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önsöz

iki yrllrk bir galr;manrn ürünü olan bu raporTürkiye'de elitim sistemiyle ilgili önemli degi5imlerin

ve ef,itimde anadilinin kullanrlmasryla ilgili, özellikle Kürtqenin statüsü hakklnda, ciddi

tartrlmalann oldu[u blr dönemde yazrldr. Bu baflamda okumakta olduf,unuz rapor baqta KürtEe

olmak üzereTürkiyedeki tüm anadillerinin okullarda egitim dili olarak ku lla nrlabilmesin i, gokdilli

ve qokkültürlü bir gelecek tasawu ru gelistirebilmeyi amäqlamaktadrr'

DiSA olarak Tü rkiye de konusulan dillerin statülerinin ancäktoplumsal barr;ve uzla5t saf,landtktan

sonra belirlenecegi yönündeki görüiün äksine, toplumsal bartE ve uzlaStnrn sallanmasr yolunda

anadili temelli gokdilli bir efitim anlayrqrnrn benimsenmesinin qok önemli bir adrm olacaftnt

dü5ünüyoruz. Bu nedenle Kürtee ve diler tüm anadillerinin efitimde uygulanabilmesi iqin somut

öneriler sunmayt sürece yapacaf,r katkr agrsrndan oldukga önemli görmekteyiz'

Kürt qocuklarrn egitimleri söz konusu oldugunda gokdilli, somut bir efitim anlayr5r; yukartda

bahsedilen öneminin yanrnda, anadili temelli efitim konusunda tartl$ma yürüten tüm kesimleri

yeni ve güqlü bir söz söylemeye ve qözüm üretmeye ga[rrmaktadrr. Buradan hareketle, her biri

dillerarair sosyal ve psikodilsel ili5kiler ile Kürtqe'nin a{rz ve lehqe farklrlrklartnr göz önünde

bulunduran dört anadili temelli gokdilli elitim modeli önerilirken toplumsal cinsiyet, stnrf, inang

ve tutumlara referansla Kürt öf,rencilerin sosyodilsel heterojen profilleri de tartlSllmaktadlr.

Ayrrca okur-yazarhk kavramr ele5tirel bir $ekilde yeniden deferlendirilerek eleltirel/dönü5türücü

bireyler ve toplumlartn yeti5tirilmesi amaqlanmaktadlr'

Her ne kadar Kürt öfrencilerin efitimlerinde kullanrlabilecek modellerin neleri kapsamast ve

nasrl bir efitim anlayrSrna sahip olmasr gerektigine dair galt5malar olsa da söz konusu öfrencilerin

sosyal, dilsel, efitimsel ve siyasal özellikleri ile ailelerinin taleplerini göz önünde bulunduran

somut oneriler geliStirme frrsatr daha önce gergekle5emem ilti. Bu nedenle, bu raporla birlikte

Türkiyede anadilinde egitim ile ilgiliyeni bir adrm atrldrf,rnr söyleyebiliriz'

öncelikli Eabamrz, dillerarasr sosyal ve psikodilsel iliSkiler ile dillerin öf,renimi hakkrndaki

yakla5rmlara däir geli$tirmeye galrqtrf,rmlz yeni bir bakrS aglst sunmakttr' Zird yaygtn bir inant5a

!<ire diller, birbirlerinin rakibidir ve birden qok dilin ögrenimi insan beyninde karr5rkltfa, hatta

kimlik bunalrmrna neden olmaktadrr. oysa birgok araStrrma ve dünyadaki sayrstz örnek, dillerin

birbirinin rakibi defil, destekgisi olduf,unu, qokdillili[in tekdillilile oranla önemli avantajlär

saf,ladrfrnr göstermektedir. Bu yüzdendir ki, dilsel türde5le5tirme Projeleri toplumlar arasrnda

tept iyle ta rf,trn makta, uyu5mazlrkla ra ve gatrgma la ra neden olma ktad tr. Aksine, fa rklt toplum larln

dilsel statülerinin kabul edildi[i yerlerde toplumsal uyum ve uzla5tntn qok daha mümkün

olduf,unu görmekteyiz. uygun ko5ullar saflandrf,r takdirde qokdillilik, yeni dillerin öfrenilmesini

kolayla5trran bir unsurdur. Ba5ka bir deyi5le, iki veya daha qok dili iyi bilen ki5ilerin ilave dilleri de

kolaylr kla ve hlzltca öfrenebi ld i[i saylslz araltl rmayla kanttlanmtgtt r'

Birgok ülkede toplumsal gergekliklerden oldukga uzak, halklartn ihtiyaqlarrna cevap vermeyen'

farklr kesimler arasrndaki iktidar ili5kilerini sorunsallagttrmayan ve bir yandan hiyerar5iler
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yaratlrken öte yandan mevcut hiyerar$ileri sürekli yeniden üreten bir ef,itim anlayrSr häkimdir.
Pek Eok kültüre ev sahipliti yapan Türkiye'de, efitim yolu ile aynr zamanda elegtirel/dönü5türücü
bireylervetoplumlaryaratmak pekälä mümkündür. Bu yüzden efitimcilerin, sosyal gerEekliklerin
okul iqinde ve drgrnda nastl tantmlandrÄrna, kültür, dil, tarih, iktidar ve siyaset tarafindän nastl

5artlanrp lekillendirildi(ine yönelik farkrndalrk geliltirmeleri igin gereken ko5ullar saf,lanmalrdrr.
Dolaytstyla gokdilli bir egitime giden yolda ele5tirel perspektif bu raporun önemli bir unsurunu
olultu rma ktadrr.

Öte yandan, bu rapor okur-yazarlrk konusuna da aynr elegtirel perspektifle yaklasmaktadrr. Trpkl
egitim konusunda oldulu gibi bireok ülkede okur-yazarlrf,rn sadece yazrlr dili anlamlandrrabilme
ve matematiksel i5lemleri yapabilme becerisi oldufu dü5ünülür. oysa okur-yazarlrk, sözlü ve
yaztlt dilsel ve zihinsel geli5imi kapsadrfr gibi, beynin imkänlanntn srnrrsrz kullanrmlnt öngören
bir yetidir aynt zamanda. Üstelik okur-yazarlrk hakkrndaki yakla;rmrmrz bunun dr5lnda, eleltirel/
dönügtürücü birey ve toplumlann geliliminin saflanmasrnda da anahtar rolü oynar.

Ölrenci gruplannrn heterojen dofasr genelde göz ardt edilen bir konudur. Gerek egemen
toplu Iu klarrn grka rla rrna h izmet eden e[itim biEimlerinde, gerekse son za ma nla rda Kü rt gocu kla rrn
kendi anadillerinde egitim alabilmeleri iEin kullanrlan argümanlarda, öf,renciler genelde türoe5
bir grup olarak dü5ünülmektedir. Bu qalrgma, a nad ili Kürtee'nin Kurmancca lehEesi olan ögrenciler
özelinde tüm ögrenci gruplannrn farklr özellik ve ihtiyaqlara sahip oldufunu, sosyal, dilsel, politik
ve toplumsal cinsiyet farklrlrklarrndan kaynaklr oldukga heterojen gruplar meydana getirdiklerini
iddia etmektedir. oflrencileri, farklrhklarr ile beraber dü5ünmek, egitim politika ve uygulamatarl
belirlerken ötrencilerin lehine geli5tirmek bu agrdan oldukqa önemlidir.

Bir ba5ka önemli konu da dil ve toplumsal cinsiyet ililkisi hakkrndadrr. son zamanlaroa
toplumsal cinsiyet ile ilgili yaprlan Ealr5malarrn ve yürütülen kampanyalarrn qolu krz qocuklarrnrn
okullula5trrrlmalarrna odaklanmr5trr. oysa bu qal15malarrn qofu "krz gocuklarr" derken kimin
hedeflendifini aErkga belirtmez ve bu krzlarrn gofunun Kürt oldu[u veya anadillerinin Türkge
olmadrÄr gergegini göz ardr eder. Bu konuda daha ele5tirel yaklaqan ki5i ve kurumlann da dil
kullanlmt ve toplumsal cinsiyetin nasrl kesigtifi, krz gocuklarr ile of,lan gocuklarrnrn bundan nasrl
farklr etkilendiklerini yeterince tartrlmaya agtrEr söylenemez. Dolayrsryla, bu galrgma herkesi, yeni
bir eÄitim anlayr5r ve diller arasr ili5kiden bahsederken aynr zamanda, bu konunun toplumsal
cinsiyet boyutunu da tarttsmaya, düqünmeye davet etmektedir.

son olarak yeni bir söz söyleme ihtiyacr duyulan alanlardan biri, belki de en önemlisi, dil-iEi alrz
ve lehEe farklllrklarr konusudur. ister itibarlr yabancr dillerin ögretimi olsun, isterse egitimde
ku lla n rlaca k temel ögretim d ille ri olsu n qo[u ü lkede e{itim in b jr d ilin sta nda rt btr agtzda yaprlmasr
önko5ulu vardtr. Oysa dilde standartlalma ile alfabede standartla5ma farklr 5eylerdir ve aynr dilin
fa rklr atrzla rrnda ortak bir a lfa be ku lla nrla rak gokd illi ef,itim ola bilecefi gibi, goklehEeli ve Eokalrzlr
da e[itim yaprlabilir. Norveg, italya ve Almanya gibi köklü egitim geqmilleri olan ülkelerde bunun
ö rneklerin i görmek m üm kü ndü r. Benzer 5ekilde, ayn r d ilin fa rklr leheelerinde de egitim faa liyetleri
rahatlrkla yürÜtÜlebilir. Bunun (üzel bir örne[ini lrak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Soranca
ve Kurmancca lehEelerinde yürütülen egitim uygulamalannda görebiliriz. Üstelik bu lehqelerde
yaprlan efitimde kullanrlan ders kitaplarrnda, difer lehgeden de Ee$itli kelime ve söz grubu,
kärlilaltrrma yöntemleri yoluyla kullanrlmakta, böylece her iki lehgenin konu5anlarr arasrnda
birbirlerin in lehgelerin i ö{ren men in de yolu agrlmaktad rr. Benzer bir 5ekilde, Zazaca ve Ku rma ncca
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ANADILITEMELLi qOKDiLLi VE COKD|YALEKTL| DiNAMIK EöiTiM

arasrnda da karqrla5trrmalr e[itim yaprlabilmesi mümkÜn ve gereklidir. Buradan hareketle, bu

galr5ma Kurmanc ölrencilerin efitimlerinde kullanrlabilecek egitim modelleri sunarken aynl

zamanda bu öf,rencilerin Tazaca da ötrenebilecekleri bir program önermektedir. Yine benzer bir

5ekilde, bu galr5ma hem Kurmancca-igi hem de Zazaca-igi, afrz farkltlrklarrnrn da Eokdilli bir egitim

anlayrgrnda koru na bilecef,ini savunmakta, eflitimin yaPrlabilmesi i(in tek bir afztn veya lehqenin

seqilerek tüm eflitim-öfretim etkinliklerinin bu atrzda yaptlmasr gerektiEi yönündeki yaygtn yanlt5

yaklagrmr reddetmektedir.

Tüm bu sebeplerden dolayr bu galrgma, Kürtee ve Türkiye'de var olan tüm fark| dillerin yasal

güvenceye kavugmasr ve ef,itimde kullanrlmalart yönünde atrlan önemli bir adrm olarak

görülmelidir. Bu räporun aEtrfr yolda Calrsmalanmrzr sürdürerek toplumsal bartStn ve uzla5tntn

temellerinin attlmastnt ve anadiliTürkge olmayan tüm halklarrn dil mücadelesine olumlu katktda

bu lunacak öneriler gelittirmeyi umuyoruz.

M. Serif Derince

Eylü1,2012

ls

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



Tegekkür

Bu ealr$manrn yaprlabilmesi ve elinizdeki raporun hazrrlana bilmesi iqin pek gok kigi ve kurumun
önemli katkrlan oldu. Her 5eyden önce Diyarbakrr Siyasal ve Sosyal Ara5trrmalar Enstitüsü'nün
(DiSA) düzenlediti birinci, ikinci ve ügüncü galr5taylara katrlarak def,erli zamanlarrnr, fikirlerini
ve tecrübelerini bizlerle paylagan tüm ögretmenlere qok teSekkür ederiz. Onlar olmasaydr b-
qa lrgmada ele a lrna n birqok kon u h ig hatrrla namaya bilird i. Ayrrca on Ia r sayesinde Kü rt öf,rencilerin
ne tür özelliklere sahip olduklarrnrve ne gibi ihtiyaElarr oldufunu ö[renebildik.

ikinci olarak, Pro[ Dr. Susan Malone ve Prof. Dr. Carol Benson'a igten teSekkürlerimizi sunarrz.
Dünyanrn her yerine giderek anadili temelli gokdillili[in savunuculugunu yaprp, onlarca farklr
ülkede anadili temelli qokdilli e[itim modellerinin hazrrlanmasr ve uygulanmasrnda aktif görev

alarak edindikleri bilti ve birikimleri bizlerle cömertge payla5trlar. Bu raporda sunulan modellerin
hazrrlanmasrnda onlarrn uzman bakrglarrnrn etkisi var.

Aynca raporumuzun taslak metninin kamuoyuyla payla5rlmasr igin düzenledi{imiz etkinlite
katrlarak raporun ilk taslatr hakkrndaki görü1, öneri ve eleltirilerini bizlerle paylalan Amed
Kurdi-Der'den Mamoste Adil Q3zlye, Bilgi Üniversitesi Sosyolojive Egitim (alr5malarr Birimi'nden
Müge Ayan Ceyhan'a, Egitim-Sen den Müjgan $ahin'e ve Netice Altun'a qok teSekkür ederiz. Onlar
sayesinde raporda eksik olan veya yeterince iyi aErklanamamr5 birgok konuyu düzeltme Sanstmrz
oldu. Aynr etkinlifle katrlarak bizlerle görüg ve önerilerini paylaSan tüm dinleyicilere de teSekkür
ederiz.

Yine bu raporun altyaprsrnr hazrrlayan ögretmen Ealr$taylanntn düzenlenmesinde büyük eme(i
gegen DiSA Ealrganlarr sevgili Dilan Bozgan, Murat Aba ve Atalay 6öger'e teSekkür ederiz. Onlar
olmasaydr qalr;taylarrmrz o denli düzgün yü rüyemeyecekti. Benzer Sekilde "E[itimde Anadili ve

eiftdillilk ile ilgili FarkrndalrAr Arttrrma" projesinin her agamasrnda görü$ ve önerileri ile katkrda
bulunan ba5ta gemsa Özar olmak üzere tüm DiSA üyelerine, raporun ilk halini okuyup daha iyi

anlagrlabilmesi igin gerekli dil düzeltmelerini yapan Nesrin Uqarlar'a ve eok titiz bir gekilde son

metnin dil düzeltilerini yapan ve önemli müdahalelerde bulunan Beril Eyüboflu'na teSekkür
ederiz.

Son olarak cömert katkrlarryla tüm bu qalr5malarrn yaprlabilmesini mümkü n krla n H ollanda Büyük
ElEilitine gok teSekkür ederiz. Onlarrn mali katkrsr olmasaydr bu rapor hazrrlanamayacaktr.
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ANADi Li TEMELLi EoKDiLLi VE qoKD|YALEKTL| DiNAMiK EOiTIM

Girig

Tü rkiye'de Kü rtge'nin ef,itimde ku lla n rla bilmesi iEin uzu n yrlla rd rr büyü k bir m ücadele verilmekted ir.

Bu mücadelenin önemli bir bölümü, efitimde anad ilinin temel ö[retim d ili olmasr talebi etrafinda

SekillenmiStir Ancak bütüncül bir bakr5la anadilinde ne tür elitim modellerinin kullantlabilecef,i

$imdiye kadar pek önerilmemiltir. Mevcut anadili temelli efitim modeli tartrsmalannrn Eogu,
farklr ülkeler ba(lamrnda bu farklr modellerin uygulamasrnrn nasrl yürütüldügüne odaklanmr'trr.'
Türkiyede Kürt ögrencilerin efitiminde kullanrlabilecek anadili temelli somut egitim modeli

önerileri henüz kamuoyunda yeterince tartrlrlamamr5trr. Bunun en önemli sebeplerinden biri,
model önerisi yaprlmadan önce mevcut 5artlann ayrrntrI araStrrmalarla bilinmesi gerekliligi ve

kamuoyu tartrgmalarrnrn bu düzeye henüz ula5mam15 olmasrdrr. Son birkag yrldrr gerek farklr Kürt
kurumlannrn kampanyalarr, gerekse Türkiye'de ve uluslararasr konjonktürde bazr degi1imlerin

olmasr, bu konuda akademik ara$trrmalann ve konuyla ilgili filmlerin yaprlmasr, birgok platformda

e$itimde fa rklr a nadille rin in ku lla nrlmasr gerekliliginin d ile getirilmesiyle Kü rtge her zama nkinden

Eok daha görünür olmustur. Gelinen aSamada tartr5malarr artrk anadili temelli somut egitim
modelleri üzerinden yürütmenin en uygun yöntem oldugunu düSünüyoruz. Bu sayede hem

taleplerin daha güqlü dile getirilmesi mümkün olacaktrr hem de bu konuda uygulama yönünde

adrmlann nasrl atrlaca{rna dair daha saglrklr tartr5malar yaprlabilecektir.

Carol Benson'un da dediti gibi, aynmcrlrga uf,rayan topluluklartn maruz kaldr$r tecrübeleri

anlamak, söz konusu ayrrrmctltklart ya$ayan topluluklartn lehine i;leyecek bir egitim sistemi

geligtirebilmenin en önem li adrm larrndan birisid ir. Bu ya prlmadan haztrla nan öneri ve de[i5iklikler,
genelde e$itsizlikleri üretmeye devam eden ve sadece belirli gruplann karSrlayabildi[i standartlar
olmaktan öteye leEememekted ir.' Bu neden le, Tü rkiye'de uygulanmak üzere anadilinde kimi eEitim

modelleri önerilirken, anadiliTürkEe olmayan öf,rencilerin sosyodilsel durumlarr ele altnmalt ve

bu na göre öneriler yaprlmalrd rr.

Bu noktadan hareketle, bu rapor, Türklye'de Kürt ögrencilerin farklr özellik ve ihtiyaElarrnr ele

almak ve etitimlerinde kullanrlabilecek anadili temelli gokdilli e[itim modelleri geli$tirmek üzere

hazrrla nm r5trr.

Rapor üE bölümden olu5maktadrr. Birinci bölümde, Dil YarasP Ealrgmasrnrn bulgulartna ilaveten

öEretmen qalrltaylarrnda elde ettigimiz bilgilerin r$rtrnda Kürt öf,rencilerin heterojen durumu
ele alrnmr5trr. ikinci bölümde, dünya genelinde izlenen egitim sistemleri ve dil modelleri, farklr

Bu konuda öncü talrlmalann bairnda EEitim-sen'in hazrrladrBr Anadili Sempozyumu lve ll ile Egitimde Reform

Ciri$imi'nin yayrnladrgr qiftdillilik ve Egitim !alrimalan gelir Ayrca lstanbul Kürt Enstitüsü, Ankara Kurd-Der, Amed

Kurdi-Der ve benzeri birqok Kürt kurumunun (elitli zarnanlarda düzenledikleri konferans, panel ve etkinliklerde
farklr ülkelerde anadili temelli eÄitim modelleri ele alrnmrqtrr.5üphesiz bu ealr:malann hepsi Seldigimiz noktaya

önemli katkrlarda bulunmuStur
Benson, carol (2oot, Girß, Educational Equity qnd Mother Tongue- Eased Teaching, UNESCO, Bangkok.

Colkun, Vahap; Derince, M. Serif ve Ucarlar, Nesrin (zoro), Dil Yorost: Elitinde Anadilinin Kullontlmamast ue Kürt

ölrencilerin Deneyimleri. DisA, Diyarbakrr Bu !alrlmaya internetten ulafmak iein bakrnrz: http://www.disa,org.trl
fi les/images/dilyarasi,pdf
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okur-yazarltk yaklalrmlan, dilsel ve kültürel farkltltklar aqtstndan öf,retmen yetittirmenin nasrl

olmasr gerekti{i, qokdilli efiitim anlayrgrnda ana babalann müdahil olmalanntn gereklili$i ve son

olarak, anadilitemelliqokdilliefitimin bilimsel dayanaklarr tartr5rlmr$trr Son bölümde ise, mevcut

ayrrmcrlrk ve e{itsizliklerin ortadan kaldrrrlmasrnrn biryolu olarak Kürt ögrencilerin ef,itimlerinde
kullanrlabilecek anadilitemelli gokdilli ve qokdiyalektli dinamik e[itim modelleri ele alrnmaktadrr.

Bu bölü mde önerilen modellerin her birini ta kiben, hangi srnrfla rda ne gibi d üzenlemeler ya prlmasr

gerektigi de aqrklanmrqtrr. Ayrrca, bu modeller vasttastyla nasrl bir dönüSüm gerqekle$ebilecegine

ve ister burada önerilen modellerde olsun isterse de önerilebilecek bagka modellerde olsun,

önerilecek her türlü modelin cevaplamast gereken hayati sorulara def,inilmektedir.

Terminoloji Ye Birkag Not

Her 5eyden önce belirtmek gerekir ki bu galrSmada aksi agrkga belirtilmedikEe Kürt öErenciler

denildifinde Kurmanc ve zazalKirmanc tüm ögrenciler, Kürtqe denildiEinde ise Kurmancca ve

Zazacaftazakil}imilki/Kirmancki lehge veya dillerinin her ikisi kastedilmektedir.a Kurmancca

denilditinde ise Kurmanc Kürtlerin kullandtft lehge kastedilmektedir. Sadece zazaca

denildilinde, esas olarak Dimilki, Kirmancki veyahut Zazaki olarak bilinen isim lend irmelerin
hepsi kastedilmektedir. Bu konuda kamuoyunda yaygrn olarak bilinen kullanrmr Zazaca olduf-
iqin burada daha gok Zazaca isim lendirmesinin kullanrlmasr tercih edilmi$tir. Yoksa, bu konudaki

devlet söyleminden ve farklr gevrelerde yürütülen siyasi qeki5melerden haberdar oldulumuzu ve

bunun bir tarafr olmadrlrmrzr belirtmek isteriz. Bu konuda ilkesel olarak birinci dil olarak Zazaca

konugan insanlann görü$ ve tavn esas alrnmalr, Kurmanc ve Zazalann ortak kültürel, sosyal ve

tarihsel beraberli[i hesaba katrlmalrdrr. Aynca bu galr5manrn ilerleyen bölümlerinde ele alrndrtr
gibi egitim uygulamalan agrsrndan da bu qeki5melerin yersiz oldugunu belirtmek gerekir.

Bir d if,er önemli nokta da, bu ra porda önerilen modellerin tek dof,ru model olma idd iasr tagrmadr{r

ve rapor nihai haliyle yayrnlandrktan sonra da gelebilecek her türlü öneri, eleStiri ve görütle
geliltirilmeye agrk olduf,udur. Yine benzer lekilde modellerde sunulan yabanct dillerin yerine

ba5ka diller koymak da mümkündür. Bir baqka deyiqle, bu modellerde ügüncü dil olarak lngilizce

önerilmektedir, ancak elbette ki ingilizce'nin yerine ba5ka bir dil de tercih edilebilir ve bu d illerin
ögrenme strasr ve bigimleri de farklr olabilir. Önemli olan husus Eokdillili{in geliqtirilmesine dikkat
edilmesidir.

Ayrrca, agrk bir5ekilde belirtmekgerekir ki bu ga lrgmada yaprlma k istenen egitim ve anadili konula rtnda

derin ve detaylr analizler yapmaktan ziyade, kürt ötrencilerin egitimleri ile ilgili tartt5malarda ve

anadili temelli Cokdilli bir egitim anlayr$ryla hazrrlanacak e$itim modellerinde mutlaka hesaba

katrlmasr gereken noktalara detinmektir. Böyle biryöntem takip etmek ikiaqrdan önemlidir. Birincisi,

henüz satlrkl ve güvenilir alan araStrrmalarrna dayalr yeterince bilimsel qahgmalar yaprlmamr*rr
ve bu Eahgmalar yaprlmadan detaylt analizler yapmak yanhl olur. ikincisi ise bu rapor sadece bu

alanda qah5an uzmanlara yönelik detil, ötretmenlerden öfrencilere, velilerden program geli$tirme

uzmanlarrna kadar olabilditince geni5 bir okur kitlesi hedeflenerek haztrlanmt5ttr.

Terminoloji konusunda da birkaE önemli aErklamada bulunmak gerekir. öncelikle bu rapordä

'Anadilinde" veva 'Anadilde" kelimelerinin verine'Anadili Temelli" denilmesinin sebebi önceki

4 Bu konuda daha kapsamI bir tartrsma, raporun 1.16. bölümünde ele a|nmaktadrr-

rza

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



ANAD iLi TE[,1ELLi qoKDiLLi VE qoKD|YALEKIL| DiNAMiK EöiTiM

kullanrmlarrn yay$rn bir 5ekilde tekdillilikle iligkilendirilmesi ve gokd illilik potansiyelini gölgeleme
riski taymasrdrr. Öte yandan sadece Eokdillilik denilmemesinin sebebi de hem bu ifadenin
söz konusu dillerin hepsini bütünsel bir qekilde e5itlememesi ve anadilinin önemine gerekli
vurguyu yapmämasr hem de'hnadili" kelimesinin uzun politik bir mücadele geqmi;i olmasrndan
kayna kla n ma kta d lr.

Yine kullanrlmasrnr önerdif,imiz, "gokdilli" sözcü(ü özelde Kürtler'in, !enel olarak da dünya
halklarrnrn gof,unlutunun gündelik dilsel uygulamalarrnr ve durumlannr en iyi karSrladr(r igin ve
esas ihtiyaq duyulan dilsel uygulamanrn gokdillilik olmasr münasebetiyledir. Qokdillilik kavramrnrn
kullanrlmasryla vurgulanmak istenen, bu gal15mada önerdi(imiz e[itim modellerinin hepsinin
sonuq olarak gokdillili[i geligtirme hedefi ni benimsemesidir.

"Qokdiyalektli" sözcügünün kullantlmasrnrn ise iki temel sebebi var. Birincisi, önerilen modellerin
anadili Kurmancca olan qocuklann hem Kurmancca hem de Zazaca dillerinde, anadili Zazaca olan
gocukla rrn da hem Zazaca hem de Ku rmancca d illerinde yeterlilik göstermelerin in hedeflen mes jd ir.
ikinci olarak da Kurmancca veya Zazaca dillerinin farklr a(rzlarrnda bile olsa, ortak bir alfabe
kullana rak, elitim yaprlabilecef,ine vurgu yapr I masrdrr.

