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nĞiriıı vE yAsALAR :

konumuz "eğitim yasa]an ve işleyişi.dir. yaııi
iki kavramdan oluşa,rr bir honu. Bir yaru ile eğttim
si,stemini ve bir yarı,ı ile de hı.ııltuhu iwrme]ctedir. Bi-
rincisi, ister kişi olsun, ister kişilerderı oluşa,rı top-
lum olsun, insaıı& fiziksel ve düşünsel yeteneklerini
geliştirme ve bu yolda,rrr k§iye, y4 da topluma, ola,ylar
ve içinde bu]ıınula.n koşullar karşısrnd^a yeni tavır
ve nitelikler kazandı.rma yoluyla onu yeni aşamaf.
larda yeni bir formasyona ulaştırmıa sisüemidir. }iu-
'lüuk ise, ki.şil61 ve scyal sınıfia,rarasr ilişkileri belir-
leyen bir sosy.al bjlim dairdır. Birincisi, bir haıkıma
yenatıcilü ni.teler; ikincisinde ise taror,in edicilik,
diizerıleyicitiJı üşkiterjn<le belirleyicilik sözkonuşrı,
dı:r. IiorıııırıııZu ya da düşünoe seyrirnizi bira"z daha
derinleştirirsek, birincisinde dış faiıtörlerin de etki-
siyle kendiliğtnden içsel bir oluşma eylgmi, ötekin-
de bu oluşuma perelel ve onunla uyuımlu bir düzen-
leme §lerni Eirniı:tiz.

Bu niteliklerinden ötürü, konıımuaun işleniş bi-
çiminde bazı özelliklerin olabileceği doğuldır Am&,
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bu özellikler ne oluışa olsun biz eğitimi; ekonomik, si-
yasal ve kütı,irıet bileşimi ile smyal gelişmenin içsel
dinamizmine parelel ve onunla içiçe, diyalektik bir
gelişmo süreci içinde ideme]ı istiyoruz.

çAĞDAş nĞiriııı ANLAyIşI

Öncelikle soyleyelim: bireylerin gelişmesiıri top-
lumsa,l gelişmenin dışında düşünemeyiz. Toplumu ise,
içinde yaşadığı maddi varlıklarla birlikte kuşaktan
kuşağa özümlenerek miras aldığı kültürel birikim
koşullandınr.

O halde biz konumuza şu soru ile girebrlıriz:
Maddi ve kütürei varlülann koşullandırdığı topluın-
sal yapıdalri gelişmeye hareket yetenegini kazaa,Cı-
ra^rr güç, ya da itici güçler nelerdir ?

Hiç kuşkusuz, insanda y,aşama ve varlığı:i:ıı sür-
dürme içgüdüsü başta gelir. Ve bu içgüdüsei gerek-
sinmenin karşrlanmasr uğruna kenü drşında ve ken-
dini çevreleyen doğa iie üretim i]işkisi kurarak emek
ve üretimde ku]]anılaır ya,rdrmcr axaçIar aracılığıy-
la çevreyi işler ve onu kendi yaş€ilnma elverişli bir
değişikliğe uğratrr. Bu süreç içinde insan doğayı de-
ğiştirirken ona paraJel ve onunla içiçe kendini de de-
ğ,iştirir. Bilgi ve deney birikimlerinin tomelinıde de bu
bu işlem ve e,ylemlerin sürekli gelişerek yinelenmesi
yatar.

Burada, gerek ernek, ,gerekse oırun üretimde kul-
landığ doğa ve doğadan elde edilen maddele-, bu
maddelerin elde edilmesinde kullanılan Aletter, fab-
rikalar, barajlar, yollar, binalar, makina ve benzeri
ara,ç|arın tümü üretim güçlerini oluşturur. Bunun, da
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en önemll un,surlan işgücü vo ohuü; zekA,, derr,ey ve
bilgi düzeyine paralel olarak kendi yaprmr olan iş
dıletleriür. Biz incelememizde bunlann, yerine "Üre-
tim Teknolojisi" d6yimini kullanarağız.

Demek ki, toplumsal hareketin ve ileriye dönük
toplumsal gelişmenin dinamosu, onunı itici gücü, iş-
gücü ve işaraçlanyla birlikte insan yaşarnrnrn temeli
olan maddi ve kültürel varlıkların bütünüdür. Ne
var ki, biz bu bileşimi oluşturan öğeleri ayrı ayrr dü-
şünerneyiz. Ayrı ayrı düşünemediğimiz gibi ayn ayrr
ele de alamayız .Bunlar tümü ile ,kendilerine özgü
diaJektik gelişme süreci içinde bir "bütün"ü oluştu-
rur],ar. Ve bu olgu süreklilik içerir. Bu sürekli]iİ<, in-
san varlığrnın 51ilgkliligine bağlı olduğu gibi insan
varlığrnın sürekliliğini de bu olgunun işlerliği koşul-
landınr.

Böylesine bir "bütün"lük içindeki dialektik sü-
reç sayesinde ,insan giderek kendi çevresin ve kendi
yaşam koşullarını değiştirir ve bunları değştirdikçe
kendi kendini de degiştirir. Üretim teknolojisinin top-
lumsal gelişme süreci içinde iüici güç olma niteliği
işte buradan geimektodir. Yine bund,an ötürüdür ki,
eğitim, insanın gerek kişi, gerekse toplum olarak,
kenü kendini sürekli a,şma y,olu ile yeni bir formas-
yona ulaşmasr olarak da tanımla,yabilinz, Ve bu so-
nuç, bizi, egitim-ve öğretimi toplumsal gelişrne dina-
mizmine paralel bir pld,tforma oturtma zorunluluğu-

9na götürür. Insan, teknoloji içindeki mekanik rolüne
paralel, teknoloji içindeki fonksiyonu ile uyumlu,
bilgi ve deney birikimlerinden yararlarıarak nitelik-
sel dönüşü,mler yaprnak zorunluluğundadır.
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Böylece insanrn ,bir yandan üietimdeki mekanik
rolüne para,lel fonksiyonel yoteneklere sahip olmak
zorunda kalması, bir yandaıı da dialektik süreç için-
de devamlı dönüşüm içinde bulı:rıması, giderek eği-
timi de çok yönlü ,gyurnlu ve dengeli bir sistemleş-
meye gÖtü:müştür.

AzcEtişMiş iiıı<nLEnDE EĞiTiM

Felsefe ve yöntem bajkımından eğitim ve öğretim
uygulaması gelişmiş ülkelerde ne i§e, aagelişmiş, ya
da gelişmekte olan ükelerde de odur. Da}ra doğrusu
öyle olması gerekir. Eğitimde siyasaI tercihler eğiti-
min felisefusinde, uygulaına ve yönteminde olmaz.
Eğitimdeki siyasai tercihler, eğ{timin hedeflerinde
olur. Oysa bu gnnel doğru, aagelişmiş ükelerde ol-
dukça farklr bir uyeıulama göstermiştir. Bazılannln
çağdaş eğtim afllayrşLn benimseyip eğiüim ve öğre-
tim kurumlannr bu anlayrş dcığru]hışunda sistemleş-
tirmelerine karşrn, bazıian bu konuda çağdışı bir
tutum içine girmişlerdir. Burada, yenr,i ikincilerde
etken unsur, toplurn içinde eg:emen olan siyasal ikti-
dann sınıfsal değerlendirme düzeyidir. Siyasal ikti-
dar toplumu sürekli ortaçağ gelenekleriyle tam bir
ka^ııaıılık içinde bırakmakta ya,rar srür.

Gelişmekte ola1 bir rilkede dururn farklıdır. Ge-
ri kalmışlütan kurüulma çabasr içinde bulunan bir
ülkede hızlı sanayileşmeyle birlikte, her yönü ile çağ-
daş drizeyde kallrrnma ihtiyacı öncelik alır. Bu ne
denle, heırı çağd,aş teknolğiye dayalı sianayileşmeye
vg htrrı de sözkonıısu çağdaş. teloıol,oiinin gerektiıdi-
ğt işeücüne ihtiyaç du:nılınaisı dqğaldır. İhsa,ı,ı yaşa.
mınln ve sooyal yaprnın ekonomik isterlerinin koşul-

€

\



la.ııdırdığı eğitim konıısu, işgücü, üı.etim ve istihdam
dışında düşünüemez. Yani eğ.itim koouusu bir yarrdarı

"insan diişünoe§ini, kişiliğİni ve yeteneklerini" 9e-
liştirme açısında,rı ve öte ya.nda,n da çağdaş ekono-
minin gereksinmelerine uygun formasyonda insan
yetiştirmeyi hedef alm,a bakımından ele alınır.

