dışarı at ve onu yaşa.

Kitaplarda, başlangıçta birer anti-kahraman olan çocuklar hikâye
ilerledikçe adeta birer kahramana
dönüşüyor. Hepsi kendi güçlerini,
yapabilirliklerini, yeteneklerini ve
korkularını keşfederek “hayatta
kalma sanatını” öğreniyor. Normalde okullarda
Yaşam Tehlikelidir
Okula Dönüş
“hayatta kalma sanatı”
Andy Mulligan
Andy Mulligan
öğretiliyor mu peki?
Çeviren: Zarife Biliz
Çeviren: Niran Elçi
Hayatta kalmayı her Tudem Yayınları, 520 sayfa Tudem Yayınları, 448 sayfa
gün, yaşayarak öğreniyoruz. Çocuklar nasıl hayatta kalacaklarını öğrenmek
zorundalar, yoksa yaşayamazlar. Bugün var olan
okullar hakkında genelleme yapamam. Mükemmel
okullarda da bulundum,
fırsatım olsa kapatacağım
veya ateşe vereceğim okullar da gördüm. Bu şekilde genelleme yapmaktan
vazgeçmeliyiz.
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Sınıf bahane,
uçmak şahane!

Kutlukhan KUTLU

Erich Kästner’in otuzlu yıllarda yazdığı çocuk klasiği Uçan Sınıf, okurunun “tepesinde değil
yanında” yer alan, yaş ağaçları eğmekle değil, onlara ilham vermekle ilgilenen okul öykülerinin
çok iyi bir örneği.
Onlu yaşlarımın başında, yatılı
okulun ilk akşamında etüde adım atıp
da çantamdaki çizgi romanlardan birini çıkarıp okumaya başladığımda, yan
sıradaki çocuğun ağladığı dikkatimi
çekmişti. Hakiki bir merakla, uzanıp
ön sıradaki çocuğa sordum: “Niye ağlıyor, ne olmuş?” Sanırım ön sıradaki
arkadaş bana, benimkinden daha büyük bir merakla baktı. “Belki ilk kez
evinden uzak, annesinden babasından
ayrı kalıyor, ondan,” dedi sükûnetle
ılıtılmış bir hayret edasıyla. “Ciddi
misin kuzum, insan böyle bir şeyi nasıl
anlamaz?” der gibiydi...
Pekâlâ, çoğu yaşıtımdan biraz farklı
şartlarda büyümüştüm; çocukluğumun
önemli kısmını anne babamla değil, büyükannem ve büyükbabamla geçirmiştim ama samimiyetle söylemek gerekirse, bana ev yerine okulda kalmanın
öyle ağlanacak bir tarafı yok gibi geliyordu. Hem de okul denen icattan haz
etmememe rağmen. Ancak, kendimi
tam olarak onlar gibi hissetmesem de,
zamanla o çocukları gayet iyi anladım.
Yatılı okumanın benim için
güzel yanı bu oldu: Başkalarının, benim yaşımda
insanların iç dünyasına

pencere açması; daha da önemlisi, aynı
şartlar altında ve en azından belli konularda aynı amaçlara yönelik olarak buluştuğumuz “kader ortaklığının” besleyici yönleri.
“Çocukların gözyaşlarının büyüklerinkinden daha küçük olmadığını”
söyleyen Erich Kästner’in çocuk klasiği Uçan Sınıf, yatılı okula adımımı
atışımdan yarım asır kadar önce yazılmış olmasına rağmen, bana bu yüzden
başından sonuna, birçok ayrıntısıyla,
şaşırtıcı şekilde tanıdık göründü: Etüt
ağabeyleri, burslu parasız yatılılar,
okuldan zamanlı zamansız sıvışmalar,
duvardan atlayıp bir iki bahçe ötede
tanışılan yetişkinler, oranı buranı berelemeler, “hasım” (ama bu husumetin
kökleri belirsiz) okullarla çatışmalar,
birlikte gerçekleştirilmeye çalışılan büyük (ve bazen hayli hayalperest) projeler, olaylara biraz kıyısından dâhil
olan gündüzlü arkadaşlar... Güvenebileceğiniz o çok ender bulunur –ve bu
yüzden de kıymetli– öğretmenler...
YUKARIDAN AŞAĞI DEĞİL!
Yine de nihayetinde zihnimde asıl
ön plana çıkan bu ayrıntılar değil, tablonun geneli oldu. Meselenin özü şu
ki Kästner’in Uçan Sınıf’ında “okul”u,
müfredatın ve yönetmeliğin dışına
adım atıldığında keşfedilen, öğrenilen
şeyler teşkil ediyor. Asıl “eğitim” de büyüklerin programlı bir şekilde “ağaçları yaşken eğmesinden” değil, o ağaçların esnek oldukları yaşlarda, beraberce
büyüyebilecekleri doğrultuları bulmalarından kaynaklanıyor. Büyükler arasındaki birkaç işaret fişeği de çocuklara ne tür doğrultuların olabileceği
konusunda ilham kaynağı oluşturuyor.
Kitabın adı ise okuldaki çocukların
sahnelemeye hazırlandığı bir oyundan,
uçakla dünyayı gezip konuları “yerinde keşfederek öğrenen” bir sınıfın beş
perdelik hikâyesinden geliyor. Yani çocukların hayallerindeki sınıf da keşif,

özgürlük ve uçmak(!)
üzerine kurulu.
Şahsen, boş
vakitlerinde ansiklopedi okuyan bir çocuk
olarak, nasıl
olup da okul
fikrinden
hiç haz etmemiş olduğumu çok sonraları anlayabilmiştim: Öğrenmek tamamen bana ait bir şeydi; kendi başıma yöneldiğim ve büyüklerden belki
biraz kolaylaştırıcı yardım ve bol bol
da ilham beklediğim bir kişisel gelişim alanı. Bana dayatılınca, hele ki
bire bir “başkalarının öğrendiği şekilde öğrenmem” istendiğinde, “öğrenim” dedikleri şeyin kendisinden
dahi soğuyabiliyordum.
Kästner’in klasiğinin evrensel cazibesi, öğrenmeye de gelişime de “tepeden aşağı doğru giden” bir şey muamelesi etmekten uzak durması. Herhalde bu yüzden, kendi de “tepeden
aşağı” işlemeyen, okurunun “yanında
duran” bir kitap hissi verdi bana. Zaten
Kästner’den Salinger’a ve Rowling’e, iyi
çocuk ve gençlik edebiyatının “sihirli
formülü” bu değil mi?
Uçan Sınıf
Erich Kästner
Çeviren: Şebnem Sunar
Can Çocuk Yayınları, 191 sayfa

Umuda umut katan
Özgürlük Okulu

Nilay YILMAZ

1920’lerde kurulan ve o dönemin eğitim sistemine meydan okuyan Summerhill, diğer adıyla Özgürlük
Okulu’nun yaklaşımı bugün bile hayli marjinal kalıyor. Marjinal ama özlediğimiz bir okul! Bu okulda
öğrencilere özgür ve mutlu olmanın yolu öğretiliyor.
John Lennon’un “Hayal Et” (Imagine) şarkısı eşliğinde hep birlikte bir
okul düşleyelim mi? Bu okulda ders
kitapları yok; devam zorunluluğu yok;
isteyen istediği derse istediği zaman girebiliyor ve hatta isterse birkaç yıl hiçbir şey yapmadan okulda dolaşabiliyor.
Sınav yok ama oyun, eğlence ve birlikte yapılan işler çok. Kurallar koyan ve
bunlara uymazsanız size ceza veren
yetişkinler, öğretmenler, müdürler de
yok. Kızlı erkekli karma bir eğitim ortamında öğrenim görüyor, size uygun
evlerde yaşıtlarınızla birlikte kalıyorsunuz. Bol bol spor yapıyor, resim,
tiyatro, sinema, dans, seramik,
heykel vb. çalışmalara katılıyor, akşamları şömine başında
sohbet ediyor, tartışıyor, eğleniyorsunuz. Gün içinde bahçede
hep birlikte çalışıyor, yaptığınız iş
karşılığında para da kazanıyorsunuz.
On yedi yaşına kadar okuldaki bütün
günleriniz böyle geçiyor...
Gerçekten de düş gibi, değil mi?
Ama Summerhill için bütün bunlar
gerçek. Zor bir çocukluk dönemi geçiren ve eğitim sürecinin her döneminde sorunlar yaşayan Alexander
Sutherland Neill için bunlar eğitimin
temel taşları. Summerhill Okulu’nu
bu düşüncesinin ve düşünün bir ütopya olmadığını göstermek için kuran
Neill’e göre eğitimin yolu, özgürlükten
ve özgürlüğün bireye yaşattığı mutluluktan geçiyor. Ona göre insana mutlu
olmasını öğretmekten daha önemli bir
kazanım olamaz.
1920’lerde yatılı bir deneme okulu
olarak kurulan Summerhill, çocuklara dayatılan ahlaki eğitime, kurallara
ve disipline karşı çıkarak, yaşadığı
zorluklara rağmen bu eğitim yaklaşımından ödün vermeyen, “kısıtlamasız toplum” düşüncesinin eğitimdeki öncülüğünü yapan bir okul
olarak biliniyor. 1968’de öğrencileri
ayaklanmaya kışkırtmakla suçlanan
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Neill, yaşamı boyunca özgürlüğün
yaratacağı sevgiyi ve sevginin dönüştürücü gücünü savunmuş biri olarak
tanınıyor. Bir deneme okulu olmasına rağmen Summerhill’in kurulduğu
günden bugüne özünde bir değişiklik
olmadan gelebilmesi, Neill’in sadece
bir eğitim kuramcısı değil, söylediği
şeyleri sahada da gerçekleştiren bir eğitimci olduğunun da göstergesi. Kâğıt
üzerinde eğitimci olmak kolaydır.

