
TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin GAZİOĞLU'nun
FİDEF'in düzenlediği Eğitim Kurultayında yaptığı

konuşma.

Eğitim Kurultayının Şaym Delegeleri,

Değerli Dostlar,

Sizleri Türkiye Eğitim Emekçilerinin mesleki demokratik yığın
örgütü TÖB-DER adına kardeşçe selamlarım.

Sözlerimin başında Federal Almanya'daki Türkiye'li işçilerin
önemli bir bölümünü örgütleyen FİDEF'in böylesine bir eğitim
kurultayı düzenlemesinden ötürü Yönetim Kuruİu'nu kutlarım.
Ayrıca TÖB-DER'in görüşlerini açıklamak üzere bizlere olanak
sağlandığı için teşekkürlerimi sunarım.

Şu anda TÖB-DER'in öncülüğünde, Türkiye'de de Demokra-
tik Eğitim Kurultayı adı altında bir kurultayda, Türkiye'nin tüm
eğitim sorunları çok geniş bir demokratik platformda tartışılıyor.
Yurt dışındaki işçi kardeşlerimizin çocuklarının eğitim durumu,
çok önemli bir sorun olduğundan, çalışma arkadaşlarım yoğun ça-
lışmamıza karşın beni kurultayınıza katılmak üzere görevlendir-
mede tereddüt göstermediler. Ayrıca DEK'e katılan 40'a yakın ku-
ruluşun, DEK delegelerinin kardeşçe selâmlarını getiriyorum.

Türkiye'de eğitimin genel karakteri, ilk ve orta öğretimin du-
rumu, yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının eğitim sorunları
konularına girmeden önce, çok genel anlamda eğitimin kapsamı,
tanımı ve amacı üzerinde görüşlerimizi açıklamak isterim :

Bilindiği gibi eğitim, herşeyden önce, insani bir ilişkiyi ifade
eder. O, kendi kendini üreten sübjektif bir oluşum değil, insanın
nesnel ilişkilerinden doğan ve bu ilişkilerin karakterine göre şekil-
lenen bir faaliyet türüdür. Özetle söylenirse eğitim, insanın insan-
laşması sürecini etkileyen çok önemli bir faaliyettir. Eğitim faali-
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yetinin amacı ise, insanları yetenekleri doğrultusunda geliştirmek
ve böylece üretim faaliyetine etkide bulunmak olarak tanımlana-
bilir.

İnsan, salt kendisi için gerekli nesneleri üretmekle kalmaz,
üretken insanı da oluşturur. Bu gelişme, eğitimin üretimle olan
bağıntısını vurgular. Eğitim, üretimin kaçınılmazlığı açısından
zorunlu, düşünceye bağımlı olarak ortaya çıkıp geliştiği için de bi-
linçli bir insan faaliyetidir. Emeğin eğitilmesi için; insan emeği,
bağımsız bir faaliyet ve göreceli olarak üretimin dışında, ama onu
etkileyen bir faaliyet haline getirir.

Hiç kuşkusuz eğitim, insanların toplumsal ilişkileri içinde top-
lumsal bir karakter taşır. Toplumların gelişim tarihi, toplumlarda-
ki ilişkilerin gelişim tarihidir. Ve eğitim, bu gelişimin önemli bir
öğesidir. Toplumsal gelişimin tüm kurallarını yansıtır ve sonuçla-
rını doğasına sindirir.

Eğitimin niteliği; üretim güçlerinin gelişmesini doğrudan et-
kiler. Kişinin yaratıcı ve üretken yanlarının gelişmesi, kendi ana-
dilinde eğitim görmesine, olanak ve fırsat eşitliğine sahip olmasına
bağlıdır. Bu nedenle anadil ve kültür üzerindeki ırkçı-şoven ve asi-
milasyoncu uygulamalar, kişinin ve üretici güçlerin gelişmesini
olumsuz yönde etkiler.

