
Demokratik Eğitim Kurultayı bütün yönleriyle demokratik 
öğretmen hareketi tarafından değerlendirilmeli. Aralarındaki za
man faktörünü dikkate alarak DEŞ ve DEK irdelenerek karşılaş
tırılmalı. Ancak, içinde bulunduğumuz günlerde DEK'in raporları 
ve dokümanları yaymlanamadığı için, biz bir karşılaştırma yapa
cağız. 

AMAÇLARI BAKIMINDAN : 

DEŞ : 

1 — «Ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel koşulları içinde 
mevcut eğitim düzenimizin ilkeleri ve kurumları bakımından ana 
çizgileriyle eleştirilmesi.» 

2 — «Türk Toplumunun ihtiyaç duyduğu yeni eğitim biçimi
nin ilkeleri, amaçları ve bu amaçlara ulaştıracak metod ve kurum
larıyla saptanması.» 

3 — «Yeni eğitim biçiminin uygulanmasıyla ilgili metod ve 
görü§lerin saptanması.» 

DEK : 

«TÖB-DER, mücadelemizin yakın hedefi olan eğitimin de
mokratikleştirilmesi sorununu işçi sınıfı bilimi ışığında incele
mek, mevcut eğitim sistemini bu açıdan eleştirmek, öneriler getir
mek, öğretmen sorunlarını en geıniş biçimde tartışmak amacıyla 
bir Demokratik Eğitim Kurultayı toplar.» 

Konulan Bakımından; 

DEŞ : 
1 __ «Ülkemizin temel çelişkileri ve bu çelişkilerin eğitime 

etkileri.» 
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2 — «Geri kalmış ülkelerde eğitim sorunları ve devrim ihti-
yacı.»

3 — «Kapitalist ülkelerde, özellikle ülkemizde eğitim kurum-
ları ve işleyiş biçimleri.»

4 — «1961 Anayasasında devrimci eğitimin kökleri.»

5 — «Türk Devrimci eğitiminin amaçları, ilkeleri, metodu ve
ulusal tercihler.»

6 — «Türk Toplumunun ihtiyaç duyduğu yeni eğitim kurum-
ları.»

a) «Herkese açık genel kurumlar,»
b) «Üniversite ve Yüksek okullar,»
c) «Ulusal amaçlara vardıncı araştırma ve uzmanlık ku-

rumları,»
ç) «Kültür ve Sanat kurumları,»
d) «Çalışanların çocukları için kurumlar,»
e) «Halk Eğitimi,»
f) «Beden eğitimi ve spor,»
g) «Din Eğitimi.»

7 — «Öğrencilerin Temel ihtiyaçları.»
a) «Biyolojik ihtiyaçlar,» '
b) «Sosyal ihtiyaçlar,»
c) «Okul ihtiyaçları.»

8 — «Eğitim devrimini gerçekleştirmede ve toplumu yeni
amaçlara ulaştırmada siyasal ve toplumsal kuruluşların izleyeceği
yollar: Planlama, Finansman yönetim.»

9 —- «Cahilliğin ve Teknik yetersizliğin giderilmesinde Köy
Enstitüleri uygulamasından çıkan sonuçlar.»

10 — «Ülkemizin teknolojik açığını kapatmak için eğitim ku-
rumlarımızı nasıl düzenlemeli ve çalıştırmalıyız.»

11 — «Öğretmen Yetiştirme ve yerleştirme.»

12 — «Öğretmenin geçim ve güvenliği.»

13 — «Öğretmen Örgütlenmesi.»

DEK :

1 •— «Dünya Öğretmen Örgütlenmesinin Tarihçesi.»
2 — «Türkiyede de Öğretmen Örgütlenmesi.»
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3 — «Sendikalaşmak için Somut Mücadele Yöntemleri.»
4 — «Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sorunu.»
5 — «Eğitim Emekçilerinin Özlük ve Meslek Sorunları.»
6 — «Teftiş ve Değerlendirme.»
7 — «Eğitim yasaları ve İşleyişi.»
8 — «Köy Öğretmenlerinin Sorunları.»
9 — «Eğitimin Tarihçesi.»

10 — «Emperyalist-Kapitalist Ülkelerde Eğitim.»
11 — «Sömürge Ülkelerde Eğitim.»
12 — «Azgelişmiş Ülkelerde Eğitim.»
13 — «Sosyalist Ülkelerde Eğitim.»
14 — «Gençliğin Eğitim Sorunları.»
15 — «Eğitim-Üretim İlişkisi.»
16 — «Okul öncesi Eğitim.»
17 — «Çocuk Edebiyatı.»
18 — «İlköğretim Sorunları ve Çözüm yollan.»
19 — «Ortaöğretim Sorunları ve Çözüm yolları.»
20 — «Yükseköğretim Sorunları ve Çözüm yolları.»
21 — «Sanat ve Eğitim.»
22 —• «Kadınların Eğitim Sorunları.»
23 — «Sağlık, Beslenme ve Eğitim.»
24 — «Halk (Yaygın) Eğitimi.»

Amaçlananın, örneğin; DEŞ'in «devrimci eğitim» ve ya «dev-
rim için eğitimin,» DEK'te ise eğitimin demokratikleştirilmesinin,
sonuç bildirilerinde somutlanması;

DEŞ : «Ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşullarla eğitim
devrimi yapmanın olanaksızlığı açıktır. Ancak Türkiye'nin gele-
ceğinden sorumlu olan devrimci güçlerin eğitim alanında bugün
yapacakları çeşitli eylemler vardır. Devrimci Eğitim Şurası bu
eylemleri «devrim için eğitim» görevi olarak saptamıştır»

«Devrimci Eğitimin ilk amacı halkın siyasal bilinçlenmesine
yardımcı olmaktır. Çünkü Devrimci bir yönetimin iktidara gel-
mesi ancak kitlelerin devrim için eğitilmesi ve bilinçlenmesiyle
mümkün olacaktır. İşçi ve köylülerin siyasal hayata ve yönetime
bilinçli bir şekilde ağırlıklarını koymalarım ve kendi çıkarlarına
yönelen bir düzen kurmalarını sağlamak eğitimin yerine getir-
mek zorunda olduğu bir görevdir. Bu bakımdan işçi, öğretmen ve
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öğrenci Örgütlerinin bu yöndeki çabalarını dar anlamda politik
bir eylem değil, önceliği olan bir kamu görevi saymak gerekir.
Bunu yapmayan kuruluşlar ve kişiler görevlerini yerine getirme-
menin sorumluluğunu taşırlar. Devrimci Eğitim Şûrası'na katıl-
mış olan öğretmen, öğrenci Ve işçi kuruluşları ve aydınlar bu yön-
deki eylemlerini işbirliği içinde düzenleme yönünde olumlu adım-
lar atmışlardır.»

«Devrimci güçlerin ülke sorunlarının çözülmesini sağlayacak
siyasal koşullara ulaşılması yolundaki eylemleri yanında ileride
uygulanacak eğitim devriminin hazırlanması için de bugünden
çaba göstermeleri şarttır. Ülkenin ekonomik ve toplumsal yapısı-
nın niteliği ve temel çelişkileri üzerimdeki bilgilerin geliştirilmesi
ve devrimci br açıdan değerlendirilmesi için araştırma olanakları-
na kavuşmak gereklidir. Yurt sorunlarını aydınlatmak bunları iler-
deki çözüm yollarını aramak ve böylece gelecekteki uygulamalar
için hazırlıklı olmak Türk devrimini yaratmaktan sorumlu olan-
ların yerine getirmeleri zorunlu bir görevdir. Sorunların ve çözüm-
lerin açıklığa kavuşturulması aynı zamanda kitleleri bilinçlen-
dirmenin de en etken aracıdır. Bu çeşit yol ve yöntem aramak
çabalarından ötede, eldeki olanaklarla bazı uygulamalara da gi-
rişmek yararlı olacaktır. Devrimci Eğitim Şûrası'na katılanlar bu
amaçlara uygun eylemlerle ilgili önemli kararlara varmışlardır.
Devrimci Eğitim eyleminin düzenlenmesi ve eğitim devrimi hazır-
lıklarının yapılması için gerekli araştırma ve planlama çalışmala-
rının örgütlendirilmesi bunun başlıca örneğidir. Bugünün sorun-
larına gelecekte çözüm getirecek yollar konusunda da somut ör-
nekler üzerinde durulmuştur. Devrimci Eğitim Şûrası'nda sapta-
nan eğitim ilkelerine ve amaçlarına uygun eğitim kurumları olan
Köy Enstitüleri uygulamasından da yararlanmak gerektiği sonu-
cuna varılmıştır. İşçilerin ve köylülerin devrim ve devrimci eğitim
ilkelerine uygun bir şekilde yetiştirilmesini sağlamak üzere geliş-
tirilmesi önerilen İşçi ve Köylü Üniversiteleri gibi kurumlar bu
çabanın başka örnekleridir. Devrimci Eğitim Şûrası'na katılan
kuruluşlar bu yöndeki çabalarını işbirliği ve eşgüdüm içinde yü-
rütmek konusunda ortak bir görüşe ulaşmışlardır.»

DEK :

Eğitimin demokratikleştirilmesiyle, bağımsızlık, demokrasi,
barış, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin bütünselliği :

— «Eğitim emekçilerinin biricik mesleki, yığınsal örgütü olan
TÖB-DER; toplumun demokratikleşmesi, faşizmin geriletilmesi,
sömürüşüz bir toplumun yaratılması; bağımsızlık, demokrasi, ba-
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rış ve özgürlük mücadelelerinin nihaî zafere doğru geliştirilmesi
uğraşısı veren güçler arasında önemli bir yer tutan demokratik
öğretmen hareketinin işçi sınıfı öncülüğünde her geçen gün daha
da güçlenip sağlamlaştığını kıvançla belirtir.»

Eğitimin planlanmasına, öğretmen örgütünün katılması :

— «Toplumumuzun demokratikleştirilmesiyle birlikte, eğiti-
mim demokratikleştirilmesi amacıyla eğitimin bütün kademeleri ve
tüm yönleriyle planlanıp programlanmasına, eğitim felsefesinin
ilke ve amaçlarının belirlenmesine, öğretmenlerin demokratik ve
mesleki örgütü TÖB-DER'in katılmasının zorunluluğuna inanır.»

Gerçekten demokratik bir eğitim, demokratik halk iktidarın-
da mümkün olabileceği :

— «Demokratik bir eğitim, ancak demokratik bir toplumda
mümkündür. Eğitimin demokratikleştirilmesi uğrunda verilmekte
olan mücadele, toplumumuzun içine girdiği genel demokratikleş-
me sürecinin önemli bir parçasıdır. Baskısız ve sömürüşüz bir
toplum düzenini gerçekleştirebilmek ̂ maçıyla anti-demokratik tüm
engellerin temizlenmesi, tarihsel bir görevdir.»