Bunla,ra" yoksul ve geri kalmlş ükelerde b9şlıca
§ermarye oian doğal ha,ııımadde karynaklanyla, bol
miktaJıdJa bulunaır erneğln değerlendirilmeşi gereği
de ek]enebi]ir. İlılsinin de değerlendirilip yeni bir ni-
teliğe kavıışüıırulması. aııcak tiretim-eği,tim bileşimi
içinde mümkiiıı olaıbilir. Bu durum, eğitim açısrndan
gidere]ı eğitimle üretici §in, üretici emeğin, da"ha
doğru bir deyimle eğitimle işgüciim,ün foı,ksiyonel
düzeyde bileşimine va.rrr. Ancak ffilesine bir bile-
şim içindedir ki, bir yarrda,rı düşünce, kişilik ve yete-
nekler geliştirilirken bir yanda.rr da, üretici iş saye-
sinde emeğiıı değerlendirilmesi, israf edilmeden ye-
ni bir forurasyona, yani kalifiye işgücüne dönüştürül-
mesi sağlanabilir.

tiıxnııiz»E DuRuM vE EĞiTiM KoNusu
Genel durumu itibariyle ükeıniz, Avnıpa'nrn en

en geri ülkelerinden biri sayüyor. Bı.ııı,unia, bera,ber
gelişmiş üko olmaıın ihtiyacıru duymuş ve onun
bilinci ve çabası içine girmiştir. Ne var ki, yıllarca
uğıraşrmrza rağmen, bugün içinde bulıınduğumuz
durum bizi u]usça kararnsarlığa itmiştir. Nüfus a,r-

tışındaki hız, fa,al nüfusa iş alarıı açma.}ıta karşrla-
şılaıı zorluklar, üş b,orçlarrn ülkemizi getirdiği iflas
çizgisi, ekonomimizin bağımlrlrğr, paramızrn bağrm-
lılığr ve tüketim ekonomisine dayalı bir pl6n uyguta-
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mastnrn çrkmazhğı ,giderek ekono nik, siyasal ve ben-
zeri tüim alanlarda bir tıkanık]ığa ulaşıp dayan,mış-
tır. Aslında bu sonuç, terneli 1923'lerde atı],an ve ka-
pitaJi,st yoidan kalkınmayr arnaçlayan bir si§temin
iflösını vurgular.

Bu karan]ık tablonun eğitim alanrna yanslması
doğaidır. İk mucadele, eğitimde çağdaşlaşma doğrul-
tusunda ve Atatürk döneminde, Tevhid - i Tedrisat
yasasryla verilmişti. Ve başarılr da olmuştu. Bu.yasa,
ya göre "din" bi.r egitim politikıasr olmaküarr ziyade
.(......) hidematı diniyenin ifası vazifeısiylo mtüellef
memurlarçı yetişmesi..." konusudur. Bir diiııya gö,
rüşü değildir. Dinsel kurum]ar din hizıngtJerinin ye-

rine getirilmesiyle yüküm_lü görovliler ye,tiştirecek-
tir. Bu konuyu içine alan 3. Mart. 1340 (1924) tarih
ve 43O sayrlr Tevhid-i Tedrisat Kanununun 4. Madde-
si aynen şöyle demektedir: .Maarif VekA,leti Yüksek
Diniyat Mütehassrsları yetiştirilmek üzere DaruI-Fü-
nun'da bir İlahiyat Fakültesi tesis ve irn,amet ve hi-
tabet gibi hidematr diniyenin ifası vazifesiyle mütrıel-
lef memurla,rrn yetişmesi için de ayrı mektepler kü-
şat edecektir."

Atatürk dine karşr değildi. Dinin, siyasal speküas-
yonlara, y,ani siyasal amaç ve çıka,rlara 6le,t edilerok
hatkı aldatma aracr olarak kullaııılmasrna kı.rşrydı.
Nitekim 1924 yıiında Mustaf,a K.eımal şun_lan söyler:
"İntisap (b,ağlanma) etmekle batrtiyar olduğrumuz İs-
lö,m dinini, asrrla,rdarıberi alrşrlmrş olduğtı üzere biç
siyaset vasrtaşr mevkiinden kıırtaıırnak ve ıriiksett-
mek elzem olduğu hakikatını müşaı}ıade ediyoruz.
Mukaddes ve l6"hııti (kııtsal ve tannsal) olarr inaçla-
rımızı ve vic,daıı,l atrımızı çapraşık ve değişkeıı oları
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ola:ı siyasette1 ve siyasetle ilgili bütün hususlardan
bjran ewel ve kat'i olarak kurüarmak, dünya, ve 6,hi-
ret saade,tinirı emrettiği bir zarurettir. |J92ü (K. Ata-
türk Diyor ki, s. 37)

Ne var ki hem Atatürlr'e ve hem O'nufı, getirük-
lerine düşman olan siyaset bezirgörıJarr, din sömürü-
sü yolu ile halka hoş görünmek ve onun inançlarrn-
dan ya,rarlanmak suretiyle çıkar sağlamak uğrrıne,,
dini istismar etmekten çekinmemişler ve ters bir ]/o,
numdan yola çrkarak Tevhid-i Tedrisat Kanununu
etkisiz hale getirmişleıdir.

@umhuriyotin kuruiuşunda1 itibaren ülkemizde
eğitim, uzun süreli bir aı:aştrrma korııiısu olmaktan
kurtulama.mıştrr. Bundan dolayıdı,r ki, eğitim konu-
sunun bir siştern olarak düşünriılmesi ve kurumlaş-
tırma girişimleri ancak 1932 - 1933 yıllarrnda başla-
yabilmiştir. 1939 yrirndan 1972 yılrna kadar eğitim
konıısunda 35 yasa çıkarrlmıştrr. Bunrun üçü kuru-
luşla, beşi yüksek öğreüimle, yedisi mesiek ve teknik
öğretimle, biri orta öğretim ve g'u da ilköğretimle il-
gilidir. Ve buniarın da büyük bir çoğunluğunun korı,u-
su personel, eğitim ve srnavlara ait şekil değişiklikteri
üzerinedir. Eğitim felsefesi ile eğitim yöntem ve he-
defleri baJr,rmrndan, dikkat çekici tek oluın]u yasa 17
Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılr Köy Enstitriierine ait
şıasadır. Biz bura.da, eğitimle ilgili yürürlükteki ya§a-
Iarda yeralaıı hiikktimlerin aynntılı teknik incele-
mıesine girmeden, konya eğitim ve hukuk felsefesi
açrsında1 bakarak bazı önemli nolçtalarr açıklamak-
ta yarar görüyoruz

Köy ENsrİrÜışnİNİu oloutça ilginç bir geliş-
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mo seyri valdır, Yasa taşarrsrna gereksinme duyarak,
onu hazırlayan siyasal iktidar, okuyup - yazına so-
runlrr,nu 15 yılda çözme,yi hedef almıştrr. Yasanın tek-
nik kadrosunu oluşturan bürokrat ekip, eğitim alanıa,-
da hazırlanan raporlardaıı da yaı:arlanaral<, komşu
ıilkelerdeki uyguimalarrn rşrğırıda, eügeınen siyasat
kdronun ödem ve tas,arrlarrna içerik kazandrrma
çabasrna girdi. Uygulayıcr uzmaJr kadro ise, eğitimi,
üke gerçeklerine dayalı uygula.mada eğitici iş ama,
ayni za,rnanda üreİici bir eğitim anlayışı içinde yo-
rumlayarak benimsedi. Öytece sözü geçen biirokra,t
aydın kesimler memnundu sonuçtan.

Bu eğilimleri özetlersek, şu amaçlar ortaya çık-
m,aktadrr:

1) 15 yılda ülkede okur-yazeır olmayan kaJm,a-
yacalı ,

» Uygı:lamalı bir eğitim ol,aı:ak, ama eğitici ol-
duğu kada,r, ayni zamanda üretici olarcak.

3) I(öy, kendi koşullarrna u]/gun bilgilerle do-
nat{acak ve bu bilgiler ayni zamanda uygulanabile.
cek.

Böylesine bir tutum hem çağdaş eğitim anlayışı-
ııa uy,guı, hem gerçekçi, hem de tutarlı iü. Yurt ça-
pında gerçekçi ve milli oima niteliği de buraıdan ge-
liyordu.

