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coPYRiGHT o EYLÜL 2o12

BU YAYININ TUM HAKLARI SAKLIDIR. YAYININ HIEBIR

BÖLÜMÜ DiYARBAKIR SIYASAL VE SoSYAL ARAsTIRMALAR

ENSTiTÜ5Ü'NÜN (DiSA) iZNi OLIVADAN ELEKTRONiK VEYA

I\4EKANiK (FOTOKOPi, KAYIT VEYA BiLCi DEPOLAMA, VB.)

YO LLAR LA COEALTILAMAZ.

BU qALISN4ADA YER ALAN 6ORUSLER BIR KURUM OLARAh
D iSA'N IN cÖ RÜ5 LER iYLE BiREBiR Ö R I Ü 5 N4 E Y E B i L i R .

[ingdoI'l of rh€ NEtherlands

KATKILARIYLA.
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NOT

BU qALISMA DiYARBAKIR SiYASAL VE SOSYAL ARASTIRMALAR ENSTiTÜ5Ü
(DiSA) TARAFINDAN HOLLANDA BÜYÜKELqiLiöi MATRA FoNU'NUN
MALi DEsTEöi iLE yüRüTüLEN "EöiTiMDE ANADiLi vE qiFrDiLLiLiK
i LE FARKI N DALIöI ARTI RN4A PRoJ Esi" KAPSAMI N DA HAzI RLAN M I5TI R.

qALT5MADA DiLE CETiRiLEN CöRÜ5LER YAZARA AiTTiR;

HOLLANDA BÜYÜKELeiLiÖi yA DA DiSA'NrN cÖRÜSLERiyrE BiREBiR

ö Rrü sM EYE BiLiR.

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



TESEKKÜR

TOPLUMSAL CiNSiYET. EöiTiM VE ANADiLi RAPORUNUN HAZIRLANMASI

PEK EOK KiSINiN EMEöi VE DÜ5ÜN5EL KATKIsIYLA CERqEKLESTi,

Di5A,N I N DÜzEN LED i öi Öö R ETM EN CALISTAYLARI NA KATI LARAK

ZAMANLARINI, FiKiRLERiNi VE TECRÜBELERiNi BiZLERLE PAYLAsAN

TÜM ööRETMENLERE; cALISMANIN iLK HALiNi oKUYUP UFUK AqIcI
cÖRÜ5, ÖNERi VE ELESTiRiLERiYLE BA$TA SEMSA özAR, DiLAN
BozcAN, ATALAy cö(ER oLMAK üzERE, TüM DisA üvrlrniue;
METNiN iLK TAsLAöI oRTAYA qIKTIKTAN SONRA ONU BÜYÜK BIR

TITIzLiKLE iNcELEYEREK qoK ÖNEMLi UYARILARDA BULUNAN VE SON

HALiNE 6ELMESiNE yARDrMcr oLAN HANDAN CAöLAYAN'A CoK SEy
BoRqLUyuM. N4ETNiN soN oKUMAsrNryApAN BERiL EyüBoöLU'NA DA

AYRIcA TESEKKÜR EDERiM. öTE YANDAN 5AöLADIöI öNEMLi MADDi
DEsTEK DoLAYISIYLA HoLLANDA BÜYÜKELCiLiöi'NE TESEKKÜRLERiMi

SUNUYORUM.

TÜM BU DESTEKLERiN YoKLUEUNDA BU qALISMANIN SiZLERE

u LAgMAsr N,rüMKüN o LAMAZD r.

YAZAR

r\4. SERiF DERiNcE

M. SERiF DERiNcE, sABANcr üNivERsirEsi vE BoöAZiei
ÜNiVERSiTESi'NDE KÜRTqE DERSLERi VERMEKTE, AYNI ZAMANDA

N4iMAR siNAN ÜNiVERSITESI sosYoLoJI ANABILIM DALINDA
DoKTo RAst N I yApMAKTAD I R. DisA'N I N yAyt N LADId I Di L yARAst

CALISMASI N DA YAPI LAN ALAN ARA$TI RMASI N DA SORUM LU LU K ALI P

SAHA VERiLERi iLE iLciLi BÖLÜMÜ YAZMISTIR. AYRIcA BU qALISMANIN

DA BiR PARqASI oLDUöU ..EöiTiMDE ANADiLi VE qiFTDiLLiLiK iLE

iLciLi FARKrNDALrör ARTrRMA pRoJEsl"NIN soRUMLUsUDUR. BU

pRoJE KApSAMTNDA KüRTqE-TüRKCE qiFTDiLLi ALTr ADET BRoSüRüN
HAZIRLANMASINI oRcANizE ETMiSTiR VE TÜRKiYE,DEKi FARKLI

özELLiK vE iHTiyACLARA sAHip KüRT ööRENcILERIN EöITIMLERiNDE
KULLANILABiLEcEK "ANADiLi TEMELLi qoKDiLLi vE qoKDiyALEKTLi

EEiTiM MoDELLERI,, BA5LIKLI eoKDiLLi EöiTiM MoDELLERi öNERiLERI
RAPoRUNUN YAZARIDIR, LisANs VE YÜKsEK LisANs DEREcELERiNi

BoöAziqi üNivERsiTESi yABANcr DiLLER EöiriMi ALANTNDA ALAN
DERiNcE'NIN eESiTLi DERcI VE cAzETELERDE KÜRTcE, ANADiLI,
EEiTiN4 VE oKUR.YAZARLIK KoNULARINDA MAKALE VE YAZILARI

YAY IM LAN M ISTI R.
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IOPLJMSAL C NSiYEi EC TiM VE AN,\D L

Girig

Ca rol Benson, U N ESCO igin hazrrlad r(r "Krz (ocu kla rrn rn E(ltim inde Anad ilin in Ro lü

ve E5itsizlik" konulu raporda, e5itsizliklerin sürekli olarak yeniden üretilmesinde
temel mekanizmalardan birinin dil, özellikle de efitimde kullanrlan dil oldu(unu
söylemektedir. Rapora göre, dilin belirleyicilerinden birisi olduf,u bu egitsizliklere
maruz kalan topluluklar ieinde, anadili egitim dilinden farklr olan krz gocuklarr

ve kadrnlar daha fazla ayrrmcrlrf,a uIramaktadrr.' Benzer 5ekilde Stromquist de,

etitimde göreceli olarak cinsiyet e$itliginin saflandr[r bölgelerde dahi, soruna

bu bölgelerdeki farklr etnik topluluklar ve yoksullar aqrsrndan bakrldr(rnda, ciddi
e5itsizlikler olduf,unu dile getirir.' Zira söz konusu ara5trrmalarrn da gösterdiäi
gibi, dünyanrn bircok bölgesinde en dü5ük gelire sahip insanlar genelde söz

konusu bölgeveya ülkede konugulan egemen dilden farklrbirdil konu5makta olan

farkh etnisitelerden insanlardrr. Ayflca bu insanlann mensup olduf,u topluluklar
genelde egemen toplulu[un ölCütleri üzerine kurulmu5 olan devletin sosyal,

siyasal, saf,lrk ve egitim imkänlarrndan e5it 5ekilde yararlanamazlar. Bu dr5arrda

brrakrlmanrn birEok 5ekli olsa da, en belirgin stratejilerden biri söz konusu

topluluklann konu5tutu anadilinin marjinalleqtirilmesi yoluyla yaprlmaktadrr.

Örnefin pek Eok ki5i egemen dili bilmedigi, sosyal, siyasal ve ekonomik ortam
gokdillili[e izin vermediti ve iginde bulundu(u ortamda sadece egemen ulusun
dili häkim oldugu igin bu gibi ortamlarda varlrk gösteremez. Üstelik egemenlerin
dilini bilse de qotu zaman farklr bir aksanla konu5tu(u iEin yine ayrrmcrlrf,a ve

dr5lanmaya ufrayabilmektedir. Egemen d illeri sosyal, siyasalve ekonomik hayatta

kullanabilmek agrsrndan kadrnlarrn sahip oldugu imkänlar ee5itli nedenlerden
dolayr erkeklere göre gok da ha azd rr.r

Diyarbakrr Siyasal ve Sosyal Aragtrrmalar Enstitüsü (DiSA) olarak zorr yrlrnda

düzenledi{imiz ögretmen (alrstaylanna katrlan ögretmenlerin aktardrgr gözlem

ve deneyimler de resmi dil politikalannrn Kürt ögrenciler üzerindeki etkilerinin
toplumsal cinsiyete göre farklrlrklar gösterebildiEi geklindeydi. Söz konusu
galr5taylarrn ilki 7 Mayrs zorr tarihinde baqta Diyarbakrr olmak üzere, lrrnak,
Bingö1, Hakkäri, Van, Urfa ve Batman gibi 5ehirlerde Ealr5an Kürt öf,retmenlerin
katrlrmryla Diyarbakrr'da; ikincisi ise 4-5 Temmuz zorr tarihinde, yogun Kürt

!öEü alan Ankara, lstanbul, Mersin, lzmir gibi kentlerde, daha qok gögeden

Kürtlerin yaSadrär bölgelerdeki okullarda galr5an öf,retmenlerin katrlrmr ile yine

Diyarbakrr'da gergekle5tirildi. (alr5taylarda Kürt ögrencilerin okul deneyimlerini
belirleyen dilsel, psikolojik, siyasal, toplumsal etkenler tartrgrldr. Bu gerqevede

konuEulan konulardan biri de krz gocuklarrnrn okul tecrübeleriydi. Qalr5taylara
katrlan ö(retmenler, anadili Kürtqe olan krz ve of,lan qocuklannrn Türkqe tekdilli
efitimden etkilenme bigimlerinin farklr olduf,unu dile getirdiler. Ö!retmenlerin
qo{u, krz Eocuklarrnrn of,lan gocuklaflna oranla daha az okula devam edebildiäini,
derslerde daha sessiz kaldrklarrnr ve uzun vadede anadillerini Eok daha hrzlr

unuttuklannr payla5trlar
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Ti5 YEI LÜ I M VE ANAD L

Bu saptamalar, Türkiyedeki Kürt krz gocuklarrnrn e[itimleri ve kargr kar5rya

kaldrklarr egitsizlikler üzerine dü$ünülürken, anadili hususunun ve resmi dil
politikalarrnrn da hesaba katrlmasr gerektilini ortaya grkarmaktadrr. Böyle bir
gaba Kürt qocuklarrnrn, özellikle de ktzlann, egitim tecrübelerini ve ihtiyaglartnt
anlamak agrsrndan önemlidir. Zira Benson'un da dedi[i gibi aynmcrlrÄa ulrayan
topluluklarrn maruz kaldrfr tecrübeleri anlamak, söz konusu ayrrmcrlrklan
ya5ayan topluluklarrn lehine i5leyecek bir efitim sistemi talep etmenin veya

geliltirmenin en önemli adrmlarrndan birisidir. Bu yaprlmadrtrnda, ileri sürülen
öneri ve degisiklikler genelde esitsizlikleri üreten ve sadece belli segkinlerin
kar5rlayabildifi standartlar olmaktan öteye geqememektedir.4

Bu noktadan hareketle hazrrlanan bu galrqmanrn amaglarrnr qöyle srralayabiliriz:

Efitimde toplumsal cinsiyet e5itsizlikleri konusunu ataerkil ulus-devlet
politi kalarr ve u lusla ra rasr kampanya deneyimleriyle birlikte tartrtma k;

Türkiye de krz qocuklarrnrn okullu la5trrrlmasr ile ilgil i yü rütülen qe$itli

kampanyalarrn söylem ve uygulamalanna ele5tirel bir gözle bakmak;

Toplumsal cinsiyet e5itsizlif,iyle anadili pratiklerinin kesiqme bigimleri
ha kkrnda d 0$ü n mek;

Kürt krz ögrencilerin dil deneyimleriyle ilgili kesin olmayan bazr

gözlem leri ta rtrgmaya aqma k,

Bu amaElara ula5abilmek igin, qalr5mada öncelikle toplumsal cinsiyetin egitim ve

anadili ile ili5kisi ulus-devlet politikalanyla birlikte agrklanmaktadrr. Daha sonra

egitim aqrsrndan toplumsal cinsiyeti ele alrq 5ekillerine göre farklr yaklaSrmlarrn

argümanlanna krsaca yerverilmektedir. izleyen bölümde iseTürkiye'deyürütülen
bazr kampanya ve galr5malara bu bilgiler 15rtrnda bakrlmaktadrr. Son olarak
Kürtler a{rsrn da n durum de$erlend irilmekte ve bazr önerile rde bulunulmaktadrr.

Rapor, genel olarak egitsizliklere maruz kalan tüm topluluklar iqin, özellikle
de krz gocuklarr iqin, egitimin gerqek anlamda kapsayro olmasrnrn anahtarrnrn
toplumsal cinsiyet farkrndalr!r ta5ryan anadili temelli, gokdilli bir ef,itim
anlayrgrnrn uygu la n masrn da old uf,u n u savu n ma ktad rr.

Ef itimde Toplumsal Cinsiyet Egitsizlili

Ef, itim, devletlerin resm i ideolojilerinin pekistiri lmesinde ve yeniden ü retilerek
topluma a5rlanmasrnda en önemli araglardan biri olarak görülür, Ba;ka bir
ifade ile ef,itim, devletin ideolojik aygrtlarr arasrnda en önemlilerden birisidir.
Toplumda var olan ve devletin karakterini de belirleyen güq ve iktidar ili$kileri
dolaysrz bir bigimde etitim sistemine yansrr. Bu nedenle, ülkeden ülkeye qegitli

farklrlrklar gösterse de devlet denetimindeki etitim sistemleri, elitsizlikEi,
cinsiyetEi, milliyetEi, rrkqr, ötekile5tirici unsurlar barrndrrmaya devam eder.

r6
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TOPLI]M3AL CIN! YLT ECII M VF ANADiLi

Özellikle toplumsal cinsiyet egitsizlilinin yeniden üretilmesinde egitim belirleyici
bir etkiye sahiptir. Sadece krz ve of,lan qocuklarrnrn eEitime erilimindeki
e5itsizliklerden dolayr defil, egitimin igeri[inin ve okul kültürünün, verili
toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretme ve pekiEtirmedeki etkisi nedeniyle
de bu böyledir.

