
DEMOKRATİK EĞİTİM KURULTAYI
TOPLANDI

TÖB-DER 111. Olağan Genel Kurulunda «TÖB-DER mücade-
lerimizin yakın hedefi olan eğitimin demokratikleştirilmesi sorunu-
nu işçi sınıfı bilimi ışığında incelemek, mevcut eğitim sistemini bu
açıdan eleştirmek, öneriler getirmek, öğretmen sorunlarını en ge-
niş biçimde tartışmak amacıyla bir demokratik eğitim Kurultayı
toplar» 1976 Temmuzunda alınan bu karar 4-11-Şubat 1978 tarih-
lerinde toplanan demokratik Eğitim Kurultayı ile hayata geçirildi.

Kurultaya TÖB-DER şubelerini temsilen her ilden üç delege
katıldı. Eski Genel Başkanlar, yönetim organlarında görevli arka-
daşlar, bildiri sunmak, panele katılmak, oturum başkanlığı yapmak
üzere görev alan, eğitimciler ve bilim adamları kurultaya delege
olarak katıldılar. Başta DİSK olmak üzere çeşitli toplum kesimle-
rini temsil eden bütün Demokratik Kitle Örgütleri kurultayda tem-
sil edildiler. Kendi alanlarına giren özgül konularda panellere ka-
tılcbiar.

Demokratik Eğitim Kurultayına; FİŞE Genel Sekreteri Daniel
Retureau, Sosyalist ve İlerici siyasi partilerin genel başkanları, de-
mokratik kitle örgütleri temsilcileri, ilerici parlementerler, Milli
Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerindeki yöneticiler, konuk
olarak katıldılar. Kurultayı izlemek üzere taşradan gelen ve Anka-
ra'da çalışan yüzlerce eğitim emekçisi arkadaşımız, yer darlığı ne-
deniyle, ayakta izlemek zorunda kaldılar.

Birinci gün, TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu'nun
sık sık alkışlarla kesilen konuşmasından sonra, FİŞE Genel Sekre-
teri konuştu. Genel Sekreterin Konuşması yer yer alkışlarla kesil-
di. FİŞE Genel Sekreterinin, Demokratik Eğitim kurultayına katıl-
ması ve konuşma yapması, TÖB-DER'in FİSE'ye katılmasından
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sonra, Türkiye Demokratik Öğretmen hareketinin Uluslararası iliş-
kisini somutlayan önemli bir olaydır. Zannediyoruz Demokratik
Eğitim Kurultayı ile ilgili haber, yorum, bildiri ve konuşmalardan
bölümler FİŞE yayınlarında yer alacaktır. Diğer konuklardan TSİP
Genel Başkanı; Ahmet Kaçmaz, VP Genel Başkanı Mehmet Özler,
SDP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, DİSK Yürütme Kurulu
üyesi ve Eğitim Dairesi Başkanı, Mustafa Aktolgalı ve Halkevleri
Genel Başkanı Ahmet Yıldız, yaptıkları konuşmalarda; genel poli-
tik durum ve eğitimin demokratikleştirilmesine ilişkin örgütlerinin
görüşlerini açıkladılar.

Başbakan; Bülent Ecevit'in, Milli Eğitim Bakanı; Necdet
Uğur'un, TİP Genel Başkanı; Behice Boran'ın, onlarca ilerici kişi
ve kuruluşun, TÖB-DER şubelerinin, Demokratik Eğitim Kurul-
tay'ına başarı dileyen mesajları okundu.

Demokratik Eğitim Kurultayında 15 bildiri, 9'u panel olmak
üzere 24 konu tartışıldı. Bildiri olarak sunulan; Türkiye'de Öğret-
men Yetiştirme Sorunu ve Eğitim Yasaları ve İşleyişi konularında
komisyonlar kuruldu. Bütün konuların tartışılması sırasında, de-
legeler eleştiri ve önerilerini getirdiler. Bildiri v panellerde; eleştiri
ve öneri getiren delegeler, eleştiri ve önerilerini çoğaltarak komis-
yonlara ve delegelere dağıttılar, nihai belgede değerlendirmek üze-
re, düzenleme kuruluna yerdiler.

Kurultay, çalışmalarını sürdürürken, gelişen olaylara karşıda
duyarlı davrandı. İlkokul öğretmenlerine de ek ders ücreti verilme-
mesi üzerine, bir komisyon kuruldu. Konuya ilişkin olarak kurul-
taya rapor sunuldu. Kurultay salonunda basın toplantısı düzenlen-
di. Kurultayın görüşlerini bildirmek üzere Milli Eğitim Bakanı,
Bütçe Plan Komisyonu Başkanı ziyaret edildi. Yine Milli Eğitim-
Bakanı Sayın Nejdet Uğur'un, Eğitim Enstitüleri ile ilgili kararına
kurultayca sert tepki gösterildi. Konuya ilişkin olarak, 27 demok-
ratik örgütün yapmakta olduğu basın toplantısına kurultayca ka-
tılma kararı alındı.

Kurultayda birkaç konu üzerinde özellikle duruldu.

Bunlardan biri herkese kendi ana dilinde öğrenim yapma
hakkı, eğitimin demokratikleştirilmesinin bir yanı olduğu halde,
hakim sınıfların baskısı ile yıllarca sözü edilememiştir. Kurultay
ağırlıklı olarak bu konuda hassas davrandı. Hemen her sorun bu
yanıyla birlikte ele alındı. Bu sorun, Türkiye'de ilk defa istenilen
ölçülerde dile getirildi. Üzerinde özellikle durulan diğer konu, tüm
çalışanların, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkıdır. Bu konu üze-
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rine, Önümüzdeki günlerde, başta TÖB-DER olmak üzere sendika-
laşma mücadelesi veren bütün örgütler daha yoğun olarak dura-
caklardır.

Demokratik Eğitim Kurultayı, ilerici basın ve TRT'den gere-
ken ilgiyi görmedi. Özellikle TRT Demokratik Eğitim Kurultayma
adeta ambargo koydu., sıradan bir olaymış gibi geçiştirdi. Kurul-
tay, bu tavrı kınayan karar aldı.

Kurultayın son günü, komisyon tarafından hazırlanan sonuç
bildirisi, sözcü tarafından sunuldu. İki noktada küçük hatırlatma-
nın dışında eleştiri ve öneri gelmedi. Daha sonra oybirliğiyle, ayak-
ta, alkışlarla kabul edildi.

Özetle demokratik eğitim kurultayı, TÖB-DER 111. Olağan
Genel Kurul kararında istendiği gibi Eğitim ve Öğretmen sorunla-
rının tartışıldığı, çözüm yollarının getirildiği bir platform oldu. Bu
platform, aynı zamanda Türkiye Demokratik Öğretmen hareketinin
düzeyinin bir yansımasıdır.

Y E N İ T O P L U M
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