Irkçı, şoven, asimilasyoncu, eğitim politikasının teşhiri ve
herkese kendi ana dilinde öğrenim yapma hakkı :

— «Tüm emekçi sınıf ve tabakalara eğitim görme olanakları
sağlanmadıkça, ezilen halkın demokratik özlemleri, dili ve kültürü
üzerindeki ırkçı-şoven ve asimilasyoncu politika ye uygulamalara
som verilmedikçe, üretim güçlerinin özgürce gelişimini sağlayan,
gerçekten demokratik bir toplumdan ve eğitimden söz edilemez.»

— «Türkiye'nin de altına imza koyduğu İNSAN HAKLARI
EVRENSEL BİLDİRGESİ, Avrupa İnsan Hakları Koruma Sözleş-
mesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç Belgesi ge-
reklerine uygun olarak insan hak ve özgürlükleri, halkların hak-
larının eşitliği ve kendi geleceklerini tayin ilkesi doğrultusunda
herkese kendi anadilinde öğrenim yapma hakkının tanınmasını.»

Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı mücadelesi :

— «Demokratik Eğitim Kurultayı, öğretmen hareketinin en
ivedi ekonomik ve demokratik sorunlarınım başında grevli, toplu-
sözleşmeli sendikalaşma hakkının geldiğimi dile getirir. Kurulta-
yımız, tüm çalışanların sendikalaşma hakkını benimser. Bu hak,  
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tüm ücretli emekçiler için vazgeçilmezdir. Dünyanın dört bir ya-
nında Eğitim, Bilim ve Kültür işçileri tarafından kullanılmaktadır.
Eğitimin üretimle olası bağı, öğretmenlerin yaşama ve çalışma ko-
şulları dikkate alındığında, eğitim emekçilerini tüm ücretli çalı-
şanlar gibi işçilerin dışında düşünmek olanaksızdır.» Bu ana dü-
şünceden hareketle, DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI :

— «Sendikal haklarımız doğrultusunda mücadelenin, uluslar-
arası kardeş öğretmen örgütleri, demokrasiden yana sendikalar
ve diğer meslek örgütleri başta olmak üzere, emekten yana siyasi
güçlerle gençlik ve kadın kuruluşlarıyla güç ve eylembirliği içinde
sürdürülmesine,

— Sendikal haklar kazanıldığında işkolu esasına göre Türkiye
Eğitim, Bilim ve Kültür İşçileri Sendikası'mn kurulmasına, bu
sendikanın DİSK'le bütünleşmesine,

— Başta DİSK olmak üzere tüm demokratik kuruluşlarla da-
yanışma içine girilmesine, şimdiye değin bu uğurda verilen mü-
cadelenin bundan sonra da daha yoğun ve kararlı bir şekilde sür-
dürülmesine ve tabanın benimseyerek getirdiği tüm demokratik
mücadele yöntemlerinin kullanılmasına karar vermiştir.»

Gerici eğitimin, üretici güçlerin özgürce gelişimini engelle-
mesi :

— «Türkiye'de yürürlükte bulunan ve emperyalist-kapitalist
sistemce belirlenen üretimden kopuk, antidemokratik, idealist,
ırkçı-şoven ve asimilâsyoncu eğitim sistemi; üretim güçlerinin öz-
gürce gelişmesine olanak vermemekte; egemen güçlerin çıkarları
ve dünya görüşü doğrultusunda şartlandırılmış üretken ve yaratıcı
olmayan okur-yazar yetiştirmekte, ezilen ve sömürülen emekçi
kitlelerin ileriye dönük mücadelesinde etkin görevler yüklenebile-
cek kendine güvenli, gerçekten demokratik, dirençli nisanlar ye-
tiştirmemektedir.»

İlköğretimin demokratikleştirilmesi :

— «İlköğretimin her alanında görüldüğü gibi, özellikle Yatılı
Bölge Okulları aracılığıyle sürdürülmekte olan, emekçi halk ço-
cuklarım, kendi ulusal ve toplumsal değerlerine yabancılaştırmayı
ve boyun eğdirip dirençsiz bırakmayı amaçlayan eğitime son veril-
mesini, tüm ilköğretimin demokratik bir öz ve işlerliğe kavuştu-
rulmasını.»
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Öğretim programları ve ders kitapları :

— «Başta MC'nin ders kitapları olmak üzere, süregelen fa-
şist, gerici ve bilimdışı öğretim programlanılın ve ders kitapları-
nın kaldırılması, bunun yerine TÖB-DER ile işbirliği halinde, de-
mokratik eğitimin gereklerine uygun olan öğretim programları-
nın ve ders kitaplarının hazırlanmasını,»

Bilimsel araştırma :

— «Bilim, araştırma ve inceleme üzerindeki anti-demokratik
baskı ve uygulamalara son verilmesini,»

Yaygın eğitim :.

— «Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yönden farklılıkların
bulunduğu Türkiye'de; bu özgül durumlar veri alınarak yerel ve
demokratik bir yaygın eğitim politikasının izlenmesini, okuma-yaz-
ma bilmeyen emekçi kitlelerin tümüyle okur-yazar hale getirilme-
sini,»

Politeknik eğitim :

— «Eğitim ve üretim arasında sıkı ve sağlam ilişkilerin ku-
rulmasını ve insanın çok yönlü ve bütünüyle gelişmesini sağlama-
yı öngören, «politeknik eğitim» anlayışının ülkemiz koşullarına
göre oluşturularak yaşama geçirilmesi için gerekli her türlü çalış-
maları yapmadaki kararlılığını önemle vurgular.»

Yüksek öğrenim ve yüksek öğrenim gençliği :

— «Yüksek öğrenim gençliğinin akademik özgürlüğünün VQ
üniversite, yüksek okul özerkliğinin gerçek anlamda sağlanması,
bu kurumların faşistlerden arındırılarak, cangüvenliğinin ivedi bir
zorunluluk olarak gerçekleştirilmesi, yüksek öğrenim öğrencileri-
nim ekonomik ve sosyal yaşam koşullarının iyileştirilmesi, eğitim-
de fırsat eşitliğinin tanınması ve öğrenci gençliğin merkezi de-
mokratik, yığınsal örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi zorunluluğu-
nu belirtir.»

Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştiren kurumlar :

— «Öğretmenliğin özel uzmanlık isteyen bir meslek olduğu
noktasından hareketle, Kurultayımız, Öğretmen yetiştiren kurum-
ların tek tip öğretim programları esasına dayalı olarak merkezi-
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leştirilmesi, bunun için gerekli düzenlemelerin yapılması, böyle-
likle öğretmenlik mesleğinin heterojen unsurlardan oluşan kar-
maşık yapısının sona erdirilmesi ve öğretmen yetiştiren kurumla-
rın özerkleştirilerek demokratik bir yapıya kavuşturulması zorun-
luluğu dile getirir.»

Öğretmenlerin tayin, terfi işlemlerinin demokratik çözümü :

— «Demokratik Eğitim Kurultayı, eğitim emekçileri üzerin-
deki gerici politik baskıların kaldırılması, işgüveiiliğinin sağlana-
bilmesi için öğretmenlerin tayin, terfi ve. diğer özlük işlerinin Milli
Eğitim Bakanlığından özerkleşmiş Yüksek Öğretmenler Kurulu
adlı bir kurul tarafından yürütülmesi ve bu alanda yargı organ-
larındaki statünün örnek alınmasını ister.»

Kamu kesiminde çalışanların siyaset yapma hakkı :

•-=- «Demokratik Eğitim Kurultayı, öğretmenlere ve memur
statüsündeki bütün emekçilere, siyasal partilere katılma ve siya-
sal çalışma yapabilme, kendi siyasal düşünce ve kanılarını özgür-
ce ifade edebilme hakkının sağlanması için bu konudaki yasal en-
gellere, anti-demokratik uygulamalara karşı mücadeleyi savunur.»

Kadınlara eğitimde fırsat eşitliği :

— «Kurultayımız, ezilen cins olan kadınlarımızın, eğitimde
fırsat eşitliği talebini, Türkiye'de genel olarak eğitimin demokra-
tikleştirilmesi çerçevesi içinde çözümlenmesi gereğini vurgular.»

Okul öncesi eğitim, kreş ve ana okulu :

— «Demokratik Eğitim Kurultayı, milyonlarca emekçi çocu-
ğunun en ivedi gereksinmelerinden olan okul öncesi eğitim ve
bakım olanaklarının sağlanması, işyerlerinde kreşlerin açılması,
aynı durumdaki öğretmen çocuklarının kreş ve ana okulu sorun-
larının da bu çerçeve içinde çözümlenmesi gereğini dile getirir.»

Yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitimi :

•— «Demokratik Eğitim Kurultayı, Federal Almanya'dakiler
başta olmak üzere yurt dışındaki emekçilerimizin yüzbinlerce ço-
cuğunun kendi anadilinden eğitim ve öğretim yapabilmesi için
gerekli ve yeterli olanakların sağlanması gereğinden hareketle,
TÖB-DER; bir yandan ilgili yabancı hükümetlere ve onların şoven,
asimilâsyoncu siyasetlerine karşı mücadele yürütürken, öte yan-
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dan, Türkiye'nin gerici halk düşmanı siyasi iktidarlarının bu amaç-
la yurt dışına gönderdiği faşist öğretmenlerin geri çevrilmesini
ve oradaki eğitim kurumlarının da TÖB-DER ilkeleri çerçevesinde
demokratikleştirilmesini savunur.»

Uluslararası İlişki :

—- «Demokratik Eğitim Kurultayı, Türkiye öğretmen hareke-
tinin ve tüm eğitim kurumlarının uluslararası meslek örgütleriyle
ve öğrenim kurumlarıyla ilişki, karşılıklı işbirliği, dayanışma ve
bilgi alış-verişhîi engelleyen yasa ve uygulamaların tümüyle kal-
dırılması zorunluluğunu vurgularken, uluslararası düzeyde FİŞE
ilkelerini ve 11. Kurultay Kararlarını benimsediğini bildirir.»
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DÜNYÂ ÖĞRETMENLER KONFERANSI
EĞİTİM — MESLEK — İSTİHDAM»

Varşova 27-31 Mayıs 1975

GENEL »RAPOR :

«EĞİTİM — MESLEK — İSTİHDAM»

Çağdaş dünyada yer alan büyük toplumsal değişme ve hızlanan
teknolojik ilerleme, sosyal sistemleri ve gelişme düzeyleri ne olursa
olsun tüm ülkelerde, eğitim-meslekler-istihdam ilişkileri sorununj
köklü değişikliklere uğratmıştır.