Siyasal iktidar kadrolannın kenü ara}arrnda
yaptığı tartışmaJar da ilgi çekici idi. Örneğin, kimi
çevreler Köy Enıstitülerinin geleceğinde orduya yar-
drmcr yarr askeri bir nitelik görüyor, kimi çevreler
de faşizme yönelik siyasal arnaçlar doğrultusunda
militan ka,dro oluşumu düşlüyordu. ve bunlar ara,.
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sında bir kesim de vardr ki, -buna özellikle işaret
etmek gerek - bunlar sezgilerine day,aJı bir bilinçle
okur - yazarlığın köylere girmesinden ürkmekteydi-
ler. Örneğin yasanın oylamasrna katılmay.an ve soııra-
dan Demokrat Parti kurucularr ola,rak Yassrada'ya
gidenl'er bunlar arasınd"aydı.

Çevre koşu]larr içinde ve çevrede yaşayanlarrn
gerel<sinmasine dayalı üretici eğitim kısa sürede mey-
valarınr vermekte gecikmedi. Yüzyıllann ezilmişliği
altrııda uyur - gezer hale getirilen, ürkek, içekapalr,
küçtiklük duygusu içinde varlığı iie yokluğu belli ol-
mayan ve okula siyasal iktidarın janda,rma zoru i]e
getirilen Anadolu'nun garip yavrulan en f.az\a (8)

yıllü bir öğrenimden s,onra durağan sosyal yapıyı
eJ,lemleriyle, yazılarıyla, şiir ve öyküleriyle adeta
sarsm,aya başla,dılar. Çok geçmeden içinde yaşadık-
ları köyü tanrnmayacak bir degişikliğe uğratmışlar-
dı. Köytiıı maddi ve küItürel kaynaklan, köylü çocuk-
]arrnrn bilinçli emeği ve ilkel üretim dletleriyle pırıl
pırıl serpilivermişti. Ne var ki, artık oni41 da değiş-
mişIerdi" Çevrelerini inceliyorlar, kendilerine sunılı-
lan bilgileri içer gibi öztimlüyorla,r, hafta sonunda yap-
mayr planladıklarıylg, gerçekte yaptıklarrnrn karşr-
laştırmasrrıı yapıyorl,ar, okudukları ktaplan hafta
içindeki haşarr ve başarrsrz]ıklarrnr sergileyip eleş-
tiriyorlaıdı.

Coşku içindeydiler. Her ba.şrından §onr,a yeni
bir uygulamayla yeni başanlann hazrrlrklarrna ko-
yuluyorlardı. Onlara göre kültür, yaşaIn düzeyleri-
nin kerıdilerine kazandrrdrğı, özümlenmiş bilginin ışı-
gında, aaıı}ın, kederin, özlemlerin aıılaıtrm biçimiy-
di. Türkülerinde öykülerinde bu vardı. Ağrtlannda,,
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bu vardı. Örgülerind.e, nakrşlarrnda ve imece çalış-
malannda ,espri ve masallannda bıı vardı.

Durağan düzenin kabuğu çatlamış gibi idi. Bu
coşku, bu yaratrcl gurtır ve bu tür kendine güven ne-

reden gelmişti?

Çok sürmedi bu mutlu dönem. Dost-düşman bir
olup çıı]laıırverdiler uyanan köylüni.in üzeri,ne. Bir
kd,bus gibiydiler. Seviyesiz politikacı bu uyanıştaı
paniğe kapılmrştr, adeta.

"Promete (...) Tarırıla,rın, insanlarr savaşa krş-

lırtmağa gittiği bir gün, ışık bekçisinıi aldatıp, kubu
gibi bir meyva yaprağrna koya,rak, rşrktan bir parça-
yı alıp ka4ırryor. Hemen evine geliyor. "Çalı çırpı buJ"
di5ıor kansına. karrsr insandrr, bu gosterdiğinin, ne
olduğunu bilmiyor. "Buna ışü derler." diyor, Prome-
te. .rşrk, yani yakıIrr ,ya,kılınca geceyi gündüz gibi
yapar, aJ parlat...!" Akşam d,a olmuş zatem. Işıktan
biraarnr bir tasa koyup firlatıyor dışan! Bu eve, o
eve! Ötekine, daha ötekine! Bir parça veriyor. "Par-
latın. bu ışrkİrr!" diyor. Köylere koşuyor. Ovalara,
derelere koşuyor, oAlın, parlatın, bu ışıktır." diyor...
Ova,da, nokta nokta ışıklar beliriyor. Nokta]ar gittik-
çe çoğalıyor.

Olimpus'ta Zeus dışarı, aşakyoluna çıkıyor. Bir
de bakıyor ki, ovada ışrklar! Komşu evlerde, uzak
yakın evlerde ışıkl,ar! Habire çoğalryor! Aklı başın-
dan gidiyor! Donunu toparlayıp içeri koşuyor. Bek-
çilerin yakalannd,an tutup sarsryor. Önüne kim çı-
karsa payllyor: oKim yaptı bunu?" diyor. "Bunu
kim yaptı, kim, kim, kim?..."

(Fakir Baykurt. Orınıncu Köy, sahife: 169 - 170,
İstanbul,1go1)
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DEvLET yönınriıııiNnn yBNi UyGuI"AMA

İkinci Dünya Savaşınd,arı, kisa bir süre sonra
açık - pazar koşullarrna süriiıklenmiş olmamrzı, kapi-
tülasyon konularrnrn tartrşılır hale gelmesi iz]edi. Ve
daha sonra da., üniversite kürsülerinde ve meydarı-
larda bağımsızlık mücadelesi başlatıldı.

Bu duruma düşürülüşümtizün kısa öyküsü şöy-
le,dir : İkinci Düqya Savaşr sonunda, Amerika Birle-
şik Devletleri, kendi ama,çları doğrultusunda. ülke-
mize yeni görevler ve yeni sorumluluk]ar yükledi.
Hern ernperyalizmin "ileri karakolu" olacaktrk ve hem
de Amerikan sennayesine ve Amerikan sava,ş artığı
mallarına açık paza,r" olabilmenin koşul ve yetenek-
]erine kavuşturulacaktık. Bu nitelikleri ka,za,nmaml,z-
hiç de zor olmadı. Önce bir savaş tehlikesi içine atıl-
drk sonra da Amerika tarafindan kurtanldık. Bunun
nasıl olduğuna kimse akıl erdiremedi, esasen kafa
da yormadı. Ama, biz bundan böyle Amerikayr kur-
tancrmrz olarak karşılryorduk. Bunda, yaJli durumun
böyle olup - olmadığında kuşkulu görünenler "Mog-
kova'ya satılmış komünist" olarak niteleniyor ve ar-
kasından, da ortaiü alt - üstediliyordu. Bu düşün--
ce ve eylem biçiminin adr "Ame,rikan ideolojisiydi."
Ve amerika bu tür ideolojisiyle vatandaşlanmızrn
beynini yrkayrp a,rıtma,kta hiç de zorluk çekmedi.
Nedense bu dönemlerde, Amerika'dan da}ıa çok ame-
rikancr «saiyın vatandaş" pek çoktu, özellikle günü-
müzün .Milli cephe" sini oluştııran ortaklar başta
geliyordu. Adlan o za,marL da yine çok büyük ve an-
lamlıydı: Vatan Cephesi!... Bunlar bağmsrzlık mü-
cadelesi veren gençlere :
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Ya!... Amerika'daıı aynlalım da Ruslarrı, kuca-

ğına düşelim değil ıni?" diyorlardı. Herharrgi bir ku-

cağa oturmanrn şart olma,drğı ve bağrmsız yaşayabi-

leceğimiz kendilerine aalatılamadı. Bu nedenle Ame-

rika kerıdisine fazla.sryla.; yerli yardrmcı ve oı:tak bu]-

ma,kta da zorlrık çekmedi. Ve bundan dolayı da kısa
sürede iklisadi, siyasi, aşkeri ve hatta aıdli ve kültü-
rel alanlarda, birçoh ikili arıIaşınalarla }uskrwalı bağ

lanmrştık kendiısine. Hem öyüesine bağlarımrştrk ki,
onlar bu bağlardan kopsalar bilo bizfun kendi]erini
bıraiımamız çok zorlaşmıştı

Sürüer baJinde uzma,ııla,r, Barış Gönullüeri
adıyla gidi servis görevlüeri, araştrımacılar, de-vle-

tin istisnasız büüün kurum]arrnın ba.şrna, işga,l öncü-
sü elema.rrlar ala,nak gelip yerleştiler. Ülkemizin do-
ğal fizik yapısındarı başlay,arak §og51o - ekonomik ya-
pımızrn tüm y,aııJarr didik didik incelendi, raporlar
hazırlarrdr, bunlar Türkiyeıde hiçbir makam ve yurt-
sever sorumluya gosterilmeden gizlice Amerika'ya
gönderilü. Orada da, özel servislerde inoelenerek de-
ğısrlendiri]dikten sonra, sıra kendi poliükatan aç§rn-
dan bir uy,gutama planının oluşturulma§§rna geldi.
İşin bu aşamasında,, o günün politikacılan bilinçli
ba ihğ,net tertibine girdiler. Yapagelmekte oldukla-
n çok gizli .ikili anla,şmalar» da;rıı Miltet }vfeclisine bi-
Ie bilsı verilmemişti.

