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Devamı 2. sayfada

Sınıflı Toplumda Eğitim Eşitsizliği
Christoph Butterwegge
Aslında yüksek nitelikliler genelde düşük va-
sıflılardan daha fazla gelir elde ediyor ve iş-
sizlikten daha az etkileniyor. Bir kişinin eğitim 
düzeyi ile sosyoekonomik statüsü arasında ise 
doğrudan bir bağlantı bulunmuyor: İnsan akıl-
lı ve yine de dilenecek kadar yoksul, ama ay-
nı zamanda çok budala ve yine de çok zengin 
olabilir. Öyleyse eğitim yoksulluğa karşı ne ke-
sin bir çözüm ne de olağanüstü zenginlik bi-
riktirmek için temel bir ön koşuldur, çünkü şir-
ket kurucuları ve mirasçılarının zenginliklerini 
çoğaltmak için yüksek mezuniyetlere dahi ih-
tiyaçları yok.

SAYFA 3

PoliTeknik’in 12. ve 13. sayılarında 
(2016) “Alman Medyasına Konu Önerile-
ri” başlığı altında yayınlanan yazı dizisi 
şu paragrafla tanıtılıyordu:

“Almanya’nın on yılı aşkın süredir 
göçmenler dışında tartışacak başka ko-
nuları yok muydu? Ya da medyada, si-
yasi ‘talkshow’larda bu konular farklı 
tarzda, yapıcı bir bakış açısıyla ele alı-
namaz mıydı? Farklı resimler gösterile-
mez miydi? Tarihsel karşılaştırmalar ya-
pılamaz mıydı? Alışıldık konuşmacılar 

Sayıların sessiz dili: Covid-19 ve en 
alttakiler
Bülent Kaya
Halihazırda bulunan ve tek tük rastlanan ve-
rilere göre Covid-19 göçmenleri ve etnik azın-
lıkları nasıl etkilemekte? Amerika Birle-
şik Devletleri’nde Siyah Amerikalılar, Hispa-
nikler ve Kızılderililer Covid-19 pandemisin-
den en fazla etkilenen gruplar. Örneğin, Siyah 
Amerikalılar’da pozitif vaka sayısı Hispanik ol-
mayan Beyaz Amerikalılara göre 2,6 kez, has-
tanede tedavi gerektiren durumlar 4,7 kez, 
ölüm oranları ise 2,1 kez daha fazla. Hispanik 
veya Latino göçmenlerin durumu Siyah Ame-
rikalıların durumuna çok benziyor: vaka sayısı 
2,8 kat, hastanede tedavi gerektiren durumlar 
4,6 ve ölüm oranları ise 1,1 kat daha fazla.

SAYFA 4

Damgalanma Riski: 
Göç deneyimli öğretmenlere  
dönük beklenti ve atıfların analizi 
ve eleştirel yansıması
Nune Tahmasian
Göç deneyimli öğrencilerin okul başarıların-
da desteklenmesi için göç deneyimli öğretmen-
lerin belirli yeterlik ya da kaynaklara sahip ol-
duğu varsayımı ya da atfının, ayrım için ayrıca 
verimli bir zemin sunduğunu belirtmek gerekir. 
Göç deneyimi atfı aynı zamanda daima özel bir 
rol verilmesini içerir. Bu özel rol üstlenildiğin-
de ilgili kişiler öğretmenler odasında “biz” gru-
bunu terketmeye ve göç deneyimli “siz” grubu-
nun bir parçası olmaya zorlanıyor. Böylece kısa 
süreliğine kendini ait hisseden “Ausländer” da-
ima “yabancı” kalıyor. 

SAYFA 6-7

Egemenlik ve Politikleşme  
Arasında Dijitalleşme
Prof. Dr. Heinz Sünker
Korona pandemisi nedeniyle özellikle ‘eğitim 
ve öğretim işleri’ adıyla anılan yapıda yaşanan 
kırılmalar karşısında - aslında o eğitim ve öğ-
retim işleri’ değil, gerçekte çoğu kez bir eği-
timi ve politikleşmeyi engelleme işleridir ve 
amacı meta olarak ‘emekgücünün’ vasıflandı-
rılması için gerekli bir sistemin üretimidir - ba-
zı egemen çıkarlar ve deneyimsiz gözüken bir-
çok kişi - özellikle de gazetecilikte - tarafın-
dan “dijitalleşme ivmesi”nin zorunlu olduğu-
na ilişkin zırvalamalarından sonra, söz konu-
su dijitalleşme süreçleri bağlamında nelerin 
gündemde olduğunun bilincine varma zama-
nı gelmiştir.   