Sınıflı toplumlarda, eğitimin sınıfsal karakteri kaçınılmazdır.
Kapitalist toplumlarda eğitim, emeğin verimliliğini arttırmanın ve
bu yolla sermayenin kârını çoğaltmanın bir aracı halinde kullanı-
lır. Ayrıca kapitalist düzenin, tüm koşullandırmalarının, dünya
görüşünü yaygınlaştırmanın bir aracı haline de gelir. İnsanları öz-
gürce ve yetenekleri doğrultusunda geliştirme amacı gözetilmez.
Sınıflı toplumlardaki farklılıklar ve tartışmalar doğar. O nedenle,
kapitalist toplumların eğitim anlayış ve uygulamaları içindeki
emekçi sınıfların eğitim anlayışları da yeşerir. Kapitalist toplum-
larda, emekçi sınıf ve tabakalar, kendi çıkarlarına uygun bir eği-
tim düzeninin gerçekleşmesini isterler; biçimde ulusal, özde emek-
çi halktan yana bir eğitim modeli olarak formüle edilebilecek de-
mokratik eğitimin yılmaz savunucusu durumda olurlar.

Çağımızda eğitimi, dar, ulusal sınırlar içine hapsetmek müm-
kün değildir. Günümüzde eğitim, artık evrensel bir karakter de ta-
şımaktadır. Dünya Demokratik Öğretmen Hareketi, sosyal ve eko-
nomik düzenleri değişik ülkelerin öğretmen örgütleri, eğitim ala-
nındaki bilgi ve deney ve ülkelerinde kaydedilen gelişmeleri dejtnok-
ratik platformlarda birbirlerine aktarmaktadırlar. Uluslararası öğ-
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retmen Örgütleri içinde bu anlamda en özlü ve etkili çalışmaları ya-
pan, Dünya Öğretmen Sendikaları Federasyonu (FİŞE)'dur. Kapi-
talist ve sosyalist 50 ülkeden, yaklaşık 70 öğretmen örgütünü bün-
yesinde toplayan FISE, 160 milyon üyeli Dünya İşçi Sendikaları
Federasyonunun da üyesidir.

Bilindiği gibi, FISE'nin II. Genel Kurulunda TÖB-DER'in FI-
SE'ye üye olması kabul edilmiştir. Anti-demokratik dernekler ya-
sasının hükümlerine göre, bu üyeliğin Bakanlar Kurulundan onay-
lanması gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılan başvuruya, aradan
aylar geçtiği halde, bir yanıt alınamamıştır. Yeni Hükümetten
TÖB-DER'in FISE'ye üyeliğini onaylamasını beklemekteyiz. Türki-
ye demokratik öğretmen hareketinin, dünya demokratik öğretmen
hareketinden kopuk olarak sağlıklı gelişmesi olası değildir. Eğitim
alanında, dünyadaki gelişmeleri yakından izlemek göreviyle karşı
karşıyayız. Ülkemizdeki eğitimin ve öğretmenlerin durumunu, dün-
yadaki meslektaşlarımıza aktarmak durumundayız. Diğer ülke-
lerdeki meslektaşlarımızla çok yönlü dayanışma içinde bulunmak,
bu yolla eğitim, bilim ve kültürün gelişmesine, dünya barışına, sos-
yal ilerlemeye, siyasal yumuşamaya katkıda bulunmak zorundayız.

Sayın delegeler, Değerli dostlar, Ülkemizdeki eğitim sisteminin
ve eğitim uygulamalarının genel karakterine baktığımızda, bu-
nun emekçi halkımızdan yana bir biçim ve öz taşımadığını kolayca
görürüz. Öteden beri Türkiye'de eğitim; ırkçı, şoven ve asimilas-
yoncu bir karakterdedir. Anadili Türkçe olmayanlardan, küçük bir
azınlığın dışında kimseye kendi anadilinden eğiti m-öğretim olana-
ğı sağlanmamıştır. Oysa Türkiye'de emperyalist amaçlarla emper-
yalist ülkelerin dillerinden öğretim yapan sayısız okul, hatta üni-
versite bile vardır. Emperyalizmin eğitim ve kültür üzerindeki tah-
ribatlarına egemen güçler alabildiğine yol vermiştir. Eğitimi, uzun
yıllar emperyalist ülkelerinden getirtilen uzmanlar planlamışlar
ve yönlendirmişlerdir. Ülkenin öğretmenlerinin ye eğitimcilerinin
görüşlerini almayan Milli Eğitim Bakanlığı, emperyalist ülkelerin
eğitim uzmanlarından yararlanmayı yeğ tutmuştur. Elbet teki bu,
sınıfsal bir yaklaşımdır; tekelci sermayedarların eğitim anlayışı-
nın bir ürünüdür.

