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nÜnı<İyn,nn ÖĞnnTMEN vnrİşrİruı,ın soRt NLARI

SUNUŞ

Bu bitdirinin öncelikle srnırlannı belirleme gpne-

ğini duvm aktayız, Ttiırkiye'de kendiliğinden öğretmen
yetiştirme sorunlarr yerine, eğitim - öğretim sorunla-
nyla iç içe düşünriiebilecek sorunlar sozkonusudur.
Böyle olmairla birlikte Tanzimat'tan bu yana, sürege-
len bir üarihsel konum içeıısinde bakıldığnda, şu aıı-
d,a öğretmgnı yetiştirme işi gerçek anlamda Anayas,a sr-
nırlarınr a,labi]diğince zorlayan 5i1 p2gllik kaza,nmrş
bu]unrnaktadrr. Öyle ki, öğretmen yotiştiren kururnlar
Türkiye'deki faşis.t trımanrşrn odak noktalsrr konumu-
na getirilmişler, eşi,tlik, genellik vb. demokrat özellik-
lerden tümüyle koparılmışlardrr. İlerici, demokrat, sos-
yalist düşüncede olanlar bir ya,rra buriuvıa liberal dii-
şünceli öffineoı ve öğrencilerin bile carı güvenliğinin
kdmodığı öğııefinen yetiştiren lrunırrıların şctınlan-
nr vurgularken, bugünkü olumsıız orta,mm tarihsel sü-
roeini belirlerıe ve bugıjnii nemel bir biçirnde sapta-
ma, gereği a4ıktır. Bu noktadarı yola, çıktığtmız zailTıa,It,

bi]dirinin srnrrlarr da aydın]anmış olrnalrtadır.

Öte yarıdarı bilürinin adında,rı kolayoa anlaşılaca-
ğı gibi, öğretme yetiştirme düzeninin saptamakla yeti-
nilmo5ıeceği açıktrr. Gerçi ı:lııs,al gelir dağılımuıda.rı
kendilerine daha çol( pay alma olanağı bııImuş olan
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sııilf için bir öğretmen yetiştirme sorıınu söz konusu
değilse de, halk sınıflarrnın yani sonıürüeıı,lerin diğer
sosyal ve ekonomik sorunlarınrn yanırıda öğretmen,
daha genel deyişle öğenim sorunlarr da, vardrr. Bir
balrıma sorunlann ortaya konması görevür: Sömü-

rgıler çocııklarınr istedikleri üli<erıin i,stedik]eri ola"
naltla,rryla yetiştirdikleri gözonüne alıntrsa, emekçiler
açısındarı öğrefuıen yetiştiıırıe sonınlarınr orüaya ko-
yup öneriler getirilmesi gerekmektedir. Böylece bil-
diriniıı sınırlarını en aaında.rr emekçi smıflarrn demok-
ratik iıstekleri açısından çizmok istememizi halkımıza
kaşr sorumluluğumuz olaraJ< belirtmek yerinde ola-
caJttır. Kendini kapıkulu değil de halkınrn öğretme-
ni olarak görenler ve onlarrn, oluştu$uğu demokra-
tik kitle örgütlerinin başka bir yol tutmalan aslında
içinden çütıkları srnrfa karşı iha.rrettir.

pĞiriıvı _ öĞnnıııEN - BtJRoKRAsi

fiirlü dünya göniştrerine göre eğitimin tanrmr ya-
pılagelm§tir. Eğitimi .insan kurtuluşunu mürnkün kı-
l,an, varlığın, gerçekliğin ve hayatr1 her alanrnda sü-
derek gelişen bir bilirn, ve «ifoa,ğ6ş, ve dernokratik
biüm y,apına, gerçek araın]a, kültür yüceltme, insaiı
yaratma örgütü olarai<" düşünen bir aıılayışla tanım-
la,yıp altyapryr da gerektikçe belirleyen bir ÜSrYa-
PI KIrRIJMU biçiminde .toplumsal gelişmenin, d€ği-
şirnin ve insan kişiliğ{ni geliştireıbilmenin temel gere-
ği" olarajk aııladığım|z 7üa,rnaın öğretrrıenılik mesleğinin
niteliğini doğru saptaya,biliriz. Bu anlayış öğrenim ku-
rumlarını bir fabrika, öğretmeni de yalnızca yürüııen
şerit üzerinde vida sıkaıı bir eınekçi göninümünden
farklı düşünmeyi gerekli lıulmaılçtııdır.
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Egitim bilimiyle uğraşarılar öğrencinin yetiştiril-
mesiyle ilgili olarak üç öğeden söz edegelmişlerdir :

1. Öğretllecet korrııla,r, prograrrlar, dersler.
2. Okul bina§r deı,ıs, araç ve gereçleri.
3. Öğrennenler.
Eğitimi geliştirmelıten, yenıileştirmekten söz eden-

ler bu üç öğenin geliştirilmesi gereğine eğilmişlerdir.
Toplunılara egemon olaıı dünya gürüşüne, eldeki mad-
di olanaikla,ra göre bu öğelerden birine ya da hep-
sine birden ağırlrk verme durumu ortaş,a çıkmıştrr.
Bur:ada konumuzu ilgilendirdiği biçimde birbirine
karşıt görünen iki göriişü belirlemek yararlı ola-
caJıtır. I

Birincisi, öğretmeni eğ{timin temel gereği olarait
öne aiarı, görüştür. Eğitim sorunlannı en iyi bir biçim-
de çözmek için yapılacak ilk iş öğretmen yetiştirmek-
tir. Eğer nicelik olaraı]ı çözülmesi gereken sorı,ın söz
kgırusu ise da,tıa çok öğretmen yetiştirmek, eğitimin
niteliğ.ini gel§tirmek istiyorsalı o zaınan da öğretıne-
nin niteliğ{ni geliştirici bir yetiştirme programt uygu-
lamak zorunluluğunu vurgula.maktadırlar bu görüş-
ten yana olaıılar. Atatürk'fın .Muallimler yetişen yenl
nesil sizin eseriniz olacaıktır, sozü bu görüştlrı özde-
nşida. Nitekim 12. Ma,rt Döneminde eğitim reformu-
nun sözünü ederıler öğreürıen reformunda,ıı da söz e-
decekler ııe eğitimin ölgtisü olarak öğretmenin nite-
Uğini göreceltleıdir. İlerlde yeniden döneceğimiz bu
kmıııyu yanlış aıılamaya meydan veııııemek için bu
nitelikten y,alnızca .diploma,nın a^rılaşıldı&nı belfu,te-
ı,ek özetlemiş olalım.

Karşıt ikinci göniş ise; öğretmeni eğitirnin,üçüncü
derecede öcıem veıilen öğesi olarajk gören düşüncedir.
Bu eğrüş datıa çok Amerikan sistemino gör€ yotişdri-
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lerek eğitimimizde etkin yer kazanmış olaıılarca sa-
vunıdırıaiktad-r. Buniara göre eğitim düzenini gelış-
tirmenin eil zor yönü öğretrren ögesini geliştirmektir.
Öğretmen gelişmeye, değ§meye ydrnelilctir. Hem bu-
nunla uğraşmak pahalı bir iştir. Onlara gÖr€ hin-
yada (?) bu yolun çı}ırıaz olduğu aıılaşılmıştır. Bu
bakrrndan nitelik]i öğetmen yeüiştirme yerine öğ-
,retim progra.mlarrnı gel§tirme, yeterli okul binası yap
ıııa. ve ders araç - gereçlerini geliştirmeye ağırlık ver-
mek gereklr. Öğretmen ögesi sabit tutıı]duğu ta,ldirde
eğer bu iki öge geliştiri]irse eğitim düzeyi yükseltil-
m.iş olur. Çünkü okul aslrnda öğrenci]eri kasıtlr bir
yönde yetiştire1 fabrikadır. Ögretmen ise bu fabrika-
da parayla tutulmuş işidir. Devletiıı memurudur. Ya-

ni BÜROKRATTIR. Ükenin ayırabildiği kaynaklar-
la olıul binalan yaprlır, diğer madü koşııllar §ağla-
rur, eğitim uzmaJıl ya da orıJarın deyişiyle "eğitim mü-
hsndisleri, progra,mlan geliştirerek öğretmenlere uy-
gutra,mayla ilişkiti el kitapla,rı yazılır. Ö$e,tmeıı bu el
kitaplarrna bakarak konularınr aktanr, eğtim dedi-

ğiniz işte olur biter. 7-aten ükemizde hiç bir mosleğe
yönelemiyenler öğretmen olduklarrna göre uzmarılar,
eğitim araştırmaoları hele }ıele mühendisleri bıı zana-
at erbabr öğretmenleri başka türlü nasil kııilana,bilir-
Ier. Bu görüşün en içten ,arıJatrmrnı Hacettepe Üniver-
sitesi Eğitim Bölümü yönlendiricisi Selatıattin Er-
türk'ün, Eğitimde Program gel§tirme (Ankara ].972)
adlı kitabında bulabilirsiniz. Bu üniversitenin m€zu-
nizey §onr,ası eğitim programları düzenleyerek eğiti-
mimize epeyce uzma,n (!) kazandırdığrna bakarak ya-
krnda bu yüce eğitimcilerimizin piyasada geçerli in-
sa.nlardan olan "Mühendis"e talip olmalarr gerçe-
ğiyle karşıla,şrrsak hiç şaşmamrz gerekir.
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Binbirine kaşrt gibi göninen her iki göruş aslrnda
bir temelden kayaıaı}ılanmaıkta, b,aşka bir deyişle aynı
eörtişün ayrr ayn iki yüzüıü orta,ya" ko,ymai<tadrr. İş
ter öğretmeni eğtimin birincil öğesi sayalrm istoıte
sonlarda, bir görev verelim aslında öğrefuneni biilokra-
sinin bir parçasr olara.k görmokteıı kaynaftlaırnaıkta-
dır.

Eğitim ve öğretimin devlet görevi olmasr ile bu
işle iğili kişilerin bürokratlıkları doğnı bir yalrlaşım
olarak karşımrza çılorıancta,dır. Devlete egemen oları
srnrflann yönlendirdiği bürokrasiniııı bir parçası olma.
sr gerbken öğretmene diğer büro memurlan gibi de,v-
ranr]masr ve işlevini onlar gibi yaprnalarınrn istenme.
si ilk bakrşta doğaldır. Ancak durum biraz deutıa ya.
krndan tanılrnca hiç te böyle olmadığı kolayca anla-
şılır.