Çocuğu okula değil de, okulu çocuğa uydurmak ise zordur. Hele çocuğa
sınırsız özgürlük verirken, ona kuralsızlığın aslında özgürlük olmadığını anlatabilmek hiç kolay değildir.
Özgürlük Okulu’nun rekabete değil, imeceye, mutluluğa, özgüvene,
bağımsızlığa, hoşgörüye ve toplumsal
becerilere öncelik verme yaklaşımı,
çeyrek yüzyıl sonra bugünün dünya
görüşüyle bile hâlâ uyuşmuyor. Toplumun ahlak ve kontrol hastalığından
kurtulmak istemediğini, iyileşmek için
insancıl çabaya karşı koyduğunu söyleyen Neill, eğitimin, kitle ruhuna karşı
çıkacak, birey ve toplum insanına dönüşecek özgür ve mutlu çocuklar yetiştirmekten başka bir amacının olamayacağını bıkmadan usanmadan söylemiş.
Ona göre zor çocuk aslında sadece mutsuzdur, bu yüzden kendisiyle
savaşır durur ve sonuçta da tüm dünyaya savaş açar. O nedenle, okullarda
uygulanması gereken tek iyileştirme

çabası, mutsuzluğu iyileştirmek yönünde olmalıdır. Neill’e göre bütün
suç, nefret ve savaşların sebebi mutsuzluğa indirgenebilir. Özgürlük Okulu, mutsuzluğun kaynaklarını göstererek, mutlu çocukların nasıl yetiştirileceğini anlatan bir kitap. Çocuk yetiştirme, cinsellik, din ve ahlak meseleleri ile çocukların ve anne babaların
sorunlarının Summerhill çatısı altında
nasıl çözüldüğü, mezun olan çocukların bugün nerede oldukları, kitapta
ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.
İngiltere’de “Çocuk Yetiştirme Konusunda Köktenci Bir Yaklaşım”
altbaşlığı ile yayımlandığında,
öncelikle orta sınıf ailelerin ilgisini çeken kitap, pek çok eğitimci ve ebeveyne yol göstermiş,
suçluluktan arınmış bir başlangıç yapmanın her zaman mümkün olabileceğine dair umut ve esin
kaynağı olmuş. Hırsız, yalancı, yatağını
ıslatan, öfke nöbeti geçiren ve düşler
ülkesinde yaşayan çocukların kabul
edildiği bu okulda, çocukların “İstediğini yap!” yaklaşımıyla, sevgi, hoşgörü ve
anlayış ile desteklendiklerinde nasıl değiştiklerini görmek, gerçekten umuda
umut katıyor. Özgürlük Okulu ise bazı
yetişkinlerin korkusuna korku katarak
çizgisinde ilerliyor.
Özgürlük Okulu
A.S. Neill
Çeviren: Nilgün Şarman
Payel Yayınevi, 375 sayfa
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Sığırcıktan ve
dedemden öğrendiğim…

Şiirsel TAŞ

İrlandalı yazar Gillian Perdue’nun uzun öyküsü Dostum Sığırcık, dokuz yaşındaki Adam’ın hayatını
aile içi ilişkiler, okul ortamı ve akran zorbalığı üzerinden anlatan bir uzun öykü.
Halk dilinde “akran” karşılığı olarak kullanılan bir sözcük var: taydaş.
Taydaş sadece yaş değil, meslek, toplumsal durum vb. açısından da birbirine eşit olanlardan her biri manasına
geliyor. Taydaşların en fazla bir araya
geldikleri ortam ise hiç şüphesiz okul.
Okul çatısı altında gelişen taydaş ilişkilerinde türlü çeşit dinamikler var.
Bunlardan biri de bizim “akran zorbalığı” dediğimiz, kendi içinde aslında bir oksimoron oluşturan tamlama.
Zorbalığın olduğu bir ilişkide eşitlik
ortadan kalkar zira. Bir kefede zorba,
diğerinde kurban vardır ve kefeler
dengede durmaz.
İrlandalı yazar Gillian Perdue’nun
uzun öyküsü Dostum Sığırcık, dokuz
yaşındaki Adam’ın hayatını aile içi
ilişkiler, okul ortamı ve akran zorbalığı üzerinden anlatan bir uzun öykü.
Okur, Adam’ın yaşantısına huzurevinde kalan dedesi, işini kaybetmek üzere
olmanın gerginliğini yaşayan annesi
ve gece vardiyasında çalıştığı için birlikte pek vakit geçiremediği babasıyla
tanışarak dâhil oluyor. Bir de Adam’a
kol kanat geren kuzeni Danny var.
Okulu bırakıp aşçı olmak istediği için
bir meslek okulu kursuna devam eden,
aynı zamanda bir lokantada çalışan on
sekizindeki Danny, ailede ona belki de
en fazla yaklaşabilen kişi.
Peki ya sığırcık? Sığırcık bu öyküde
tatlı bir esinti gibi. Kimi zaman yolda,
kimi zaman okulda Adam’ın karşısına
çıkıyor. Umut gibi bir şey sığırcık, bir
görünüp bir kayboluyor. Ama ortalarda görünmediği anlarda dahi kendini
hep hissettiriyor ve kendini en çaresiz
hissettiği anda Adam’a içinde var olan
gücü hatırlatıyor.
Huzurevindeki büyükbabanın belleği geçmişte yaşıyor. O da zamanında akran zorbalığına maruz kalmış,
yetmemiş, haksız yere müdürden dayak yemiş. Büyükbaba o gün hangi
anı parçasına tutunmuşsa, torununu
o anda kimin yerine koymuşsa, Adam

hiç bozuntuya vermeden yaşlı adama
bu “bellek yanılsaması oyunu”nda eşlik
ediyor.
Gillian Perdue, akran zorbalığını
ele alırken, meseleye hem içeriden
(Adam’ın gözünden) hem de dışarıdan (Adam’ın yakın çevresinin gözünden) bakarak, her bakış açısının
kendince ürettiği çözümleri okura
aktarmış. Dahası, bu dışarıdan bakışla
getirilen çözüm önerilerinin kurban
için gerçekten de bir çözüm olup olmayacağını öykü içerisinde Adam’ın
perspektifinden sorgulamış.
Adam’ın annesi örneğin, “Onu birazcık hırpaladıklarını biliyorum, ama
Adam sertleşmek zorunda. Herkes biraz
sataşmayla nasıl başa çıkacağını
öğrenmeli,” sözleriyle ifade ediyor
yaklaşımını; babasıysa, “Onlara
kaybolmalarını söyle! Ya da daha
iyisi kimsenin bakmadığı bir anda
onlara çelme tak!” diyerek.
Adam ise başlangıçta “En iyisi
işime bakmak ve onların buna bir
son vereceğini ummak,” diye düşünüyor. Çok sevdiği öğretmeninin dahi bu konuda kendisine
yardım edebileceğine inanmadığı gibi, herhangi bir müdahalesinin daha da büyük felaketlere yol
açacağından endişeleniyor.
Danny ise sorunu kendine has
yöntemlerle çözebileceğini düşünüyor. Kendilerinden daha güçlü birinin
gözdağı vermesi, zorbaları sindirecektir ne de olsa. Danny’nin kız arkadaşı
Linda’nınsa daha analitik bir yaklaşımı
var. Zorbalığın çeteleşmeye giden bir
yapı içinde nasıl serpildiğini açıklıyor:
Bir elebaşı vardır, bir de işe koşulan,
kabadayılık edip elebaşının ufak tefek
işlerini gören ayakçılar. “Elebaşını bul
ve kendini savun,” tavsiyesinde bulunuyor Adam’a, “büyük ihtimalle bunu
sadece bir kez yapman gerekecek.”
Dostum Sığırcık aşama aşama gerçekleşen bir dönüşüm sürecini anlatıyor. Adam’ın ne yapacağını bilemediği, bilip de uygulamaya cesaret