Yakın geçmişte, sanayileşmiş kapitalist ülkelerde genel olarak
birbirleriyle karşılıklı ilişkileri olmayan iki ayrı eğitim dönemi vardı :
önce okul eğitimi, sonra mesleki eğitim (vocational training). Okul
eğitimi alt sınıflara mensup çocuklar için genellikle ilköğretimle sınır-
lıydı; bundan sonra esnaf yanında ya da fabrikada «iş sırasında» çı-
raklık ve hatta hemen tarım ya da sanayi üretimine katılmak sözkonu-
suydu. «Tarafsız» olarak nitelendirilen orta ve yüksek öğretim ise
burjuvazinin ve toplumun ayrıcalıklı tabakalarının çocuklarına ayrıl-
mıştı. Teknik bir eğitim ise, sanayinin acil ihtiyaçları doğrultusunda*
orta ve yüksek öğretimle az çok bağıntılı oîarak, özellikle I. Dünya
Savaşı'ndan sonra gelişme göstererek, değişik düzeylerde adım adım
gelişti. Bu eğitim genellikle geleneksel insancıl ve bilimsel eğitime gö-
re «ikinci derece»de kabul edilmişti ve bazı ülkelerde halen böyle ka-
bul edilmektedir.

Sömürge ülkelerde ya da kapitalist metropollere ekonomik ba-
ğımlılığı olan ülkelerde, ulusa! kültürü aşağılayan, sömürge yönetimi-
nin ya da yabancı emperyalizmin denetimindeki yerel oligarşilerin acil
ihtiyaçlarına uygun olan, gelişmemiş okul sistemleri vardı.

Bu durumdaki ilişkileri yönlendirecek değişik unsurlar giderek
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ortaya çıktı ve durumu öylesine Iftüst etti ki, kapitalist sisteme da-
hil ülkelerde eğitim-mes'ek-istihdam ilişkileri, çağdaş kapitalizmin
bunalımında önemli bir unsur olan derin bir eğitim bunalımına yolaç'ı.

Giderek ilerleyen bilimsel ve teknolojik evrim, üretim güçleri-
nin yanında, mesleklerin ve karşılıklı ilişkilerin tabiatını ve türlerini de
esaslı değişikliklere uğrattı. Evrim, işgücüne bir bütün olarak yeni
nitelikler, yeni mesleki talepler ve yeni biçimler getirmekte, dinamik
gelişme sürecindeki bir dünyada yeni davranış, anlayış ve tasarıma
çağırmaktadır. Bu durum, kapitalist ve sosyalist ülkelerdeki tüm okul
sistemlerinde büyük yankılara neden olmaktadır.

Sosyalist ülkeler bilimsel ve teknolojik evrim sonucu ortaya çı-
kan eğitimsel değişikliklere daha iyi hazırlanmışlardı. Ekim Sosyalist
Devrimi'nden sonra eğitim ile üretken emek arasında çok yakın bir
bağlantı olmasını öngören Marksist ilkenin yerleşmesi için planlan-
mış toplumun ihtiyaçlarına uygun bir poiiteknik eğitim sistemiyle bir-
birini izleyen aşamaları içeren bir kurumlaşmaya gidildi.

Uzun bir süredir, sosyalist ülkelerde tüm çocuklara yüksek bilim-
sel düzeye sahip genel bir eğitim sağlayan ve en az sekiz yıl süreli
olan tek tip okul sistemi yürürlüktedir.

Poiiteknik eğitim, eğitim ve üretken emek arasındaki ilişki,, ve
dünyanın ve toplumun bilimsel olarak gözlemlenmesinin yayılması,, bi-
limsel ve teknolojik devrimin sosyalist topluma uygun ve yeterli bir
biçimde yönlendirilebilmesi için gereklidir. Gerçekte, bilimsel ve tek-
nolojik devrim, sosyalist ülkeler için toplumu sarsan, doğal afet nite-
liğinde olan bir olgu değildir. Aksine, bu ilerlemeyi, kârı maksimum-
laştırmak için değil, kendi refahlarına hizmet etmek için yönetmek
kudretine sahip olanlar bizzat insanlardır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde sosyalizmin bu başarıları, eğitim ve
meslekler ilişkileri konusuna her ülkenin kendi ihtiyacına ve özellik-
lerine uygun olarak orijinal çözümler getirmesine yolaçmıştır.

Kapitalist ülkelerde güçlü işçi hareketi ve demokratik hareket
halk tabakalarının çocukları ve tüm işçüer için genel kültür ve mesle-
ki eğitim olanaklarının sağlanması yolundaki halk talebini okul sistem-
lerine de yansıtmıştır. Kapitalist sistem sürdükçe gerçek bir «fırsat
eşitliği» beklemek hayalciliktir, ne var ki süreklilikleri güvence altına
alınmamış dahi olsa, kazanılan başarıların değerini küçümsememek
gerekir. Eğitimin demokratikleşmesi yolunda verilen mücadele birleş-
tirici bir rol oynamakta; çeşitli sınıf ve sosyal tabakaları okullara ve
eğitime ilişkin geniş hareketlere çekmektedir.
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Sömürge Sisteminin parçalanışı ve kurtuluş hareketinin hatırı sa-
yılır güçlenişi, yeni-sömürgecilik (neo-colonialism) olgusuna rağmen
ve ona karşı olarak, emperyalizmin hammadde kaynakları ve ticaret
üzerindeki kontroluna son verme yolunu açmaktadır. Bağımsızlığına
kavuşmuş halklar ve yeni uluslar, yeni uzmanlar yetiştirecek, eğitim-
mesiekler ilişkisine yeni ufuklar açacak yeni ulusal eğitim sistemleri
istiyorlar. Ancak doğru çözümlere bağlı olan güçlükler yüzünden ade-
ta karanlıkta el yordamıyla yürünüyor, engeller ve hatta bunalımlar
ortaya çıkıyor.

Bu çeşitli teknolojik, yapısal ve toplumsal unsurların gelişimi ve iç-
içeliği değişik okul sistemlerinde eğitim—meslek ilişkisi açısından
hızla büyüyen karmaşık bir duruma yolaçmaktadır. Ekonomik ve top-
lumsal açıdan bu sorun son derece önemlidir. Her ülkede ekonomist-
lerin, politikacıların, idari ve uluslararası organların yanısıra, çoğu
yüksek derecede yetkili pek çok uzman bu sorunla uğraşmaktadır.

Bize gelince,, bizim amacımız sınırlıdır : Öğretmenlerin sendikal
hareketine, işçi sınıfı ve diğer çalışan kategorilerle işbirliği yaparak,
birtakım öneriler getirmek ve örgütlerin olanaklarına ve halkların is-
teklerine uyacak hedefler formüle etmek.

Amacmızın sınırlı o'masına rağmen, toplumsal ve teknolojik açı-
dan devrimci bir nitelik taşıyan bu büyük değişmeler döneminde, bü-
yük önem taşıdığına inanıyoruz.

' II.

BHimse! ve Teknolojik İlerlemenin Bazı Özellikleri (karakteristiK-
feri) ve Bunların Farklı Sosyal Sistemlerin Münasebetleri İçerisin-
de Eğitim-Meslekler İlişkileri üzerindeki Yansımaları.

19. yüzyılın teknik devrimi esas olarak bir alanda -enerji clanında-
görülmüş ve sanayinin ilerlemesi ve makineleşme (mekanizasyon) so-
nucunu doğuran önemli gelişmelere yolaçmıştı. Bu, kapitalist ülkele-
rin burjuvazisine, sürekli yarışılan dünyanın bölünmesine yolaçan mu-
azzam baskı araçları sağlayarak bazı belirli ülkelerle (Avrupa ülkeleri,
ABD, sonra Japonya) dünyanın diğer bölgeleri arasında hatırı sayılır
bir teknolojik dengesizliğe yolaçan bir sanayi devrimiydi.

Yakın geçmişe dek eğitim sistemleri bu durumu yansıttı.

Cağımızın bilimsel ve teknik devriminin evrensel bir karakteristiği
vardır : insanların pekçok faaliyetini etkilemektedir : sanayi, tarım,
hizmetler, haberleşme, ticaret ve hatta eğitim teknolojisi. Bilimsel ve
teknolojik devrim, gelişme düzeyleri ne olursa olsun bütün ülkeleri il-
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giiendirir ve elverişli toplumsal koşullar altında, azgelişmiş ülkelerin
veya bölgelerin üretim güçlerinin geriliğinin hızla üstesinden gelin-
mesine yardım edebilir.

Bilimsel araştırma, meslekler ve eğitim bugün her zamankinden
daha yakın bir bağımlılık içinde bulunmaktadırlar : bilimsel ve tek-
nolojik buluşlar arasındaki gecikmeler azalmakta, bunların uygulama-
ya geçirilmeleri ve mesleklere uygulanmaları giderek daha kısa süre-
ler içinde gerçekleşmektedir. Öte yandan temel araştırmanın önemi,
sürekliliği, özelliği ve yüksek «nesnel» (objective) karakteri hesapla-
nırken,, üretimin ihtiyaçları araştırma sahalarını saptamada önemli rol
oynamaktadır. Araştırmanın, gelişmeyle yakından ilgili olarak ortaya
çıkması bilim ve üretim arasındaki ilişkiye bağlıdır.

Zamanımızın bilimsei -teknolojik evrimi- yığın karakteri taşıması
kaydıyla- bilim dahil üretim güçlerinin çok daha itici olarak toplumsal-
iaştırılması ve üretim güçilri arasındaki ve bu güçlerle üretimin tekno-
lojik ve toplumsal süreci arasındaki ilişkilerin bir değişimi olarak ka-
rakterize edilebilir. Bu değişmelerde bilim her zamankinden daha ge-
rekli bir rol oynamaktadr.

Genel ve uzmanlaşmış (specialised) bilgi, kaba (manual) işçiler
dahil geniş işçi yğınlan için gerekli hale gelmektedir ve bu gereklilik
üretim güçlerinin ilerlemesine uygun olarak da giderek artacaktır. Bi-
limsel ye teknolojik ilerleme işgücüne uşkin ihtiyaç ve talepleri radi-
kal değişikliklere uğrattığından eğitim ve insan yetiştirme yeni bir
önem kazanmaktadır ve gelecekte daha da çok önem kazanacaktır.
İşgücüne ilişkin talep'er şöyle sıralanabilir :

— Entellektüel yeteneklerde, bilimsel ve teknik bilgide artış. Bu
açıdan bakıldığında beürii faaliyet alanlarında görülen «niteliği düşül-
me» (dequa!ification) eğilimleri, kısmen aynı şeyin tekrarı (eltüne
work) şeklindeki otomasyonun sonucu olan geçici bir olgudur,. Ancak
kapitalist ülkelerde böyle bir «niteliği düşürme» eğilimi sürekli kılın-
mak istenmektedir. Sosyalist ülkelerde ise bu geçici dönemde daha
sonraki dönemin temellerini hazırlayacak girişimlerde bulunulmaktadır.

— Eğitimin birliği, mesleklerin bütünleşmesine yönelik nesnel
bir eğilim görülmektedir. Çeşitli meslekler arasındaki birtakım ortak
noktaiar bu birliği gerekli kılmaktadır.