Eğitim ülkemizde sınıflar, bölgeler, kadm-erkek, köy-şeh ir ara-
sında derin eşitsizlikler taşımaktadır. Eğitim, üretken ve yaratıcı
insan yerine, daha ziyade tüketici, ezberci, yoz insan yetiştiren bir
karakter taşımaktadır. Planlaması, yönlendirilmesi son derece bo-
zuktur. Bilimsel, teknolojik, eğitimsel gelişmeler ülkemizde çok
geç yansımaktadır.
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Cumhuriyetinin kuruluşunun üzerinden yarım yüzyıl geçme-
sine, göstermelik «Eğitim Seferberlikleri» ilan edilmesine karşın,
okuma-yazma oranı % 50'dir. Pekçok ülkenin ilköğretim sorununu
kısa sürede çözdüğü çağımızda, yazının icadından 7 bin yıl sonra,
halkımızın yarısının okuma-yazma bilmemesi utanç verici bir du-
rumdur. Hiç kuşkusuz bu utanç verici durumun sorumlusu egemen
güçler ve onların eğitime yön veren kadrolarıdır. İlköğretimin ger-
çekleşmesinde çok yönlü eşitsizlikler vardır. Örneğin kadınların an-
cak % 35'i okuma-yazma bilmektedir. Bu oran, Doğu ve Güney do-
ğu'da henüz : 20'ye ulaşmış değildir; Mardin ilinde, ancak % 8 do-
laylarındadır. İstanbul'un her köyünde okul olduğu halde, Doğu ve
Güneydoğu'nun köylerinin ancak % 50'si ilkokula kavuşabilmiştir.
İstanbul'da her 100 çocuğun 100'ü okuma olanağına kavuşturul-
muş olduğu halde, Diyarbakır'da her 100 çocuğun ancak 46'sı okula
gitme olanağını bulabilmektedir. Köy okullarımızın derslik, ders
araçları, oyun ve uygulama bahçeleri, öğretmen kadroları konula-
rında durumu yürekler acısıdır. İlköğretimde, ikili öğretim artık
olağanlaşmıştır. Üçlü ve dörtlü öğretime gidilmektedir. Dörtlü öğ-
retim, haftada birbuçuk gün öğretim demektir. Bu koşullar altında
verilen ilköğretimin yararı da son derece tartışmalıdır. İlkokulu
bitirdiği halde, bir süre sonra okuma-yazmayı bile unutan insanla-
rın varlığı karşısında, ilköğretimin niteliğini tartışmak kaçınılmaz-
dır. .

Doğu ve Güneydoğu'da ilköğretimin ve okullaşma oranının
gerçekleşmesinde, Türkiye ortalamalarının çok gerilerinde kalma-
sının önemli bir sebebi de, bu bölgelerinin işbirlikçi, feodal gerici-
lerine ödün verilmesinden kaynaklanmaktadır.

İlköğretim sorununa ciddi bir çözüm araması uğraşısını, geç-
mişte Köy Enstitüleri denemesinde görüyoruz. Köy Enstitülerine
karşı da en yoğun saldırıları, toprak ağaları ve feodal gericiler yö-
neltmişlerdi. . ' . •

Yoğun biçimde Doğu ve Güneydoğu'da gördüğümüz Yatılı
Bölge Okullarının bugüne kadarki işlevi; yoksul emekçi halk ço-
cuklarının üretime yönelik eğitilmesi doğrultusunda olmamış; ter-
sine, halk çocukları çevrelerinden koparılarak, çevrelerine yaban-
cılaştırılarak asimilasyona uğratmayı amaçlamıştır.