İyi Kitap • Çocuk Kitaplığı • Sayı 69 • Aralık 2014

edemediği, yüzleşme sırasında çark ettiği, zorbalara kızdığı, kendine kızdığı,
öfkeyi içinde büyüttüğü, kimi zaman
da sığırcıktan cesaret aldığı anları da
içeren bir süreç bu.
Gillian Perdue’nun bir başka kuşu
değil de sığırcığı seçmesinin özel bir
nedeni var mı bilmiyorum. Ama binlerce sığırcığın eşi benzerine rastlanmadık bir eşgüdüm içerisinde gökyüzünde raks etmesine denk geldiyseniz,
ne demek istediğimi zaten anlarsanız.
Denk gelmediyseniz de, akran zorbalığıyla ilgili söylenecek söze son noktayı
koyabilecek güzellikte bir “taydaş olma
hâli”ne hiç değilse bir fotoğrafla tanık
olun istedik. İşte, aşağıda...

Dostum Sığırcık
Gillian Perdue
Çeviren: Şahika Tokel
Yapı Kredi Yayınları, 148 sayfa
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Montessori Yöntemi

Mustafa Selçuk BEŞLİ

Maria Montessori’nin öğretmeyi değil, öğrenmeyi temel alan, çocuk merkezli eğitim yöntemi uzun
yıllardan beri biliniyor, kullanılıyor. Yöntemin ilkelerini, çocuğa bakış açısını ve pratik hayattaki
uygulamalarını ele alan üç başvuru kitabına göz attık.
“Çocuklarımızı bugünün dünyası
için yetiştirmeyelim, çünkü onlar büyüdüklerinde bu dünya artık böyle olmayacak ve hiçbir şey onların bulunacakları dünyayı önceden bilebilmemize
imkân tanımaz. Öyleyse onlara uyum
sağlamayı öğretelim.”
Maria Montessori
Anne baba olmak, hiçbir zaman
günümüzdeki kadar zor olmamıştı,
çünkü Batı tarihinin son birkaç yüzyılına bakacak olursak, çocuk hiç bugünkü kadar önem kazanmamıştı.
Bir yandan anne babalık ve çocukluk,
psikolojinin, sosyal bilimlerin ve tarih
biliminin önemli bir inceleme konusu
haline gelirken, diğer yandan II. Dünya Savaşı sonrası tüketim ve gösteri
toplumunun yükselişi, ailelerin alım
gücünün artması, çocuk yetiştirmenin
özel bir ekonomik alana dönüşmesini
sağladı. Bu dönüşümün sonucunda çocukların gelişimi, istekleri, gereksinmeleri merkezli bakış açısının ebeveynlere

dayatılması, reklamcılara, pazarlamacılara bitmez tükenmez bir tüketim alanı
yaratan bir başka dönüşümü de beraberinde getirdi. Anne babalar, çocuk eğitimini, geniş aile içinde ve sosyal çevrelerinde karşılıklı etkileşim içerisinde,
kuşaktan kuşağa aktarılan öğrenme
biçimlerinden ziyade, görsel medyadan, bilimsel araştırmaların sonuçlarının kabalaştırıldığı öğüt kitaplarından
öğrenir oldular.
Batı’da çocuğun ve çocukluğun
hiçlikten, kişiye ve hak sahibi bireye evrimi, ister istemez Türkiye’deki
çocuk yetiştirme uygulamalarını da
zamanla etkiledi. Aydınlanmanın getirdiği insan anlayışı ve sosyal mücadeleler, insan kavramına dâhil edilen
varoluş biçimlerinin kapsamını, daha
önceleri hayvani ya da şeytani varlıklar olarak değerlendirilen siyahları,
kadınları ve çocukları da içerecek şekilde genişletti. Toplumsal tahayyül

ile teorik değerlendirmeler arasına
sıkışmış çocuk eğitimi, özel insanların
özgün uğraşı alanı hâline geldi. Her
uzmanlaşmada olduğu gibi bu alandaki uzmanlaşma da bir yandan daha tutarlı ve olumlu yaklaşımların gelişmesini sağlarken, diğer yandan resmin
bütününü görememenin getirdiği bir
körleşmeye yol açtı.
İçinde yaşadığımız toplumda da
çocuğun konumunun değişmesine paralel olarak çocuğa ve çocuk eğitimine
ilişkin yayınlar arttı. Bu yazıda, Montessori yöntemiyle çocuk eğitimine
ilişkin üç kitaptan söz etmek istiyoruz.
İlki, çeviri bir kitap olan Montessori
Yöntemiyle Harika Çocuk Nasıl Yetiştirilir? Kitabın adı ve sunumu, Maria
Montessori’nin öğretisine karşıt bir anlayışla pazarlama kaygısını yansıtıyor
ve içeriğinde mükemmellik, harikalık,
ideallik kavramları vurgulanıyor olsa
da, tasarımıyla hoş, pratik ve birçok
konuda ilginç fikirler veren, görsel zenginliği, içerik ve dizin düzenlemeleriyle
okunması ve yeniden göz atılması kolay bir kitap. 0-6 yaş arası çocuk gelişiminin kritik dönemlerini, bu
gelişim dönemlerinde evde ve
çevrede yapılabilecek etkinlikleri açık ve basit bir dille
ifade eden bir eser.
Çocuk eğitimi söz konusu olduğunda “mükemmellik” odaklı yaklaşımların gözden kaçırdığı şey,
ilkin bu alandaki bilimsel
incelemelerin ve teorilerin
henüz emekleme döneminde olduğudur. Bu demektir ki
yakın geçmişte ortaya konulan
düşünceler, hipotezler, teoriler pek
yakın bir tarihte değişebilir. Dahası,
yetişkinlerin mükemmellik ve harikalık takıntıları çocuklar için tam bir
felakettir, çünkü bu takıntılar, yetişkinin ideallerini çocuğa dayatması
anlamına gelir.
Montessori Yöntemiyle Çocuk
Eğitimi’nin yazarı Eriman Topbaş’ın

dediği gibi “Montessori yöntemi, çocuk
merkezli bir yöntemdir. Yöntem öğretmeyi değil öğrenmeyi temel almaktadır.” Üç bölümden oluşan kitapta,
Montessori yöntemiyle okulda, evde,
dışarıda yapılabilecek etkinlikler, bu
etkinliklerde kullanılabilecek malzemeler tanıtılıyor ve çocukla birlikte
neler yapılabileceği konusunda ufuk
açıcı, özenli açıklamalar yer alıyor.
Çocukluk üzerine felsefi eserleri dilden dile çevrilen John Locke
ve ondan ilham alan Jean Jacques
Rousseau’ya göre çocukluk ve yetişkinlik iki ayrı evredir. Üçüncü kitabımızın yazarı Eylem Korkmaz, daha
köktenci bir yaklaşımla Montessori
yönteminin bu felsefi temellerini tartışarak giriyor konuya. Yazar, Montessori Metodu: Özgür Çocuklar İçin Eğitim
adlı kitabında, William Godwin’in,
Leo Tolstoy’un, Francisco Ferrer’in
görüşlerini dile getirdikten sonra alternatif eğitim sorununu irdeliyor.
Maria Montessori’nin kim olduğunu
anlatırken, onun insanın doğasına,
çocuğa ve çocuğun toplumdaki yerine
dair görüşlerini, eğitiminin amacını
açıklıyor. Montessori metodunun gelişim sürecinde karşılaştığı sorunların,
yönteme getirilen eleştirilerin değerlendirilmesinin ardından, Montessori
eğitim programının, değişik yaş dönemlerine yönelik içeriğin, planların
ve öğrenim yöntemlerinin açıklandığı kitapta görsel öğe bulunmasa da,
ilgilenenler bu açığı kapatmak üzere
iki internet sitesine yönlendiriliyor:
www.montessoriegitimi.org ve www.
montessorimateryalleri.com.

