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Uzun zamand r süre giden bir tart ma 
vard r, e itim sistemi ile ilgili. Birileri bir yerde hata 
yapm t r, eksik olan bir eyler vard r ama üzerinde 
çokça tart lsa da hala çözülebilmi , tam olarak 
aç kl a kavu turulabilmi  de ildir. Sistem 
çocuklar m z  ezberci yap yor, sorumluluk 
kazand rm yor denir de çözümünün ne (neler) 
oldu u konusunda da tam anlam yla bir fikir birli i 
sa lanm  de ildir. E itim kurumunun içinde ba ka 
bir rol al p, ö rencilerin en basit kavramlar  bile 
tan mlamakta çektikleri s k nt lar  görene ve 
durumun vahametini anlayana kadar ben de tam 
olarak bir fikre ula amam t m. Bu konuyu bir ba ka 
aç dan de erlendirmek ve kendi çözümlerimi dile 
getirmek istedim. 

Asl nda ortada bir hata yoktu, uzun y llardan 
beri devam eden sistematik politikalar n ürünüydü 
tüm bu olup bitenler. Bunu görebilmek için en yal n 
ve aç k olarak e itimin kabul gören tan m na 
bak labilir. Sönmez’e göre e itim, insan davran lar n  
istendik yönde de i tirmek için düzenlenip i e ko ulan bir 
sistemdir. Yine Sönmez’in yapt  bir ba ka tan mda 
e itim, fiziksel uyar lmalar sonucu beyinde istendik 
biyokimyasal de i iklikler olu turma süreci olarak ifade 
edilmektedir (Sönmez, 1991). 

 Bu tan mlarda dikkat edilmesi gereken 
birkaç kritik nokta bulunmaktad r. Bunlardan ilki 
“istendik” terimidir. stendik anla ld  üzere 
istemek fiilinden türetilmi  ve edilgenli i ifade eden 
bir terimdir. K saca bireyi pasif al c  olarak gören ve 
birileri taraf ndan belirlenmi  istekleri yapmakla 
yükümlü k lan bir ifadedir. Elbette e itimi 
politikadan, politik ç karlardan ay rmak mümkün 
de ildir. Bu nedenle istendik olan davran lar 
devletin bekas n  sa lamaya yönelik olmaktad r. Her 
devletin birincil amac  kendi ideolojisini korumak ve 
devam ettirmek, ekonomisini güçlü tutmak oldu una 
göre, bunun sa lanmas nda öncelikle sorgulamayan, 
ara t rmayan, ele tirmeyen, problem ç karmayan ve 
verilen i i en iyi ekilde yapan halklar n bulunmas  

gerekmektedir. Bu nedenledir ki e itim istenenleri 
sorgusuz sualsiz yerine getirecek bireyler yeti tirmek 
zorundad r. 