Kuzey yanmkürenin zengin ülkeleri bir yana btrakrlrrsa, dünyantn pek qok

ülkesinde, krz qocuklan eäitime erilim konusunda elit $ansa sahip de[ildir.
Oku maz-yazmazlrk daha gok kadrnlann sorunu olurken, krz gocuklarrnrn
okullula$ma oranr oglan gocuklarrnrn gerisinde olup okula ba5layanlarrn da bir
krsmr bitiremeden okuldan uzakla5mak zorunda kalmaktadrr. Kaynaklara ula5rm,
ya$am ko$ullannrn iyile5tirilmesi (ibi olanaklara eri5imde efitimin belirleyici rolü
göz önüne alrndrf,rnda, krz gocuklarr ve kadrnlar a(tstndan egitime erisimdeki
eqitsizli[in yoksullugu adeta ku$aktan kuga[a aktarrlan bir kadere dönü5türdü!ü
söylenebilir.

Efitimde cinsiyet elitsizli[i sorununun boyutlarr, etitime eriqimdeki egitsizlikten
ibaretdefildir.Yukarda d ile getirildigi gibi egitimin iqeriginin ve okul kültürünün
de cinsiyet elitsizliginin yeniden üretilmesinde önemli bir rolü vardrr. Nitekim
cinsiyetqi özellikleri ve önyargrlarryla okul bilgilerinin toplumsal cinsiyet
rollerinin 5ekillenmesinde anahtar rol oynadr[rnr, gofunlukla toplu mda ki cinsiyet
hiyerargilerini ve e5itsizlikleri tartrlmaya aqmaktan ziyade sürdürülmelerine
katkrda bulundu[unu gösteren gok sayrda ara;ttrma bulunmaktadrr.5 Fevziye

Sayrlan'rn da vurguladrlr gibi, e{itim sistemleri hem okulda sunulan bilgisüre(leri
aracrlrf,ryla, hem de okulun sundugu kültürel iklim iginde, egemen cinsiyetgi
kalrpla5m rg yargrla n n ve degerle rin yen iden ü retim in de kilit rol oyna maya deva m
etmektedir.6 Cinsiyet rollerine ili5kin bu kalrp yargrlarrn yansrmalarrnr ders
kitaplannda aErk(a görmek mümkündür. Cerek yazllr metinlerde, gerekse görsel

malzemelerde kadrnlar ev ve annelik rolleri baflamrnda ve edilgen konumlarda
yer alrrken erkekler evin drqrndaki alanlarda ve etkin konumlarda yer altrlar.

örnefin Efitim-5en'in ilkögretim r,: ve 3. srnrf Hayat Bilgisi ders kitaplarr üzerine
yaptrgr bir ara5trrmaya göre, bu kitaplarda oglan locuklar bafrmsrz ve etkin, krz

gocuklarr ise edilgen ve baf,rmlr görülürken, meslek sahibi erkekler genellikle
yönetici ve denetleyici konumunda yer almaktadrr. Ayrrca, yetigkin kadrnlann
büyük qotunlu[u anne ve eS rollerinde, meslek sahibi kadrnlar ise annelik
rolünün devamrsayrlan ögretmenlik, hemqirelik, hasta bakrcrlr(r gibi mesleklerde
görülmektedir. Krz qocuklarr daha gok anne ve yeti5kin kadrnlarla birlikte o ku lda,
evde ve yakrn gevrede görülürken, of,lan gocuklarr daha qok baba ve yeti$kin

erkeklerle birlikte drqarrda yer alrr.7 Benzer Sekilde, Lütfi Krrba5otlu KrIg ve
Bircan Eyüp, 6. srnrfTürkge ders kitaplarrnda yaptrklarr igerik gözümlemesinde,
kadrn ve erkeklere sunulan toplumsal cinsiyet rollerinin, geleneksel anlaylStn

etkisinde kaldrf,rnr belirlemi!, kitaplarda kullanrlan resimler incelendiginde,
erkeklerin kadrnlardan daha fazla (örüldüf,ünü, meslek rollerinde erkeklerin
kadrnlara oranla daha farklrve ge5itli meslek gruplarr igerisinde sunuldu(unu ve

'17
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aile iqi rollerde kadrnlarrn daha fazla temsil edildigini gözlemlemi5tir. KitaPlarda

ev igleriyle ilgili rollerde kadrn evin iginde, erkek ise evin dt5tnda ve evin

geqimini säglayan aile blreyi olarak sunulmuqtur. Ki5ilikle ilgili cinsiyet rollerinde
ise kadrnlar zayrfve edilgen, erkekler güglü ve akrl flkir sahibi bireyler olarak
gösterilmiStir.s

Ef,itim Sen'in ortaötretimde okutulan Türk Edebiyatr, Dil ve Anlatrm Ders kitaplarl

üzerine yaptrgr araltrrmäsr ise ders kitaplarrndaki cinsiyet e$itsizliginin balka

bir boyutuna, kadrnlarrn görünmezligine i5aret eder. Bu ara$trrma kapsamtnda

incelenen edebiyat kitaplannda yer alan 8zt edebi metinden sadece z4'ünün

kadrn yazarlardan alrnan metinler oldugu görülmü5tür.'q

Bu konudaki incelemelerden birisi de UNICEF Türkiye birimi tarafrndan
yaprlmrstrr'" Buna göre Türkiye, eBitimde toplumsal cinsiyet duyarltltf,tntn

sa{lanmasrnr öngören Pekin Eylem Planr ve CEDAW (Kadrnlara Kartr HerTürlü
Ayrrmcrlrf,rn Önlenmesi Uluslararasr 5özlegmesi) gibi bazr uluslarärasr belgeleri

imzalamr5 olmasrna kar5rn "ötretim programrnda veya ö{retme/ö[renme
materyallerinde ve/veya ders kitaplannda cinsiyet rollerinden anndtrma
galr5malarr" gerEeklesememi$tir", Inceleme aynca, ögretmen yeti5tirme

süreElerinde gerekli farkrndalrf,rn yaratrlmadrtr ve dolaytstyla toplumsal
cinsiyet rollerinin sürekli yeniden üretildigini gösteren qalrlmälan kaynak

göstererek Türkiyede öf,retmenlerin cinsiyet ayrrmfllrfrnr fark etmediklerini,
sorgulamadrklarrnr ve bu konuya özel ilgi göstermediklerini, dolayrsryla onlann
da geleneksel cinsiyet rollerini igselleStirmiq olduklarrnr belirtmektedir.

Devletlerin milliyetgi ve militarist karakterde olmalan, egitimin ieerigine iliskin
yuka rrda ba hsedilen e5itsizlikleri daha derinle;tirici etkide bulunur. Erkeklifin
askerlikle, ülkeyi "dr5 dü$man"dan korumakla, kadrnlannsa "dr5 dü;man"dan

korunacak ülke ile özdegle5tirilmesi, milliyetgi ve mllitarist ideolojilerin kadtn ve

erkekler igin öngördügü cinsiyet rollerinin peki5tirilmesine yol aqar. Öte yandan

milliyetgi devlet projelerinin egitim üzerindeki cinsiyetqi etkisinin bununla

srnrrlr olmadrf,r da belirtilmelidir. A5af,rda agrmlanaca(r gibi milliyetqi devlet
projelerinde kadrnlarrn egitimi, kelimenin tam anlamtyla "ulusal mesele" olarak
görülmü!tür ve halen de görülmeye devam etmektedir.

Ulus-Devlet inga Süregleri ve Milliyetgi Projelerde Kadrnlartn EEitimi

Milliyetqilik ve toplumsal cinsiyet arasrndaki karErlrklr iliqki üzerine yaptttt

Ealr5malarla tanrnan Nirä Yuval-Davis, toplumsal cinsiyet iligkilerinin milliyetEi
projelerdeki yerinigörmek iCin ulus-devletyaratma sürecine bakmamrztn yeterli
olacafrnr söylemektedir." Yuval-Davis'e göre, ulus-devlet kurma süreglerinde

kadrnlara, hem milletin biyolojik yeniden üreticileri rolü bigilmi5, hem de

milliyetqi kültürü yeni kugaklara iletmekten ve "yuva"yr özgül bir kültürel bigimde

kurmaktan sorumlu "kültür" muhafrzlarr olarakgörevleryüklenmiSve böylelikle

o n la ra u lus devletin ku ru lu;u nda kü ltü rü n yeniden ü reticisi ola ra k ya kla5rlm rgtrr.'r

i8
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Kadrnlara verilen milletin kültürel ve biyoloj ik yen iden üreticisi olma rolü, onlarr
daha gok yuva ile özdegle5tirerek ev igindeki konumlannr ön plana grkarrrken
özellikle modernle5meci ulus-devlet inga projelerinde aynt zamanda milletin
modernliginin, medeniliginin aynasr olma görevi de kadrnlara verilmi$tir. Bu
görev ise r9. yüzyrlrn sonlarr ve zo. yüzyrlrn ballanndaki modernlegmeci, laik
ulus-devlet inqa süreqlerinde, qeSitli elitlikqi yasal düzenlemelerin yaprlmasrnrn
yanr srra kadrnlann egitimine ve kamusal alanda görünür olmalarrna da özel
bir önem verilmesine yol aqmt{ttr. Kuqkusuz bu düzenlemeler ve kadlnlarrn
efitimine verilen önem, kadrnlarrn yaran ya da cinsiyet eEitlifi idealinden ziyade
milliyetgi inla projesinin gereklerinden dofdutu iEin sonuglarr da e:itlik idealine
pek hizmet etmemi5tir. Türkiyede Cumhuriyetin kurulugunu izleyen yrllarda
kadrnlann elitimive profesyönel mesleklerde yer almastna iliEkin gabanln da bu
baflamda deferlend irilmesi mü mkündür.

Milliyetci ulus-devlet inga projelerinde kadrnlarrn egitimine verilen önemin tek
nedeni milletin modernlitinin göstereniolmalarr beklentisi olmamrltrr. Ulus in5a
sürecinde efitimin oynayacaf,t role paralel olarak da kadrnlann egitimine önem
verilmi5tir. Yaratrlmasr hedeflenen u lusa I kim li[in gerektird ifi roller ve görevlerin
kadrnlar ve erkekler taraflndan igselle5tirilmesini saglamaya yönelik e[itim
müfredatlan hazrrlanmrS ve yaygrn bir qekilde egitim sistemine dahil edilmi5tir.
U lusa I kimlif,in tek bir etn ik qekirde(e daya lr ola rak tan lm la n maya ga lr5rld rlr u lus-
devlet in$a süreglerinde, eEitime bafka bir iglev daha yüklenmi5tir. Toplumun
dilsel, kültürel ve etnisite agrsrndan barrndrrdrf,r gofullu[un tek bir ulusal
kimlik potasrnda eritilebilmesi igin e[itime yüklenen bu iqlev asimilasyondur,
Hukuksal, demografik vb. araglarla uygulamaya konulan kültürel ve dilsel olaräk
tektipleltirme politikalanna, e(itim yoluyla asimilasyon politikalan e5lik etmistir.
Ders kitaplannda ve müfredat konularrnda toplumlar genel olarak türde$, aynl
dili konuSan belli bir dini inanEtan (aynr zamanda savalet ve eril) milletler olarak
resmed ilmekted ir.

Tü rkiye de de benzer bir sü reg i5lem i5tir. "Te k d il'l "tek kü ltü r'l "te k m illet" ya ratma
dotrultusundaki yasal, kültürel, siyasal uygulamalara, Türk etnik topluluf,u
drgrnda kalan etnisiteleri, Türkge dr5rndaki dilleri ve kültürleri yok sayan "milli"
ef,itim e5lik etmiltir. Aynr zamanda milliyetci, militarist ötelerle bezenen Türk
"milli" egitim sistemi, kaqrnrlmaz olaräk cinsiyetEi bir eÄitim sistemi olarak da

Sekillenmiltir. Bu galr5manrn ba5rnda da definildi(i gibi bu tür politikalardan en
qok krz qocuklan ve kadrnlar, yoksul kesimler ve resmi kurumlarda dili kabul
görmeyen topluluklar etkilen mektedir.'4 Bu agrdan dil ve toplumsal cinsiyet
e$itsizligi arasrnda önemli bir ili5kinin var oldu[u söylenebilir. Zira "milli"
kültürler, daha önce de definilditi gibi, erkefi etkin özneler $eklinde göstererek,
erkek vatandailar iEin güElü roller yaratmtf; buna kargrlrk kadrnlarr evcimen,
duygusal ve mahrem parametrelerin srnrrlarr igine yerle$tirmi$tir.

19

www.a
rs

iva
ku

rd
.o

rg



TOP.UMIAL 
'IN' 

Y€T Eö T M VE ANAD L

Ulus-Devlet ve Uluslararast Destekli Kampanyalar

Önceki bölü mde ulus-devletlerin ku ru lu5u nda vetürde9 bir u lusal kim lik ya ratma

dof,rultusunda kadtnlarrn ve ktz gocuklartntn egitimine nasrl yakla;lldrf,rna ve

hazrrla nan efitim ma lzemelerin in iqeritine detin ildi. Aradan gegen zamana kar$ln

kadrnlarrn ve krz gocuklartntn egitimi konusu devletler aqlslndan "ulusal" mesele

olmayr sürdürüyor. Bu kez küresel kaPitalizmin kadrnlarr ucuz i5gücü kaynaf,r

olarak istihdama katma arzusunun da etkisiyle, kadtnlartn ve klz qocuklartntn

e[itimi bir kez daha ulusal ve uluslararast kurumlartn gündemine geliyor'

Cünümüzde küreselleSme hareketleri ve defiSen toplumsal 5artlar, ekonomik ve

toplu msal ili5kilerde kad rn la ra yen i rolle r biEilmesin i gerektirmiS ve bu dogru ltuda

ulus-devletlerin krz ve of,lan gocuklarr iqin sunduäu eEitim !artlarl degiiime

ugramr$trr. Uluslararasr arenada Herkes iqin Etitim ve benzeri qeqitli kampanyalar

yürütülerek ktz gocuklartnrn egitime daha qok dahil edilmesine vurgu yaPllmr!,

kadrnlarrn okur-yazarlrk kurslarr gibi kanallarla "efitimli" olmalartna galt5tlmt5ttr.