da belirtildiği üzere Montessori, metodunu geliştirirken düşünsel ve pratik olarak bir çok eğitimci, doktor ve
filozoftan değişik düzeylerde etkilenmiş, bu kişilerin yaklaşım ve
düşüncelerinin kimi unsurlarını yöntemine katmıştır.
Maria Montessori için
her çocuk biriciktir. Her
çocuğun kendine has bir
kişiliği, bir yaşama temposu, özgül yetenekleri
ve becerisizlikleri vardır.
Her çocuk belli duyarlı
evrelerden geçer: 2 ay-6
yaş arası, dil duyarlılığı; 18
ay-4 yaş arası, hareket koordinasyonu duyarlılığı; 0-6 yaş
arası, düzen duyarlılığı; 18 ay-5
yaş arası, duyuların hassaslaşması;
2,5 yaş-6 yaş arası, sosyal davranış
duyarlılığı gibi.
ÇOCUĞA UYGUN ORTAM
“Montessori metodunda hazırlanmış çevre, eğitimin temel unsurlarından biridir,” diyor Eylem Korkmaz. Bu
durum, “tüm eğitim ortamının (oda,
materyaller, sosyal ortam) öğreneni
destekleyecek”, çocuğun otonomisini
ve inisiyatif göstermesini geliştirecek,
çocuğun duyarlı evrelerine hizmet
edecek, çocukta bireyselleşme, seçim
özgürlüğü, konsantrasyon, bağımsızlık, problem çözme becerileri, sosyal
etkileşim, temel becerilerde yeterlilik
gibi özellikleri geliştirmeyi hedefleyecek şekilde düzenlenmesini öngörür.
Her üç kitapta da Osmanlı’dan bu
yana kültürümüzde çocuk eğitimine yönelik tutumların bir değerlendirmesine yer verilmemiş olması bir

HER ÇOCUK BİRİCİKTİR
Maria Montessori (1870-1952), Montessori Yöntemiyle Harika
adı ve yöntemi yasal olarak koruma
Çocuk Nasıl Yetiştirilir?
Tim Seldin
altında olmayan, dolayısıyla herkesin
Çeviren: Tuğba Işık Ercan
kullanabileceği bir isimdir. İtalya’da
burjuva bir ailenin çocuğu olarak dün- Kaknüs Yayınları, 192 sayfa
yaya gelen Montessori, aynı zamanda
İtalya’da tıp fakültesinden mezun olan
ilk kadın hekimdir. Öğrenme zorluğu
çeken yoksul sosyal çevrelerden gelen
çocuklarla ve “anormal” çocuklarla ilgilenirken, aptalların eğitmeni olarak
adlandırılmış, Édouard Séguin (18121880) ve Aveyron’un vahşi çocuğu
üzerine çalışmalarıyla tanınan Jean
Itard’dan (1774-1838) ilhamla geliştirdiği, öğrenme için duyulara hitap
eden (sensoriyel) malzemeleriyle kendi yöntemini oluşturmuştur. Kitapta

İyi Kitap • Başvuru Kitaplığı • Sayı 69 • Aralık 2014

eksiklik olarak düşünülebilir. Bu
noktanın, Montessori yöntemini anlatma kaygısıyla atlanmış olduğu
düşünülebilir; fakat çağdaş, bilimsel
çocuk gelişimi, öğrenme ve bağlanma teorileri ile Montessori yönteminin uyumluluğu ya da uyumsuzluğu
konusunda herhangi bir tartışmaya
yer verilmemesi önemli bir eksiklik.
Keza çocuk ve çocuk eğitimi konusunda es geçilmemesi gereken, sosyal
bilimlerin farklı alanlarından, William James, Skinner, D. W. Winnicott,
Phillipe Ariès, Jean Piaget, Chomsky,
Baumrind, Ainsworth, Bowlby, Bandura, Alison Gopnik gibi önemli
isimlerin hiç anılmamış olması, okurun Montessori yöntemini bilimsel
ve tarihsel olarak konumlandırıp
değerlendirmesini güçleştiriyor.

Montessori Yöntemiyle
Çocuk Eğitimi
Eriman Topbaş
Panama Yayıncılık
224 sayfa

Montessori Metodu:
Özgür Çocuklar İçin Eğitim
Eylem Korkmaz
Algı Yayın
208 sayfa
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Ceza yoksa ne var?..

Nazan ÖZCAN

Çocukların kendilerini rahatça ifade edebildiği, dayak, ceza, öğretmen azarının olmadığı bir okul!
Louis Sachar’ın Yamuk Okul’u, hepimizin öğrencilik hayatından izler bulabileceği, öte yandan
bulamadıklarımızdan ötürü imrenip iç çekeceği başka türlü bir okul...
“Yamuk Okul inşa edilirken bir yanlışlık oldu. Yan yana 30 sınıfı olan tek
katlı bir bina yapılacakken, her katında
tek bir sınıf olan otuz katlı bir bina yapıldı. Bu kitaptaki çocuklarla öğretmenlerin hepsi en üst katta derse giriyorlar. Bu
nedenle, Yamuk Okul’un otuzuncu katından otuz tane hikâye var kitapta. Bu
hikâyeleri tuhaf ve saçma bulanlar oldu.
Büyük ihtimalle haklılar. Gelin görün
ki, Yamuk Okul’un öğrencileri de sizin
hikâyelerinizi tuhaf ve saçma buldular.
Büyük ihtimalle onlar da haklılar.”
Yamuk Okul’dan Yumuk Hikâyeler’
in yazarı Louis Sachar, ta 1978’de yazdığı bu kitaba böyle bir giriş yaparak, okul
ve eğitim meselesi klişesini darmadağın edebiliyor. Düşünün ki o zamanlar
Türkiye’de eğitime veya okula böyle
eleştirel bir bakış, bırakın akla gelmeyi,
neredeyse günah sayılırdı! Ne de olsa
öğrenciler ve çocuklar, didaktik eğitimden geçip, yarınlara “çağdaş, sistem
eğitimli” gençler olarak yetiştiriliyordu.
Birey ya da kişilik özelliklerini düşünen
yoktu. Gerçi şimdi ne kadar düşünülüyor diye soracak olsak, boynumuzu
eğip, “Aslında iyi niyetli eğitimciler var
ama...” der susarız.
Hukuk eğitimini takiben
bir süre avukatlık yaptıktan
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sonra dayanamayıp çocuk edebiyatı
alanına geçen 1954 doğumlu, Amerikalı yazar Louis Sachar, kitabında aslında kendi hikâyesinden yola çıkmış.
Sachar, Kaliforniya Üniversitesi’nde
okurken para kazanmak için bir ilkokulda “bahçe öğretmenliği” yapıyor.
Hatta şöyle diyor: “Bir gün kampüste elinde ilanlarla bir kız gördüm. El
ilanında şöyle yazıyordu: ‘Okulumuza
yardımcı öğretmen ihtiyacımız var.
Yardım ederek okulunuzda üç not
kredisi kazanabilirsiniz.’ Düşündüm,
iyi bir anlaşmaydı. Okul kredisi kazanacaktın, ödev yoktu, sınav yoktu,
rapor vermek yoktu, yapacağım sadece ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine
teneffüste yardım etmekti.”
BAHÇE ÖĞRETMENİ
Böyle olunca tabii, bir süre sonra
yazarın adı “Bahçe Öğretmeni Louis”e
çıkıyor ve yazar da çocuklarla birlikte
“takılırken” acayip, eğlenceli ve büyüklerle asla yaşayamayacağı deneyimleri
cebine koyuyor. İşte o deneyimlerin, o
absürtlüklerin, çocuklarla kurulan ilişki ve diyalogların sonucu da karşımıza
Yamuk Okul’dan Yumuk Hikâyeler olarak çıkıyor. Elbette yazar, yaşadıklarını
birebir yazmış değil. Çocuklardan ilham aldığını söylüyor ama bir de bu
işin hayal kurma ve eğlenme kısmı var. Okula ve eğitime dair süper eğlenceli saptamalar ve edebi
kelime oyunları kitabın güzelliğine güzellik katıyor. “Normal kabul
edilen” şeylerin tersyüz edildiğinde
ne kadar “aptalca” olduğunu görmekse hem eğitimin anlamını sorgulatacak hem de
herkese iyi gelecek türden.
Mesela, her okulda “aşırı disiplinli ve kötü bir öğretmen” olmaz mı? Burada da var:
Çocukları elmaya çeviren Bayan
Gorf. Size kimi hatırlattı? Ya da
Bahçe Öğretmeni Louis, yanlışlıkla kendini de elmaya çeviren Bayan
Gorf ’u afiyetle mideye indirince,
onun yerine geçen süper tatlı Bayan