Ülkemizde 657 sayıIı Devlet Personel Yasasırıdan
1739 saıyılı Milli Eğitim Temel Kanununa, dek tüm ya-
sa,landa öğretmen eğitim - öğretim sınıfı içinde devle-
tin bürokratr olarak değerlenürilmiştir. Aylığını dev-
let bütçesindezr, ala,n öğretmenin yasa.lar kaşısında
bürokrat sayrlması işlevini yaparken klasik btirolmt
daw.anrşlardaıı ayn bir -yol tutmasrnr engellememek-
tedir. Da}ı"a açık biçirnde öğretmen, yasa,lar karşrsrnda
bürolrrat, işlevi açrsndan hizmet ettiği sırufin bilinci-
ne da}ıa yakırı yer tutabilecok eğitim eınekçisiür.
Çünkü öğretmen görevini yapa,ııken [<öy, kent üIke-
nin ha,lk kesiıniyle da"ha yakın, bir,etkileşim içinde bu-
lunmİktadır. Onun sınrfsal davrarışınr yaealar değ{l
işlevi çizmektedir. Klasik anlamda bürokratik davra-
nrşIar içinde olmayarr, öğretmen ile üşt bı.irokrasig,na-
srnda yıllaıriır süren kavganın srnıfsal yanr buradadrr.
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İşte öğretmenin bir yandan büro]rrat sayrlm,asr,

öte yandan işlevini bıirokratlard&n ayrr biçimde yeri-

ne getirmesi özelliği öğretmen yetiştirme sorununun
arıa temelini oluşturmaktadır.

Egomen sınrflar öyle öğrefurıen yetiştirmek isti-
yorla,r ki, halkın karşısrnda devlet memuru, oldukla-
rrnl unutmasırrlar. Devlet adrna hareke,t ettik]eri
savırıda olan sözde milliyetçilerin; yetiştirilenlerin be-
yinlerine sokmaJt istedikleri aııa görüş deıvleti siz kur-
taracaıksınız temeliııe dayanmaktadır. Hansı devleti
kimdorı kurtaracal<larrnı ise güncel basrna, ayrrntıla-
nyla yansıdığ için uzun rızrın açıklamaya gerelr yok.
Öte yandan üğer görüşte ola,rıIa,r da öyle öğretmen ye-
tiştirmelr istiyorlar ki ellerine verilen yol gosterici ki-
taplara bağlı olaraJ< rnühendis efeııdilerin geliştirdik-
leri (?) prqgramlan aktarsınJar. Eğer alrtarmada öğ-
renemiyenler yani sınıf geçemiyen,ıler olursa, yukarrya
bildirsinler. Eh yukard,a,kiler yönetici okul sistemine
gpçtiklerine göre bir önlem düşünürler.

Yrıkarda değtnilen kaşıt iki sörüşün de sonun-
da bağımlı öğretmen" yetiştirme amacrnda olduğu
saJ<Ianıanaa bir gerçektir. Ülkenln sorunlarr içinde
bölgesel a,ynlıklan, gelir dağılımında,lri a,daletsizlikleri
görerek, yaşryarair hatkla bıitünleşıniş öğretmen yeri-
ne kapıkulu öğretmen yetiştirilmeye çabqlanması bur-
juva.zi a4ısındaıı doğrudur. Bııgün üst üste binmiş olan
sorunlarrn içinde öğretmen yetiştirme sorununun ö-
nem taşıması halkına karşr bilirıçti öğrıe,tmen sa/yısrnrn
azımsanajmıyacallr bir örgütlenme iğnde bulunmasın-
da a,ranmalıdır. Ancak aşağıda aynıııtılanna deginme
olaııağ bulamğımız öğretrnen yetiştirme düzeniyle
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hemen olmasa bile ileride öğretmenlerin bu nitelikle-
rini yitirmesi tehlikesi vardır.

oKUL - tıcnnrıvrnN - öĞRENci Nictı iı,işriı.nni
Öffetmen yetiştirme sorun]arrmlzın başında tür-

lü brarışlarda öğretmen açığndarr hemen her yeti<iii
söz etrrıektedir. Bu nicel açığr kapatabi]mek için Mek-
tupla Öğretim yoluyla öğretımen yetiştirilmesi girişimi
olrnuştur. Öğretmen yotiştiren kurumların bııeünkü
nicel durumlarrru ele a,lmadaıı önce okul, öğrenci, öğ-
retmen ve Üçüncü Beş YıIlık Plönda öngörüen olr.ul-
laşma ora.rılanyla gerçekleşme durumunu sayılarla
saptama gereğini duyma,lrtayız.

Çzn|ge I. de son iki yıllık çağ nüfusu, öğrenci sa-
yıIarı olıullaşma ora,rrlan ve plarrda öngörüen otrul-
laşma orarrıyla gerçekleşme farkları MIE.B. Bütçe ve
Play1 da,iresi Başkanlğının istatistiklerine dayaJr ola,ra;k
vermekteyiz. Çiz,elge II. de ise son öğreniııı yrlrnrn okul,
öğrenci, öğretmen sayıIarr ile bir öğreümgne düşen
öğrenci sayı91 verilmiştir.

Çizelge I'de ükka,t edilirse Temel Egitim drşında
plarr hedeflerinin aşıldığı heme1 gÖrülür. Buna karşı-
lık temel eğitim aşamasrnda okullaşnıa oralu plarr, [6-
deflerine ulaşma,mıştır. Ükemizdeki özellikle doğum
oraıırnrn fazlalığı dikkate alrnırsa bu aşamıada % 1OO
lük bir olruil,aşm,aya uzun yrllar içinde ula"şamayaca-
ğrmızı Devletin, Rosmi rakam]an doğrııiamaıt<tadır.
Özeilikle Milli Eğitim Temel Kaırunruna daya,lı olara;k
toptranaıı Doılıuzuncu Milli Eğitim Ş.uııası tura,rlannrn
belirledigi sekiz yıllü zorunlu eğitim aşarna§ı gerçok-
Ieşecek sibi eönilmemektedir.
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Ho
ÇİZELGE I

iri yıı.ııı< öĞnnxci vE oKuLLAşMA DuRuMu

Çağ Nüfusu

5 98B B0o

6 111 90o

Ortaokul ısıs/ze 2 743 3oo

(13-15 Yaş) ıeıa/zz 2 792 8oo

oRTAöĞREriıvı ıaıs/za 2 579 o0o 8l2 7L3

(15_18 Yaş) 1976/77 2 631 10o 9o9 o82

yüKSEK öçn. $zs/za 3 149 00o 3I2 274

(18-22 Yaş) ısze/ız 3 331 400 384 533

5 432 594 90.7 95.o

5 473 5g4 89.5 97.2

997 891 86.3 46.0

1 077 986 38.6 48.1

32.5 22.3

34.4 23,6

9.9 8.0

11.9

Öğrenci
Sayısı

Okullaş-
Oran!

o/o

Plan
hedefi

Vo

Ögırenlm fuaması

TEMEL nĞİrİv
(7-15 Ya^ş) lsls/za

İıl<oşetım 7976/77
(7-12 Ya"ş)

Kaynak: H.E.B. Bütçe ve Plan Dairesi Başkanlığı Şubat l977 resmi çizelgeleri

B.j



çİzEtGE II.

öĞRnrnınx öĞnnNci sayrr.eRl (ı976 -ıg77
Öğretim yılı)

Bir
Öğrenlm Aşamasr

ilı<olrul

Orta O. ve ise (xJ

Mesleki ve Teıknik
öğrenirn (xx) 

\

M.E,B. Bağlı 
]

yüksok okullar (üx)

Öğrenci

5 473 594 r95 229

L 45| 22L 38 861

1 978 535 847

73 69 641 2 4].5

Ogretmen
Sayrsr

dt§en
öğrenci

KAYNAK: M.E.B. Bütçe ve PlAn Dairesi Başkanlığı. Şubat 1977 çizelgeleri.
(x) : Yasada temel eğitim ayırrmrna karşın ortaokullar henüz liselerin bir

. parçası durumundadrr.

(xx) : İmam-Hatip O. O. ve liseleriy le öğretmen liseleri dahil.
(xxx) : İtl yllıt eğitim enstitüleri ve yüksek islöm enstitüleri dahil,Fı

Okul sayısr

42 346

3 876

19 600



Bu iki çizelge tek başta,ıına, bir gerçeğt göder önü-
ne seıınektedir : Türkiye'de henüz ümmilik yenileme-

miştir.
Ancak burada üzerinde durmak istediğimiz, çizel-

gelerdeki sayılan tek tek yorumlamaık degıt. Ögr*-
men qçrğınrn nicel boyııttannı saptamaya çalışmakta,
yız. lHer öğrenim. çağı içiıı okullaşma oranlannrn 7o

loO'lük bir aşamaya ulaşmasıııın istendiğlni duşii|ıı-

dümüzde öğretmeıı açığınrn ko,rkunç boyutu gözler ö-
niigıde canlarıabilir. Hele temel eğitimin ikinci aşama-
şr olarak nitelendirilmeye başIa,rrarı ortaolırıllann A-
na,yasa'nın 50. maddesi açrsındarı bugün, vanlan a.şa,-

ma ile gelecelıteki durrımunu düşünürsek öğretmen
yetiştirme işindeki sayual uçunım anlaşılabilir.

Gelecekteki okuilaşrna orarıla,rrna bajkma,darı, için-
de bulunduğumuz öğrenim yıh açıoındarı sayıla4ı yo
rıımlaya,rak öğretmen açığının sayısal y&rırna ba/lmaJ(
istersek birkaç yeni örnek daha vermenin yararlr o,
tacağı gönıilecektir. Sözgelirni 1975 - 1976 öğetim yı-
lında bir şubeye düşen öğrenci sa,y$ı ortao]ıullarda
44.8, liiselerde 40.8'ür. Aynr öğretim yılında 2OO2 or-
taolrul ve lisede normal (hemen arırms.ataJım ki bun-
la,rrn hemen büyiik çoğuıı,luğu bucak ve kasaba or-
taoku]udur), 74J.'inde çift ve 85 okulda, ise üçlü öğ-
renim yapılmaktaydı. Eğer ortaoğretimdeilıi öğretmeıı
açığını bü sayıla@azsak aynı öğre-
tim yıIrndaır ortaoikullarla ilişkili başka örneil<]emeler
de getirebiliriz :

601 bucaJç ve 9o6 kasaba ve köydeki oırtaokuldan
resmi kayıtlara göre S2'sinde hiç öğretmen yolrken 284'
ünde birer 383'ünde ise ikişer öğretmerı görev y4p-
maktadır.
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Bu ve benzeri sayrla.r, çizelgeler düzenleyerek ko
nuyu karmaşü bir biçime şokmaJr istemediğimizden
yukardakilerle yetinerek öğretmen yotiştirme aç§ın-
dan birtakrm gerçekleri vıırgulamek yararlr olacajktın

1. Şimdiye dek öğrenim sorunlarrmrz tümden
nicol açıdan ortaya konm,uş ve birtakrm burjuva po,
litikacıla,rr rakamlarla oynayarak Cumhuriyet döne-
minde "ı§ğyiik" aşamalar kazaııılüğru kamuoyuna
sunmuşlardır. Ancak 54 yıllü sürede öğrertim nicet
boyutlarıyla çözüebilmiş değildir. Ümmilik yeııileme-
miştir.