Anayasadaki ilköğretimin parasızlığı ve zorunluğu kayıt altına
alındığı halde, emekçi halkımızın büyük kesiminin hala okuma-
yazma dahi bilmemesi, egemen güçlerin halkı cahil bırakmaktan
yarar beklediğini kanıtlamaktadır. Sermaye iktidarları, emekçi sı-
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nıf ve katmanların çocuklarını cahil bırakmakla; toplumun oku-
ma-yazma düzeyini yükseltmek için gerekli olan ekonomik ve sos-
yal olanakların sağlanması yolunda, uluslararası düzeyde yapılan
ve kendilerinin de altına imza koydukları anlaşmaları çiğnemekle,
kitlelerin ileriye yönelik gelişmesini frenleyeceklerini hesaplaya
gelmişlerdir.

Arkadaşlar, Dostlar, Ortaöğretimin durumu, ilköğretimden da-
ha iyi değildir. Hatta, daha geri ve bozuk olduğu söylenebilir.
Ortaöğretimden yararlanabilenlerin sayısı, ilköğretimin çok altm-
dadır.Bina, uygulama ve oyun bahçeleri, laboratuvarlar, işlikler,
öğretmen kadroları konularında ortaöğretim, ilköğretime bir pa-
ralellik göstermektedir. Son yıllarda, «Bir müdürlü, bir mühürlü»
ortaokulların sayısı hızla çoğalmıştır. Öteden beri yetersiz olan
ders kitapları, öğrenim programları konularında, MC'nin eğitimi
faşistleştirme doğrultusunda yaptıkları ortadadır. Ortaöğrenim
gençliğinin zorla içine itildiği bunalımlar ortadadır. Ortaöğretim
sistemi içinde sayısı çok yüksek olan klasik liselerin, üniversite ve
yüksek okul kapılarına öğrenci yığmaktan başka bir işe yarama-
dığı açıktır. Ortaöğretimi yeniden ve hızla örgütleyerek meslek
eğitimi veren kuruluşlar haline dönüştürmedikten sonra, yüksek-
öğretim sorunlarına da çözüm bulmak mümkün değildir. Pekçok
ülkede klasik ortaöğretim kurumlarının tarihe karıştığı, iş ve
meslek eğitimi veren kurumlara dönüştürüldüğü bilinmektedir.
Türkiye gibi, yoksulluğun yoğun olduğu ülkelerde ortaöğretim
olanağına kavuşan pek az emekçi çocuğunun, bir de, yüksek öğre-
timden geçmeden bir işe ve mesleğe sahip olmaması toplumsal
bunalımları derinleştiren önemli bir etkendir. Faşistlere teslim
olmadıkları için okullarından atılan, sınıfta bırakılan 10 binlerce
öğrencinin kayıpları karşılanmalıdır.

300 bin dolaylarında gencin, yüksek öğretim için sıra bekledi-
ği bir ortamda, yüksek öğrenim kurumlarında yaşanan çok yönlü
olumsuzluklar, toplumu derinden etkilemektedir. MC, son üç yıl-
lık uygulamalarıyla, yüksek öğrenim gençliğine düşmanlığını ka-
nıtlamıştır. Gençliğin içine ajanprovakatörlerin sokulması, yüksek
okullarda ve yurtlarda resmi destekle işgaller yaratması ve sürdür-
mesi, yüzlerce demokrat-devrimci gencin katledilmesinden birinci
derecede sorumlu olması, egemen güçlerin gençliğe düşmanlığını
ve hmcmı kanıtlamıştır. Sadece üniversitelerde şekli bir özerkliğin
bulunması, yüksek öğrenim sorunlarının derinleşmesini getiren et-
kenlerden biridir. Oysa, tüm yüksek okulların ve üniversitelerin
idari, mali ve bilimsel özerkliğe kavuşturulması, sorunu önemli öl-
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ÇÜde Çözecektir. Yükseköğrenim gençliğinin demokratik talepleri
behemehal gerçekleştirilmelidir. Öğrenci gençlik, yönetime katıl-
malıdır. Yurt, burs, kredi sorunları mutlaka çözülmelidir. Bugün
ihtiyacın çok altında olan öğrenci yurtlarının önemli bir bölümü-
nün, 300-500 kişilik faşist militanların işgalinde tutulması; izah
edilemez bir durumdur. Gençliğin kanını akıtanlardan hesap sorul-
madıkça, gençliğin haklı tepkileri durdurulamaz.