Jewls. Hangi öğretmeniniz gözünüzde
canlandı? Ya da sınıfta sürekli uyuyan
“kirpikleri 700 gram çeken” Sharie,
hangi arkadaşınıza denk düşüyor? Ya
da çok ama çok hızlı ve güzel resim
yapan Bebe ve kendisine de resim
yapsın diye Bebe’ye yardım eden Calvin, sizin sınıftaki hangi ikiliyi çağrıştırıyor? Kocaman kulakları olan
Myron’ı okurken, “kepçe kulak” diye
hangi arkadaşınızla dalga geçtiğinizi
hatırlayıp utandınız? Önünde oturan
Leslie’nin örgülerini durmadan çeken
Paul çok tanıdık gelmedi mi? Hepimizin okul döneminde aynılarını
yaşadığına kalıbımı basarım.
Ama Yamuk Okul’dan Yumuk Hikâyeler’in güzelliği başka yerde. Aynı
şeyleri yaşasak da, Yamuk Okul’da
bizdeki gibi dayak yok, disiplin cezası
yok, tek ayak üstünde beklemek yok,
öğretmenin bağırıp çağırması yok!
Aksine, çocukların kendilerini ifade
edebilmesi için her türlü olanak var.
Okuldaki çocuklar da mutlu, okur
da... Ayrıca kitap, her sorunun çözümü için bambaşka yollar olduğunu da
gösteriyor. Sonuçta, çocuk kitabı deyip
geçmemek ve o alternatif yollara iyice
bakmak gerek. Çocukların fikirleri,
mantıkları ya da konuşmaları size tuhaf gelebilir ama kim demiş ki bütün
doğruları büyükler söyler diye!
Yamuk Okul’dan Yumuk Hikâyeler
Louis Sachar
Resimleyen: Adam McCauley
Çeviren: Mercan Yurdakuler Uluengin
İletişim Yayınları, 111 sayfa

Kitap içi
Okulda ilk neyi öğretirdim...
Yeniyetmelerin edebiyattaki yenilmez ve asla yaşlanmaz muhalif sesi J. D. Salinger’ın harika kitabı
Dokuz Öykü’den biri: Teddy. 10 yaşındaki bir dâhinin gözünden eğitim sistemi eleştirisi...

Nicholson
ona baktı ve bakışı Teddy’nin üstünde
kaldı – onu alıkoydu. “Eğitim düzenini değiştirmek elinde
olsaydı, ne yapardın?” diye sordu Nicholson merakla. “Hiç düşündün mü?”
“Artık gerçekten gitmem gerek”
dedi Teddy.
“Bir tek bu soruyu yanıtla” dedi
Nicholson. “Eğitim benim canım-ciğerim ya – ben eğitim okutuyorum.
Onun için soruyorum.”
“Valla… Ne yapacağımdan pek
emin değilim,” dedi Teddy. “Ama eminim, okullarda ilk öğrettikleri şeyleri
öğretmekle başlamazdım işe herhalde.”
Kollarını kavuşturdu ve kısaca düşündü. “Sanırım, tüm çocukları toplar, onlara meditasyon yapmayı gösterirdim.

Onlara kim
olduklarını
nasıl keşfedeceklerini göstermeye çalışırdım;
adlarını ya da buna
benzer şeyleri değil yani… Sanırım,
bundan da önce, anne
babalarının ve herkesin
onlara söylediklerinden arındırırdım onları. Yani, anne
babaları onlara sadece bir filin kocaman olduğunu bile söylemiş olsa, o
fikirden bile arındırırdım onları. Bir
fil ancak yakınındaki bir şeye göre
kocaman olabilir – bir köpeğe veya
bir kadına göre örneğin.” Teddy bir an
düşündü. “Bir filin hortumu olduğunu
bile söylemezdim onlara. Bir fil gösterirdim onlara eğer mümkünse, ama
bırakırdım yanaşıp file baksınlar, filin
onlar hakkında bileceğinden fazlasını
bilmeden. Otlar için de, başka şeyler
için de aynı. Otların yeşil olduğunu
bile söylemezdim onlara. Renkler
adlardır yalnızca. Yani, onlara otların
yeşil olduğunu söylerseniz, otları, aynı
derecede iyi, hatta daha iyi bir başka
açıdan görecekleri yerde, belirli bir
açıdan –sizin açınızdan– görürler…
Bilmiyorum. Anne babaların ve herkesin onlara ısırttığı elmanın hepsini
kusturmaya çalışırdım.”
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“Peki, böyle, küçük bir karacahiller
kuşağı yetiştirmenin hiçbir sakıncası
yok mu sence?”
“Niye olsun? Bir filden daha da cahil olacak değiller ki. Ya da bir kuştan.
Ya da bir ağaçtan” dedi Teddy. “Bir şey
belirli bir biçimde davranacağı yerde
belirli bir biçimde varolduğu için cahil
sayılmaz ki.”
“Sayılmaz mı?”
“Sayılmaz” dedi Tedy. “Ayrıca,
eğer başka şeyler –adlar, renkler veya
nesneler– öğrenmek isterlerse, öğrenirler daha sonra, büyünce yani. Ama
onların nesnelere, bütün öteki elma
yiyiciler gibi değil, gerçekten bakarak
işe başlamalarını isterdim – söylemek
istediğim budur.”
Dokuz Öykü
J. D. Salinger
Çeviren: Coşkun Yerli
Yapı Kredi Yayınları, 172 sayfa
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Hangi okul?

Ece ATAER

Okullardaki geleneksel eğitim sisteminin 21. yüzyıl çocuklarının gereksinimlerine hangi ölçüde yanıt
verdiği önemli bir tartışma konusu. Peki, ama geleneksel modele karşılık hangi alternatifler var? Farklı
modelleri irdeleyen iki kitabı inceledik...
Gerek dünyada gerekse ülkemizde
eğitim sistemi üzerinde sık sık yapılan
değişiklikler “eğitim ve okul” kavramlarını yeniden sorgulamamıza neden
oluyor. 21. yüzyılın okulları, gerçek
dünyada sağlıklı ve başarılı bireyler
yetiştirmeye elverişli mi? Geleneksel
okullar ile ilgili rahatsızlıklar, aileleri ve
eğitimcileri yeni arayışlara mı itiyor?
Alternatif okullar bir seçenek oluşturuyor mu? Kime, niçin, nasıl eğitim
verilmesi gerekir? Pegem Akademi,
yayımladığı iki kitapla bu iki kavrama
farklı açılardan bakmamızı sağlıyor.
HAYAT BOYU ÖĞRENME
Mustafa Bektaş ve M. Barış Horzum’un hazırladığı Otantik Öğrenme,
bu yüzyılın okullarının çocuğa üst
düzey becerileri kazandırmada yetersiz kaldığı görüşünü savunuyor.
Çünkü çocuğa dört duvar arasında,
sadece okul içinde verilen eğitim, gereken ihtiyacı karşılayamıyor. Kitapta,
Dewey’nin “Eğitim, hayata hazırlık
değil, hayatın bizzat kendisi olmalıdır,”
düşüncesinden yola çıkılarak otantik
okullar üzerinde duruluyor. “Aslına
uygun ve eskiden beri sahip olduğu
özellikleri sürdüren,” anlamını taşıyan
“otantik” sözcüğünün öğrenmeyi nitelemek için kullanıldığı kitapta, okulların temel özellikleri şöyle sıralanmış:
Özgün, orijinal, sahici ve güvenilir.
Aslında otantik öğrenmenin strateji olarak eğitimde kullanılması yeni
bir kavram değil. Usta-çırak ilişkisini
anımsatıyor. Öğretmen usta, öğrenci
ise çırak rolünde. Tek fark, bu yüzyılda
öğrenci sayısı fazlalaştığı için stratejinin bir çırak yetiştirme programı gibi