Yine benzer5ekilde "dinamik" sözcü[ü de iki nedenden ötürü tercih edilmi5tir Birincisi, bu raporda
önerilen egitim modelleri geli5tirmek istediIi diller arasrnda -raporda ayrrntrsryla agrklanan
qokluyetkinlik yakla5rmrna dayanarak- dinamik bir ili5ki oldulunu var sayar. Buna göre gokdilli
bireylerin bu dillerin her birindeki yeterlilikleri, tekdilli bireylerin dillerinden farklrdrr, bu yüzden
de qokdilli bir birey sadece zihninde birkaq dili yan yana barrndrran ki$i delil, bu dilleri birbirini
besleyecek 5ekilde kullanabilen ve böylece kendini tekdillilere oranla daha farklr gekillerde ifade
edebilen kisidir. Ayrrca, bu kavram, bununla iliSkili olarak gokdillilifin bir süreq oldu[unu ve
sürekli de[i5im ve gelisim iEinde oldufunu vurgular. ikinci olarak da burada önerilen modeller,
önerild ikleri halleriyle ka lma idd iasrnda defildir. Ku lla n rld rkEa de$igen 9 rtla rve ihtiyaela r gerefi her
türlü egitim modelinin sürekli kendiniyenilemesi gerektifine de vurgu yapmayr amaglamaktadrr.
Dif,er bir deyigle, bu veya benzeri ef,itim modelleri benimsenip uygulanmaya baqlandr{rnda
sürekliolarakyeniden gözden geqirilmeleri ve degisen ögrenci-ögretmen ihtiyaglarrna göre egitim
programlannda da def igiklikler yaprlmasr gerekmektedi r.

Krsaca Dil Yarast

Türkiye'de Lozan Antlatmasryla belirlenen azrnlrk toplulufu dr5rnda kalan topluluklarrn efitimde
anadillerinin kullantlmastna yönelik talepleri görmezden gelinmi:tir. Uluslararasr hukuk ve
anlagmalar, her bireyin ve grubun kendi anadilinde egitim alma hakkr oldufunu teslim ederken,
Türkiye bu haklarrn kullanrlmasrnrn yolunu aEan her türlü anlaSmaya Eekince koymuStur üstelik
Cumhuriyet'in kurulugundan bu yana, ba5ta K0rtler olmak üzere anadilinin efitimde kullanrlmasr
talebinde bulunan topluluklara sert bir qekilde yanrt verilmi$tir. (of,u zaman süreq cezaevlerinde
sonlanmrq, gok sayrda öf,renci bu talepten dolayr ögrenim gördükleri efitim kurumlarrndan
uzakla5trrrlmr5trr. örnef,in, zooz yrlrnda iki binden fazla öf,renci üniversitelerde seqmeli Kürtge
derslerinin agtlmast igin ögrencisi olduklarr okullara verdikleri dilekgelerden dolayr okullanndan
atrlmrstrr. Bu konuda en büyük mücadeleyi veren halk, $üphesiz Kürtlerdir. Bu nedenle, en aflrr
bedellerin de yine Kürtler tarafrndan ödendi(i ve ödenmeye devam ettigini görmekteyiz.
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D|SA (Diyarbaklr Siyasal ve sosyal Arastlrmalar Enstitüsü) olarak bu konuda yaptrf,rmlz Dil Yarast

isimli ilk galrlmada, Kürt {ocuklannrn Türkge bilmeksizin sadece TürkEe etitim verilen tekdilli

eBitim sisteminden, dilsel, egitimsel, psikolo.lik ve sosyolojik ola ra k nasrl etkilend iklerin i incelemeye

qih5trk. Qalrqma kapsamrnda, sadece bu durumu bizzat tecrübe etmis olan Kürt ö(rencilerden

ba5ka, bu tecrübeye tantkhk eden ve benzer stktnttlar ya$ayan Kürtqe bilen ögretmenler' Kürtqe

bilmeyip Kürt ögrencilere egitim veren Ögretmenler ve okula $iden Eocuklarl olan ancak okulun

dili olan Türkge'yi bilmeyen velilerle görüttük.

Cörülmeler sonucunda, Kürt ögrencilerin, anadilleri olan Kürt{e'nin efitimde kullantlmamastndan

dolayi ö[retmenler ile ciddi iletigimsizlik sorunu yagadtklartnt ve hayata gieriden bagladrklarr

hissini ta5rdrklarrnr tespit ettik. 5BS (Seviye Belirleme srnavr) ve Öss (Ögrenci Segme srnavl) gibi

srnavlarda Kürt bölgelerinde elde edilen dÜ5üksonuElara atrfta bu lunan birgok ki5i, bunun yeterince

bilmedikleri bir dilde egitim almalarryla ve özgüven eksikliliyle ilgili oldufunu dile getirdi. Ayrrca,

srnrfta kalma, okulu terk etme, stntfta kalmantn yol agtrlr bagarrsrzftk hissi, Kü rtge konu5maktan

dolayr damgalanma veya giddetin farkh türlerine maruz kalma, ileti5imsizlife bafh olarak geliSen

susma, pasiflefme durumu, görütülen golu ki;i tarafrndan benzer Sekillerde ifade edildi. öte

yandan, öf,renciler, özellikle belli bir aSamadan sonra, KürtEe konu5an insanlart (eri kalmtg olarak

niteleme ve kendi kültürünü delersiz !örme gibi efilimler ta$rmaya ba5ladrklartnr aktardr. Ana

babalarrn, olugan dil engelinden dolayr gocuklarrnrn egitim sürecine müdahil olamama durumu

ve bunun öf,renciler ve ana babalar üzerinde yarattrf,r psikolojik etki de, yine Kürt ögrencilerin

e[itimdeyüzyüze kaldrklarr ayrrmcrlrkve e5itsizliklere iqaretetmekteydi. Bütün bunlara ballrolarak,

ku5aktan kuSa$a ilerledikqe Kürtqe konusma oranrnrn azaldtfrnlve dilin kaybolmaya bagladrlrnr da

kamuoyuyla paylaqtrk. Bu bulgular göz önüne alrndrf,rnda, Kürt öErencilerin okul deneyimlerinde

ciddi ayrrmcrlrf,a uf,radrklarrnr ve yüz yüze kaldrklarr toplumsal e5itsizliklere ilaveten, önemli dilsel

ve ef,itimsel dezava ntäj la ra sahip old u kla rrn r da ileri sü rd ü k. Ayrtca, Kü rt öErencilerin oku lda ma ruz

kaldrklarr bu eSitsizlik ve ayrrmolrklarrn, Kürt halkrnrn maruz kaldtfr e$itsizlik ve ayrtmclhklarrn bir

tür yanstmast ve uzanttst geklinde tezahür ettiEini belirttik. (alrSmanrn sonunda, bu sorunlartn

giderilmesi igin yaprlmasr gerekenleri önerdik. Bunlardan bir tanesi de, farklr ihtiyaq ve özelliklere

sahip Kürt öf,rencilerin elitimlerinde kullanrlabilecek anadili temelli qokdilli e[itim modellerinin

hazrrlanmasr gerektigiydi. Bu konuda kamuoyunda yürütülmekte olan tartlSmalarl beslemesi

amacryla bir eylem planr hazrrladrk ve uygulamaya koyduk.

Eylem planrn ilk parEasr, Kürt coEraryasrnda galrSan öfretmenlerle bir galt5tay yaptp, Dil Yarasl

galr5masrnda elde ettiäimiz bilgileri derinle5tirmek ve bunlarr öfretmenlerle paylaSmaktt. Bunu

gerqeklestirdikten sonra ikinci aSamada, ekonomikveya zorunlu (öE nedeniyle Batt metropollerine

ta5rnmrq Kürt ailelerinin Eocuklanntn devam etti[i okullarda görev yapan öf,retmenlerin katrldr[t,

göq ortamtnda Kürt ögrencilerin durumlarr ve ihtiyaqlarr konulu bir galrStay yaptrk. Son olarak,

Eokdilli etitim konusunda EahSmalar yürüten uzmanlarla bir qalrStay düzenleyerek' dünyantn

farklr bölgelerinde, eBitimde anadilinin kullanrm biqimlerini ve gokdilli egitim tecrübelerini

tarttttrk. Bu tartrqmalardan yola Erkarak ve önceki qalrStaylarda elde edilen bilgiler r$tgrnda Kürt

öärencilerin efitimlerinde kullanrlabilecek farklr anadili temelli qokdilli ef,itim modellerini

hazrrlamanrn imk6nlarrnr tartt$trk. Ögretmen qalrStaylarrnda yürütülen tartl$malarda ve ilgili

literatür taramasrnda fark ettitimiz bir diEer konu da, anadilinin e[itimde kullanrlmasr ile ilgili

tartrqmalarda qo[u zaman Kürt ögrencilerin türde5 bir grup olulturduBuna yönelik yanlr5 alglnrn

yaygrnlrf,rydr. oysa bu raporda önerildi[i gibi genel olarak tüm Kürt ögrenci $ruplarr birgok agrdan

oldukga heterojen bir grup meydana getirmektedir'
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götÜt\Ä r: Kürt ölrencilerin Heterojenlili

Kü rt ölrencileri konu eden qof,u ga lr5ma ve bu konuda söylem ü reten ki$i veya gru pla r genelde Kü rt
öErencilerin sosyodilsel agrdan türdeq bir grup oluSturduf,unu varsaymaktadrr. Bu varsaylma göre

KürtCocuklan dünyaya geldikt€n sonra, konu5maya baSlama gaf,r geldi(inde ilkin ve sadece Kü rtEe

konu5ur ve Türkqe ile ilk kez okulda karSrla5rr. Bu kar5rlaSmadan sonra ise genelde ö[rencilerin

okul ve gündelik hayatlarrnda Kürtqe ve Türkee ile nasrl bir ili5ki kurduklarr, bu dilleri ne derece

yetkinlikle kullanabildikleri nadiren tartrSrlmaktadrr. Böylece yaygrn bir Sekilde türde5le5tirici bir
ma(duriyet söylemi üzerinden gidilmektedir. Sonug olarak Kürt ögrencilerin maf,d u riyetlerin i

giderici bir takrm öneriler geli5tirildifinde de yine türde$ bir ögrenci grubuna yönelik öneriler

öne sürülmektedir. Oysa hem bu qalrgma kapsamtnda yaPllan ögretmen galr5taylarr, hem de daha

önceki bazr galr5malar Kürt ö$rencilerin, diäer tüm ögrenci gruplarr gibi, sosyodilsel olarak birgok

bakrmdan oldukqa heterojen bir grup olu$turdugunu göstermektedir. Bu heterojenlifi saflayan en

önemli def,i5kenler srnrfsal farklrlrklar, toplumsal cinsiyet, yaSanllan mekän, ana babalartn siyasal

görü$leri, farklr d üzeylerdeki eift veya gokdillilik du ru m la rr, göq, ina nE ve lehqe ile af,rz fa rkhhkla rt

olarak srralanabilir. Bu deli5kenlerin hiEbiri kendili$inden olu5mamt5, aksine uzun tarihsel, sosyal,

kültürel, psikolojik ve siyasal süregler sonunda bu duruma evrilmi5lerdir. A,5a(tda bu de[iqkenler

krsaca agrkla n ma ktad rr.

Aqafrda de[inilen noktalarrn henüz güglü verilerle desteklenemedif,i gözden kacmayacaktrr. Zira

Ee5itli yaprsal sebeplerden dolayr bu konuda önemli bir literatür henüz gelitmemi$tir. Bu nedenle

verilen bilgilertemel olara k DiSAn rn EptimdeAnodilinin Kullanlmog Sauunuculu balhf,r ile zolr yrlrnda

yürütülen ögretmen gairgtaylarrndaki görüsmelerden alrnmrstrr. Söz konusu qahgtaylarln ilki KÜrt

co[ralasrndaki ge5itli qehirlerde öfretmenlik yapan z5 kadar öfretmenin kattltmt ile Diyarbakrrda

gerEeklegtirilmi5tir. ikinci Ealr5tay ise Batt metropollerine gög etmil Kürtailelerin qocuklarrnrn gittigi

okullarda galr5an zo kadar öfretmenin katrlrmr ile yine Diyarbaklr'da düzenlenmistir. Son gallStay

ise egitim ve anadili konularrnda galr5an uzmanlarrn katrlrmr ile istanbulda yaprlmrltlr. fualrdaki
bilgilerin önemli bir krsmr özellikle birinci ve ikinci Ealrgtaylardaki ayrrntrlr tartrSmalarrndan ve bu

raporun yazan ve galr;tay katrltmctla rtn tn eelitli gözlemlerinden sa{lanmtqttr.

r.oo. Toplumsal Cinsiyet, Anadili ve Kürt Krz $ocuklarrnrn Elitimi

Dünyanrn pek Eok ülkesinde, krz gocuklartntn efitim hakkr önünde sosyo-ekonomik ve kültürel

engeller bulunmaktadrr. Bu engeller ktz gocuklarrn ef,itime eri5imini güqleStirmekle srnrrll

kalmaz. Okula baglayabilmiq olsalar da, e[itimin ileri kademelerinde önlerine ciddi sorunlar

Erkar. Söz konusu engellere ilitkin pek gok ara5ttrma yaptlmastna ve bu konuda bir hayli

akademik yayrn bulunmasrna karSrn, bu engeller arastnda bulunan anadili konusuna yeterince

yer verildifi söylenemez. Cenellikle istatistiksel verilere dayanrlarak yaptlan galr5malann Eofu ktz

gocuklarrnrn oglan qocuklanna oranla egitimden qok daha az faydalanabildiklerini göstermekle

birlikte, bunun sebepleri arasrnda ailelerin tutumlarr, kültürel ve dini yakla5rmlar ve yoksulluk
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gibi öäeleri incelemeyi tercih etmektedir, Ancak eäitim ortamrnda dile baflr ö[eler ile toplumsal
cinsiyetin kesi$iminin etkileri üzerine yaprlan pek fazla qalrqma bulunmamaktadrr- Bunun ender
istisnalarrndan birisi yukarrda da definilen Carol Benson'un UNESCO iein hazrrladl{r qalrgmadrr.j
Benson, bu eksikliti gidermek üzere ele aldrf,r yazrda, anadili okul dilinden farklr olan topluluklar
arastnda ktz gocuklartntn maruz kaldrfr elitsizlik ve ayrrmcrlrklarrn daha da derin bir Sekilde
yaSandrgrnr göstermektedir. Benson'un ge5itli ara5trrmalardan derledifi bilgilere göre kendi
anadilleri dr5rnda bir dilde efitim verilen okullara gitmek zorunda olan gocuklar arasrnda, krz
gocuklarrnrn okul dilinde bir dil yeterliliti gelistirmesi qok daha gügür, zira vakitlerinin gof,unu

Eeqitli ev igleri yaparak evde gegirmek zorundadrrlar. üstelik srnrf igi uygulamalarda o!lan
gocuklarrnrn konulmasrna daha Cok izin verildif,ini, krz gocuklanntn ise yeterince konuEmaya tegvik
edilmedigini gösteren galr5malar da vardrr.6 Bu nedenlerden dolayr krz qocuklarr o[lan gocuklarrna
oranla egemen d ille daha az halir ne5ir olmakta ve egemen d ili okul derslerini izleyebilecek kadar
iyi ö[renemeyebilmekteler. Oysa Benson'un alrntr yapträr ara5trrmalara göre anadilitemelligiftdilli
etitim verilen okullarda, krz gocuklarr okula daha düzenlidevam etmekte, ba5anlt öf,rencilerolarak
anrlmakta ve qelitli ba5an testlerinde oldukga yüksek puanlar almaktadrr. Üstelik bu ölrenciler
arasrnda srnrftekrarr ve okulu terk gibi durumlara gok daha az rastlanmaktadtr. Benson'a göre
bundan dolayrdrr ki, krz gocuklannrn bildikleri bir dilde egitim görmeleri, anadilleri üzerinden
giftdilli veya gokdilli olmalarr e{itim frrsatlarrna eri5imlerini ve bu flrsatlann kendi hayatlanna
olumlu yansrmasrnr ciddi Sekilde etkilemektedir.

Türkiye'de e[itimde toplumsal cinsiyet e$itsizlikleri konusu daha gok krz qocuklarrnrn okumaz-
yazmazlt$tntn ortadan kaldrrrlmasr ve balta temel ef,itim olmak üzere eEitimin her kademesinde
ktz qocu kla nn tn okullaqma oranlannIn a rtrfl lmasr batlam rnda ele a lrn ma ktadrr. Egitimdeki cinsiyet
e5itsizliginin srnrfsal boyutlarr, toplumdaki güq ve iktidar ili5kileriyle ba!lantrsr genelde göz önüne
alrnmamaktadrr. Ozellikle ilkö(retim düzeyinde, toplumsal cinsiyetle il(ili yaprlan Eah5malarrn
qoEu, okur-yazarlrk oranlarr, okula devam, akademik ba5arr, okul sonrasr i5 bulma imkänlarr gibi
konularda istatistiksel bilgiler vermektedir. Bu istatistiklere her bakrldrflna, krz qocuklarrnrn ve
kadtnlartn oflan gocuklanna oranla dezavantajlr olduklarr söylenir; bir e;itsizlik durumu olduAu
belirtilir.,

Söz konusu etitsizligin gerisindeki sosyo-ekonomik ve politik etkenler göz ardr edildifi ve bu
etken lerin o rtada n ka ld rrrlmasr gibi bir niyet olmad rtr iqin de, "ilkögretimde %roo oku lla5ma hedefi"
(ibi belirlenen saytsal hedeflere ula5rlabilecek kapsamda ve ciddiyette programlar hazrrlanarak
hayata gegirilmesi mümkün olmaz. Nitekim Türkiye onaylamr5 bulundu(u, dolayrsryla gereklerini
yerine getirmekle yükümlü olduf,u uluslararasr sözlegmelerden dolan yükümlülüklerini yerine
getirmeyi ve ef,itimdeki cinsiyet elitsizli(inl Siderme yönündeki taahhütlerini gerqeklegtirmeyi
saflayacak kapsamlr ve uzun vadeli bir programa sahip delildir. Bu hedeflere ula5mak igin bir
krsmr uluslararasr finans destefine de sahip olan ve toplum örgütlerince yürütülen "Boba beni
ohula göndef' ya da "Haydi Kzlar Okula", "Kardelenlef' gibi kampanyalarda gare aranmaktadrr. Bu

bakrmdan daha gok modernist ve yer yer de sömürgeci argümanlafln kullanrldrf,r söylenebilir.

5

6

Benson, Girls, Ed ucatio nal Eq uity.

O'Cara, Chloe ve Kendall, Nancy (1996), Eeyond Enrollment: A Hondbooh for tmprcoing Girls'Experiences in p mory
Classrcoms, Creative Associates International, l hshington DC.

Tan, Mine, (2ooo), E timde Kadn Erheh E itligi ue Tütuiye 6er1eü, Kadtn üheh E itli4ine Dofru yüüyüt ue E{itin, golryma
yatomi ue SiyaseLfUSiAD Yayrnlan, istanbul.; Otaran, Nur (zoo3), E{itimin Toplunsal Cinsiyet Aeßtndon incelenmesi,
Türkiye 2ooj, UNICEF, Ankara.
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Böylece bu galr5malarda, gokdillilik veya anadilinin egitimdeki önemi tartr5rlmaz, hatta golu
zaman bilerek göz ardr edilmeleri tercih edilir. Dolayrsryla Kürt krz gocuklannrn okula gitmesi
iCin yürütülen bu kampanyalar söz konusu krzlarrn Türkge tekdilli egitim sistemine dahil edilerek
asimile olmalarrna kapr aralamaktadlr. öte yandan, Kürt gevrelerinin drqrnda da, zaman zaman b-
kampanyalara elegtiri olarak, ya da bu kampanyalardan balrmsrz daha farklr, e5itlikqi, toplumsal
cinsiyet duyarlr ve demokratik bir egitim anlayryndan yana olan ki5i veya kurumlar talep ve
önerilini kamuoyuyla paylagma ktad rr.8

r,ro. Kürtge ve Toplumsal Cinsiyet

Birgok Kü rtgocuf,u ba5ta yoksu llu kve egitim sistem in in ayrn mcrya prsr olma k üzere oku I ve öf retmen
eksikligi, ögrencilerin okulortamrnda 5iddete ma ruz kalmasrve ailelerin ilgisizligigibi nedenlerden
dolayr okula hig gidememektedir. Bu nedenlerden dolayrdrr ki, Kürt aileler, genellikle yoksulluktan
dolayr Eocuklarr arasrnda okula (öndermek konusunda tercih yapmak zorunda kaldrklannda b"
genelde oälan gocuklarrnrn lehine olmaktadrr. Klz Eocuklarr ise yoksulluktan oldufu kadar, bazr

ailelerin dini !ekinceleri yüzünden de okula (önderilmeyebilmekted ir. cönderilmeleri halindeyse
kimi tekdilli ve cinsiyetqi egitim politikalarr ya da bazr durumlarda ailelerinin baskrsr sonucu
lise ya da yüksek ögrenime devam etmeleri mümkün olmamaktadrr. Okula gidebilme ve devam
edebilme gibi Sartlar saglandrf,rnda bile krz qocuklannrn önünde bir de okul dilinin sadece Türkqe
olmasrndan kaynaklr, of,lan gocuklannrn yagadrflndan daha fazla engel o rtaya grkmaktadrr. Zira
özellikle aile iqinde, sosyal iligkilerde Kürtee'nin a[rrhkh konu5uldu[u bölgelerde krz qocuklarrnrn
okula baSlamadan önce etitim dili olan Türkee ötrenebilme frrsatr oflan qocuklarrnkinden daha
azdrr. öte yandan, yeterince sistemli verilere dayalr bulgularla tartrlma imkänrmrz olmasa da bazr
gözlemler, okula ba5layrp devam edebilen krz gocuklarrnrn görece daha hrzlr bir gekilde anadilleri
olän KürtEe'den koptuklarrnr, oflanlarrn ise anadilinin muhafaza edilmesi konusunda görece

daha ganslr olduklarrnr göstermektedir.e Eter dof,rulanrrsa, bu durumun ortaya grkmasrnda,

toplum iginde krz ve of,lan qocuklarrna yüklenen toplumsal cinsiyet rollerinin paytnln önemini
kabu llen mek qok yan lr$ ve temelsiz olmayacaktrr.

Bu durum, göq etmi5 veya zorla yerinden edilmi5 Kürt ailelerinden olan krz gocuklan ve kadrnlar
arasrnda lok daha Siddetli ya5anabilmektedir. Zira okulda, iqyerlerinde ve sosyal ya5am iginde
Kürt olmaktan kaynaklanan drglanma, iletigim dili olarak sadece Türkge'nin varlrf,r ile daha ileri
noktalara varmaktadrr. Bunun somut örneklerini gösteren önemli ara5trrmalardan birisi, Handan
(affayan, Semsa Ozar ve Ay$e Tepe Dotan tarafrndan hazrrlanan Ne Degitti isimli ealrsmadrr.
Aragttrmacrlar "zoru nlu göE yalaya n kad rn la r ve krz gocu kla rr aqrsrndan cinsiyete daya lr ayn mcrlr[rn
yanr srra bölge, etnik köken ve dil/aksan kaynaklr ayrrmcrlrk deneyimlerinin de yaSandrf,rna i5aret
ediyor.'q" Ara$trrmanrn bulgularrna göre Kürt(e'nin kamusal alanda kullanrmr önündeki sosyal

ve yasal engellerin dr5rnda, aile igi 5iddet ve erkeklere bafrmlrlrk gibi zorlu ya$am koqullan da
kadrnlarrn ve krz gocuklarrnrn söz konusu alanlarda ulradrklan dr5lanma ve ayrrmcrlr[r en aza

8 Burada özellikle EEitim-sen'in (abalanna deäinilmelidir

9 Bu konuda daha kapsamlr bir tartrlma igin bakrnrz: Derince, M. 5erif (2012), Toplumsol Cinsiyet, Eiiüm ue Anadili,DISA
Yayrnlan, Diyarbakrr.

10 Catlayän, Handan; Ozar, Semsa ve DoEan, Ayge Tepe (zorr), Ne Dentti? Kitt Kadtnlann Zorunlu 6öe Deneyim| Ayizi
Yayrnlan, lstanbul.

aL7

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



indirme beklentisi ile gelinen yerin dilini öf,renmeye qaltgtrklannr göstermektedir." Zira TürkEe

ögrenme, kadtnlar ve krz qocuklart aqtstndan evin dt5lna grkma, ataerkil denetimi zaytflatma,

dr5 dünyayla bir erkek dolaytmr olmadan batrmsrz ili5ki kurabilme, galrSma, gelir elde etme gibi

olanaklara kapl aralamaktadlr,"Tüm süreqlerle birlikte ara5trrmanrn bulgulan konugma diliolarak
Kürtge'nin yerini gittikEe Türkge'ye brraktr(rnr ve kuSaklar arasr bir dil kaymastnrn gerqeklestigini

göstermektedir.

Sonuq olarak ister krz gocuklan olsun ister erkek qocuklarr, Kürtge konulma ve ku5aklar arast

Kürtqe'nin aktarrlmast bir tehlikeyle kar;r kargryadtr. Ancak Benson'un de belirttiäi gibi toplumsal

cinsiyetin dilsel farklrlrk ile kesiEmesi ile ortaya grkan gok katmanlr ayrtmcrltk ve dt5lamalartn

ortadan kaldrrrlmast yönünde anadilini esas alan ve qokdillifi hedefleyen bir e(itim ve yagam

anlayr5rnrn tälep edilip güClendirilmesi önemli bir potansiyel barrndrrmaktadrr.'3Zira ktz qocuklart,

daha Eok anadillerinde sunulan etitim programlanna katrlabilmekte ve egitim süreelerinden

ke n d i I eri n i gü !l end i rece k fayd a I a r gö re b i I me kte d i r.

r.rr. Köy-Krrsal Bölge ve $ehir Merkezleri Arasrndaki Farkltltklar

gimdiye kadar söz edilen tartr$malardan da anla5rlacaIr gibi Kürt ögrencilerin heterojen

durumunu belirleyen deti5kenlerden bir tanesi de Eocuklartn iqinde bulunduklan ortamlardtr.