Bilimsel ve teknolojik devrim işgücünün yapısını niceliksel ola-
rak da esöslı değişikliklere uğratmaktadır :

— İnsan faaliyetlerinin toplumsallaşmasıyla, ücretli işçi sayısının
önceleri bireysel ya da sanatkârane olarak karakterize edilen işlerde
ve «serbest meslekler» denilen işlerde bile çoğalması.
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— Üretimin artmasıyla tarım işçileri sayısında azalma olması.

— «Hizmetler»de çalışan işçilerin ve teknik niteliklere sahip ay-
dınların sayısında hatırı sayılır bir artış olması.

— Emeğin üretkenliğinde, boş zaman faaliyetlerinde, kültür, ge-
lişme ve ömürboyu eğitim sağlayacak koşullarda görülen önemli yük-
selme.

— Yeni mesleklerin ortaya çıkması (elektronik teknisyenler, da-
nışma uzmanları, teknisyenler, otomatize makinelerin onandı ve bakı-
cıları vb)

— Eski mesleklerin kaybolması.

— Üretimin çeşitli mesleki sektörlerinde, büyük bir dayanışma
yaratan ve nesnel olarak karmaşık bir toplumsal araç ve ortak, de-
mokratik yönetim talep eden, yakın bir birbiriyle kaynaşma durumu-
nun olması.

Modern üretim bir bütün olarak daha yüksek bir genel ve tekno-
lojik düzeyi gerekli kılıyorsa da, az uzmanlık isteyen ya da henüz uz-
manlaşılmamış çok sayıda işin (elle- idare edilen işler, bakım, denetim
işleri) bulunduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. Kapitalist ülke-
lerde göçmen işçiler çok kötü ücret koşulları altında bu işlerde çalış-
maktadırlar.

Uzmanlaşmış işçilerin (specialised vvorkers) duıumu inceleme
gerektirmektedir. Bu işçiler modern donatımla, çoğu otomatize olan
makinelerle çalışmakta ve eski kafileye işçilerin yerini almaktadırlar.
Herşeyin kâra ve çıktıya (outputa) feda edildiği kapitalist ülkelerde
bunların mesleki eğitimi çok kısa bir süre,, birkaç hafta sürmektedir.
Ancak bu zorunlu olarak mı böyledir? Ve onlara bakılarak işçi sı-
nıfının kaçınılmaz «nitelik düşme»sinden sözediiebilir mi? Burada,
çağdaş teknolojinin sürekli olarak daha yüksek düzey gerektiren
gelişimi içinde uzman işçilerinki de dahil olmak üzere meslek-istih-
dam ilişkisinin incelenmesi gerekmez mi?

Genellikle «niteliğin düşmesi» olgusu teknolojinin şu andaki du-
rumuna bağîıdır ve geçici bir tabiatı vardır. Uzman işçilerin işini ko-
laylaştırmak için bulunacak yöntemlerin ötesinde, DU insanların eği-
timlerinin tamamlanmasına çalışmak gerekmektedir.

İşçilerin bir kısmının «niteliğinin düşürülmesi» görevli bir ko-
nudur. Karmaşık donatım ve iş hızı zihinsel, bedensel ve sinirsel açı-
dan özel yetenekler gerektirmektedir. Kapitalist ülkelerin pekçoğun-
da önceleri kalifiye işçiler tarafından görülen işlerin şimdi uzman
işçilerce görülmesiyle ortaya çıkan durum, niteliklerin düşmesinden
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çok sömürünün şiddetinin artmasını yansıtmaktadır. Buna ek ola-
rak, işsizlik ve gelişmedeki eşitsizlikler işçilerin bir kısmını kendi
niteliklerinden aşağı düzeyde işlerde çafışmaya zorlamaktadır. Ay-
rıca, kapitalizm, sayıları artan mühendis, uzman ve teknisyenler de
dahil olmak üzere bir bütün olarak işçilerin nitelikleri ve ücretleri
üzerinde sürekli bir baskı yapmaktadır. İşçilerin niteliklerinin ve bu
niteliklere uygun ücretlerin tanınması için verdikleri mücadele, sa-
tına-ma gücü için verdikleri mücadelenin ortasında yer almaktadır.

İşlerdeki bu «nitelik düşürme» eğiliminin üzerine, işverenler
istihdam edilen kişinin kadın ya da erkek, yaşlı ya da genç, kırdan
ya da kentten gelme, saat başına ya da aylıkla tutulmuş, yerli ya da
göçmen vs. oluşuna göre bir dizi eşitsizliği ve ücret eşitsizliğini de
eklemektedirler; ve nihayet, aynı kolda bulunan işler arasında hat-
ta aynı iş kolunda ücret eşitsizliği bulunmaktadır. «Niteliği düşür-
me» olgusu ücretleri düşürmek için kullanılan bir baskı aracıdır.

Kapitalist ülkelerde bu olgu kamu sektöründe, özellikle eğitim
alanında da görülmektedir. Eğitimde yardımcı, unvansız, tecrübesiz
öğretmenlerin sayısı artarken,, özellikle üniversitelerdeki profesör-
lük kürsüleri «iş görecek», daha düşük dereceli kişilerce işgal edil-
mektedir.

Genel olarak kapitalist ülkelerde insanların yetiştirilmesi işi kâ-
rın, kârı artırmanın gerektirdiği acil ihtiyaçların durumuna göre dü-
zenlenmektedir.

İlerici bir eğitim politikası, eğitimin teknolojik gelişmeye uydu-
rulmas:nı tek amaç olarak kabul edemez. Amaç, insanları makinele-
rin parçası olacak ve onların işlemesini temin edecek şekilde eğitmek
değildir. Aksine, amacımız her bireyin teknolojinin maksimum kâr
etmek için değil herkesin refahı için hizmet göreceği bir toplumda,
toplumsal ilişkilerin yaratılmasına meslektaşlarının yanında ve on-
larla eşit şartlaria katılmasını sağlayacak şekilde evrensel ve uyumlu
bir gelişme göstermesini sağlamaktır.

Üretimde (endüstri, tarım, ticaret, hizmetler) meydana gelen kök-
lü yapısal değişiklikler okul sistemlerinde önemli reformları, öğreti-
min kapsamında da değişiklikleri gerektirmektedir. Bu reformlar ge-
rek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde değişik şekiller ve
derecelerde gerçekleşmektedir.

Hala çok etkin olan ulusal geleneklerin ağır basmasıyla birlikte
eğilim 7-10 yıllık genel zorunlu bir eğitim ve bunu tamamlayan -ülke-
den ülkeye büyük fark gösteren- bir mesleki eğitim sistemi örgüt-



leme yolundadır. Bu yeni sistem eski ilkokul ve ortaokul eğitimleri-
nin yerine getirilmiştir. Genel bir kural olarak, okul üretime aldırma-
ma anlayışından giderek vazgeçmektedir. Kapitalist sisteme dahil
olan ülkelerde üretim güçlerinin ilerlemesi iie ortaya çıkan nesnel
ihtiyaçlarla, kâr arama güdüsüyle hareket eden hakim sınıfların zih-
niyeti arasında sürekli bir çelişki görmekteyiz. Eğitim reformları esas
olarak eğitimin yeni ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygulamadan
oluşmamaktadir; nesnel ihtiyaçların ve halk kesimlerinin güçlü mü-
dahalesinin baskısı altında «sarsıntılarda gerçekleşmektedir. Bu-
nunla birlikte reformların yapıldığı değişik ülkelerde bugünkü eğilim
tekellerin kısa-dönemi ihtiyaçlarına dönüktür. Bunun için eğitim sis-
teminin (üretimden) ayrılmış karakteri güçlendirilmekte, başlangıç
eğitiminin süresi kısaltılmakta ya da sınırlandırılmakta, eğitime ayrı-
lan paralar azaltılmaktadır. Son olarak, şimdiye dek savunulan fır-
sat eşitliğinin sağlanması düşüncesinden vazgeçilerek, eğitim sonu-
cunda gelecekte daha yüksek bir maaş sağlanması beklenen bir özel
girişimle karşılaştırılarak, öğrenciler ve aileleri kişinin eğitimin'n
«kendince finansmanı» için teşvik edilmektedirler. Bu, en az mali-
yetle elde edilen daha iyi işgücünü sömürmenin ve eğitimin toplu-
mun tümü için değerini ve rolünü saklamanın bir yoludur.

Herzaman için eğitim reformlarını izlemeyen bilimsel ve tekno-
lojik değişimlerin hızı, eğitim sistemlerinin yapıları,, okul programla-
rının içeriği ve öğretmenlerin eğitimi, ile toplumun ivedi ve «perspek-
tif» ihtiyaçları arasında belirli bir gecikmeye yol açabilir. Bu yüzden
eğitim otoritelerini, ilgili üretim ve araştırma sektörlerini, öğretmen
ve işçi temsilcilerini içine alacak sürekli bir pedagojik araştırma ya-
pılmalıdır. Her ülkenin kendi ulusal perspektifleri temeline dayalı
o:arak eğitim, üretim ve araştırma arasındaki bağlar daha yakınlaş-
tırılmalıdır.

Bugünün eğitim sistemleri yeni amaçlar ve yeni varsayımların ya-
nında araştırma ruhu, entellektüel merak ve elde edilen sonuçların
bilinmesini de desteklemelidir. Bunlar özellikle öğretmenlerin eğitimi
ve yetkinleştirilmesi için geçerlidir.

Eğitim ve meslekler arasındaki ilişkiler her ülkenin üretim güçle-
rinin düzeyi ve niteliğine, somut ve ivedi ihtiyaçlarına, üretimin geliş-
mesi perspektiflerine, teknolojik ve kültürel düzeylerin yükseltilme-
sine somut olarak uygulanmalıdır. Evrensel değere sahip pedagojik
tecrübeler ve eğilimler olmasına karşılık, evrensel geçerliği olan bir
eğitim sistemi modeli yoktur.

Bugünün eğitimi toplumun her üyesini günümüzde yeralan de-
ğişmeleri anlamaya, toplumsal faaliyette aktif ve bilinçli bir rol oyna-
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maya hazırlamalıdır. Bu, geçmiştekinden daha yüksek ve daha ev-
rensel bir gene! bilgi düzeyini, mesleki bir başlangıç yeterliğini, kişi-
nin mesleğini değiştirme imkanlarını, her kişinin zevkleri, istekleri ve
küitürel ihtiyaçlarını gözönünde tutarak kişiye genel bilgisini VQ. mes-
ıeki yeterliğini kazandırma, tamamlama ve gözden geçirme yollarını
içine alır.