uygulanması. Amaç, bireyin doğrudan
bir konuyu öğrenmesi değil, gerçek
dünya problemlerine çözüm üretmesi. Öncelikle problem sahici olmalı
ve birey, problemi ya da problemleri
çözmek için konuyla ilgili gerekli bilgi ve becerileri edinmeli, araştırma ve
sorgulama yapmalıdır. Analiz, sentez,
tasarlama, kurgu ve değerlendirme
gerektiren bu süreçte, mutlaka disiplinler arası ilişki beklenir. İhtiyaç duyuluyorsa dış çevre de bu sürece dâhil
edilmeli ve ürün mutlaka sosyal ortam
içinde paylaşılmalıdır. Doğru kaynak
kullanımı ve yapılandırılmış destek,
verimliliği artırma açısından önemlidir. Eleştirel ve yaratıcı düşünme,
araştırma, iletişim, problem çözme,
girişimcilik, karar verme gibi becerileri kazandırmayı temel alan etkinlikler
tasarlamak ve uygulamak, otantik öğrenme için bir zorunluluktur.
BAŞKA TÜRLÜ BİR OKUL
Otantik öğrenme hayat boyu devam ettiğinden, hem eğitim kurumları içinde hem de dışında gerçekleşen
bir süreç olması diğer modellere göre
avantaj sağlıyor. Otantik öğrenme için
gerekli tüm eğitim basamakları sağlıklı uygulandığında, gerçek dünyaya
uyumlu insan yetiştirmek bu eğitim
modeliyle mümkün görünüyor.
İnayet Aydın tarafından hazırlanan Alternatif Okullar kitabında ise
geleneksel okulların bu yüzyılda çocukların ihtiyaçlarına karşılık
vermediği görüşünü savunan

yazar bu düşünceden yola çıkarak “alternatif okul” kavramını sorguluyor.
Batı’da her geçen gün, geleneksel modele göre daha aktif ve özgür eğitim
veren Montessori, Waldorf, Paideia
Okulları, Sözleşmeli, Mıknatıs ve Küçük Okullar yaygınlaşmakta.
Geleneksel okul malumumuz. O
halde, alternatif okul nedir? Kısaca,
kamu sisteminin parçası olan okullarda başarısız olan öğrencileri, akademik olarak besleyip destekleyen diğer
okullar olarak tanımlanabilir. Bu okullar, öğrencilerin farklılıklarını ve özel
gereksinimlerini dikkate alır. Öğrenci
sayısı azdır. Tüm okul sıkı ilişki içindedir ve bu da bireyin sosyalleşmesi bakımından önemlidir. Alternatif okullara devam eden öğrencilerin bireysel
özellikleri dikkate alınır ve özel programlar düzenlenir. Bu okullar eşitlikçi
bir anlayışa sahiptir. Aile ve toplum
eğitimin içindedir. Toplumsal hizmet
çalışmaları eğitimin bir parçasıdır. İyi
tanımlanmış standartlar ve kurallar
vardır. Bu da ölçme ve değerlendirmeyi sağlıklı kılar. Ve tabii sürekli bir
denetim söz konusudur.
Kitap, alternatif uygulamaları tek
tek tanıtıyor; uygulandığı ülkeleri ve
tercih edilme nedenlerini, sorunları
ve sonuçlarını gözler önüne seriyor.
Bunlardan biri, ev okulu uygulaması.

Amerika’da 20 yıldır bazı idealist aileler devletin kanunlarına uymayarak çocuklarını evde eğitiyor. Montessori sistemi, doğumdan yetişkinliğe kadarki süreci kapsayan, doğal öğrenme eğilimine dayanan ve çocuğu kendi seçimleri ile öğrenme etkinliklerine davet
eden bir model. Waldorf okullarındaysa amaç, çocuğun
zihnini, vicdanını ve ellerini bütün olarak geliştirmek.
Öğrencinin ne düşüneceği değil, nasıl ve ne zaman düşüneceği önemli. Sözleşmeli okullarda, okul yönetimi ile aile,
çocuğu belli bir başarı düzeyine getirebilmek için farklı
yöntemler dener. Çocuk başarılı olmazsa sözleşme feshedilir. Küçük okullar, az sayıda öğrenciyle sağlıklı bir eğitim
yapılacağını savunan, çeşitli eğitim modellerinin denendiği
okullardır. Mıknatıs okullarsa ırk ayrımcılığının önlenmesi
için kurulmuştur. Özel bir tema ya da bir öğretim yöntemine dayalı birleştirilmiş bir programa sahiptirler. Her mıknatıs okul, özel bir eğitim felsefesini benimser.
Çağımızda, giderek büyüyen eğitim sorunlarını çözmek
için tüm ülkeler çeşitli eğitim reformları gerçekleştirmeye
çalışıyor. Bu iki kitap, her çocuğun gereksinimlerine uygun
okul ve eğitim koşullarını tanıtmak, farklı alternatiflerin varlığını göstermek açısından önemli birer kaynak niteliğinde.
Otantik Öğrenme
M. Barış Horzum
Mustafa Bektaş
Pegem Akademi Yayıncılık
96 sayfa

Alternatif Okullar
İnayet Pehlivan Aydın
Pegem Akademi Yayıncılık
175 sayfa

Çok ödüllü “Rico ve Oskar” dizisinin yazarı, çağdaş
çocuk edebiyatının ustalarından Andreas Steinhöfel
ailece okunacak sıcacık öyküler anlatıyor. İki kardeşin
gülmekten kırıp geçiren maceraları yeni
kardeş, taşınma, okul yaşamı ve farklılıklar
gibi konuları dürüstçe ele alıyor.

Yaşam, belki de okuldan
dönen bir çocuktur...*

Emel ALTAY

Bu yıl Nobel Barış Ödülü’nü alan Pakistanlı genç Malala Yusufzay, kız çocuklarının eğitim hakları
için yaşamı pahasına verdiği mücadeleyle hepimizin hayranlığını kazandı. Malala’nın yaşam öyküsünü
anlatan kitap, aynı zamanda Pakistan’ın yakın tarihine ışık tutuyor.

“Babam her zaman bir köy sabahında
en güzel şeyin, okul üniformalı bir çocuğun görüntüsü olduğunu söylüyordu.”
Eğitimci, idealist bir babayla güzel
ve özgüveni yüksek bir annenin ilk
çocuğu olarak doğuyor Malala. Babası
ismini, Afganistan’ın halk kahramanı
olan ve İngilizlerle yapılan bir savaşta öldürülen Malalai’den ilhamla koyuyor. Malala’nın dedesi bunun kötü
şans getireceğinden endişeli ve torununu kaderden korumak için ona hep
şu şarkıyı söylüyor: “Malala, Maivandlıdır ve dünyanın en mutlu insanıdır.”
Babasının hep “Malala her zaman
bir kuş gibi özgür olacak,” dediğini aktarıyor Malala. Sonra da soruyor; erkek kardeşleri sokaklarda koşturarak
gönlünce uçurtma uçururken, o eve
kapanmış bir Pakistanlı kız çocuğu
olarak nasıl özgür ve mutlu olacaktı
ki? Bu sorunun cevabı “hayatı pahasına” olacak ve ölümü göze alarak...
İlkel kabilelerden birinde insanlar
ölüm döşeğindeki hastaların isimlerini değiştirerek Azrail’i kandıracaklarına, sevdiklerini ölümden saklayabileceklerine inanırlarmış. Belki
dedenin şarkısı ve babanın kalbinden
koparıp verdiği “kuş gibi özgür olma”
vaadi, Malala’yı Azrail’in elinden kaçırdı. Evet, belki bizler de kelimelerin
büyüsüne inanmalıyız...
Malala’nın hikâyesini hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler de bu yıl kazandığı Nobel Barış Ödülü’yle tanımıştır bu
genç kızı. Yine de özetlemek gerekirse;
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Malala, Pakistanlı bir genç kız. Eğitimci babası ile birlikte her mecrada
korkusuzca kız çocuklarının eğitim
haklarını savunuyor. Pakistan, Taliban
vahşetiyle sarsılıyor. Taliban tarafından okullar bombalanıyor, kız okulları
kapatılıyor, masum insanlar katlediliyor. Malala’nın doğup büyüdüğü ve bir
zamanlar turistlerin gözde tatil yerlerinden olan cennet Svat Vadisi artık
bir cehenneme dönmüşken, hükümet
askeri çıkarmayla vadiyi Taliban’dan
temizliyor. Malala, memleketinin eski
mutlu günlerine döndüğünü düşünürken, bir gün okul servisiyle evine dönerken Taliban askerlerince başından
vuruluyor. Ekim 2012’de, daha 15 yaşında bir çocukken... Şükür ki uzun bir
tedavinin ardından hayata dönüyor,
şimdi ailesiyle birlikte Birmingham’da
yaşamını sürdürüyor ve kız çocuklarının eğitim haklarını savunan faaliyetlerine devam ediyor. Kitapta ifade
edildiğine göre, dünyada ilkokula bile
gitmeyen 57 milyon çocuk var ve bunların 32 milyonu kız. Yani, Malala ile
babasının daha yapacak çok işi var.
Kitapta, Malala’nın örnek aldığı
Benazir Butto’nun suikast sonucu öldürülüşünden 11 Eylül saldırılarıyla değişen dengelere kadarki süreci,
Malala’nın vurulmasına giden yola
döşenen cehennem taşlarını ayrıntılarıyla görüyoruz. Malala, babasının
idealizminden çokça etkilenmiş bir
kız. Yaşına göre fazlasıyla olgun olduğu gibi, zorluklarla dalga geçebilecek,
onları hayal dünyasında alt edebilecek