SAYFA 14-15

“Alman Medyasına Konu 
Önerileri“nden Vazgeçilmeli mi?

dışında bu toplumu temsil eden başka 
kimseler yok muydu? 80 milyon nüfuslu 
bir ülkenin savaş, küresel kriz, göç, en-
tegrasyon, radikal İslam, mülteciler gibi 
iç ve dış politika tartışmaları olmasay-
dı, harkulade bir federal cumhuriyette 
mi yaşıyor olurduk? Medya aracılığıyla 
aktarılan gündem hangi konuları gölge-
de bırakıyor? Bu konular bir toplumun 
en canalıcı sosyal ve siyasal sorunları-
nı içinde barındırıyor olabilir mi? Gün-
dem dışındakiler nasıl gündeme taşı-
nabilir?”

+49 haber sitesinde PoliTeknik  
imzasıyla çıkan “Aydın aranıyor! 
Almanya’daki Türkiye kökenli ve düşün-
ce üretebilecek insanlar nerede?” başlık-
lı makalede ise şu tümceler yer aldı:

“Alman kamuoyunda sizi de yakın-
dan ilgilendiren ya da ait olduğunuz 
çevrenin doğrudan nesnesi olduğu bir 
tartışmada izleyici konumunda mısı-
nız? Bu tartışmaların akabinde tetikle-
necek tepkilere ya da çıkacak yasalara, 
sizin de görüşünüzü yansıtan bir söy-

lemle, bir reaksiyon gösterilemediği-
ni, karşı koyulamadığını mı düşünüyor-
sunuz? Hatta bu süreçte sizi sözde tem-
sil eden kişilere daima söz hakkı tanın-
masından mı yakınıyorsunuz? Yanıtı-
nız evetse, o zaman şu, açık bir gerçek-
tir: Demokrasiden dışlanıyorsunuz!”  
(22 Ağustos 2020)1.

Alman medyası, siyasetin belirledi-
ği içerikleri aşarak kendisi gündem ol-
mak isteyen her politik çıkışın üzerin-
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hedefi şaşırması için o kendi üstüne dü-
şen görevi layığıyla yerine getirdi. Şim-
di modern dönemin ağırlığı altında ezi-
len, içine düştükleri acizliği anlamak 
isteyen insanlar komplo teorisyenleri 
(Covid19 protestolarında sıkça bu tabir 
kullanıldı), aşırıcılar, hayalperestler vb. 
nitelemelerle öfkelerinden dahi mah-
rum bırakılmak isteniyor, ancak öfke-
ler katlanarak bir süre sonra tekrar or-
taya çıkıyor, siyasileşerek sola ya da sa-
ğa kayıyor.

Kamu yayın organlarının finansma-
nı için her haneden zorunlu olarak top-
lanan primler (GEZ) bu koşullarda bir 

angaryaya dönüşüyor. “No taxation wit-
hout representation”, 13 Amerikan ko-
lonisi bu parolayla İngiliz kralına baş-
kaldırıyordu: “Temsil yoksa vergi de 
yok”. Yukarıdaki araştırma temsil ol-
madığını tüm çıplaklığıyla gözler önü-
ne seriyor. 

1. sayfadan devam...

den adeta bir silindir gibi geçiyor, baş-
kalarına sınırlı bir söz hakkı dahi tanı-
mıyor.2 O kontrol altında, Alman titiz-
liğiyle rayında tutuluyor. İstediği za-
man istediği bir kesimi kendi aynasın-
da güzel-çirkin, iyi-kötü, eğri-düz göste-
rebiliyor. 

Alman medyasında siyasi tartışma 
programlarının temsil gücünü  
irdeleyen yeni bir araştırma ve yük-
selen öfke

Medyanın taraflı ve siyasetin güdü-
münde olduğu yaygın bir görüş, aşağı-
daki araştırmadan çıkan bulgular da bu 
görüşü destekliyor.

Progressive Zentrum için Pauli-
na Fröhlich ve Johannes Hillje’nin ha-
zırladığı söz konusu araştırma (“DIE 
TALKSHOW-GESELLSCHAFT”), kamu ya-
yın organlarındaki siyasi tartışma prog-
ramlarında toplumun hangi kesimleri-
nin ne derece temsil edildiğine ışık tu-
tuyor. Buna göre programlara davet edi-
lenlerin %42,6’sı siyasi parti temsilci-
si ve %22,9’u da ağırlıklı olarak siyase-
te yakın başkent gazetecilerinden oluşu-
yor. Bu üçte ikilik paydan geriye kalan 
manzara ise şöyle: Bilim alanından tem-
silciler %8.8, bireysel katılım %7,5, eko-
nomi temsilcileri %6,4, kültür %2,8, si-

vil toplum %2,7, kamu idaresi %2,1, sos-
yal alandan temsilciler %1,5; ekonomi 
konularında davetlilerin %80’i ise işve-
ren temsilcilerinden oluşuyor. Araştır-
macılar bu durumların demokratik bir 
sorun olduğunu vurguluyor.