Genel ve mesleki düzeylerde ömürboyu eğitim zamanımızın bir
gereksinimidir. Fakat bu hangi şekil altında olursa olsun hareket nok-
tasını, temel elemanını ve birleştirici unsurunu kapsayan genel eği-
timden bağımsız olarak düşünülemez ya da örgütlenemez. Başlan-
gıçtaki okul eğitimi ve onun ardından gelen tamamlayıcıları (okul
içi ya da dışı) kişinin bireysel istekleri ve toplumun ihtiyaçlarına
bağlı olarak düşünülmelidir. İvedi mesleki ihtiyaçlar hiçbir şekilde
mümkün olduğunca evrensel bir karakter taşıyan uygun bir genel
eğitim düzeyinin yerine konulamaz.

Genel bilginin temel bir. nüvesi («ortak yapı») ne her ülkede
tüm çocuklara mecburi eğitim süresince hiçbir ayrım yapılmaması
sağlanarak erişilmelidir. Öğrştmen örgütleri bu genel eğitimin İçe-
riği, temel unsurları ve daha hızlı kazanılması yolları konusunda gö-
rüşlerini ortaya koymalıdırlar.

Bilginin bu temel nüvesi her öğrencinin bireysel istekleri, İn-
san faaliyetlerinin değişik durumları ve her ülkenin somut ihtiyaç-
larını gözönüne alan bir «tercihler» sistemi ile bütünlenmelidir.

Bu genel kültür, bugünün eğitilmiş insanlarının temel bilgisinin
özümlenmesini kolaylaştırmaya ve kişinin merakını ve sürekli gün-
celleşmeye yönelik (up-dating) aralıksız yenilenme ihtiyacını uyan-
dırmaya ve bu uyanıklığı geliştirecek iş ve zihinsel davranış yöntem-
lerini yerleştirmeye yönelik olmalıdır.

Bilginin yüksek düzeyde, iyi ıayarlanmış ve sistematik kazanımı-
nı öneren bu gene! kültür, okulun hayata, insan işlerine ve toplumun
çeşitli faaliyetlerine büyük ölçüde açılmasını gerektirmektedir. Bu
genel kültür insanları toplumunilerleme değişmelerine aktif olarak
katılmak için desteklemelidir. Böyle bir durum «fildişi kule» tip oku-
lun ortadan kalkmasını gerektirmektedir. Sosyalist eğitimin karakte-
ristik özelliği olan okuiun üretken emekie yakın ilişkisi ilkesi bugü-
nün toplumlarının genel ihtiyacına uymaktadır. Sosyalist ülkelerin
politeknik eğitimin kazanımı ve şekilleri,, farklılıkarı ve özgül ulusal
karakteristikleri ile birlikte, bütün ülkelerin öğretmenleri ve eğitim
sorunuyla ilgili kişileri tarafından incelenmelidir.

Eğitim ve üretken emek arasındaki yakın bağ, okulun insan faa-
« •
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liyetlerinin çeşitli durumlarına açılması, okul içinde ve çevresinde 
öğretmenler, işçiler ve bilim-kültür temsilcilerinin «ortak yapı» ve 
«tercihler» temelinde işbirliği yapmaları okulu toplumun evriminde 
daha dinamik bir unsur haline getirmelidir. 

Okul içinde öğretme yöntem ve biçimlerinin değişiminin yanında 
bugün bilimsel devrimin bir sonucu bilginin her zamankinden daha 
hızlı ve etkin araçlarının okul dışındaki çeşitliliğidir. Fakat kaynağı 
ne olursa olsun bilgi toplamını rasyonel ve bilimsel temelde koordi-
ne edecek (eşgüdecek), uyum sağlayacak yer sadece okuldur. Açık
tır ki, çeşitlendirilmiş okul eğitiminin rolü azalmak bir yana artmak
ta ve daha karmaşıklaşmaktadır. Sadece okul, sürekli bir eğitim 
sistemi ile tamamlanarak, çocuğun halktan (public) gelen bilgisinin 
bölünmemesini mümkün kılar ve hayatın yarattığı seçimler, tüm so
rular ve çağdaş olayların yanısıra genel kültürün temel öğretimini 
bilimsel temelde örgütler. Daha karmaşık toplumların evrimi, çağ
daş dünyanın tüm çelişkileri ve mücadeleleriyle birlikte tüm olarak, 
birbiriyle bağıntılı, bilimsel bir değerlendirmesini gerektirmektedir. 

Bazı tezler «hayat içinde şekillendirme»yi «okul içinde şekil
lendirme» ile ya da «paralel eğitimi» «okul eğitimi» ile karşı karşıya 
getirmekte ve hatta «toplumun okulsuzlaştırılması» veya «okulun 
ölümü»nü kabul etmeye kadar varmaktadırlar. Bunlar,, gerçek gerilik 
ve yetersizlikten destek alarak, eğitimden ayrılmaz olan maddi ve 
insani araçlara olan ihtiyacı da kapsayan temel sorunların incelen
mesinden kaçmak eğilimindedir. Bu tezler genellikle çağdaş kapita
lizmin bilgiyi en ivedi, en «çıkar sağlayıcı» ihtiyaçlarla çerçeveleyen, 
sınırlayan eğilimini yansımaktadır; bunlar eğjtim düzeyini sınırlama 
ve bilimsel zihniyet yerine temelsiz, anında çözüm bulmayı öneren 
yolu yada ampirisizmi koyma eğilimindedirler ve ayırmayı, «kısımlara 
bölme»yi (compartmentalisation) onaylamaktadırlar. 

Biz bu tezleri gerici ve bilimdışı olarak görüyoruz. Bunlar ka
pitalist dünyanın yaşamakta olduğu genel bunalımı yansıtmaktadır
lar; günümüzün bilimsel karakterde ve hayata dönük yüksek bir 
eğitim düzeyi isteyen nesnel koşullarına kesinlikle uymamaktadır
lar. 

III. 

Uzmanlaşma ve Mesleki Eğitim 

Uzmanlıklar, okul eğitimiyle birlikte, uzmanlığın hangi şekilde 
(bedensel veya zihinsel) olduğuna bakılmaksızın yeterli bir «giriş» 
seviyesindeki genel kültür temelinde düşünülmelidir. 
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Uzmanlıklar, düzeyleri ne olursa olsun -İşçilerden mühendislere-,
bir «geniş profil» (broad profile) içinde olmalı ve sözkonusu mesleki
dal ve diğer ilgili dallarla birlikte bir bütün görünüm sağlamalıdır. Uz-
manlık, işçileri sabit bir işe bağlayacak şekilde düşünülmemeli, ak-
sine onların gelecekteki değişikliklere, kolayca uyabilmelerini sağ-
layacak şekilde planlanmalıdır.

Bunlar «tercihler» yoluyla hazırlanabilir ve öğrencilerin zevkleri
ve kişiliklerine uymalıdır. Eğitimin «ploiteknizasyonu» sırasında ol-
duğu kadar genel eğitim sırasında da okul ve üretim arasındaki iliş-
kiler bir uzmanlık için özgür seçimi hazırlar ve kolaylaştırır.

Temel karmaşık bir sorun, özgür uzmanlık seçimini, ülkenin öz-
gül ihtiyaçlarına ve okulun içindeki ya da okulla işbirliği halinde mes-
leki eğitim ve rehberliğin gereklerine uygun bir program içinde bü-
tünleştirmektir.

Mesleki rehberlik tüm ülkelerde keskin bir sorundur. Mesleki
rehberlik, meslekler hakkında iyi bir bilgi verildikten ve mesleklerin
yükümlülük ve güçlüklerini de kapsayan bir açıklamayla mesleğin
tüm unsurları ve gerektirdiği koşulları anlatıldıktan sonra, öğrencinin
ilgi alanı, öğrenme ve yeteneklerinin ciddi olarak incelenmesini ge-
rektirir. Bu, toplumun ihtiyaçları ile bireysel tercihler arasındaki opti-
mal ilişkiyi sağlama sorunudur. Ekonomi içinde planlanan bir top-
lum ya da sosyalist bir perspektif bir «özgür seçim» çözümünü ko-
laylaştırmaktadır. Bununla birlikte verilen eğitimle bulunan işler ara-
sında uyum sağlama sorunu hala vardır. Bu, kapitalist ülkelerde sık
sık çok keskin bir sorun haline gelmekte ve durum niteliklere göre
değişen maaşların büyük farklılık göstermesiyle daha da kötüleşmek-
tedir. Bir çözüm, daha özgür bir hareket tercihini kolaylaştıracak
olan yüksek bir genel eğitim ve geniş bir mesleki eğitimdir; burada
kapitalist sistemde imkansız olan uzun-vadeli tahminler yapma im-
kanını da ekleyelim.

Teknolojinin eşitsiz gelişimi,, hammadde ve donatım yönünden-
kaynakların farklılığı ve üretimin artan enternasyonalizasyonuna ba-
kıldığında, enternasyonal ilişkilerin mesleki eğitim ve «yenilenme»
(recycüng) acısından giderek daha çok ilgi görmektedir.

Bu ilişkiler, her ülkenin ihtiyaçları gözönünde tutularak, eşit-
lik temelinde düşünülmeli ve teknik adamların, en iyi uzmanların da-
ha ileri teknolojiye sahip ülkelere göç etmesine yol açmamalıdır.

Eşitlik ve enternasyonal işbirliği temelinde düşünüldüğünde, uz-
manlık ve mesleki eğitim konusundaki ilişkiler gerikalmışlığa karşı
mücadelede büyük önem taşımaktadır.
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IV.

Sosyalist Ülkelerdeki Eğifim-Mestekler-İsîihdam İlişkileri
Üzerine Görüşler

Sosyalist ülkelerde tüm faaliyet alanlarında ve kararlarda birinoi
yer eğitim sorunlarına ayrılmaktadır. Sosyalizmin kurulmasında ve
sonra komünizmde temel amaç kişinin daima artan maddi ve kültürel
ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması olmaktadır ve olaoaktır. Sosyalist
toplumda yer alan herşey, son tahlilde, kişinin refahına hizmet et-
mekte ve sosyalist kişiliğin yaygın ve uyumlu gelişimini sağlamaya
çalışmaktadır.

Sosyalist ülkelerin genel politikalarının temel bir unsuru insan
kişiliğinin geliştirilmesi konusundaki sürekli duyarlılıktır. Bu, tüm
yurttaşlara barış içinde mutlu ve üretken bir hayat sağlayacak, kişi-
nin ve herkesin özgürce gelişmesini mümkün kılacak toplumsal iliş-
kilerin yaratılmasına bağlıdır. Üretim araçlarının toplumsallaştırılma-
sı ve insanın insan tarafından sömürülmesinin ortadan kaldırılması
bunun önkoşuludur. Sosyalist demokrasi sosyalist üretim ilişkileri
temeline dayalı olarak gelişmiştir ve gelişmektedir. En önemli faali-
yet alanlarında bu durum, tüm yurttaşların işe, planlamaya ve idare-
ye aktif olarak katılmaları ile gerçekleşmektedir. Bu alanlarda yurt-
taşların tamamen katılmaları için politik, ekonomik, kültürel, toplum-
sal ve teknik sorunlar açısından köklü bir bilgi ile donatılmış olmaları
gerekir. Bu yüzden tüm genç insanlara hayata dönük ve bilimsel içe-
rikli yüksek düzeyde eğitim sağlamak kaçınılmazdır.