Devlet, gerek yükseköğrenim için sıra bekleyen yüzbinlerce
gence, gerekse yükseköğrenimi tamamladığı halde, iş bulamayan
gençlere iş sağlamak zorundadır. Bugün ülkede bir «diploma-
lı işsizler ordusu» vardır. İşsizliğin çözümü, hiç kuşkusuz köklü ve
yapısal bir düzen değişikliğinden geçer.

Son üç yılda, en büyük tahribatın yapıldığı eğitim kurumları-
nın başında, öğretmen yetiştiren kurumlar gelir. Eğitim Enstitü-
lerine öğrenci alımında uygulanan yöntemler, eğitim tarihimizin
en büyük lekesi olmuştur. Bu sınavlarda bilgi, yetenek, aranmamış;
siyasi düşünce yoklaması yapılmıştır. Faşist parti ya da dernekler
den belge ve yazı getirenler, puanları ne olursa olsun, eğitim ensti
tülerine, hem de ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek
üzere alınmışlardır. Bu uygulamayı başarı ile yapabilmek için, ön-
ce eğitim enstitülerinin yönetim ve öğretim kadroları f aşistleştiril-
miştir. Tekelci sermayenin faşizm tercihi ortaya çıkıp, ağırlık ka-
zanınca, öğretmen yetiştiren kurumları öncelikle ele almak, faşist
güçler açısından doğru bir tercihtir. Ayrıca bu uygulama ile demok-
ratik öğretmen hareketi, kaynağından kurutulmak istenmektedir.
TÖB-DER'in karşısında alternatif bir örgüt tutturamayan egemen
güçler, uzun vadeli bir hesapla ve ancak böyle bir uygulama ile, öğ-
retmen hareketini etkisizleştirebileceklerini düşünmüşlerdir. Çoğu
geri zekalılardan, eli insan kanma bulaşmış kişilerden bir öğret-
men kadrosu oluşturma arzusu, gençliğe, emekçi halka ve tüm in-
sanlığa karşı işlenmiş açık ve ağır bir suçtur.

Türkiye'de öteden beri eğitim emekçileri üzerinde baskılar uy-
gulanır. Ancak I. ve II. MC dönemlerinde yapılan saldırı ve baskı-
lar, bilim, eğitim ve öğretmen düşmanlığının açık kanıtı olmuştur.
Bu dönemlerde kıyılan, sürülen TÖB-DER üyesi öğretmen sayısı
10.000'e yaklaşmıştır. Kıyım makinesi, faşist olmayan ve faşistlere
teslim olmayan herkese karşı işletildiğinden kıyımın sayısal duru-
mu kesin olarak bilinmemektedir. Bilinen odur ki, 26 üyemiz kat-
ledilmiş, yüzlercesi yaralanmış, yüzlercesi meslekten çıkarılmış, eş-
ler birbirinden ayrılmıştır. MC'nin son aylarında fiili tecavüzler
asistanlara öğretim üyelerine de uzanmıştı. '
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TÖB-DER şube binaları sürekli faşist saldırılara hedef olmuş-
tur. Türkiye öğretmenlerinin canevi sayılan TÖB-DER Genel Mer-
kezi de üç kes bombalanmış; iki kez kapatılmıştır.

Ancak onur duyarak söyleyeyim ki, Türkiye eğitim emekçileri,
eşine az rastlanır bir yiğitlikle, fedakarlık ve kararlılıkla sömürü-
ye, faşizme, emperyalizme karşı direnmişlerdir. Öğretmenlerimiz,
demokrasi nöbetinde işçi sınıfımızın en sağlam yandaşlarından ol-
duklarını kanıtlamışlardır.