2. Ondört yıllık pl6,nlı döne,me karşrn öğretmen,
öğrenci ve okulla-şma oranlaır Anayasar doğrultuda
çözüememiştir.

3. Türkiye'niıt gerçek öğretmen gereksinmesini
ortaya koyaıı sayrsa,l değerlendirmeler tümüyle yan-
lıştrr. Şu a,rıda ne sayrda öğretmene gerek duyuldu-
ğun,u hiçbir yetkili maJ<am doğru olarai< belirle;lecer
güçte değildir. Çiinkü :

a. OJıullaşma,rıın hedefi Milli Eğ,itim Temel Ka-
nrununda maddeleştirilen plarılılık ilkesine (Ma. ı.4)

şindiye dgk hiç uym,a.mıştır.
b. 1940'larda başlatılan ilköğretim seferberliği

k:,ırkıncr yılına yaklaşırken sonuç§rız kalmıştır.
c. Özeilikle ortaıiğetimde bir y.aııdarı o,kullaşma

oranınln dlişüklüğü bir yaııdarı da, partizaııca girişim-
lerin ortaya koyduğu korkı:nç tablo (bölgeler arası
öğretmen yığılımı, herhangi bir kasaıbada 20 öğren-
ciye 3 öğretmen düşerken hiç öğretmerı olmaya.rı c
kullar, birtakrm yörelerde y,asal ders saa,ti bulamayan
öğre,tmenlere karşılık her meslekten kişilerin ücre
le ders okuttuklan okullann varlığr) öğretmen sayı
sının yete,rli ötçüde eaptanmaeıııı engolleınekt€dir. T-1
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lusal gelirden insanca yaşayabilecek pay alamayanla-
nn öğenimden yete,rli pay almalarr elbette bekleı:
memektedir.

4. Halkrn, genel ve zonınlu egitimi bilinçli ola-
rak i_hmal edilmiş, buna karşrlü burjuvazinin istediği
üpte israfçı bir eğitim yolu tutuimııştur. Öğrenim sü-
resinin uzatrlmasr konusuna değinilirken yeniden dö-
neceğimiz bu sonuç, öğretmen yetiştirme sorun]an-
mızxnü önem]i bir yanrnr belirlemektedir.

5. Yoruma bile gerek görümeyecek biçimde bir
gerçek ise Anayasa ve yasaJara karşrn eğtim ve öğ-
reümen dağilımı eşitlikten çok uzaktr.

Sonuçta, Cumhuriyet taritri boyunca yeterince öğ-
retmen sayrsr sağlanamadığı gibi bugün gerçeir bir öğ-
retmen a4ığrnr saptayabilrnek için sağlam ölçütler bile
oluşturulamadığı gerçeğiyle karşılaşmaktayız., Stan-
dart okullarrn yapımr sağlanmada.,rı, iş içinde eğitim il-
kesi gerçekleşmeden, haikın genel eğitimine dürüstçe
eğiliniimeden öğretmen öğrenci sayrlarr arasrnda ger-
çek bir oran kur.ulabileceğini sanmamaİtayız.

Bu konuda özellikle durmamızrn asrl arılamı kuş-
kusuz a,nlaşrlmıştır. Bugün öğretmen yetiştiren ku-
rumlarrn durumlarınr saptarken vereceğimiz öğrenci
sayrlarrnrn aslrnda Türkiye gerçeğinden yola, çılularak
saptanmrş olmadığınrn bi]inmesi, sorunlara bakiş a,çr-
mızdaki gerçekliğin doğrulanmasrna yukardaki bilsi-
ler ya.rdım edecektir.

öĞngrMEN yETişTinnN KURuMLARIN
NİCEL DURUMLARI

Aşağıdatıi çizelge III. te M.E.B. na bağlı öğretmerı
yetiştiren kurıımlann 1976 - |977 öğretim yılındaki öğ-
renci ve öğretmen sa,yilan verilmektedir. Yay-Kur'a
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bağlı prograrnlardaki öğreııci sayrlarrnın verildiği çi-
zelge IV. ile birlikte bu sayılr değerlendirdiğimizde il-
ginç gerçeklerle karşı]aşmaktayız.

ÇİzEtGE III.

M.E. B. na öĞRnriVIEN YETİŞrİnnN
KURUMLARIN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN

SAYILARI (1976 - t977 Öğretim Yılı)

Kurumun Adı

İkogretmen Lisesi 89

Eğit. Ens. tİti ylıııkı

Eğtüim Ens. (Üç Yıllık) 17

Yüksek Öğretmen
Okulu

Erkek Teknik Y.Ö.O

Kız Teknik Y.ö.O.

Ticaret ve Turizm ö,r
Endüstriyel Sanat]ar
Y.ö.p
yükse,k İslam
Enştitüsü 7 3 227 112 (xx x)

KAYNAK: M.E.B. Bütçe ve PlAn Dairesi Başkanlığı Şubat 1977 çizelgeleri.(x) : Öğrencilerini tülü fakültelerde okuttuğundan öğretmen sayısr önemli
değildir.

(xx) : Ayrıca akşam bölümii cle vardır.
(xxx) : Orta ve liselerin din dersi öğretmenleri bu kurumdan yetişrnekte-

dir.

Oku!

saylsl

öŞetmen
Sayısı

Ljg rencl

saylsl

2 72o

409

3

44 o13

22 o87

34 497

l 627

2

1 336

17o

12 (x)

1 251 ()ğx)

901

3 2oo

l 7I2

1 8,70

43o 351
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ıtoğretmen liselerini öğretmen yet§tiren kurum
olaraık sayma olanağı kalmarruştrr. Çünkü bu kurum
arhk adrnda,rı başka öğretmen yetiştirme işiyle il-
gili değ{ldir. Temel eğitim <srnrf öğretmeni" yani bu-
günkü deyişiyle ilkokul öğretmeni yetiştirme görevi
iki yıllık eğitim enstitüerine verilıniş bulıınmaktadır.
Öğretmen yetiştiren kunımlarrn özellik]erine gegne-
den öııce çizelge ry. ü de gözden gpçirelim.

ÇİruIcE rv.
YAYI(Ua,A BAĞLI MEKTI,PLA öĞnnrİıı YoLUYLA
öĞnnntrN yETişTinrN KuRIIMLARIN riĞngNci

SAYILARI (ı976- ı977 Öğr. YıIı)

KAYNAK: Yaykur Nisan 1977 çizelgeleri.
(x): Yaykura ilk başlanan program olan ortaöğretime öğretmen

yetiştirmede bu öğretim yılınrn sonunda ilk mezunlar veri,
lecektir. Programa |974 te üniversite öniinde yığılmalara
yanıt verebilmek için kırk binin üzerinde kayıtla başlan-
mıştı. Üst sınıflara geçen öğrencilerin bir kesimi eğitim
enstitiilerinin devamlr öğrencisi haline gelmelerine karşın
bir kesimi de ya kurumlarda sürdürülen faşist baskılar

nedeniyle kayıt yeniletemeyip okul dışı kalmrşlar ya cıa er,

tesi yıllarda başka yüksek öğrenim kurumları srnavlarını
kazanarak mektupla öğretimden ayrılmışlardır. Bu duruma
göre öğrenci sayılan şöyledir:
I. Sıruf Öğrenci sayısı : 11 360

IL « « « : 8333
IIII. « « « : 2026

Progranın Adı öğrenci sayısı

22 7L9 k)
783

732
29tJ

2 544

2 4oo

Üç Yıtlık Eğitim Enstitüsü
ıti yıııl Eğitim Enstitüsü
Ticaret ve Turizın Y.ö.O.
ön Lisans tılrı yı]lıtl
Lisans (Üç Yıllıb
Ön Llsa.rrs Drşardan Eğitime
Yüksek İs16,m Enstitüsü



Son srnıflarda, gönilen öğrenci düşmesi progla-
mın bir bakrma başarrsızlığının kanrtr sa.yılabilir. Yiııe
de şu anda eğitim enstitüerindeki ğğrıencilerden da-
ha bilinçli öğrencileriıı bu kıırumlarda varlığı yadsı-
natrilaz.

Öğretmen yetiştiren kurumlar ola,ıajlt soz ettiğt-
miz ve öğlenci sayrla,nsır verdiğimiz oku]lar dışında
fen ve debiyat fai<üteleri başta olmajlr üzere üniver-
site .aJ<ademi ve buııla,ra bağlı olara;k çatışarı yüksek
okullaııcla,n çı;tnp da işbularrıayanlann da öğretmen ol-
duklarrna ba,ka,rak Türkiye'deki her yüksek öğrenim
kurumu öğretmen yetiştirmekteür demek yanlış ol-
ına^sa gorek. Bu baJrımdaır sayrlar içinde boğulmaııın
gereğ yok. Yalnız unutuimaına,sr gerekeıı gerçek öğ-
retmenı yetiştirzne sorunlarrnın bu kıınımla,rd,an yola
çıkılara,l< çözüebil eceğidir.

Öğrenneıı yetiştiren kurumlarda,ld öFenci sayıla-
nnrn çoğu birinci suııflarda,ki öğrencileri göstermek-
tedir. Üst sınıflara geçitükçe öğrenci oıranl düşınekte-
dir. Bunlar eğer son iki yılın baıskılan nedeniyle ku,
rumlaıda,rr aynlmalr zoırıında bıral}ılma.mrşlarsa ye-
nidenı srnavlara katılaraik başka bir öffeniın da,lına
kayrrıışlardır. Ya.rri özellikle maternatik ve fen bölüm-
leri bir bakıma öğretmen yetiştiıme yerine üniversi-
üeye hazırlık deıshaneleri görevi görmektedir.