.Ortaöğretime yani temel 8 yıllık okul eğitimi izleyen eğitime ge-
lince, buradaki gelişme eğilimi şöyledir :

1) Sosyalist ülkelerde genel eğitim temel 8 /ıllık okul eğitimi
sınırlarını aşmaktadır. SSCB'de gençlerin büyük çoğunluğu kendile-
rini daha yüksek öğrenime götürecek bakalorya kazanmaktadırlar.
Dem. Alman Cumhuriyeti'nde 10 yıllık eğitim bütün çocuklar için söz-
konusudur. Ancak bu eğitim üniversiteye doğrudan girmeye izin ver-
memektedir. Çekoslovakya'da temel okul eğitimi 9 yıla uzatılmıştır.
Diğer tüm sosyalist ülkelerde yakın bir gelecekte tüm çocuklar için
genel eğitimin genişletilmesi yolunda kararlar alınmıştır.

2) Ortaöğretimde sosyalist ülkeler mesleki eğitime özel bir
dikkat göstermektedirler. Sorun, süratle gelişen ulusal ekonominin
nesnel ihtiyaç ve imkanları ile her bireyin istekleri, zevklerin arasın-
da optimal uyuma varmaktır. Ekonominin ve diğer tüm toplumsal faa-
liyetlerin olanlı ve uyumlu gelişimi, sosyalist ülkelerde bu uyumun
giderek daha başarılı ve her zaman için kapitalist ülkelerden nitelik-
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sel olarak daha iyi sağlanmasına yolaçmaktadır. Elbette bu sorun
sosyalist ülkelerde de ekonomik, pedagojik ve planlama yönünden
karmaşık sorular ortaya çıklrmaktadır. Ancak gençliğin kitlesel iş-
sizliği,, okullara kabul edilen öğrenci sayısının sınırlılığı ve diplomalı
genç inşalarla bunların eğitim gördükleri mesleklerde iş bulma im-
kanları arasındaki oransızlık sosyalist ülkelerde görülmemektedir.

3) Sosyalist ülkelerde ortaöğretim düzeyindeki eğitim çok az
farklılık gösteren çok sayıda tercihler sunmaktadır. Böylece bir bü-
tün olarak ortaöğretim geniş çapta farklılaşmıştır. Değişik tercihler
genel yeterlik ve uzman mesleki eğitimin birleştirilmesinin sonucudur.
Örneğin genel eğitim veren ve öğrencileri mesleki okula olduğu ka-
dar daha yüksek öğretim için de hazırlayan orta dereceli okullar var-
dır. Elbette bunlarda da gözetilen ilke okul ile hayatın birliği ve eği-
timle üretken emeğin bağıdır. Hatta orta dereceli meslek okulları ve
denk olanlar teknik eğitim sağlayan kurumlar gibi hem (çeşitli dü-
zeylerde) mesleki eğitim hem de genel, yüksek nitelikli eğitim ver-
mektedirler. Son olarak, mesleki okulların temel amacı genç insan-
lara bir yeterlik kazanmak için iygun bir mesleki eğitim vermek, aynı
zamanda da somut genel bir eğitim vermektir.

4) Genel olarak «geniş bir profil» ilkesi mesleki eğitimde ağır
basmaktldır. Böylece genç insanları geleceğin işçileri, üretim araç-
larının ortak sahibi, karar vermenin ortak katılanları görevlerine her-
zamankinden daha iyi hazırlamak ve aynı zamanda onlardan bilimsel
vs teknik devrimin gerektirdiği şekilde geniş, çapta yararlanmak
mümkün olabilmektedir.

5) Sosyalist ülkelerde ortaöğretimin özgül bir karakteristiği
vardır. O da çok büyük sayıda genç insan için mecburi olmasıdır.
Genel eğitimin uzmanlaşmış eğitimle birleştiği değişik durumlar var-
dır. Bu farklılık sayesinde hem toplumun uzmanlar konusundaki ih-
tiyaçları hem de insanların istekleri ve tercihleri karşılanabilmekte
ve herkese mesleki farklılık gösteren yüksek düzeyde bir başlangıç
eğitimi sağlanabilmektedir.

6) Mantığa uygun olarak, ortaöğretimi üçüncü bir düzeyde eği-
tim izlemekte yani uzmanların toplumun ihtiyaç ve imkanlarına uygun
olarak daha yüksek eğitim düzenlemeleri için veya sürekli eğitimin
çeşitli biçimleri içinde eğitilmeleri ve işçilern meslek ve genelolarak
yetkinleştirilmesi sözkonusu olmaktadır.
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V.

Kapitalist Ülkelerde ve Gerikalmış Ülkelerde ve Bölgelerde
Eğitim-Meslekier-İstihdam İlişkileri Üzerine Görüşler

Çağdaş dünyanın teknolojik, bilimsel ve toplumsal gelişimine
bağlı olarak savunduğumuz eğitim eğilimlerinin evrensel karakteri ol-
duğuna ve nesnel gerçeklere uyduğuna inanıyoruz.

Kapitalist ülkelerde, üretim güçlerinin gelişmesi ve eğitim ka-
zanımlarından kaynaklanan nesnel gerçekler arasında varlığını sür-
düren, kendi üretim ilişkileri gerçeği ortaya çıkmaktadır. İtici gücün
kapitalist kâr olduğu toplumlarda eğitim reformları hem, hakim sınıf-
ların bencil amaçları tarafından tahrif edilen, üretimin nesnel gerek-
lerinin hem de demokratik güçlerin mücadelesinin sonucudur. Bu
değişik unsurların içiçeliği daima sallantıda ve amaçlarının altında
gerçekleştirilen eğitim reformlarının eşitsiz, kesilmiş karakterinde
yeralır.

Gerikalmış bölgeler ve ülkelerde, toplumsal durumlar, tarihi un-
surların önemi ve bu ülkeler ekonomilerinin çokuluslu tekeller tara-
fından kontrol edilen uluslararası piyasaya bağımlılık derecesinden
dolayı durum daha da karmaşıktır. Aynı ülkede gelişmiş ve ekonomik
olarak geri bölgelere rastlanması ise sık sık sözkonusu olabilmekte-
dir. Ancak tekrar söylüyoruz ki, ilke olarak tüm bölgeler ve sektör-
ler -yakın ya da uzak bir gelecekte- bilimsel ve teknolojik devrimin
kaydettiği ilerleme ile ilgileneceklerdir. Bu ülkelerin herbirinin eği-
tim alanındaki kazanımları maddi varlıklarının yanında, ülkedeki sı-
nıf ve sosyal tabakaların mücadelesine dayanacaktır.

Sanayileşmiş Kapitalist Ülkeler

Tüm sanayileşmiş kapitalist ülkeler, değişik şekil ve derecede
ciddi bir eğitim krizi yaşıyorlar. Geleneksel olarak, eğitim her zaman
üretimden ayrılmıştır. 19. yüzyıl sanayi devriminden kalan kısımlara
bölme, parçalama eğilimini yansıtan ulusal sistemler bugünün tek-
nolojik gerçeklerinin baskısı altında evrim geçiriyorlar ve değişme
gösteriyorlar.

Toplumun uzlaşmaz toplumsal sınıflara bölünüşünü yansıtan
eğitim şimdi tekelci devîet kapitalizmi tarafından sistemlerine uygun
olarak «kar sağlama» açısından ele alınmaktadır.

Devletin araçları ile tekellerin arasındaki içiçelik eğitim alanına
da uzanmıştır. Her düzeyde bu içiçeüğin çeşitli aşamaları görülmek-
tedir.
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II. Dünya Savaşı'ndan 1950'lerin sonuna kadar olan dönemde
okullara kaydolan öğrenci sayısında hızlı bir artış,, okul eğitimi süre-
sinde de bir uzatılma görülmüştür. Bazı yazarlar «bir eğitim patla-
ması» ndan bile sözetmişlerdir. Bu dönem, değiştirilmesi gereken
geleneksel eğitim sistemlerinin yeterince sağlayamadığı daha kalifi-
ye işgücüne ihtiyacın arttığı bir dönemdir.

Şimdi eğilim tersine dönmüşe benzemektedir. 1967'de ABD'nin
vVilliamsburg Kongresi'nde Ford Vakfı eski idarecisi Mr. Philip H.
Coombs'un «Dünyadaki Eğitim Krizi» adını taşıyan raporu incelen-
miştir. Bu kongre teşebbüslerin başkanlara ekonomistler ve eğitim
idarecilerinden oluşmaktaydı. Kongrenin vardığı sonuçlar, kongrece
çok sıkıcı bulunan okula devam süresinin kısaltılması ve (tekelci
devlet kapitalizminin ivedi ihtiyaçlarına uygun olan) bölümlerin ve
engellerin konulması olmuştur. Bu anlayışa yakın geçmişte, OECD'nin
1975 Konferansında, tekrar eğiiinmiş ve üretimden kopuk eğitim kav-
ramanın çıkarına olarak fırsat eşitliği ilkesine karşı çıkılmıştır.

Değer üretiminde mallara yapılan masrafların oldukça yüksel-
diği bir dönemden sonra, bilimsel ve teknolojik devrim eğitim alan-
larında ve araştırmalarda insanların eğitimi için gerekli masraflarda
görülmedik bir artışı gerektirmektedir. Tekelci devlet kapitalizmi bu
masrafları mümkün olduğunca kısmaktadır. Kapitalist sistemde bu
eğitim masrafları nihai tüketimle ve sermaye birikimi için ive-
di imkanların ağır bastığı harcamalarla eşitlenmek istenmektedir.
Eğitimi sadece maliyet ve bu maliyeti düşük tutma açısından tasar-
layan bir eğilim vardır, Fakat eğitimin uzun vadeli kâr sağlama du-
rumu ve toplumsal faydası hesaba katılmamaktadır. Teknolojinin ev-
rimi düşünülerek başlangıç eğitimi süresini kısaltma ve sonra müm-
kün adaptasyonları düzenleme (ki buna «sürekli sğitim» denilmek-
tedir) ya da eğitimi kişinin tüm meslek hayatına yayarak genel ve
mesleki bilgi («güncel eğitim» recurrent education) kazandırma eği-
limleri vardır.