Bu tür kampanyalar, özellikle bazr bölgelerde ktz gocuklartnln okullulaqma

oranlarrnrn krsmen yükseltilmesini saf,lasa da, ne kadtnlartn ve ktz qocuklarrntn

efitim hakkr önündeki [üq ve iktidar ili5kilerini sorunsalla5ttrmt5, ne de resmi

eäitim sisteminin cinsiyetgi karakterini defiqtirici etkide bulunmu5tur. Dolaytstyla

okullulagma oranlarrndaki göreceli artr:rn ötesinde bir sonug do[urmamr5 ve krz

gocuklarrnrn durumlarrnr kendi lehlerine de(i5tirebilmelerinin yolunu yeterince

agamamr;trr. 5öz konusu kampanyalarrn bazrlarr da türdeSle5tirici politikalara

devam ed ilmesin i saIla m rg; bu tü r politika la rrn fa rklt sosyoekonom ik d üzeylerden

ve dinsel veya etnik topluluklardan krz ve oflan gocuklartnrn nasrl etkilendifini
görmezlikten gelmistir..'

Efitimdeki egitsizliklerin gerisinde bulunan, etnik ve stntfsal farkltltklara ve

öteki toplumsal etitsizlere dayalr güg ve iktidar ili5kileri $öz önüne alrnmadan,

sadece okullulagma oranlarr gibi sayrsal göstergelerden hareketle grkarrmlarda

bulunmanrn yanrltrcr olaca$r aglktrr. Devletlerin ve uluslararasl sivil toplum

kuruluSlarrnrn krz ve oflan qocuklartntn etitim verilerini sadece istatistiklere

indirgemesi ve baska türlü gözümlemelere yer vermemesi bir Eelit "cinsiyet

körlügü" yaratmrt ve egitim kurumlart, cinsiyetgi iktidar ve if bölümü gibi

konu la rda devlet po litika la rrn rn ele5tirel bir Sekilde sorgu la n masln ten(ellemiltir.'5

öte yandan, kadtnlartn milli kültürün gerqek özünün ta5tylctlart ve yeni

kula kla ra a ktartctla rt olara k görü lmesi, on la rt sadece tektip u lusa I kim lik ya ratma

gabasrndaki äsimilasyoncu ulus-devletlerin hedefi haline getirmekle kalmaz.

Özellikle ulus-devletlerin dilsel olaraktürdegtoplumlaryaratma projelerine kar5l

direnen dilsel azrnltklartn, dillerini korumak üzere sadece kadrnlara sorumluluk
yüklemesi ve kadrnlarr anadillerinin bekEisi olarak konumlandtrmalarr srklrkla

görülen bir tutumdur. Bu durumlarda kadrnlardan beklenen, egemenlerin

dilini ögrenmemeleri, yalntzca kendi anadillerini kullanmalarrdrr. oysa bu gibi

ortamlarda kadrnlarrn kamusal imkänlardan faydalanabilmelerinin tek yolu
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egemenin dilini öfrenmeleridir. Ancak bu durum direnen topluluklar iginde
bir gerilim meydana getirebilmektedir. Zira kadrnlarrn bir yandan toplulugun
anadilini gelecek kugaklara aktarmasr beklenirken, kadrnlar bir yandan da

egemen sistem iqinde tutunmaya galr5mak zorundadrr

Toplumsal Cinsiyet ve Anadili

Dünyanrn pek (ok ülkesinde, klz gocuklarrntn eäitlm hakkr önünde sosyo-
ekonomik ve kültürel engeller bulunmaktadrr Bu engeller krz gocuklarrn e(itime
eri5imini güglestirmekle srnrrlr kalmaz. Okula ba5layabilen ve temel egitim
alanlann, eEitimin daha ileri kademelerine devam edebilmeleri önünde de daha
ciddi sorunlar grkar. 5öz konusu engellere iligkin pek Eok arastlrma yaprlmasrna
ve bu konuda fazlaca akademik yayln bulunmaslna kar5rn, bu engeller arasrnda
yer alan anadili konusuna yeterince yer verildi(i söylenemez. Cenellikle
istatistiksel verilere dayanrlarak yaprlan qalr5malann gof,u, krz gocuklarrnrn oflan
gocuklarrna oranla egitimden qok daha az faydalanabildif,ini göstermekle birlikte,
bunun sebepleri arasrnda ailelerin tutumlan, kültürel ve dini yakla5lmlar ve
yoksulluk gibi etmenleri incelemeyi tercih etmektedir. Ancak egitim ortamrnda
dile baflr etmenlerle toplumsal cinsiyetin kesi$iminin etkileri üzerine yaprlan
pek fazla galrSma bulunmamaktadtr. Bunun ender istisnalanndan birisi yukarrda
da definilen Carol Benson'un UNESCO iqin hazrrladrfr Cirls, Educationäl Equity
and Mother Tongue-based Teachingt isimli galr5madlr. Benson, bu eksiklif,i
gidermek üzere ele aldr(r yazrda, anadili okul dilinden farklr olan topluluklar
arasrnda krz gocuklarrnrn maruz kaldrtr eEitsizlik ve ayrrmolrklarrn daha da

derin bir tekilde ya!anmakta oldu(unu göstermektedir. Benson'un {e$itli
araStrrmalardan derledi(i sonuglara göre kendi anadilleri dt!tnda bir dilde eäitim
verilen okullara gitmek zorunda olan gocuklar arastnda, krz gocuklarrnrn okulda
kullanrlan dilde bir dil yeterlili(i geligtirmesi qok daha güetür, zira vakitlerinin

Sogunda evde kalmak ve ge5itli ev igleri yapmak zorundadrrlar. üstelik (ogu stntf
lgi uygulamalarda oflan gocuklarrnrn konuqmasrna daha qok izin verildi{ini, krz

qocuklarrnrn ise yeterince konusmaya te$vik edilmedigini gösteren gal15malar da
vardrr.'ü Bu nedenlerden dolayr krz gocuklarr oflan gocuklarrna oranla egemen
d ile da ha az maruz kalmakta ve egemen dili oku I derslerini izleyebilecek kadar iyi
ögrenememekted ir. Yine Carol Benson'un alrntr yaptrtr ara5trrmalara göre a nad ili
temelli eiftdilli efitim verilen okullarda, krz gocuklarr okula daha düzenli devam
etmekte, ba;anlr ötrenciler olarak anrlmakta ve qegitli bagarr testlerinde oldukga
yüksek puanlar almaktadrrlar. Ustelik bu ö(renciler arasrnda srnrfta kalma ve
okulu terk gibi durumlara lok daha az rastlanmaktadrr. Carol Benson'a göre
tüm bu sonuglar, krz gocuklarrnrn bildikleri bir dilde e[itim almalarrnrn, efitim
frrsatlanna eriiimlerini ve bu frrsatlann kendi hayatlarrna olumlu yansrmasrnr
cidd i qekild e artrrmaktadrr.

Carol Benson'un söylediklerine paralel ve Türkiye'de Kürt krz gocuklarrnrn
durumunu hatrrlatacak saha aragtrrmalarr da mevcut. Örnefin Vietnam'da
etnik azrnlrk halklara mensup krz gocuklarrnrn egitim tecrübeleriyle ilgili
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yaprlan bir ara5trrmaya'e göre krz gocuklarr okulu sevdiklerini ifade etmekte,

fakat eäitimde kullanrlan tek dil olan Vietnamcayr anlayamadlklarl iqin

derslerde verilen bilgileri ölrenemed iklerini, ögrenemeyince de okula devam

etmek istemediklerini söylemektedir. Aynca birgok ö[rencinin egemen dilde

ciddi telaffuz sorunlarr yaladrgt, temel kavramlart anlamakta güqlük Eektigi,

buna kar5rlrk ögretmenlerin de ögrencilerin dilini bilmedigi iqin neredeyse

Earesiz kaldrtr ve öf,rencilere yeterince faydalr olamadrklarr belirtiliyor. öte
yändan, egemen kamuoyu genel olarak Vietnamca'nln okullarda yeterince iyi

öf retilemedif,ine inanmaktadtr. Arasttrmäya göre, kiz qocuklartntn egemen

dili yeterince bilememesinin sebeplerinden biri okul dr5rnda egemen dile pek

maruz kalmamalarrdrr. Otlan gocuklart ise bu konuda daha 5ansltdtr, zira galt5ma

hayatrna girebilmeleri iEin Vietnamca öfrenme mecburiyetleri vardlr ve bu

yüzden okula devam etmeleri ayrtca te$vik edilmektedir. Oysa ktz gocuklartntn

i5e girmeleri ve evin dr5rnda galrqmalart pek istenmez ve desteklenmemekted ir.

(alrgma hayatrnrn dili Vietnamca oldu(u igin söylemler ve galt5ma hayatr da bu

dilive kimli[i ayncalrklr ktlarken, aztnltk halklardan olan krz qocuklart bu konuda

iki kez dezavantajlr hale !elmektedir Aileler ise, aslrnda hem ktz qocuklartntn

anadillerini bilmelerini önemsemekte, hem de Vietnamca ögrenmelerinin
gerekli oldufunu dütünmekteler. Aileler bu d ü5ü nce dof,rultusunda gocu kla rtn tn

egitiminde ö[retmenlerin hem anadillerini, hem de Vietnamca'yt kullanmalartnt

talep etmekte. Bu yüzden de, kendi anadillerini bilen ögretmenlere daha gok

de$er vermekteler. Ancak, özellikle azrnlrk topluluklar arastnda atrr yoksulluf,un

ya5andrf,r Vietnam'da kültürel beklenti ve ihtiyaqlar ile ekonomik ve politik

koqullar qatr5maktadrr. Bu durum, anadili, efitimin ve ekonomik hayatrn dilinden
farklr olan krz gocuklarr iEin ciddi e$itsizlikler dof,urmaktadrr. AraStrrmacrlara

göre egitim alanrndaki häkim söylem yanlrg bir 5ekilde, azrnhk ktz Eocuklartntn
Vietnamca'yr iyi bilmemelerini sorunsallagtrrmakta, gözümü qokdilli bir egitim

anlayrgr ile sa$lamak yerine, daha erken ya5larda Vietnamca'nln öfretilmesi
gerektiIine ve dolayrsryla oku l-öncesi efitim in geli5tirilmesine vu rgu ya pmaktad rr.

Oysa araltrrmacrlara göre, krz qocuklarrnrn Eartlartnr köklü olarak düzeltmek igin

yaprlmasr gereken, kendi anadillerinin esas alrndr(t, Vietnamca'ntn ise okulda

sistemli bir 5ekilde ögretildiäi programlar haztrlamakttr. Vietnam anayasast, tüm
topluluklarrn egitimde kendi anadillerini kullanma ve ikinci bir dil öf,renme

haklarrnrn oldutunu belirtmektedir. Ancak ne politikalar aCtstndan ne de

okullardaki uygulamalar aersrndan bu türden galr5malar yürütülmemektedir"
Aksine, dil engeline ilaveten azrnlrk topluluklar, müfredat ve ders iEeriklerinin

kendi kültü rel, ekonomik ve cinsiyetten kaynaklr ihtiyaqlan na kar5r lr k vermedif, ini

ifade etmekteler. Bu yüzden, bircok ögrenci ve veliye göre egiiim temel okuma-
yazma ve hesap yapma becerileri kazandtrma dr5rnda bir i5e yaramamaktadtr.

Türkiye'de toplumsal cinsiyet ve anadili eksenli bu türden qalr5malar henüz
yaprlmamr5 olsa da, cinsiyet farkr gözetmeden Kürt öfrencilerin etitim
deneyimleriyle ilgili qalrlmalar, geqitli platformlarda sürdürülen tarttgmalar,
oldukga benzer bir durumun burada da ya5anmakta olduf,u yönünde kimi
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ipuqlan sunmaktadrr." qaltsmanln ilerleyen bölümlerinde bu ilaretler daha

ayrrntrlr bir 5ekilde ele altnmaktadtr, ancak bundan önce efitimde toplumsal

cinsiyet egitsizliklerinin Eözümlenmesi konusunda uluslararast literatürde

srklrkla kullanrlan bazt kuramsal yakla5rmlara ve bu yakla;lmlarrn Türkiyede

yansrmalarrnrn olup olmadrfrna bakmakta fayda vardrr.

Efitimde Toplumsal Cinsiyet EEitsizliline Dair Kuramsal Yakla'rmlar

Toplumsal cinsiyet ve efitim ile ilgili literatürde, aydtnlanmact yakla5rmlardan

modernistlere, radikal feministlerden postyaPlsalcrlara, elegtirel pedagojiden

postkolonyal kurama kadar geni$ bir alana yayrlan tartt5malara rastlamak

mümkün. Ancak bu yakla5rmlarrn arasrnda Türkiye'deki kampanyalar, kullanrlan

söylemler ve Kürt ktzlartntn okullulaqtrrrlmasl ile ilgili tartr5malara derinlik

kazandrraca$tntdüfündügüm üg kuramsalyakla5tm var: bunlar modern ist/libera I

yakla;rmlar, postyaprsalcr/postmodern yaklaSlmlar ve postkolonyal yakla5tmlar

olarak srralanabilir," ASagtda bu yaklaSrmlar, egitim ve toplumsal cinsiyetle ilgili

kabu I leriyle birlikte krsaca ele altnamaktadtr.