Öte yandan rızun süredir öğretmerr, yetiştiren [ru-
rumlara grren öğrencilerin öğretnİ6nlik mesleğini be-
nimsemelerinden çok, ne olursa olsuı bir iş bulabilıııe
düşüncesinden yola çli<an kişiler olduğıı konuşuııda
çok yazrldığından aıyrrca örneklemeye gerek görme-
mekteyiz.
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Ögretmen, yetiştirme sorunlannın bugünkü özel-
liklerini belirlemeden önoe tari}ısel gelişim sürecine
değinilmesi geregi açıktır.

rünriyn,DE öĞRETMBI r yETiSTiRME
işiNix TARİHsEL KoNuI\4u

Türkiye'de öğretmen yetiştjrme işi sanıidıAı gibi
küçük burjuva bürokratlarrnrn yön verdiği bir iş ol-
mamrştır. 7a,mwı zaman bürokratların etkin oldul<]arı
dönem]erin olmasına karşrn eğitim taı,ihçemize bak-
trğrmrzda burjuvazinin ideolojisıne dönük bir öğret-
men yetiştirme uğraşrsryla karşılaşmaktayız. Bu ba-
krmda,n geçınişteki birta,kım girişimleri a,ba;:tmada.n
sııırfsal yerine oturarıak değerlendirme ge,r,eöi kendi-
liğinden belirir. Bu bildirinin sınrrlarrnı fallaca zov
lamadan, gecmişe baktığımrzda lıu;sün ııarilan nokta-
nın, birdenbire ve kendiliğtnden olusmadıhnr Eöz|eriz,.

osmanlr döneminde esitim teokratik niteliktedir.
Teokratik öğretim kurumlannı üç grupta topla"rna ola-
sılrğr vaırirr :

1. Sibyan mektepleri,
2. M?edreseler
3. Serbest eğitim kurumlarr (hankaiı, tekke, ri-

bat ve zaviyeler).
Teolrratik öğretim kurumlarrnda öğ.retmenlik us-

ta - ç,rak iliskileri içinde kazanrJan bir "meslek" olu-
yordu. Sözgelimi sibyan, mektenlerinin öğı,etm,enleri
(muallim, haoe, fakih, dırar gibi a,dlar alırlardı) g€-
nellikle ta^sra medneselerinden 1ıgli"qmis köıı çcıcr_ık],a-
rrvdı. Medrese öğretrnenliği ise medresede tızun sıi.r-o-

ler okunularak elde edilmektevdi. Çağdas anlarn ja ol
masa bile öğretmenlik mesleğinin teokratik öğret;ııı
kurumlarrnın da varlığını yadsı1,2162y12.

18



Osmanlı devietiııin önc,e ,askeri anlarnda batı tipi
okullar kurmaya başlarnasıyla birliıkte bu kurumlarrn
öğre tmen,gei,elrsirrirnini karşıiamakta önlernler almak
,§;eme,si doğa,<iı. Önıeleri Fransa,'dan getirtilen öğret-
menlerin görev yaprnalarr, batı tipi öğretim kuruın-
larınrn sivil alanda rla kurulmasryla yetersiz olmayı
başladı. Bu bakımda,n eğitim tarihçilerimiz 1848 de Da-
rüimuallirn adı5ıia kuruimuş olan, rüşdiyelere öğret-
men yetiştir,en kurumun kuruluş tarihini öğretmea,i
meslek adamr olarak yetiştirmenin başlangıcr o]arak
alıiıaktaciırlar. Oysa bu kurumun kurulmasrna ilerde
yenileriniıı de e]<]ennıesine karşrn medrcselerin öğrei-
men yetiştiren kururrr oiarak Cumhuriyetin ilk dönem-
lerine dek daha gtJrin olduğunu unutma,mak çqrekir.

Tanzimattaııı 3. Iı{art. 1924 te Tevhid-i Tedrisat ya-
sa,sijrıın kabul edildiğ_} tarihe dek Türkiye'de öğretim
ikili bir özellik göstermektedir. Bir yandan teokratik
öğretim kurum]arı, bazı yeniienme çabalanna karşi,,ı
gelenoksel eğitimlerini sürdürürkeaı, bir yarrdan cj:

laik öğretime göre batı tipi okullar ülkede yayılma-
ya başlamıştır. Tevhid-i Tedrisat bu ikili ka,rakteı:
liıiiı öğreiin lehinde scn vermiş oldu. Ancak II. Meş-
rutiyet Döneminde başlamış olan gelişmenin datra ra-
dikal aniamda çözürıü sayıla,bilecek olan bu girişim
haJkın genel eğitimine eğiiinmosi gir§imini yeterince
getiremedi. Üstelik ya,saya aykırı olara,k z,amanrn An.-

kara Müftü'sünün etkisiyle, kur',an kurslan yasa kap-
samr drşrnda bırakildığındaal kuramsal olara]< son bul-
duğ-u söylenebilece,k olan teokra.tik öğretim pratikte
sürdürümüştür.

1913 yılında Ii. IrIeşrutiyetin yöneticilerince ilköğ-
retimin 2grynlu v€ parasulaştrrılması geçici bir ilköğ-
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reti.m ya§a§l ile gerçe&leştirilmesi Cumhuriyet döne-
mine ajlçtarılarr önom]i bir girişim olduğurıdan Türki-
ye'de buıdarı §onra öğretırıen yetiştirme deni]ince aJ<-

la hep ilko]rul öğretmeni yetiştirmek gelmektedir, Ül-
kenin içide bııtund,ıığu sorunla,r açİsından tıakıldığn,
da bu durum normaldir. Çünkü ekonoorıik sı}untılann
yarıında özelli,k]e büyük bir köylü nüfusu ta.m,amrna
yakın bir çoğunlukla okuma-yarrua" .bilmemektedir.
Oysa yeni dönemde burjuvazinin çizmeye çalrştrğr eko-
nomik ilişkiler açısrndan okuma - yawna, bilinmesi ge-
reğ.i anlaşılmaktadır. Kapalr köy toplumu anlayışıyla
yeni yapıya urum sağlanm,ası olasılığı yqktur. Gerçi
burjuvazi yeterince güçlü gözükmediğinden II. Meşnu-
tiyetten beri resmi ideoloji dıırurnrına getirilen "HALK-
ÇILIK" taır yaııa yöııeticiler "smıfsız" bir toplum an-
layrşı taşrdıklannr ileri sürmektedirler am,a toplum
bilimleriyle uğr,aşanlar Türkiye'nin bu aşamasında
hangi srnrflarrıl katkıta,rıyla "Devlet"i yıirüttüklerinıi
çok iyi çözümleyebilmektedirler. Haikçılık, sanılüğr
sibi küçiik burjuva ideolojisi değil, burjuvaai adına gö-
rev yapanlann ideolojisidir. Nitekim bu ideoloiinin II.
Meşrutiyet dönemirıde düşünce babatıSnı yapanların
güçlü bir burjuva srnrfr yarata,bilmek için devlet kav-
ralnrnr nasıl kullandı]<lan bugün aynntrlarryla bilin-
mektedir. Aynı § Cumhuriyet dorıeminde de sürecek
tir. Bu bildirinin sınrrlan içinde id,eoloji tartrşmasın:
genişletmenin a.rrüamsrzlrğı açık olduğunda.ıı ilköğre-
tim sorununu çöze,bi]melı için yapılaıı girişimlerden
konumuzu ilgilendirıen yönü açıklamak açrsından de-
ğinilmektedir.

ÖŞetmen yetiştirme işi sayısal ya da niteliksel
ola,rak ele aJrndr mr 12. Mart dönemine dek itköğretim
akla gelmektedir. Diğer aJan]arda öğretmen yetiştir-
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mokte de bu decıeyimden ya,rarlanılmştır.
Cumhuriyet Döneıninin başında 25 öğretmen o],

lu ve 9062 öğretmen vardı. Bu öğretmenlerin öğı,e
men okulu çr}ııışlıları ancak üçte bir oraırrndaydı 4802
ilkokulda görev yapa,n bu öğretmen]erin yetişti_kleri o-
kul Mustafa Necati'nin vursula,üğı gibi her ba.krmdan
laçka ve yetorsiz durumda,ydılar. Mustafa Neca,ti'nin
girişimleriyle eğitim düzeı,ııinde gerçekleştirilen yeni-
likler o'nuıı ölümüyle birlikte ayru hrzr sürdtiı,emeye-
cektir. Kişisel iyiniyet ve çaıbalann yetersizliğiııi vur-
gulayan bu önıek yine de kahcı baaı sonuçlar vermiş-
tir. Sözgelimi J. Dewey ve A]m,a.rı Köhne'nin raporlan
da dikkate alrnarak Gaai Eğitim Enstitüsü, Kayseri ve
Denidi'de iki tane köy öğretınen oku]unun açrlışı öğ-
retmen yetiştirrıede fuıem]i bir aşama sayrlmalrdrr.
Gerçi bu köy öğretmen oku]larr Musta,fa Necati'nin
ölümünden sonra kapaillarcaklardrr ama, öğretmenler
arasrnda onun anrsr yrllarca saygıyla anrlaca,.ktrr.

1931 yılında parüi programında hatkçılü b€tirtil-
miş ve 1937'do de Anayasa kapsamı.rr,a aJınmrştı. Eğit-
men yetiştirme ve köy enstitriıleri sirişimlerinin değer-
lendirilmesinden önw 7.af.er Topra,k'n Bilim ve ToJ
luın dergisinin ilk sayısındaıı (Ba}ıai, 1s77' çıkan
II. Meşrutlyette Solidarist Düşiince ı Halkçılrk adlı
maka.lesinden hatkçı]ü kavramryla ilgiti ta,ıırm ve a-
çrkl,amq,yı a,lıta.rmak yararlr olacaktrr .Solidarizm, te-

şebbüs serbestiyeti ve mükiyetin dokunulmaalığına
gölge dı§ürmeden liberalizmle sosyaiizm a,rası bir or-
ta yol arann&yl amaçlaya,rı, ekonomide devlet müdaha-
leciliğini öneren, sosyal mevzuatı gündemine alan, çe-
lişkiden anıilnış, uzlaşma e§a,§rna dayalı organik day,,
nrşmayr (tesanüdü) benimseyen, ld,ik eğitimi savunan,
pasifistğ, uzlaşmacı bir ideoloji olarak tanrmlanabilir.
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Diğer bir deyişle, süregelmiş toplumsal yapıya veri ola-
rak alan, kapitalist toplumun sosyal adaietsizliklerirr,e
parlamenter yoldan çözüm arayan evrimci bir dü-

şünce, bir anlama Bentehim faydacılığrnrn Frarrsa'da-
ki a.hldıkçı görünümüdür." Bu açıklarnaya. eklenecek
bir şey olma,dığı kanrsrndayız. Y a|nız Meşrutiyetçiler-
de olduğu gibi modern devleti ve toplumu yarata'bil-
mek için burjuva sınıfi yara"tmaya çalışıldığınr anım-
satmakla yetinelim.