Genel olarak bugün eğilim, genel eğitimi devlet sistemi için-
de, mecburi okul eğitimi süresini mümkün olduğunca sınırlayarak
örgütlemek ve en ivedi ihtiyaçlara uygun olarak düşünülen mesleki
eğitimi yakından denetlemektir. Kısımlara bölünmüş, ayrılmış eğitim
sistemleri tekrar kurulmaktadır. Sanayileşmiş kapitalist ülkelerde bi-
limsel ve teknolojik devrimin gerektirdikleri iie tekelci devlet kapi-
talizminin üretim güçlerinin gelişmesini engelleyen politikası ara-
sındaki çeüşkiyi yansıtan bir eğitim krizi tüm etkinliğiyle mevcuttur.
Bir yanda nüfusun, gençliğin ve işçilerin istekleri, diğer yanda hü-
kümetlerin tekellere dayalı eğitim politikaları olmak üzere bir çelişki
ortaya çıkmaktadır.

89



Bu çelişkiler halkın orta kesiminden gelen öğrencilerin zararına,
oiarak, öğretimin çeşitli düzeylerine girerken, öğrencilerin isteklerine
uymayan ve istenilen mesleki durumları sağlamayan bir eğitim için
«yarıştıkları» eğitim düzenlemelerinde ve bunların ötesinde öğretilen
mesleklerin verilen işlerle uymamasında kendini göstermektedir.
Diplomaları hiçbir işe yaramayan mezunlara, çok iyi niteliklere sa-
hip olup düşük nitelikli işlerde çalışan genç insanlara ve kilit noktası
sayıdan bazı dallarda kalifiye işgücüne ihtiyaç duyulurken işsiz aydın
sayısının artmasına giderek daha çok rastlanmaktadır.

Mesleki eğitim alanında tekelci devlet kapitalizminin eğilimi,
eğitimi insanlar açısından değil, makine ve kâr açısından düşünmek-
tir.

19. yüzyılın sanayi kapitalizmi üretimi giderek parçalamış ama
genel olarak otuz ys| ömürlü makineler, enaz ilköğretim ve onu izle-
yen birkaç yıllık çıraklık döneminden geçmiş kalifiye işçileri gerek-
tirmiştir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra bazı ülkelerde (Almanya) ilköğ-
retimi takiben genel eğitimle çıraklığı koordine etmek yolunda bir
eğilim belirmiştir. T944'den sonra Fransa'da çıraklık sistemi ve mes-
leki eğitim ulusal eğitim sistemi içinde düzenlenmiştir.

Otomatize olan ve sürekli üretim için yapılan ve daha sık yeni-
lenen (5 yıllık amortizasyon) ve üretimin yoğunlaşması ve enternas-
yonalizasyonu ile birlikte gelişen karmaşık makinelerin giderek daha
çok kuiianılma'arı bu sorunun unsurlarını değiştirmektedir. Nesnel
olarak teknolojik evrimi anlayabilecek ve böylece yönetebilecek ka-
lifiye işgücüne daha çok ihtiyaç vardır. Tekelci devlet kapitalizminin
eğilimi ise bunun tam tersidir. Yani, çeşitli işyerlerinde yapılan ince-
lemelerden anlaşıldığı gibi, hala nsanı makineye daha bağımlı kıl-
mak eğilimi. Giderek daha yaygın olarak uzman işçiler (SWs) kalifiye
işçilerin (QWs) yerini almaktadır. İşin bölünmesi işçi simlinin bir kıs-
mın.n «nitelik düşmesi» ile vurgulanmaktadır.

Mesleki eğitimde, genel eğitimde olduğu gibi,, tekelci devlet ka-
pitalizminin eğilimi gençliğin ve geniş yığınların isteklerinin ter-
sine ayırma ve parçalama yönündedir. Aynı zamanda sanayileşmiş
kapitalist ülkelerde demokratik ve modern eğitim için güçlü kitle
hareketlerine de tanık oluyoruz. Bu hareket bazen <armaşık bir gö-
rünüm kazanmakta; genç insanları, öğrencileri, öğretmenleri, öğ-
renci ailelerini, işçileri ve demokratik kuruluşları birleştirmektedir.

Her ülkede sınıf mücadelesi ve bilim ve teknolojinin evrimi, bu
mücadelelerin eğitim alanına hatırı sayılır etkide bulunarak ilerle-
mektedir.
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Kapitalist ülkelerde işgücünün nitelik düzeyi genel olarak yeter-
sizdir, sınırlıdır, «iş sırasında» kazanılır. Bu durum yetersiz eğitim
sisteminin ve sömürünün tabiatının sonucudur. İşçiler daha ipi üc-
ret ve sahip oldukları niteliklerin tanınması için verdikleri mücadele-
de bu sorunla karşı karşıyadırlar ve iş değiştirmeleri «nitelik düşür-
me» pahasına olmaktadır. Sistemin yapısal krizine dahil olan işsizli-
ğin şimdiki genişlemesi önce genç insanları, kadınları, belli azınlık-
ları ve genel deyişle en az kalifiye işçileri sarsmaktadır. Buna mes-
leki sınıflamaya bağlı olarak ciddi sorunlarla karşı karşıya gelen
işçilerin kitle halinde işlerine son verilmesine yol açan tekel grupları
arasındaki yoğunlaşmaları, teşebbüslerin uğradıkları yapısal değişik-
likleri ve üretim faaliyetindeki değişmeleri de eklemeliyiz. Tüm bun-
lar, mesleki eğitim ve nitelik sorunlarını işçiler ve sendikaları açısın-
dan önde gelen sorunlar arasına sokulmuştur.

Eğitimin ve mesleki eğitimin istihdamla uyumu, işçiler arasında
kriz ve bölgesel dengesizlikten kaynaklanan büyük bir rekabetin ol-
duğu, emek piyasasında sağlanır. Bu uyum sağlama anarşik bir şe-
kilde etkilenmiştir. Eğitimle istihdam birbirinden ayrılmıştır; herşey-
den önce istihdam düzeyi ve değişik beceriler ülkenin uyumlu geliş-
mesinin gerekleri ve insanların ihtiyaçlarının karşılanması açısından
saptanmamaktadır. Ayrıca eğitim sistemi toplumun ihtiyaçları ve is-
tihdam imkanları ile az ya da çok uyumsuzluk göstermektedir.

Çoğu zaman bilimsel, mesleki, teknolojik dallar yetersizce ge-
lişmektedir ya da işveren için diplomalarının ve niteliklerinin geçer'i
olup olmamasına göre durumu değerlendiren öğrenciler tarafından
sevilmemektedir. Öte yandan özgül bir mesleğe yöneltmeyen dallar
(örneğin edebiyat (letters?) çok kalabalıktır. Ayrıca aşırı bölünme,
akademik gerilik ve sosyal engeller emek piyasasına pekçok tecrü-
besiz genç insan atmaktadır. Eğitim sistemindeki bu uyumsuzluklar
eğitim politikasının sonucudur. Görülen şudur: uzmanların yetiştiril-
mesinde plansızlık, bölünme, dalların geniş çapta farklılaşması ve
her dalda eğitimin eksik kalması ve yetersiz uzmanlıklar,, eğitimin
ideolojik durumunun bilimsel özünün zararına olarak gelişmesi, bilim-
sel ve mesleki eğitimin maliyetinin daha yüksek oluşu. Bunlar bu-
günkü krizin bazı temel durumlarıdır ve bunlara genç insanların ge-
leceklerine ilişkin kararsızlıkları, istekleri arasındaki dengesizlik-ve
kapitalizmin toplumsal gerçekliği eklenmelidir.

Biz hareketin bir ilkesi ve bir amacı olarak, her bireyin eğitim
ve yetiştirilme hakkına tamamlayıcı olarak istihdam edilme hakkının
da eklenmesini öneriyoruz.
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Gelişmekte olan Ü'kelerde Kazanımlar ve Güçlükler

Bazı ülkelerde eğitim ve meslekler arasındaki ilişkiler alanında
özgür başarılar görülmüştür ve bu başarılar hammadde kaynaklarının
tekrar kazanılması, sanayileşme ve tarım reformalarına parelel ola-
rak gelişmektedirler. Ancak diğer ülkeler ciddi güçlüklerle karşı kar-
şıyadırlar.

Genel olarak bu ülkeler gerikalmışlığı ortadan kaldırma açısın-
dan bilimsel ve teknik devrimin gerektirdiği koşulları karşılayabilmek
için tüm doğal kaynaklarını en rasyonel şekilde kullanılması yolun-
daki çabaların öneminin farkındadırlar, (uzmanların yetiştirilmesi,
nüfusun çeşitli tabakaların özellikle işçiler ve köylülerin teknik ve
kültürel düzeylerinin yüksetilmesi).

Bazı başarıların kaydedilmesine rağmen krizin karakterinin so-
nucu sayısız güçlüklerin çıktığı pekçok ülke için aşağıdaki olguların
geçerli olduğu söylenebilir:

1) Ulusal bütçede yüksek bir oran tutan eğitim ve mesleki eği-
tim bütçeleri daha artırılamamakta ve yetersiz kalmakta; okuma-yaz-
ma bilmeyenlerin sayısı azalacağına artmaktadır.

2) Eğitim alanındaki kazanımlar bazen ülke ekonomisinin çı-
karlarına ters düşen sonuçlar yaratmaktadır: bedeni işlere isteksiz-
lik, köy:erden kent bölgelerine oralardan da büyük şehirlere ve mer-
kezlere ve belirli bir teknolojik ve. kültürel düzeye göçler, geri kalmış
ülkelerden ileri sanayileşmiş kapitalist ülkelere aydın göçü.

Bu güçiükler, krizler ve başarısızlıkların röyle açıklanabileceği-
ne inanıyoruz:

1) Politik bağımsızlık çokuluslu tekellerin egemenliğine son ver-
memiştir; yeni sömürgeciliğin yeni biçimleri ortaya çıkmıştır ve bun-
lar çoğu zaman yerel oligarşilerce desteklenmektedir; ekonomiler
hala sömürgesel bir karakter taşımaktadırlar ve «ticaret koşullarının
çürümesi»ne (the deterioration of the terms of trade) son verilme-
miştir. Bunlardan dolayı ekonomik ve politik düzeylerde etkin bir
mücadeleye ihtiyaç vardır ve bu mücadelede öğretmenlere ve ör-
gütlerine önemli görevler düşmektedir.

.2) Çoğu zaman önceki sömürgeci metropollerin ya do büyük
ülkelerin (ABD) okul modelleri taklit edilmekte ve bunlar ülke eko-
nomisine, geleneklere ve somut ihtiyaçlara uygun düşmemektedir.

Sömürgecilik döneminde okullarda yetişen aydın ve yüksek dü-
zeyde teknisyen sayısı çok azdır (eski Belçika Kongo'sunda tek bir
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AfrikG'ı mühendis yoktur) ve onlar da sömürgeci metropollere
gitmişlerdir (Fransız sömürgeciliği sırasında Siyah Afrika'da olduğu
gibi).

Sömürgeci okullarda idarecilik ve kapitalist girişim için alt ka-
deme idareci kadrolar yetiştirilmiştir. Bunların kaderi «metropoldeki»
meslektaşlarınınkine eşit olmasa da şefi! kaderli halk yığınları ve özel-
likle köylülerinklnden çok daha, iyiydi.