Olııp - bitenler araştırıldıS 7fimgırL bu anla.§rna,-
lann yazılı şekillerinin bizim arşivhrimizde bulun-
madü aıılşıldı. Atatürk'tiıı tarı bağrnreız Dgvleü,
ompeılyalizınin ileri ka,rakolu ve .açrk - paza^ıırıa dö-
nüşmüştti...

14



TüRKİyE,DE yABANCI MEnKEZLER :

"ıüRKiyn,DE BİRIJşİK DEvIETLER
pĞitiıı KoMisyoNU (Belge : ı.)

"her reformcu hareket, 4z-
gelişm,iş ülkelerde ABD için
tehlikedir.,

(Johnson Doktrini)

Ükemlzde girişilen hiçbir reform hareketi Ame-
rika denetiminin drşındıa kalamaz. "Dış yaıdrm, ABD'
nin dünyayı denetleme ve etkileme a.racı olaııı bir
yöntemdir., diyor Kennedy... (2)

Domek ki, sürgkli olara,lt Amerikaıı denetimi, ya
da gözetimi altındayız. Örneğin, eğiüim alanuıda,
.Türkiye'de ABD nĞİrİv KOMİSYONU, adry-
la anılan bir koım,isyo,rı vaıdır. Amacı, eğitim konu-
sunda bilgi ve görgülerin arttırılmasını, yetenekli
kişilerin kaşılıklı mübadelesinl genişletmektir. Bu
komisyonun brıitün masr&flarr TC haainesirıden kar-
şılanır. Bunun başında bulı:nan kişi de ABD'nin Türki-
(1) : Emirı Değer, CIA,

I. Baskr, 7s77 S. 742.
Q) : 9,.$.e S:50

Kont-Geri].La ve Türkiye.
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ye'deki diplomatik heyetinin başıdır. Yarıi Büyük-
elçi'dir. Yazşm,a,larda "Mi§yon Şefi, olarair geç€ir.

Bütün yetkiler onda toplarrmıştrr. Hatta reform ta-
sarılanmrz bile misyon şefinin ve Eğitim Komisyo-
nunun denetimi altında haarrlanrr.

Bu komisyon istediği konuda,, isütediği gibi pHn
ve programlar hazrrlayıp uygula,maya da aJ<tarabilir.

"Bu programa §tirak için oNiyetli, Tüilıiye'de mı:kirn
talebe, profesör, araştrrma bilginleri ve Türkiye mües-
seselerini tavsiye edebilir. Komisyon, prograırıa işti-
rak edecliderin intiiıa,buıda, lüzumlu göreceği evsaf
ve şerait hakkında burslar heyetine tavsiyelerde bnı-
lunur., l l İ,

Türkiye'de kurulan bu Birleşik Devletler Eğitim
Komisyonu aracılrğı ile devlet aygtının kili,t nokta-
larr amerikarı uzırıan, a,raştrmacr ve d4ruşrnaıı_lann-
ca doldurulmuştur. Gerek özel sektorlerde, gerekse
devlet kuruluşlarrnda b,ir dedikleri iki olmaz. I{omi§-
yonuıı 8 ğyesinden 4'ü 4merikalı, diğer 4'ü de Türk.
Oylann eşit olmesı hallerinde, b,aşkan oy,unu kulla-
narak a,rıla^şmazlığı çözümleyecektir. Komisyon her
türlü davraıı,ıştan ABD Dışişleri Ba;ltaıırna karşı so.
rumlu olacak, bütçesini orasr vize edecok ve isterse,
komisyonıın her hıısustaJçi kararlanru gözden geçi-
rerek değ.iştirebilecektir. (...) Sözde karşılıklı olan bu
aıılaşma ile bağımsrz bir devlet oları Türkiye'nin baş-
kentine Türk Eğitimi ile ilgili bir Amerikarr, Eğitim
Kom,isyonu kuruluyor ve Türk Hüküme,tine bu tno-
misyonun çalrşmalannr kontrol ve denetlerne haüIil
d,a}ri verilmiyor. (...) Amerikada,rı uzınıan araştırma-
cr, öğJretim üyesi adları altrnda, bu anlaşma ile ku.ııı-
larr Amerikan Eğitim Komisyonu gerekli personeli
bilgi toplamak üzere görevlendirmiştıir. Amerika'nın
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Türkiye'de kendisine yardım decok ve işbirliği ya-
paca.lq Amerika'da yetiştirilmek üzere Ttiırk öğren,
ci, öğretim üyesi ve araştrrmacrlara da ihtiyacı var-
ür. AmerikaJrlar tarafındaır tesbit edilen niteliklero
uygıın ola.rılar arasrndan seçilecoJı tııı kimseler eğ,itim,
araştrrma veya görgü ve bilgiterini a,rütrrmak üzere
gönderilirler. Bunlardan Amerika için Amerika'da
yararlr olaca.lı olanlar dolgun ücrot ve görev teklifle-
riyle ora,da bıraıkılmakta, bjr krsmı. da süreleri so-
ıııında Türkiye'ye dönmektedirler. Dönenler de iki
gruba aynlnaü<ta,dır. Birinci grup Amerikaıı hayra-
nrdır ve onlarrn herşoyini benimseyip Amerikatılaşır-
lar. İkinci grup, bunlann dışında kaJaıılardır. Biriııci
gruba datıil olanlardan en kabiliyetlilerinirı gerekti-
ğinde kulla,rıılmaJt ve işbirliği yapmaJt üzere devletin,
hükümotin en önemli yerlerinde görev aima,lan ve-
y,a tayinleri sağlanır. Bun]q,rdarr, bir kısmr da Türki-
ye'deki Amefikaıı Yardrm KrıruJlan ve Amerika,rı
şirketleri ve diğer orgütlerinde görevlendilirler.
(Haydar Tıınçkarı,at, İkili Anlaşmalarııı, İçyüzü, Elrim
Yayrnevi, Ankara 970, s. 50-5)

Görüdüğü gibi, devlet yönetimirıde yeni bir an-
layrş ve qygulama başlamrştır. Ükemiz önco emper-
yalizmin hegemonyası altına girmiş, §/onra da kendi
kaderini emporyalizm ve emperyalizmin beslediği
işbirlikçi, karşı - devrimci sosyal sınıf ortaklığına bı-
rai<mıştır.

Çağd€ş uygarhğa dönük gelişme doğrultusunda
girişilecek hiçbir hazrrhk, hiçbir önlem, bu korıisyo-
nun ve İomisyonoa oluşturulup kuruları ikincil ku-
ruiuşlann onayl dışrnda ve onlardan ha,bersiz ger-
çekleştirilemez.
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Bı.ı konuda lg73-3g74 TöB-DER Çalışma ra-
ponında yeı:a,ları Sayrn İhönü'nün şu acıkh yakırıına
lanna değinmeden geçmeyelim: "Daiıa bağrmsız bir
politika izlenrnesini istiyorıızunuz benden. Herkas
ayni şeyden bahsediyor. Nasıl y,apacağtm ben bunu?
Ka,rar vereceğim ve işi teknisyenlerime hava,le ede-
cegim. Onlar, etraf,Iı çalışmaJannı yapacaklar. Tek-
lifler hazırtayaca,klar. Yapabilirler mi bunu? Hepi-
mizin etrafi uziman densn yabaııcılarla, dolu. İgtal
etmeye çalışyorlar. Başanlr olamazlaasa" işi sürüm-
cemede bırakmaya çalışıyorlar. o da, olmazs&, karş
tedbir aJryorlar. Bir görev veriyorum. Neticesi baıra
gelmeden, Washing:ton'ıJF, haıberi ıoluyor. Sorıucu
memurlarrmdan önce sefirlerden öğreniyorum. Böy-
le mi teslim ettik biz devleti? Bana şimdiye kadar
bunlar ta,rafindan hazrrlaırmrş, derdimize deva bir
tek rapor göstermediler. Hepsi yasa,}< §a,vma kaJbilin-
den şeyler. Ne yapryorsak gene biz kendi eleınanla-
rımızla yapryonız. Peki bu binlerce a,darrı (avaı,a
kasnak" gibi dolaşnıryorlar ya! Etbette kendileri için
önemli marifetleri var. İstikl61 Har,binden s,onra suJh
anlaşmasrnda esas mücadele bu uzm,arrlar konusunda
oldu. yoksa hudutlar meselesi füli bir durum idi,