1936'lardarı, sonra başlanılan eğitmen yetiştirme ve
datıa sonra da köy Enstitülerinin kuru]masr ile yuka,
rıda aktaıdıgımız düşüncenin ya,krn ilişkisi vardır. An-
caık sooı yıllarda Köy Enstitu]eri üzerine eğilen araş-
tırmacrlanmrzın vurguladrk]arr gibi girişimi ne kü-
çümsemeliyiz, ne de gözümüzde a,bartmalıyız. Bu de-
neyimlerden bugilrı içiıı gerçekçi bi r değerlendirmeyle
kalrcr sorıuçlar çıkarrp yararlanma yollannr aramak
durumuırıdayız. Çünkri tarih boşa yaşanmamış bir sü-
reçtir.

Tarım ve egitim bakanlı]<]arrnın işbirliği ile 1936

yazmda köylerden alınan a,dayların, Eskişehir Mah-
m,tıdiye Devlet Üretme Çiftçiliğinde deneme olara,.
başlattıklarr kurıslar olumlu sonuç verince 11.vı.1937
tarihli Köy Eğitrnenleri Kanunu ve yönetmeliğiyle iltı
eğitmen yetiştirilmesi işi gerçelrieşmiştir. Daha s,onra
Köy Enstitülerine bağlanan bu iş, yalnızca bir öğret-
men yetiştirme girişiminden öte köye çok yönlü önder
yetiştirilmesi amacrnr taşrmaktadır. Bu durum yasacla
belirtilmiştir. İik kursun konusu olan derslere de bak-
tığrmrzda da okuma - ya,zma", aritmetik, yurttaşlık bil-
gisi, tarih, coğrafya, köy §leri gibi öğretimin yanında
okip - biçme, hayvan yetiştirme ,gibi becerilerin yer al-
dığını görmekteyiz. Uygulama]ı olara}ı verilen bu ders-
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lerin köyün değiştirilmesinde eğitmenlerden birşeyler
beklendiğini göstermektedir. Son yrllara dek görw ya-
pan eğitm.enlerin öğretmenlik mesleğ{ne katkı]arı
olduğwıda da tüm eğitimcilerin düşünce birliği vardır.

Eğttrrıen deneyimi a,slrnda Köy Enstitülerinin yer-
leştirilmesinde olumlu bir d.eneyim olmuştur. Üzerinde
çok dunılduğu için burada bu kurumlann etkjleri,,
orarıla çok az yer verilrrıesi, enstitüleri küçi.irnsemek
anlamrna aiınma,malıdır. TÖB - DER'in Köy Enstitüle-
rinin 36. kuruiuş yıldönümü içi1 çııkarüğı Yeni Top-
lum'un ayrrntılr özel sayrsı is.teyenlere yeterince bilgi
bulma balçrmınd,an yol göstericidir. Bu arada Köy En:
titüerinin srrufsal değerlendrmesini yapan sosyalist
aydrnlarrmrzrn feodal sınıf i]e burjuvaai arasındal<i
savaşrmda yerini yeni bir yakla"şımla çizırıeleri, saııırım
ki eğitim tarihimizde olumlu bir eleştiri başlangıcıdır.
(Ancak berr, burada feodai sınıflar yerine gelenek:,
srnrfl,ar deyimini kulla,nma,yı yeğleyeceğtm. )

Köy Enstitüerinin kuruluşıı,rıd,a burjuvazi ve o-
nun ,adrna iş göreaT, bürokratlann işlevi kıışkuya ye
olrnayacak denli açıktır. Burjuvazi geleneksel srnrflar-
la savaşımında halk kesiminin okur - yaz)r olmasınr,
giderel< üretiın ilişkilerini kendi sırufsal yaprs:na gö-
re değ§tirmesini isternektedir. Tarihin her döneminde
bıırjuvazi bu aşamadayken geleneksel srruflara kar:.,,

devrimci tavrr alrnıştır. Gelenekleır,,e dayatı ilişkiler
bwjuvazinin önünde engeldir. Nitekim burjuvazi bu
aşa.mada dinsel kurumlara karşı savaşun vermiştir.
Ancak buriuvaai iktidannı tam sağlama aldütarı sr
ra dinsel kurumlara karşr yrkıcr olmaj}çtarı vazgeçtiği
gibi kitleyi uyutabilmek için din,eğitiıni kunımlan bi]e
kurmuştur. FraJrsrz devriminden §onra ;lou gelişmeyi
Avrupa'da gördüğümüz giıbi Köy Enstitüleri dönemin-

23



de bizde de izlemekteyru.Önoeleri bu kurıı:rıların kıı-
rulmasrnr .içtenlikle, isteyenler, 1946'dan sıınra kaşı
ta,vır alımrşlar, kısa, bir siire sonra da halJı kesimi içiı-ı

lröy enstitüsü gibi kurumlar yerine imam - haüip tipin-
de teo]rratik kurumlar kurmuşlardrr. Burjuvazi her i]

davranrşrnda d,a sınıfsal çüannr en iyi biçimde ortay;
koymuştrır, Önce köydeki gelenet<sel itişkilerin burju-
vaziye y,ara,yacalı biçimde, çöZtllmeşini istemiş,
1946'daJI sonra gelenelrsel sınıflarla tam bir işbirliğ{ne
girdikten sorrra çrkanna uygun teoıkratik öğretimi
teşvik etmiştir. Köy enstitüleri kurulduğunda gele-
noksel eggm€rı sınrflar (yani topraJt ağasr, mutegal-
libe, eşraf gibi) i]e Alman nasyonal sosya,listlerinin
Türkiye'deıki ıızantılarr kurumlara karşr sa,vaşmaya
başlamışlardı.

Bu aşa,mada bıırjuva,zi kurumla,rr korumaJıtadrr.
Burjuv,aainin beklediğ{ ile kurumlara yön veren Torr-
guç ve eki.binh çabalarr aynr obnaclğındaı enstitüer
köyiin uyanşrna yönelince burİuvazi karşı tavrr aJ-
mş.tır. Datıa çok aşnhlaırına inmeden öğreümen yetiş-
tim.e açrsırrdaır bir s.oııuç çı}arırsak :

d Köy Enstitüeri lursal kesim iğn nitelikli öğ-
retmen yetiştirme açrsrndan örnek bir girişimdir.

b) Türkiye'ııin koşullanndaıı kaynaldaııüğı için
ülke gerçeklerine uygııııdıır.

c) Gerçek aırlamda iş içinde eğ{timi gerçekleştir-
üğinden yet§tirdiği öFefueniıı etltinliğ,i yurt düze-
yinde uzun şüre kendini duyurmuştur.

d) Pedagojik açıdarr yönetim ve eğitirnde öğren-
cinin katıldığ gerçek demo]rratik qgitim özelliğ gos-
teren kurumdur., diyebiliriz onstitüler için.
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1946'dan §onr& fiilen 1954 yılında çüarilan 6zsl
sayılı Köy Erıstitüerini İIkögretmen Olıullarıyla bir-
leştiren karırunla birlikte yasat olara,lç da yukarda ö-

zetlemeye ça.lştığımız nite,likler ortada,n Lıaldınldı. Bu
yeni dönemi anlaya,bilmek için Amerika,lı uzmaniann
girişimlerini bilmek gerelıir. 1946'daJr sonra başlayan
Arıeri,lçaıı etkisi 1950 iktidar değdşiminden sorıra yeni
boyuüaııa rılaştr. Egitirnimizin her aşaması bu durum-
daıı otkilenirken öğretmen yet§tirme progra,mla,nmı_
zln ya biz.zat gelip düzecııleme yapaııların ya da öZe]
olarak Amerika'da eğilenlerin yön verdikleri bir
uğraş ,aJa,rrr oldu. Hemen b€lirtelim ki d§ dün-
yaya kapalı olarak sorunlarrm-rzrn çözi.iıleceği kıa-
nısında değiliz ama Amerikalıl.arın öğre,imen yetiş-
tirme sonınumrızu kendilerine dert edinmeleri bir bi-
lim,sol ve telrnolojik alış veriş olmaiı durumunda,n,
yön verici habta dikte etürici bir duruma geldiği için
ülkemizin bağr.msızlığr ve demolıratjk isteklerimiz a-

çrsrndan önem kazarımaktadır.

Köy Enstitüeri fiilen görevindezı, saptrnlm,asına
kaşın adlarr sürdüğü srra gelen iki Amerikalı eğitim-
cinin öğretmen yetişti,rrıeyle ilgili gönişlerini Yeni
Toplum'un 16 - 17. §ayrsında Öğretınen Yetiştirmeye
İlştin Sorunlar adlr yazrsrnd"a incelemiş olaıı Niyazi
Altunya'nrn yaarsrndan aşağıya aktardı&mızda bu sti-
ne etlçi eden gxırüşler datra iyi anlaşılmış olacairtır 1951
yrlında, Tüı,kiye'ye çağnlan Amerikalı eğitim profesö-
rü Bayan K.V. Wofford seçilmiş, köylerimizde goşter-
melik bir dolaşmadaJı §onra Türkiye Köy İkokullan
Flaft]unda Rapor vermiş, bu raporda Niya,zi Atıınya'nın
özetlediği şu sa,lrklamaJarda bulunmuştur :

.1. Üç tane da}ıa Kız Köy Enstitiisü aq:rrra.
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2. Köy Enstitüleri yatakhanelerini kcılejleı,iıri<i-
no benzetiniz,

3. Erkek Köy Enstitülerinde ev idaresi öğretmen-
leri kumandasın,da hizmetçi ka,dınlar çalıştırınız.

4. Üniforma tip giy,sileri süratle kaldırınız.
5. Aday olma yöntemlerini değiştirin.
6. Köy enstitüsü ve öğretmen okulu programları

tamamen değiştirilmelidir.
7. Bütün öğretmen okullarında uygula,ma ckııi-

lan olm.alı, bu uygulama okullarında sırı,ıf değil grtıp-
lar bulunmalıdrr.

8. Köy Enstitiisü ve öğotmen okulu öğretmenlo-
rine meslek dersleri verilmelidir.

9. Müfettiş yetiştirme işi süratle yeniden gözden
geçirilmeli.

10. Gazi Eğitim Enstitüsü ve öğretmen okrıllai,ın-
da uyguJa.ma öğretnreni yetiştirme programı o]m.alı-
drr...

...Bu büyük programların ele alrnmasrnrn en te-

sirli yolu belki de, dikkatle seçilen şahıslardan mtite-
şekkil bir,grubu mezun sayıp, yukardaki çaiışmala,,rla
görevleaı,dirmektir. Böylc bir grubu kitaplrk ve danı.ş-
ma husıısunda,ki kolaylıklardan dolayr Amerika Bir-
leşik Devletlerinde bir üniversiteye göndermek faydılı
olur. Bu grup orada işlerin baskısınd,an uzak olarak
Türkiye'de köy okullannr ıslah edecek ve yardrm saı:-
layacak olan program ve planlar üzeri,ıCe çalışa-cak-
tır.,

Amerikalı üzrrı&1 eğitim,çinin son paragrafrna di]i
kat e,dilirse raporunun niteliği hemen anlaşılrr. Ir4e-

zun bir grup Vofford'un hemen arkasından (25 kişi)
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Florida'ya gidip uzmanlaşarak döndükten, sonra öğıet-
men yetiştiren kurumlarda görev almışlardır. Bunla-
r,ııı öğretmen yetiştirme programlarında etkili rol oy-
nadrklarrnı görmekteyiz.