Alman solunun konformist dediği bu 
mecra, son yıllarda özellikle Pegida ha-
reketinin “yalancı basın” suçlamasıy-
la aşırı sağ cenahın darbelerine maruz 
kaldı. 

Alman toplumunun Hartz IV ile ola-
ğanüstü yol kateden kitlesel yoksullaş-
ması ve demokratik meşruiyeti olma-

yan kuruluşların, danışmanlık bürola-
rı ve düşünce kuruluşlarının siyasi sis-
teme dışarıdan müdahaleleri karşısın-
da giderek artan tepkiler basında yan-
kısını bulamadı, aksine söz konusu tep-
kilerin dinmesi, mantıksal boşluğa dü-
şürülmesi ya da itibarsızlaştırılması, 

1 Bkz.: https://www.arti49.com/aydin-araniyor-almanyadaki-
turkiye-kokenli-ve-dusunce-uretebilecek-insanlar-nerede-
2346063h.htm 
2 Çinli sanatçı Ai Weiwei iltica ettiği Almanya’yı terk ederken ka-
muoyunun durumunu şöyle tarif ediyor: “O, açık olmak isteyen, 
ama her şeyden önce kendini koruyan bir toplumdur. Alman kül-
türü o denli güçlü ki, gerçekte başka düşünce ve argümanları ka-
bul etmiyor. Açık tartışmalar için neredeyse hiçbir zemin yok, aykı-
rı  görüşler için de saygı”
3 Eski Alman Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bu makamdaki son 
konuşmasında şu sözleri söylemiştir: „Bu Almanya şimdiye dek 
sahip olduğumuz en iyi, en demokratik Almanya’dır.”

▼

KAMU YAYIN ORGANLARININ FINANSMANI IÇIN 
HER HANEDEN ZORUNLU OLARAK TOPLANAN PRIMLER (GEZ) 

BU KOŞULLARDA BIR ANGARYAYA DÖNÜŞÜYOR
❚

Alman medyasına bu koşullarda ne 
önerilebilir? Koşullandırılmamış ya-
yınlar yapması, tarafsız, çoğulcu ve ba-
ğımsız olması mı örneğin? O zaten “ta-
rihin gördüğü en iyi Almanya’nın”3 do-
ruğa erişmiş demokrasisini taçlandı-
ran güzide bir değerdir, haliyle sırala-
nan önerileri ihtiva ediyor. Aslında bu-
na inanmayanlar kaideyi bozmaz. An-
cak sayıları çok arttı ve siyasal söylem 
egemenliğini bu kesim üzerinde artık 
tahkim edemiyor. 

PoliTeknik
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Çeviri: PoliTeknik

Sınıflı Toplumda Eğitim Eşitsizliği
Federal Almanya’da eğitim fırsatla-

rı Covid-19 kapma riskleri kadar eşitsiz 
dağılmıştır. Her iki konuda da örneğin 
sınıfsal pozisyon, bir diğer ifadeyle sos-
yal köken ve (okula devam eden) çocuk-
ların ailesel artalanı başrolü oynuyor. 
Bu yüzden sosyoekonomik kutuplaştır-
manın nedeninin, ona paralel artan bir 
eğitim eşitsizliğinde ve alt katmanla-
rın kültürel eksikliğinde yatıp yatmadı-
ğı sorulmalıdır. Ya da farklı bir deyişle: 
Defalarca dile getirildiği gibi toplumun 
sınıflara bölünmesinin, herkes için da-
ha fazla ya da daha iyi bir (okul) eğiti-
miyle aşılıp aşılamayacağı sorusu yö-
neltilmelidir. 