Tazminat meselesi:ıi i]ıi devlet a,ram.ı,zda halleder-
dik. Bütün mesele idarem[ze tasalluttaıı çütı. Bir tek
uzman vermek için büyük tavizler venne,ye hazrrdılar.
Onlar bizim niçin inatla reddettiğimizi biliyorlardr.
Biz de onlarrn niçin ısrar ettiklerizı,i biliyorduk. Pey-
ga,mber edasryla size düny,ayı vadederler. İmzayı a,t-

trnız mr ertesi gün gelmişleıdir. Perşoneli gelmiştir,
techizatı gelmiştir. Ondan sonra sökebilirsen sök...
Gitmezler. AncaJı bu raeselenin, üzerine valıit geqır-
meden eğilrnek lğızım. Yoksa ne bağımsrz dış politi-

]
l

ı,8



ka, ne bağımsız iç politika güdebiliriz. Fakat zaınet-
meyiniz ki bu kolay bir iştir. Savuşturula,rı iki iç
badire bunun ,yanrnda çok kolay kalrr. Teşebbüs et-
tiğimizde başrmrza neler geleceğini kestiremem."
(TÖB - DER. 1973 - |g74 Çalışma Raporu, sahife 4o-4D.

Hiç kuşkıısuz konumuz ae Dikson raporu adıyla
Ünlenmiş .Casusluk Raporu" ne "Türkiye'de Ameri-
ka Birleşik Devle,t]eri Eğitim Komisyonu" ve no dg
12 Maft ve benzeri olaylardrr. Ne var ki, içeriği ne
olursa olsun, hiçbir yasa toplumsal ilişkiler dışında
düşünülemez. Eğer bunun yanında bir de, toplumsal
ilişkileri1 içsel ünarnizmini belirleyen güç merkezi
ülke dışındaysa ve b,unun doğal sonucu olaraJt ülke-
mizin kaderinde insiyatif bizim dışımızdaki güç mer-
kezlerinin, emperyalizmirı, elinde ve ulustımuz onla-
rın sömürü piönı uygula.masıyla içiçe ise, o takdirde
konumuz, Eğitim Temel Kanunu'nun srnrrlannr aşa-
r,ak, onu koşullandı,ran gerekçelere taşacaktır. İşte
bizim de Diksorı,Raporu, ABD Eğitim Komisyonu ve
benzeri gibi konular üzerinde durma,mız burada ka,y-
naklanmaktadır.

Eğitim §onusunu incelerken emperyalist etki-
leriıı baskısı altrnda, deviet olarak benimsenen poli-
tikada dış etkilere aıl bazı belgeleri açıklamakta ya-
rar görüyoruz.

(lrqimrlzde çok önemii bir eğitim ya,sa61 var. Em-
perya,lizmin etkisini en açrk bir şekild,e günışığna
koyan, adı cafcaflr, kendi,si çağdşı ;bir yasa:

"ııiııi nĞitivı TEMEL KANUNU"
Bu yasa üzerindeki çalışmala,na 1970 öncesinde

başlanrnıştı. 12 Mart faşizmi uygulamasıyla tarhşıl-
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masına geçildi. Ancak, konuya açıklık getirebilme}t
için, önce, bunun ilk habercisi olan ünlü DİCKSON
RAPORU'nun irdelenme,sınde yar&r vardır.

Milli Eğitim Temel I(arıununun Habercisi

DİcKsoN RApoRU: (Beğe : z)

1965 Genel seçimlerinden §onra, karşr - devrimci-
ierin iktidar olduk]an günl,erde, devlet kurumlarında
sinsi bir mücadele başlatılmştr. Bizim bürokratik
geleneklerimize ters düşen bir mücadeleydi bu. Ko-
nusu, devlet dairelerinden toplu tasfiyeler yapilma-
sı. Ogünlere kadar bu tür tasfiyelere uğraya.rılar,
sadece solcular arasrndan seçilirdi. Oysa seçimden
şonra tasfiye sııı,ln daha da geniş tutul,arak, tüm ile-
ricileri kapsadl. Bu d,a DİKcSoN RAPoRU denilen
bir casusluk belgesiyle planlanmrştı.

Dic]ısıon, ülkemizdeki Amerikan casrısluk teşki-
lötı .Haber Alına Örgütünün" yaıri bilinen adıyla
CİA'nrıı şefi olan bir arııerikarr atba6ruıın adıdır. E.M.
rumuzunu kullana11 ve AP'nin ileri gelenlerinden ol-
duğu sanrlarr CİA aianı bir Türkle Mr. M.P. adlı bir
amerikalı ortaklığında ha,zrrlaırarr durum muhaJ<e-
mesi niteliğindeki bir rapor Dick:ıorr'a verilir. Sonra
da Tabii Senator Sayın Haydar T\ınçkarıat'ın eline
geçer. Rapor, inandıncr ve kendilerince kabul edile-
bilir önerileri de içermelrtedir. Örneğiıı,, devlet aygı-
tımlzın, AP iktidanna muhalif kişileriıı, işgali altın-
da bulunduğu gerekçesiyle ilk iş olarai< sııbay ve me-
murlann tasfiyeleri önerilir. Buna parelel ola,ra,lı,
bazı devlet kuruluşlarrnın d,a zıarürsxz hale ge-
tirılmesı istenmektedir. Tabidir ki, bunlar baş,ta
Anayasa Matıkemesi olmair üzere Yargıtay,
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Daıııştay, fRt vU. gibi devletin ytıksek kademelerini
oluşturaıı kuruluşlaıdır. Ve bir de tiaerindo önerrrı-
le durulan lıonu, sol ve sağın birlik kuııııalanrun
mutla,ka ve ınutlaka tiıılo,nmeşi koııusudur ki, bu da
ancal< "miisterek gayretlerle. yaıri, raporu veI€n
Türk casusunun bağlı olduğu kurutrşla, CİA ortak-
lığında bir girişimle mümküın, olabilecelıtir.

Bu a,rra noktala,ra ait paragraflann aynen ekta-
rılmqsrnda,n yarar umuyoruz : .seçiınleıdeaı, sonra or-
taya çrkaır ve sizi yani CIA'yr ilgilerıdiı.en bazı gılç-
lükler aşağıdaJıi şartlann bir sonucudur" diyerek so-
ze b,aşllyor ve şöyle dev&m ediyor:

1 - «Diğer baar hıısuslarla birlikte, 27 Mayıs
Hürnlmet darbesi, ekonomik problemler, iç ve dış poli
tikada muhalefetle devrimcilerle ola,rı ciddi gönlş
aynlrğrmrz, büyük güçlüklere sebep olmaktadır.
Meşhur Af ve Seçim Kanununun değiştirilnıesi ile
ilgili sorunlqr biın karşı bir birleşmenin mümkün
olduğunun belirtileıidir."

"Bu sebep}e, herkes müttefi,ktir ki, Lru tetılike
muhalefetin tedrici şekilde parçaları,maşını ve bütün
arzula,rrmayan sonuçla,rıyla birlikte, sol ve §ag oğillm,
lerin benzeri btr birlik yarafunbını önlemek üzere
boğulms§ınr tahrik eder, hatta bizi buna zorlar."

.Diğer tara,ftan ço]t müe,ssir, tarafsıda^şhrma
çabathnnın d,a başarr ile uygularırmq§uun miişterek
gayretlorle sağlanması gerolrli görülmelctedir."

.Şüphesiz sizin de malüm,unuzdur ki, tıu tr»oli+jka
ve yukarda zikredilen tasarnıflar çok önce Mr. M.P.
tarafındaiı teklif edilen güvenlik tedıbirleri ile inti-
ba,k ha.tindedir.,
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2 - Aynı, zamanda bütiln devlet cüaaı'maalesof
muhaiefete bağlı kinselerin elindedir. Muhalefet bu
ş9ıtları. mübatağa ve speküe ederek, hükümetin or-
du tarıa,frndan desteklenmediği ve devlet cüa,zının
deng,-osiz, insicamsız ve hü"kümetin politikasının ka-
rarsız olduğu intibaını yaratm,aya hedef tııtmakta-
dır. Bu durumda,n kurtu]ma,k için takibedilecıek poli-
tikanrn, emir ve kumandanın tekrar tesisi, devlet
mekanizmasrnrn muhalpfet taraftar eleınanlanndaıı
temidenmesi ve NRp'rıdn aleti ola,rı bazr hasrm
kuru.luşların zararsız hale gntirilmesi olduğuna her-
kes inanmıştrr.