Cerek Dii Yarat igin yaprlan görügme notlan gerekse DISA Egitimde Anodilinin Kullantlmast

Sauunucululu qaltgmasr kapsamtnda yaprlan öÄretmen qalr5taylarl köylerde ve krrsal bölgelerde

ya5ayan gocuklarla gehir merkezlerinde ve Bätrdaki metropollerde yaqayan Kürt qocuklarlnln

dilsel becerileri arasrnda ciddi farklrlrklar oldufunu göstermektedir. Buna göre özellikle Kürt

colrafuasrndaki köy ve krrsal bölgelerin gof,unda yaSayan Kürt gocuklarr okula ba;lamadan önceki

süreqte ya higTürkge bilmemekte veya qok az bilmektedir. Hem a ile lerin, hem de sokaktaki sosyal

etkilegimin birinci dili Kürtqedir. Oysa yine Kürt cograryasrndaki 5ehir ile ilge merkezlerinde ve

Batrdaki göG bölgelerinde ya$ayan Kürt qocuklarrnrn go(u okula baElamadan önce hem Türkqe

hem de Kürtge'nin etkisi altrnda kalmakta ve bu yüzden genellikle her zaman dengeli olmasa

da Eiftdilli bir durum ortaya grkmaktadrr. Özellikle son zamanlarda bu giftdillilikte Türkge baskrn

olmaya ba5lamr5trr. Zira Eocuklar aileleri ile ve kendi aralartnda gittikqe daha fazla Türkge

konu5maktadrr. Bu durumda Kürtge daha gok ikinci dil durumuna gerilemekte ve okul süreci ile

de kaybolmaya yüz tutma ktadt r.

r.r2. Srnrftal Farklhklar

ister qehir merkezlerinde, ister köylerde veya ktrsal bölgelerde olsun, Kürt qocuklarrnrn büyÜk

bir qofunlu[u dü5ük gelirli, yoksul ailelerden gelmektedir. Bu nedenle önemli bir qoflunlutu

efitim sisteminin tekqi ve ayrrmcr yaprsrna ilaveten srnrfsal konumlarrndan dolayt da kendileri

iqin anlamlr ve onlarr güElendirici bir egitim alamazlar. Bu ise yoksulluklannrn sürekli yeniden

üretilmesinde ve bir krsrr döngü haline gelmesinde önemli bir rol oynar. Ofrencilerin birEotu

okul iqin kendilerinden istenen ders arag-gereqlerini saf,lamakta zorluklaryaSarken, ögretmenleri

de bu durumdaki qocuklara egitim verme konusunda olduk(a isteksiz davranmaktadtrlar. Üstelik

rr (af,layan, Özar ve DoEan, Ne Delittil, s.121.

12 qadlayan, Özar ve DoBan, Ne Defilfil s.123

B Benson, Gi s, Educotionol EquitY.
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ögrencilerin hemen hepsi kalabalrk srnrflarda ders görmek zorundadrr ve öfretmenlerinden
yeterince ilgi görmezler.. Ayrrca bu öf,rencilerin aileleri de gerek egitim sisteminden kaynaklanan,
gerekse sosyo-ekonomik yaprlanmalardan dolayr kendilerine yeterince destek verememektedir.
Zira ef,itim sistemi bu Eocuklafln ailelerini gocuklarrn e{itiminde önemli bir bilegen olarak
görmemekte, onlarr n bilgisine higbir qekilde bagvurulmaktadtr.

Yoksul ailelerden gelen öf,rencilerin dilsel becerileri öncelikli olarak ya5adrklarr bölgelere göre
gekillen mekted ir. önceki bölümde anlatrlan köy-krrsal bölge ve gehir merkezi ayrrrmlarr bu
batlamda da gegerlidir. Yoksul Kürt ailelerin tümünün benzer özellikteki bölgelerde ya;adr[r
söylenemez, zira bu aileler köylerden tutun ilEe merkezlerine, Kürt cograryastndaki 5ehir
merkezlerinden tutun göE edilen metropollere kadar hemen heryerde bulunabilmektedir.

öte ya nda n görece daha az Kü rt Eocuf,u sosyo-ekonom ik agrda n orta srn rf özellifi tagrya n ailelerden
gelmektedir. Bu Eocuklar daha Eok Kürt co(rafuasrndaki Sehir merkezlerinde yatayan veya Batl
metropollerine göq etmiS ailelere mensuptur. Bu tür ailelerin qocuklan dilsel ve kültürel olmasa
da görece daha iyi efitim ola na kla rtna sah iptir ve bu efitim in tek d ili Tü rkqe old u{u igin aile iqinde
TürkEeyaygrn olarak ku lla n rla gelmigtir. (ocuklarrn bir krsmr hem Kürtge hem deTürkge kullanmaya
devam etse de, gözlemler ve tanrklrklar bu gruptan gocuklarrn genelde TürkEe tekdillili[e gegmi5
veya gegmekte olduf,unu göstermektedir. Üstelik bu durum ailelerin politik bilincine de baflr
olmayabilir. Diger bir deyigle ailelerin politik olarak daha bilinqli olmasr her zaman bu ailelere
mensup gocuklann Kürtqe'ye daha fazla önem verdikleri anlamrna gelmeyebilmekte ve bu
gocuklann birinci dili Türkge olabilmektedir.

r.r3. Ailelerin Politik Yaklagrmlarr ve Kürtqe'nin Kullanrmr

Kürt ailelerin politik yakla5rmlan ve Kürtge dil kullanrmr arasrnda do[rudan bir ili5ki oldu{unu
söyleyemeyiz. Normal Eartlar alttnda görece daha politik ailelerin ev i6inde ve drgarrda daha

eok KÜrtqe konu5mast beklenir. Oysa tanrklrklar, özellikle Diyarbakrr merkezinde ve belli baqlr
metropollerde ya$ayan ve politik olarak etkin olan ailelerin birqof,unun gocuklarrnrn görece daha
az Kürt{e konugtuklannrveTürkge'nin birgok alanda daha baskrn oldu{unu göstermektedir. Ancak
gözlemler bu konuda genelleme yaprla mayacafrn r, Kürtqe konululmastnt veya konugulmamasrnr
belirleyen politik yaklaSrmlar dr5rnda daha etkin ögelerin bulundufunu göstermektedir.

Öte yandan son yrllarda özellikle Kürt Dili ve E[itimi Hareketi'nin (Tevgera Ziman ü perwerdehl-
TZPKurdi) öncülük ettigi kampanyalar ve Kürtee kullanrmrna duyarlrlrk galrgmalarr bu konuda
bir deti5imin yaganmakta olduf,u anlamrna gelmektedir. Bu kampanyalardan sonra KürtEe dil
kullanrmrnr ara$trran ciddi bir galr5ma yaprlmamr5 olsa da eldeki veriler, Türkiye genelinde
yürütülen Kürtge kurslarrna olan ilginin son birkaE yrlda önemli ölqüde arttr{r yolundadrr. Ayrrca
aileler gündelik hayatlarrnda Kürtqe kullanmasalar da, eskisine göre daha büyük bir Eevkle
Kürtqe'nin egitimde anadili olarak kullanrlmasr talebini desteklemektedir. Ciddi bir krnlma
noktasr olan TZPKurdi kampanyalarr dlglnda, mahkemelerde Kürtqe savunma yapmak isteyen
Barr5 ve Demokrasi Partisi (BDP) yönetici ve üyelerinin tutumu da bu konudaki farkrndalrAr
a rü rm r$u r.
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r.r4. Sokdillilik Düzeyleri

Daha öncede de[inildifi gibi özellikle Küri cofrafoasrnda köylerde ve krrsal bölgelerde dü nyaya gelen

gocuklarrnqo[uilkdilolarakKürtEeduymaktavekullanmaktadrr.AncakgöC,artantelevizyonveinternet
kullanrmr ve yolculuk olanaklarr !ibi ö[elerin etkisiyle gittikee daha fazla Kürt (ocugu dofdutu andan

itibaren iki veya daha fazla d ille kar5rla5maktadrr. Öf,retmenlerle yaprlan görü5meler Kürt gocuklartntn

sosyodilsel özelliklerinin genel hatlar agrsrndan be5 kümede incelenebilecefini göstermektedir.

Yalntzca Kürtfe konuganlar: Daha Eok köylerde ve krrsal bölgelerde yalayan bu qocuklar okula

ba5layrncaya kadar aile iEinde ve sosyal gevrelerinde sadece Kürtqe konulmakta ve okulun ilk

birkaqyrlrnda hälä sadece Kürtqe konupbilmektedir.Türkqe ile etkileEimi okula ba5layrncaya kadar

neredeyse hiE olmayan bu kümedekl gocuklar ancak okula devam edebilirlerse sonraki yrllarda

Tü rkqe ku lla nmaya ba;layabilmektedir.

Daha gok Kürtge konuSan giftdilliler: Bu kümedeki Eocuklar ilk önce Kürtqe ile sosyalleSmekte,

ilerleyen yrllarda okula ba$layrnca Türkqe ö{renmektedir. Bu qocuklar, aileleriyle ve okul dr$lndaki

alanlarda daha qok Kürtqe konusmaya devam ettikleri iGin Kürtqe dil becerilerinikoruyabilmektedir.

Televizyon ve okulun etkisiyle belli bir oranda Türkge öf,renseler de kendilerini en iyi Kürtqe ifade

edebilmekteler.

Kürtge-Türkfe dengeli giftdilliler: özellikle Kürt bölgesindeki 5ehir merkezlerinde ve Batrdaki

metropollerde yatayan Kürt gocuklarrnrn bir krsmr dilsel olarak dengeli sayrlabilecek bir qelit

giftdillili[e sahiptir. Bu qocuklar genelde dolduktan sonra ilk duyduklarr dil olan Kürtqe ile büyür,

sonraki yrllarda ise Türkge öf,renirler, Bu gruPtaki gocuklar genel olarak okula ba5lamadan Türkqe

ögrenmis olurtar, ancak gündelik hayatlarrnda, özellikle aile, akrabalar ve yaktn arkada5larla

Kü rtqe kon usmaya deva m ederler. !a lrqma la r bu d u ru mdaki gocu klarrn oku lda, dif,er arkada5lartna

oranla daha ba5arrlr olduklarrnt, hatta Türkee öfrendikleri okuma-yazma becerilerini Kürtqe'ye

a ktarabild iklerin i göstermektedir.'4

Daha gok Türkge konugan giftdilliler: özellikle gehir merkezlerinde ve göq bölgelerinde dogan

ikinci ku5aktan sonraki gocuklarrn önemli bir krsmr, eger aileleri özellikle Kürtqe konusmayl tercih

etmezse, daha gokTürkEe'nin etkisinde büyümektedir. Bu gocuklarrn önemli bir krsmr dofugtan

itibaren hem Kürtge'ye hem Türkee'ye maruz kalmakta, ancak özellikle televizyon ve sokaktaki

etkilesimin dilinin Türk$e olmastndan dolayr gof,unlukla Türkge konugmakta, sadece kendisine

Kürtqe söylenenlerin bir krsmrnr anlayabilmekteler. Bu durumdaki gocuklartn qof,u Kürtge cümle

ku rma kon usu nda zorla n rr ve basit gü ndelik kelime ve cü m leciklerin d rSrnda Kü rtee yi ku lla namaz.

Okula baqladrktan sonra ise sadece ev iqindeki büyüklerin kendi aralarrnda KürtEe konulmaslna

tanrklrk eder ve neredeyse hi( Kürtqe kullanamaz.

yalnrzca Türkge konuganlar: özellikle Batrlr metropollerine göc etmiS Kürt ailelerin göq edilen

bölgede d ofa n gocu kla rrn rn bir krsmrn In h iE Kü rtqe bilmed iEi görü lmekted ir. Bu du ru mda ki gocu kla r

kimlik olarak Kürt olduklartnr bilseler de birqok nedenden dolayr hiq Kürtqe konu$a mamaktadtr.

Bu gocuklaln aileleri ya hiE KürtEe bilmez veya bilseler de özellikle gocuklarr ile konuEurken

kullanmaz, hatta gocuklarr Kü rtqe konusursa, nitelikliTürkqe ölrenemeyecekleri dolayrsryla okulda

14 Derince, M. serif (2o1o), The Role of First Longuoge (Kutdßh) Deuelopment in Acquisition of a Second L.anguage (Tuthish)

and a Third Lonluoge (Englßr), BoEazi!i Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayrnlanmamri yÜksek lisans tezi.
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ANADiLiTEMELLi eoKDiLLi vE eoKDiyALEKrLi DINAMiK EöiriM

ve is hayatrnda ba5arrlr olamayacaklarr kaygrsryla onra. KürtEe konugmaktan caydrrmaya garrSrr.
Ef,er bu Eocuklarn sadece KürtEe konugan aile büyükleri varsa, onlarla ya hiE ileti5im kuramaz ya
da ancak bagkalannrn aracrlrlr ile anla5abilirler.

Bu gruplafln drErnda Kurmanc gocukrar, özellikle Kurma n c.a, zazaca ve Arap(a konugan airererin
bir a rada yaSad rf,r bö lgelerde ikiden fazla d ile ma ruz ka lma kta; bu neden le, gü n lü k dilde ku llan rla n
sözcüklerle zazaca ve Arapcada kon u5abilmektedir. özellikle zazaca ve Kurmancca,nrn aynr dil
grubundan olmastndan kaynaklr benzer cümle ve dilbilgisi yaptlan ile qok sayrda ortak sözcük, bu
bölgelerde ciddi bir gokdillilifi beraberinde getirmektedir. Bu yüzden Diyarbakrr, Bingö1, Bätman,
urfa, Mardin, Dersim ve siirt ba5ta olmak üzere birqok börgede.Eocukrarrn Kurmarrcca, Türkqe,
zazaca ve Arapga konu5tukrarrnr duymak mümkündür. Ay.ca, irkögretim okularrnda 4. srnrftan
itibaren ingilizce derslerinin veriliyor olmasr, bu dersler yeterince gelilkin ölretme yöntemleriyle
iglenmese de, Kürt öf,rencilerin mevcut gokdillilik durumuna bir bakrma yeni bir boyut getirmiltir.

r.r5. Gög

Göq, pek qok Kürt (ocugunun dil ve egitim durumu tarttltltrken göz önüne en gok alrnmasr
gereken konula.n ba5rnda gelmektedir.'5 Bu gocuklarrn önemli bir bölüm ü ya göq süreciniyaramrr
ya da gög edilen yerlerde dünyaya gelmi5tir. Ancak göller aynr sebeplerden ve aynr dönemlerde
gergekletmem iitir. Dolayrsryla etkileri de birbirinden farklr olmuqtur. öflretmenlerin Ealrstaylarda
aktardrf,r (özlem ve tecrübelere göre Batrya göc etmis Kürtler aqrsrndan üg farklr gög 5eklinin
oldu(u n u söyleyebiliriz.

a) 4o yrh agkrn zaman önce ekonomik nedenlerle !ög: Bu gru ba giren a ilelerin gof,u n u n Eocu kla'
artrk ya qok az Kürtqe bilmekte ve sadece yaqlr aile bireyleriyle konu5urken kullanmakta ya da hrE
Kürtqe bilmemektedir. Ancak bu gruba giren birEok kigi, özellikle yirmi ya5 ve üstü genqler, son
zamanlarda Kürtge kursla'na giderek anadilini tekrar ögrenmeye Ealrgmaktadrr. Dolayrsryla bu
gruba giren qocuklarrn qogunlugunun birinci dilinin artrkrürkge oldufunu söyleyebiliriz.

b) 9oft yrllarda bölgedeki savag nedeniyle zorunru gäg: Bu gruba giren ailererin gofunun gog
öncesi doäan gocuklarr genelde KürtEe bilmekte ve a ile fertleriyle veya akrabalarla Kürtge konugmiya
devam etmektedir, Ancak göe edilen yerrerde dünyaya gelmig qocukrarrn bir krsmr rürtqe biliyor
ve etkinlikle ku llanabiliyorken bir bölümü ya sadece TürkEe konugabilmekte ya da ancak gok basit
gündelik Kürtqe cümleleri anlayabilmekte ve kullanabilmektedir. Bazr aileler ise özellikle qocuklarr
ile KürtEe konu5maya özen göstermekte ve gocukrarrnrn Türkge drgrnda Kürtgeyi de iyi düzeyde
konugabilmesi iqin Eaba sarf etmektedir. Bu durumda olan gocuklarrn qogunun görece daha qansrr
olduklarr ve dengeli bir giftdilligeligim gösterdikleri gözlem len m iltir. Bu gruba giren ailelerin üyeleri
arasrnda da Kürtge kurslarrna bir ilgi oldugu gözlem len mekted ir. Ayrrca evde Kürtqe konuSan nene,
dede gibi yakrnlar varsa bu da gocuklarrn Kürtge konu5abilmesi iEin bir imkän yaratmaktadrr.

c) Savag srrasrnda veya sonrasrnda ekonomik nedenlerle gög: Bu gruba giren a ileler go,lryrllarda
meydana gelen qatrsmalara dofrudan maruz kalmamrg olsa da, sava5rn dolaylr etkilerinden
kaynaklr i5sizlik ve fakirle5meden dolayr Batrdaki gehirlere göG etmiltir. Bu ailelerin qocuklan, göG
edilen bölgede kalma süresine baIlr olarakya KürtEe-Türkge giftdillidirveya baskrn $ekildeTürkce

t5 Bu !air!ma kapsamtnda göe kavramt kullanrlrrken, aksi belirtilmediEi sürece, Türkiye'nin batrstndaki 5ehirlere
ekonomik sebeplerle veya sava5 nedeniyle yaprlan zorunlu gö{lerden bahsedilmektedir.
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konu5makta, sadece Kü rtge konu5ulanlarr anlaylp Türkqe cevap verebilmekteler' Öte yandan' bir

önceki grup iEin oldu[u gibi, bu gruPta da evde Kürtqe konuSan nine ve dede gibi yaktnlar varsa'

bu durum gocuklarrn anadillerini unutmamasl iqan bir te5vik yerine geqmektedir'

Buüqgrubundr5rnda,dahagokrg'yüzyr|civartndaortaAnado|u'ya,öze||ik|eKonyaVeAnkara,n|n
bazr bölgelerine Kürt göqünün oldugunu bilmekteyiz. (alr5tayla rrmrzda da gündeme gelen bu konuda,

ofretmenler bu dönem göq etmiS Kürtlerin kendilerini göqmen olarak saymadtklartnt, göq ettikleri

yJrlerin yerlileri gibi hissettiklerini aktardr. Bu ailelerin gocuklartntn genel olarak hem Kü rtce'yi

hem de Türkge'yi iyi derecede kullanabildikleri iqin dengeli bir giftdilliliflin geli$tigi gözlemlenmi$tir'

ö$retmen qalrgtaylarrnda bu durum, uzun zaman önce gög etmiS ailelerin ya5adrtr yerlerde kendilerini

golmen otarak def,il oranrn halkr olarak görmelerine ve bu nedenle dilsel asimilasyona kaqt daha

iyanrk olmalanna ballandr.,6 Ancak son zamanlarda televizyon ve internet kullanlmlnln hlzla artml$

olmas,ndrn dolayr özellikle 5u srrada on ya5 dolaylarrnda olan gocuklar araslnda KürtEe'nin eskiye

oranla gok daha az kullanrldr$r tahmin edilmektedir; zira bu alanlartn basktn diliTürkgedir.

öte ya ndan bahsed ilen tüm gru pla r iEin Kü rtge'n in ne kada r ku lla nrldrf,rn I belirleyen bazr ölelerden

bahsedilebilir. Bu ögelerin baSrnda aile iginde Kürtge konu5an yaglr ku'aktan nene ve dede gibi

yakrnlarrn olmasr Kürtge'nin aile iEinde kullantlmaya devam etmesini sallamaktadrr. Bir diEer öge

ie göq edilen bölgede ba$ka Kürt ailelerin bulunup bulunmadr[rdrr. E(er söz konusu bölgede

Kürtler yogun olarak yaSryorsa, mahallede Kürtge duyulabiliyorsa bu durum gocuklartn Kürtqe

ögrenmeye ve kullanmaya devam etmesini te5vik etmektedir'

r.16. AErz Ye Lehqe Farkhltklart

Dünyantn tüm dilleri konu5ulduklarr bölgelerden kaynaklr ba5ka bir bölgede konuSulan aynrdilden

farklr özellikler barrndrrrr. Bir baqka deyiSle, higbir dil sadece bir af,rz veya lehge olarak geli5im

göstermemi$tir. Ancak özellikle ulus-devletlerin ortaya qrkmasr ve bu devletlerin kurumlarlnln

merkeziyetqi anlayrgla örgütlenmesi ve bu örgütlenmede genelde bir aEzrn veya lehgenin aynt

dilin diler ge5itlemelerine kar$r üstün kabul edilmesi söz konusu dil-igi farklrlrklar arasrnda

hiyerar5it< ili!kilerin ortaya qrkmasrna yol a{mr$trr. Bu durum özellikle qokdilliligin en az oldugu

Batr devletlerinde hat safhaya ula5mr5, yazrlr malzemelerin artmasr, egitimin yayglnlasmasl ve

medya ay(rtlarrnrn qof,almasr ve bu etkinliklerin devlet aygltlarl ile standartlaqtlrrlmrl tek bir af,lz

veya lehqe üzerinden yürütülmesi zamanla häkim afrz veya lehgenin dr5rndakilerin zayrflamasrna

veyayokolmasInayoIagmr;trr.AncakmaaIesefbudurumakar5rdünyageneIindeyeterince
fa ikrnda lrk oluqma mr5 ve d il-iqi fa rkllrfrn yok olmast kaqtntlmaz ve kend iliginden geliSiyorm u$ gibi

karSrlanmrStrr. Türkge igin bu tür bir dil-iqi farklrlrk kaybr önemli boyutlardadrr. istanbulTürkgesi

adr verilen ve devletin tüm resmi kurumlarrnda tek dil olarak kabul edilen bu aälz dlSlnda Cok

az yörede farklr af,rzlar kullanrlmaya devam etmekte, bu af,rzlarr kullanan kiSiler genellikle kendi

agrzlarrnr itibarlr istanbul alzrna kar5r küqü mseyebilmekted ir.'7 Aynr durum henüz Kürtce iqin

16guönem|inoktayadikkatimiziqektigiiqinAnkaraKurd-DerdensadlkVar|Ihocamlzatesekkürederim'
17 üstelik istanbul agzr, i5tanbul,un osmanlryönetimine geetitil5- yÜzyrldan itibaren buraya yerle5en TÜrktopluluklartn

daha önce Sehirde yerlelik olan Rum, Ermeni ve diEer topluluklarln Türkge kelimeleri telafhjz etme bicimlerinden

etkilenerek olugmu'tur. Diter bir deyi5le, esas olarak farklt dillerin bir taklm özelliklerini alarak olugmultur. Bu

konuda daha aynntrh bir tartrSma ilin bakrnrz: cümÜ5krlr!, Mehmet (2oo8), "18. Yüzyrl istänbul Atzr Hakkrnda Bazl

Cözlenl'ler", Tuthish Studies, ciltl, Sayr 3, s 388-401.
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gerqekleqmemis olsa da benzer bir sü recin i5lemekte old uIu n u rahatlrkla söyleyebiliriz. Zira gerek Oil

yoras, galtlmast srrasrnda yaptrlrmrz mülakatlarda, gerekse Kürt kurumlart taraflndan düzenlenen

de[ilik panel, konferans ve toplantrlarda srklrkla Kürtqe'nin henüz tam standartlasmadrgl, farkll

bölgelerde farklr Kürtqelerin kullanrldr[r, bunun da Kürtqe eBitimin önünde bir engel olu$turduEu

dile getirilmiStir. oysa bu, üzerinde yeterince dü5ünülmeden, TÜrkqe'nin standartlaSttrtlma ve

dil-iqi farklrlrklarrn kaybolmasr süreglerini sorgulamadan, olanlartn dolal ve kaqrntlmaz olduf,u

varsaytmtna dayanan bir dü5ünceden dof,maktadrr. Bu varsaytmla hareket eden yakla5rma göre

.yn, dilin farklr a[rz veya lehqelerini konu5an insanlar birbirlerini anlayamayabilir ve aralartnda

ileti$im güElügü grkar. oysa aynr dilin farklr af,rzlarr arasrndaki farklrltk Eo[u zäman bazl ses ve

kelimelerin fa rklr kulla n rlmasrnda n kayna kla n rr; yoksa sözdizimi, d ilbilgisi gibi temel yäprla r büyü k

oranda aynrdrr ve farklr a{lzlarr konuSan birey ve topluluklar birbirlerini anlamakta gok büyük

zorluklar ya5amaz. Bu durum, lehgeler söz konusu olduf,unda sadece küqük bir oranda dilbilgisi

deli5imi de icermektedir. KürtEe'nin farklr af,rz ve lehgeleri igin de bu durum gecerlidir. Ancak

uzun baskllar ve devletin tekqi dil politikalan yüzünden Kürtge'nin a[tzlart ve lehgeleri de zaman

iqinde zaytflamtttrr. Dolayrsryla af,rzlar ve lehgeler arasrndaki farklrlrk, benzer süregleri yaFmamts

dillerdeki farklrlrktan daha fazla olabilmektedir. Bu yüzden Kürtqe'nin herhangi bir afztnt veya

lehgesini kullanan bir Kürt'Ün diäer af,rzlarr veya lehqeleri ne kadar rahat anlayacaf,r go(unlukla

kendi afrz veya lehgesini ne kadar iyi kullanabildigine ballrdrr. Kendi af,rz ve lehgesini iyi bilen

birinin digerlerini de daha rahat anlayabilmesi büyük bir olastltkttr

Kurmancca Kürtge'si, farklr a[rzlar barrndrrmasr aErsrndan oldukqa zengin bir dildir. Bu konudaki

akademik ealtlmalann saytst eok azdrr. Ancak mevcut kaynaklara bakrlarak genel olarak

Kurmanccada Adtyaman ve qevresinde kullantlan Semsur afzt, !rrnak ve siirt bölgelerinde

kullanrlan Botan agzt, Mardin ve civarrnda kullanrlan Mardin af,zr, Hakkäri yöresinde kullanrlan

Hekari/culemer$ agzr, van, AEfl, Kars bölgesinde kullantlan Serhad af,zr gibi farklt birgok

afrzdan bahsedilebilir. Kurmanc Kürtler, gündelik hayatlarrnda bu afrz farkhlrklartnt koruyarak

kullanmaktalar. Ancak yaztlt Kurmancca igin aynr korumantn devam ettiäinden bahsedilemez, zira

son zamanlarda iyice geli;en Kurmancca kitap basrmt, Kurmancca yayln yapan televizyon kanallart,

kurslarda izlenen malzemeler ve ders iSleyiS biqimleri bahsi geqen a(rz farklllrklarrnr esas alarak

defil, standartlaltrnlmaya galr5rlan bir Kurmancca'ya göre ilerlemektedir. Bu gabalara kar5tn bazt

qeJrelerde Kurmancca-iei farklrlrklarrn kaybolmasrna kar5r grkrlmakta, bu farklrlrklarrn günlük

konrgr. dilinde oldufu gibi yazrlr malzemelerde de korunmast gerektigi savun ulmaktadrr' Ancak

kurumsal destekten mahrum olan Kürtqe iqin, bu konuda Eallgma yürüten kiSi ve kurumlarrn

önceligi Kürtqe'nin yok olmaktan kurtulmasrdtr. Bu nedenle henüz dil standartla$tlrllmasl'

dil-igi farklrlrk ve farklr afrzlarrn korunmasr gibi konular yeterince nitelikli ve farklr yönleriyle

tartr5tla ma ma kta, bu konuda ele5tirel galrgmalar yaPllamamaktadlr'

oysa Kürtge'nin farklr lehEe ve agtzlan ile birlikte efitimde kullanrlmast yeni bir kavrayt; sunma

imkänrna sahiptir. Bu sadece Kürtce temelli bir efitim igin degil, genel olarakTürkiyedeki efitim

igin de mevcui diller ve af,rzlar-arasr hiyerargilerin bertaraf edilmesi yolunda ciddi bir potansiyel

talrmaktadtr.