”Eğitim yoksulluğu” - Kuşkulu 
bir kavram

Eğitim eşitsizliği üzerine yapılan ya-
yınlar her ne kadar artmışsa da, onlar 
daha çok “eğitim yoksulluğu” konusu-
nu ön plana çıkarıyor. Yanlış anlaşıl-
maya açık ve en azından çok anlamlı bu 
kavram, Berlin Sosyal Araştırmalar Bi-
lim Merkezi Başkanı Jutta Allmendin-
ger (Wissenschaftszentrums Berlin für 
Sozialforschung) tarafından milenyu-
mun arifesinde Alman alan tartışmala-
rına sokuldu. Söz konusu kavram aslın-
da eğitim eksiklerinin sosyal determi-
nasyonuna atıfta bulunuyor ve bu duru-
mu toplumsal açıdan kabul edilemez bir 
durum olarak işaretliyor, ancak – muh-
temelen istemeden – yoksulluk sorunu-
nun kendi kültürel boyutlarına indir-
genmesine katkı sunuyor. 

Eğitim eksikleri genç insanların es-
nekleştirilmiş bir iş piyasasında tutun-
masını kuşkusuz engelliyor. Ailelerin 
yoksulluğu da genellikle çocuklarının 
örgün eğitime devam etmemesine ya da 
herhangi bir mezuniyet elde edemeden 
okuldan ayrılmasına yol açıyor. Ailenin 
yoksulluğu bu durumdan etkilenen ço-
cukların henüz ortaokulda sıkça eğitim 
sorunu yaşamasına neden oluyor. Aksi 
yöndeki etki ise pek de önemli değil: As-
lında kötü ya da elde edilemeyen bir me-
zuniyet gelir fırsatlarını azaltıyor ve iş-
sizlik riskini arttırıyor, ama kişinin re-
fahına, eğer bu kişi varlıklı ya da serma-
yedarsa, neredeyse hiçbir olumsuz etki-
ye yol açmıyor. Aslında kalıcı yoksulluk 
aptallaştırır, ama bu yüzden aptallık hiç 
de yoksul yapmaz. 

Ekonomik ve Sosyal dezavantajlı ai-
lelerden gelen çocuklar eğitimin en bü-
yük kaybedenleri  arasında yer alsa da, 
yoksullukları ender olarak yanlış ya 
da eksik mezuniyetlerden kaynaklanı-
yor. Eksik mezuniyetler ise olsa olsa te-
tikleyici ve güçlendiricidir, maddi dar-
lığın asıl nedeni değildir. Ne var ki eği-
tim eksikleri sıklıkla yoksulluğun kalı-
cılaşmasına yol açıyor, çünkü günümüz-
de bir insanın iş piyasasındaki fırsatla-
rı ve mesleki kariyerleri artan oranda 
ortaokul, lise ve yüksekokullarda edi-
nilen yeterliklerle bağlantılı. Bizimkisi 

gibi kapitalist bir refah ve tüketim top-
lumunda özellikle para, güvenli gelir ve 
mal varlığı kıtlığı ifade eden yoksulluk, 
finansal zorlukların yanı sıra (borçlan-
ma), durumdan etkilenen kesimlerin 
neredeyse yaşamın her alanında zorun-
lu olarak yokluk çekmesi anlamı taşır, 
örneğin sağlık, konut, muhit, kültür ve 
boş zaman ve ayrıca tam da eğitim ko-
nularında. 

1960 ve 70’lerde yaşanan eğitimde 
genişleme dahi okul sisteminin sosyal 
seçiciliğini değiştirememiştir. Eskiden 

yükseköğrenim neredeyse topyekün 
(eğitimli) burjuva çevrelerden genç er-
keklere ayrılmışken, genişleme ile bir-
likte toplum akademikleştirilmiştir. 
Salt iş ve üretim süreciyle ilgili değil, ay-
rıca kişinin toplumsal konumlanışında 
eğitim derecesi önem kazanmıştır, bu-
nunla birlikte sermayedarlık belirleyici 
ve sınıf ayrımı kalıcı olmuştur. 

“PISA şoku” ile eğitim milenyum-
dan kısa süre sonra neoliberalizmin ar-
tan nüfuzu altında bir kez daha değer-
lendi. Aynı zamanda sosyal olan şeyler 
kıymetten düştü ya da değersizleştiril-
di, çünkü yatırıma elverişli bölge özel-
liği için dezavantajlıydı. Yoksulluk o an-
dan itibaren (medya) kamuoyunda de-
zavantajlıların daha sık “eğitime uzak” 
olması ya da mezuniyetlerinin bulun-
mamasıyla gerekçelendirildi. Ama “eği-
tim yoksulluğu” kavramı yoksulluk so-
rununu salt yetersiz okul ve/ya da mes-
lek eğitimine indirgediği için sorunlu 
değil, yani önemli, ama nitekim belir-
leyici olmayan bir yaşam durumu mut-
laklaştırılıyor. Gelir düzeyi ve finansal 
durumu iyi olmayan ailelere bu şekilde 

sosyal dışlayıcı ve damgalayıcı “eğitime 
uzak” etiketi yapıştırılıyor. 