Egitimde toplu msal cinsiyet aErsrnda n modernist ya klagrm ln merkezinde yer a lan

bellibaSlrkavramlar,cinsiyetleraraslfrrsate$itli[i,yeterlilik(liyakat)veevrensellik
olarak dügünülebilir. Bu yakla5rmrn en temelinde toPlumlarln belirli evrimsel

süreglerle ilkellikten karma5rklr(a dogru gittigi, bu süreElerde bazr evrensel bilgi

ve ili5ki bigimlerinin var olduf,u värsayrmr kabul edilmektedir' Egitimin görevi,

aile, hukukve devletin öteki kurumlarl gibi bu sürecleri htzlandtrmakve evrensel

oldu(u dü5ünülen ideallerin ku5aktan ku5af,a aktarrlmaslnl saglamaktlr. Bu

yaprlrrken herkese frrsat e5itlifi sunulmasr ve egitimde ge5itli konumlara gelmek

iqin yetenek ve yeterliliklere göre seEim yapllmast gerektifi savunulmaktadrr.

Bu bakrmdan okur-yazarltk, matematik, fen ve sosyal bilimler Sibi alanlarda

evrensel bir efitim anlayr5r vardrr. Efitim agtstndan, devletin birinci görevi bu

süreqlerde verimlilifi ve adaleti saf,lamakttr. Bu yüzden herkes yasalar önünde

e5it haklara sahip olmalrdrr. Bu yakla5rmr benimseyenlere göre, her zaman

agrkga dile getirilmese de, ö[rencilerin bagarrsr gof,u zaman kendi bireysel

gabalartna ba!lanmr5trr Bu yüzden, farklr toplumsal gruplardan ögrencilerin

sosyal srnrf, etnisite, rrk veya cinsiyetine bakrlmaksrzrn ef,itim frrsatlarl aqrslndan

egitlik saf,lanmast savunula gelmittir. Bu varsaylma göre söz konusu toplumsal

gruplardan ögrenciler bu sayede ef,itim agrsrndan aynr düzeylere ulaybilecektir.

Böyle bir anlayrgtan yola grkarak, bazr sivil toplum kurulullarr ve geSitli devlet

kurumlart dünyada r97o'lerden, TÜrkiye'de ise r99o'lartn sonundan itibaren

yayrmlanm15 ef,itim istatistiklerine bakarak kimi gruPlarln dezavantajh olduf,unu

fark ettiler- Bu dezavantajlr gruplarrn ba5rnda da ktzlar ve azrnltk topluluklar
geliyordu. Bu yüzden UNESCO, UNlcEF, Dünya Bankasr gibi uluslararast

ku ru lu5la rrn madd i deste$iyle bu gru pla ra yÖnelik qetitli ka mpa nya la r düzen lend i.

Bu kampanyalarda srklrkla "krz öf,rencilerin okullula5trrrlmastnrn faydalarr"

vurgulandr. Buna göre, okula giden krzlar daha yüksek ücretlerle qalrgabilecek,
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ülke ekonomisine daha fazla katkrda bulunabilecek, daha küqük, saIlrklr ve
e(itimli aileler yeti5tirecek ve bu sayede kadrnlar da güqlenmiS olacaktr. Bunun
örneklerini Ee5itli kampanyalar kapsamrnda kullanrlan söylemlerde rahatlrkla
görmek mümkü n-'r

Postyaprsa I veya postmode rn ya kla5rm la ra göre modern istya kla5rmla r, toplu m la rrn
ve insanlann türdet oldugu varsayrmryla Eogu zaman söz konusu halklarrn
görünmez kllrnmasrna ve asimilasyon politikalänna bilerek veya bilmeyerek
katkrda bulundular. Bu yüzden postmodern/postyaprsal yakla5rmlarrn kullandrIr
temel qözüm araglarr farklrlrk, kimlik, iktidar ve bilgi aqözümlemesi ve öznellik
{ibi kavramlar olmugtur. Postyaprsal yaklaqrm feminist elestirinin geligimiyle,
okullarda toplumsal cinsiyete dayalr politika ve uygulamalann aErk edilmesi,
ABD'de Siyahlann vatanda5lrk haklan igin verdi$i mücadele ve postkolonyal
halklarrn haklarrnrtalep etmeleri ile güClenmiitir..aHer iki durumda da "farklrlrk,,
kätegorisi egemen vatandasltk tantmtnrn "beyazl batrlr/erkek" tipi üzerine kurulu
oldufunun ortaya qrkmastnr saglamtstir. Bu yüzden, farklrlrk terimi kadrnlarrn,
Siyahlar'rn ve postkolonyaltoplumlarrn maruz kaldlfl ayrrmcrlrk ve eSitsizliklerin
ifga edilmesinde önemli bir rol oynamlStrr. Zira bu sayede kurgulanmr5 verili
kimliklerin, toplumlar arasr ve toplum iqi tecrübeleri oldugu gibi yansrtmadr!r,
bunun yerine belli bazr kimliklerin güElendirilip di{erlerinin görünmez krlrndrgl
ortaya Erkm rstrr.

Postkolonyal yakla5rm, sömürgelerin gerek sömürenler, gerekse sömürülenler
üzerinde brraktr(r fiziksel, psikolojik, akademik ve kültürel etkileri oda$rna
alarak, bu etkileri elegtirel bir süzgeqten geEirir. Bu yaklaqrm, sadece sömürge
sonrasr geride kalan etkilere degil, günümüzde süregelen yenisömürgeci söylem
ve uygulamalafl da inceler. Egitimde postkolonyal yakla5rmlar, sömürgecilikten
kaynaklanan egitsizliklerin etitim ortamrna nasrl yansrdrf,lnr ara;trrrr ve daha
e5itlikqi küresel veya yerel iliqki ve hareketlerin gekillendirilmesinde birey ve
toplumlarrn nasll bir rol oynadrf,rna odaklanrr. Efitimde postkolonyal yaklaltm,
ef,itim müfredatlarrnrn, ders kitaplarrnrn, ögretmen yeti$tirme süreglerinin,
egitim ile ilgilige'itlisöylemve uygulamalann etitsizlikve hiyerargileri,toplumsal
cinsiyeti de igine alarak, nastl ürettiäine bakar. Bu aqtdan postyaplsal ele5tiriyle
ortäklaltrgr birEok noktadan bahsedilebilir. En belirgin farklrlrk, postkolonyal
yaklagrmlarda Batt merkezli söylemlere karqr sürekli olarak eleqtirel bir tutum
alrnmasrdrr-

Postkolonyal elegtiri kuramcrlarrndan biri olan Homi Bhabha'nrn jiteratüre katttgl
taklitqilik (mimicry) kavramr da sömürgeciligin sömürülenler üzerinde yarattrgl
etkiyi a n lamä k iqin önem li bir Eözü m leyici a raq ola ra k ka rflm rza Erkryor..'Ta klitqilik,
en basit 5ekliyle "öteki igin d uyu la n a rzudu r". Bha bha ya göre söm ü rgeciligin etkisi
ile, aynrgekilde olmasa da sömürgeciye büyük ölgüde benzeyen bigimlerde dilsel,
kültürel, davranrg ve dü5ünce biqimlerini kopyalayarak tekrar etmek taklitqilifi
meydana getirir. Ancäk Bhabha'ya göre bu taklitgilik iginde tekrar ve farkr birlikte
barrndrrmaktadlr. Yani bir takrm bigimler tekrar edildi(inde farklarryla beraber
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ortaya ErkmaktadrrTaklitqilik, sömürgeci etkinin yayrlmasrnda ve sömürge öncesi

durumda önemli baqkalaqmalara yol agarak asimilasyonu htzlandtrtr. Bunun en

agrk örne$i dilsel alr5kanlrklann egemen dil le h ine defi5mesi ve söz konusu birey

veya toplumun anadili/leri nin kaybol masrnda kend i ni gösterir.

Türkiye'de Krz (ocuklartnrn Elitimine Yaklalmlar

Türkiyede efitimde toplumsal cinsiyet egitizlikleri konusu daha qok krz

gocuklarrnda okumaz-yazmazltgtn ortadan kaldtrtlmast ve ba5ta temel ef,itim

olmak üzere, efitimin her kademesinde krz Eocuklarrntn okullulaSma oranlartntn

artrrrlmasr baflamrnda ele alrnmaktadrr. Efitimdeki cinsiyet e$itsizliginin srntfsal

boyutlarr, toplumdaki gü{ ve iktidar ili5kileriyle baflantrsr genelde göz Önünde

bulundurulmamaktadrr. Özellikle ilkö[retim düzeyinde, toplumsal cinsiyetle ilgili

yaprlan galr5malartn gof,u okur-yazarltk oranlart, okula devam, akademik ba;art,

okul sonrasr iq bulma imkänlan gibi konularda istatistiksel bilgiler vermektedir.

Bu istatistiklere her bakrldr[rna, ktz gocuklartntn ve kadtnlartn oglan qocuklarlna

oranla dezavantajlr oldu[u söylenir; bir elitsizlik durumu olduf,u belirtilir,'6

Ancak söz konusu elitsizligin gerisindeki sosyo-ekonomik ve politik etkenler

göz ardr edildifi ve bu etkenlerin ortadan kaldrrrlmasr gibi bir niyet olmadtft

igindir ki, "ilkö[retimde %1oo okullulalma hedefi" olarak belirlenen saytsal

hedeflere ula5rlabilecek kapsamda ve ciddiyette programlartn haztrlanmast

ve hayata gegirilmesi mümkün olmaz. Nitekim Türkiye onayladrf,r, dolayrsryla

gerekleriniyerine getirmekle yükümlü oldufu uluslararast sözle5melerden dofan

yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve efitimdeki cinsiyet esitsizliäini giderme

yönündeki taahhütlerini ge rqekleltirmeyi sa$layacak kapsamlr ve uzun vadeli

bir programa sahip deflildir. Bu hedeflere ula5mak igin bir krsmr uluslararast

mali destef,e de sahip olan ve sivil toplum örgütlerince yürütülen "Baba beni

okula gönder", "Haydi Krzlar Okula", ya da "Kardelenler" gibi kamPanyalarla qare

aranmaktadrr. Daha qok modernist ve liberal, yer yer de sömürgeci argümanlar

kullanan bu tür kampanyalär ise konumuz aqtstndan ayrtca üzerinde durmayt

hak etmektedir. Öte yandan zaman zaman bu kampanyalara eleltiri olarak

ya da bu kampanyalardan ba{rmsrz daha farklr, eSitlikli, toplumsal cinsiyete

duyarlr ve demokratik bir e$itim anlayr5r benimseyen kiqi veya kurumlar da

talep ve önerilerini kamuoyuyla paylaSmaktadrr. A5a[ldaki bölümde, söz konusu

kam pa nya la n n bir ktsmr ve da ha e le5tirel yakla5rm la rda n baztla rt irdele n mekted ir.

Ancak bu irdelemeye geqmeden önce, Türkiye'de türde5 ulusal kimlik yaratma,

ba5ka bir ifade ile asimilasyon politikalarrnrn uygulanmasrnda, anadili Türkge

olmayan krz gocuklarrntn etitimine Cumhuriyetin kurulu5undan bu yana özel

bir önem verildi[ini belirtmek gerekir.'7 Aga$rda ele allnacak kampanyalartn da

daha gok baSta Kürtqe olmak üzere Türkqe dr5rndaki anadillerinin yaygln olarak

konu5ulduf,u bölgelerdeki krz qocuklarrnt hedefl edi(i belirtilmelidir.

a) Haydi Kzlar Ohula ya da Kzlar Hangi Ohula!

Türkiye'de krz gocuklartntn okullula5tlrrlmasr konusunda en qok görünür olan ve
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özellikle modernist fikirlerin ön plana grktrf,r kampanyalann ba5rnda Haydi Krzlar
Okula projesi gelir. Hem devlet kaynaklarrntn hem de Türkiye'den ve dünyadan
sivil toplum kurulu5larrnrn ciddi destef,ini almasr aErsrndan Haydi Krzlar Okula
kampanyasrna aynntrll olarak bakmak önemlidir.

Haydi Krzlar Okula kampanyasr, Milli Egitim Bakan|rf,r ve UNTCEF isbirlifi ile
ilkö[renim gafrnda olan (6-r4yag) krzgocuklarrndan elitim sistemi dr5rnda kalan,
okulu terk eden ya da devamsrzlrk yapan öfrencilerin %roo okullulaSmalan ve
egitimde cinsiyetler arasr e!itligin saglanmäsr qiarryla yola grkmrqtrr.,s Ba5ladrfr
günden itibaren qeSitli sivil toplum kurulu5lanntn deste[ini alan kampanyaya
anaakrm medyada da genis yer verildi. Aynca UNICEF fonlarr ve Milli E[itim
Bakanlrfr'nrn kaynaklan kullanrlarak öf,retmen el kitaplarr, tanrtrcr afi5ler, rehber
kitapgrklan, kampanya tanrtrm filmleri ve logolär hazrrlanarak görsel ve yaztll
tanrtrmr oldukga kapsamlr bir Sekilde yaprldr.

Kampanyanrn hedefledi(i esas kitlenin Kürt krzqocuklan oldugu oldukga a5ikärdrr.
Projenin nerede ba5latlldrf,rna ve ilk önce hangi gehirleri kapsadr!rna bakmak bu
konuda yeterince ikna edici olacaktrr. Kampanya ilk olarak zoo3 yllrnda, dönemin
Milli Egitim Bakanr Hüseyin (elik'in katrlrmr ile Vanda ba5latrlmrg, ilk etapta
dilsel farklrlrklar bakrmrndan Sörece daha Eok Kürtee konu5ulan Kürt illerini
kapsamr$ttr.'?e Projenin ikinci ayafrnda ise, bir iki istisna drqrnda kampanya, dilsel
ve kültürel olarak daha gok dilsel farklrlrk arz eden ancak Kürtlerin nüfusun
gof,unlutunu oluqturdu(u Kürt illerinde ve yine Kürtlerin yoäun olarak göq

ettikleri batr illerindeyürütü | m üStür.r" öte yandan, kampanya boyunca gerekyazr ll
ve görsel medyada gerekse kampanya bileqenlerinin resmi internet sitelerinde
kullanrlan resimlerdeki tüm krz gocuklarrnrn ve kadrnlarrn Kürt olmasr da bunu
desteklemektedir.r' Hedef olarak Kürt krz qocuklannrn seqilmig olmasr birgok
sebepten dolayr anlaqrllr bir durum; ancak aqa[rda da aqrkga görebilecegimiz
gibi bu sebeplerin özelde söz konusu krzlar iqin, genelde de Kürtler iEin onlarr
gü!lend irici a maqla r taSrdrf,r söytenemez.