Bununla beraber Sunu da belirtmek gerekir ki dilin standartla5mast ile alfabenin standartla'masl

farkh konulardrr. Tek bir standart Kürtce'nin olmamast, yazr dilinde bir takrm standartlarln

olmamasr demek delildir. zira Kürtce'nin uzun bir yazrh gelene(i vardrr ve her yrl yüzlerce kitap,

dergi,gazeteyay|m|anmakta,binlerceinternetsitesiKürteeyay|nyapmaktadrr.Tümbuyay|n|arda
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izlenen belli baSh yazrlr dil kurallarr vardrr ve bu kurallar farklr krtalarda ya5ayan Kürtler arasrnoa
bile kabul görmektedir. Bu durum, yazarlann kendi af,rzlannr koruyarak yazr yazdrklarrnda da
degilmemektedir. Diter bir deyi5le, yazrlr Kürtge'nin oldukEa oturmul bir sisteme sahip oldufunu
söylemek mümkündür. Bu nedenle Kürtee'nin e{itimde kullanrlmasr iqin henüz hazrr olmadr(r
ve öncelikle standartlaSmasr gerektigi gibi savlar saf,lam temellerden yoksundur. Aksine, gerek
Kurmancca gerekse zazaca'ntn farklr af,rzlarrnda ortak bir alfabe kullanrlarak e[itim yaprlmasr
mümkündür ve böyle bir tecrübe dil egitimine yeni bir bakr5 agrsr getirme potansiyeline sahiptir-

Aflzla ra rasl farkltllk kon usu kadar önem li bir mesele de ayn r d il a ilesin in defi5ik lehEeleri a rasrn daki
farkhlrtrn nasrl ele alrnmasr gerektigi konusudur.'8 Konu ve cofrafi konum itibariyle Türkiyede
KürtEe'nin etitimde kullanrlmasr galr5malarrnda en önemli noktalardan birisi de Zazaca'nrn, (dif,er
isimleriyle Kirmancki, Dimllki) durumudur. Bu konuda temelde iki farklryakla5rm söz konusudur
Kimi dilbilimcilere göre zazaca, Kürtge'nin bir lehEesidir. Kimine göre ise zazaca, Kürtge ile aynr
dil ailesinden olan fakat farklr bir dildir. Benzer Sekilde kendini Zaza olarak tanrmlayan insanlarrn
önemli bir krsmr aynr zamanda Kürt olarak da tanrmlamakta ve dillerinin ortak oldugunu
söylemektedir. Ancak bir kesim de Zazala|n farklr bir etnik topluluk oldufunu ve dillerinin de
farkh oldu{unu ileri sürmektedir. Esas olarak bu raporda kullanrlan modellerde Kurmancca ve
zazaca'mn ayn bir dil mi, yoksa Kürtge'nin lehqeleri mi oldufu Eok önemli bir tartrqma de[ildir,
zira ne olursa olsun Kurmancca ve Zazaca'nrn dilbilimsel olarak ortaklrklarr, farklrlrklarrndan
qok daha fazladrr. ikisinden birini anadili olarak konugan gocuklar, dilerini gok rahat bir 5ekiloe
ögrenebilirler.

unutulmamasr (ereken, bir dilin lehge mi, dil mi oldufuna karar verenlerin genelde siyasal
süreqler ve iktidar gücleri oldutudur. Azerice ve Türkge birbirine Eok yakrn diller olsa da ve bu
dilleri konu5an insanlar birbirlerini büyük ölgüde anlasalar da, bu diller lehge olarak delil ayrr
diller olarak kon umland trtllr. Bu tür aynmlär yaprhrken genellikle üzerinde hemfikir olunan bir
nokta, bir dilin farklr lehgelerinin kar5rlrkh olarak anlaSrlabiliyor olmasrdrr; bir diger deyi5le bir
lehgeyi konu5an ki5iler aynr dilin bagka lehgelerini de en azrndan anlayabiliyor olmalrdrr. Fakat
farklr coflrafoalarda bu durum bu kadar da basit de(ildir. örnelin Kürdistan Federe Bölgesinde
yatayan ve Kürtee'nin Kurmancca lehgesini konu5anlar aynr bölgede Soranca lehqesini konu5anlarr
anlayabiliyorken, Türkiyede Kurmancca konuqanlarrn Soranca konugulduf,unda anlamasr
neredeyse im känsrzd rr.

Ancak, Kürtqe'nin farklr lehqelerini anlayabilmek büyük ölgüde kiSilerin söz konusu dillerde
egitim alrp almadrtrna bathdrr ve ki5iden ki5iye defigmektedir. Dil konusunda daha duyarlr olan
ve bilingli bir 5ekilde dil yeterlilifini geli$tirmis olanlar genelde di(er lehgeteri büyük oranda
a n layabilmektedir. oysa aynr lehqenin farklr afrzlarrnr konuganlar, bazr siyasi ve psikolojik
kalrntrlarrn da etkisiyle birbirlerini anlayamadrklarr nr söyleyebilir.

öte yandan, "anlayabilme" sözcügü de sorunludur; zira bu sözcükten ne anlagrldrfr görecelidir.',

18 eogu kaynaga göre KÜrtee'nin temel olarak dört farklr lehgesi vardrr Bunlar Türkiye'de. trak Federe Kürdistan
Böl8esi'nde, Suriye'de ve iranda konu5ulan Kurmanci lehqesi; Türkiyede kullantlan Zazaca (D;milki, Kirmancki)
lehqesi, iran ve lrak Federe Kürdistan BölSesidde konululan Soranca leh{esi ve iran'da konu:ulan KermanSahr
lehqeleridir. Ayrrca lranda konu5ulan Hewrami (Gorani) lehgesi de vardrr kiZazaca grubundan olduÄu kabul edilir
BaklnlzHassanpour, Ami (2oo5). KurdistanAa Milliyeteilih ue Dil, tgtS-1g85, (gev. ibrahim Bingöl ve Cemit Cündoäan),
Avesta Yayrnlan, lstanbul.

19 8u konuya ilk kez dikkat (ekmemi saglayan Ceoffrey Haig'e tesekkür ederim.
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Kimine göre "anlayabiImek" tüm kelimeleri, sesleri ayrrt edebilmek

konu hakkrnda genel bir fikir sahibi olabilmek olarak dü5ünülebilir.

ANADiLiTEMELLi qOKDiLLi VE EOKDiYALEKTLi DiNAMiK EöiTiM

iken kimisi igin kon ugu lan

Bu konuda geqerli bir ölqüt

yoktur. Dolayrsryla Zazaca ve Kurmancca'nrn ili5kileri tartrqrlrrken oldukga qetrefilli bir süreg ve

ili5kiden ba hsetm iq oluyoruz.

Son uq ola rak gu n u d iyebiliriz ki Ku rmanccä ve Zazaca'n rn aynr d ilin lehgeleri miyoksa farklrdiller mi

oldu{u tartrEmalarrna dilbilimsel, tarihsel, kültürel ve politik agrlardan bakrldrfrnda farklt cevaplar

verilebilir ve bu tartr$malarda tek bir dofrunun olmadrfr agrktrr. Ancak ef,itim uytulamalarl

aqrsrndan önemli olan Kurmancca ve Zazaca arasrndaki benzerlikler, ortaklrklar ve farkltltklartn

ne durumda oldu(udur. Diyebiliriz ki iyi düzeyde Kurmancca bilen birisi Zazaca konu5an birisi

ile genel hatlarr ile anla5abilir ve rahatlrkla gündelik alr5-veriglerde bulunabilir. Diter bir deyi5le,

bu dillerden birini bilen bir gocu!un ötekilerini öfrenmesi normal qartlar altrnda yabanct bir dil

öf,renmekle kryaslana mayacak kadar kolay ve gabuk gerqekle5ebilir.

r.r7. inang Farklrtrklarr

Trpkr dilsel farklrlrk konusunda oldufu gibi Kürtler arastnda dini inanq konusunda da ciddi

farklrlrklar mevcuttur. Türkiye'de Kürtlerin Eolunlufu 5ünni-lafi olsa da önemli saylda Alevi Kürt

de vardrr. Aynca az sayrda da olsa Yezidi ve Zerdü5t Kürtlerin olduf,u da bilinmektedir. Ancak

Tü rkiye de izlen mekte ola n oku I müfredatr ve inanela ilgili ders ve metin ler sadece Ha nefi Sün nileri

esas alarak hazr rlan ma kta, ttpkr dilsel ve kü ltü rel olara k oldu[u gibi Kü rtler din i ina nqlar agtstnda n

da dr5arrda brrakrlmakta, hatta 5ünni-Hanefiler drSrndaki inanq gruplarr, özellikle Alevi, Yezidi ve

Zerdü5t kimlikleri ciddi a5a[rlanmalara ve ayrrrmcrlrklara maruz kalmaktadrr. öte yandan e[itim
sistemi d ini bir inanca sahip olmayr ölqüt olarak dayatrrken, inanmama özgÜrlügü tantnmamakta,

inanEsrz kesimleri sapkrn olmakla suElanmaktadlr. Dolayrsryla önerilecek herhangi bir ef,itim

sistemi inang aqrsrndan yaratrlan bu ayrrmcr ve hiyerargik ili5ki bigimini bertaraf edici önlemler

alarak farklr inanElara ve inangsrzlrf,a eSit ölgüde saygrlr olabilmelidir.

i.20. Degerlendirme

Yukaflda ele alrnan deligkenlerin eogu öyle veya böyle birbirlerini gapraz keserek, elitsizlik ve

ayrrmcrlrklarrn Eok daha derin yaEanmastna sebep olabilmektedir. Egitim, dünya genelinde bu

e5itsizliklerin üretilmesinde ve sürekli yeniden üretilmesinde ciddi bir rol oynamrgtrr' Ancak, bu

e5itsizliklerin giderilmesinde yine eÄitim yoluyla yaprlabilecek birEok müdahalenin, elitimi yeni

ba$tän kurmanrn yollarr olduf,una inantyoruz. Ancak bu yeni ef,itim kurgusunun, gerek iqerik

gerekse 5ekil ve siyasal varsayrmlar olarak yeni bir dünyayr tarif etmesi gerekmektedir. Buradan

hareketle, bu 6a lr5ma n rn ikinci bölümü bu türden birefitsel m üda ha lede öngörü len gereken egitim

modeli, okur-yazarlrk ve öfretmen yeti5tirme süreqlerinin nastl olmast gerektiEine ayrrlmrgtrr.
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2. BöLüM: Elitim ve (okdillilik

Türkiye'de farkh özelliklere ve ihtiyaqlara sahip Kürt ögrencilerin eflitimlerinde kullanrlabilecek
anadili temelli Cokdilli egitim modellerinin yaslanmasr gereken belli baglr temeller vardrr. B.
temeller bir yanda n, mevcut tekgi ef,itim sistem i an layr!rna a lternatif bir egitim sistemi olultu rmalr,
öte yandan da gimdiye kadar izlenen politikalardan dolayr ortaya Elkmrq goklu ayrrmcrlrk ve
egitsizliklerin kendilerinin ve etkilerinin ortadan kaldrrrlmasrnr saf layabilmelidir. AEagrda ele

alrnan konular bu temellere aqrklrk getirme amactnt ta$tmaktadtr.

2.oo. Dünya Genelinde izlenen Elitim Sistemleri

Dünya genelinde izlenen eÄitim sistemlerini otoriter/ögretmen merkezli ef,itim, ilerlemeci ef,itim
ve elegtirel ef,itim olarak kabaca üg grup altrnda toplayabiliriz. Aqaflrdaki bölümde bu üq sistem
krsaca ta n rtrlma ktad rr-

2.1o. Otoriter/öfretmen Merkezli E[itim

Otorite|'" egitim a n layr5rn rn en belirgin özellifi, öErencileri edilgen özneler, ögretmen leri de m utla k

otorite olarak dülünmesidir. Buna göre egitimin birincil görevi ögrencilere bilgi ve becerilerin
aktarrlmasrdrr.5öz konusu bilgi ve becerileri aktaran ki5i öEretmen oldugu iein ögretmenin mutlak
otorite oldutu ve öf,rencilerle arasrnda ciddi bir hiyerarqik iligki olmasr gerektili varsaytltr. Stnrf
iginde genelde alrstrrmaya ve ezbere dayalr öf,renme temrinleri yaprIr. Dil öf,retiminde sesler,

kelimeler ve dilbillisi kurallarr ayrr ayrr ele alrnrr ve birbirlerinden baf,rmsrzmr5 {ibi öfretilir.
Üstelik neyin ne zaman ögrenilmesi gerekti(i ile ilgili de önceden belirlenmi5 bir plan vardrr. Bu

plana göre dil öfrenilmesi son derece dotrusal bir yol izlemektedir. Bu süreqte ögretmen, genelde

cevabrn: önceden bilditi ve tek dogru cevabr oldu(unu dügündüfü sorular sorarak öf,rencilerin
cevap vermesini bekler. Qo(u zaman srnrfta konugan ki5i öf,retmendir ve ögretmen ne kadar gok

konugursa ögrenciler o kadar az konu5ur. Bu tür bir ef,itim anlayr5rnda ögretmenler, ünlü ele$tirel
pedagog Paulo Freire'nin bankacr eäitimini model olarak tanrmladr[r sistemdeki veznedarlar
gibidir. Ne ögretmen ne de ögrenci bil(iyi araqtrrmaz, yorumlamaz, eleltirmez. Herhangi bir olay
veya olgunun neden ve nasrl öyle oldutunu sormaz, do(rulama yoluna gitmez.

Bu tür bir egitim anlayrsr herkes igin agrr sonuelar doturur, ancak özellikle egemen olmayan
topluluklardan olan ögrenciler igin gok daha alrr tahribata neden olabilir. Zira tüm dil ögrenim
sü reqleri ya In rzca egemen toplu lu kla n n ihtiyaqla fl göz önü ne a lrna rak d üzenlen ir ve bu sü reElerde
ö(renciler kendi duygu ve dülüncelerini ifade edebilmek icin de[il, egemen topluluklarrn dilsel

2o ozellikleBatrmerkezliara5trrmalardabutüreÄitimsistemleri"6eleneksel Egitim"olarakadlandrnlmaktadrr.Ancakbu
türden bir adlandrrma Senelde modernist ar8ümanlara yaslanarak geleneklerle ilgili olan her Seyi yafta layabilme kte
ve SarkiyatEr bir bakr! aqrsrnrn dotmasrna sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu qalrqmada Otoriter/Öäretmen
Merkezli Eäitirn denilmesi daha uyg!ndur. Zira amag, daha eok ezbere dayanan, öErencileri bilgiyüklenmesi Sereken
bireyler olarak gören bir eäitim sistemine vurgu yapmaktrr.
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ANADiLi TEMELLi qoKDi LLi vE qoKDiYALEKTLI Di NAlvliK EöiriM

uygulamalannt taklit etmek üzere ögrenim görürler- Bu durumda iletilim kagrnllmaz olarak en

dü!ük seviyede ve anlamsrz olur. öte yandan tüm bu nedenlerle ölrencilerin kimlikleri yok sayrlrr

ve srnrfta "sessizlesti rilirler"".

2.ir. ilerlemeci EEitim

ilerlemeci ef,itim anlayr5r daha gok John Dewey ve .iean Piaget gibi psikolog ve e[itim bilimcilerin

savunduf,u fikirler etrafrnda Sekillenmi5tir. otoriter/ögretmen merkezli egitim anlayl!lnln aksine,

ilerlemeci eEitimde ölrenciler etkin özneler olarak dü5ünülür ve ÖBrenimin dof,rudan dolruya

uygulamalarla yürütülmesi savunulur, Egitim sadece bir tür bilgi alrlveriSi detildir, aksine bilginin

ai;!ünüttip tartrlacaf,r, sorgulanacaf,r bir alandrr. öfrenciler, ef,itimin merkezine konulmu5 olur,

bu nedenle bu yönteme Öf,renci merkezli e$itim de denilmektedir. Ögrenme, öErenciye anlamll

old ugu sü rece gergekle5ir. Bu yüzden de dil e{itiminde hedeföncelikle a nla mlr iletiSim kurulmasrd rr.

auna uygun olarak, dil kügük kügük pargalara ayrrlarak öf,retilmekten ziyade bir bütün olarak

sunulur. Otoriter/öf,retmen merkezli e(itimde, ögrencilerin kendilerine ögretilen bilsileri bilmesi

beklenirken, ilerlemeci egitimde bil(i daha gok ileri düzey dü5ünme iEin htzlandtrtct iSlevi görür.

ilerlemeci e(itime ge5itli eleqtiriler de yaprlm r5trr. örne[in örrenme sü reqleri genel ola rak bilimsel

ara;trrmalarrn sonuqlarr izlenerek düzenlenir, ancak srnrf-igi uygulamalara fazla odaklanmaktan

doliyr qo(u zaman okul drgrndaki dünyanrn sosyal gerEeklikleri görmezden gelinir, Ö!rencilerin

güqlü yanlan göz önüne alrnarak hazrrlanan srnrf-igi uygulamalarr genelde soyut bir ölrenci tipi

dü5,ini.ilerek hazrrlanrr. Bu öärenci tipi dü5ünülürken gofu zaman belli ba5lr özellikler ön Plana

grkarrlrr ve genellemelerde bulunulur. Böylece ister istemez ögrenciler arastndaki farkhlrklar göz

ardr edilerek türdet gruplar tahayyül edilir. Ö[rencileri, türde5 gruplar olarak düsünmek yeterince

olumsuz bir durumdur. Ancak daha da olumsuzu bu türde5 grubun aynr zamanda egemen

topluluklara mensup gocuklardan olu5tulunun gözden kaErnlma ihtimalidir. Bu durumda ezilen

topluluklara mensuP ögrenciler yine görünmez krlrnmt5 olur.

z.rz, Elegtirel/Dönü9türücü Elitim

Ele5tirel/dönü5türücü egitim anlayrErnrn temelinde, ö[rencilerin iginde yaSadrfr qevre ve dünya

ile eleStirel bir ili5ki kurmasrnr sa[lama, sosyal adaletsizligi, goklu ezme ve ezilme biEimlerini ve

iktidar iligkilerini sürekli sorgulama gabasr yatar. Buna göre, egitimin görevi ölrencileri bu tür bir

sorgulamaya ve söz konusu iliSkileri dönü!türmeye yöneltmektir. Bu anlayr5rn en bilinen öncüsü

Bre-zilyallegitimci paulo Freiredir. Freire'ye göre ölrencilerle birlikte herkes, "yalnlzca kelamr detil

ka inatr da okumayt"" ögrenebilmelidir.

Ele$tirel/dönü5türücü eäitim anlayr;rnr benimseyen eflitimciler, sosyal gergekliklerin nasrl

anla5rldrfrnr ve okul iginde ve dr5rnda nasrl tanrmlandrfrnl kültür, dil, tarih, iktidar ve siyaset

tarafrndan $artlanrp gekillendirildifini bilirler. Böylece efitim politikalarrnrn, egitim bilimlerindeki

21 Ciroux, Henry (1991), "series Introduction: Rethinking the Pedago$f ofvoice Diference and Cultural Struggle"' i(inde

Pedogogy oni the Struggte for Voice: lssuet of Language, Poaer' and schooling for Puetto Ncont' (der') catherine Walsh'

Olsipress, toronto, s. )qr'-uvtt, alrntr Callagher, Eithne (2oo8), Equol Righß to the Cufticulum: Many Longuages, one

Me$ag€, Multilingual Matters, Clevedon. s.14 16

:z Freire, Paulove Macedo, Donaldo (1981)' Litetucy: Readingtheword ond the wo d' Bergen and carvey' 50uth Hadley'
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araStrrmala rda n ziyade Politika, d il ve iktida r ili5kileri ile belirlenen siyasi hesa pla rla d üzen lend ifin i
göz önünde bulundururlar. Bu yüzden, ö(retmenlerin neyi, niEin ve nasrl öf,rettiklerini sürekli
sorgulamalarr, süreE ve sonuglarrn kimin lehine igledi(ini önceden görmeleri beklenir. Dil öfretimi
agrstndan, elestirel/dönü!türücü egitimin öncelikli amao ögrencilerin gokdillilik ve Eokseslililin
okul müfredatlna ve derslerin uygulanmasrna yansrmasrnt, öf,rencilerin en iyi bildikleri dilleri
kullanmasrnrn yanr srra, yeni diller ögrenmesini saglamäk, böylece diller arasrnda hiyerar5ik
iliSkilerin olu5mastnt engellemektir. Dil ö(retimi tamamen ö(rencilerin sosyal gerEekliklerini
hesaba katan ve anlamlr etkilelimi hedefleyecek biqimde d üzen lenmektedir.

(okdilli ef,itim, elegtirel/dönüqtürücü egitimin bir pargasr olabilir ancak tek ba5rna yetmez. Aynr
zamanda alaglda ele altnacak olan ele5tirel okur-yazarlrfrn da hesaba katllarak yürütülmesr
gerekmektedir. Ancak o zaman'yalnrzca kelamr defil, käinatr da okumak" mümkün olabilir.

Bilindigi gibi Türkiyede Kürt öärencileri olan ögretmenlerin gofu, öfrencilerinin anadillerrnr,
kimliklerini görmezden gelerek egitim verirler. Zira ülkedeki häkim politikalarrn etkisiyle
Ögretmen yeti:tirme sistemi, okullarda izlenen müfredat, kullanrlan malzemeler öf,retmenleri bu
$ekilde davranmaya yöneltmektedir. Bunun sonucunda Kürt ö(renciler, kendi anadillerinden ve
kimliklerinden utandrrrlmakta ve kültürlerini terk etmeleri tegvik edilmektedir.

Yukarlda klsaca bahsedilen e[itim anlayr$lannr Türkiye ve Kürtler baf,lamrnda krsaca ele almak
gerekir. Bu galrgmanrn ilk bölümünde anlatrlanlardan yola grkarak Türkiye'de otoriter/öEretmen
merkezli egitim anlayrgrnrn hüküm sürdüfünü söylemek hig de yanl15 olmaz. öte yandan
Cumhuriyetin ilk yrllarrnda bu konuda bir arayr5rn oldu(u da bilinmektedir. ilerlemeci elitimin
öncülerinden biri olan John Dewey, 924 ythnda dönemin Etitim Bakanr'nrn daveti üzenne
Tü rkiye ye gelm i5, Tü rkiye deki efitim d u ru m u ile ilgili ka psa m lr bir rapor hazrrla mr5 ve tavsiyelerin i

yazmlltlr. Bu tavsiyeler arastnda okur-yazarlrk eEitimi, köy-enstitülerinin kurulmasr, ögretmen
okullarr gibi konular da vardr. Cumhuriyetin ilk yrllarrnda bu tür kurumlarrn kurulmasr, Dewey'in
tavsiyelerinin dikkate alrndrtrnr gösterir. Ancak bu tavsiyelerin kabulü konusunda oldukga segici
davranrlmr$trr. Zira Dewey, okullafln bulunduf,u bölgelerin özelliklerine göre yerel bir gekilde
düzenlenmesini tavsiye etmi$tir. Ancak cumhuriyet tarihi boyunca egitim örgütlenmesi son
derece merkezi bir gekilde düzenlenmiE, yukanda bahsedilen otoriter/ögretmen merkezli efitim
anlayrSr uygulanmrltrr_ Eleltirel/dönügtürücü egitim anlayrtr agrsrndan, Türkiye'de tarih boyunca
herhangi bir geli$menin olmadrlr ve bu konunun gerek qofu akademik Eevreler gerekse eäitim
bürokratlarr tarafindan tarttlmaya dahi aErlmadrf,rnr görüyoruz. Elbette bu durum Türkiyede süre
gelen merkeziyetEi iktidarlarrn pol itikala fl sonucu 5ekillen mekted ir.

Türkiye?e batta Kürt qocuklar olmak üzere herkes igin gergek anlamda dönültürücü bir eäitim
anlayt5tntn benimsenmesi, daha önce de[inilen goklu egitsizlik ve ayrrmcrlrklaln ortadan
kaldrnlmasr aqlsrnda n qok önemlidir.

z.zo. Okur-Yazarhk Türleri ve Elegtirel Okur-yazarhk

Yukarlda bahsedilen e{itim anlayrSlarr, aynr zamanda okur-yazarlrk anlayr5larr da gelistirmiltir.
Diger bir deyiqle, okur-yazarlrk ile ilgili üq temel yaklaSrmrn oldu[unu söyleyebiliriz. En yaygrn
yaklaSrm olan klasik okur-yazarhk anlayr5rnda okur-yazarlrk, bir metni okuyabilme, yazabirme
veya temel matematiksel hesaplamalart yapabilme olarak görülür, Bu becerilere sahip olmayan
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ANADiLiTEMELLi qoKDiLLi VE COKD|YALEKTLI DINAMiK EöiTiM

insanlarrn gofu zaman cahil ve bilgisiz olduklarr dü5ünülür. ilerlemeci efitim anlayr$rnda ise

iglevsel okur-yazarhk ön plana Erkmaktadrr. Buna göre okur-yazarltk, üretim kapasitesi, daha

fazla gelir elde etme ve insanlarrn hayat standartlarrnrn artrnlmasr gibi konularda kimi i5levsel

becerileri kazanma sürecidir, Bu da ancak yüksek öfrenime eri5ebilmekle mümkün görünür. Son

ola rak, elegtirel okur-yazarhk" ya klaqrmrnda n ba hsed ilebilir. Ele;tirel oku r-yazarltk, toPlu msa I ve

siyasal ola ra k ayrrmcrlrklara ve egitsizliklere uf,ramrq bireyve ha lkla rrn, bu d u ru mlarryla ilgiliolarak
farkrndalrk geliqtirmeleri, siyasal ve toplumsal olarak güClend irilmeleri esastna dayanrr. Böyle bir
okur-yazarlrk ef,itimi ile söz konusu birey ve ha lklarrn ya5am 5artlarrnrn dönü5türülmesinin yollarl

da öf ren ilmig olu r.