Böylece neden ve sonuç tersyüz edi-
liyor, çünkü giderek ekonomik emirle-
re itaat eden, piyasaya uygun şekli alan, 
bir diğer ifadeyle kapitalist tarzda ör-
gütlenmiş bir toplumda  yoksulluk ne-
redeyse zorunlu olarak eksik ya da ku-
surlu bir eğitimi beraberinde getirir, 
öte yandan günümüzde iyi bir (meslek) 
eğitimi geniş ölçekli düşük gelir sektö-
rü dışında çalışmak için artık hiç de gü-
vence sunmuyor. Aslında yüksek nite-

likliler genelde düşük vasıflılardan da-
ha fazla gelir elde ediyor ve işsizlikten 
daha az etkileniyor. Bir kişinin eğitim 
düzeyi ile sosyoekonomik statüsü ara-
sında ise doğrudan bir bağlantı bulun-
muyor: İnsan akıllı ve yine de dilenecek 
kadar yoksul, ama aynı zamanda çok 
budala ve yine de çok zengin olabilir. 
Öyleyse eğitim yoksulluğa karşı ne ke-
sin bir çözüm ne de olağanüstü zengin-
lik biriktirmek için temel bir ön koşul-
dur, çünkü şirket kurucuları ve miras-
çılarının zenginliklerini çoğaltmak için 
yüksek mezuniyetlere dahi ihtiyaçları 
yok. Tersinden bakıldığında yoksulla-
rın eğitimsiz olduğu önyargısı ampirik 
açıdan çürütülebilir, çünkü sözü edilen-
lerin birçoğu orta ya da yüksek nitelik-
li düzeyde.

Sonuç ve Çıkarımlar

Alman eğitim sistemi çok bölümlülü-
ğü nedeniyle günümüz kapitalizminin 
sınıfsal yapısını zaten yeniden üretiyor. 
“Şairlerin ve düşünürlerin ülkesinde” 
eğitim ne denli piyasaya uygun örgüt-
lenir, bir metaya indirgenir ve yatırıma 

elverişli bölge olmak için yumuşak bir 
faktör haline getirilirse, okul sistemi 
sosyoekonomik eşitsizliği ve toplumun 
sınıfsal bölünmesini o denli çok yeni-
den üretir. Çocuk ve gençler artan oran-
da kamu değil, özel okullara devam edi-
yor. Sosyal ayrım (varlıklı kesimlerin, 
zengin ve aşırı zenginlerin paralel top-
lumlar oluşturması), daha çok seçkin 
toplumsal grupların kamusal okul sis-
temine yüz çevirmesinde ifadesini bu-
luyor.

Eğitim Federal Almanya’nın yeni 
eşitsizlik ve yoksulluk söyleminin mer-
kezine yerleşmiştir, muhtemelen bunun 
nedeni de küçük burjuvalar için eğiti-
min geçmişten beri alttakilerle arasına 
bir sınır çizecek tek olanağı sunmasıdır. 
Çünkü eğitim ast konumundaki sınıf ve 
katmanlar karşısında farkı belirlemek 
için etkisi saptanmış bir araç görevi gö-
rüyor. Özel çocuk yuvası, okul ve genç 
insanların genelde eliter bilinçle ayrıl-
dığı üniversitelerin sayısındaki büyük 
artış bunu kanıtlıyor. Farklı sosyal kö-
kenlerden çocukların kademelendiril-
miş eğitim fırsatları, sosyal eşitliği bu-
lunmayanlara salt biçimsel eşit davran-
makla meşrulaştırılmakta ve bu kade-
melendirilmiş fırsatların sürdürülebi-
lirliği sağlanmaktadır. Ancak (okul) eği-
timi bir insan hakkı olarak görülmedi-
ğinden, aksine o yatırıma elverişli böl-
ge şeklindeki neoliberal mantıkla ar-
tık salt insan sermayesinin üretilmesi-
ne dönüştüğünden, ki bu insan serma-
yesinin varlığı bir ülkenin “kendi” eko-
nomi bölgesinin dünya pazarındaki re-
kabet gücünü belirler, işçi ve göç köken-
li aile çocukları için varolan sınıfsal en-
gellere denk düşen kasıtlı yapısal bari-
yerler görmezden geliniyor. Eğitim ile 
yükselmeyi başarmış birkaç alt katman 
üyesi okul sisteminin sosyal seçiciliğini 
sorgulatmaya yetmez, aksine onlar ken-
di başarımlarına ya da sıra dışı bireysel 
yeteneklerine borçlu oldukları bu başa-
rılarıyla sistemi meşrulaştırırlar. Eği-
tim, eşitsizliği sınırlandırma becerisi 
yönünden fazlasıyla abartılıyor. Ama o 
belirli toplumsal katmanlardan (çocuk-
ların) maddi yönden seçkin olmamala-
rını dengeleyecek her derde deva bir 
ilaç değil. Salt göç kökenli ailelerden ge-
lenler değil, tüm çocuk ve gençler daha 
iyi eğitilmiş olsalardı, ki bunu dilemek 
gerekir, büyük olasılıkla salt daha yük-
sek bir bilişsel düzeyde hâlâ az sayıda iş  
ya da meslek eğitimi olanakları için re-
kabet ediyor olacaklardı. Aslında bu du-
rumda üniversite mezunu taksi şoförle-
rinin ve lise mezunu hizmetçilerin sa-
yısı çok daha artardı, ama yoksulluk ve 
sosyoekonomik eşitsizlik hâlâ devam 
ediyor olurdu.   n