1953 yılında gele"ı Amerikalı Ord. Prof. R.J. Mh,s-
j<e jse Türkiye'de öğre',men yetiştirme üzerine rapor
vermiş ve Niyazi Altunya'nrn özetlediği gibi şunlan ö-
ııermiştir :

1. Öğre[menlik önenılidir. Bu herkese her am,aç-
la anlatılmalıdır.

2. Öğretmenin tahsili lise üstü oimalıdrr.
3. Öğretmenler hizmet içinde eğititmeye ilgi duy-

maJıdırlar.

4. Aday seçmede özel yöntemler kullanrlmaiı, a-
daylık dönerninde beğinilmeyenler mezun edilmeme-
lidirler.

5. Program, temel ktiıltür dersleri, genel meslek
ders]eri, özel meslek derslerinden oluşm,alı, seçmeli
dersler olmalı.

6. Programdaki meslek dersleri iyi srralanrnalr,
programl takviye edici yayın]ar yapılrnaJı.

7. Öğretimin son iki yıirnda okulların, çalışmala-
rı iz]enıneli ve uygulama (laboratuvar) okulu, bulun-
malr.

8. Son 6 - 10 ha,füa rıygulama,yla geçmeli.
9. Mezunlarrn okulları, öğretmen olunca ziyaret

edilmeli, hem mezunlar yetişti,rilmeli, hem de eşki öğ-
retmenlerden öğretmen yetiştirme konusunda yararla*
nılmalı.

10. Öğretim yöntemleri kon,usunda araştır,ma ya-
pilmalı."
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Maske'rnburaporudikkatedilirseeğitimcilerimi-
z€ €pey yön vermiştir. Ad,aylar özel a,Iınm§, dünya, gö-

.tlştl j"eişenler kovulmuş, a,şağ.ıd,a datıa aşrnntılı ola-

raık üzerinde duracağrmız gibi öğretim, süresi rızatrl-

n§,tır.
Türkiye'de öğretmen yetiştirme işinin tarihsel ko,

nuınıınu ta^ırıamlalyarbilmelr için 27. İvtrayıs-tan sonra gı_

r§ilen yed,ek ve vekil öğı:etmen uyeularnatarrnl, 1962

Oetl VeOlnci Milli Eğitim Şurasr srrasında"ki imamha-

İlp çıkışlılann ilkokııI öğretmeni yapılmasr eırişimle-
rlnl Ulr yana bıraksa,k bile rz Maü Dönemi reform-
lannda.rı olup da Dokuzuncu Milti Eğ,itim Şürasında
biçim kaaa,rıan Temel Kıınun'dan sozedilmeşi gereği
açütır.

Öğretmen süresinin uzahlnıası :

Bilindiğ.i gibi 1960'lardan sonra da süren ya,baııcr
urriaıı,lar yönetimdeki ttiırlü eği,tim birirnlerinden biri
de öFetrnen yetiştirmeyle ilgildiri Bunla,rdarı çok, yer-
li uurıanlarımızın 72. Mart reİ iminde geliştirdikleri "E-
ğtim Reformu" içinde öğretmen yetiştirmeyi ama,ç-
laya,rr çalışmalarııı sonuçlarr üzerinde durmak ya,rarlı
olaoai<tır. Çünkü bu uygu,lamalardan sonra a,rtık Ame-
riılron standartlanna göre öğreümenı yetiştirdiğdmizle
öğünı.l{mektedir ki sozü edilen durutn bugıin orta,ya
çıkan durumdur.

12. Mart rejiminin Onbirlerinden olaır Şinası O-
rel'in eğ{timin hemen her alaıııyta ilgili oluşturduğu
komisyonJa.r yoluyla orefolTn, yapma girişiminin, o'-
nu,1 döneminde sorrıuçla^rrma,ma,sına ka,şın bu döneım-
biümeden 14.6.1973 tarih ve 1739 sayrlı Milli Eğ,itim Te-
mel Ka.rıunu çrkarümrştı. Bu kanunun miman oları
Müsteşar Nuısrst Karcıoğlu ile Talim ve Terbiye Da-
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iresi Başka.nı Zek€ıi Baloğlu'nu egitimcilerimiz iyi ta-
nrrlar. Hangi programlarr Amerika'da izlediklerini de
bilirler. Bu yasayla ilişkili olarak daha geniş bir tar-
tışma ortamrnrn yaratılmasr gereği açrktır. Biz bura-
da yasanrn bağnaz, tutucu, antidernokratik, laiklik il-
keısini maddeleştirmesine karşrn aa,ti laik, şövenist bir
netelik taşıdığına değindikten sonra öğretmenlik mes-
leği ve öğretmen yetiştirme ile ilgili iki maddesini ak-
taralrm :

"Madde 43 - öğretmenlik, Devletin eğitim, öğ-
retim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine
alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu gö-

revlerini Türk Milli Eğitiminin a,maçlarrna ve temel
ilkelerine uygun olarak ifa etmek]e yükümlüdürler.

Öğretmenlik meslegine hazırlrk genel_ kültür,
özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağ-
Ianır.

Yukarrdaki nitelikleri kazanabilmek için, hangi
öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen aday-
larrnrn yüksek öğrenim görmelerinin sağlanmasr
e,sastrr. Bu öğrenim lisa-ns öncesi ve lisans seviyeler-
de yatay ve dikey geçişlere de imkön verecek biçim-
de düzen]enir.

lüadde : 45 - Öğretmen adaylarınCa genel kül-
tiir, özel alan eğitimi ve pedagol'ik fo,rmasyon bakr-
ınrndan aranrla,cak nitelikler M.E.B. ca tespit olunur.

Öğretmenler, öğretmen yetiştiren kurumlardan
akademilerden ve ilgili faJ<ütte, enstitü ve bö]üm-
lerden ve bunlara denkliğ.i M.E.B. ca kabul edi]en
yurt dışı kurumlardan mezun olanlar arasrndan
M.E.B. ca seçilir.

Yüksek öğrenimleri sıra.srnda pedagojik formas-
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yon azanmrş olanların ihtiyaç duyulan, a]anlarda
öğretmenliğe atanma]arr halinde bu gibilerin adaylık
dönemi içinde yetişmeleri için M.E.B. ca gerekli ted-
birler alrnır.

Hangi derece ve türdeki eğitim, teftiş ve yöne-
tim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim
görmüş olanlarrn ne gibi şartlarla seçileıbilecekleri
yönetmelikle düzen]enir."

Maske'ın rapcrunda istenenle,rle yasanrn uyu-
mu dikkati çekecek derecededir.

Madde 45'e dikkat edi]irse öğretrnenlik mesleği-
ne hemen her kaa,a]dan geçme ola,nağı tanınmıştır.
Yani birinci maddedeki özel ihtisas mesleği olması
tanrmr bir anlam taşımlyor.

Bu iki maddede belirlenen konu]arrn iki yönü
üzerinde, Dokuzuncu Şura toplantısında "bilgi için"
hazırlanan görüşlerin de ışığı a]tı,a,da, duraca,ğız : Bi-
rincisi 43. maddenin üçüncü fikrasında ortaya konan
öğretmen yetiştirmeırin yüksek öğenim görme ko-

şuluna bağlanması, ikincisi de öğretmenlik nıesleği-
ne hazrlıkta öğretilecek konulann srnrrlarıyla ilgili
ayni maddenin ikia,ci frkrası.

"öğretmenlik Mesleği" ile ilgili bilgi için hazır|a-
nan Dokuzuncu Milii Eğitim Şura.sındaki bölümrie
"Bakanlrğa bağlı olarak açılacak öğretmen yetişti-
ren, kurumlarda özel alan eğitiminin lisans öncesi
ve lisans a]mak üzere iki kademede verileceği" 288.
paragraf ola.rak kabul edilmişti. Buna dayalı clarak
da hemen ön lisans düzeyinde iki yıllık eğitim ens-
titüleriiıin kurulmasına geçildiğini, bu kurumlarrn, şu
arıda 47 taıe ıclduğu ve 22087 öğreticiyi eğittiğini
görmekteyiz.
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1966 yılında Paris'te 75 -üye ükenin katıldığı,
Türkiye'nirı üç kişiyle tepsi] edilüği öğretmen]ik so
runlarıyla ilgili .Hükğmetler arasr özel korıferans"
toplanmrştr. .Uluslar Arasr Çatışma. Örgütü (LO) ile
UNESCO'ıiun ortak olarak düzenledik]eri bu konfe-
ııaıısta ka,ı.arlar oybirliği ile alınmrştrr. Bu kararlar-
da,rrı 21. sinde bütün öğretmenlerin .genel, özel ve
mesleki konularda üniversitelerde ya da üniversiteye
eşit düzeyleki 'kurumlarda ya da öğetmen yetiştiren
özel kuırımlarda mesleğe haarrlaııma§ı" belirlenmiş-
öğretmerıJerin i,se ders kor,ulonnrn dışında okuma,k
tir. Bu toplaırtıda asıl öğretmenlik mosleğiyle ,ilgili
örgütlenme, düşünce özgürlükleri ya da maddi ola,
nalıl4rın, arüırı]masr konu]a,rr bizim egitimcilerimizi
ve yöneticilerimizi bağla,rramıştır ama Tiiı,kiye'nin
ekonomik koşullarına ba]<ılm,aksrzrn ögı:etmen okul-
larrnrn kapatılaral< sozde yiiksek öğrenimle öğretmen
yetiştirilmesine gir§ilrniştir.