Bu ügyakla5rm illa birbirini dr5layan anlayr5larolarakgörülmemelidir, aksine birbirinitamamlayan
süreeler olarak ele alrnmalrdrr, Ancak öyle görünüyor ki gerek uluslararasr kurumlarca, gerekse

daha Eok yerel olarak örgütlenen okur-yazarlrk kampanyalarrnrn hemen hepsi özellikle klasik

okur-yazarlrk anlayrgrnr, bazrlarr ise en fazla i5levsel okur-yazarlrk yakla5rmtnr benimsemekted ir.

Buna kargrlrk, eleqtirel okur-yazarlrk yaklaSrmrnr dile getiren $evrelerin saytst oldukga stntrltdtr ve

genellikle siyasal halk mücadeleleriveren örgütlerve muhalifef,itim gevreleritarafrndan gündeme

getirilmekted ir.

öte yandan okur-yazarlrk ile ilgili yakla5rmlarda gok önemli olan ve genellikle göz ardr edilen bir

konu da okur-yazarlrArn hangi dil veya dillerde saflandrf,rdrr. Birgokyerel ve uluslararast kampanya

bu konuda egemen resmi dilleri varsayrlan okur-yazarlrk dili olarak almakta ve resmi dil dr5rndaki

diller hakkrnda herhangi bir bilgi vermemektedir. Bu tür yakla5rmlar dünya genelinde tekdilliligi

esas almakta ve dil krrrmlarrna ortam hazrrlamaktadtr.

Türkiye okur-yazarlrk oranlafl bakrmrndan UNESCO tarafrndan 2011'4 yrlrnda haztrlanan son rapora

göre 187 ülke arasrndan yüzde 90,8'lik okur-yazarlrk oranr ile ancak 92. srrada yer alabilmektedir.

Üstelik UNESCOya göre bu oran ancak "az ve orta gelitmi$lik" düzeyine denk gelmektedir. Bu

nedenle okur-yazarlrk oranrntn artrnlmasr igin ge5itli kampanyalar düzenlene gelmektedir. Bu

kampanyalar yürütülürken, okur-yazarlrf,rn önemi srklrkla vurgulanmakta, okur-yazar olmayan

ki5ilerin cahil ve bilgisiz olduklarr yakla5rmr sergilenmektedir. Böylece sadece klasik okur-yazarlrk

anlayr$r hüküm sürmektedir. Hiyerargik toplumsal ili5kilerin devrede olduf,u, Türk olmantn ve

Türkge okuyup-yazmanrn ölqüt olarak dayatrldr[r Türkiye'de bu tür bir anlayl5 aynr zamanda Türk

kimli[i ve Türkqe drgrndaki dif,er halklarr ve dilleri dr5layarak sömürgeci bir iligki bigimi de tesis

etmektedir. Buna göre Türk olmayan ve Türkqe okuma-yazma bilmeyen insanlar "cahil", "geri

kalmrs" gibi srfatlarla anrlmakta, bu insanlartn iginde bulunduf,u "cehalet"ten kurtulmalartntn
yegäne yolunun Türkge okuyu p-yazma ktan geetigi ima edilmektedir. ironik bir gekilde ingilizce'de

"illiterate" olara k ku lla n rla n "oku r-yaza r olmayan" kelimesiTü rkge'ye "cah il", "bilgisiz", "deneyimsiz"

ve "kara cahil" olarak da Eevrilmektedir. Bu da okur-yazar olmayan insanlartn Türkiye'de nastl

algrland r klarr nr aqrkqa gösteren bir du ru mdur.

Okur-yazarlrk oranlartntn Türkiye'de en dü5ük oldugu $ehirler bilindigi üzere Kürt Sehirleri. Bu

nedenle yürütülen okur-yazarlrk kampanyalarrnrn hemen hepsi öncelikle Kürt Eehirlerini hedef

almaktadrr. Dolayrsryla gof,u zaman bu kampanyalarda Türkge bilmeyen ve okur-yazar olmayan

Kürtler srklrkla "cehaletten kurtartlmak" istenmektedir, Oysa Kürtleri okur-yazarllktan ve

2j Aynr zamanda özgürleitirici ve güqlendirici okur-yazarlrk olarak da bilinir
24 Bu rapor iein bakrnrzi http://hdrstats.undp.org/en/indicatorslol4o6.html
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efitimden dr5layan ayrrmcrlrk ve egitsizliklere hiqbir gekilde deginilmemektedir. Okur-yazarlr(rn
en ra hat insan rn kend i anad ilinde ed inildif in in bilin mesine raf men, Tü rkiye de sayrsrz Kü rt qocuäu

bilmedi[i bir dil olan TürkEe'de egitim almaya zorlanmakta, gokdillilifin sunabilecefi psikolojik,

sosyolojik ve egitsel imkänlardan mahrum edilerek tekdilli bir e{itim sistemine sokulmakta ve

anadilleri olan Kürtee'yi unutmalan saglanmaktadrr. Bu tür bir yakla$rm, Kürt $ehirlerinde okur-
yazarlrk oranlarrnrn qok daha dügük olmasrnda ve Kürtler'in maruz kaldrklarr diler ayrrmcrhk ve

egitsizliklerin sürekli olarak yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadtr.

öte yandan, bu durumdan en eok Kürt kadrnlarrn ve krz gocuklarrnrn etkilendikleri söylenebilir.
zira kültürel ve siyasal sebeplerden dolayr tarihsel olarak erkek egemen bir kültürün häkim oldu[u
Türkiye'de ve Kürt cofralasrnda kadrnlar ve krz gocuklarr erkeklerden daha fazla ve daha Ee$itli
biqimlerde ezilmekte ve ayrrmcrlrf,a ulramaktadrr. Ancak klasik okur-yazarlrk anlayr5ryla veTürkge
tekdilli yürütülen ve genellikle Kürt kadrnlarr hedef kitle olarak belirleyen okuma-yazma kurslarr
uzun uf,raSlar sonunda ula5abildifi gok az Kürt kadrna zorlukla okur-yazarlrk kazandrrmakta,

bunu yaparken sömürgeci bir ili;ki bigimini dayatmaktadrr. Maalesefbuna alternatifolarak Kü rtge

okuma yazma ötretmekle baglayan ve katrlanlann iqinde yagadrklarr 5artlarr elegtirel bir gekilde

gözümlemelerini saf,lamaya yönelik kurslar neredeyse hig yoktur. Bazr Kürt belediyelerinin
destef,iyle kimi girilimlerde bulunulmug olsa da bunun yaygrn bir uygulama olarak genig gevrelere

sunulduf,u günleri hä le beklemekteyiz.

5üphesiz günümüz dünyasrnda, okur-yazarlrf,rn gok önemli bir pargasrnr olu5turdufu efitim
bireylerin ve toplumlarrn güqlendirilmesinde ve özgürlelmesinde hayati önem tagrmaktadrr.
Ancak bunun gerqekleltirilebilmesi igin özgürle5tirici ve güqlendirici okur-yazarlrk yakla5rmrnrn

uygulanmasr gerekmektedir. Aksi takdirde, bireylerin ve toplumlann kendi yagam qartlaflna
yabancrla5trklarr, güCsüzle$tirildikleri ve politik olarak iktidar sahiplerine tabi krlrnd rklan sistemler
ortaya grkmaktad rr.

Bu yüzdenTü rkiye?e ya prlmasrgereken, tekd illi e[itim ve okur-yaza rlrk politika ve uygu lama larrnda n

vazSegilmesi; bunun yerine ele5tirel bir okur-yazarlrk anlayrgryla qokdilli eflitim politika ve

uygulamalarrnrn geli5tirilip kullanrlmasrdrr. Bu tür bir yaklaqrmla örgütlenen okur-yazarlrk
programlannrn özellikle Brezilya'nrn bazr bölgelerinde toplumsal ve politik olarak yoksullar ve
ezilenler lehine nasrl dönültürücü bir rol oynadrf,r bilinmektedir. Türkiyedeki tüm halklar igin,

özellikle kadrnlar ve krz gocuklarr igin, bu tür uygulamalarrn yürütülmesi, devam eden baskrcr ve
hiyerar;ik toplumsal, siyasal ve ekonomik iligkilerin ortadan kaldrrrlmasr igin gereklidir.

Bahsedilen türden eleftirel bir okur-yazarlrk ögretiminin sadece yeti5kin egitiminde
kullanrlabilecefi dü5ünülebilir. Ancak efitimci Alma Flor Ada, Freire'nin öEretilerinden yola
grkarak etitimin tüm düzeylerinde kullanrlabilecek bir gerqeve sunmaktadrr.'5 Bu Cereeveye göre,

ele5tirel okuma eyleminin dört a5amasr vardrr. Her bir a5ama, öf,renciler ile öf,retmen arasrnda

veya öfrencilerin kendi aralaflnda etkilelimsel süregler gelistirmektedir. Bu süreEler, ölrencilerin
kendi yagamlanndan hareket eden anlamlr iligkiler geli;tirmesini ve buna göre iletigim kurmasrnr
saf,lamaktadrr. Cummins, bu a5amalarr aqaf,rdaki 5ema ile agrklamaktadrr.'6

25 Ada, Alma Flor (1988), "Creative Reading: A Relevant Methodolog), for Language Minority Children", ieinde NABE87
Theory, Research and Application: Selected Papeß, (der) Lilliam Malave, State University of New York, Buffalo, s. 97-1tz

26 Cummins, Jim (2oot, 'Empowerftent through Biliteracy", isinde An lntroductory Readet to the Writings of Jin
Cummins, \der.) Colin Baker ve Nancy Hornberger, Multilingual Matters, Clevedon, s.276-281.
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ANADiLi TEMELLI qOKDILLi VE EOKD|YALEKTLi DiNAMiK EOiTiM

/ Ki$isel
Yorumlama

afamasl

Eleqtirel
Analiz

Aqamasr

Yaratrcr eylem a$amasl

Figür 1: Yaratrcr okuma eylemi. Kaynak: Cummins (2oot

z.zr. Betimleme ASamasr

Betimleme a;amasrnda genel olarak kullanrlan metin esas alrnrr. Metindeki konu ile ilgili, "ne,

nasrl, kim, nerede, niCin" gibi sorular sorularak bir tartr5ma zemini hazrrlanrr. Bu sorularrn
cevaplarr kolayhkla metinden bulunabilir. Bu a5amada genellikle yüzeysel bir tartr;ma yürütülür
ve toplumdaki iktidar ili$kilerini sorgulamak hedeflenmez. Bu bakrmdan daha önce bahsedilen

klasik bir okur-yazarlrk uygulamasr sergilenmiq olur.

2.22. Kitisel Yorurnlama Atamasl

llk a5amada, metinde gegen konu veya konular tartr;rldrktan sonra ögrenciler bunu kendi
ya5amlarryla ve tecrübeleriyle ili$kilendirirler. Bu a$amada da "Sen daha önce böyle bir 5ey
gördün/hissettin/yagadrn mr? Neler hissettin? Ailen aqrsrndan nasrl oldu?" gibi sorular sorulur.
Bu sorular sayesinde ötrencilerin tecrübeleri ve anlattrklarr önemsenmil olur. Bu da ciddi bir
güven, dayanr$ma ve anlayrq ortamr haztrlar. Ustelik ögrencilerin kültürleri ve kimlikleri de srnrf

iqi uygulamalarda konu edilmiS olur. öte yandan bu sayede metindeki bilgiler, öfrencilerin kendi

kilisel tarihleri ile iligkilendirilerek gok daha iyi kavranrr.

2.21. Elestir€l Sözümleme Agamasr

Bu agamadan sonra, ögrenciler metinde bahsi geEen konu ve sorunlarla ilgili eleltirel qözümleme
alamäsrna geqebilir. Soyut dütünmenin öne qrktrgr bu agamada ögrenciler, grkanmlara ve
genellemelere ulagabilmek igin özendirilir. Bu aqamada kullanrlabilecek sorular 5unlar olabilir:

Sizce anlatrlanlar geqerli midir?
Ne zaman geqerli olabilirler?
Herkes bundan aynr 5ekilde mi etkilenmektedir?
Daha fa rklr nasrl olabilirdi?
Bagka kültürlerden, srnrflardan ve cinsiyetgruplanndan insanlar nasrl davranrrdr? Neden?

Nasrl?
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Ada'ya göre tüm öf,renciler bu tür sorular üzerinde dü5ünmeye teqvik edilebilir, ancak

gözümlemeleri kendi tecrübelerine ve geliSimlerine göre defi5ecektir. Bu alama sayesinde

ögrencilerin metni anlamalart ve kavrama biqimleri genisletilmi$ olacagr gibi, mevcut bilgi

ve birikimleriyle kar5rlagtrrrlarak kim olduklarr ve dünyadaki yerleri hakkrnda da düSünmeleri

desteklenm i; olu r.

r.24. Yaratrcr Eylem Agamast

Son alama, önceki a5amalann sonuElartnt gerEege veya somut bir eylem planrna dönü5türme

agamasrdrr. Bu agamada, öf,rencilerin metinlerden ve sonrasrnda geli5tirilen tartrsmalardan yola

qrkarak kendi hayatlarrnr geligtirmek ve söz konusu sorunlarl gözüme kavulturmak igin ne gibi

ad rm la r ata bilecekleri kon u5u lu r. Bu ala ma öze llikle qok önem lidir', zira öf,rencilerin, kend ilerinin
ve ailelerinin hayatlarrnr dönüqtürmeye yönelik somut adtmlar atmastnrn yollarr arantr ve

uygulamaya konulur. Böylece egitim bireyler ve topluluklar igin qok daha anlamlt ve güqlendirici

bir i5leve sahip olu r.

Buradan hareketle denilebilir ki ö(rencilerin anlama ve kavramalan Ee5itli düzeylerde gerqekle$ir.

Egersadecebirincia5amadaokur-yazarlrkef,itimiverilirseveöf,rencilerinbununötesinegegmeleri
teSvik edilmezse sadece klasik anlamda bir okur-yazarlrk geliStirilmi5 olur. Böylece ögrencilerin

ba{rmsrz dü5ünebilen ve kendileriyle birlikte iEinde yaqadtklart qevreyi dönü5türebilme

potansiyeline sahip olduklarr göz ardr edilir. Oysa yukarrda bahsedilen öteki a5amalara

dof,ru ilerledikge öf,rencilerin, okulda ötrendifi bilgileri kendi hayatlart ve ki5isel tarihleri ile

iliqkilendirmeleri saflantrve iginde bu lu nd u klan eevreyi dön ü$tü rmek iCin güqlen meleri mümkün
krlrnrr. Üstelik tüm bu aqamalarda, ötretmenler ve öfrenciler arastnda dayanr5maya dayall

ili$kilerin güelenmesiyle baskrcr hiyerar5ik iligkilerin geliimesi en baqtndan engellenmiS olur.

2.3o. Efitimde Anadilinin Kullantlmast ve Yaydtn Modeller

(iftdilliveya gokdilli eflitim denilince farklr isimlerle anrlan birgok egitim modelinden bahsedilir.

Bu modellerin bazrlarrnda, anadili, sadece ikinci bir dilde elitime ge!i$ sürecinde (gegiq modeli)

kullanrlrr, difer modellerdeyse anadiliyle birlikte yeni dillerin ögrenilmesi ve gokdilli bir ortamrn
geli$tirilmesi ve korunmast (koruma modeli) esas alrntr. Bu modellerin uygulanmasr ve sonuqlarl

hakkrnda dünyanrn farklr bölgelerinde ee$itli ealrSmalar yaptlmt5ttr. Bu !alrtmalar, dil egitim

modellerinin ardrndaki gizli gündemleri ve dil edinimi ve ögretimi konulartnda öne qtkan

varsayrmlarr daha iyi anlamamrzr satlamaya yaramrltrr-'7 Aynca, bu sayede hedeflenen sonuqlartn

ne oldulu da daha iyi görülmü{tür, Örnefin, sadece egemen dilde yaprlan elitim egemen dilin
mutlaka en iyi ögrenildiäi efitim sistemi olmamt5trr; aynr 5ekilde adt giftdilli etitim olan her

model qiftdillilili geliltirmem i$tir. öte yandan, dünyanrn farklr bölgelerinde kullanrlan qe$itli dil

etitimi modellerinin srnrflandrrrlmasr, dil egitiminde tek bir doflru veya ya n lr5rn olmadrf,rnr, farklr

modellerin bölgelerin özelliklerine göre Eetitlendiäini göstermistir. A5atrda, dünya genelinde

kullanrlan yaygrn belli baglr efitim modelleri ktsaca ele alrnmaktadtr.

27 Benson,Carol (2oo9), 'Design ing effective schooling in m u ltilingua I contexts: Soing beyo nd bilingua | "models'l' iginde

Social lustice through Multilingual Educotion, (der) Mohanty, Ajit, Minati Panda, Robert Phillipson ve Tove Skutnabb-
Kangas. Multilingual Matters, 61 82.

321

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



ANADiLiTEMELLi CoKDiLLi VE qoKDiYALEfiLi DiNAMiK Eöi'|iM

2.tr. Dil Elitiminde Kullanrlan ModelleFr

Tekdillilegtirme/Batrrma Modeli: ingilizce'de "submersion" olarak bilinen bu model, Türkiye'nin
de dahil oldufu dil ve e(itim konularrnda etkileri birgok agrdan en olumsuz olan politika ve

uygulamalara göre müfredatrnr hazrrlayan ülkelerde kullanrlmaktadrr. Efitim kalitesinin oldukqa
dügük oldu[u bu modelde yalnrzca e(emen (resmi) dilde ef,itim verilir. Egemen diller dr5rnda

ülkenin öteki dilleri görmezden gelinir, ikinci dil olarak sadece bildik Batr dillerinin ögretimine
yer verilir. Sonug olarak, anadilinin korunmasrnrn ge5itli nedenlerden dolayr sürdürülemedif,i
yerlerde, dilsel azrnlrk halklar yeni ku5aklara kendi anadillerini aktarmakta zorluk ya;arlar ve
giderek egemen dilde bir tekdillilik ortaya grkar, Bir balka deyi5le anadili batrrrlmak suretiyle
kaybedilir.Türkiyede Cumhuriyettarihi boyuncaTürkge dr5rndaki dillerin hrzla kaybolmasrnrn esas

nedeni budu r.

Gegig Modeli: Bu model, dilsel azrnlrk öfrencileri arasrnda okul bagarrsrntn ve okula devam
ora n la rrnrn gok d ü5ü k old uf,u yerlerde, oku ma-yazmaya daha h rzlr ve kolay geqi5 yapllmasr ve oku la

deva m oran larrnrn a rtrn lmasr iqin ku lla n rlma ktad rr. Bu modelde, ötrenciler oku lu n ilk bir-iki yrlrnda

kendi anadillerinde okuma-yazmaya baglar; sonraki dönemde hrzlrve geri dönülemez bir bigimde
tamamen egemen dilde devam eden bir egitime gegig yapmak zorunda kalrrlar. En bilinen örnek
Amerika'daki H ispa n ik toplu lu kla ra mensu p gocu kla ra uygu la na n egitim modelidir. Ara$trrmacrla ra

göre bu modelin esas hedefi bütünle$tirme adr altrnda asimilasyonu h rzland rrmaktrr; dolayrsryla

okuma-yazmaya gegit görece daha hrzlr gergekle5se de efitim ortamrndaki e$itsizlik ve aynmcrlrk
ortadan kaldrrrlmamakta, anadilinin öfrenilmesi ve korunmasr saglanamamakta ve egemen dilin
öf ren i I mesindeyse soru nlar deva m etmekted ir.'e

Koruma-Sürdürme Modeli/Kademeli $okdilli Eäitim Modeli: 6enelde dilsel azrnlrk
topluluklartnrn egitiminde kullanrlan bu modelde, en az 6-8 yrl kadar anadili temelli qiftdilli veya
gokdilli efitim yaprlmakta, ikinci dil veya diller kademeli olarak önce dil dersi sonra da ba5ka bazr

dersler ef,itim dili olarak programa eklenmektedir. Özellikle Cüney Afrika, tuya ülkeleri, Bolivya

ve Etiyopya'da bu modelin uylulanmasrnrn iyi örnekleri vardrr. Bask Ülkesi'"ve Katalonya'daki bazr

oku lla r da bu na örnek ola ra k verilebilir. Ara$trrmalar ve istatistikler, bu oku lla rrn geEig modellerine
göre qok daha iyi sonuglar verdiEini gösteriyor.r'

Koruma modellerinin bir örne[i de Susan Malone'un önerdif,i Kademeli Qokdilli efitim
progra mland rr.r' Bu tür programlarda öErenciler okur-yazarlr$a en iyi bildikleri ve kullandrklarr
dilde, yani kendi anadillerinde etitim veren bir okulda ba;lar. Daha sonra, ikinci ve üqünc.

28 Bu bölümdeki tartl5malar temel olarak tu kaynaklara dayanmaktadrr: Baker, Colin (aoo6), Foundations of Bilinguol
Educotion and Bilinguolism, 4. baskt, Clevedon, UKr tvlultilingual Matters.; Benson, Carol (2oo9), 'Designing effective
schooling in multilingual contextsi going beyond bilingual "models".' iginde Social Justice through Multilingual
Education, (det., Mohanty, Ajit, Minati Panda, Robert Phillipson ve Tove Skütnabb-Kangäs. Multilingual Matters., ve
son ofara k Skutna bb- Ka ngas, Tove hg84) Bilingualisn or Not The Educotion of Mino ties. Clevedon, UK: Multilingual
Matters. Srnrflandrrma ise esas olarak bunlardan Carol Benson'un (2oo9) makalesine göre yaprlmritrr,

29 Thomas, Wayne ve Virginia Collier (1gg), School efectiueness for languoge minority ttudents.
hftp://wwwncela.gwu edu/ncbepubs/resource/effectiveness.

lo Bask Ulkesinde uygulanan eEitim modelleri ile ilSilidaha kapsamlr biranalizi(in bakrnrz: CoSkun, Vahap; Derince,M.

Serifve tJqarlar, Nesrin, Dil yarat, s.117-12]..

11 Benson,'Designingeffective schooling',s.68.

32 Mafone, Susan (2o1o), MLE Ptognm Plonning Manuol(barlmamr5 kaynak).
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dillerde önce dinleme ve konu5ma becerileri, ardrndan da okuma ve yazma becerileri kademeli

olarak öfretilir. Bu sayede ögrenciler bir yandan ikinci ve üeüncü dillerini kullanarak gündelik

iligkileri sürdürebilir duruma gelirken, bir yandan da bu dilleri daha soyut ve akademik bilgilerin

öf,renilmesinde kullanmak iqin gerekli özgüveni kazanrrlar. Bu sayede hem gocuklartn anadilleri

korunmuq, hem de yeni diller ö(renilmi5 olur.

(iftdillilegtirme/Daldrrma Modeli: ingilizce ismiyle "immersion" olarak bilinen bu mode',

daha gok orta srnrfa mensup ailelerin gocuklarrnrn tercih etti$i bir efitimi öngörür. Cerek e[itim
nitelif,i agrsrndan gerekse gokdilliligin gelitimi aErsrnda oldukga olumlu sonuglar veren bu

modelde kullanrlan tüm diller itibarlr bir statüye sahiptir ve genel olarak bu dillere toplumsal

bir destek mevcuttur. öf,renciler, okulda kendi anadillerinde defil ikinci bir dilde egitim görür;

ancak öf,retmenler ögrencilerin anadilini de iyi bilen Eiftdilli ögretmenlerdir ve öf,rencilerin

anadillerine her zaman def,er vermeleri beklenir. eu modelin en bilinen örnefi Kanadadaki

Fransrzca ve ingilizce Giftdillile$tirme programlartdtr. Öte yandan, böyle bir model ekonomik

olarak dezavantajlr olan ve resmi dil ile anadili arasrnda tarihsel olarak ciddi statü ve saygrnlrk

farkr oluqmu5 bölgelerde uygulandrgrnda sonuq tekdillilegtirme/batrrma modeline benzer. Zira bu

durumda gof,unlukla tarihsel olarak baskr altrnda tutulmu5 dil, yani gocuf,un anadili, öf,retmen

tarafrndan ve okul müfredattnca ihmal edilir ve bu dil giderek unutulur. Böylece, asllnda daha

önce agrklanan tekdil I ilegtirme/batrrma modeli uygulanmr; olur.

gift-Ytinlü Model: Hem akademik geli5im hem de giftdillilik aqrsrndan son derece baSarrlr sonuglar

verebilen bir e(itim modelid ir. Bu tü r modellerin ku lla n rld rf,r okullarda bir azrnlrk d ili ve egemen dili

konugan gocuklar aynr srnrflarda egitim görür; efitim-ö[retim ihtiyaglara ve ögrenci profiline göre

genelde iki dilin yarr yanya kullanrldrf,r bigimde yaprlrr; ancak söz konusu azrnhk dil tarihsel olarak

güqsüzleltirilmitse ve yeniden canlandrrrlmaya gah5rlryorsa azrnlrk diline daha gok önem verilerek

kullanrm oranr %go'lara qrkarrlabilir. Zaten itibarlt olan egemen dil, okul drSrnda yeterince destek

gördüEü iEin ölrenilmeme veya eksik öf,renilme (ibi bir risk ile kar;r kar5tya deEildir. Uzmanlara

göre anadilinin %9o oranrnda kullanrldrf,r biqimde efitim veren okullar azrnlrk ötrencileri iEin

koruma-sürdürme modeli; egemen dili konusan ögrenciler igin de giftdillile5tirme görevi görür. Bu

modellerdeki esas sorun egemen dili konu5an topluluklardan yeterince ögrencinin bu okullara il$i

göstermemesid ir. Özellikle metropollerde bu n u baEa rmak da ha za h metliyken, da ha küEü k 5eh irlerde

ve krrsal bölgelerde, gündelik etkile5imin ve ekonomik ili5kilerin gokdilliyaprldtft yerlerde bu tür
modeller uygu la nabilmekted ir. örne(in Amerika da bazr okullarda a nad ili ispanyolca olan eocuklar,
anadili ingilizce olan gocuklarla aynr srnrfta giftdilli ögretmenlerden ders ahr ve ispanyolca a[rrlrklr

efitim ya prla n bu oku lla r sayesinde her iki toplulu kta n da ö{renciler ba5a nlr bir qekilde giftd illi olu r.

güphesiz yukarrda ele alrnan bu modellerden herhangi birisi basit bir 5ekilde tercih edilerek,

üzerinde iyice dügünülmeden bir bölgede uygulanmaya konulamaz. Aynr 5ekilde, bir böl(ede bu

modellerden ya Inrzca bir ta nesi kullan rla bilir tarzrnda bir yaklaSrm da ya n ll$tlr. Bu n u n yerine, aynl

bölge iginde kullanrlacak birbirinden farklr modellerden bahsedilebilir. Dikkat edilmesi gereken

husus, e{itim ortamrnrn tüm bile5enleriyle ilgili dilsel, sosyo-ekonomik ve lojistik (öäretmen ve

ders materyalleri gibi) agrlarda n yeterince iyi bilinmesi ve programlartn bu na göre 5ekillend irilmesi

ihtiyacrdrr. Öte yandan bu programlar bir kere uygulanmaya ba5landrlr zaman hep aynt 5ekilde
devam etmek zorunda de[ildir. ihtiyaElara ve zaman iginde oluSan de[i;ikliklere göre uyarlamalar

yaprlabilir ve hatta ba5ka model ve programlara geqilebilir.
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ANADiLiTEMELLi qOKDiLLi VE EOKDiYALEKTL| DiNAMiK EöiTiM

2.t2. Dil Elitim Modelleriyle ilSili SorunlarB

Birqok a raltrrman rn ikna ed ici bir 5ekilde gösterd ifi gibi tekd illileqtirme/batrrma modelleri ve gegi5

modelleri krsa ve uzun vadede Ee5itli efitsel, dilsel ve toplumsal soruna yol agmaktadrr. Bu tür
modellerin ku llan rlmasr efiiimde eqitlilin saf la nmasr ve mahrumiyetlerin ortadan ka ld trtlmastntn

ön ü nde büyü k engeller oluqturmaktadtr-

Ancak yukarrda sunduf,umuz di[er modeller de tamamen sorunsuz detildir. Bazr modellerin kä{rt

üzerinde kimi artrlarr olsa da, giftdilli e{itim politikalarr ilkesel olarak benimsendi[inde bile bu

politikalarrn uygulamaya dön ü$tü rü lmesinde srkrntrlar yalanabilir. Bu modellerin her biri kendi

iqinde bir takrm qeqitlilikler gösterebilmekte, farklr uygulamalar farklr sonuqlar elde edilmesine yol

agabilmektedir. Ayflca bir böl(e iEin belirlenmi5 hedeflerden hareketle uygulanan bir model, aynl

hedefleri olan ba5ka bir bölgede def,i5ik sonuElar verebilmekted ir' Diger bir sorun ise 5udur; bu

modeller uygulanrrken genellikle qocuklarrn ya ezilen ya da egemen dilde tekdilli oldu[u varsaytltr.