Prof. Dr. Christoph Butterwegge 2016'ya kadar Köln 
Üniversitesi'nde siyasal bilimler bölümünde öğretim üyesi olarak 
çalıştı. Son olarak “Ungleichheit in der Klassengesellschaft” 
başlıklı kitabı yayımladı.

▼

INSAN AKILLI VE YINE DE DILENECEK KADAR YOKSUL, 
AMA AYNI ZAMANDA ÇOK BUDALA VE YINE DE 

ÇOK ZENGIN OLABILIR. 
❚
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Covid-19, hastalık durumuna bakıl-
maksızın herkesi etkilemekte ama göç-
men toplulukları ve azınlık grupları da-
ha fazla etkilemekte. Covid-19, geliş-
miş göç toplumlarında, sosyo ekono-
mik eşitsizliklerin insanların sağlık du-
rumunu etkileyen en önemli belirleyici 
olduğunu daha da belirginleştirdi. Sos-
yoekonomik eşitsizlikler elbette ki ten 
rengine ya da göçmenlik statüsüne in-
dirgenemez. Ne var ki, Koronavirüse 
yakalanmış göçmenler ve azınlık grup 
mensupları ağır vakalar içinde sade-
ce yüksek bir oran oluşturmuyor, deza-
vantajlı sosyoekonomik koşulları onla-
rın hastalığa yakalanma ve nihayetinde 
ölme risklerini de ciddi bir şekilde art-
tırıyor.   

Koronavirüsün belirmesinden be-
ri, bilimsel çevreler epideminin göç-
men toplulukları ve azınlık grupları na-
sıl etkilediği ve toplumsal gruplar arası 
eşitsizliklerin güçlenmesine nasıl katkı 
sunduğu sorusuyla meşgul olmaya baş-
ladı. Bir araştırmacı için bu soruya ce-
vap vermek, analizini yapacağı verile-
re sahip olup olmamakla doğrudan ala-
kalı. Göç toplumlarının veri oluştur-
ma ve sunma konusundaki tavrı ülke-
den ülkeye değişmekte. Örneğin, Ame-
rika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de 
etnisite temelinde veri kayıtları tutu-
lurken, Fransa’da eşitlik ve evrensellik 
prensibi öne sürülerek etnisite veya kö-
ken temelinde herhangi bir veri kaydı-
nın tutulması yasal olarak mümkün de-
ğildir. Belçika’da etnik kriter temelinde 
araştırma yapılması tümüyle yasak de-
ğil ama devlet kurumlarının bu tür ka-
yıtları tutması mümkün değil. Alman-
ya sadece milliyet temelinde veri kaydı 
yapabiliyor, yasalar din ve etnik köken 
temelinde veri kaydını ön görmüyor. 
İsviçre’de ise köken veya milliyet bazın-
da veri toplamanın önünde yasal engel 
olmamasına rağmen, federal yapı yerel 
otoritelerin kayıt altına aldığı verilerin 
kısa sürede araştırmacıların hizmetine 
sunulmasını geciktirmektedir. İngilte-
re dışındaki Batı Avrupa göç toplumla-
rının büyük çoğunda sistematik bir yak-
laşım olmadığı için bu alanda karşılaş-
tırma yapabileceğimiz veriler maalesef 
yok. Göçmenler ve Covid-19 ilişkisini 
anlamamıza yardımcı olacak rapor ve 
istatistik verilere tek tük rastlanılıyor. 

