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Giderek daha fazla çocuk ve genç e¤itim görüyor, okur yazar say›s› ve ülkenin
ortalama e¤itim ve bilgi düzeyi art›yor. Demek ki e¤itim giderek demokratiklefliyor.
Bu da kimsenin karfl› ç›kamayaca¤› kadar iyi bir fley.
Ama “giderek daha fazla çocuk ve genç e¤itim görüyor” cümlesi eksik ve eksik oldu¤u için de yan›lt›c›. Do¤rusu flöyle olmal›yd›: Giderek daha fazla çocuk ve genç ayn› e¤itimi görüyor. Çünkü e¤itim sistemimizin yap›s› merkezi. Her fley Ankara’da belirleniyor. Sadece müfredat de¤il, e¤itim sisteminin ilke ve yöntemlerinden ö¤retmenlerin düzeyine, kitaplar›n sayfa say›s›ndan okullar›n fiziksel koflullar›na ve ö¤renci ve
ö¤retmenlerin giyim kuflam›na kadar e¤itimle ilgili her fley tek elden belirleniyor.
Herkesin ayn› e¤itim sisteminden geçmesinin sak›ncas› belli: Bireylerin ayn› boyutta düflünmelerine, sivriliklerinin, özgünlüklerinin, yarat›c›l›klar›n›n törpülenmesine, birbirlerine benzemesine yol açar. Ama tek tip e¤itim sisteminin bana kal›rsa bundan çok daha vahim bir sonucu var: Ne kadar çok kifli ayn› tip e¤itimden geçerse,
e¤itimin düzeyi o kadar düfler, e¤itim o kadar vasatlafl›r. Bunun nedeni gayet basit:
Binler için müfredat haz›rlamak baflka, yüzbinler için baflka, milyonlar için baflka...
E¤itilen kifli say›s› binlerden milyonlara f›rlad›¤›nda, e¤itime yeni kat›lanlar›n seviyesi ister istemez di¤erlerinden daha düflük olur ve yeni sistem milyonlar›n ortalama zekâs›na, karakterine, yap›s›na, kapasitesine, düzeyine adapte olmak zorunda kal›r.
Örne¤in, zorunlu e¤itim 5 y›ldan 8 y›la ç›kt›¤›nda e¤itilenlerin ortalama seviyesi düflmüfltür, çünkü zorunlu olmad›kça e¤itim görmeyeceklerin seviyesi, zorunlu olsa da olmasa da zaten e¤itim göreceklerin seviyesinden do¤al olarak daha düflüktür.
Bu yüzden s›n›f›n ortalama seviyesi yeni kat›lanlarla birlikte an›nda düfler. Müfredat ve genel e¤itim anlay›fl› da, ö¤rencilerin seviyesine ayak uydurmak için bir iki y›l
içinde de¤iflir. Do¤rusu da budur... Do¤ru ama yanl›fl›n do¤rusu...
Özetle söylemek gerekirse, merkezi e¤itim sistemi ancak vasat insan fabrikas›
olarak nitelendirilebilir.
Ülkemizde e¤itimin tek tip olmas›n›n nedeni hiç kuflkusuz siyasidir. Devlet vatandafl›na ve ö¤retmenine güvenmemektedir. Özgürlük tan›sa, kimbilir çocu¤un
beynine neler neler, hangi hurafeler ve sapk›n ideolojiler sokacaklard›r; iyisi mi e¤itimi tek elden ben belirleyeyim diye düflünür devlet.
Bu tamamen yabana at›lacak bir kuflku de¤ildir do¤rusu. Mutlaka özgürlükten
yararlanmak isteyen karanl›k kafal›lar, sap›k fikirliler, cahil cühela ç›kacakt›r. Öte
yandan e¤itime özgürlük tan›mak demek, e¤itimin tamamen bafl›bofl kalmas› anlam›na gelmez. Denetim mekanizmalar› sonuç olarak devletin elinde.
Benim düflüncem yaz›n›n tonundan belli: ‹yi, do¤ru ve güzel önünde sonunda
mutlaka kazan›r, yeter ki farkl› düflüncelerin, yaklafl›mlar›n, yaflam ve varolufl biçim
ve felsefelerinin önü kapat›lmas›n, onlara bir flans tan›ns›n. Özellikle
var olan sistem hiç de gurur duyulacak bir durumda de¤ilse ve iyileflme ihtimali de yak›n ya da uzak gelecekte görünmüyorsa.
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