Buna bağlr olarak, ba,zı hükiirnet tedbirlerinin
hazırlanmasrna ve uygu]anmasrna parelel olarak,
rejime sadık olmayaıı devlet meınurlarr ve subaylar-
darı en tehIikelileri, bir progpam dalıilinde tasftye
edilmek iizere teobit edilmektedir.

3 - "27 Mayısın getirdiğ1 Anayasa.'run bszı mad-
d,eleri, Tabii Senatörliik müegsese§i ve benzeri üğer
problemler gibi kanuni sistemin bazı hukuki aykın-
lülarrnrn düzeltilmesi usul ve imkarılan da rejimin
gelecekteki emniyetinıi garanti edecek bir tedbir ola-
r.ak düşümiılmektedir., (Emin Değer. CIA Kontr-Ge-
rilla ve Türkiye, 1. Baskr, s. 139, 1978).

Ralrcr'un bir bölümünü böylece özet ola,raJ< ai<-
tardrktan soora, her yurtseverin, ülkemizde geçen
olaylan değerlendi.rmede yabarıcr oda;kla,rın niyet ve
tasarrlaıını gözden uzak tutmaya,cağına inanryonız.
.Emperyaliznin AP ile ortak }ıeddii" bir politika
uygulaüğı doğtı:dur. Ve bu gerçek, gözlerden uzaJ<
tutulmadan, Denirel politikası daha yaıkından izlen-
meli ve da}ıa ciddi değerlerıdirilmelidir.
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Bu raporda üç ana hedef belirlenmiştir. Bunu
bir kez daha, vurgulayalım. Zira bu üç hedef güncel-
tiğini hA]d, korumaktadır :

1. Devlet cüazr ilerici subay ve §vil aydınlar-
dan, temizlenmelidir,

2. Sağ ile Sol'un bir "birlik yara,tmalanna, ne
pahasma olursa olsun firsat verilmemelidir."

3. İlerici, özellikle ,solcu yurtseverlerin birara-
ya gelme§i ön]enmelidir.

Günümüze kadar olup - bitenlere baktığımızda
AdaJet Partisinin raporda belirlenen önerilere uygun
bir yol izlediği açıkça görülınektedir.

Dikson raporu üzerinde basrnda ve Millet Mec-
lisinde uzun tartrşmalar yapıldı. Ve sonunda Süley-
man De,minel'in başkanlık ettiği iktidar partisi tara-
fından Amerikan Sefaretinden bu raporun, doğru
olup - olmadığrnrn sorulmasrna kan:ar verildi. Rapo-
ru alan sefaret sorumlusunun vereceği cevaptan
sonra işlem. yapılaoağı da vaadedildi. TBMIM, raporu
Türk ajanrndan alan kaya,a.ğııı doğru söyleyeceğine
inanıyordu. Elçiden raporun doğru olup-olmadığı so-
ruldu. O da "Bu rapor doğru değildir" dedi. Yöneti-
ciler bu ceva;br tatmin edici buimadrlar. ve Dickson
Raporu üzerinde açıJan tartrşm,anrn, kesilmesine ka-
rar verdiler. Ne var ki, güdüru niteliğinde olan bu
işlem ve verilen kar,ar gerçekten yiz kızartıcıydı.

Anayasadan yg4a, ilerici, yurtsever kesim böyle
bir ka"rar karşı çıkarak, konunun yerıiden Meclis
gündemine getirilmesini istedi. İl<tlaar Partisi oları
AP ve Başkanı, Sayın Süleyman Demirel başta olmak
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üz€re, günüınüz milliyetçileri (!), rapor konusunun
gtiıdeme getirilmesine ka,rşr çütılar. Ra,pora muha-
tap olan sefaret sorumlularrnrn yurdumuzu terk et-
tik]eri, "küllenmiş konrıJnun ortaya çı,lıarılmasında
bir ya,rar olmayacagı" gerekçesiyle;... "maksadınrz
milli birlik ve beraberliği bozmak... Bilinen komü-
nist taktiği!..., ithamınr da ileri sürerok, hem rapo.
ru, hem de kendi aralarında, olduğundan kimsenin
kuşkusu olmayan raporu veren kimseyi karanlıkla-
ra gömdıiler.

Ama, olay, onlann sandrkla.rr gibi ıistü külenin-
ce unutulup gitmemişti. Diokson Raporu olarak dai-
ma hatırlanacak olan bu casusluk belgesi, yurtsever
kşimin elinde Türkiye'deki olaylar ve vatan hainle-
rinin girişimlerini izlemekte kullanıla.rı bir ışrk ola-
rak kalaca,ktı.

Gerçekten de, AP'nin iktidar olur olmaa atdıgı
ilk tedbir, devlet ay,$tında kendi adarnlarrr|ın kilit
noktaJarıne, yerleştirilmesi oldu. Açığa alma,lar,
}uyrmlar, özellikle askeri ve sivil okullarında göze
aJrnerr cüretka,r girişimler birbirini izledi, Askeri
okullann eski kayna,klan terkedilerek, sivil lise çı-
kışlılara yönelindi. O dönemde lise çağındaki çocuk-
lann ancak yüzde dokuzu liselere devam edebiliyor-
ve bunlardggı pek azı yüksek öğreniın hakkını aiabi-
liyorlardı. Li,se öğrenimi küçük bir mutlu azınlığrn
elindeydi. Da}ıa. sonrala,n bu da yeterli görümeye-
cek,. özel olarak eğitilmiş, imam-ha,tip çıkışlı öğren-
cilerin Harp Okullarına yığın halinde doldurulmasr-
nrn tedbirlerine girişilecekür. Aslırıda Milli Eğitinı
Temel Kanunu'nun,a,çftça' söylenmeyen gerekçele-
rinden biri de budur.
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MiLLi gçiriM TEMEL KANUNU:
Geçmişi oldukça gerilere gitmekte ise de, Milli

Eğitim Temel Kanununu'ıxun }&ısalaşması 12 Mart
faşizrıi dönemine rastlar. ve bunun bir ,raslantı ol-
ınadığı kuşkusuzdur.

Sonradarr bazr sorumlular tarafinda,n yaprlan
açıklamaJardan da anlaşıldığı gibi, 12 Mart faşist
harekoti, geri kalmış ükelerde, emperyaiizmin insi-
yatifi dışrnda kaJkınma ya d,a reform hareketlerine
girişme yeltenişlerini bastrrmayr dış politikalarrnın
temeli kabul eden, reform ve ulusal kurtuluş hare-
ketlerini kendisi için en büyük tehlike sa.yan bir ge-
nel anlayışrn progı,am uygulamasrdrr. Toplum, srkı-
yönetim altrndadrr. Faşizmin uyguladığı korkunç
terör toplumun, başta aydrn ilerici kesimi o]mak üze-
re, işçi ve öğrenci kesimlerini baskrsr altrna almıştır.
Ana,yasa'run, «lüks" olduğu ildn edilmiş ve rafa kal-
dınlmış. Batrlılarrn deyimiyle azgelişmiş ülkelere
özgü "barbar faşizmin" ağrrlığı bütün ülkeyi karaa,-
lığa boğmuştur. Anoak, bütün bu ağır koşullara r:ağ-
men, Anayasacl, ilerici direnişlerle birlikte, bazı bü-
rokrat ke§imlerden de olumlu sesler işitilmektedir.

İşte, asıl konuınuz olan "Milli Eğitim Temel Ka-
nunu» da böyle bir ortamda, faş.izme paravan bir si-
yaşal iktidan1 oluşturduğu ya,şama orga.nrnda tartı-
şılarak çrkanlmrştır.

üçüNcü BEş yILLIK KALKINMA pLANI,nda
Eğitim politikası, kalkınma politikasr'nın bir bölümü
olarak alrnrrnaktadır. o dönemde ülkemizin nüfusu
38 milyonun üstündedir. Toplam işgücü arzr 15 mi]-
yon, işgücü taJebi is€ 13 milyon dola,ylanndadır. De-
mek ki, resmi rakamlara göre işsiz sg,ylsı da 2 mil-
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yondur. Bunun drşrnda yılda 70 - 80 bin kişilik bir iş-
gücü de üraç edilmektedir. Pla,nda, teknoloii trarısfe-
riyle sanayileşme ihtiyacı üzerinde de, haklr olarak
önemle durulmaktadır.