Sayıların diliyle

Halihazırda mevcut ve tek tük rast-
lanan verilere göre Covid-19 göçmen-
leri ve etnik azınlıkları nasıl etkilemek-
te? Amerika Birleşik Devletleri’nde Si-
yah Amerikalılar, Hispanikler ve Kı-
zılderililer Covid-19 pandemisinden 
en fazla etkilenen gruplar. Örneğin, Si-
yah Amerikalılar’da pozitif vaka sayı-
sı Hispanik olmayan Beyaz Amerikalı-
lara göre 2,6 kez, hastanede tedavi ge-
rektiren durumlar 4,7 kez, ölüm oran-
ları ise 2,1 kez daha fazla. Hispanik ve-

ya Latino göçmenlerin durumu Siyah 
Amerikalıların durumuna çok benzi-
yor: vaka sayısı 2,8 kat, hastanede te-
davi gerektiren durumlar 4,6 ve ölüm 
oranları ise 1,1 kat daha fazla.  Michi-
gan eyaleti örneğine bakarsak, toplu-
mun %14’ünü oluşturmalarına rağmen 
vakaların %33’ü ve ölümlerin %40’tan 
fazlasına Siyah Amerikalılar’da rastla-
nıyor.1 Siyah Amerikalılar, Hispanikler 
ve Kızılderililerin yaşam koşulları Be-
yaz Amerikalıların veya Asyalı toplu-
luğun içinde bulunduğu koşullara gö-
re virüsün yayılmasına çok daha mü-
sait. New York’ta yapılan bir araştır-
maya göre Koronavirüs vakalarının yo-
ğun olduğu mahalleler genellikle Siyah 
Amerikalıların yoğunlukta yaşadığı ve 
oda başına metre kareye en çok insanın 
düştüğü mahalleler2. Bu koşullarda sos-
yal mesafenin korunmasının hiç de ba-
sit olmayacağını kolaylıkla tahmin ede-
biliriz.   

Avrupa’ya gelirsek. Mayıs ayında  
yayımlanan bir araştırmaya göre İn-
giltere’de Covid-19’a yakalanma riski 
Siyahlar, Asyalılar ve diğer etnik grup 
mensuplarında çok daha yüksek.3 İngil-
tere Ulusal İstatistik Kurumunun (ONS) 
gerçekleştirdiği ilk anket, siyahi ve et-
nik azınlıkların Covid-19’dan dolayı öl-
me riskinin beyazlara göre çok daha 
yüksek olduğuna işaret ediyor. 

İngiltere’de yaş, diğer sosyo-demo-
grafik karakteristikler ve sağlık duru-

mu göz önüne alındığında siyahi kadın 
ve erkeklerin Covid-19’dan ölme ora-
nı beyaz kadın ve erkeklerin ölme ora-
nından iki kat daha fazla. Aynı şekilde 
Bangladeş ve Pakistan kökenli erkekle-
rin ölüm oranı beyaz erkeklerin ölüm 
oranının neredeyse iki katı. Kadınlarda 
ise bu oran bir buçuk katın üzerinde.4 
Bu eğilim University College London’un 
(UCL) yaptığı bir araştırma ile de teyit 
ediliyor. UCL’nin araştırmasına göre, 
etnik azınlık mensuplarının Koronavi-
rüsten ölme riski ortalama ölüm riskin-
den 2 veya 3 kez daha fazla.5 İngiltere’de 
göç kökenli doktor ve sağlık personeli-
nin epideminin ilk kurbanları arasında 
ön sıraları oluşturmaları tesadüf olma-
sa gerek. 

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) 
verileri Somalili sığınmacıların Koro-
navirüse yakalanma riskinin toplum-
daki nüfus oranlarına denk düşen risk-
ten 5 misli daha fazla olduğunu gösteri-
yor.6 İsveç halk sağlığı kurumunun veri-
leri bu gerçeği doğruladığı gibi Somali-
li sığınmacılarda ölüm oranının genel 
ölüm oranından dikkati çekecek şekilde 
fazla olduğuna da işaret etmekte.7 Irak-
lı, Suriyeli ve Türkiyeli göçmenlerde de 
pozitif vaka sayılarının nüfus oranları-
na göre daha fazla olduğu bildirilmekte. 
Somalili sığınmacıların yoğun olduğu 
Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, So-
malili sığınmacılar Nisan ortasında test 
edilen pozitif vakaların %17’sini oluş-
turmakta, bu oran onların Helsinki nü-
fusu içindeki oranlarından tam 10 kat 
daha fazla.8 