E itimin tan m nda dikkat edilmesi gereken 
bir di er kritik nokta ise “davran ” kavram d r. 20. 
yy’ n ba lar nda ortaya ç kan Davran ç l k Kuram  
e itim bilimlerinin psikolojiden transfer edip uzun 
y llard r kullanmakta oldu u yegâne kuramd r 
(Öngel, 2003). K sa zamanda istenilen sonucun 
al nmas , ekonomik, pratik ve sonuç odakl  olmas  
aç s ndan di er modellere göre daha fazla tercih 
edilmi tir. stendik davran lar  sergileyen çocuklara 
verilen ödüller (maddi-manevi) ya da istenmeyen 
davran lar  sonucu verilen cezalar zamanla bireyleri, 
eylemlerinin süreç ya da sonucundan elde edecekleri 
do al hazdan uzakla t rarak, sadece ödül beklentisi 
ya da ceza korkusu nedeniyle eyleme geçen bireylere 
dönü türmü tür (Öngel, 2003). Bu dönü üm de 
ele tirel dü ünme yetisini kaybetmi , pasif, itaatkâr 
birey (ö renci) modelinin ortaya ç kmas na neden 
olmu tur ( ahin, 2003). Ülkemizde Milli E itim 
Bakanl ’n n 2002 y l nda yapt  program 
de i ikli inde, o zamana kadar var olan ö retmen 
merkezli modelden uzakla larak biraz daha ö renci 
merkezli bir modele kay lmaya çal lsa da, halen, 
“hedefler” ve “hedef davran lar”, davran ç l n 
e itim anlay  üzerindeki yo un etkisinin somut bir 
göstergesi durumundad r. 
 E itime ili kin yap lan ikinci tan mda ise 
“fiziksel uyar lmalar sonucu beyinde istendik biyokimyasal 
de i iklikler olu turma süreci” ifadesi kullan lm t r. Bu 
tan mda e itimin sadece bili sel düzeyde 
gerçekle ti i vurgulanm t r. Oysa e itim, bili sel 
düzeyde oldu u kadar sosyal, duygusal ve 
psikomotor düzeylerde de gerçekle tirilen 
etkinliklerin bütünü olarak de erlendirilmelidir. 
Ço u zaman e itimin özellikle sosyal ve duygusal 
boyutlar  ihmal edilmi , okullar n do al sosyal 
ortamlar olmas  sosyalle me için yeterli görülmü tür. 
Say sal derslerde ba ar l  olmak zeki olmakla e de er 
tutulmu , ba ka alanlardaki beceriler göz ard  
edilerek çocuklar ço u zaman zeki ve zeki olmayan 
olarak kategorilere ayr lm t r. Bu durum ise belki de 
fark nda olmadan duygusal örselenmelere neden 
olmu  ve benlik sayg s  dü ük, kendine 
güvenemeyen bireyler yaratm t r. 

Bugüne kadar yap lanlar n elbette bir telafisi 
yoktur ancak, bundan sonras  için bir ç k  yolu 
mutlaka vard r. Bireyi ara t rmaya, sorgulamaya, 
ele tirel dü ünmeye, sosyal sorumluluk 
kazand rmaya yönlendiren e itim programlar  da 
yok de ildir. Proje Yakla m  (Project Approach) ve 
Anti-Ayr mc l k E itim Program  (Anti-Bias 
Curriculum) çocuk merkezli olmas  ve ara t rmaya, 
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ele tirel dü ünmeye, toplumsal sorunlarla 
ilgilenmeye yönlendirmesi ve tüm geli im alanlar n  
desteklemesi aç s ndan, bu yaz da üzerinde 
durulacak iki alternatif e itim program d r. 

Proje Yakla m  ça da  modeller aras nda yer 
alsa da, kökleri 20. yy’ n ba lar na kadar 
uzanmaktad r. Özellikle Dewey’in (1916) yeniden 
yap land rma, Kilpatrick’in (1918) proje yöntemi, 
Bruner’in (1961) ke if yoluyla ö renme (Katz ve 
Cahrd, 1988:8; Hartman ve Eckery, 1995:141; Akt: 
Temel ve Ark., 2004) ve Thelen’in (1961) grup 
ara t rmalar  modellerinden esinlenerek 
olu turulmu tur (Hartman ve Eckery, 1995:141; Akt: 
Temel ve Ark., 2004). Dewey’e (1916) göre e itim 
“aç k fikirlilik” gibi dü ünceler üzerinde 
yo unla mal , ya am deneyimleri temelinde 
yap land r lmal  ve amaca yönelik etkinlikleri 
bar nd rmal d r. Dewey, ayr ca, çocuklara kendi 
bilgilerini olu turabilecekleri konusunda güven 
duyulmas n  ve çocuklar n kendileri için hedefler 
belirlemelerine imkan tan nmas  gerekti ini 
vurgulam t r (Gassman ve Whaley, 2000:2; Akt: 
Temel ve Ark, 2004). Dewey e itimi okulla s n rl  
tutmaz ve e itimi, ya am n belirli bir bölümünde, 
üzerinde yo unla lmas  gereken bir u ra  olarak 
de erlendirmez; O’na göre e itim, insan varl n  
sürdürdü ü sürece devam eden bir etkinliktir.   