kadar da çocuk... “Arkadaşlarım doktor olmak isterken ben mucit olmaya
ve Taliban’ı yok edecek bir anti-Taliban
makinesi yapmaya karar vermiştim,”
diyor mesela. Ama gerçek dünya tüm
korkutuculuğuyla Malala’nın kapısını
çalıyor. Arkadaşlarıyla Alacakaranlık
serisi ve nemlendirici kremler üzerine konuşan herhangi bir kız çocuğuyken, yaşadıkları onu adını aldığı
Malalai gibi bir kahramana dönüştürüyor. “Malalai biz Peştuların Jeanne D’arc’ıdır,” diyor Malala. Onun
hikâyesini okuyan bizlerse, isimlerin
insanların kaderi üzerindeki gücü
karşısında bir kez daha şaşırıyoruz.
“Onların ‘Malala kim?’ sorusuna
cevap verme fırsatım bile olmadı, yoksa
kendi kızları ve kız kardeşleri dâhil bütün kızları okula göndermeleri gerektiğini anlatırdım.” Ben Malala’nın kapağındaki resme, kendisini öldürmeye gelmiş adamlara, “Kızlarınızı, kız
kardeşlerinizi okutun,” diyemediği için
hayıflanan koca yürekli küçük kıza
bakıyorum. Kalemden korkuyorlar,
kitaptan korkuyorlar ama kalplerini
saran karanlık onları yutacak, Malala
ve onun gibilerin ışığı ise sabah alacasında okul yollarına düşmüş tüm güzel
çocukların yolunu aydınlatacak.
*Furuğ Ferruhzad.

Ben Malala
Malala Yusufzay, Christina Lamb
Çeviren: Doğan Yılmaz
Epsilon Yayınları, 392 sayfa
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Kazanan yok!

Yankı Enki

Luca Bloom’un Sınıf Meydan Savaşı adlı kitabı, bir öğretmen ile öğrencisi arasında gelişen ve sonu
şiddete varan gerilimli bir öykü anlatıyor. Yazarın bir gazete haberinden yola çıkarak kaleme aldığı
roman, böyle bir savaşta kazanan taraf olmadığını gösteriyor bize.
Kitaba adını veren meydan savaşı,
çocukların eğitimine pek önem vermeyen, sadece ezbere dayalı bir eğitim
anlayışı olan ve öğrenciler arasında
pek de sevilmeyen öğretmen Bay
Zinn ile okulun belalı tiplerinden David Mickner ya da herkesin andığı ismiyle “Mick”
arasında geçiyor. Önce karşılıklı tavır ve sözlerle soğuk
bir savaş başlıyor, ancak gerek öğretmenin gerekse öğrencinin tutumu bu gerilimi
en sonunda kan dökülecek
noktaya getiriyor.

Sınıf, hayatımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz bir yerdir. Liseyi
bitirmek sadece okulu bitirmek değil,
hayatımızın bir dönemini bitirmek
anlamına gelir. Artık yeni, temiz bir
sayfa açılacaktır önümüzde. Peki, ama
kapattığımız sayfa ne kadar temizdir?
İNTİKAM ÖYKÜSÜ
Alman yazar Luca Bloom, okul ortamını gerçekçi bir dille ele aldığı Sınıf
Meydan Savaşı adlı sürükleyici romanında temiz bir sayfa açmıyor önümüze. Öğretmen-öğrenci arasındaki ilişkiye dair olan kitap, sevgi, güven, bağlılık
üzerine kurulu bir ilişkiyi değil, nefret
ve intikam hırsıyla örülü bir ilişkiyi
resmediyor. Öğretmen de olsa, öğrenci de olsa insanın içindeki güç arayışının, iktidar arzusunun nasıl sonuçlar
doğurabileceği üzerine, şiddet ögesinin de eksik olmadığı sert bir öykü
anlatıyor. Gazetede okuduğu, “Lise
öğrencisi öğretmenini dövdü,” başlıklı
bir haberin ardından bu romanı kaleme aldığını söyleyen Bloom’un böyle sert bir intikam öyküsü yazmasına
şaşırmamak gerek.

PSİKOLOJİK GERİLİM
Yazar Luca Bloom, her iki
kahramanına da eşit mesafede durarak anlatıyor öyküyü. Öğretmen Bay
Zinn’in ya da öğrencisi Mick’in tarafını tuttuğunu söyleyemeyiz. Yazarın
kendisinin de bir öğretmen olduğunu
düşününce, kitap daha da ilginç bir
hâl alıyor okur için. Kimseyi aklamaya
ya da karalamaya çalışmıyor Bloom,
daha ziyade şiddete yatkın insanın,
hangi yaştan ve hangi sosyal sınıftan
olursa olsun, başkalarının hayatını
nasıl cehenneme çevirebileceğini gösteriyor. O nedenle, öğretmen-öğrenci
arasındaki düşmanlığı anlatan bir kitapmış gibi görünse de, Sınıf Meydan
Savaşı’nın aslında tamamen bireysel,
psikolojik bir öykü anlattığını iddia
etmek mümkün.
Bay Zinn ve Mick gibi insanlar, ne
yazık ki gerçek hayatta da karşımıza çıkabiliyorlar, hatta kitabın bize hatırlattığı gibi, bir öğretmenimiz ya da sınıftaki sıra arkadaşımız olarak tanıyabiliyoruz onları. Okulda olmasa, başka bir
yerde savaş çıkaracak karakterler onlar.
Ancak Bloom, okulun kendisi bir savaş
meydanına döndüğünde, bu gerilime
tanıklık edenlerin nasıl davrandığını
da anlatıyor romanında. Aynı zamanda anlatıcımız olan Johannes, olayları
dışarıdan gözlemleyerek anlatırken,
birden kendisini Bay Zinn ile Mick
arasındaki savaşın ortasında buluyor.
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Yaşanan olaylar hayat tecrübemize
uzak olsa bile, romanı Johannes’le
özdeşleşerek okuduğumuzda bizi huzursuz eden olayların ortasında buluyoruz kendimizi. Dehşetin çok uzak
olmadığını hissediyoruz çünkü, Bay
Zinn ve Mick gibi insanların ne kadar
yakınımızda olduğunu tekrar tekrar
düşündürüyor yazar.
Bir gençlik romanı da olsa, bu kitaptan asıl ders çıkaracak olanlar öğretmenler. Ne de olsa her öğretmen
bir zamanlar öğrenciydi. Yazarın bize
olayları ağzından aktardığı Johannes
de “tarafsız” bir öğrenci olduğu için,
kitabı okurken buluşacağımız ortak
payda öğrencilik olacaktır. Her savaşın olduğu gibi Bay Zinn ile Mick
arasında geçen savaşın da bir sonu
var. Görünürde kazanan ve kaybeden taraflar olsa da, asıl savaşın kendi içimizde olduğunu düşündürüyor
Luca Bloom şu satırlarla: “Kimileri
için okul bir savaş meydanı. Bazen
öğrenciler birbirleriyle, bazen de öğretmenler ve öğrenciler düşman olarak
karşılaşır burada. Kimileri yaralanır
bu savaşta. Kimi yaraların izi durur
hep, kimileri ise silikleşir. Çok az yara
tamamen kaybolur.”
Sınıf Meydan Savaşı
Luca Bloom
Çeviren: Diman Muradoğlu
On8 Kitap, 144 sayfa
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Çoğul Kütüphane

