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kul sınıf öğretmenim Neyir Türkaslan’a...
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İlk söz

Tahmin ediyorum Türkiye’de yaşı 60’ın üzerinde olanlar ara-
sında anaokuluna gitme şansını yakalamış nadir bireylerden bi-
risiyim. Üst kat komşumuz Fikret Abi beni bisikletinin ön demi-
rine oturtup Bakırköy İskele Caddesi, 73 numaralı evimizden is-
tasyonun hemen arkasındaki anaokuluna her gün götürüp geti-
rirdi. Yaşım erince herkes gibi ben de ilkokula başladım. Cengiz 
Topel İlkokulu’nun inşaatı henüz bitmemiş olduğundan, ilk yılımı 
(1885’te Bakırköy’ün ilk Türk okulu olarak hizmete açılmış olan) 
Behramağa’da okudum. Hem anaokulunda sosyalleşmeyi hem de 
evde annemden okuma yazmayı öğenmiştim, bu yüzden ilkoku-
la başlangıç benim için epey rahat olmuştu. Belki de bu erken çı-
kış sayesinde, belki de Neyir Türkaslan gibi çok iyi bir sınıf öğ-
retmenim olduğu için, başarılı bir ilkokul dönemi geçirip İstan-
bul Lisesi’ne girdim. Yedi yıllık ortaöğretim sonrasında Boğazi-
çi Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi aldım, sonra da Univer-
sity of Florida’da doktora yaptım. Geriye dönüp baktığımda tam 
23 yıl formel eğitim almış olduğumu görüyorum. Sonraki 34 yıl 
boyunca da öğretim üyesi olarak formel eğitim sisteminin içinde 
kaldım. Binlerce öğrenciye ders vermenin yanında birçok kurum-
da akademik yöneticilik yaptım. Neredeyse 60 yıldır dünyanın üç 
farklı kıtasında eğitim kurumlarında farklı rollerde bulunmuş bi-
risi olarak diyorum ki, tüm dünyada ve özellikle Türkiye’de eği-
tim sistemi iflas etmiştir.

Tanıdığım herkes formel eğitim aldı. Kimisi daha kısa, kimisi 
ise daha uzun, bir süre için “okul”a gitti. Hiç kimse okulu sorgu-
lamadı. Herkes gidiyordu. Zaten mecburiydi. Madem toplum eği-
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time bu kadar önem veriyor ve kaynak harcıyor, demek ki bu ma-
kul ve önemli bir aktivite diye düşündük muhtemelen. Dünyanın 
tüm eğitimli ve zeki insanları bu merkezi sistemi kurmuş oldu-
ğuna göre okula gitmeden mutlu olmanın ve topluma yarar sağ-
lamanın mümkün olmadığını düşündük. Sonuçta bunca yıllık de-
neyime dayanarak büyüklerimiz mutlaka mantıklı ve bilimsel bir 
sistem kurmuşlardır dedik. Peki bu “okul” hep var mıydı? Okulun 
tarihçesi nedir? Ne zaman ortaya çıktı?



BÖLÜM 1 

Okulun tarihçesi 

Bilim insanları arasında görüş ayrılıkları olmakla birlikte, ge-
nellikle kabul gören görüşe göre ilk “insansı” tür olan (ve Ho-
mo Erectus ile Homo Sapiens’in atası kabul edilen) Homo tü-
rü Afrika’da 2.5 milyon yıl önce ortaya çıktı. Ateşi kullanmaya 
300 bin yıl önce başlayan insan, dil kullanımına ise 70 bin yıl ön-
ce başladı. Dolayısıyla insanlık tarihinin çok büyük bir bölümün-
de eğitim “dilsiz”di, yani gençlerin öğrenmek için iki alternatifle-
ri vardı: 1) Başkalarını (özellikle büyüklerini) izlemek 2) Dene-
me-yanılma. 50-150 kişilik kabileler halinde yaşayan avcı-toplayı-
cı toplumlarda gençlerin hayatta kalabilmek için edinmeleri ge-
reken becerileri izleyerek veya deneyerek edinmeleri, öğrenme-
leri mümkündü. Bu toplumlarda geçerli olan beceriler arasında 
şunları sayabiliriz: hızlı koşmak, güçlü ve atik olmak, iyi görmek, 
duymak ve koku alabilmek, taş işleyebilmek, iz sürmek, yön bul-
mak, etraftaki bitki ve hayvanları tanımak, mızrak kullanmak ve 
ateş yakabilmek. Görüleceği gibi bu toplumlarda oyun ile yaşam 
arasında net bir çizgi yok ve yiyecek bulabilmek için yaratıcılık 
sürekli körükleniyor. Yani aslında öğrenmek için mükemmel bir 
ortam!