Kampanya boyunca sürekli vurgu yaptlan noktalardan birisi krz gocuklarrnrn
okullulaStrrrlmasrnrn of,lan gocuklara oranla toplumu daha gok ilgilendirdi(idir.
Örnefin, ba5bakan Recep Tayyip Erdo{an'rn kampanyanrn internet sitesinde yer
alan 5u sözleri oldukga agrklayrcrdrr:

"Bir erkegin elitimi sadece hendisiyle ilgili ihen bir htz qoculunun
egitimi aileyi de ilgilendirir. Qocuhlar yetitirhen onneden egitim
altr. Kadtnlann egitimi ileride Eouhlanna uerecehleri e{itim aEtstndan
önemlidir.'F

Bu örnek, efitim yoluyla krz gocuklanna esas olarak devlet ideolojisi ile 5eklenmig
aile kültürünün aktarrlmasrnrn bir gereklilik olarak görüldügünü, böylece krz
gocukla rrna devlet ideolojisinin akta ncrst rolü verilmi5 olduf unu göstermektedir.
Buna göre krz gocuklarrna toplumun gelece[i ile ilgili Cok önemli rolleryüklendifi
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igin, krzlann egemen ideolojilere uygun Sekilde eäitilmeleri de hayati önem

tasrmaktadrr Devletin resmi ef,itimine tabi tutulmamrs krzlar, geri kalmrq, cahil,

feodal babalar tarafindan okula gönderilmeyen gocuklar olarak kodlanmr5, bu

gocuklarrn devlet tarafrndan "kurtarrlmasr", "topluma kazandrrrlmasr" gerektif,ine

vurgu yaprlmrstrr. Ancak, toplumun perspektifini 5ekillendirecek ki5iler olarak

defil, eril devlet aklrnr sürdürecek bekqiler olarak konumlandtrtlmt5lardrr. Bu da

ashnda Cumhuriyet'in kurulu$unda yeni devletin kadrnlara yükledif,i rolün trpattp
aynrdrr.rr Nükhet Sirman'rn da belirtti[i gibi bu yaklaqrmrn temellerinin asltnda

cumhuriyetin ilk yrllarrnda atrldr[rnr söylemek mümkündür.ra Gergek 5u ki bu

yakla5rm beraberinde ktz gocuklartntn ve kadrnlartn politik iktidara ve dolayrsryla

vatanda5lrk alanrna dahil olmasrnr beraberinde getirmemektedir. Aynca,

okullarrn, krz gocuklarrnrn ev-iqi deneyimlerinin de topyekün deflersizle5tirildifi,
ev-iqi kültürel aktanmrn kesintiye u{ratrldrf,r yerler olarak algrlandrfr göz ardt

ed ilm i;tir.r5

Bir ba5ka dikkat gekilmesi gereken nokta ise, Haydi Ktzlar okula ve benzeri

kampanyalarda sürekli olarak krz gocuklarrnrn entelektüel kapasitelerinin

artrnlmasr ve okul ba5arrsr arasrndaki farklarrn giderilmesine vurgu yaprlarak,

krz qocuklarrnr "geride kalmrS" olmaktan kurtarmaya galt5ttklart görüntüsü

verilmigtir. Bu yakla5rm, aslrnda gofu zaman devlet eliyle düzenlenen ve

sürdürülen cinsiyetgi toplumsal ve efitsel yaprlarrn esas olarak ktz gocuklartnt

"geride brrakm rq" old ufu nu gizler. Anca k, Ak;it'in de Ayge Ku lin'in ktz gocu kla rrn rn

okullula5trrrlmasr ile ilgili yazdrflr Kardelenler kitabrna eleltiri olarak söyledif,i

gibi, bu "ta$ralr kügük krzlar"rn "ga[da5 dünyaya ayarlanmak' ihtiyacrnda olan
pasif birer krr qiEe[i degil, kendi geemiliyle, kendi sosyal ve tarihsel bilgisi ile

saygrdefer bi reyler old uf, u u n utu I mama I td t r.16

Benzer Sekilde, krz gocuklarrnrn okullara daha fazla katrlmasryla, ktzlartn

kendilerini daha özgür bir Sekilde ifade edeceklerine ve kendi potansiyellerini

gerEeklestirebileceklerine vurgu yaprlmr$trr. Ornefin kampanya kapsamtnda

hazrrlanan ögretmen el kitabrnda yazrlan 5u sözler oldukga aqrklaytcrdrr:

Ülhemizde binlerce htz goculumuz ohula gitmiyor, gidemiyor. Diler bir
deyigle, binlerce hnme hendini ue geuresini gelittirme, yeni dünyalar

hegfetme, gelecePni inta etme, hayallerini gergekleStirme ue hendi ayahlart

üzerinde du rabi I me ha hfu nd an m ahrum...)7

Oysa okullarrn kendileri son derece cinsiyetqi ve aynmcr, özellikle Kürt qocuklarr

agrsrndan, rrkgr olduklart düqünüldüfünde, Haydi Ktzlar Okula ve benzeri

kampanyalarrn amaonrn tam da devletin häkim ideolojisinin kontrol edemedigi

sosyalve kültürel alan In zapturaptalttna altnmast oldutu söylenebilir. Bu nedenle,

Kürt qocuklarrnrn, özellikle de krz gocuklanntn okula gitmeleri saf,lanarak iginde

yagadrklarr qevreyi kendi bakr5 aqrlarryla dön ü1tü rmelerine de(il, onu d rgla mala rt

ve öz ge[mislerinden ve kültürlerinden utanmalarr hedeflenmi5tir Nitekim
yaprlan ara5trrmalar, okula devam eden Kürt ötrencilerin okulun ilerleyen
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yrllannda Kürt olmaktan utang duyduklarrnr, KürtEeyi kurtulmalarr gereken bir
yük olarak algrladrklannr, kendi ailelerinden utandrklarrnr ve onlann geri kalml5
insanlar old u[u n u dü5ündüklerini göstermi5tir.r8

Öte yandan, bu kampanyalar Kürt babalarrn qocuklannr okula göndermeyerek
'bnlarr sömüren feodal erkekler" olarak tanrtrlmasrna yol aqmr5trr. Medyada
konu ile ilgili yaprlan haberlerin neredeyse tümünde, krz gocuklarrnrn okullara
gönderilmeyilinin ardrnda yatan sebeplerin baqrnda kültürel özellikler ve aile
ya prsrn In geld igivu rgu la n m r5, ku llan rla n resim lerde ne redeyse istisnasrz bir5ekilde
Kürdiresimler(özellikle baba resimleri) ön plana grkarrlmr$trr. Bu imaj biryandan
kü ltü rel bir orya nta lizm söylem i ü retmi$ bir ya nda n da Kü rt krz gocu kla rrnrn oku la

katrlmalarrnrn önünde devlettarafrndan yaratrlmr5 olan e[itsel, dilsel ve kültürel
engellerin görünmemesine yol aqmr5trr. Benzer bir yakla5rmla, Türkiye'deki ve
dünyadaki ana akrm akademi de böyle bir algrnrn üretilmesine aracr olmug,
bunu desteklemek iqin de gesitli istatistiklere ve göstergelere baqvurulmugtur.
Tü rkiye de krz gocu kla rrn rn of,la n gocu kla rrna o ran la o ku la da ha az litmesin i esas

olarak devlet planlama te5kilatlarrnrn topladrIr istatistikler üzerinden tartrlan
galrgmalar, okula gidemeyen veya gitmemeyi tercih eden krzlarrn ve ailelerinin
görügleri alrnmadan salt istatistiklerle grkarrmlarda bulunarak bu tür oryantalist
ve sömürgeci bir älgrnrn akademi iqinde yayrlmasrna katkrda bulunmugtur.re
Oysa Kürt anne-babalarrn okul özelinde yagadrgr tüm aynmcrlrklärä ve maruz
kaldrklan onca e5itsizli{e raf,men gocuklarrnr okula göndermeye qall$ttklannl
ve gofunun ya$adrgr yoksulluktan kurtulmanrn önemli bir yolunun okumaktan
geqtiÄini düSündüklerinigösteren qa lrtma la r mevcuttur.a'

b) kzlann OhullulaEunlmat ue Anadili

Daha önce de detinildifi gibi Haydi Krzlar Okula ve benzer kampanyalarrn
hedef kitle olarak segtikleri krz gocuklarr esas olarak Kürt krz gocuklaldtr, ancak
tek sebep Kürt krz qocuklarrnrn okula kaydolma oranlarrnrn ve okula devam
etme oranlannrn az olmasrndan kaynaklanmamaktadrr- Krz qocuklannrn okula
gitmemeleri ile ilgili olarak belirtilen nedenler 5öyle srralanmaktadrr:

Aile[erin sosyo-ehonomih ue egitim düzeylerinin düSüh olmostndan
hoynahlanan sorunlar, ohul ue dershone ogEt, t0;tmah e{itimin getirdigi

zorlu kla r, leleneksel dile yoptst iginde kadtnlann De hEQocuklanmn
epti m i ne fazla önem Derilmemesi.a'

Bu nedenlerin hepsi veya bir krsmr krz gocuklarrnrn okula gidememelerinin
sebepleri olarak kabul edilebilir, ancak okul dili ile ö{rencilerin anadillerinin
farklr olmasrnrn, okula hiq baSlayamamanrn veya ba5ladrktan bir süre sonra
terk etmek zorunda kalmanrn önemli bir belirleyeni oldutu tamamen atlanmtl
durumdadrr.a' Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsüar tarafrndan
yürütülen istatistik Ealr$malan, genel olarak öfrencilerin, özgül olarak da krz

gocuklarrnrn okula yazrlma ve devam etme oranlannrn en dügük oldufu yerlerin
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dilsel aqrdan Kürt{e'nin yaygtn oldufu ve görece daha gok Kürtqe konululän Kürt
gehirleri olmasr bu saptamayla aynr paralelde dü5ünülebilir. Aynca Türkiyede
yaprlan galrEmalar da,a birgok ülkedeki galr5ma sonuglarrna paralel olarak, Kürt
öf,renciler arasrnda okula devam etme oranlarrnda okul dili ile ötrencilerin
anadilleri arasrndaki uyu5mazlrlrn önemli bir etken olduEunu göstermektedir. Bu

anlamda, kampanyanrn resmi internet sitesinde yer alan 5u ifadelerin gergekleri

yansrtmadrf,r agrktrr:

Ktz gocuh[ann egitimi, eEitim hakhtndan yohsun halan Eocuklor oratnda
htz Eocuhlar üzerine odohlontlarah tüm Eocuhlar iEin haliteli egitime

eritimi temin etmek anlamrna gelmehtedir. 8u ise, ktz gocuhlar igin

yalnzca egitim tßatlanntn ortttnlmavnt degil, aynt zamonda hE

qocuhlannt okula deuam etmehten ue ohulda bafor! göstermehten ahhoyan

tüm engellerin sistematih bigimde ortadan haldtrtlmagnt gerehtirir.a5

Haydi Krzlar Okula ve benzeri kampanyalar düzenlenirken bu bilginin bilinqli
bir 5ekilde göz ardr edilmesi tesadüfi de(ildir. Zira Kürt krz gocuklarrnrn okula
gitmeleri iqin devlet kurumlarrnrn kendilerine bigtiti esas rollerin ba5rnda, bu

krzlara Türkge öf,retmek gelmektedir. Bunun öncelikli sebebi, bu kampanyalar

ilk bagladrfrnda geSitli Kürt kurumlarrnda ve medyasrnda tartr5rldrtr gibi,46 Kürt
krz gocuklarrna Türkqe ö(reterek sonraki kuqaklann anadilinin Kürtge def,il

Türkqe olmasrnrn sa$anmasr, yani asimilasyondur.'7 Bu nedenledir ki uzun
yrllar boyunca sistematik bir 5ekilde geSitli ayrrmcrlrklarla ef,itimden drSlanmrg

krz gocuklarr, fazladan te;vik edilerek Türkge tekdilli okul sistemi ieine dahil

edilmek istenmi$tir. Bu ugurda kampanyalar düzenlenmi5, krz gocuklarrnr

okula göndermeyen aileler kendilerine maddi yardrmlar yaprlarak, hatta zaman

zaman tehdit edilerek ikna edilmeye galrgrlmrg, krz gocuklarrna az da olsa of,lan
qocuklardan daha fazla burs verilmi5tir. Bu türden te5viklerin pozitif aynmcrlrk
kapsamrnda ve salt iyi niyetle yaprldr{rnr dü5ünenler de olabilir. Ancak tüm bu

kampanyalar yürütülürken "frrsat e5itli[i" kavramrna ziyadesiyle ba5vurulmu5

olmasrna ra{men, efitim d ilin in sorunsallaqtrrrlmamasr egitim sistemindeki daha

büyük ayrrmcrlrklann görmezden gelindiginive dolayrsryla söz konusu te$viklerin
egemen devletyaklagrmrndan bagrmsrz i$lemedigin i gösteririr. Aynca frrsat elitligi
fikri kabul edilse bile sonuglann e:it olmadrgr ortadadrr.