Dolayrsryla bu modellerde gocuklarrn aynr anda birgok d ilde sözlü ve yaztlr malzemeyle kar5t kar$tya

kaldrf,r ve dilsel aqrdan oldukga benze5mez olabildikleri göz ardr edilir. özellikle son zamanlarda

ulaSrm ve ileti5im araglarrnrn hrzlanmasr ve qe5itlenmesi, santldrf,rndan daha melez bir dilsel ve

kimliksel durumu ortaya Etkarmtlttr. Bu modellerin böyle bir farklrlrlr yeterince hesaba katttf,t

söylenemez. Türkiyede anadili Türkqe dr5rnda bir dil olan birgok öfrenci, okulda Tü rkqe öErenim

görmeye ba5lamadan önce, zaten kendi anadilini, ikinci dili olan Türkqeyi ve bazl durumlarda

da üqüncü veya dördüncü bir dili gündelik hayatrnda kullanmaktadrr. örnef,in anadili Zazacal

Kirmancki olan ve Urfada yapyan birgok Eocuk evin iginde veya dr5arr grktrfr andan itibaren Zazaca,

Kurmancca, Türkge ve Arapqa dillerini duyabilmekte, bu dillerle ilgili olarak farkh düzeylerde

bilgi sahibi olabilmektedir. Benzer gekilde Mardinde yalayän ve anadili Arapga olan birgok gocuk,

genellikle okula ba5lamadan önce Kurmancca, Arapqa,Türkee ve SÜryanice dillerini, hatta turizmin

geligmesiyle de ingilizce libi dilleri duymakta ve bu dilleri kendi ihtiyactna göre zaman zaman

ku lla nabilmektedir, ve böylece ofulia Garcia'ntn agrladr(r aktanmh dil durumu ortaya grkmr5 olure.

öte yandan, egitim-ögretimin gegitli kademelerinde kullanrlacak dil efitimi modelleri ile sonraki

yrllarda uygulanacak olan merkezi srnavlarrn dengesinin gok iyi !özetilmesi gerekmektedir. ilkölretim

süresince ef,itimin tümü ögrencilerin anadillerinde yürütülse de ve oldukga önemli geli$meler elde

edilse de, sonraki dönemde öErencilerin devam etmesi gereken okullar sadece egemen d ilde egitim

veriyorsa veya ülke genelinde srnavlar tek bir dilde yaprlryorsa, aileler gocuklarrnt anadili temelli

e{itim veren okullara göndermeyebilir. Srnavlarrn merkezi olarak yaprhyor olmast baSlr baqtna

sorunlu bir alan, ancak mutlaka yaptlmalarr gerektigi durumlardaysa Eokdilli haztrlanmalärl gereklr.

Tüm bu sorunlar nedeniyle, farkh dilleri esas alarak geli5tirilen ef,itim modellerinin birqogu defi$ik

ülkelerde hatah uy(ulamalarla hayatä geqirilmis, baganh olma ihtimalleri ba5ka sorunlardan dolayt

kesintiye ugramtl, kimi zaman da siyasi amaglar dofrultusunda kullanrlmtqlardrr- Bu nedenle gegitli

efitim modellerinin tartrErlmasrnrn yanr srra, dillerin ö(renilmesi ve öfretilmesi ile ilgili ilkelerin bu

konunun ilgili ki5ileri olan öf,retmenler, ana babalar, eäitim programr uzmanlarr ve öf,renciler ta raftnda n

daha iyi anla5llmasrna gahSrlmalrdrr. Bu sayede her bölge ve topluluk iqin verili koiullar daha iyi

jl Daha detaylr bir tartrima i(in bakrnrz Benson,'Designing effective schooling', s.70-76.

14 carcia, Ofelia (2oo9),'Education, multilingualism and translanguaging in the 21st century.' i(inde Social Justice

through Multilingual Education, (det.\ Mohanty, Ajit, N4inati Panda, Robert PhilliPson ve Tove Skutnabb-Kangas-

Bristol:Multilingual Matters, 140-158
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anla5rlabilir, ulagrlmak istenen hedeflerve bu hedeflere ulaqmak iein yaptlmast gerekenler belirlenebilir.
Susan Malone, bu sü reqte yaprlmasr gereken galtsmalann bazrlarrnr 5öyle srralamakLadrr:r5

. ÖÄrenci, ana baba ve ögretmenlerin sözlü ve yazrlr dilsel becerilerinin tespit edilmesi.

. Dillere yönelik tutumlann ve algrlarrn kapsamlr bir biqimde araittnlmast,

. Dil edinimi ve ögrenilmesi ile ilsili farkrndalrk yaratrlmasr,
o Toplumsal ve bireysel taleplerin katrlrmci bir gekilde belirlenmesi,
. Egitsel ve dilsel hedeflerin saptanmast,
. Mevcut insan, malzeme ve mali kaynaklarrn gergekgi bir gekilde deferlend irilmesi,
r Hedeflere ulalmak iein krsa, orta ve uzun vadede atrlmasrgereken adrmlarrn belirlenmesi,
. Belirlenen hedeflere ula'rlabilmesi iqin sürekligözden geqirilmek kaydryla programlann

naztr|anmäst,
. Döngüsel bir planlama, pilot uylulama, deterlendirme, ölgme ve eözümleme sürecinan

uygu la n masr.

Ancak bunlar yaprldrktan sonra farklr ihtiyaglara cevap verebilecek Eegitli dil elitim modelleri
geliStirilebilir.

2.4o. Tekdillife kargr Dinamik bir Süreg olarak Sokdillilik ve (okluyetkinlik

Dünya genelinde baskrn dilbilimi gevrelerinde tekdillilik genellikle ölEüt olarak alrnmakta, dil
araltrrmalan yaprlrrken bu varsayrm üzerinden aralttrma yöntemleri ve veri toplama araqlarr
kullanrlmaktadrr. Böylece birden fazla dil bilen ve gündelik hayatlarrnda farkk amaglarla ge5itli
dilleri kullanan qokdilli insanlarrn dilleri, birbirinden bagrmsrzmtl gibi de(erlend irilmektedir. Oysa

dünyantn hemen her yerinde insanlar gün icinde ge5itli dillere maruz kalmakta ve ihtiyaqlanna
göre bu dilleri kullanabilmektedir. Dünyanrn higbir ülkesinde sadece tek bir dil kullanrlmaz. Üstelik
küreselle5me süreciyle birlikte dillerin birbirleri ile temasr gok daha artmrs ve hrzlanmtqttr. Bu da

dünyayr her zamankinden gok daha fazla gokdilli hale getirmi$tir
Bu konuda özellikle Vivian Cook'un önerdiAi "Eokluyetkinlik" perspektifi qok agrklayrcrdrr.
qokluyetkinlik, en genil tanrmr ile "aynr beyinde birden fazla dilin bilgisinin bulunmasr'36 olarak
tanrmlanmaktadrr. Böylece gokdilli birinin sahip olduf,u diller, yan yana duran ayn diller detil
bir bütünü oluSturan gokluyetkinlik durumu olarak ele alrnrr. Bu bakrmdan, gokdillilik ki5inin
salt birinci ve ikinci dilinden de(il, beynin tüm dilsel fonksiyonlarrndan meydana gelir. Diger
bir deyiEle, birden qok dili konugan bir insan tekdilli bir insandan birgok bakrmdan farklrdrr ve
tüm bu farklrhklar ile birlikte dügünülmelidir. Bu farklrlrklar, gokdilli insanlar iqin, uygun !artlar
olu$tufunda, ciddi bili5sel ve zihinsel ayrrcalrklar saglamaktadrr.rT Üstelik bu tür bir anlayrg,
gokdilliliäi duraf,an bir hal olarak degil, söz konusu dillerin sürekli etkilegim ve def,i5im halinde
oldufu, birbirini besleyen dinamik bir ili$ki iqinde dü5ünür.r8

35 Malone, Manualfor Deneloping MLE.

36 Cook, Vivian (2006), "lnterlanguage, Multi-competence and the Problem of the 'Second' Languale", Nuisto di
Psicolinguistico Applitoto,Sayt 3, s. )g-52.

37 Bu konuda daha ayrtnttlt bir tartrsma icin bakrnrz: Baker, Colin (2c06), Foundations of Bilinguol Education and
Bilingualßn 14. Bäsrm), Multilingual f,iatters, Clevedon.

38 8u konuda yaprlmr; agrklayrcr bir tartrSma icin bakrnrz: Herdina, Philip ve Jessne( Ulrike (2ooz:1. A Dynamic Model
of Multilinguolitm: Perspectiues of Change in Psycholinguistict, Multilingual Matters, Clevedon. Aynca Cook, Vivian
(1995) "Mu lti-competence and Learning of Many Languages", Longuage, Culture ond Cufticulum, Sayt 8, s. 93-98.
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ANAD|Li TEMELLi qoKDiLLi VE qoKD|YALEKTL| DiNAMiK EöiTiM

Cenelde Tü rkiye'nin hemen heryerinde, özelde ise Kürt cof,ralasrnda ciddi an la mda bir gokd illilik
ve qokluyetkinlik olduf,u söylenebilir.re Birgok Kürt qocugu ya5adrf,r yere bafh olarak dofdu[-
andanitibarenKurmancca,Zazaca,ArapCa,SüryaniceveTürkgedillerini duymakta, okulyrllarrnda
ise Ingilizce dersleri almaktadrr. Bu gocuklar, söz konusu dillerin hepsini öf,renmeyebilir ve
gündelik hayatlarrnda kullanmayabilir ancak bu dillerin varlrtrnr bilerek büyür. Dolayrsryla dil
ile ilgili yaprlmakta olan ara5trrmalann ölgüt olarak iekdillilifi defil pratik kar5rlr$r olan dinamik
gokd illilif,i alma lan gerekmektedir.

2.jo. Dilsel ve Kültürel Farkhhk Aqrsrndan ölretmen Yetiqtirme

Ogretmen yetiltirme, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye hatta kültürden kültüre farklrlrk gösteren,

Eesitli iktida r m ücadelelerin in sü rekli ola ra k dof,ruda n hissedildifli bir a la nd rr. ölretmen yetiltirme
sü reglerin i kontrol edebilen iktidarlar aynrzamanda efitimin dif,eralanlannr da da ha rahat kontrol
edebilmektedir. Dolayrsryla iktidar mücadelesi ögretmen yetittirme süreElerinin her agamasrnda

kendini hissettirir. Bu mücadeleler sonucu kimi yerlerde kültürel ve dilsel farklrlrklarr temel alan

bir eäitimi sürdürecek ögretmenler yetistirilirken, kimi yerlerde ise farklrlrklar tamamen göz

ardr edilerek ögrencileri tektip sayan bir efitim sistemi olu5turmak üzere öf,retmen yeti5tirilir.
Ö$retmen adaylarrnrn aldrgr eEitimin türü, toplumsal ili$kileri ve Eesitli iktidar mekanizmalannr
dogrudan etkiler.

Türkiye, gokdilli ve gokkültürlü bir ülke olmasrna raf,men öf,retmen yeti5tirme kurumlarr,
ögretmen adaylarrnr tekdilli ve tekkültürlü bir ortamda Calrqacaklarmr$ gibi hazrrlamaktadrr.

Bunun sonucu olarak ötretmen adaylan, fakültelerinden mezun olup göreve ba5ladrklarr zaman
büyük güqlüklerle kar5r kar5rya kalrrlar.

Öte yandan, kültürel ve dilsel farklrhklarr resmi olarak kabul eden ve egitim programlarrnr buna
göre düzenleyen ülkelerde de en tartr5malr konularrn ba5rnda öf,retmen yeti5tirme gelmekfedir.Zira,
gokdilli ve kültürel aqrdan gof,ulcu bir egitim anlayrsr ile öAretmen yeti$tirmek, egitim süre(lerinin
tüm bilegenlerinin sürekli gözden geqirilmesini, kullanrlan kaynaklann eleStirel bir 5ekilde ele

alrnmasrnr, izlenen yöntemlerin sürekli sorgulanmasrnr gerektirmekted ir. Ancak bu tür bir anlayr$la

ögretmen yetistirild i(inde, Eofulcu ve e5itlikEi toplumsal iligkilerin geligmesine katkrda bulunulabilir.

Sonuq olarak diyebiliriz ki hem eBitim politikalarr agrsrndan tekdillilifi esas alan sistemlerde, hem

de eokdilliligi esas alan sistemlerde, epitim programlannrn nasrl sonuglar dofurdufunun en temel
belirleyenlerinin baSrnda ö(retmenlerin özellikleri, becerileri, mesleki birikimleri ve pedagojik

dona n rm la rr gelmekted ir. öfretmen lerin, def,i5imin etkin özneleri olabilmeleri igin var olan d u rumu
sorunsallagtrrabilmeleri ve bu duruma ele5tirel bir gekilde yaklaga bilmeleri gerekir Ana akrm ve

tektip politikalarrn yürürlükte oldu{u yerlerde öf,retmenler, iktidar oda kla rrnrn bilgisini ötrencilere
aktaran edilgen teknisyenler olarak görev yapmaktadrr. Buna göre, ögretmenin rolü ve i5i sadece

bilgi veren bir kaynak 5eklindedir. OBrenci edilgin durumdadrr, kendisine verilen bilgileri alrr ve

ezberler. Ne öf,retmen ne de öf,renci bilgiyi ara5trrmaz, yorumlamaz, ele$tirmez. Herhangi bir olay

Cook, Vivian (2ooj), "The Changing Ll in the L2 User's Mind", Efecß of the Second Langu7ge on ahe F 6,, (der) Vivian
Cook. Multilingual Matters, Clevedon, s.1-18 ve son olarak carcia,'Education, multilingualism and translanguaging'
kaynaklarr da bu konudaki önemli qalr5malardrr.

1,9 Bu konudäki birgok kaynak arasrndan bakrnrz: Eäitim 5en (2o11]-, Elitimde Anodilinin Kullanmt oe Ciftdilli Egitih;Holhn
Tutum ue Aörütlei, Egitim kn Tühiye Toronoil, EEitim Sen Yayrnlan, Ankara,
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veya olgunun neden ve nasrl öyle oldugunu arastlrmaz, gerEekleme yoluna gitmez. Bunun aksine

dönü$türücü ögretmen efitimi, ögretmen adaylannrn dünyaya ve toplumsal ili5kilere, yani iktidar

söylemlerine ve ef,itim kurumlarrnrn sosyal, politik ve ekonomik adaletsizlik ve eqitsizlikleri sürekli

yeniden üretme biqimlerine ele5tirel bir 5ekilde yaklagmasrnr saflar. Bu türden bir dönü$türücü

elitimin, bir ö{retmen yetiltirme Programrna nasrl uylu lanabilecegini bir gtrptda sÖylemek gok

zordur, ancak yine de bu tür programlartn ortak noktalarr konusunda 5unlar söylenebilir:

. öEretmen adaylarrnrn iginde ya5adrf,r kültürel ve toplumsal ili5kiler hakkrnda ele5tirel

bir gekilde d üSü n mesini saglama,
. ögrencilerin, dünyayr ve toplumsal ilitkileri kendi "sesleriyle" anlamlandrrabilmeleri

ie in uygun zeminler hazrrlama,
o Demokratik def,erler etrafrnda katrlrmo bir gekilde yer alacak eiit bireyler barrndrran bir

toplum yaratma tahayyülÜ kaza nd trma.

2.6o. Ebeveynlerin (Mü)dahil Olmalarr

Ele$tirel olmayan birgok ef,itim a n layrgrnda, ebeveyn ler oku lu n ve elitimin esaslr bir bilegen i olarak

dü5ünülmez. (of,u zaman onlara bigilen rol, ölrencilerin beslenmesi, efitim malzemelerinin

temini türünden ihtiyaglarrnr karylamaktan öteye gegmez. DiBer bir deyi$le, egitim sistemi

ve bile5enleri düzenlenirken ebeveynlere danrgrlmaz, ilgili süreqlere dahil olmalarr igin frrsat

tantnmaz. Aksine, alrna n kararlara biat etmeleri beklenir. Bu d rgla n ma durumu, aztnltktopluluklar

söz konusu olduf,unda gok daha 5iddetliyaSanmaktadtr.Tira bu galt5mamtztn birinci bölümünde

def,inildi[i gibi Kürt ö{rencilerin gofunluf,unun ebeveynleri, Türkiyede ef,itim sisteminin

düzenleme biqiminden kaynaklr olarak Eocuklarrnrn derslerinde ve ödevlerinde onlara yardtmct

olamamakta, ölretmenlerle anlamk diyaloglar geli5tirememekted ir. $üphesiz bu durumun en

önemli belirleyenlerinden birisi okul dilinin yalnrzca Türkqe olarak belirlenmig olmastdtr.

Bu yüzden, gokdilli e[itim politika ve uygulamalart en ba5tndan itibaren ebeveynleri bu sü rece

katacak 5ekilde düzenlenmeli, onlarrn bilgi ve tecrübelerine saygr gösterilmeli ve altnacak kararlarda

söz sah ibi olmalarr salla narak e{itim sistemine dahil edilmelidir. Bunu n yolu kültü re duya rlt kapsaytct

müfredatlarrn hazrrlanmastnda yata r. Kapsayrct müfredattan kaslt, okul iginde olup biten her Fyin
okulun tüm bile;enlerinin tecrübeleri, ihtiyaglarr ve haklannr göz önüne alarak bunlara cevap

verebilen müfredat olmalrdrr. Bu da ancak okul müfredatlarrnrn uygulanacaklarr bölgelerdeki dilleri

ve kültürleri esas alarak hazrrlanmasrnr, her türlü ayrrmoh[rn efitimin tüm kademelerinde bertaraf

edilmesini Slerektirir.

Öte yandan uzun süreli ayrrmcrlrk ve e5itsizliklere uf,ramr5 topluluklara mensup ebeveynlerin
geqm i5 tecrü belerin in de yen iden dön ü5tü rü lece[i egitim düzen lemeleri yaprlma lrd rr öärencilerin

okuldaki durumlannr iyile5tirmeye yönelik adrmlar ancak ebeveynlerinin benzer dönü5ümlerden

geqmesiyle mümkündür. Örnef,in, uzun süre dili aqaflrlanmr5 bir ailede üstelik de tekdillililin
ölgüt olarak dayatrldrfr bölge ve ülkelerde ebeveynlerin diller hakktndaki tutum ve algrlarrnrn

dönüSmesi zordur. Bu yüzden, gokdilliligin ve kültürel goklutun esas altndrfr yeni bir egitim

anlayr;rnrn yaygrn la$trn lmasr sürecinde ebeveynlerin bir tür "yeti5kin e[itimi" almasl Serekir' Bu

türden bir e{itimin igeri[i ve qekliyine katrlacak olanlarla birlikte gekillenmelidir ve mutlaka dilsel

ve kültürel farkhhklar, ayrrmolrk, e$itsizlik gibi temalartn ele akndrf,r seminerleri igermelidir.
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ANADiLiTEMELLi qOKDiLLi VE qOKDiYALEKTLi DiNAMiK EöiTiM

Ebeveynlerin egitim sürecine müdahil olmasrnrn önemli bir yolu da ders malzemelerinin onlar

tarafrndan hazrrlanmasrdrr. Özellikle Kürtge gibi yasal egitim süreqlerinden dr5lanmr5 dillerin

egitimde kullanrlmasrna baglandrfrnda ya5anacak srkrnttlartn ba5tnda uygun yazlll, sözlü ve görsel

malzemelerin eksikli(i öne qrkar. Bu durumdaki diller iqin birEok ülkede yaprlan uygulamalardan

biri de söz konusu gruptan olan uzmanlar tarafrndan ana babalara verilecek seminerlere paralel

olarak, onlarrn malzeme üretmeleridir, Böylece hem kültüre uygun arae gere( üretilmi5 olur,

hem diyalekt farklrklafl hesaba katrlmr5 böylece ana babalar sürecin faal katrlanlarl olmuS olurlar.

üstelik öfrenciler, kend i a na ba ba la rr veya akra n la rr ta rafrndan haztrla n m rg ma lzemeyi ku lla n rrken

heveslerinin artaca[r 1üphe götürmez. Bu tür bir uygulamada mutlak suretle dikkat edilmesi

gereken nokta mümkün oldukqa qok fazla kadtn ve krz {ocugunun bu haztrltk sürecine karar altct

olarak dahil olmasrnrn saflanmasrdrr. Bu da toplumsal cinsiyet konusunda daha duyarlt ö[retim

materya llerin in üretilmesin imkän sa[layabilir'

Bu sayede daha önceleri okuldan ve elitimden drqlanmrq ana babalarrn e(itimle iliSkisi sa[ltklr

bir 5ekilde kurulabilir ve sadece öfrencilerin de[il ebeveynlerinin de güqlendirilmesi saglanabilir.

2.7o. Sokdilli Elitimin Temel Dayanaklarr

!okdilli biref,itim anlayr5rnrn belli baqlr dayanaklarr vardtr. Bu konu ile ilgili ge5itli platformlarda

bir hayli Eahgmasr bulunan )im Cummins,Tove Skutnabb-Kangas, Colin Bakerve Carol Benson gibi

uzmanlartn görüileri nden hareketle asagldaki dayanakla r stralanabili rao

r- Her gocuk en iyi bildili dil veya dillerde elitim aldtfrnda
geliliminin özellikle ilk safhalarrnda ses-simge ile anlam-simge

hayatidir. öf, renciler, anlam lartnt bildikleri kelimeleri yazarken

türlü, eocuklann okuma-yazmaya ba5lamasr da, egitimin verildigi

2- Herkes aynr anda veya birbiri ardrna birgok dili hrzhca öfrenebilme yetenefine sahiPtir.

Tüm qocuklar doEu5tan, biyolojik engelleri olmadr[r takdirde, tüm dillerin temelinde yatan ortak

evrensel dilbilimi bilgisine sahiptir. Ancak büyüdükqe gevresel öf,eler, bu yetenefin zamanla

daralmasrna yol agmaktadrr. (ocuklar etraflarrnda yalnrzca bir dili duyageldikierinde, di{er dilleri

kullanmak iqin sahip olduklarr do(uqtan gelen yetileri zamanla kaybeder. Bu anlamda, Cook'un da

dediBi gibi, aslrnda tekdillilik ciddi bir dil mahrumiyeti durumudur.4' Qokdilliliti esas olarak alan

bir eäitim anlayr5r, gocuklarrn sahip olduIu evrensel dilbilgisini baltan itibaren dikkate alarak

gocuklarrn sahip olduklan dil kullanma becerilerinin hrzlr birqekilde canlanmastnayardlmcl oluro'

Noam Chomsky bu konuda von Humboldt'tan gu alrntryr yaparak bu konudaki keskin görütünÜ

40 Bu kaynaklar i(in bakrnrz: Baker, Colin (2o r), ihidilli Egitim:Anne-bobalot ue Ögretmenler igin Rehber(9ev.Sezi Cüvener),

Heyamola yayinfarr, istanbul; Cummins, Ji.'' (2ooo), Language, PoaeL ond Pedagog/. Bilinguol Children in the Crosslire,

Mu ftifingual Matter, Clevedon; Skutna bb- Kangas, Tove (2ooo), Linguistic Genocide in Education or Wo daide Diueßity

ond Humon rkhts? Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, Nj; Benson, Carol (zoo5) "The lmportance of Mother

tongue-based Schooling for Educational Q!ality". EFA 6lobal Monitoring Raporu, bakrnrz httP://u nesdoc. u n esco.

o I gli mages I o o1 4 I o 01 466 | 1 46632e.Pdf

41 cook, vivian (2oog) "t\4ultilingual universal crammar a slhe No.m",Third languoge ocquisition and uniueßal 6rammar,

(der.) Yan-kit Ingrid Leung, Multilingual lvlatters, Celevedon' s. 55-7o

42 Dünyaca ünlü dilbilimi profesörü Noam chomsky'nin Seliltirdiäi bu kuramtn ayrrntrlarr iqin tu kaynaklara bakrlabilir:

chomsky.nin ifgifi (allSmalan. Örnefin bakrnrz: chomsky, Noam (2oo9), BiEi sorunlart 0e Dil: Managua Deßleri \\ev.