Bugün demokratik öğretmen hareketimizin en acil talebi grev
silahı ile donatılmış sendika hakkıdır. Demokrasi ile yönetilen tüm
ülkelerce eğitim bir işkoludur, eğitimcilerin sendikaları vardır.
Dünyada, sadece Brezilya, Ekvator, İspanya, Ürdün, Liberya, Nike-
ragua, Peru ve Türkiye'de eğitim emekçilerinin sendikal hakları
verilmemiştir. Oysa, çalışanların sendika kurmalarını zorunlu kılan
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Roma Sözleşmesi, Avrupa Sosyal
Yasası gibi uluslararası belgelerin altında Türkiye'nin de imzası
vardır. Türkiye artık hiç değilse bu belgelerdeki imhasına sahip çık-
malıdır.

Türkiye'de, olanak ve fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanların
yetenekleri doğrultusunda geliştirildiği, özgür tartışma ortamının
sağlanabildiği, öğretmen ve öğrencilerin yönetime katıldığı, herke-
sin kendi anadilinden eğitim görebildiği, emperyalist etkilerden
arınmış, üretme ve işe dönük bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır.
Biçimde ulusal özde emekçi halktan yana eğitim dediğimiz demok-
ratik eğitim, bu özellikleri taşımalıdır.

Değerli, işçi arkadaşlar, Eğitimci meslektaşlar. Halen, sadece
Federal Almanya'da ve Batı Berlin'de 16 yaşın altında 350 bin
Türkiye'n işçi çocuğu bulunmaktadır. Enaz bir bu kadar çocuk da
ana babalarından uzak Türkiye'de yaşamaktadır. Bu çocukların
eğitim sorunlarına, bugüne değin Türkiye Cumhuriyeti hükümet-
leri ve Federal Almanya Hükümeti maalesef ciddi şekilde eğilme-
mişlerdir. Göstermelik teşebbüsler, sorunu çözmekten çok uzak
kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, durmadan açık ve-
ren dış ödemeler dengesini kurmada, ekonomik dar boğazları aş-
mada yurt dışında çalışan işçileri sadece döviz makinesi olarak
görmüşlerdir. Türkiye'de ihracatı elinde tutan bir avuç parababa-
sma olmadık teşvik tedbirleri, vergi muafiyetleri uygulanırken;
bırakalım devletin eğitim konusunda yurttaşlarına karşı olan Ana-
yasal görevlerini, döviz gelirleri arasında en büyük dilim oluştu-
ran işçi dövizlerinin küçük bir karşılığı olarak bile, bu soruna
eğilinmemiştir. Üstelik son üç yıldan beri, öğretmen maskesi al-

15



tında faşist militanlar, imamlar buralara gönderilmiştir. Gönde-
rilenlerin büyük çoğunluğu, eğitim yerine ya faşist örgütlenme
ve şartlandırma yapmışlar; ya da din misyonerleri gibi çalışmış-
lardır.

Federal Almanya'da yaşayan Türkiye'li işçi çocuklarının çok
kere kendi ana dillerinden ilköğretim görememesi büyük bir so-
rundur. Bu sorun Türkiye'li çocuklarda yetenek körlüğüne ve ba-
şarısızlıklara yol açmaktadır. Dil ve kültürün, insanın gelişiminde,
üretici güçlerin gelişiminde çok önemli bir etken olduğu bilinir.
Ana dilin hiç kullanılmaması, ya da unutturulması insanı kendi
toplumuna yabancılaşırı r; asimilasyona uğratır. Bir çoğu, kendi
ana dilini henüz öğrenme aşamasında, başka bir dilden eğitim-
öğretim görmeye zorlamak, onu daha baştan başarısızlığa itmek
demektir. Salt bu nedenle onbinlerce Türkiye'li çocuğun cahil kal-
ması, kendi temel eğitim sorununu çözmüş, eğitim alanında önem-
li ilerlemeler kaydetmiş olan Federal Almanya açısından da izah
edilemez bir durumdur. Dünyada cahilliği yenmek tüm halkları ı
ortak görevidir. Ve herşeyden önce bir insancıllık yaklaşımıdır.
Kaldı ki, Federal Almanya makamları Türkiye'li işçilere «çalışma-
nız karşılığında ücretinizi veriyoruz. Çocuklarınızın eğitimi bizi il-
gilendirmez» diyemez. Çünkü çağımızda işçi-işveren ilişkileri bu
kadar basite indirgenemez. Herşeyden önce Türkiye'li işçilerin eme-
ğine, yarattığı değere karşılık, çocuklarının eğitimine, bu sosyal ve
kültürel sorunlarına ciddiyetle eğilmek gerekir.