Bilişsel devrim ile tarım devrimi arasında geçen 60 bin yıl sü-
resince kabile gençlerinin hayata hazırlanmasında dilin kullanıl-
dığını varsayabiliriz. Böylece izleme ve deneme-yanılmanın ya-
nında başkalarının deneyimlerini dinleme de tarım devrimi önce-
si insanı için eğitimin bir parçası haline geldi. İnsanlığın bulduğu 
en etkili iletişim aracı olan masal/hikâye (ateş etrafında oturup 
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yaşlıları dinleyen bir grup genci göz önüne getirin) öğrenme ikli-
mini daha da mükemmelleştirdi.

Birçok yazara göre (Diamond, 1997, Harari, 2014) insanlık ta-
rihinin en önemli dönüm noktası olan tarım devrimi günümüzden 
10 bin yıl kadar önce gerçekleşti. Topaktan daha fazla ürün alabil-
mek için insanlar tarlalar oluşturup tarlaların yakınlarına yerleşim 
merkezleri kurdular, ilk defa mülk sahibi oldular. Böylece yerleşik 
yaşama geçen insan tüm alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kal-
dı. Amaçlanmış olan ürün fazlası insanın başına büyük dertler açtı. 
Ürünün fazlasını saklayabilmek için depolar oluşturuldu. Ürün faz-
lası hırsızlık kurumunu geliştirdi. Hırsızları engellemek için bir gü-
venlik kurumu oluşturuldu ve bu kurum da topluma hiyerarşi ge-
tirdi. Bu kurumun başındakiler sağladıkları hizmet karşılığı ürün 
fazlasından pay talep ettiler, böylece derebeylikler oluştu. İnsanla-
rın birlikte yaşayabilmeleri için yeni kurumlar ve araçlar geliştiril-
di: devlet, yazı, para, hukuk ve organize din. İnsanın tarımsal üre-
timi artırmak amaçlı girişimi beklenmedik bir toplumsal devrim-
ler zincirine yol açmıştı. Tarım devriminin öngörülemeyen sonuç-
ları arasında kıtlıklar, salgın hastalıklar, mülk mücadeleleri, savaş-
lar ve yeni bir hiyerarşik toplum vardı.

Peki insanlık tarihini altüst eden tarım devrimi, eğitimi na-
sıl etkiledi dersiniz? Hiçbir olumlu etkisi olmadı! Tarım devrimi-
nin tek işgücü ihtiyacı, tarlada çalışacak ırgatlardı ve bu ırgatla-
rın eğitimli olması gerekmiyordu. Çok genç yaştan itibaren ço-
cuklar anne ve babalarına tarlada yardım ediyor ve “mesleği” on-
lardan öğreniyorlardı. Toplumda sosyal hareketlilik olmadığın-
dan, ırgat bir ailede doğan bir çocuk ancak ırgat olabiliyordu, do-
layısıyla toplumun, bireyleri eğitmeye ihtiyacı yoktu. Tarla işi gü-
nün önemli bir kısmını alıyor ve çok tekrar içeriyordu, ama özel 
bir eğitim gerektirmiyordu. Dolayısıyla çocuklar çok küçük yaş-
tan itibaren ya tarlada ya da ev işlerinde çalışmaya başlıyorlardı. 
Tarım devrimi sayesinde çocukların yaşamı avcı/toplayıcı beceri-
lerini edinmek amaçlı daha serbest ve yaratıcı bir yaşamdan tar-
la işçiliğine (veya tarımsal köleliğe) evrilmişti. Tüm insanlık için 
birçok olumsuzluk getiren tarım devrimi çocukların yaşamını ve 
gelişimini de epey kötü etkilemişti.
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Tarım devriminin getirdiği bireysel mülkiyet, topluma mülki-
yet farklılıklarına dayalı bir hiyerarşi getirdi. Toprağı olmayanlar, 
olanlara hizmet etmeye başladılar. Toprağı olanlar da toprağı ol-
mayanları çalıştırarak zenginliklerini artırabileceklerini fark etti-
ler. Bunun sonucu olarak da derebeylerinin ve lortların yanında 
işçileri ve hatta köleleri de içeren hiyerarşik bir toplum yapısı or-
taya çıktı. Bu yapıda insanların büyük çoğunluğu alt tabakalarda 
idiler. Hizmetkâr, serf, işçi, köle takımından beklenen en önemli 
özellik itaatti. Çocukların öğrenmesi gereken en önemli ders ise 
kendi arzularını ve amaçlarını bir kenara bırakıp üstlerine hür-
met göstermek ve itaat etmekti. Tarım devrimi formel eğitimi ge-
tirmemişti, ama çocukların hür ruhlarını kırmayı ve onları köle-
leştirmeyi yaşam biçimi haline getirmişti.