Proje yakla m n n temel amac  di er 
yakla mlara benzer olarak zihinsel geli imi 
desteklemektir, ancak bu yakla mda sadece zihin 
geli imi üzerinde durulmaz; genellikle küçük ve 
büyük gruplarla sürdürülen çal malar çocuklar n 
sosyalle mesi, tak m halinde çal abilme becerisi 
geli tirmesi aç s ndan da büyük önem ta maktad r. 
Ayr ca etkinlikler içinde denge olu turmak, okul ile 
ya am  birle tirmek; ö retmenler için ise, e itimde 
zorluklarla mücadele edebilmek gibi amaçlar  da 
bulunmaktad r. Çocuklar n genel e ilimlerine göre 
belirlenen bir konunun derinlemesine incelemesinin 
yap ld  yakla mda, çocuklar bilimsel yöntemleri 
kullanarak bir ürün ortaya koyarlar ve böylece 
gelece in bilim insanlar n n temelleri de at lm  olur 
(Temel ve Ark, 2004). Proje yakla m  tek ba na 
kullan labilir bir model oldu u gibi, Reggio Emilia 
gibi yarat c l a ve sanatsal aktivitelere a rl k veren 
ba ka programlara da entegre edilmektedir. Proje 
temelli e itim programlar  ülkemizde özel okul 
öncesi e itim kurumlar n n ve ilkö retim okullar n n 
bir bölümünde uygulanmaktad r. 

Anti Ayr mc l k E itim Program n n 
temelleri, ele tirel e itim teorisi ve sosyal bili  
teorisine dayanmaktad r. Ele tirel e itim teorisi, 
informal e itimde ya da kas tl  yap lmasa da formal 
e itimde cinsiyet, etnik, sosyo-ekonomik s n f ve 
fiziksel veya mental yetersizlikler gibi sosyal 
e itsizliklerin belirginle tirilmesini ele tirmektedir. 
Örne in, Amerikan E itim Sistemi “Sosyal denge 
tekeri” anlay n  getirmeye çal sa da, programlar n, 
ö retmenlerin ve okul yönetimlerinin kas tl  olmadan 
çocuklar  belli sosyal s n flar n içine hapsettikleri ve 

cinsiyete dayal  ayr mc l k yapt klar  belli 
çal malarda ortaya konmu tur (Apple, 1982; 
McLeod, 1987; Akt: Rosenzweig, 1998). Ele tirel 
yakla m, süre giden e itim programlar n n dil, 
anlam, davran  stilleri, dü ünce ve de erler 
aç s ndan egemen s n fa yönelik oldu unu 
dolay s yla az nl k kültüründen gelen çocuklar n 
konu ma, davran , tutum ve de erler aç s ndan 
dezavantajl  olduklar n  vurgulamaktad r (McLaren, 
1989). Ele tirel teori, e itim ve ö retimin apolitik bir 
süreç oldu u yönündeki görü leri reddederek; 
kültürel, tarihsel ve sosyal ba lamdan kopuk bir 
e itimin olmayaca n  vurgulamaktad r (Gibson, 
1986; Akt: Rosenzweig, 1998). 

Sosyal bili  teorisi çocuklar n kendi 
kimliklerine, di er insanlar nkine, sosyal ve ahlaki 
ili kilere yönelik bilgileri nas l yap land rd klar yla 
ilgili çal maktad r. DeVries ve Kohlberg (1987), 
bilginin sosyal ve fiziksel çevreyle olan etkile imler 
sonucu olu tu unu ve çocu un bu yeni bilgiyi 
geçmi  deneyimlerini kullanarak yeniden 
yap land rd n  belirtmi tir. Sosyal bili  teorisi, 
sosyal bilginin olu umunu ise, Piaget’nin kavram 
kazan m nda de indi i ema, özümleme, uyma ve 
ö renme sürecine dayand rm t r. Nas l somut nesne 
kavramlar  bu süreçte kazan l yorsa daha soyut olan 
kimli in olu umunda da bu a amalar n varl ndan 
söz edilmektedir. Sosyal bili  teorisi, çocuklar n 
kendi geçmi lerini anlamalar  ve ba kalar n n ya am 
tarzlar n  kavrayabilmeleri için, çok kültürlü e itim 
stratejilerinin geli tirilmesini önermektedir 
(Rosenzwieg, 1998). 