Türkiye ve Federal Almanya arasında sürekli gidiş geliş oldu-
ğu için, buradaki Türkiye'li çocuklara öyle bir eğitim verilmelidir
ki, ülkelerine döndüklerinde intibaksızlık çekmesinler. Burada da-
ha ileri eğitim-öğretim basamaklarına devam ederlerse, büyük güç-
lüklerle karşılaşmasınlar; başarısız olmasınlar. Bu uyumu sağla-
mak belki güç, fakat olanaksız değildir. En büyük güçlük, okul sis-
temleri arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

Son üç yıldan beri özel amaçlarla gönderilen ve buralarda
«konsolosluk öğretmenleri» denilen, çoğu yeteneksiz, faşist militan,
din misyoneri durumunda olan sahte eğitimciler geri çekilmelidir.
Türkiye'de yarattıkları faşist saldırganlığı buralara taşıyanlara,
faşizm belasını yaşamış ve bu yüzden çok acılar çekmiş Federal Al-
manya'nın da kayıtsız kalmaması gerekir. Çünkü faşistler, tüm in-
sanlığın ortak düşmanıdırlar.

Türkiyeli çocuklara özel dersler ve anadil için öğretmen bul-
makta bir güçlük çekilmeyecektir: Çeşitli nedenlerle ve özellikle
ekonomik siyasi baskılar yüzünden, mesleğinden ayrılarak yurt
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dışında işçi olarak çalışan onbine yakın bir öğretmen potansiyeli
vardır. Bu potansiyel, mutlaka değerlendirilmelidir. Halen yurt
dışında işçi olarak çalışan meslektaşlarımızın içinde pedegojik for-
masyon, öğretmenlik sanatı ve yeteneği yönünden çok değeni
binlerce meslektaşımız vardır. Üstelik bu meslektaşlarımız yabancı
dil sorununu çözmüşlerdir. Çalıştıkları ülkelerin toplum özellikle-
rini, eğitim düzenlerini yakından tanımışlardır. Onbinlik bir öğ-
retmen potansiyeli içinden rahatlıkla dört-beş bin öğretmen seçi-
lebilir. Bu öğretmenler için kısa süreli kurslar açılabilir.

Yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'de kalan çocukları-
nın da özel eğitim sorunları vardır. Bir kere eğitim ailede başlar.
Yurtta değişik ailelerin yanında, ya da bölünmüş aile ile birlikte
kalan çocuklar birçok olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. Sıcak
ve tam bir aile ortamından yoksun olan çocuğun beslenme, barın-
ma, sağlık, sevgi, eğitim-öğretim, aile ilişkilerinin olumlu yönde
kurulması güçtür. Ailesinden uzak çocuklarda yanlızlık, güvensiz-
lik, aile bağlarının zayıflaması, zararlı alışkanlıkların edinilmesi
gibi gelişmeler olmaktadır. Ayrıca bu çocuklara ülkemizde yetişkin
roü oynatılmakta, hiç de taşıyamayacağı sorumluluklar yüklenerek
erken yaşlanmalarına neden olunmaktadır. Aileleri yurt dışında
olan Türkiye'deki çocuklar için yatılı okuma hakkı mutlaka sağ-
lanmalıdır. Böylece çocukların kontrolsüz kalması önlenebilecek,
ailenin birtakım görevlerini okullar yerine getirebilecektir.