Şeref BİLSEL

Okulla hayat arasında sıkışanlar
Eğitim sisteminin çemberinden geçmiş kimi yazarlar, öğrencilik hayatının kıstırılmışlığını anlatan
eserler yazmıştır. Daniel Pennac’ın otobiyografik eseri Okul Sıkıntısı ve Hermann Hesse’nin Çarklar
Arasında adlı romanı, bizi o yılların bunaltısına geri götürüyor.
“Eğitim öğrenciye saygıyla başlar.”
Emerson
Daniel Pennac’ın Okul Sıkıntısı bize,
geçmişin “okul” üzerinden taşıdığı yaralı deneyimlerin, zamanla kendisiyle
barışık, mutlu bir insanı nasıl ortaya
çıkardığını gösteriyor. Öğrencilik yıllarında “tembel” sıfatıyla yaftalanmış olan
Pennac’ın bu otobiyografik eserinde
okur, gerçeğin birbirine benzemeyen
ama birbirinden beslenen iki yüzünü
art arda izlemiş oluyor. İlk yüzünde,
karnesi öğretmenlerin uyarı ve eleştirileriyle yüklü, aritmetiğe, matematiğe
aklı ermeyen, ciddi boyutta imla bozukluğu hastalığından mustarip bir “tembel
teneke” karşılıyor bizleri. Bu tembellik
gerek okuldaki öğretmen ve öğrencilerin kinayeli sözleriyle, gerekse evdekilerin alay ve imalarıyla henüz oluşmakta
olan kişilik açısından yorucu, yaralayıcı bir hâl almış. Karşısında sürekli,
“Anlıyor musun? Anlamıyor musun?”
soruları var Pennac’ın. Ve bu sorular
gittikçe pekişiyor. Artık anlaşılabilecek şeyler de anlaşılmaz hâle geliyor.
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Pennac yıllar sonra öğretmen olur.
Geçmişte yaşadığı öğrencilik deneyimi üzerine yoğunlaşarak bir kitap
yazmaya karar verir. Fakat bu kitap,
okul ve eğitim sistemindeki yeni yönelişler gibi değişen meseleler etrafında
değil, hiç değişmeden kalan “tembel
öğrenciler”in o üstü hiç açılmayan
ortak kederi hakkında olacaktır. Okul
hayatının en büyük meselesinin “korku” olduğunu vurgulayan yazar, daha
sonra öğretmen olmasının gerekçesini
de buraya dayandırır: “Kötü öğrencilerimin söz konusu bu kilidini kırmaya
çalışarak, bilginin geçmesi için bir şans
yaratmak.” Kitap boyunca, modern
hayatımızı işgal altında tutan pek çok
kavram üzerinde öğrencilerle birlikte
düşünür yazar: Markalar, tüketim toplumu, alışkanlıklar... Pennac’ın olağanüstü anlatım biçimi, anlattıklarının
hepimizin okul hayatında tanık olduğu
durumlara denk düşmesi ve kendisini
bazen edilgen bazen de etken bir özne
ve meselenin her iki yönüne de dokunan bir tanık olarak anlattıklarının
ortasına yerleştirmesi, kitabın gerçekliği hakkında kuşkuya yer bırakmıyor.
Elimizdeki roman, bir sözlü tarih
çalışması, pedagojik bir eser gibi de
okunabilir. Pennac kitabın sonunda şöyle der: “Pedagojik sağduyunun tembel öğrenciyi
olabilecek en normal
öğrenci olarak
tanıtması
gerekirdi.”

Çünkü bizim “normal” olarak kabul
gören öğrenciden anladığımız, “öğrenmeye en az karşı koyandır”. Oysa
başarı, normalin dışına çıkmakla gelir. Bunun için bilim, sanat, edebiyat
tarihine bakmamıza da gerek yok üstelik. Okul Sıkıntısı, eğitim sacayağının özellikle ikisini (okul/öğretmen,
ebeveyn/veli) samimi bir dille sorguluyor. Öğrencileri tembel-başarılı
diye sınıflandırırken sayısız değişkeni
(koşullar, çevre, hastalık, mizaç vs.)
görmezden gelen eğitim sisteminin
aktörlerine de önce içeriden, sonra
dışarıdan samimi bir eleştiri getiriyor.
Özellikle bugün memleketteki orta
dereceli okullarda rehberlik hizmeti veren, disiplin kurullarında görev
alanların okuması gereken bir eser.
EĞİP BÜKMEDEN EĞİTMEK
Bir görüşe göre eğitim sözcüğü
“eğ” kökünden türemiştir. Bu fiili,
“Ağaç yaşken eğilir!” ifadesinde de görebiliriz. Biçim vermek, kalıplar içine
alarak sınırlandırmak ve isteğe uygun
davranışların oluşmasını sağlamak
üzerinden söz alır eğitim. Peki, okul
gibi bir mekânın beklentilerine göre
vaktiyle uygun, iyi olan davranışların
zaman içinde değişmeyeceğini kim
söyleyebilir? Bunun tam tersi de geçerlidir elbet. İyi, kabul edilebilir öğrenci
olmak, iyi ve mutlu insan olarak hayatı
devam ettirmek için yeterli midir?
Hermann Hesse’nin Çarklar Arasında adlı romanı, yakın çevrenin bir
öğrenci (Hans Giebenrath) üzerinden
kendini nasıl ifade etmeye soyunduğunu, bu ifade biçiminin zamanla kendini var etme yarışı hâlini aldığını,
devletin açtığı yatılı okul sınavını kazanıp manastıra yerleşen öğrencinin,
şiire meraklı, fakat dersleri önemsemeyen Hermann adlı öğrenciyle

tanıştıktan sonra hayatının akışındaki değişimi çarpıcı
biçimde anlatıyor.
Almanya’nın küçük bir kasabasında yaşayan Hans yetenekli bir genç. Ona etrafındaki insanlar tarafından biçilen
rol, bu yeteneğin gereğini yolundan hiç şaşmadan yerine
getirmektir, fakat öğrenciliği sırasında, diğer öğrencilerle
hiçbir uyum göstermeyen Hermann’la tanıştıktan sonra
derslerini boşlamaya başlar ve okuldan ayrılma sürecini
hazırlayan yola girer.
TRAJİK BİR SON
Hermann, yazarın özelliklerini taşır, şiir yazar, hayata
bir sanatçı gibi bakar, kalabalıklardan, alışkanlıkla oluşturulmuş kültürden uzak durur. Ve Hans’a şöyle seslenir:
“Bütün bu çalışmaları isteyerek ve kendiliğinden yapmıyorsun çünkü, sırf öğretmenlerden ve senin moruktan korktuğun
için yapıyorsun. Diyelim sınıfta birinci ya da ikinci oldun eline ne geçecek?” Kitabın kahramanına, zorluklar karşısında
pes ederse hayatın çarkları arasında ezilip gideceği, hemen
her köşe başında tanıdıkları tarafından fısıldanır. O artık
kendisi için değil de, başkalarının kendini gerçekleştirmesi ve onların mutluluğu için koşullanmış gibidir. Oysa en
çok sevdiği, dönüp hatırladığı işlerden biri balık tutmaktır.
Okuldan ayrılınca, ona bir ceza gibi işaret edilen tornacılık,
fırıncılık, çilingirlik gibi meslek erbabının yakından bakınca, anlatılanın tersine hiç de mutsuz olmadığını fark eder.
Kasapları, sepicileri, demircileri, fırıncıları anlamaya başlar; onların, eskiden ona öğretildiği gibi, sefil ve zevksiz insanlar olmadığını fark eder. Hayatta doğal olanın, bir yarışa
sokulmadan kendi yolunu açanın mutluluğunu hisseder.
Bu hayat içinde yaşayıp giderken aşkı da keşfeder; hayatta, okul dışında, insana dünyada olduğunu hatırlatan güzel
şeylerin olduğu bilgisini edinir böylece.
Hans’ın hayatı trajik bir biçimde son bulur, yine gündelik hayatın çarkları arasında... Hans’ın cenaze töreni sonrası
Flaig Usta, törendeki öğretmenleri kastederek, aramızdaki
saygıdeğer birkaç beyefendi işin böyle sonuçlanması için
katkılarını esirgemedi, diyecektir. Okula kendi hikâyesiyle
gidip, bu hikâyeyi geliştiremeyen öğrenciler, oradan trajik
hikâyeler yüklenerek ayrılabiliyor. Tıpkı Hans gibi…
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