Haydi Krzlar Okula kampanyasr drqrnda gegitli yerel veya uluslararasr sivil

toplum kurulu5larrnrn hazrrladrfr raporlarda da benzer bir yakla5rm görmek

mümkündü r. örne(in, European Stability Initiative (Avrupa istikra r Ci ri5imi)'nin,
Cinsiyet ve iktidar: Feminizm, islam ve Türk Demokrasisinin Olgunla$masr48

baqlrklr raporunda zoor yrlrndan itibaren Türkiye'de kadrnlarrn statüsü agrsrndan

gelinen noktanrn oldukga ilerlemi5 oldu{u belirtilmig, bunu desteklemek iqin

de yasa defiqiklikleri ve krzlarrn e[itime eriSimi gibi alanlarda ortaya grkan

istatistiksel veriler kullanrlmr$trr. Buna raf,men rapor Türkiye'nin hälä gok

gerilerde kalarak, rr5 ülke iginde cinsiyetler arasrndaki fark aErsrndan ro5. srrada

oldufunu göstermil; bunu aSmak igin yaprlmasr gerekenlerden birinin de krrsal
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bölgelerde krzlarr n okullula5tr nlmalan faaliyetlerinin artr nlmasr oldufu nu sal r k

vermi$tir. Oysa krzlarrn okula gegitli sebeplerden dolayr hig katrlamadr{r veya

devam edemedif,i krrsal böl(elerden kastrn Kürt bölgesi olduflu ve okullula5ma
oranlarrnrn bir takrm dilsel, ekonomik ve siyasal e5itsizliklerden etkilendigi
gerqegine deginilmem i$tir. Bu, raporu hazrrlayan kurumun Türkiyeyi etnik ve

dilsel agrdan türde5 bir ülke olarak algrlamasrndan kaynaklanmryor. Zira Van

Kadrnlan ba5lrklr bölümde özellikle namus cinayetleri üzerinde d u ru lmu5, bunun
Kürtler arasrnda yaygrn oldu(u savunulmugtur. Dolayrsryla devlet eliyle devam

ettirilen (oklu $iddet biCimleri görmezden gelinmis, aynr zamanda gizliden
gizliye $iddetin Kürt kültürüne iEkin oldu[u gibi bir tablo qizilerek bir bakrma

sömürgeci bir söylem geli5tirilmi5tir. Dolayrsryla bu raporu hazrrlayanlann, genel

olarak Kürtlerin, özgül olarak da Kürt kadrnlarrn ve krz qocuklarrnrn yagadrklannr

anlamaya gah5madan, sömürgeci bir dil geliqtirmig olduklarr söylenebilir.

Bu qah5mada ele ahnan konu ile ilgili veriler sunan bir bagka rapor da Anne Qocuk
Eäitim Vakfr (A(EV), Kadrn Adaylan Destekleme ve Efitme Dernefi (KADER) ve

Etitim Reformu Ciri5imi (ERC) ortaklrf,r tarafrndan yürütülen Eflitimde veToplumsal

Katrhmda Cinsiyet E$itliginin Saglanmasr Projesidir.ae Bu proje kapsamrnda hedeflenen

amaglarolarakSunlarsrralanm5tr:temel efitimdeki toplu msal cinsiyeteSitsizliklerini

azaltmaya yönelik toplum merkezli bir model geli$tirmek; okur-yazar olmayan kadrn

sayrsrnr azaltmak, özel ve toplumsal alanda kadrnlarrn karar alma mekanizmalanna
kabhmrnr arttrrmak; elitimde toplumsal cinsiyet eqitlifini sallamak icin yerel ve

ulusal politikalarrn olu$turulmasrna katkrda bulunmak. Kampanya boyunca, anne-
baba seminerleri, toplum bilgilendirme seminerleri, sohbetziyaretleri, yeti5kin okur-
yazarhk programr, yurttallrk ef,itimi seminerleri gibi bir(ok etkinlik yürütülmü! ve

gok sayrda insana ulaylmrgtrr. Bu etkinliklerTürkiyeUe egitim sorunlarr ve toplumsal

cinsiyet e5itsizliklerinin gündemlegtirilmesi agrsrndan önemli geli5melerdir. Aynca

daha önce yürütülen birqok kampanyanrn aksine, bu Ealr5manrn internet sitesinde
e5itsizlikleri dof,uran belli ba5h toplumsal ve ekonomik sebeplerle ilgili bilgilere de

yer verilmi$tir. Aynr Sekilde kar5rlaqrlan sorunlar arasrnda bürokratik bir merkezi
yönetimin varlrlr ve ef,itimde anadiline herhangi bir rol verilmed i(inin d ile getirilmesi

qok önemlidir. Fakat qözüm olarak anadili temelli gokdilli bir efitimin gerekliligi

yerine, anadili ögesi daha qok sorun yaratan bir bile$en gibi ele alrnmrg ve "Tü rkEe

bilmeyen öErenciler iCin destek programlannrn olmasr" Sereklilif,i gibi son derece

mulläk bir sonuca vänlmr5trr.5'Zira 'destek programlafl'ndan kastrn öncelikle Kü rtqe

etitim verilmesi mi yoksa daha fazla TürkEe öfretilmesi mi oldu(u aqrk defildir.
Oysa öneriler arasrnda yer alan ders kitaplarrnda cinsiyet ayrrmcrlrf,rnr destekleyen

öf,elerin kaldrrrlmasr, egitim fakültelerinde toplumsal cinsiyet eEitimi verilmesi
gibi önerilerin desteklenmesi gok önemlidir. Ancak bu etkinlikler yürütülürken
hedeflenen geli5melerin sosyo-kültürel, etnik ve dini farklrlrklan ne kadar hesaba

kattrfr veya katacagr qogu zaman agrk delildir. Bu konuda aqrk bilgiler verilmese de

bu tür kampanyalarda asrl hedeflenen kitlenin sosyo-kültürel, etnik ve dini kimlikler
aqrsrndan ayrrmcrlrklara maruz brrakrlmrS topluluklar olduf,u tahmin edilebilir.s' Bu

noktada, bu etkinliklerin söz konusu topluluklar üzerinde nasrl bir etki brraktrfr ve
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katrlanlarrn buna ne gibi anlamlar yükledif,i hälä aragtrrrlmayr bekleyen önemli bir
konu olarak önümüzde du rmaktadrr.

Vukanda ele alrnan literatürde, egitim baglamrnda toplumsal cinsiyet konulu

kampanya ve akademik qalr5malarda srklrkla kullanrlan modernist, liberal ve

sömürgeci yakla5rmlara getirilen ele$tirilerin bir bölümüne Türkiye'deki bu

kampanya ve projelerde de yer verildi[ini söyleyebiliriz. Bu türden gah5malartn

toplumsal cinsiyet ile ilgili farkrndalr(rn artrrrlmasrnda ve cinsiyetler arasl

e5itsizliklerin kapanmasrnda bir ölgüde yararlr olduf,unu belirtmek gerekir.

Üstelik Türkiyedeki bu tür galr5malarda, özellikle ders kitaplannda kullantlan
görsel malzemeler agrsrndan, yeterli olmasa da son zamanlarda sözkonusu

eleqtirilerin ciddiye alrndrIr ve daha dikkatli bir tutum taktntld:frnt söylemek de

mümkündür. Ancak bu e5itsizliklerin farklr topluluklarrn anadillerinin kullanrmr

veya kullanrlmamasr defi5keniyle nasrl kesiqtikleri konusu henÜz gereken

akademik ve politik ilgiyi görmemiltir.

öte ya n da n, e$itim baf,la m rnda toplu msal cinsiyetin a nad ili agrsrnda n nasrl iiled igi

ile ilgili daha elegtirel yaklagrmlarla yürütülmül ender tartt5malar da mevcut. Bu

tür tartrlmalardan birisi Elif Ekin AkSit'in 'Anadilde Egitim ve Kadrnlar" baSlrklr

makalesinde görü lmekted ir.5' Akqit, milliyetqi kurgulamada toplumsal cinsiyet
rollerine ve tek yol olarak gösterilen kamusal e(itimde kadrnlrk rollerine karSt

qrkarak kadrnlarrn bu rollerden azade olduklarr segenekler hayal etmeye devam

etmesinin önemli oldu{unu, zira kadtnlartn geliitirdigi direniS ve baf,rmsrz

düSüncelerin, politika belirleyicilerinin hig öngörmedigi güCte olabildiEini iddia

ediyor. Bunuia ililkili olarak, yazar, anadili tarttsmalarrnrn olast taraflartnca

kadrnlarrn bilgisinin ciddiye alrnmasrnrn sadece kadrnlart de[il her bir bireyi

özgü rleltirecegin i d ile getiriyor.

Efitim batlamrnda toplumsal cinsiyetle ilgili tartrsmalarda kapsamlt galr5malar

yaparken ele$tirel bir yakla5rm sergileyen kurumlardan biri de Egitim-

5en'dir. Bu konuda gegitli kampanyalar örgütleyen, toplumsal cinsiyet efitimi
seminerleri veren ve qe5itli raporlar hazrrlayan EEitim-5en'in genel talePleri
göyle srralanmaktadrr: Milli Egitim Bakanlrgr bünyesinde "e;itlik komisyonu"
oluqturulmasr; efitim fakültelerinin lisans programlanna "toPlumsal cinsiyet"le

ilgili zorunlu ders konulmasr; bakanlrf,rn hizmet-igi egitim programlanna
"toplumsal cinsiyet" konusunun dahil edilmesi; egitim programlanntn her
d üzeyind e ve iqerif,inde, ders kita plan ve materya lle rin in cinsiyetei refera nslardan

arrndrnlmasr, egitimin her a5amasrnda toplumsal cinsiyetle il(ili derslerin ve

konularrn yer almasr; krz gocuklarr ve kadtnlartn egitim hakkrnr kullanmalart
yönünde destek ve te5vik politikalan geli5tirilmesi, krz gocuklarrna yönelik burs

olanaklarr yaratrlmasrnr ve yaygrnlaltrnlmast ve okullartn yofunluklu olarak

bu lu nd uf,u bölgelerde kretler aqrlmasr.5r

5üphesiz bu taleplerin dikkate alrnrp paralel politika ve uygulamalartn
geli5tirilmesi, gerek efitim ortamrnda gerekse daha geni5 gevrelerde toplumsal
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cinsiyetesitsizliklerininazaltrlmasrndaönemlii;levlergörecektir.Ancaktoplumsal
cinsiyet konusunda Eäitim-Sen tarafrndan gösterilen bu hassasiyet henüz anadili
degi5kenini i(ermemekted ir. E[iti m-5en'in Tü rkiye'de farklr anadillerin efitimde
kullanrlmasr iEin verdi[i mücadele ortadayken, toplumsal cinsiyet ile il(ili
taleplerinde henüz bu konuda söz söylenmemig olmasrntn bir nedeni bu konuda
yeterince veriye dayalr galr5manrn olmamasrna veya bu tür tartrqmalann henüz
qok görünür olmamasrna bafla nabilir.

Yukanda ele alrnanlara ve bunlara benzer kampanya ve qaltsmalara bakrldr[rnda
da ha gok modern ist ve libe ral fi kirlerin ön plana grktr$rn r, yer yer d e kimlik, öznellik
gibi daha gok postyaprsal literatürde rastlanan elegtirel yaklagrmlarr görmek
mümkün. Ancak, Türkiye'de e{itim baf,lamrnda toplumsal cinsiyetin anadili
aqrsrndan nasrl i5ledif,iyle ilgili tartr5malarda postkolonyal eleltiriden yeterice
faydalanrlmadrfrnr görmekteyiz. Bu durum öncelikle Türkiye'deki akademinin
büyük ölqüde apolitik olmasrndan, postkolonyal literatürün Türkiye'de yeterince
tanrnmamasrndan ve bu alandaki bazr temel kuramsal metinlerin henüz Türkge
veya Kürtge'ye gevrilmemiq olmasrndan kaynaklandrtrnr söyleyebiliriz.5a Bu

durumun ender örnekleri özellikle Kürt eylemliliklerinde ve muhalif politikalar
benimseyen gazete ve dergilerde görülebilir.'5 Oysa özellikle postyaprsalct kuram
ve postkolonya leleltiri ve ara5trrma metotla n ku lla nrla rak ya prla bilecek a kadem ik

ara5trrmalar Kürt ögrencilerin, özellikle klz gocuklarrntn, okuldaki deneyim
biEimlerini ve bunun daha geni5 iktidar bigimleriyle iliqkisini aqrklamakta gerek

farkrndalrk yaratmak adrna, gerekse bu konuda yürütülen elegtirel kampanyalan
güe lendirmek ad Ina önemli olacaktrr.

timdiye kadar yukarrda yürütülen tartrSmalar, farklr yakla5rmlarrn özellikle Kürt
krz gocuklarrnrn egitimleri ile ilgili kurduklarr söylemlere odaklanmrqtlr. Ancak
Kürt krz qocuklannrn tüm bu söylem ve uygulamalardan nasrl etkilendiklerini,
dilsel tecrübelerinin hangi mecralarda yol aldr[rnr ele almak, baskrn söylemlerin
yaptr[r gibi Kürtlerin ve Kürt krz Eocuklarrnrn ba5ka bir bigime evrilmekle
görünmez ktlrnmastnrn önüne geEmek adrna gok önemlidir. Fakat maalesef bu
türden kuramsal ve yöntemsel bir yakla5rmla yürütülmüg bir gall5ma henüz
mevcut degildir. Ancak a$agrda genelleme yapmaktan kagrnarak bazr gözlemleri
tartrsmaya aemak bu yönde atrlmr5 bir adrm olarak degerlendirilebilir.