Anti-Ayr mc l k-Çok Kültürlü e itim 
hareketi ilk kez 1950’lerde görülmeye ba lasa da; bu 
e itim hareketinin geli imi, farkl  rklara, etnik 
gruplara kar  daha duyarl  davranmaya odaklan lan 
1970’lere rastlamaktad r. Bu yakla m n bir e itim 
program  olarak yaz l  hale getirilmesi ise, 1989’da 
Derman-Sparks ve ABC Task Force ile olmu tur. 
Derman-Sparks ve ABC Task Force’un (1998) 
tan m na göre Anti-Ayr mc l k-Çok Kültürlü E itim 
Program : Önyarg lar , stereotipile mi  ayr mc l klar  
ve bütün “ism” leri hedef alan aktif ve/veya aktivist 
bir yakla md r. Bu yakla ma göre her bireyin 
bask y  sürdüren kurumsal davran lara ( rkç l k, 
cinsel ayr mc l k, sosyo-kültürel ayr mc l k vb.) kar  
bir duru  sergilemesi gerekmektedir (Derman-Sparks 
ve ABC Task Force, 1998). Program n amaçlar  
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aras nda çocuklarda bilgili, kendine güvenen bir 
kimlik yap land rmak, çocuklar n farkl l klar  olan 
bireylerle rahat, empatik bir etkile im kurmalar n  
sa lamak, çocuklarda önyarg lara ili kin ele tirel 
dü ünebilmeyi sa lamak ve çocuklara kendisine ya 
da bir ba kas na ili kin önyarg lara, ayr mc l klara 
kar  ayakta durabilme kabiliyeti kazand rmak 
(Hohensee, Bisson, Derman-Sparks, 1992) yer 
almaktad r. Bu program özellikle toplumsal 
sorumluluk bilincini a lamay  ve pasif al c  bireyler 
yerine aktif, kat l mc  bireyler yaratmay  
hedeflemektedir. Toplumsal etkile ime verilen önem 
nedeniyle, e itim sürecinde ö renci-ö retmen ve aile 
i birli inin yan  s ra çocu un etkile imde bulundu u 
di er toplumsal birimler de e itimin önemli bir 
parças n  te kil etmektedir. 

 Anti-ayr mc l k e itim program  ABD, 
Kanada, Avustralya, Almanya, ngiltere gibi çok 
uluslu ve çok kültürlü ülkelerde okul öncesi 
s n flar nda uygulanmakta ve 21. yy’ n program  
olarak adland r lmaktad r. Kültürel, sosyo-ekonomik, 
fiziksel yeterlilik farkl l klar n n belirginle ti i son 
dönemde, farkl l klara duyarl l k ve ho görülülük 
felsefesi daha da önem kazanm t r. Toplumsal 
dinamiklerin bir arada bar  içinde varl n  
sürdürmesinin ve insanlar n huzur içinde 
ya amas n n anahtar  okul öncesi dönemden itibaren 
bu bilincin olu turulmas nda sakl d r. Ülkemizde ise 
böyle bir program n uygulan p uygulanmad na 
dair hiçbir bilgi bulunmamaktad r. Mevcut programa 
dâhil edilmesi bile beraberinde farkl l klara duyarl , 
sosyal adaletsizliklere kar  tepkilerini ifade edebilen, 
kendi haklar n  koruyan, ba kalar n n haklar na 
sayg l , toplumsal dinamiklere kar  daha 
sorumluluk sahibi ve vatanda l k bilincine sahip 
bireyleri getirecektir.  

Sonuç olarak, daha önce üzerinde duruldu u 
üzere e itim sadece istendik davran lar n 
kazand r ld  bir süreç olarak tan mlan rsa, 

davran ç l k d nda uygulanabilir alternatif bir 
model olmayacakt r; oysa e itim, bireyin kendi 
potansiyellerini aç a ç kart p bunlar  en iyi ekilde 
kullan p geli tirdi i, tüm geli im alanlar n  içeren 
ya amsal bir u ra  olarak de erlendirildi inde, pek 
çok model uygulanabilecektir ve sisteme yönelik 
yap lan “ezberci”, “ko ullay c ”, “pasifle tirici” 
ele tirileri ise olumlu sonuçlar ço ald kça 
kendili inden kaybolacakt r. 
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