Bu gereksinmelerin eğitime yansrmasr; eğitim
sisteminin büyütuimesi, eğitime yeni yetenekler ka-
zandrrılmasr, genişletilmesi ve yapısal bakrmdan
toplum ve ekonominin gereksinmelerine yeteriik ka-
zandıracak aşamalara, ulaştrrilmasrnda gerekii ted-
birlerin alınması şeklinde olmalrdır. Ve pldında da
eğitimi1 hedefleri bu doğrultuda saptaımrştrr.

yine ÜçÜNcÜ BEş YILLIK pLAN'rn çalışmal,a-
rrnı ayrrntılarıyla konu a]an YENİ ST'RATEJİ VE
KALKINMA PLANI'nda, eğitim politikasınrn, lralkın-
ma politikasrnın bir b,ölümü olara,k alrndiğı vurgu-
landıktan sonra eğitimi bir sistem olarak ele almanrn
geregi üzerinde rs,rarla durulmaktadır. Adı geçen

}a}IDr:} 717. sa,hjfesinde şöyle deniyor. Eğitim siiste-
mi en a]t kademelerinden itibaren tüm fertlere. mo-
dern sanayileşmenin gerektirdiğ vaısıf]an kazaadıra-
rak çalışma hayatına ka_tılabilecek bir yapıya kavuş-
turulacak, eğitim - üretim arasrnda ta,m bir ilişki ku-
.rula,cak, çeşitli aşamalarda üretim sisteminin gerek-_
tirdiği teknolojiyi uygulayan ve teknolojiyi ülke ko-
şullarına uyduran yahut, üreten, araştrncr elemanlar
yetiştirecektir.." n465/3)

Plönlamanın geüirdiği yeni öneriler görülCüğü
gibi yeni bir eğitim sistemini kaçrnrlmaz sa,ymakta-
dır. Oysa, siyasal iktidar Milli Eğitim Temel Kanurıun-
da eğitimin bu sistem zorunluluğu üzerinde hiç dı_ı.r-

madığı gibi planlamanın değindiği genel eğitim fe]-
sefesine de hiçbir tedbir getirmemiştir. Üstelik onu
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faşian doğrultusunda saptırma gayreti içine girmiş-
tir.

Eğitim Temel Kanıınru'nun başlıca özelliğ devrim-
ci eğitim felsefesini amacından saptrrmak; Tevhid-i
Tedrisat Ya,sasına aykın eğitim urygulamalarına ya-
sal yollar hazrrlamak; gerçek .milliyetçilİk" anlayrşr-
na tam karşıt yorumlarla, içinde bu,tunuia^rı ve gele-
ceğe yönelik faşist eğilimli yorunılara kapılan ara-
laınak ve devlet aygıtrnda tüm lçq,demeleri bu fon-
masyonda ka,drolarla doldurmaktı.

Bu yaısa, 1961 Anayasa,sına karşı bir tepki yase-
sıydı. Atatiirkçü devlet aırlayrşrnr belirleyen ilkele-
rin tam karşrsında old.uğu gibi, çağda^ş eğ.itim ve çağ-
daş bjlimin de karşrsındaydr. "Atatürkçü ilkeler" de-
yimini bu yasay,a koydurmaJ< içiıı, AP'liler komisyon-
larda olağanüstü gayret sarfettiler. Bu sözcüklerin
yerine "Atatürkçü irıkilöplar" sözctğünüıı konma-
srnda bu direniş nedendi?

.Atatürkçü ilkeler" ileriye döııtik, çağdaş uygar-
lık doğrultusunda halkçı ve tam bapmsız bir devlet
anlalyışı içermelEtedir. "İıki]epkr" sözcüğtiııde olup-
bitmiş ve zaın{ınıına gö|ıe ileriye dönük atrlımlar söz-
konusudur ki, bunlar da yaşrlmıştır.

Emperyaliam i]eriye dönük her türlü gelişmenin
karşrsrnda olduğu gibi, holkçı doğrultııda olan bütüıı
değ{şiklik]ere de karşıdır. Gerçekten *.milli bir po-
litika", gerçekte1 "tam ba,ğımsız» bir politika Atatürk-
çü dwlet anlayrşınrn özü olduğu sı\ tümıl ile Ata-
türkçü ilkelerin de özelliğtni tğşkil eder. Ve kurtu-
luş savaşlannda bu ilkeler bayraltlaşmıştır. Emper-
yalizm buna karşıdır. AP siyasal iktiüan d4 kaşıdır.
Bu konuda Dickson raporunda şöyle denmektedir :
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*"... Çetin ceviz (Ya,ni İsmet İnönü) beklendiği
üzere, eskiden y,aptığı gibi, Atatürk'ün milli politika-
sı, ikili anlaşmaJar, üsler vs. gibi can srkrcr s,orunları
tekrar ortaya almay,a, çalrşarak, htikümete karşr (yani
Süleyma:n Demirel Hükümetine) entrika ve tecavüz-
lerini arttırmaktadır " dedikten, gonra, bugünkü duru-
mumuza da, daha o zamasıLardan, yani 1966'larda şöy-
le değinir : Bu se,beple, herkes müttefiktir ki; Bu teh-
iike muhalefetin tedrici şekilde parçaJanmasrnr ve bü-
tün hazırlaı}Inayan sonuçlarr ile birlikte, s,ol ve sağ
eğilimlerin berrzeri bir birlik yaı,atmasrnr önlemek üze-
re, boğulmasrnı tahrik eder, hatta bizi buna zorlar.

İmperyaJist, azgelişmiş ülkelerde ilerici ve re-
formcu her hareke,tin karşısrndadrr. Ve bunu mevcut
düzerre karşı bir direniş sayarak bu tür]ü eğilimleri
önlemek üzere bir de (kuram) oluşturmuştur. Konu-
muzu dağrtmamak endişesiyle, bu kuramrn ayrrntrla-
rrna girmeyeceğiz. B,u kuram, il,erici, reformcu, giri-
şimlerin azgelişmiş ülkelerde nasrl bastrnlacağrnr ve
bu uğurda sahnelenen CİA ve berı,zeri istihbarat kuru-
luşlarının oyunlarrnı açrklar.

"Dickson raporunda emperyalizrnin Ap ile ortak
hedefleri saptarrmıştrr." (Ayıu eser) yı_ıkarda gös-
terildiği gibi, "Milli Eğitim Temel Ka.nunu" gerçek-
ten ülkemizin gereksinmeleri doğruJtusunda değil,
emperyalizmin çıkarlarr doğrultus,unda ve onun et-
kisiyle hazrrlanmış bir yasadrr. Ve Atatürkçü devlet
anlayışınr saptrra.rak işe başlamasr da rastgple değil-
dir. Yasanın özellikle ].0. v,e 11. maddeleri üzerinde
önemle durulmasr gerekeıı hükümler getirmektedir.
10. nıadde, bilimdrşr bir anlayışa, özellikle faşist uy-
gııJamalara elvorişli bir yorum,a her zamaün açıktrr.

11. Ma,dde ise, büsbütün çağdışı bir yöntem ve
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anlayrşn ifadesidir. Anayasaya aykı,rı olduğu gibi, in-
sarl haklarına ve insan ak]ına ve mantığına, da a,y-
kırrdrr .

Bu mddede şöyle denmektedir:
VIII - Demokrasi eğitimi :

Madde - ].1 (......) ... Eğitim kurumlarında Ana-
y,asada ifadesini bulan Türk milliyetç.iliğine &ykırı
siyasi ve ideoloiik telkinler yaprlmasrna ve bu nitelik-
teki günliik siyasi olay ve tartrşmalara karışıImasına
hiçbir şekilde meydan verilmez.

Bu madde ile eğitimimize soyut bir milliyetçilik
kavramr getirilmekte, Anayasanın, güvence,si altında
bul,unan düşünce özgürlüğiirı,e keyfi srnrrlar çizilmek-
te ve maddeye ilkel bir dünya görüşü ogomon krlrn-
ma],ıa çalışılmaktadır. Bu düzenlemenin, anaya.sannr-
zın düşünce ve vicdan özgürlüğü ilkesi ile ve ça.ğdaş
eğitim anlayrşr ile ilgi,si b,ulunmadrğı açrktrr.