Feodal düzen çok uzun sürdü. Otokratik devlet yapıları ile 
el ele veren sömürücü ekonomik kurumlar binlerce yıl azınlığın 
amaçlarına hizmet edebilmek için çoğunluğu ezmeye devam et-
tiler. Ortaçağ sonrası Aydınlanma dönemi de bu düzeni değiş-
tirmedi. Feodal düzenin yıkılması endüstri devrimi sonrasında 
İngiltere’de başladı. Uzun süren mücadeleler sonucunda sömü-
rücü ekonomik kurumların yerini katılımcı ekonomik kurumlar, 
otokratik devlet yapılarının yerini de (hemen demokrasi olmasa 
da) daha katılımcı yapılar almaya başladı. Bu değişimin başaktö-
rü teknolojinin getirdiği ekonomik fırsatlardan pay almak isteyen 
yeni burjuva sınıfıydı. 

Fakat bu yeni dünya düzeni de çocukların yaşam kalitesini 
yükseltmedi, hatta daha da kötüye götürdü. Fabrika sahiplerinin 
de tarım ağalarının olduğu gibi olabildiğince ucuz işçiye ihtiyaç-
ları vardı. Toplumun alt tabakası tarım işçiliğinden fabrika işçili-
ğine geçmişti, ama şartlar pek değişmemişti. İşçiler hâlâ haftanın 
yedi günü, günde on iki saat, son derece zor şartlar altında çalı-
şıyorlardı. En ucuz işçiler de çocuklardı. Tarla işçisi iken hiç ol-
mazsa temiz havada ve güneş görerek çalışan çocuklar şimdi ka-
ranlık, kirli ve kalabalık fabrikalara tıkılıyorlardı. Bu şartlar al-
tında binlerce çocuk büyüyemeden tükenip gitti. Endüstri devri-
mi İngiltere’de 1700’lerin başlarında başlamış ve köle ticareti ise 
1807’de yasaklanmış olsa da çocuk işçiliğini düzenleyen kanun-
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lar ancak 1800’lerin sonunda çıktı. Bu kanun ile dokuz yaşından 
küçük çocuk çalıştırmak yasaklandı ve haftalık iş süresi 10-12 ya-
şındaki çocuklar için 48 saat, 13-17 yaşındaki çocuklar için ise 
69 saat ile kısıtlandı. Özetle, tarım devriminden sonra eğitimden 
anlaşılan şey çocukların hür ruhlarını kırmak, oyun ve keşif tut-
kularını, meraklarını köreltmek ve tarlada veya fabrikada ustala-
rının emirlerini yerine getirmeyi öğrenmelerini sağlamaktı. Avcı/
toplayıcı toplumların çocukları çok daha mutluydular ve çocuk 
mutluluğu tarım devrimi sonrası sürekli aşağıya doğru gidiyordu.

Peki tarım ve endüstri devrimlerinin tetiklemediği formel eği-
timi ne tetikledi? Formel eğitim ilk önce hangi seviyede başladı? 
Günümüzde eğitimi düşünürken, akla ilk-orta-lise-üniversite sıra-
laması gelir. Fakat tarihteki ilk formel eğitim kurumları üniversi-
teler, formel eğitimin tetikleyicisi de din oldu. Bologna Üniversi-
tesi (1088) ve Paris Üniversitesi (1170), 10. ve 11. yüzyılın manas-
tır ve katedral okullarından doğdular. Birçok kaynağın en eski üni-
versite olarak Bologna’yı kabul etmesine karşın, Guinness Dün-
ya Rekorları kitabı dünyanın en eski diploma veren üniversitele-
ri olarak Fas’taki El-Karaviyyin Üniversitesi (859) ile Mısır’daki El-
Ezher Üniversitesi’ni (970) işaret ediyor. Tahmin edilebileceği gibi 
bu iki üniversitenin de temel amacı dini bilgileri yaymaktı. 

Günümüzün terimi ile bu ortaçağ üniversiteleri aslında bi-
rer “ilahiyat” okulu idiler, fakat zamanla farklı alanlarda da eği-
tim vermeye başladılar. Batı’da eğitimi kilisenin kontrolüne bı-
rakmak istemeyen bazı devlet yöneticileri veya belediye başkan-
ları kendi üniversitelerini kurdular (örneğin Napoli Üniversitesi 
ve Köln Üniversitesi). Bunların yanında tamamen öğrenci ve öğ-
retim üyeleri tarafından “özel üniversite” diyebileceğimiz, belirli 
mesleklere yönelik üniversiteler de kuruldu (örneğin Padua Üni-
versitesi). Yani ortaçağ üniversitesini kilisenin tetiklemiş olması-
na rağmen, kısa bir süre içinde kilisenin daha az etkisinde olan, 
(nispeten seküler diyebileceğimiz) üniversiteler de kuruldu. Te-
mel amaçları profesyonel yetiştirmek olan bu birinci kuşak üni-
versiteler, din adamının yanında kâtip, avukat ve devlet memuru 
da yetiştirdiler; gramer, retorik (söylem), mantık, matematik, ge-
ometri, astronomi, felsefe ve müzik dersleri verdiler. 