Yurt dışında çalışan işçilerin çocuklarının eğitim sorunlarını
çöbemk üzere iki ülkenin tam yetkili eğitim bakanlığı görevlileri,
Alman Sendikalar Birliği (DGD), Eğitim Bilim Sendikası (GEW),
FİDEF, ve diğer işçi ve gençlik kuruluşları, Federal Almanya'daki
Türkiyeli öğretmenlerin örgütlerinin temsilcileri, DİSK ve TÖB-
DER temsilcilerinin ortak ve yoğun bir çalışma yapmaları gerek-
mektedir.

İVEDİ VE SOMUT ÖNERİLER

1. Yurt dışındaki Türkiye'li çocuklara kendi anadillerini
unutturmayacak bir eğitim verilmelidir.

2. Bilindiği gibi Türkiye'li işçi çocuklarının tümünün anadili
Türkçe değildir. Bu nedenle anadilleri Türkçe olmayan işçi çocuk-
larının kendi anadillerini öğrenmeleri sağlanarak İsveç'de görül-
düğü gibi demokratik bir uygulamanın gerçekleştirilmesi.

3. Öğretmen ihtiyacının öncelikle yurt dışında halen işçi ola-
rak çalışan öğretmenlerden sağlanması.
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4. Türkiye'de kalan çocukların sağlıklı eğitimi için, yatilıliK
hakkı tanınması.

5. Yurt dışına gönderilen sahte eğitimcilerin geri çekilmesi.

6. İşçi ailelerinin, çocuklarının eğitimi ile daha yakından il-
gilenmesi; özellikle anadil öğrenimine yardımcı olması gereklidir.

7. Uzun süredir ihmal edilen yurt dışındaki çocukların uğra-
dığı psikolojik tahribatı gidermek ve Önlemek için gecikmeden eğit-
sel rehberlik vegerekirse klinik çalışmalarına başlanması.

8. İşçilerimizin çalıştıkları yabancı ülkelerin, yurt dışı ve
yurt içinde, ülkelerinde çalışan işçi çocuklarıyla ilgili eğitim-öğre-
tim yatırımlarına katılmaları,

9. Gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki okullarda demokra-
tik eğitim ortamının hazırlanması.

10. Sofunda üaraf olan hükümetlerin, işçi ve öğretmen kuru-
luşlarının ortak ve koordineli bir çalışmaya girmeleri.

Değerli işçi ve eğitimci arkadaşlar,

Burada yapılan incelemelerin sonuçlarını ülkeye döner dön-
mez, bir rapor halinde yeni Milli Eğitim Bakanına sunacağım. Yeni
Hükümetin yurt dışındaki işçilerin çocuklarının eğitimiyle, eskiye
oranla daha yakından ilgileneceğini sanıyorum.

TÖB-DER ve üyeleri, son üç yıldan beri çok yoğun saldırı ve
baskılara hedef olduğundan, çocuklarınızın eğitim sorunlarına ye-
terince eğitemedi. Şimdi faşist güçlerin nisbetende olsa gerilediği,
özgürlüklerin gelişebileceği bir döneme giryoruz. TÖB-DER olarak,
bir yandan işçi sınıfımızla birlikte demokrasi nöbeti tutarken, öîe
yandan eğitimin-eğitim emekçilerinin tüm sorunlarına çözümler
arayacağız. Yurt dışında çalışan işçi kardeşlerimizin çocuklarının
eğitim sorunlarını kendi sorunumuz bileceğiz. Ancak biliyoruz ki;
sizin de, bizim de, tüm emekçi halkımızın sadece eğitim sorunları
değil, tüm sorunları; bağımsızlık, demokrasi mücadelesinin kesin
başarısıyla temelli çözümler bulacaktır. İşçi sınıfımızın önderliğin-
de demokratik halk iktidarı kurulduğunda, üretici güçlerin önün-
deki tüm engeller kalkacak; sizler buralarda değil, güzel ve doğal
kaynaklan zengin yurdumuzda, güçlü kollarınızla yeni bir uygar-
lığı başlatacaksınız. Savaşsız, sömürüşüz, özgür ve mutlu bir dünya
kuracağız.

Saygılarımla.
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