Kürtge ve Toplumsal Cinsiyet

BaSta yoksulluk ve ef,itim sisteminin ayflmcr yaptst olmak üzere, birEok Kürt
gocutu okul ve öäretmen sayrsrnrn yetersizli[i, okul ortamrnrn her türden $iddet
ve tacizi banndrrmast ve ailelerin ilgisizliäi gibi nedenlerden dolayr okula hig
gidememektedir. Öte yandan Kürt aileler en baSta yoksulluktan dolayr, okula
göndermek konusunda {ocuklan arastnda tercih yapmak zorunda kaldrklarrnda
bu genelde otlan gocuklarrn lehine sonuglan ma ktad rr. Krz gocuklarr ise

yoksulluktan olduIu kadar, kimi yerde dini gekincelerle de bazr aileler taraflndan
okula gönderilmez. Ancak gönderilseler bile kimi zaman egitim politikalarl
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yüzünden, kimi zaman da ailelerinin baskrsr sonucu lise veya üniversite gibi

ileri düzeylere kadar efitimlerine devam edemezler, Okula gidebilmig ve devam
edebilmil olsalar da daha önce detinilen Vietnam örnetinden yola grkarak ve

DiSA ögretmen qalrqtaylarrndaki ögretmen gözlemlerinden yararlanarak krz

gocuklarrnrn önünde bir de okul dilinin sadece häkim dil olmasrndan kaynaklr

bir dezavantaj ortaya qrkmaktadrr. Zira özellikle aile iginde, sosyal ili5kilerde
Kürtge'nin af,rrlrklr konuSuldu(u böl(elerde krz gocuklarrnrn okula baSlamadan

önce ef,itim dili olan Türkqe ögrenebilme frrsatr oglan gocuklarrnkinden daha

azdrr. Bu konuda henüz kapsamlr bir aragtrrmanrn verilerinden yararlanarak
tartlsabilme imkänrmrz olmasa da bunun sebepleri arasrnda toplum iqinde

krz ve ofllan qocuklarrna yüklenen toplumsal cinsiyet rollerinin önemli bir yer
edindiflini söylemek qok yanlr5 ve temelsiz olmayacaktrr.

Bu gözlemlere paralel bir ;ekilde DISA olarak daha önce yürüttügümüz Dil

Varasrs6 adlr qalrgmanrn alan araStrrmasrnr yaparken kendilitinden kargrmrza grkan

bir durum oldu. Cörü5me yapmak igin belirledi[imiz dört grup ;öyleydi: Kürt
ögrenciler, Kürtee bilen Kürt ögretmenler, Kürtqe bilmeyen fakat Kürt öErencilere

öfretmenlik yapmr5 olan/yapmakta olan ötretmenler ve veliler. CörüSmeler igin

özellikle üniversiteye kadar okuyabilmiS ve hä lä Kürtqe bilen toplam 13 ögrencinin
sadece r tanesi kadrndr. KürtEe bilen öfretmenler arasrnda hig kadrn yoktu. Veliler
iqin ölqütümüz iseTürkqe bilmemeleriydive sonug olarak erkeklerin tümünün bir

5ekildeTürkqe ö(ren d iklerin i, sadece kadrn la n n ya In rzca Kü rtqe konuStuklarrnrfark
ettik- Bu gruplar igin cinsiyet agrsrndan dengeli bir da!rlrm saflamaya galr5trysak

da karqrmrzdaki resim buydu. Bu resmi 5öyle okumak mümkün: erkekler egitimli
de, eflitimsiz de olsa, giftdillilik durumu bir 5ekilde gerEekle5ebiliyorken, kadrnlar

egitimli olduklaflnda Türkqe, resmi egitime katrlmamr5larsa daha qok Kürtqe

tekdilli olabiliyorlar. Diger bir deyi5le, erkeklerin etitim, meslek ve kamusal alana

qrkma ölEütleri genellikle ikidilli olup olmamalarrnr belirlemiyor. Oysa kadrnlar

aqrsrndan, bu durumlarönemlideti5kenlerolarakortaya qrkabilmekte. Bu nedenle

bu türden bir resim üzerinde dü5ünülmesinin önemi agrktrr.

Yeterince kapsamlr bir araltrrma olmadan sadece bu gözlemlerden yola qrkarak

iddiah kimi genellemelerde bulunmak eksik ve yanlrg olacaktrr. Ancak bu durum,
okula ba;layrp ileri düzeylere kadar devam edebilen Kürt öfrenciler arasrnda

krzlann görece daha hrzlr bir 5ekilde anadilleri olan Kürtee'den kopabildikleri,
oflanlarrn ise anadilinin korunmasr konusunda görece daha qanslr olduklarr
yönünde bir takrm iFretler sunmaktadrr. öte yandan, ögretmen galr5taylarrndaki

tartrgmalarda okula gitmeyenler arasrnda Kürtge'nin krz qocuklarr ve kadrnlar

tarafrndan korunmaya devam ettiäi, erkekler iqin ise daha qok ikid illi bir durumun
ortaya grktrf,ryönündedir. Bu durumu, kuramsalyakla;rmlar bölümünde delinilen
"taklitgilik" tartrqmasr ile birlikte dü5ündü[ümüzde, bu ilk gözlemlerin tamamen
yanlr5 olmayabilecegi gibi bir sonuca yönelebiliriz.
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Zira Homi Bhabha'nrn de belirttifi gibi uzun süreli ayrrmcrlrklarä maruz
kalmrg kiqiler, zamanla ayrrmcrlrk sebebi olan azrnlrk topluluk özelliklerinden
koparak e(emen toplulu[un davranrS ve dügünce bigimlerini "taklit" etmeye

baglayabilmektedir. Buna söz konusu kiqilerin anadillerini unutup, sadece

egemen dili konuSabilen ki5iler haline gelmesi de dahildir. Burada neden özellikle
krzlarrn bu türden bir "taklit"e yöneldigi sorgulanabilir. Elbette oglan qocuklarl

da aynr gekilde egemen kültüre özenebilmekte ve anadillerini unutabilmektedir.
Dolayrsryla "taklit" etmeye yönelmenin sadece krz gocuklarryla srnrr| oldu[u
söylenemez. Ancak krz qocuklarrnrn bu durumdan daha 5iddetli etkilenmesi,
yukarrda da de[inildifi gibi toplumsal cinsiyet rollerinin dil kullanrmr konusunda

da etkili bir bileqen olmasrndan kaynaklanrr.

Okula giden Kürt krz eocuklarrnrn of,lan qocuklardan daha gok Türkqe'ye safllrp
Kürtge'den uzakla;masr dr5tan gelen dayatma ve iEten gelen baskr olmak üzere iki

temel nedene baÄla na bilir.

Dr$tan gelen dayatma, temel olarak Türkiye'deki häkim tekdilli politika ve

uygulamalarla, bunlardan bafrmsrz dügünülemeyecek olan okul deneyimleri ve

medya temsilleri ve yönlendirmeleri olarak dü!ünülebilir. Zira häkim ideoloji
aynr anda iki veya daha fazla dilin kullanrlamayacatrnr, sadece bir dile yer
oldufunu frsrldarken, yani tekdi!lilifi kural olarak dayätrrken,57 bir yandan da

ancakTürkEe ö(renilirse kamusal a la nda megru biryervaatetmektedir. Bu yüzden

ve ana akrm televizyon programlannrn da etkisiyle okula gitmelerinin, kendi

anadillerinden mü mkün olduIunca uzakla5malarrnrn ve hrzlr bir5ekildeTürkge'ye
sarrlmalannrn bu krzlar igin tek yol oldu(u dü5üncesi yerle5ebilmektedir. Aynca

okula ba5ladrktan sonra bir(ok uyaranrn etkisiyle derslere o$lan gocuklarrna göre

daha srkr srkrya sarrlmalarr, mutlak surette ba5arrlr olmalarr gerektifi ve bunun
yolunun da efitim sistemine bir an önce asimile olarak kendi kültürlerinden
uzaklagmalarryla mümkün olacafr fikri güC kazanabilmektedir.

igten gelen baskr ise krz gocuklarrnrn aleyhine aile iEi ayrrmcrlrk ve erkeklere
batrmlrlrk olara k belirti lebilir. Hä kim devlet politika larrndan ve ataerkillikten
bafrmsrz dü1ünülmemesi gereken bu baskr, krzlarrn hareket alanlarrnr otlanlara
oranla ciddi bir 5ekilde krsrtlamrg, krzlan dezavantajlr bir duruma sokmugtur.
Oysa efitim uygulamalarr ne kadar elitsiz, otoriter ve ayrrmcr olsa da, birgok krz

Eocu[u iqin aile veya yakrn gevre baskrsrndan bazr aqrlardan uzaklaqabilmenin bir
yolu olabilmektedir. Bu yüzden drltan gelen dayatma bu durumdan da beslenerek
bu döngünün sorumlusunun Kürtlük oldugunu, bu durumun Kürtlerle srnrrlr

olduf,unu kodlamaktaionun denetleyeni olarakerkekleri/babalarr i5aret etmekte
ve bundan kurtulmänrn yolunun ef,itimde ve Türkqe ötrenmekte oldu[unu krz

gocuklarrnrn kulaf,rna frsrldamaktadrr, Bu anlamda "Baba beni okula gönder" ve
benzeri kampanyalarrn tam da bunu gaIrr5trracak isimlerle ad land rrrlmalarr gok

manidardrr-

Dritan gelen dayatma ve iqten gelen baskr, özellikle gög etmiS veya zorla yerinden
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ed ilm iS Kürt ailelerinden olan krz gocuklarr ve kadrnlar arasrnda gok daha giddetli
ya€anmaktadrr. Zira okulda, igyerlerinde ve sosyal ya5amda Kürt olmaktan
kaynaklanan dr5lanma, ileti5im dili olarak sadece Türkge'nin varlrIr ile daha ileri
nokta la ra va rma ktad rr. Bu nu n som ut örneklerini gösteren önem li a raitrrma la rdan
birisi, Handan (aflayan, $emsa Ozar ve AySe Tepe Dofan tarafrndan hazrrlanan

Ne De[i$ti? isimli galrgmadrr. Aragtrrmacrlar "zorunlu göQ yaiayan kadrnlar ve

krz gocuklarr agrsrndan cinsiyete dayalr ayrrmcrlr[rn yanr srra bölge, etnik köken
ve dil/aksan kaynaklr ayrrmcrlrk deneyimlerinin de ya5andrf,rna i5aret ediyor."rs

Ara5trrmanrn bulgularrna göre Kürtqe'nin kamusal alanda kullanrmr önündeki
sosyal ve yasal engellerin drErnda, aile iEi 5iddet ve erkeklere bagrmlrlrk gibi

zorlu ya5am ko;ullarr da kadrnlarrn ve krz gocuklarrnrn söz konusu alanlarda
utradrklarr d15lanma ve ayrrmcrlrfr en aza indirme beklentisi ile gelinen yerin
dilini ö(renmeye galrgtrklarrnr göstermektedir.te Zira Türkge öfrenme, kadrnlar
ve krz qocuklarr agrsrndan evin dr5rna Erkma, ataerkil denetimi zaytflatma, dt$

dünyayla bir erkek dolayrmr olmadan baf rmsrz ili5ki ku rabilme, galrqma, gelir elde
etme gibi olanaklara kapr aralamaktadrr.6" Tüm süreqlerle birlikte araltrrmanrn
bulgularr konuEma dili olarak Kürtqe'nin yerini gittikee Türkge'ye brraktr(rnr ve

kugaklar arasr bir dil kaymasrnrn gergekle5ti[ini göstermektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayr okula ba;layabilen krz qocuklan arasrndan bir krsmr

ciddibirdilsel ve kültürel asimilasyona ugramakta, krsa zamanda kendianadilleri
olan Kürtqeyi unutmakta ve aksansrz bir 5ekildeTürkge konu5maya özellikle özen
göstermekted irler. Öte ya nda n, o kadar "ba5a rrlr" olamaya n lar ise oku lun ilerleyen
yrllarrnda eogu zaman dersleri izleyecek kadar Türkge ö(renemed ikleri, okulda
ulradrklarrgeqitliaynmcrlrkveSiddetekar5rgüglübirdirenggösteremedikleriveya
ailelerinden destek göremedikleri iqin okulu terk etmek zorunda kalmaktadrr.

Of,lan qocuklarr ise okula gittiklerinde genelde benzer 5ekilde ef,itim sisteminden
kaynaklanan ayrrmcrlrklara ugrasalar, $iddet ortamrndan olumsuz etkilenseler
de, krz Eocuklarrna göre Kürtge'yi unutma, aksansrz Türkge konu5mak zorunda
hissetme gibi geqitli baskrlara görece daha az maruz kalmaktadrr.

$üphesiz tüm bu anlatrlanlar Kürtge'nin kaybolmasr ve gelecek ku5aklara

aktanlamamasr meselesini ve bununla iligkili olarak daha gok kadrnlara yüklenen
rolleri gündeme getirmektedir. Kürtqe'nin kaybolmasrnrn önüne gegilebilmesi igin,

bazr Kürtler gevrelerinde zaman zaman dilin ancak kadrnlar tarafrndan gelecek

kugaklara aktanlabilecegi, kadrnlann Türkqe öfrenmesinin bunu engelleyecegi ve

dolayrsryla krz gocuklarrn oku la gönderilmemesi gerekti[ini d ile getirilebilmektedir.
Bu yaklairm, daha önce ele alrndrfr gibi milliyetgi projelerde kadrnlara etnik, milli
ve rrksal farklrlr[rn srnrr muhafrzlan görevi atfedilmesiyle ilgilidir. Yani, egemen

söylemin asimile etme gabasrna kar5r, kadrn bakr5 aqtsr, talep ve ihtiyaqlanna

dayanan bir mücadele ve söylem üretmek yerine kadrnr bu kez bir baqka 5ekilde
ara(sa I laltr racak bi r söylem ü retilebi I mekted i r.

Sonuq ola rak, dr5tan gelen dayatma ve igten gelen baskr ile birlikte Kürt krz gocuklannda,

maruz kaldrklan ayrrmcrhklardan kurtulabilmenin ve kabul görmenin en iyi yolunun
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Kü rtge konuqmaktan uzaklagmalarr oldutu psikolojisini yaratabilmektedir. Bunun

sonucu olarak özellikle krz qocuklarr arasrnda hrzh bir anadili kaybr yaqanmaktadrr.

Ozet olarak yoksulluk, dilin belirgin bir rol oynadr[r e[itim sistemindeki ayrrmcrlrklar,

ailevi durumlar ve gö! gibi olgularrn tümüyle kesisen toplumsal cinsiyetin, mevcut

e$itsizliklerin önemli bir bile5eni oldu[unu söyleyebiliriz.