Kuşkusuz öğretim süresinin uz,atı]masr belli sos-
yo-ekonomik gnlişiml€fdğn, sonra, başvurulursa ye-
rinde olur. Ternel eğitimin sokiz yrla çıkarılmasr gi-
rişimine koşut olarak öğretmen yetiştirilmesinin de
boyutlarrnın değiştirilmesi doğaldır. Ancak zorunlu
ilköğretim çizelge I. de açıkça görtiıldüğü gibi ger-
çekleşmekten uzaJıken ortaöğretimde okullaşma oıe".
n].nln aşılm^a,sr sonucu yüksek öğzenimde ortaya çı-
lra,rı yığılm"a5ıg, ısrafçr bir yolla eğinilmesi öğretmen
yetiştirmeye olumsuz biçimde yarrsrmrştır. Halkın ge-
nel eğitimi yerine işsiz sayrsrnr saklayabilmek için
gençleri oku]larda uzun yıllar tııtma;k kapitalizmin
uyutma politikasıdır. Üniversite ve A}ad.emilertie
kullanılmayarr kapasitenin varlrğı yadsrnaırıaz]<erı ve
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yüksek öğrerrimde yığılmarun çözüm yollarının ba-ş-

ka yerde ,aranmasl gerekirken öğreümen yetiştiren
kurumlarr dejenere ederek iki yıllü eğitim enstitüle-
ri oluşturmanrn anlamı yoktur. Hele ders proğramı-
larr ve öğretmen kadrolarıyla bu kurumlar birer so-
run olarak eğitim düzenirnizde olumsuzca etkilerini
duyurmaya başladıklarr bu dönemde ye,niden, ele
alrnrnak durumundadrrlar.

Lisans düzeyinde öğretmen yetiş;üirme deneyimi-
ne Gazi Eğitim Enstitüsünde başlarırnrşken MC. dö-
neminde durdudu.lmuştu. Eldeki öğre,tmen kadrosu i]
bu ]isans eğitiminin de yurt düzeyinde b,aşanlr so-
nuçlar verebileceği..kuşku-ları bu uygu]a,rrıada kerr"
dini duyurmuştu. Uç yılda okutulan derslerin sö-
mestr usrıIüne göre sekiz sömestre ya$lması ve
srnrf geçme düzeninin basitleştirilmesi biçiminde baş-
larıan uygu]arrıanrn gerçekçi olmadığını uygula,ırıada
görev almrş öğretmenler gözlemişlerdir.

Milli Eğitim Terrıel Yasasr ve Dolruzuncu Şura
toplantrsra,ııa dayalı olarak iki girişim datra va,r : De-
neme Yüksek Öğretmen Oku]u ve Mektupla Öğret-
men Yetişti.rme.

Deneme Yükseü< Öğre,tmen Oku]u eğ{tim teknolo-
jisindenı, y,ararlanma yollarınr araştrrmak için kurul-
masr düşünülen bir okui old.uğu haJde «Il],ovzü&t»&
uydurulabilmek için fen dallarrnda öğetrnen yetiş-
tiren kurum biçiminde kurulmuştu. Denerne Yüksek
Öffetmen OJrulu denemesi bir öğretim yılı sürdüğüiçin üzerinde a,yrrntılı durmak gerekmeye,bitirse İe
kurucu]arr ve kurumda görev alanlann iddiaJarı a4ı-
sında,rr baJ<ıldığında, ilginç olduğunıJ gözlernekteyiz.
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Bu bakımdarr,öğrenci ve öğretmen sayilarını görelim
önce :

Öğrencl Sayısı Öğretmen Sayrsı

Fizik Böltirnü
Kimya Bölümü
Biyo§i Bölümü
Matematik »

ToPLAM

L28
145
101
].04

478

10
7
5

10
32

Türkçe, yabancı dil ve meslek dersleri öğretmen-
leriyle birlrkte öğretmen toplamr: 00.

Öğı.encl ve öğrefunen sayrlarına dikkat edilirse
hiçbir öğretmen yotiştiren kurumla l<aşılaştınlmar
yaca;k biçi,mde "lükş,le karşıla,şırız. Bıına karşrn ele-
marr y€tersidiğinden söz edegelmiştir okul yönetici-
teri. Türkiyenin koşu]lerr ile ilgileri ne derece kurul-
muştur bilmiyoruz, a,m,a uluslararasr destek aJdıkla-
rınr belirten kuııım yetldlileri eğitirn teknolojisini çö-
zecek]eriıı,i belirtmektedirler.

Deneme Yüksek Öğretmen okuluyla birlikte te-
levizyoç1 olanaklanndan da yararla"rrarak yaaışmayla
öğretmen yetiştirme yoluna giritdlğini ve bu öğretim
yrlında m€zurt, vereceğini yukarda belirErıiştik. L2
Mart Döneminin eğitiminıizde kalıcı sorrrrçlan ola,ı:ak
gördüğrimüz bu yollar temelde eğitim süresinin is-
rafçr bir yolla uzatrlmaısr olduğu halde "Amerikaır
standartlanna uygun" öğretmerr, yetiştirrne ile öğü-
nen yöneticilerimizin Türkiye gerçeğtne göderini ka-
padıklannn kenıdi ağızlannda,rı a4ıklaııması olarak
kabu] etmek gereılrir.

Ögretmen yetiştirme girişimlerinin tarihsel konu-
munu çizme işini sonuçlandrrrrken sorı bir noktarrın
daha belirtilmesi yararlı olacak. Şimdiye dek öğret-
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men g}ruI}a,rınrn prograırılarında fada bir değjşiklik ya-
pdmamıştı. Bir az şimdiki adla,rıdınlrrıasryla "özel alan
eğitimi" biraz da, pedagoii dersleri verilmek]e yetinil-
rnekteyü. Bu iki grup derslerin üğer eğitim kurumla-
rrmrzda olduğu gibi yetersidiği tarüışı_lmayacak denli
belirgindi. Temel Kanun'da brrnlara ek olarak genel
kültür der,sleri okutulmasınr gerekli görmüş ve Do-
kuzuncu Şurada d,a bu dersler şöyle saptanmrştrr:
Tünkçe, Devrim tariif, ,lniltür tarihi, beden eğitimi,
yahancı dil. Ders konuJarrna bakıldığinda hemen
anlaşüacağı gibi bu dersler bir dtiuıya görüşü kazaa-
dınlmasını sağlayacal< «senel külttir" dersleri değil-
dir. Oysa Şura toplanrnadan önce bölgelerde öğret-
menlerlo yapılan topla,rıtılarda öğretmen yetiştirilme-
siyle ilgili gprçekçi bilgiler derlenmişti. Sözgelimi Şü-
rayla ilgili kitapta da yer alan öğı:etmenlerin düşün-
celerinden şu bölüme eğitimci olarak katılmayacak
kişinin varlığnı düşünememekteyiz :

"öğretm.en yetiştiren kurumlara gerekli dersler
konu]a,rıak geleceğin öğretmeni, toplumlarrn tari]ısel
gelişimini, tarihsel olaylarrn ekonomik ve sınıfsaJ
nedenlerini, kendini, insanı, içinde yaşadığı toplum
ve dünyayı bi]imsel olarak tanıyabilecek, çağmrn
öğretmeni ola-bi]ecek bir biçimde eğitimden geçiril-
melidir.,

Böyle bir dünya sonişü kaaaıımasını gerekli gör-
düğümüz öğı:etmenin yetiştirilmesinde yukanda ad-
lannr verdiğimiz göstermelik ders yetersizliği a4ık-
tır. I(a,ldı ki öğretmen yet§tiren kurum]aıda yıllar-
dır doğru dürüst ders bile yapılmamaktadrr.

Ögretmen yetiştiren kurumlarda geııel kütür
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derslerinin açık biçimde ihmal edilmesinin kapıkulu
tipi öğretmen yetiştirme isteğiyle yakın bir ilişkisi
vardır. Nitekim bir dünya görüşü kazanmadan yeti-
şen öğretmenlerin öğrencileriyle yeterli diyalog ku-
ramadığr, öğrenci b,aşarrsızlrğının gerçek nedenleri-
ne inernedigi, emekçi srnrflarrn yanında siyasal ta-
vır al,amadrğı, kendisini srnrfrna hapsedip elindeki
ders kitabınr takrir etmeyi öğretmenlik sandığı, de-
mokratik haklarrnı korurnakta örgütü içinde yer aJ-

madığr gözlenmektedir. Özellikle teknik öğretmenler-
de görülen bu durum öğretmen yetiştirme so,runlan-
nrn en önemli yanlarrndan biridir. Bozguncu, kapı-
ku]u, sürüngen tiplerin öğr,otmen, o],arak bulunmasrn-
da diğer etmenlerin yaninda genel kültür eksikliği-
nin rolüne dikkat etmek gerekir. Sorumluluk duyan
öğretmenlerin ise ders konuJarır!ın drşında okumak
ya da siyasal etkileşim yoluyla yetiştikleri de bir ger-

çektir.
Öğretmen yetiştirmeııin tarihsel konumu üzeriı-

de bu kısa özet]emenin sonucunu çrkarırsak köy ensti-
tüleri dışındaki girişimi,eri,n, dış etkilerle, Türkiye'nin
gerçeklerinden kopuk, dejenere edilmiş girişimler ol-
duğunrı soyleyebiliriz.

SORUNLAR vE öNnnİınR
1. Brgü, görüien ilk sorun öğretmen yetiştiren

kurumlardaki faşist örgütlenmedir. Yasalara karşr
lıiçimde alrnan öğretmen ve öğrencilerin dur-um],arı-
nra, ödün verilmeden çözümü gerekmektedir. Döğtiılen,
kovulan binlerce öğretmen ve öğrencinin hak]a,rrnrn
verilmesi v,e kayrplari.nrn krsa s.iirede telifisi yoluna
gidilirken yasa drşı yollarla. kurumları raylanndan
çıkara,nlarrn yakasına yapışılıp mahkemelere sevke-
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dilerek y,argıla,rrmaJannrn sağlanmaşr zonunludur.
Son yıllarda gazetelere yansryan dunırndarı da,ha va-

him biçimde parti öreütü biçimine getirilen kurum_
lann dernokraıtlaşhrılmasında sürek]i usraş gerek-

mektedir.

2. Birinci bölümde verdiğimiz çizelgelere dikka,t
edilirse Türkiye'de hatkın zorun]u eğntiıni çöztiüeme-
miştir. ÖŞetmen yetiştiıırıe işinde hayalden gerç€-

ğe deuı,ülmeli, öğretme1 oltullan hiç zaman geçirile-
meden yeniden a4ilmalıdır. Öğretmen meslek lisesi,
adındanba^şka, öğretmenlikle ilsisi kalmadığındarı
yeniden açılmalı demekteyiz. ful yıllık eğttim enstitüsü
girişimine hemen sorr verilmesi zorunludur. Bu kad-
^o ile bu lgıırumların ytirtitülmesi ola,rıağı yoktur. Te-

mel eğitim birinci ka,demesine şnrf öğretmeııi, öğ-
retmen olrullarrndaır yetiştirilirken bir yıllık gerçek
bir stajyerlik uygulalnası getirilmesinden y,aJra uy-
gulamaya girilerek, bu dtınemin öğetmenin yüksek
öğrenimine sayrlma,sı, sonına gerçekçi yal<laşım ola-
caktrr.