Devam ed,elim...... .Milli şuur ve ulküler etraf,ında
toplanan ve milletimizi dünya mille,tleri ailesinin eşit
haklara sa,hip şerefli bir üyesi olarak Milli Birlik ruhu
içinde daima yüceltrneyi a,maç bilen Türk milliyetçili-
ğinden..."

Toplumların belli bir tarihi aşarnada "millet ol-
m,a" niteliklerine kavuşmasr, millet olma bilincini de
millet olmanrn kendine özgü çelişkileriyle birlikte ge-
tirir. Bu tarihi bir olgudur. Dünya milletleri arasrn-
da eşit hakla.ra sahip olmak ise, kuşkusuz, her kişiye,
ta,baka ve sosyal srnrf,a övünç verir ve, itibar sağlar.

Sarrınz ki, burada sorun "ülkü" sözcüğünde ve
bu,sözcüğün yorumunda düğümlenme,ktedir. Örne-
ğin, Milliyetçi Cephe iktidarrnı oluşturan partilerden
birisinin ıi{kfisü, uluslararası kapitalist ilişkilor ku-
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rulmail yoluyla egBmen bir sınıfin yaratrlmasıdır.
Böylesi bir ükü uğruna, yı-ı"rdumuzu eınperyalizmin
peyki ha,line getirmiştir. Ve böyle bir sonuca ulaşma
uğruna verüği mücadeleye "Türk Milliyetçiliğı" adı,
na verrniştir. Oysa, böyle bir tutumun tro milliyetçi.
likle ve ne de yurtseverlikle bir ilgisi vardır.

Y,ine milliyetci cephe iktidsnnı oluştrı::an pa,rti-
lerden birinin rilkıisü d,e Hı.ın İmpratorluğunu ibya
etmdıtir,. Yani Sovşetler Birliği'ni, İraJı'r ve Çin'i or-
tad,an kaldıracak, onlartn, yerine Türk İmparatorlu-
ğıınu hıraca.k...!

Altında faşizmin ilke ve amaç,laJ:ı yatarıı bu görü.
şün de tartışına,ya değer bir yönü olmadğı açrktır,
Burada faşizırıin aynntıiarına girmiyoruz. Ç ağımız,da
faşizm, bölıicüüğün, zulmün, sömürünün, işçi ve köy-
lüyle birlikte tüm aydın ve eırıekçilere ilke] ve en ca-
navarca bir düşmarüğnn adıdır. Aslında aınacı, ne
Sovyetler Birliği'ni ortadan kaidırm,aic, ne Çin'i ne de
İtan'ı yoketmektir. Amacı sadece ernperya.lizmin, luz-
gelişmiş ükeler için alnyaaısı haline getirmek iste-
ği, sömürü sistem,inin sürdürümesidir. Arıacı ,kitle-
lerin, düzen değ{şikliğ.i doğrultusunda bilinçle'nme-
si önlgmek, kitlelerde uyanan mücadele bilincini
saptırımaktır. Böyle bir görüş ve düşünceye .Türk
milliyetçiliği" adınr verme girişimine ciddi bir gözle
balımak otranaJçsızdır.

SO}SJÇ:
Cumhuriyetin ilk yıllan, eğitim k,omısunda yapı-

lan araşüııtnglar ve yabagreı eğtim uzırıanlarrrıdaıı
q,lın411 raporlarrn inculeıımesiyle geçti.

Cr€rçeür anlamıyla milli bir eğtim sistmıinin ha-
yata geçirilmesi ise, Köy Enstitüerinin kurulmasryla
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başlar. Ne var ki, krsa bir süre sonra, hal]rın uyaıııa-
blleceği ondişesiyle paniğe kapılan günün politik ikti
darlarr tarafındarı enstitüler kapatddı.

Son çıknrıları Milli Eğitim Temel Kanunu tarihimi-
zin açık pa,zar haline dönüştürülmesiyle, yabarıcı bir
de eğitimi koşullandıra,rr gereksinmelerle eğ{tim yasa-
Ian çoğunlukla birbirlerine teıs dıişmüştiir. Bu soıuç
ütkemizde emperya,list etldl€rin ağır başrıası sonuou,
siyasal iktidarl,ann toplrımumu:za, ve onun ekoııomik
kültürel ihtiyaçlarına ya,bancılaşn-asıdan ve ükeıni-
zin açık pa,azr haline dönüştürümesiyle, yabancr ,bir

ülkenin ileri karalıolu durumu:ıa düşünilmiiş olma-
sından, gelmektedir. Bununla beraber, Milli Eğttim
Temel K4nununun siyasal iktidar]ar ta,ı:afindan soy-
lenmeyen, açığa vuru]masındarı ,belki de endişe du-
yulan bazı gnrekçeleri vardır.

Brınların başında;
1 - Ortak Pazat ükelerine ih.raç edilen işgücü-

nü, kaJifiye işgücü olarak gönderilmesinde yabancrla-
ra güvenmeleri gerekir.

z - Üniversitelerin yeni bir statüye kavuşturul-
masr zonınluluğu ka4ınılmaz haie gelmiştir. Bütün
başkrlara rağmen üniversitelerde oluşarı dewimci ha-
va jşbirlikçi siyasal iktidarı ürkütmüştür. Devlet, kad-
rolarınrn yenİieştirilmesi, eski halkçı kadroların yeri-
ne kendi srnıfsal çüarlarına hizmet edecek kadrolann
yetiştirilip yerleştirilmesi girişimlerine koyulmuşlar-
dır.

3 - Anayasa bilincinin giderek kitlesel düzeyde
yaygınlaşması ve bunun soılucu o}ara.k .Ana,yasal bir
düzen uğuna, ya da 1961 Aııayasgeınln ta,rrı ve eksik-
siz uygulanması uğnına verilen nügadelenin yoğun-
laşması vb. gibi gelişmeler, karşrt ted,birleri de bera-

-
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berinde getiriyordu. Eğ{tim alanrnda Milli Eğitim Te-
mel Kanunu, polisiy_e eylem aJanrada güvenlik kuv-
vetlerine yardrmcr Üll<ı.i Ocal<l&flfıın resmi hüviyetlere
kavuşturıı.lmasr hazrrlrklarr aynr günlefe rastlar.
Burada Mlac Namara'nın şu sözlerini 4nımsayalrm :

«...... !&prlan ya,rdrmlarda eüttüğümilz temei amaç,
gerd<ll olduğu yerde, polis ve diğer güvenlik kuvvet-
leri ile birlikte ihtiyaç duyulan iç güvenliği sağlaıya-
cak yotenekte, yerli asker ve yarl - askeri güveııIik
kuweıtlerine yardrmcı güçlerin yetiştirilmesine yar-
dımcı olmaktrr." (aynr yaprt, sayfa: 87)

Milli Eğitim Te,mel Kanununun gerekçeleri üze-
rirrde ayrıntılara girdiğimiz za;ıfLan wfl yönlerden
gelen değişik a.maçlı endişelerle karşılaşıyoruz. 3.

Beş yıllık pldını hatırlayanlarrn ve bu pl6nı savunan-
ların endişesi pld,n üzerinde toplan,maktadrr. Ne var
ki, yasada bu konuda sadece ciddiyetten uzak önlem-
lerle geçiştirilen meslek okullan vardır. Politikacılar,
devlet kadrolarının yenilenmesi, yenileştirilmesi ve
temsil ettikleri sınıflardan yana kadrola,rla devlet dai-
relerinin işgal edilrnesi peşindedirler. Bunlarla bir-
likte ve bunlarrn yanında 3. bir endişe var ki, önem]i
olan da a,slında bud.ur, CİA'nrn önçülünde, O,rbado-

ğu bölgesinde uygu]amasına girişilen "ayak]anma
kuramı"nın geliştirilmesine katkıda bulunacak olan
güverı,lik kuvvetlerine yardımcı kararılık güçlerin
oI uşturulması endişesidir.

Milli Eğitim Temel Kanunu, böylesine gerekçe ve
endişelerin b,askısı ve etkisi altrnda faşizmin denendi-
ği bir dönemde çıkarılmıştrr. Anayasa'ya, insan hak-
Jarrna ve çağdaş eğitim anlayışrna ters düşen, eğitim
bakımından ulusallrktan uzak ve çağdrşı bir nitelik
taşryan bu yasanrn değiştirilmesi ulıısal eğ.itimimiz
açı,sınd,an zorunludur.
32



ı

HALKEvLERİ BAsIMEü - aNr.
ı