Veysel Kr|!G), BCST Yayrnlan, istanbul.

en iyi ölrenir. Oku r-yazarlrk

arasrndaki ili;kinin kavran mast

gok daha gabuk ö{renir. öteki

d ili ögrenmesi de gecikir.
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ortaya koymaktadrr: "cerqek anlamryla bir dili öfretemeyiz; ancak bir dilin beyinde kendi bildi(i
yolla geli5mesinin 5artlarrnr olusturabiliriz."ar Buradan hareketle, qokdilli bir efitim anlayr5rnda
srnrf igi uygulamalan bu 5artlarr oluEturmaya yönelik hazrrlanmarrorr.

t- Diller araslnda daha önceden edinilmig bilgi ve beceriler rahathkla aktarrlabilir. Bu yüzden
diller arasrnda köprü kurarak bir dilde öf,renilen bilgi ve beceriler balka dil veya dillere aktarrlabilir.
eokdilli egitim modellerinde dilsel ve zihinsel becerilerin kar5rlrkh olarak aKanlmasr programlr bir
gekilde ve müfredatrn bir parEasr olarak ölretilir. Böylece dillerin birinde okuma-yazma becerileri
geli$tikten ve di(er bir dilde de belli bir sözlü dil becerisi geliltikten sonra birinci dilde öfrenilen
okuma-yazmä becerileri gok krsa sürede ikinci dile aktanlarak bu dilde de okuma-vazma fiilen
gergekle$ebilir.

4- Diller birbirlerinin rakibi detil, destekgisidir. Qokdilli e[itim ben imsend iginde, dillerin
birbirlerinin rakibi veya dü5manr oldulu ya da birbirinin gelilimini engelledigi yanlrq algrsr yerine
birbirlerinin gelisimine katkr sunduklarr algrsrnrn geliEmesi saflanrr. Bu sayede gokdillilik, bireyr
olumsuz olarak etkileyen defil, ona deger katan fazladan bir özellik olarak algrlanrr.

5- Cokdilli etitim sayesinde yeni diller kolayhkla öfrenilir. (okdilli bir efitim uy(ulamasrnda,
ötrenilen her yeni dilin öncelikle ders 5eklinde kademe kademe geliqtirilerek ve sözlü beceriler
üzerinden ögretilmeye ba5lanmasr, öfrencilerin yeni dili anlamh bir 5ekilde konu5malarta
ö[ren mesine ya rd tmcl olu r. Bu sayede, d il ö{ren me keyifli ve ra hat bir 5ekilde ilerleyerek ölrenciler
iqin sadece baSarrlmasr gereken zorunlu bir ders olmaktan grkar. Aksi halde, öf,rencilerin bilmedi[i
bir dilde verilen eÄitim, eoBu zaman öf,renciler tarafrndan tam olarak anla5rlmayan cümle veya
cü m leciklerin ezberlenmesi 5eklinde olu r.

6- gokdilli ötrenciler, tekdilli öfrencilere göne derslerinde daha bagarrhdrr. Uluslararasr
literatür ve Kürt öÄrencilerle yaprlan ara5trrmalar, birden fazla dil bilen ölrencilerin gerek sosyal
bilimler gerekse fen bilimleri derslerinde tekdilli öfrencilere oranla birEok agrdan avantajlr
olduf,unu göstermistir. AraStrrmalara( göre Eokdilli öflrenciler, beyinlerinin farklr bölgelerini daha
fazla kullanarak, olay ve konulara farklr agrlardan yaklaEarak daha yaratrcr sonuglar gelittirirler.

Von H umbold, 1816, allntr Chomsky, Noam (1965), Aspecß of theory ofsyntox, tvltT press, Cambridge, s.51
Bu konuda bakllabilecek iki önemli kaynak daha önce de atrfta bulunulan gu kaynaklardrr: cummins, Languoge,
PoueL ond Pedago!!; Bake\ Foundationt of Eilinguot Educotion.
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,. BöLÜM: Türkiye'de Kürt öfrencilerin Efitiminde Kullanrlabilecek Anadili Temelli

(okdilli ve $okdiyalektli Dinamik Elitim Modelleritt

Birinci bölümde ele alrnan goklu aynmcrlrk ve e$itsizlik durumlartnt dönü5türebilecek ve ikinci

bölümde tartrgrlan yollarla dilsel gokluf,u ve farklrlrklarr merkeze alarak özelde Kürt gocuklartntn,

genelde Tü rkiye de tü m kesim lerin, fa rklr ihtiyag ve özelliklerine ceva p olabilecek bir ef,itim, a ncak

anad ili temeli qokdillive qokdiyalektli bir ef,itim anlayr5rndan geqer. Buradan hareketle, !alr{manrn
bu bölümünde Türkiye'de Kürt Eocuklarrnrn ef,itiminde kullanrlabilecek anadili temelli gokdilli

ve gokdiyalektli dinamik egitim modelleri sunulmaktadrr. Bu qalfmanrn birinci bölümünde bu

terimlerin her birinin neden tercih edildifi ve ne kastedildi[i aqrklanmtStt.

gimdiye kadar ele alrnan bilgilerden yola Erkarsak farklr ihtiyag ve özelliklere sahip Kürt

ö!rencilerin editiminde dört farklr model kullanrlabilir. Bu modeller genel olarak öf,rencilerin

Kürtqe ve Türkqe dillerindeki sosyodilsel durumlartna göre haztrlanmt$ttr. Diger bir deyigle

bu modellerin srnrflandrrrlmasrnda, ölrencilerin Kürtge ve Türkge dillerindeki yeterlilikleri ve

dil kullanrmlarr esas alrnmrgttr. Model 1 yalnrzca Kürtge bilen veya daha qok KürtEe konusan

öf,renciler, Model z do[u5tan itibaren Kürtqe ve TürkCe'ye maruz kaltp her iki dili de bilen

öf,renciler, Model 3 ve 4 ise qegitli neden lerle b irinci veya baskrn d ili Tü rkEe olm u5 Kü rt öf,renciler

dügünülerek hazrrlanmtqttr. Ayrrca, bu modeller Kürtlerin yaSadrtr yerler göz önüne allnarak

Kürt bölgesi, göq bölgeleri ve özel durumlu bölgeler olmak üzere üq farklr bölgede kullanrlabilir.

Kürt bölgesinden kasrt tarihsel ve kültürel olarak Kürtlerin binlerce ytldrr ya5aya geldikleri

cof,raladrr. Cög bölgeleriyse, galtSmantn ikinci bölümünde aqrklandrf,r gibi farklr dönemlerde

ee$itli sebeplerden dolayr istanbul, Ankara, l\4ersin, Adana, Antalya, izmir, Bursa gibi Türkiye'nin

batrsrndaki göq alan $ehirlerdir. özel durumlu bölgeler ise, yine galt5mantn ikinci bölümünde ele

alrndrf,r üzere Kürtlerin Cumhuriyet öncesi dönemlerde sürgüne gönderildigi Konyä ve Ankara

gibi 5ehirlerin kimi bölgelerini ka psa ma ktadtr.

A,'a[rda aqrklanan modeller yaln tzca okulöncesi ve ilköäretim dönemini kapsamaktadrr. Bu dönem,

toplam dokuz yrl olan zorunlu bir e(itim süresine denk gelmektedir. Ancak bu dokuz yllltk dönemin

kendi iEinde nasrl düzenlenecefi konusunda farklr yöntemler tercih edilebilir. Yani, dokuz yrlllt<

kesintisiz elitim Seklinde de dü!ünülebilir, kendi iginde birkaq farklr döneme de ayrrlabilir. Önemli

olan dokuz yrllrk bu sürenin tamamtntn zorunlu olmasr ve tüm öf,rencilere parastz ve nitelikli

bir 5ekilde su n ulabilmesidir. Bu raPorda, farklr dillerin modele dahil edilmesi ve bu dillerde

yaprlacak efitim-ölretim etkinlikleri dü5ünülerek, modellerin kendi iEinde dört farklr asamada

düzenlenmesi tercih edilmi5tir. Birinci aqama bir yrl sürecek okulöncesi dönemidir' Bu agamada

öfrencilerin bildikleri dillerde temel sözlü dil becerilerini geliltirmeleri ve ef,itime haztrlanmalart

hedeflenir. ikinci aga ma ise oku löncesinden son raki ilk üq yrldrr Bu dönemde sözel beceriler d t5tnda

öfrencilerin okur-yazarhk becerilerinin geli$tirilmesi ve yeni dilleri agamah olarak ögrenebilmesi

beklenir. Bundan sonraki a5ama 4. ve 5. srntflart kapsamakta olup, öfrencilerin Kurmancca, Zazacä

45 Bu bölümün ilk tasladr, Diyarbakrr'da düzenlenen bir panelle kamuoyuna sunulmuS, ardrndan gelen ele5tiri, yorum

ve 6nerilerle birlikte bölüm zenginlettirilerek yeniden haztrlanmrltrr,
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ve Tü rkce de epey yol a lmr! olma la rt ve lngilizce de belli bir seviyeye gelmig olma la rr beklen ir. Ayrrca

bu dönemde soyut dü1ünebilme becerilerini ve akademik bilgi edinmelerini geliltirecek dersler
verilir. Dördüncü ve son agama ise 6,,7 ve 8. srnlflarr kapsar; bu agamada ötrenciler defi5ik derslen
farklr dillerde almaya baglar ve qokdilli egitim tam anlamryla uygulanmaya ba5lanmrg olur. Bu

süreqte ögrenciler zorunlu sosyal ve fen bilimleriyle matematik derslerinin yanr srra toplumsal
cinsiyet, yurttallrk ve demokrasi eflitimi, do[a bilimleri, dinler tarihi, eokdillilik ve gokkültürlülük,
medya okur-yazar|gr, kültür ve sänat, edebiyat ve ek bir yabancr dil efitimi gibi bireok dersin
bazrla rtn t zorunlu, baztlarrnr ise segmeli ders geklinde alarak lise egitimine hazrrlanrr. Bu aqamalafln
hepsinin zorunlu ef,itim kapsamrnda olmasr ve ögrencilerin her bir agamayr ba5arrlr bir Sekilde
tamamlamasr gok önemlidir. OErencilerin bir krsmr, herhangi bir a5amada kazanmalarr beklenen
becerileri yeterince geli5tiremem iSlerse, bu ö[rencilerin eksiklerini giderecek mekanizmalann
d üzen lenerek kend ilerine destek olu nmasr gerekir. Bu nu n iEin de ögrencilerin gelilim iyle ilgili ola rak
okulöncesinden ba5layarak öf,renci merkezli ve gelilim süreelerini deferlendiren alternatif ölgme
ve deferlend irme yöntem lerin in geligtirilmesi hayati önem ta$tr. Ancak, bu ölgme ve deferlend irme
yöntemlerinin bugün srkhkla kullanrlan ve sadece sonucu ölgmeye odaklrtestlerden olugmamasrna
özen gösterilmelid in Yine bu kon uyla ilgili ola ra k, zoru n lu ilköAretim döneminden son ra ba5layacak

lise elitimine, ögrencilerin sadece belli bir dilde yaprlacak standartla:trnlmr$, basitve sadece sonuq
odaklt stnavlar aractltftyla detil, kendi ilgi ve hedefleri dotrultusunda yapacaklan tercihleryoluyla
devam etmesi iqin gerekli altyapr hazrrlanmalldrra6

Daha önce de de$inildifi gibi Kürt ötrencilerin bir krsmr anadili olarak Kurmancca lehgesini bir
ktsmt da Zazaca lehgesini konuqmaktadrr. Dolayrsryla burada önerilen modellerde kullanrldrklarr
bölgelere ba(h olarak kimidef,i5ikliklerolacaktrr. Birinci d ili Kurmancca olan ögrenciler iqin e(itim
esas olarak bu dil üzerinden yürütülürken, Kar$rla$trrmalr Diyalekt olarak belirtilen durumlarda
Zazaca öEretilmesi hedeflenmelidir. Ote yandan birinci dili Zazaca olan öf,renciler iein egitimde
daha gok kullanrlacak dil Zazacadr ve Karfrla$trrmalr Diyalekt olarak da Kurmancca ögretilir.

Bir ba5ka önemli nokta da burada önerilen modellerde kullanrlan yabancr dille ilgilidir. Dünya'ntn
hemen her yerinde ingilizce'ye olan ilgi ve bu dili bilmekle ulaSrlabilen farklr sosyoekonomik ve
akademik getiriler düIünülerek öncelikli olarak bu modellerde de ü{üncü dil olarak ingilizce
önerilmi5tir. Ancak ingilizce yerine Arapqa, FarsEa, Ermenice, Almanca, ispanyolca, Franstzca veya

bagka bir dil de sun ulabilmelidir. Bu konuda tercih gocuklara ve ailelere brrakrlmahdrr,

Son olarak 5unu belirtmek gerekir: bu modellerde bir süreg olarak lokdilli geliSim hedeflenirken
yeni dillerin önce sözel, sonra da yazrlr dil olarak ö[retilmesi öngörülmü!tür. Böyle bir tercihin
esasrnda iki sebebi vardrr. Birincisi dil, dof,al ortamrnda öf,renilirken ilkin sözel beceriler geli5ir
ve gofu gündelik ihtiyaelar igin öncelikli olarak sözel dile ba5vurulur ikincisi,Türkiyede özellikle
devlet okullarrnda yabancr dil öf,retme tecrübeleri göz önüne alrndrfrnda, daha qok yazrl dil
üzerinden ba5layan ve devam eden yeni dil öErenme etkinlikleri, genelde mekanik bir ögrenme

Seklinde olu5makta ve söz konusu d ili ötrenen kiSiler bu d ilde okuyup yazabilseler de gündelik d ili
kon u5amama ktad rr. Bu nedenlerden dolayr burada önerilen modellerde dillerin öncelikle sözer,

daha sonra da aqamalt olarak yazrlr ö(retilmesi dü5ünülmü5tür. Sözel d ilden kasrt ise ögrencilerin
yazrlr malzemelerden ziyade resimler, nesneler, videolar ve ses dosyalarr gibi araElar kullanarak
dil öf,ren melerid ir.

45 gunun nasrl yaprlabilecef,i daha ayrrntrlr bir CalrSmanrn konusu olmalrdrr
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ANADiL EMELLi qOKDiLLi VE qOKD|YALEKTLi DiNAMiK EÖi-riM

t.oo. Modellerin Cevap Vermesi Gereken Soru ve Sorunlar

Cerek bu raporda önerilen modellerin gerekse de önerilebilecek di[er egitim modellerinin

m utla ka cevap vermesi gereken bir takrm soru ve sorunlar vardrr. Ü stelik bu n lara cevap a ra ntrken,

hem tekdilli ve ayrnmcr egitim politika ve uygulamalartndan kaynaklr geriye dönük tahribatrn

giderilmesi, hem de daha satlam bir gelecek tasavvur edilmesi iqin kullanrlacak qokdilli etitim
modellerin in, igerik ve 5ekil agrsrndan olma k üzere iki d üzeyde pla n la n masr gerektigi belirtilmelid ir.

igerik planlamasrndan kasrt, her modelde öfrencilere verilecek derslerin igerikleri, kullanrlacak

sözel, görsel veya yazrlr malzemelerin igerikleri, ö[retim teknikleri gibi konularln, raporun ikinci

bölümünde tartr5rlan EIe5tirel/Dönü5türücü Egitim anlayt5tna uygun 5ekilde ele altnmastdtr.

gekil planlamasryla kastedilen ise, ef,itimde kullanrlacak dillerin, önerilen modellerde yer alma

biqimidir.

r.5oru: Dilsel ve kültürel qolulculuk ölgüt olarak nasrl yansrtrlacak?

Hem iGerik hem de 5ekille ilgili olan bu soru, yine hem iqerik hem de 5ekil yönünden yaprlacak

düzenlemelerle kargrlanabilir. Sekil aqrsrndan, ba;tan itibaren birden qok dilin tüm modellerde

kullanrlmasr, dilsel ve kültürel agrdan qo(ulcu bir bakrg aErsr geli$tirmi! olacaktrr öte yandan, okul

öncesi dönemden 8. srn rfa kada r tü m a5a ma la rda ku lla n rla n - metin ve resimler da hil olmak üzere

- tüm ders malzemeleri, dilsel ve kültürel eogulculugun ve farklrlrklarrn ilkeli bir örnef,i olacak

5ekilde hazrrla n ma lrd rr.

z. Soru: Anadillerini unutan ölrencilere dillerinin yeniden kazandrnlmast nastl sallanacak?

Sekil aersrndan yaprlacak bir düzenleme olan ve a;a(tda anlatrlan Model 3 ve Model 4 uygulanarak,

anadillerini unutmuq olan Kürt eocuklarrnrn Kürtge'yi yeniden kazanmalarr saflanabilir.

3. Soru: Her türlü ayrrmcrlrta kargr nastl bir rol üstlenilecek?

Tüm ders malzemeleri ve müfredat konulan haztrlantrken, cinsiyetten etnik kimlife, fizikset

engelden srnlfsal aidiyete kadar, ayrrmcrlrk uygulamasrna esas te5kil eden her türlü farklrlrk ele

alrnarak, aynmcrlrgrn efitim yoluyla yeniden üretilmemesi iqin gerekli igerik düzenlemelera

yaprlmalrdrr. Bu konuda temel ahnacak yöntem, Ele5tirel/DönüStürücü Eäitim ile Eleqtirel Okur-

yazarlrk a n layr5rn rn ben imsenmesid ir.

4. Soru: Dil kaybt nasrl önlenecek?
Bu modeller, adlarrndan da anlagrlabilecefi gibi, temel olarak gokdilliliti yaygrnlaqtrrmak üzere

hazrrlanmrstrr. Yukarrda tanrtrlan tüm efitim modelleri, mevcut bir dilin korunmast ve egitim
programlanna yeni dillerin eklenmesini hedefl emektedir.

5. Soru: Bu modeller srnrßal farkfthklara nasrl cevap vermektedir?
önerdifimiz modeller, Ele5tirel/Dönügtürücü Egitim ile Elestirel Okur-yazarlrk anlayr5larr

sayesinde, farklr srnrfsal gruplar arastnda yeni hiyerar5ilerin üretilmesini engelleyecek ve daha

e5itlikgi ili5kilerin geliltirilmesini teqvik edecek politika ve uygulamalarr ben imsemekted ir.

6. Soru: Alrz ve lehge farkhhklan nastl ele ahnacak?

Hem iqerik hem gekil planlamasr ile ilgili olan bu ihtiyaca kargrlrk olarak, modellerin uygulanacaf,t

bölgelerde kullanrlan farklr lehge ve af,rzlann ögretim süreglerinde kullanrlmasr gerekir. Yazrlr ders

malzemeleri tek bir Kürtge lehqeyi ve söz konusu lehEenin bir tek af,zrnr esas alarak delil tüm
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lehge ve alrzlarr göz önünde bulundurularak hazrrlanacaktrr, Malzemelerin farklr lehEe ve aflrzlara
göre gözden geEirilmesinde, ilgili bölgelerde galrSacak ve söz konusu lehEe ve afrzlarr konu5an
öf,retmenler görevlendirilebilir. Aynca, ef,itimin tek bir merkezden hazrrlanan malzemelerle
yürütülmemesi iein, ögretmen adaylarrna ve ögretmenlere gerekli donanrm kazandrrrlarax,
ögretmenlerin söz konusu bölgede geEerli olan af,zr kullanmalarr ve kendi malzemelerini
hazrrlamalarr telvik edilmelidir. Bu sayede, hem merkeziyetqi egilimlerin önüne geqilmig, hem
ö{retmenlerin daha etkin bir yaratma sürecine girmeleri saglanmil, hem de malzemelerin
ö(rencilerin hayatlarryla daha yakrndan iliSkili hale gelmesi saflanmr$ olur. Bu tür bir uygulama,
Eleltirel Okur-yazarlrk anlayrqr ile birebir örtüsmektedir.

7.Soru: öfretrnen yetiltirme ve hizmet-igi efitim, hem ölretmenleri hem de ölrencileri
tüglendirecek gekilde nasrl düzenlenmelidir?
Tüm modellerde, istenilen hedeflere ulalrlmasrnrn esas belirleyicilerinden birisi, öf,retmen
yetigtirmektir. Daha gok igerik düzenlemesi ile ilgili olan bu ihtiyag, qalr$mamrzrn ikinci
bölümünde yer alan Dilsel ue Kültürel Farhltlth Agtstndan 1gretmen Yetittirme baglrf,r altrnda
anlatrlan yöntemlerle kar5rlanabilir. Bunä göre, dönü5türücü bir ögretmen yetiStirme modeli
benimsenerek, ögretmen adaylannrn ve mevcut öfretmenlerin dünyaya ve toplumsal iligkilere,
qelitli iktidar söylemlerine ve ef,itim kurumlarrnrn sosyal, politik ve ekonomik adaletsizlik ve
egitsizlikleri sürekli yeniden üretme biCimlerine ele$tirel bir gekilde yakla5masr saglanmalldtr.
Bu türden bir öEretmen yeti{tirme anlayrgr sayesinde, Eokdilli etitim modelleriyle ulagrlmak
istenen hedefler gergekleqtirilebilir Elbette bunun gergekle5tirilmesi, öncelikle ögretmenlerin

Cokdill i lestirilmelerine batlrd r r.

8. Soru: Müfredat ve ders malzemeleri, aynmcrhla uärarflrl gruplänn jiüglendirilmesini
satlayacak gekilde nasrl hazrrlanabilir?
Yine iqerik düzenlemesi kapsamrnda yer alan Elegtirel/Dönügtürücü Egitim ve Elegtirel Okur-
yazarlrk yakla$rmlafl benimsenerek, müfredat ile birlikte yazrlr, görsel, seslive görüntülü tüm ders
malzemeleri, ayrrmcrlrf,a ulramr5 gruplann yaSadrfr haksrzlrklarr gidermek iEin gereklifarkrndalrfa
ve bilgiye sahip ötrenciler yeti;tirmeyi ama(lamaktadrr. Özellikle ikinci bölümde anlatrlän okur-
yazarlrk modelinin yaratrcr eylem a5amasr, bu konuda öfrencilerin harekete geemesini te5vik
etmekted ir.
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ANADiLiTEMEtLi qoKDiLLi VE qoKD|YALEKILi DiNAMiK EöiTiM

3.ro. Farkh Ballamlarda Kullanrlabilecek Anadili Temelli (okdilli ve gokdiyalektli
Dinamik E$itim Modelleri

A5a(rda önerilen modeller temel olarak iki hat üzerinden hazrrlanmrgtrr. Birincisi, Kürt gocuklarrn
heterojen yaprsr göz önüne alrnmr5trr, Yani daha önce de belirtildigi gibi Kürt qocuklar farlr özellik
ve ihtiyaglara sahiptir, bu nedenle bu gocuklarrn efitimleri iqin tek bire[itim modellyerine, birden
gok model sunulmalt, gocuklarrn durumlarrna göre bu programlardan birine katrlabilmelidir.
lkinci hat, farklr ülke örneklerinin hesaba katrlmasrdrr. Tarihsel ve sosyo-politik 5artlar göz önüne
alrndrfrnda, dünyantn gelitli bölgelerinde düzenlenen anadilitemelli qokdilli egiiim programlarl
ile takip edilen farklr elegtirel etitim anlayrSlarrnrn bir krsmr Kürt gocuklann efitimi igin de
önemli potansiyel ta5rmaktadrr. Buradan hareketle, bu raporda önerilen modeller gekil aqrslndan
Bask Ülkesinde uygulanmakta olan egitim programlanaT ile Susan Malone'un dünyanrn birgok
ülkesinde uy(ulanan Kademeli Cohdilli Elitim Programlarfg ve Carol Benson'un birqok ülkede
yaptrf,r galr5malar sonucu ortaya koydutu somut önerilerae bir araya getirilerek hazrrlanmr5trr.
igerik olarak da Vivian Cook'un önerditi dillerin birbirleriyle iligkisi bakrmrndan (okluyetkin liks",

okur-yazarlrk bakrmrndan Jim Cummins5've Ada Alma Flor'un? önerdikleri Elestirel Okur-yazarlrk
Modeli ve genel egitim anlaytlt baktmtndan da Paulo Freire ve.Jim Cummins'in önerdif,i Ele5tirerr
Dönü$türücü Etitim a nlayr5la n5r benimsenmistir.

Sonug olarak denilebilir ki a$agrda önerilen modeller hem Kürt gocuklarrntn farklr özellik ve
ihtiyaqlarr dü$ünülerek hem de gelitli bölgelerdeki uygulamalarda oldukga olumlu sonuqlar
veren anadili temelli gokdilli efitim modelleri ve ele5tirel ef,itim anlayrglarrndan yararlanrlarak
hazrrlanmrstrr.

47 Coikun, Derince ve Ugarlar, Dilyorce, s.106-111.

48 Malone, MLE Prcgram Planning Monuol.

49 Benson, 'The lmportance of Mother Tongue-based Schooling'

50 Cook, 'Multi-competence and Learning of Many Languages'

5r Cummins,'Empowermentthrough Biliteracy'

52 Adä, Alma, Flor (1988) The Pajaro Valley experience: working with Spanish speaking parents to develop children s
reading and wrjting skills in the home through the use ofchildren's literature. isinde Minority Education:Frcm Shame
to Sttuggle, (deüT. Skutnabb-Kangas ve ,. Cumrnins (s. zz3-238). Clevedon: Multilingual Matters.

53 Freire, Paulo (2oro), Ezilenle n Pedogojisi, (gev. Erol Özbek ve Dilek Hattatoglu), Ayflntr Yayrnlan, istanbulj Cummins,
Longuoge, Pouer, and Pedagogr'; ve Cummins,' Empowe rment th ro ugh Biliteraryl
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ANADi Li TEMELLi COKDILLi VE qOKDiYALEKTL| Di NAMi K EöiTiM

Okulöncesi Dönemi
Bu dönemde hedef, ö(rencinin anadilinde sözel dil geliSiminin saflanmasrve birinci d ili Kurmancca

ise Zazacayr, Zazaca ise Kurmanccayt haftanln iki günü birer saat oyunlar oynayarak tantmaya

ba5lamasrdrr. Bu aqamada gocuf,a yazrlr malzemelerden ziyade qetitli !örseller sunularak anlamlt

sözcüklerle iletilim kurmast beklenir. Hem Kurmancca hem de Zazaca derslerinde genel olarak

TpR (Total physical Response) teknikleri kullanrlarak dil geli5imi te5vik edilir. Bu teknik, ötrencilerin

daha Eok hareketler, oyunlarveya komutlarla dil ögrenmesini öngörür. Bu dönemde henüzTürkqe

veya ingilizce devreye girmemiStar.

r. Srnrf Dönemi
Bu dönemde hedefsözel KÜrtEe gelitiminin devam etmesi ve Kü rtqe okuma-yazma ögrenmeye

ba5lanmasrdrr. Egitim dili tamamen Kürtgedir. Ancak haftada üq saat Türkge ders verilerek sözel

ola ra kTü rkge'nin ölretilmesine baSla n rr.Tü rkge dersleri, temel ola rak gü ndelikTü rkqe öf retilmesini

hedefler. Ayrrca haftanrn iki günü birer saat Kar5rla$trrmalr Diyalekt derslerine devam edilir. B-

aqamada henüz ingilizce öfretilmeye baSlanmaz.