3. Eğitim teknolojisinin ve son bi]imsel a,raş-
trnnalarrn öğretmen örgütüyle işbirliği yapa,rak ge-
liştirilmesi ve dÖnenmesi yapılmaJıür. Yoksa, mes-
lekten koprık olrul denemeleriniıı yeni sorunlar ekle-
mekten başka sonuç doğuraca$ kuşkusuzdur.

4, Mektupla öğretmen yetiştirme işinden vazge-
çilmelidir. Buna karşılık eleştirilmeye bile değmiye-
cek birtakrm kişilere dinlenme ve yolluk verme bi-
çiminde yürütülen "hizmet içi eğitim" yerine mektup-
la öğretim geçirilmelidir. Öğretmenin sürekli bilgi-
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sini yenileme ve meslekte ilerlemesine ka,tkıda bu-
lunacak tipte bir mektupla öğretimin hizme,t içi eği-
timi olarak çok yararlı olacağı düşünümelidir. Yani
öğretmen okulu çıkışlrlarrn bir yaadan kendilerini
yenilerken bir yandan da ortaöğretime öğretmen ola-
rak yetişmelerinde ise yarayabileoek bir olarıağı
yüksek öğretimde yığılmayı çözmede olumsuz bir bi-
çrmde öğretınenlik mesleğine yansıtmayla savaşım
verilmesi kaçınılmaz olacaktır.

Öğretmenlik mesleğine girip hizmet veren kişinin
mektupla öğretim yoluyl,a hizmet içi egitiminin yapıl-
masr, belli kurs ve seminerlerle desteklendiğinde me§-

leğin kaiitesini yükseltme olanağı da az bir masrafla
sağlanabilecektir. Böylece olumsuz bir hizmet içi eği-
timin son bulmasr d,a sağlanabilecektir.

5. Bölgesel farkla,r ve kırsa] kesirn dikkate alı-
aarak öğretmen yetiştirilmesine girişilmek zorunda-
dır.

6. Öğretmen yetiştiren kurum]ar hangi düzeyde
olursa olsun derslerinin yeniden saptanmasr ve prog-

ramlarrnın demokratlaştrrrlmasr zorunlu hale gelmiş-
tir. Özel alan eğitiminin ikinci plıina itilerek genel
kültür derslerinin demokrat bir nitelikte prograrnlan-
masr gerekmektedir. Bu konuya ağırlık verilmesi, ön-
celikle ele alrnması gereği açıktrr. Özel alan dersle-
rinin programlarrnın geİiştirilmesi de artık kaçınıl-
maz olmuştur. Irkçı, şöven, anti-demokrat cler,slerin
derhal kaldırılması için savaşrm verilmelidir.

Öte yandan çağdaş Cüzeyde çeviri ve telif kay-
nak kitapların belirlenerek öğretmenlerin kişisel se-

öı



çeneklerinin çerçevesinin belirlenmesi uygun olacak-
trr. Özellikle eğitim enstitülerinde görülen birbirin,-
den çok farklı bilgilerie öğretmen yetiştirilmesinin
böylece önüne geçilmelidir.

Bu arada öğretmenlerin eskiden beri bir sorun
olarak üzerinde durdukları tek ka5maktan öğretmen

yetiştirilmesi işi genel kültür ve pedagojik formasyan
birliği biçiminde anlaşılarak özel alan eğitimleri
ne olursa ol un, aynr ilerici, demokrat bir dünya görü-

şü kazanmış öğretmen yetiştirilmesi yoluna gidilme-
lidir. Üniversite, akademi ve yüksek okulların öğret-
men kadroları da aynı biçimde öğretmenlik formasyo-
rı.u kazanmış kişilerce kapatılmalıdır. Bugürı her ara,ş-
trrma doktorası yapmış kişinin bu kurumlarda ders
okutabilmesi, öğre:nmenlik mesleğinin yeterinoe anla-
şrlamaınasrnrn bir sonucudur. Meslekle birlik, gerçek
bir öğretmen]ik forma,syonu birligi ola,rak anlaşılma-
lıdır.

7:. Ögretmen ye,tıiştinen kurumlann d,ernokrat
bir yönetime kavuşturulnıasr gerekmektedir. Bunun
için de öğrenciler, yönetime ı,e ders programlarrnrn
hazı,r]anmasrna katılmalıdırlar. A]l,ende dönemi Şili'-
şiniı bu açı.dan örnek olacak deneyimlerinden öğret-
men yetiştiren, kurumlarda yararlanrlmalıdır. Böyle-
ce öğretınen adayları.nın kendi so,run]annr çözme işin-
de kendi kararlarıyla hareket etmeleri mesleğe önem-
li bir ]<atkı olacaktır. Ku,rumlardaki öğrenci ,sorun-
larııırn çözümü yolunda öğrenci örgütlerinin eükin rol
almalan geregine kurumlarrn yönetim ve öğretmen
kadroları inanarak yer almaları gerekir. (Hernen a-
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ruınsatalım ki }tracettepe ve DTCF de yapılan bir iki
çalışma dışırıda öğn:efirıerı yet§tiren kurıı:rılardald
öğremci soruniarrna nesnel bir yaJıla.şrm sağilayarL a,
raştırm,a yok denecek kadar azdır. Carı güvenliği ve
öğrenim özgürlüğü kavgasrnrn verildiğt sorr, dönemde,
böyle a,raştı.rmalann yapılmaslnı, doğ,al karşılamakla
birlilçte öze]likle eğitim enstitülerinirı devrimci öğren-
ci örgütlerinin kendi sorunlarıyla ilişkili ara,ştrrma-
lar yaparak yönetime katıldrklarında çözüm getirme-
ye yönelmeleri gerekmektedir.)

8. Öğretmen yetiştiren kuromlaıdaiıi görevli
gtiıpvli öğnetmenleriıı nitelikleri son on yıtda giderek
beulrntış, en sonunda yeteneksiz kişilerin işgaline uğ-
rq,mıştrr. Bu öğretrrıen kadrolannın herrrerr tasfiye
edilmeleri ve k,unımlard,a yaphklan yrlucr eylemlerin
heşabıııı bagımsız yargıçlar önünde vermeleri sağları-
ma,Irdrr. Eğer bu kadrolar, kı:rumlarda tııtıılurlarsa o,
ku]ları demokratlaştrrma olanağı bulune,bileceğini
sarımamakta,yız. Unutulmasrn ki, esl<rtanıoları da ay-
nen korumak, öğetmen yetiştiren kurumlard.a.rr bek-
lenenleri gerçekleşti.rmoye yetmeyecektir. Çünkü MC
den önce de kuıumlarııı öğretmen kadılola,rı türlü yol-
larla dejenere edilmiş idi.

9. Türkiye'nin bugün öğretmen açığı gerçek an-
la,mda bilinmemektedir. Çünku okulla^şına düzeni tü-
müyle bozu]çtur. Standart okul üpleri belirlenip hat-
kın gerçek eğitimine yönelindiği srrada öğretmgn
sayrlannrn gerçek bir arılaırır ortaya çı.kabi]ir. Yani
eğitim düzeninden kopuk öğretmen yetiştirilmesi dü-
şünüerrıez. Öte yandan aüık gideneorıeyecek bir ger
çek varsa, Doğu Anadolu'ııun eğ{tim ba,kımındarı ge-
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ri bıraktırılmış biçimi, öğretmen sayıl,arrnda ve nite-
liğinde de kendini göstermektedir. Bu durum dikkato
alrnarak yeni tip öğretmen yetiştirilmesine yönelme
zamanı gelip geçmektedir.

10. Yüksek okut öğrencileri_ üzerinde ara,ştrrina
yapanlarn, karşilaştıklarr önemli bir gerçek, başka
kurumlarrn srn&vrnda yeterli olamaya,rıların, öğret-
men yetiştiren kurumlara, hiç olmazsa bir öğretmen
olsun görüşüyle, girdikieri görülmektedir. Bu durum
1968'deki TÖS'ün düzenlediği D.E.Ş. sında da saptarı-
m§ ve "öğretmenliğin orta zekA]ılar m,eslegi" olma
yolunda olduğu yargrsrna va,rrlmıştr. Bu yargr, sert de
olsa, katılma,yanlar bulunsa bile bir gerçeği vurgula-
dığı açıktrr. Daha sonra Hacettepe Üniversitesinde
yapılan ar,aştırmalar da öğre,tmenlik mosieğinin çe-
kici o]madığı, başka iş bulunamadığı için yönelinen
meslek olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bugün
meslekten kaçış oranr yüksektir.

Ögretmenlik mesleğinin çekiciliğ.ini yitirmesinin
iki önemli nedeni var: politik baslıular ve öğretmenli-
ğin maddi yetersizliği. Bu iki sorun çözümeden öğ-
retmenlik rnesleğini çekici bir biğmde kavuşturma o-
lanağı yoktur. Burjuvazinin ke-.ıdi isteklerini karşıla-
yacak biçimde öngördüğü ortaöğretim ve ytiıksek öğ-
renimle girile1 rsr,afçr bir eğitim düzeni halkn ge-
nel eğitimi aıılamr taşrmadığı için, bu bozuk eğiüm
düzea.,inde öğetmenin kendiliğinden saygrrılü ka,zaıı-
ıııesr ya da ba^zı iyi niyetli yöneticilerin girişimlerin-
den umut beklenmesi boşunadrr.

. öğretmenlik mesleğ{nin çekici otrma.masr sonucu-
nu doğura,rı nedenleri ortadan kaldı.rma^rrın yolu, kişi-
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sel iyi niyet girişimleri ya da baş,kalarının lütuflany-
la çöztilemeyeceğt bilincinde olarrlarr1 örgütsel kav-
gasrnı daha bilinçle sürdürmek zorunluluğudur.

Sonıı.ıç olarak şu nolrtaya ulaştığımızt sanlrtm :

Öğretmen yetiştirilmesinin sorunları genel eğitim so-
runlarındaıı, eğitiı:n sorunlarımw da, üke genelindeıı
kopuk değildi.r. Bu bakımda,rı arıa @züm yolu bu nolr-
tadan yola çıkarak aranırken, öğretmenlik mesleğini
çekici kılabilmek için GREVrİ-ropıu sQ_z]r.nşılmr,İ
SENDİKA HAKKININ KAZANILAİ,AK İŞÇİ SİNİrİ_
NIN YANINDA AGIRLIGIMIZI DUYURİ\IALIYZ.

Böylece, politik baskrlar karşısrndıa srnıf,sa.I yeri-
mizi alabildiğimiz ve öğretmenliğin maddi sorunlarr-
nr emeğimizin karşılrğı olar,ak çözelbildiğimiz orajrrda,
saygınlık l<nzarıacak ve nitelikli öğretmeo.ı yetiştiril.
mosini, efendilerin soyleüği Amerikan standardına
uygun olma,sa da sağlamrş olacağız.
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