Toplumsal Cinsiyet Aynmcrkfrnrn önlenmesinde Anadili Temelli (okdilli
Elitimin Rolü

Toplumsal cinsiyetin dilsel farklrlrk ile kesitmesiyle ortaya gtkan qokkatmanlt

ayrrmcrlrk ve dr5lamalann ortadan kaldrrrlmasr yönünde anadilini esas alan ve

qokdillilifi hedefleyen bir egitim ve yalam a n layrqrn rn ta lep edilip güglend irilmesi
önemli bir potansiyel barrndrrmaktadrr. Carol Benson'a göre bu potansiyeli
pek qok ara;trrmanrn sonuglarrna bakarak agrklamak mümkün.6' Oncelikle,

birgok ara5trrma gösteriyor ki krz gocuklarr, kendilerine sunulan efiitim dilini
kullanabildikleri zaman okula devam etmektedir. Bu hem krz gocuklarrnrn hem de

ailelerinin genel egilimidir. Daha önce deflinilen Vietnam örneäi de bunu agtkga

desteklemektedir. Bir ba5ka öfe de, evde konugulan dil e(itimde kullanrldrtrnda,

daha fazla ana baba qocuklarrntn egitim süre(lerine etkin bir 5ekilde dahil
olmakta, gocuklarrnrn egitimlerine devam etmesini desteklemektedir. Bunun

aksinin ya5andr[r durumlarda aileler hem gocuklarrnr okula göndermekte

isteksizdir hem de gocuklarrnr okula gönderseler de kendileri efitim sürecinin
drSrnda kaldrklarr igin gocuklarrnrn etitimine katkrda bulunma ganstna sahip

de{ildir. Yine ara$trrmalara göre krz gocuklarr, anadillerinin kullanrldr[r ve

qokdilli e[itim veren okullarda efitime daha uzun süre devam etmektedir. Bu

durumda krz gocuklarr sadece temel okur-yazarlrk egitimi almakla yetinmeyip

egitim sürellerinden ciddi bir qekilde faydalanabilmekte, dolaytstyla birgok
alanda daha ba5arrlr olabilmektedir. 8u da okula hevesle devam etmelerini,,
gocuklarrnrn ba5arrsrnr gören ailelerin ise onlara destek olmasrnr saf,lamaktadrr.

Bir diEer nokta da, eäitimde anadilleri kullanrlan topluluklarrn gocuklarrnrn

okulda tacize uframa riskinin daha az olduf,unu dügünmesi ve onlar gönül

rahatlrtryla okula göndermesidir. Qocuklarrnrn anadillerini konu5an öf,retmenler
tarafrndan eäitilecek olmasr ve bu öf,retmenlerin söz konusu bölgenin halkrndan

olma ihtimali, bu ögretmenlere daha fazla güven duyulmasrna yol aqmaktadrr.

Üstelik qocuklarrn anadilleri egitimde kullanrldrf,rnda, öfretmenler srnrf igi

uygulamalarda ve etkinliklerde krz gocuklarrna daha adil davranmaktadtr. Zira

sadece egemen dilde efitim verildif,inde, özellikle e[itimin ilk a5amalannda

egemen dili bilenler genelde o{lan qocuklar oldufu igindir ki, ögretmenler daha

qok bu (ocuklara söz verir. Krz gocuklarrnrn anadilleri etitimde ku lla n rld rf,r zaman

kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri ve ögretmenin dil becerilerinden
kaynaklr aynm yapamayacafr iqin, krz gocuklarr bu durumda daha katrlrmcr

olma 5ansrna sahip olur öte yandan, efitimde anadilinin kullanrlmasr, birgok

ülke örneginde görüldügü üzere kadrnlarrn ö[retmenlik mesle(ini segmelerinde
özendirici olmaktadrr. Bu durum, ktz gocuklartntn kadtn öf,retmenleri rol modeli
olarak ben imse mesine ve krz Eocuklarrnrn oku la gitmeye da ha qok istek d uymsrna
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ve devam etmesine yol aqä bilir. Aynca, Eokdilli bir egitim ve toplum anlaytsr, da ha

önce deginilen Ne DeEiSti? isimli qalrqmada aktanlan kadrnlarrn dilden dolayr

ayrrmcrlrta u(ramalannr ve dr:lanmälannr en ba5rndan ortadan kaldtracakttr.
Hatta gokdilli olmak ciddi bir avanta.j saflayacakttr. Son olarak, egemen ulus-
devlet politikalarrnrn asimile edici ve buna cevaben karlr-söylemlerin kadrnlan
dil, kültür ve etnik "ö2"ün tatryrolan olarak kodlamalarr ve milliyetgi projelerde
aragsallagtrrmalarrna alternatif yeni bir söylem üretilmi5 olur Bu sayede Kürt
krz gocuklarrnr herhangi bir siyasal projenin nesnesi de(il kendi ba;lanna birer
özne olarak, ya5amlan ve bedenleri üzerinde söz sahibi olan, yani okula gitmek,
meslek edinmek, dr5arrda galrqmak, diller öfrenmek özgürlüäüne sahip, ama

anadillerini de korumak ve ö(renmek isteyen - hatta bazen istemeyen - özneler
olarak ele alan bir yakla5rm benimsenmi5 olur.

Sonug Yerine öneriler

Bu qalr5mada genel olarak etitimde toplumsal cinsiyet egitsizlikleri ve anadili
konusunu tartr$maya galrgtrk. Bunun igin ulus-devlet politikalarr ve uluslärarasl
kampanya uygulamalarrnrn konu ile ilgiliyönlerine baktrk. Buna göre ulus-devlet
projelerinin kadrn larr ara(salla5tr rdrfr, uluslararasr kampa nya la rrn ise daha gok

modernist-liberal yaklalrmlarla frrsat eqitlif,i gibi kavramlara vurgu yapttgtnl
ancak okullarda özellikle azrnlrk topluluklara mensup krz gocuklarrnrn uf,radrIr
eqitsizlikleri soru nsa lla5trrmad rgrnr gördük. Buna paralel olarak Türkiye'de krz

qocuklarrnrn okullula5trrrlmasr ile ilgiliyürütülen Eelitli kampanyalarrn söylem ve
uygu la ma la rrn rn da genelde krz Eocuklarrnrn bakrg aqrsr ile konuya ya kla5mad r[rn r,

bir takrm modernist ve sömürgeci yaklalmlarla birlikte Kürt krz gocuklarrnrn

asim ilasyon u nu hedefl ed igin i belirttik. 5on rasrnda toplu msa I cinsiyet e5itsizli[in in
anadilinin kullanrlmasr veya kullanrlmamasryla kesi5ebildif,initartrsmaya qalr$ttk.

5on olarak Kürt krz öärencilerin dil deneyimleriyle ilgili kesin olmayan bazl
gözlemleri tartr5maya aqtrk.

ö(retmen qalr5taylarrndan edinilen gözlemler ve "taklitgilik" kavramr
etrafrnda Kürt krz gocuklarrnrn of,lan gocuklarrna oranla Kürtce'yi daha gabuk

unutabilecegini ve bunun da dr$tan gelen dayatma ve igten gelen baskt sonucu
ortaya qrkma ihtimalin i ilerisürdük.Tüm bu tartr5malarsonucu, egitim ortamrnda
toplumsal cinsiyet eqitsizlif,inin a nad ili defi5keni ile de kesiqerek krz (ocuklan iCin

ciddi aynmcrlrklar dofurdufunu ve bu ayrrmcrllklann ortadan kaldrrrlmasrnda
toplumsal cinsiyet duyarlr, anadili temelli gokdilli bir egitim anlayrsrnrn önemli
bir i5lev görecef,in i belirttik.

Tü m bu n la rr göz ön ü nde tuta rak bu nda n son rasr iqin bazr önerilerde bu lu na biliriz:

lioplumsal cinsiyet ve anadili konulu kapsamll aragtlrmalar yaptlmalldtr:
qelitli düzlemlerde yürütülen kampanyalarda, yaprlan Eahgmalarda toplumsal
cinsiyet ve anadilinin de iqinde oldutu bu gok bilelenli durum göz önünde
bu lu nd u ru lma lrd rr.
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Toplumsal cinsiyete duyarft anadilitemelli gokdilli efitimanlayrgr benimsenmelidir:
Türkiye'de anadili temelli, gokdilli bir egitim anlayrtrnrn geli5tirilerek okullarda

uygulanmasr Simdiye kadar ele alrnan ayrrrmcrlrk ve esitsizliklerin giderilmesi

yönünde ciddifarklaryaratabilir.Zira anadilitemelli, gokdilli bire[itim sistemi söz

konusu ayrrrmcrlrklarr ciddi oranda azaltma potansiyeline sahiptir. qünkü anadili

temelli, gokdilli bir egitim anlayr5r hem tekdillilik dayatmasrnt krrma potansiyeli

ta5rr hem de toplumsal cinsiyet rolleri konusunda yeni alanlar agabilir.

Konu ile ilgili yaprlacak aragtrrmalarda elegtirel kuramsal ve yöntemsel
yaklagrmlar benimsenmelidir: Türkiye'deki mevcut galr5ma ve kampanyalarda

srklrkla izlenen yöntem olan teknik bir Eekilde "ktzlartn ef,itimini engelleyen

öäeler" ve "qözü mle r" yakla5rm rndan ziyade, kapsa m lr ve agrklayrcr gözümlemeler

yapma imkänr sa(layan postyaptsalct ve postkolonyal yakla5lmlarla ele5tirel

ve Eözümleyici yöntemler benimsenebilir. Bunu yapmanrn yollarrndan birisi
yaprlacak galr5malarda genel olarak Kürt qocuklartntn, özelde ise ktz gocuklartntn

tekli, türde5 bir grup olarak dü$ünülmemesi, bunun yerine tüm farklrlrk ve

zrtkklarryla birlikte ele alrnmalan, difer bir deyi5le goklu kimliklerinin gözardr

edilmemesidir. Ayrrca bu farklrlrk ve zrtlrklar sosyal ve tarihsel baflamlartyla

birlikte d üSü nü lmelid ir.

Modernist-liberal ve sömürgeci yaklagrmlar degifre edilerek terk edilmelidir:
Daha gok bireycilifin ön pla nda oldugu Batr Avrupa ve KuzeyAmerika gibiyerlerde
ortaya Crkan/savunulan modernist-liberal ve yer yer sömürgeci yaklaqrmlarr

Türkiye ve Kürt cograryasrna uygulamak yanlrq veya eksik de(erlendirme ve

talepleri de beraberinde getirmektedir. Zira bir ki$inin bir ley yapmaya hakkl

olabilir fakat bu hakkr kullanabilmek igin yeterince güce sahip olmayabilir veya

birine hak vermek, buna paralel olarak güg vermek anlamtna gelmez. Dolayrsryla

toplumsal cinsiyet farklrhklannr iCermeyen veya göz önünde bulundurmayan

talepler ef,itimde Kürtqe'nin kullanrlmasrnrn veya gokdilli ef,itim yaprlmasrnrn

gerqeklestiäi durumda bile herkes iqin her zaman e5it sonuglartn ortaya

qrkmayabilecef,ini gösterir. Dolayrsryla salt "frrsat eqitlifi" kavramr üzerinden
gokdilli etitim talebinde bulunulmamalr, farklrlrklarr gözeterek sonuglann esitligi

ön pla na grka rrlmahdrr.
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burada ele a Inan k!ramral yak atrmlar oldDk!: heteroje.dideri ancak bu !ä1,tman,n amad Seregl, burada :na hatlarl
ile bu y:kla!rm ann ortrk noktalan dütünülmütti-ir.

,l la rsmanrn ilerleyen bölüml€rinde bu söylemleri kullanrn kampanyalara delini ecektir

,4 Lauder, Flugh; Browi, PhilIp; Dilabough, ro Anne ve ha eey, A. l-1. (2oo6), Educalion, Globali?ation, and Social
Chäoge, Orford !niversity Press, Oxford. s.14.
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Bu qalr5ma, Türkiye'deki Kürt krz gocuklarrnrn efitimleri ve

kar5r kar5rya kaldrklarr e5itsizlikler üzerine d ü5ü nü lürken,
anadili hususunun ve resmi dil politikalartntn da hesaba

katrlmasr gerektitini tartrsmaya agmaktadrr. Böyle bir gaba

Kürt gocuklarrnrn, özellikle de ktzlarrn, efitim tecrübelerini ve

ihtiyaglarrnr anlamak agrsrndan önemlidir. Zira araqtr rmalarrn
da gösterdigi !ibi ayrrmcrlr[a ufrayan topluluklartn maruz
kaldrtr tecrübeleri anlamak, söz konusu aytrtmctltklart yagayan

topluluklarrn lehine illeyecek bir efitim sistemi talep etmenin
veya geligtirmenin en önemli adrmlartndan birisidir. Bu

yaprlmadrf,rnda, ileri sürülen öneri ve de[i5iklikler genelde

eqitsizlikleri üreten ve sadece belli segkinlerin ka15tlayabilditi
standartlar o lma kta n öteye geqememekted ir.

Buradan hareketle, qalrgmada öncelikle topl umsal cinsiyetin
efitim ve anadili ile iliqkisi ulus-devlet politikalarryla birlikte
agrklanmaktadrr. Daha sonra efitim agrsrndan toplumsal cinsiyeti
ele alrq 5ekillerine göre farklr yakla5rmlarrn ar8ümanlarna krsaca

yer verilmektedir. izleyen bölümde ise Türkiye'de yürütülen
bazr kampanya ve galr5malara bu bilgiler r5rftnda baktlmaktadtr.
Son olarak Kürtler agrsrndan durum deterlendirilmekte ve bazr

ö ne rile rd e bu lu n u lma kta d rr.

Rapor, genel olarak eqitsizliklere maruz kalan tüm topluluklar
igin, özellikle de krz qocuklarr igin, efitimin gergek anlamda
kapsayrcr olmasrnr n anahtannr n toplu msal cinsiyet farkrndalrtr
tagryan anadili temelli, qokdilli bir efitim anlaytgtntn
uygu la n m asrn da oldufunu savunmaktadrr.

J'q.
DiSA
i .i.iiiir !., i !nrnr k,rr fi.
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