2. Srnrf Dönemi
Bu dönemde Kü rtle sözel ve yazrlr beceriler geligtirilmeye devam eder. Yine haftada üE saatTürkqe

ders verilir, ancak bu kez Kürtgede edinilen okur-yazarlrk becerileri aktartm teknikleriyleTürk$e'ye

aktanlrr. Böylece ikinci dilde de okur-yazarlrk baSlamr; olur. Son olarak haftantn iki günü birer

saat Kaetlaqttrmalr Diyalekt dersi devam eder, ancak bu sefer ölrencilere fabllar veya geleneksel

masallar anlatrlrr.

3. Srnrf Dönemi
Bu dönemde z. srnrfta baltayan derslere devam edilir. KürtEe ve Türkqe'nin kullanrmr ile

Kar5rlagttrmalr Diyalekt derslerinde fabl ve geleneksel masallartn anlatlmr sürdürülür. Tek fark, 3.

srnrfta jlk kez haftada üC saat sözel ingilizce dersi verilmeye baglanmasrdrr Burada amag ingilizce

günlük bazr diyaloglarrn ve basit dil kalrplarrnrn öf,retilmesidir.

4. Srnrf Dönemi
ügüncü a5amanrn devreye girdigi bu dönemde önceki stnrflardan farkh olarak müfredata Fen

Bilimi ve Sosyal Bilgiler gibi yeni dersler eklenerek program daha da zenginleltirilir. Ancak Kü rtCe

anlatrlan, (örece kolay bir müfredat dersi aynr zamanda Türkge olarak da ötretilmeye baSlantr

ve bu derste kullanrlan dilbilgisi konularrna paralel olarak TürkEe dilbilgisi dersi verilir. Onun

dtSlndaki dersler sadece Kürtee verilmeye devam eder. ingilizce bu atamadan itibaren yazrlr dil

olarak öf,retilmeye ba$lanrr. Karirlalttrmah Diyalekt derslerinde ise bu a5amada ötrencilere fabl

ve geleneksel masallann yerine modern öyküler okunur.

5. Srnrf Dönemi
Bu dönemde, önceki yrl izlenen program büyük oranda devam eder. sadece önce Kürtqe sonra

Türkqe verilen ders sayrsr ikiye grkarrlrr ve Türkqe dersinde bu müfredat derslerinin iqeriklerine

paralel Türkqe dilbilgisi dersleri devam eder. Bunlarrn dtgrnda ingilizce dersi ve Kar$rlattrrmäll

Diyalekt derslerinde öykü okunmaya devam edilir.
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5, Srnrf Dönemi
Dördüncü alamanrn ba5ladttt bu dönemde bir önceki dönemde izlenen programdan farklt olarak
Türk(e verilen görece hafif müfredat dersleri artrk sadece Türkqe verilmeye baglanrr. Diler bir
deyi5le, aynr dersin daha önce Kürtqe de verilmi5 olmasr beklenmez. Türkge Dilbilgisi dersinde
Türkge i5lenen müfredat derslerine paralel dilbilgisi öäretilmeye devam edilir. ingilizce ders saati
ügten dörde grkarrlrr. Aynca Karlrlaltrrmalr Diyalekt dersi de ilk kez bu a1amada yazrlt metinler
kullanrla ra k ötretilmeye baglanrr.

7. Srnrf Dönemi
Bu dönemde, bir önceki dönemin derslerine neredeyse aynen devam edilir. Farklr olarak sadece
Kürtqe i5lenen bir müfredat dersi aynr hafta i(inde ingilizce iglenmeye ba5lanrr. ingilizce dersinde
ise bu müfredat konularrna paralel dilbilgisi ve kelime dersi verilir. Aynca programa Akademik
Kar$rla5trrmalr Diyalekt dersi eklenir. Bu derste kargllagtrrmalr olarak ö{retilen söz konus.
diyalektte okuma veyazma becerileri geli$tirilmeye galr5rlrr, ötrencilerin geqitliakademik metinleri
bu diyalektte okumalarr beklenir ve akademik metinler yazmalarr teqvik edilir. Onun drqrnda,
segmeli dersler ögrencilerin tercihlerine göre degilir.

8. Srnlf Dönemi
Bu dönemde tamamen bir önceki dönemde izlenen programa devam edilir. Sadece seqmeli
dersler, ö{renci lerin terci hlerine göre degi$i r.
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Okulöncesi Dönemi
Bu dönemde hedef, ötrencinin Kürtqe ve Türkge dillerinde sözel dil geli$iminin saf,lanmast ve

Karlrla5trrmah Diyalekti haftada iki gün birer saat oyunlar oynayarak tanrmaya baSlamastdtr. B-

a5amada, yazrlr malzemeden gok ge5itli görseller aracrlrf,ryla gocuf,un gördüklerini basit sözcüklerle

anlatmasr beklenir. Kürtge ve Türkqe derslerinde genel olarak TPR (Total Physical Response)

teknikleri kullanrlarak dil geligimi te5vik edilir. Bu dönemde henüz ingilizce devreye girmemittir,

'r. Srnrf Dönemi
Bu dönemde hedef öf,rencilerin sözel Kürtqe ve Türkge geli$imlerinin devam etmesi ve Kürtee

okuma-yazma öfrenmeye baqlamasrdtr. Egitimin dili Kürt(e ve Türkgedir. Ancak bu dönemde

Türkqe yazrlr metinler henüz okunmaya ba5lanmaz. Ayrrca birer saat Karsrla$trrmall Diyalekt oyun

saatine deväm edilir. Bu a5amada henüz ingilizce ölretilmeye ba;lanmaz.

2. Srnrf Dönemi
Bu dönemde öfrencilerin Kürtge sözel ve yaztlt becerileri geliltirilmeye devam ederken, Kürtqede

kazanrlan okur-yazarhk becerileri kaqtla5trrma yöntemi ile Türkge ye aktarrlrr. Böylece Türkqede

de okur-yazarlrk ba5lamr; olur. Son olarak haftada iki gün birer saat Kar5rla5trrmah Diyalekt dersi

devam eder, ancak bu sefer öf,rencilere sadece fabl veya geleneksel masallar anlatrhr.

3. Srnrf Dönemi
Bu dönemde z. srnrftaki derslere devam edilir. Kürtqe ve Türkge'nin sözel ve yazrlr kullanrmr ile

Kar5rla5trrmah Diyalektte fabl ve geleneksel masallarrn anlatrmr sürdürülür. Tek fark, 3. srnrfta ilk
kez haftada üq saat sözel ingilizce dersinin verilmeye ba5lanmastdtr. Burada amaE ingilizce günlük

bazr konu5malarrn ve basit dil kahplartnrn ötretilmesidir

4. Srnrf Dönemi
Üqüncü aSamanrn devreye girdifli bu dönemde önceki stntflardan farklr olarak müfredata Fen

Bilimi ve Sosyal Bilsiler gibi yeni dersler eklenerek program daha da zenginleqtirilir. Müfredat

derslerinde kullanrlan metinlere paralel olarak Kürtqe ve Türkqe dilbilgisi dersleri verilir.
Öfrencilerin tercihlerine göre bir veya iki segmeli ders de eklenir progra ma. ingilizce bu a5amadan

itibaren yazrh dil olarak ögretilmeye baqlanrr. Kar5rlaStrrmah Diyalekt dersinde ise bu aqamada

öf,rencilere fabl ve geleneksel masallartn yerine modern öyküler okunur.

5, Srnrf Dönemi
Bu dönemde, önceki yrl izlenen program önemli ölqüde devam eder. Sadece öf,rencilerin

tercihlerine göre seemeli dersler farklrlrk gösterebilir.

6. Srnrf Dönemi
Dördüncü agamanrn ba5ladrf,r bu dönemde önceki srnrflardan fark| olarak eklenen yeni derslerle

program daha da zenginle$tirilir. Müfredat derslerinde kullanrlan metinlere paralel olarak Kü rtge

ve Tü rkqe d ilbilgisi dersleri verilir. Ayrrca giftd illi i5len m i5 bir müfredat dersi ingilizce iSlenir ve bu

derse paralel ingilizce dilbilgisi dersi verilir. Bununla birlilikte Kargrla$trrmalr Diyalekt dersi de ilk
kez bu a5amada yazrlr metinler kullanrlarak öfretilmeye ballanrr. Bunlarrn drqrnda öf,rencilerin

tercihlerine göre iki seqmeli ders daha eklenir programa.
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ANADiLiTEMELLi (oKDiLLi VE qoKD|YALEKTLi DiNAMiK EÖiTiM

l. Srnrf Dönemi
Bu dönemde, bir önceki dönemdeki derslere neredeyse aynen deva m ed ilir. Fa rklr ola ra k a kadem ik

Ka r5rla5trrmah Diya lekt dersi verilir. Bu derste Karqrlaqtrrma lr Diyalektte oku ma ve yazmä becerileri
gelistirilmeye Ealrqrhr, ötrencilerin ee$itli akademik metinleri bu diyalektie okumalan beklenir
ve akademik metin yazmalarr teSvik edilir. Sadece seqmeli dersler, öf,rencilerin tercihlerine göre

degigir.

8. Srnrf Dönemi
Bu dönemde bütünüyle bir önceki dönemde izlenen programa devam

dersler, ö$renci lerin tercih leri ne göre def, i5ir.

Sadece seqmeli
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ANADiLiTEMELLi coKDiLLi VE qoKDiYALEKTLi DiNAMiK EöiTiM

Okulöncesi Dönemi
Bu dönemde hedef, öf,rencinin Tü rkqe ve Kü rtge dillerinde sözel dil geli$iminin saglänmasrdtr.
Bu a5amada qocuta yaztlt malzemelerden Eok qeSitli görseller gösterilerek sözlü dil becerilerinin
geli$tirilmeye Eah5rlrr. Cenel olarakTPR (Tota I Physical Response) teknikleri kullanrlarak dil gelilimi
telvik edilir. Efitimin dili temel olarak öf,rencinin en iyi bildiäiTürkqe dilinde yaprlmaktadrr, ancak
her gÜn birer saat sözel Kürtqe ögrenimi yaprlrr. Bu dönemde henüz ingilizce ve Kargrla5trrmalr
Diyalekt dersleri devreye girmemiltir.

r, Srnrf Dönemi
Bu dönemde hedef sözlü Türkce ve Kürtce geliliminin devam etmesi ve Türkqe okuma-yazma
ögrenmeye baSlanrlmasrdrr. Egitim diliTürkgedir. Ancak her gün birer saat KürtEe ders verilerek
sözel Kürtge'nin gelisiminin devamr saflanrr. Kü rtqe dersleri, temel olarak gündelik Kürtqe'nin
ögretilmesini hedefler. Bu asamada henüz ingilizce ve Kar5rlagtrrmalr Diyalekt ö{retilmeye
baglan maz.

r. Srnrf Dönemi
Bu dönemde Türkqe sözel ve yazrlr becerileri geliltirilmeye devam eder. yine her gün birer saat
Kürtee ders verilir, ancak bu sefer TürkEe'de edinilen okur-yazarhk becerileri aktarrm tekniklel
kullanrlarak Kürtee'ye aktarrlrr. Böylece ikinci dilde de okur-yazarhk baglamrS olur. Bu a$amada
henüz ingilizce ve Kar5rla5trrmalr Diyalekt ögretilmeye baglanmaz.

3. Srnrf Dönemi
Bu dönemde z. srnrfta ötretilenlere ek olarak Türkqe i$lenmil bir müfredat dersi aynr zamanda
Kürtqe verilmeye baqlanrr ve bu derse paralel olarak KürtEe dilbilgisi dersi verilir. Ayrrca,3. srnrfta
ilk kez haftada üc saat sözel ingilizce dersi verilmeye ba5lanrr. Burada amaq ingilizce günlük bazl
konu5malartn ve basit dil kaltplarrnrn öf,retilmesidir. Bu a5amada henüz Kar5rla5trrmalt Diyalekt
ötretilmeye baqla n maz.

4. Srnrf Dönemi
ÜEüncü agamanrn devreye girdif,i bu dönemde müfredata Fen Bilimi ve sosyal Bilgiler gibi yena
dersler eklenerek Program zenginle$tirilir. Dersler genel olarakTürkge iglenir ancak daha Türkge
iSlenmi5 iki müfredat dersi, Kürtqe de iglenir. Kü rtqe dilbilgisi dersinde de bu müfredat derslerine
pa ralel d il ve sözcü k geli$tirilir. ingilizce bu a5amadan itiba ren yazrlr dil olarak ögretilmeye ba5lan rr.
Bu a5amada henüz Karlrlastrrmalr Diyalekt ö{retilmeye ba5lanmaz. Ayrrca bu dönemde ilk kez bazr
dersler seEmeli ola rak verilir.

5. Srnrf Dönemi
Bu dönemde, önceki dönemler aynen izlenir. Sadece ölrenci tercihlerine göre segmeli dersler
farklrlrk gösterebilir.

5. Srnrf Dönemi
Dördüncü asamanrn ba5ladrf,r bu dönemde zorunlu ve segmeli birgokyeni ders eklenerek program
daha da zenginlegtirilir. önceki dönemde izlenen programdan farkh olarak hem Tü rkge hem
Kürtce verilen dersler artrk sadece Kü rtqe verilmeye ba5lanrr. Aynr dersin Türkge'sinin daha önce
illenmis olmasr beklenmez. Kürtqe dilbilgisi dersinde Kürtqe i$lenen müfredat derslerine paralel
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dilbilgisi ögretilmeye devam edilir. ingilizce ders saati ügten dörde grkarrltr. Ayrrca bu dönemde ilk

kez Kar;rla5trrmalr Diyalekt dersi verilir.

7. Srnlf Dönemi
Bu dönemde, bir önceki döneme neredeyse aynen devam edilir. Fa rkh olarak sädece Tü rkqe islenen

bir müfredat dersi aynr hafta iginde ingilizce illenmeye ba5lanrr. ingilizce dersinde ise bu müfredat

konularrna paralel dilbilgisi ve sözcük dersi verilir. Ayrrca ögrenci tercihlerine göre iki seqmeli ders

Türkqe, Kü rtqe veya ingilizce dillerinden birinde verilir. Karqrlagtrrmah Diyalekt dersine de yine bir

önceki senedeki gibi devam edilir

8. Srnrf Dönemi
Bu dönemde bütünüyle bir önceki dönemde izlenen Programa devam edilir' Sadece sesmeli

dersler, öf rencilerin tercihlerine göre deBiSir.
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Okulöncesi Dönemi
Bu dönemde hedef, ötrencinin KürtEe dilinde sözel dil gelisiminin saf,lanmasrdrr. Bu a;amada
Eocuta yazrlr malzemelerden Eok qelitli görseller gösterilerek, goculun anlamlr sözcüklerle
kendini ifade etmesi te5vik edilir. Genel olarak TPR teknikleri kullanrlarak dil geli5imi desteklenir.
Bu dönemde henüzTürkqe, ingilizce ve Kar$rlaltrrmalr Diyalekt devreye girmemittir.

r. 5rnrf Dönemi
Bu dönemde hedef sözel Kürtte gelisiminin devam etmesi ve okur-yazarlrk becerilerinin
kazandtrtlmastdtr. Bu a5amada okur-yazarhk becerileri temel olarak Kürtge üzerinden ölretilmeye
Call$lltr ancak ötretmenlerin hepsinin ayrrca Türkqe bilmesi de gerekir, zira ögrencilerin zorlandrfr
yerlerdeTürkgeden faydalanrlarak kargrlaqtrrmalr okur-yazarlrk e$itimiverilir. E[itimin d ili Kürteedir.
Kürtge dersleri, bu a5amada daha gok gündelik konusmalarr esas alan bir Kürtce öfretilmesini
hedefler. Bu aEamada henüz ingilizce ve Kargrlagtrrmalr Diyalekt ölretilmeye ba$lanmaz.

u. Srnrf Dönemi
Bu dönemde Kü rtge sözel ve yazrlr beceriler geliltirilmeye devam eder. Haftada üq gün birer
saat TürkEe ders verilir ve sözel Türkqe dil geli$imi desteklenir. Bu atamada henüz ingilizce ve
Ka rSrlagtrrma lr Diyalekt ötretilmeye baqlanmaz.

3. Srnrf Dönemi
Bu dönemde z. stntftaki derslere devam edilir. Bu srnrfta ilk kez yaztlt Türk{e ve haftada üg saat
sözel ingilizce dersleri verilmeye ba5lanrr. Burada amaE ingilizce gündelik konu5ma d ilin in ve basit
dil kalrplarrnrn öf,retilmesidir. Bu aqamada henüz KarSrlaStrrmalr Diyalekt öäretilmeye ba5lanmaz.

4. Srnrf Dönemi
Ügüncü a5amanrn ba5ladrfr bu dönemde müfredata Fen Bilimi ve Sosyal Bilgiler gibi yeni dersler
eklenerek program zenginle5tirilir. Dersler genel olarak Kürtqe iSlenir ancak bir müfredat dersi
Türkge iSlenir. ingilizce bu a5amadan itibaren yazrlr dil olarak ö(retilmeye ba5lanrr. Bu a$amada
henüz Kar;rlaStrrmalr Diyalekt öEretilmez. Aynca bu dönemde ilk kez bazr dersler seqmeli olarak
verilir.

5. Srnrf Dönemi
Bu dönemde, önceki dönem oldugu gibi izlenir. Sadece Türkge müfredat dersi sayrsr birden ikiye
Erkarrlrr. Aynca ögrenci tercihlerine (öre segmeli dersler farklrlrk gösterebilir.

6. Srnrf Dönemi
Dörd ü ncü asama n In baglad rf,r bu dönemde zoru n lu ve seqmeli birgok yen i ders eklenerek progra m
daha da zenginle$tirilir. Böylece ögrencilerin Türkle veya KürtEe alabilecekleri ders sayrsr artmrg
olur. Ingilizce ders saati ügten dörde qrkänlrr. Aynca bu dönemde ilk kez Kargrla5trrmalr Diyalekt
dersi verilmeye bagla nrr.

7. Srnrf Dönemi
Bu dönemde, bir önceki döneme neredeyse oldugu gibi devam edilir. Sadece farklr olarak Türkqe
veya Kürtge iSlenen bir müfredat dersi aynt hafta iEinde ingilizce i5lenmeye batlanrr. ingilizce
dersinde ise bu müfredat konulartna paralel dilbilgisi ve sözcük dersi verilir. Aynca ögrencilerin
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tercihine göre iki segmeli dersTü rkge, Kü rtqe veya ingilizce d illerinden birinde verilir. Ka r$rlaltrrma ll

Diyalekt dersi devam eder.

8. Srnrf Dönemi
Bu dönemde bütünüyle bir önceki dönemde izlenen programa devam edilir. Sadece seEmeli

dersler, ötrencilerin tercihlerine göre degiEir.

t.2o. Gegi$ Dönemi Kürtge E[itimi

Yu ka rrda srra la nan modeller, ilk kez ef,itime ba5layaca k Kü rt ölrenciler d ü5ü nü lerek haztrla n mtgttr.

Oysa hali hazrrda Kürt öfrencilerin hepsi tekdilli Türk okullartna devam etmek zorundrr. Anadili

temelli gokdilli ef,itim ilkesel olarak kabul edildi[inde bu ögrencilerin geriye dönüp en ba5tan

ba5lamasr mümkün de[ildir. Dolayrsryla bu öf,rencilerin bulunduklarr a5amadan itibaren Kürtge

egitimi almalafl gerekecektir. Yine ölrencilerin sosyodilsel özellikleri hesaba katrlarak üq farktr

ögrenci grubu düSünülerek devam eden efitime müdahalede bulunulabilir.

Kürtgesi iyi düzeyde olan öf,renciler: Bu gruba giren ögrenciler, daha qok okul drgrnda etkin bir
gekilde Kürtqe konuEmaya devam edebilen kigilerdir. Okulöncesi ve r. srnrf hariE, etitimin hangi

kademesinde olu rlarsa olsunlarTü rkEe okur-yazarlrk becerileri kazandrklan dü$ünülürse bu öfrenciler
iEin KarllaStrrmalr Okur-yazarlrk Aktarrmr dersleri verilerek, Tü rkEe dilinde kazandrklan becerilerin

Kürtqeye aktarrlmasr saglanrr En fazla bir yrl iginde bu aktanm ileri düzeylere ula5abilir. Bundan

sonraki a5amalarda ise bazr müfredat derslerini Kürtqe almaya baqlayabilirler. Bu sayede yazrlr alanda

da dengeli bir Eokdillilik geli$tirilmi$ olur. Aktartm dersleri müfredata ders olarak eklenebilir.

Kürtqesi gok az olan öfrenciler: Bu durumda olan ögrenciler iein yine müfredata Kürtge

Canlandrrma Dersi eklenerek, ders 5eklinde ögrencilerin Kürteelerini geligtirmeleri ve edilgen

durumdaki Kürtqe bilgilerini yeniden hatrrla ma/can landrrma la n saf,lanrr. ilerleyen a5amalarda

bazr müfredat dersleri Kürtqe verilmeye baglanabilir.

Hif Kürtge bilmeyen ölrenciler: Bu durumdaki öf,renciler iginse ba5langrg düzeyinden en ileri
düzeye kadar Kürtqe dil dersleri verilir. Bu derslere Kürt olmayan ölrenciler de kaülabilir. Amaq

öncelikle gündelik Kürtqe, sonraki agamalarda akademik amaglar iqin kullanrlabilecek Kürtqe

ögretmektir.

ölrenciler d r5rnda a na ba ba la r iEin de oku lla rda Kü rtqe ku rsla n d üzen lenebilir. Bu nu n iein de yine

onlarrn sosyodilsel özellik ve ihtiyaglarrna göre Kü rtle okur-yazarhk kurslart ve Yetiskin Egitimi
verilebilir. Bu kurslar hafta iqi akgamlarr veya hafta sonu okullarda düzenlenebilir.

Cerek ö(renciler gerekse de ana babalar igin düzenlenecek Kürtqe derslerinde yine gokdilli efitim
modellerimizde önerditimiz Eleqtirel/Dönü5türücü Egitim ve Ele5tirel Okur-yazarlrk anlayrqrna

göre program hazrrla n ma lrd tr.

ls7

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



Sonug

Sonuq olarak, bu raporun en ba5rnda söylenenler en sonunda da söylenebilir. Anadili temelli
qokdilli bir ef,itim anlayr5r sadece Kürtler iCin degil, Türkler dahil Türkiyedeki tüm kesimler igin
gerekli ve önemlidir. Bu hem toplumsal barr5rn satlanmaslnda, hem de halklar arasrnda eSit

iligkilerin kurulmasrnda önemli bir rol oynayabilir.

Bu räpor, bugüne kadar yürütülen etitimde anadilinin kullanrlmasr tartrEmalarrna katklda
bulunmak amacryla hazrrlanmrStrr. Zira daha önce farklr ülke örnekleri verilerek tartr5llan
Türkiyedeegitimdefarkhgruplannanadilleri nasrl ku lla n rlabilir ta rtrlmasrna ilk kez somut e{itim
modelleri önerilerek, anadili temelli gokdilli efitimin nasrl mümkün olabilece{i gösterilmektedir.
Üstelik bu yaprhrken, diller arasr ili5kiler, dillerin öfrenilmesi, e(itim anlayrslan, okur-yazarlrk
türleri, lehge ve afrzlarrn egitimde kullanrlmasr, öf,renci gruplarrnrn birgok agrdan benze5mezli[i
gibi gok sayrda konuyla ilgili yeni bir söz ve söylem üretmenin de kaygrsr tagrnmaktadrr.

Umut ediyoruz, bu qalrqma e;itlikei ve herkesin özgürce kendini ve kimlitini ifade edebileceEi bir
dünyanrn yaratrlmasrnda atrlacak ad rmlara katkrda bulunabil ir.
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Türkiye'de, ef,itimde anadilinin kullanrlmasr ve Kürtqe'nin
durumuna yönelik önemli $eliqmelerin ve ta rtr5ma la rrn
ya;andr[r bir dönemde kaleme alrnan bu qalr5ma, Kürtqe ve
dif,er tüm anadillerinin etitimde uygulanabilmesi iqin somut
öneri I er su n maktad r r. Tü rkiye de konu5u la n d il I eri n statü leri n i n

ancak toplumsal barrq ve uzla5r saälandtktan sonra belirlenecegi
yönündeki görü$ün aksine, toplumsal barr5 ve uzla$tnrn
saflanmasr yolunda anadilitemelli qokdilli bir elitim anlayrsrnrn
benimsenmesinin gok önemli bir adrm olacattnr dü5ünüyoruz.

(alrSmada, anadili temelli gokdilli e[itim meselesi ele5tirel
bir yakla;rmla ele altnmakta, Kürt gocuklarrnrn sosyal, dilsel,
eEitimsel ve siyasal özellikleri ile ailelerinin talepleri göz önünde
bulundurularak Kürt ötrencilerin elitimlerinde kullanrlmak
üzere somut öneriler ortaya konmaktadrr. Buradan hareketle,
her biri dillerarasr sosyal ve psikodilsel iliqkiler ile Kürtge'nin
agrz ve lehCe farklrlrklarrnr göz önünde bulunduran dört anadili
temelli qokdilli e(itim modeli önerilmektedir. Öte yandan,
toplumsal cinsiyet, srnrf, inang ve tutumlara referansla Kürt
öf, renci leri n sosyod i lsel heterojen profi | leri de ta rtrgr I ma ktadr r.

Ayrrca okur-yazarlrk kavramrnr ele5tirel bir 5ekilde yeniden
def;erlendi ren, ele5ti relldönü$tü rücü bi reyler ve toplu mla rr n
yetismesini amaglayan Eokdilli yeni bir etitim anlayrqrnr
savu n ma ktad rr.

Bu qalr5manrn, Türkiye'de gokdilli ve Eokkültürlü bir gelecek
tahayyül edebilmek üzere yürütülen bilimsel tartr5malarda
yeni perspektiflerin önünü aeacalrnrve anadili temelli efitim
talepleri olan tüm halklarrn dil mücadelelerine olumlu bir katkr
saElayacagrnr umuyoruz.
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