Böyle bir sistem beden emeğine ve özellikle tarımsal iş için bir
aşağılanmaya yolaçmıştır. Bu, öğrenim ve kültürün geldiği söylenen
metropollerin eğitim sistemlerinin körü körüne taklidi yolunda bir
eğilim geliştirmiş; ulusal kültürel gelenekler ve herkesin gizli yete-
nekleri konularının da horanması sonucunu doğurmuştur.

Eski sömürgeci sistemlerden kopya edilen pa da esinlenen okul-
lar durumu kötüleştirmiştir; yabancı yardım ve işbirliği şekilleri tek-
nokratik anlamda düşünülen «kalkınma» sorularına uymamaktadır.

Ulusal ve kitlesel bilincin birincil rolünü ve kitleleri harekete ge-
çiren gelişme programlarına uygulanacak eğitim planlarına olan ih-
tiyacı vurgulamalıyız. Bu planların uygulanmasında nüfusunun çoğu
kırsal kesimde yaşayan ve okuma-yazma bilmeyen gelişmekte olan
ülkelerin öğretmenleri ve onların örgütleri tayin edici rol oynayabilir-
ler. Öğretmenler toplumsal ve kültürel gelişmeye okuma-yazma öğret-
me alanında toplumsal sorunlara hareketlilik kazandırmak için ve
politik eğitim için çalışarak katkıda bulunabilirler.

Taşra bölgelerinin üretken potansiyeli adil bir toprak dağılımını
ve mekanizasyonu getirecek tarım reformları aracılığıyla artırılabilir
ve geliştirilebilir. Eğitim teknolojiye ve fenni ziraat biliminin fayda-
larına ilişkin olguları öğretmeli, ilerici bir tarım reformunun fayda-
larının ve köylüler açısından öneminin anlaşılmasını sağlamalı ve köy-
lülere kendilerini örgütlemede yardımcı olmalıdır.

Bağımsız bir ülkenin gerikalmışlığa karşı mücadele edebilmesi
için maddi kaynaklarını denetlemesi ve yönetmesi, nüfusun potansiye-
lini geliştirmesi, eğitim planlamasını genel bir ekonomik ve toplum-
sal gelişme planıyla bütünleştirmesi gereklidir. Eğitim insanların po-
litik bağımsızlık ve ekonomik-toplumsal gelişme isteklerini yansıt-
malıdır. Bu, kendi insanlarının çıkarlarına uyacak ve ekonomik-po-
litik bağımlılığın izlerini silecek bir politikayı yerleştirebilir yeterlikte
ulusal kadroların bilimsel ve teknolojik yönden eğitimini gerektir-
mektedir.

Gelişmekte olan ülkelere ilişkin olarak, tarım ve sanayi sektör-
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Serinde üretken emekle eğitimi yakından birleştiren sosyalist eğitimin
ilkelerinin evrensel değerini burada bir kez daha vurgulamak istiyo-
ruz.

VI.

Bazı Öneriler

Bu yüzden aşağıdaki önerilerde ısrar etmek gereklidir:
— Tüm çocuklar için yüksek bilimsel düzeyde ve hayata dönük

genel bir eğitim sağlanmalıdır. Böyle bir genel eğitim dünyanın ger-
çek bir görüntüsünü vermeli ve insanları toplumun derici geiişmesino
katılabilmeleri için olaylara ilişkin tam bilgi ile donatmalıdır. Genel
yüksek düzeyli eğitim, özgür ve bilinçli meslek seçimi ve yüksek ka-
liteli mesleki eğitimin önşartıdır.

— Her yurttaş yüksek kaliteli mesleki eğitim kazanmak için ge-
rekli vasıtalara sahip olmalıdır. Bu, sürekli değişen mesleki ihtiyaç-
lar gözönüne alınarak her bireyin geniş yıararlanımını kolaylaştıra-
cak ve kendisinin çalıştığı işletmenin alacağı kararîara aktif ola-
rak katılmasını sağlayacak bir başlangıç eğitimini içermelidir.

— Hem genel, hem mesleki olacak şekilde sürekli bir yetişkin
eğitimi sistemi yaratılması gereklidir.

Birtakım sektörlerdeki özgül ulusal karakteristikleri (diller, ede-
biyat ve ulusal tarih, yabancı diller, doğal bilimlerin bölgesel unsur-
ları) ni gözönünde tutarak bugünün insanlarının oğitimi için, hem
mecburi okul eğitimi hem de sürekli eğitim için evrensel karakter-
de bazı ortak noktalar saptanabilir (genel ve politeknik eğitimin
içeriği her ülkenin kendi karakteristiklerine uyan tercihlerle tamam-
lanmalıdır; zihinsel gelişimin teşvik edilmesi, üretimin değişik du-
rumlarla bağları, toplumsal ve kültürel faaliyetler).

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik güçlüklerinin olduğu baha-
nesiyle ikinci bölge olarak daha düşük düzeyde eğitim önerenleri
ya da eğitimin tahmini maliyetine dayanan bahaneleri kesinlikle red-
dederiz.

Modern üretimin «maharet kuralları» (rules of art) değişse de
beceri kazanmak ve iyi yapılmış işi sevmek gibi önceki dönemlerin
belirli eğitim karakteristikleri korunmalıdır.

Çeşitli gelişme düzeylerindeki sosyalist ülkelerin akademik ve
eğitimsel tecrübeler ve kazan imlan ile gelişmekte olan ülkelerin eko-
nomik ve eğitimsel bağımsızlıklarını kazanmadaki birleşik başarıları-
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m yansıtan kazanımlar uluslararası bir öneme sahiptir. Uluslararası
öğretmen hareketinin bunların bilinmesini sağlaması gereklidir. Sa-
nayileşmiş kapitalist ülkelerde (buralardaki toplumsal mücadele
okullara büyük çapta yansımaktadır) öğretmenlerin gençlik ve işçi-
lerle birlikte mücadele vererek kazandıkları başarılar ve kazanımlar
da uluslararası planda bilinmeyi ve incelenmeyi haketmiştir.

Öğretmen birliklerinin şekilleri ve onların işçi sendikaları, genç-
lik ve iana-baba örgütleri ile olan ilişkileri, toplumsal sistem ve ge-
lişme düzeylerine göre oldukça farklıdır, ancak bunların şu anki ge-
lişmelerinin bir bütün olarak incelenmesi önem taşımaktadır.

Genel ve polyteknik eğitim evrensel değerde Dazı talepleri bir-
leştirme egilimindeyken, teknik ve mesleki eğitim ve bunun hayat bo-
yu eğitim ilişkileri içindeki ayrıntıları her ülkenin somut şartlarına
ve tarım, sanayi ve ticaretinin ihtiyaçlarına uyduaılmalıdır. Genel
olarak temel, yüksek düzeyli eğitim ve yetiştirmenin Lir «geniş profil»
tanımı içinde ele alınması gereklidir.

Gençliğin hem ülkenin ihtiyaçlarıma hem de isteklerine uygun
işler konusunda aydınlatılması her ülkenin durumu ve prespektifleri-
ne göre okul içi ya da okul dışı bilgi ve yardım yollarını gerektirir.
Euna bağlı olarak, kapitalist ülkelerde işçi hareketinin demokratik
gelişme ilişkileri içinde düzenlemeye ilişkin demokratik ve toplumsal
taleplerinin önemini vurgulamak gerekir. Genel eğitime gelinee, ör-
gütlenme şekli ve hareket tarzı değişik ülkelerde toplumsal sistem,
gelişme düzeyi ve güç ilişkileri nedeniyle değişmektedir.

Bilimsel ve teknik devrimin gelişimi ile üniversite eğitimi hatırı
sayılır bir gelişme göstermiştir. Anoak bu gelişme kapitalist ülkeler-
de baş gösteren sayısız güçiükler tarafından engellenmektedir.

Bilimin yeni rolü ele alınırsa, kredi ve temel araştırmaya ayrılan
araçlar sorunu birinci derecede önem taşıyan bir sorun olmaktadır.
Kapitalist ülkelerde araştırma kurumları ve üniversiteler, tekeller ve
çokuluslu şirketlerin baskısına hedef olmakta, toplumun genel ihti-
yaçlarını tatmine yönelik araştırmalar yerine hemen ve büyük kâr
sağlayacak alanlarda araştırma yapmaya zorlanmaktadırlar. Ke-
pitalist ülkelerdeki bazı üniversiteler silahlanma araştırmaları için
bazı.sözleşmeleri bile kabul etmiş durumdadırlar.

Uzmanlar yetiştirerek mesleklerin somut ihtiyaçlarını karşıla-
maya yöneldiklerinde ve ilgilendikleri araştırmaların tabiatlarından
dolayı üniversiteler, tekeller karşısında bağımsızlık ve özerkliklerini
korumada sayısız güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu durum üniver-
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sitelerin özerklik ya da demokratik idare konusunda önceden ya da
yakın zamanda kazandıkları zaferlerin korunması,, genişletilmesi ve
onlara girişte demokratizasyonu garanti etme ihtiyacını ortaya çı-
karmaktadır.

Üniversiteler sürekli eğitimde giderek büyüyen bir rol oynamak-
tadırlar ve gelecekte de oynayacaklardır; üniversiteler kapılarını iş-
çilere açmalıdırlar.

Öğretmenler arasında tüm öğretmenlerin üniversite düzeyinde
eğitilmesi yolunda olumlu bir gelişme görüyoruz. Öğretmen örgütleri
öğretmenlerin en yüksek düzeyde eğitim görmelerini ve her ne dü-
zeyde öğretmenlik yaparlarsa yapsınlar tüm öğretmenlere eşit itibar
ve eşit pozisyon sağlanmasını talep etmektedirler.

Birçok ülkede eğilim alanında diğer sendikalarla ve işçi hare-
keti ile birlikte çahşan bir üniversite birliği (union) hareketi geliş-
mektedir.

Bu kuşkusuz eksikleri olan raporu, eğitimin önemli bir ulusal ve
toplumsal konu olduğunu tekrarlayarak sona erdirmek istiyoruz. Tüm
eğitim ve yetiştirme politikaları, tüm reformlar, eğitimle ve onun mes-
lekler ve istihdamla ilişkisiyle ilgili tüm plan ve kararlar saptanırken
temsilci örgütleri aracılığıyla öğretmenlere ve toplumun ilgili tüm
kategorilerine danışılmalıdır. Her nitelik düzeyindeki öğretmenler ve
işçiler eğitim ve mesleki eğitimle doğrudan ilgilidir; eğitim hakkı, tec-
rübe kazanma hakkı ve istihdam edilme hakkı onların temel amaçla-
rındandır. Bu yüzden bu örgütler, ayrıca bunların yanında ana-baba-
lar, gençlik ve öğrencilerle birlikte çözümlere varılmalı ve bu çözüm-
lerin yerleşmesi için gerekli hareketler örgütlenmelidir.
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