Göçmen gruplar içerisinde en deza-
vantajlı gruplardan birisi olan ‘kâğıtsız’ 
göçmenlerin (sans-papiers) Koronavi-
rüsten nasıl etkilendiklerine dair maa-
lesef elde yeterince veri yok. Uzmanlar, 
bu grubun sığınmacılarla birlikte göç-
men gruplar içerisinde en dezavantaj-
lı grubu oluşturdukları ve Covid-19’dan 
ciddi şekilde etkilendikleri görüşünde-
ler. Göçmen toplulukların ve etnik azın-
lıkların Covid-19’dan nasıl etkilendik-
lerini daha kapsayıcı şekilde anlamak 
için karşılaştırılabilecek verilere, en-
feksiyonlar, ağır vakalar ve Covid-19’un 
neden olduğu ölümler ile ilgili raporla-
ra ihtiyaç var. Umarız bu alandaki boş-
luk yakında doldurulur ve sağlıklı ana-
lizlerin yapılacağı veriler araştırmacıla-
rın hizmetine sunulur.   

Risk faktörleri

Göçmen grupların ve etnik azınlık-
ların pandemi koşullarında büyük bir 
riskle - hastalığa yakalanma ve Covid-
19’dan ölme - karşı karşıya kalmalarına 
neden olan faktörler nelerdir?  Araştır-
macılar göçmen grup ve etnik azınlıkla-
rın Covid-19’dan ciddi bir şekilde etki-
lenmelerinin ve ölüm riskinin yüksek 
olmasının altında yatan nedenleri on-
ların ekonomik ve sosyal alanda karşı 
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karşıya kaldıkları eşitsizliklere bağla-
maktalar. İşte en önemlilerinden bazı-
ları:

● Sağlık sistemine erişim ve kullanım: 
Göçmen gruplar ve etnik azınlıklar dil 
ve iletişim sorunu, sistemi yeterince ta-
nımamak vb. gibi farklı nedenlerden 
dolayı sağlık sistemine erişmekte güç-
lük çekiyor ve bu yüzden de sağlık sis-
teminden yeterince yararlanamıyorlar. 
● Çalışma koşulları: Göçmen grup ve 
etnik azınlıklara mensup birçok insan 
Covid-19’un yayılmasına müsait, sosyal 
mesafenin gerçekleşmesinin zor oldu-
ğu fabrika ve restoran gibi toplu alan-
larda çalışmaktalar. 
● Düşük eğitim ve gelir düzeyi: eğitim ve 
gelir düzeyi düşük insanlar genellikle 
evden çalışma olanaklarının pek olma-
dığı, çalışma koşullarının esnek olma-
dığı işlerde çalışmaktalar. Bu durum 
onları her gün işe gidip-gelme ve bazen 
hasta olsalar bile işten ayrılamama gi-
bi bir zorunlulukla karşı karşıya bırakı-
yor ki, bu da Koronavirüsle temas riski-
ni arttırıyor.  
● Ev koşulları: Göçmen grup ve etnik 
azınlıklara mensupların büyük bir ço-
ğunluğu kalabalık hanelerde ve insan 
sirkülasyonunun yoğun olduğu bina-
larda yaşıyor. Bu ortamlarda sosyal me-
safe uygulamasının çok zor olması vi-
rüsün yaygınlaşmasını kolaylaştırıyor. 
● Ayrımcılık: Avrupa’da sağlık ve iyi ol-
ma halini korumaya yönelik sağlık, loj-
man, eğitim, adalet vb. birçok toplum-
sal alanda ayrımcılık maalesef hâlâ 
önemli bir faktör. Ayrımcılık, kronik 
strese yol açtığı gibi sosyal ve ekono-
mik koşullara da olumsuz bir etki yap-
makta ve sosyoekonomik düzeyi düşük 
grupların Covid-19 riskiyle daha fazla 
karşı karşıya kalmalarına katkıda bu-
lunmakta. 

   
Eğer statülerine, kökenlerine ve et-

nik aidiyetlerine bakılmaksızın, herke-
sin güvenli bir yaşam sürdüreceği, ya-
ni haysiyetli bir yaşam ve ölümün eşit 
paylaşılacağı bir toplum arzulanıyorsa, 
dezavantajlı göçmen grupların ve etnik 
azınlıkların Covid-19’dan korunması 
kamusal bir öncelik olmak zorundadır.

n

Dipnotlar:
1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/
investigations-discovery/hospitalization-death-by-race-
ethnicity.html
2 https://furmancenter.org/thestoop/entry/Covid-19-cases-in-
new-york-city-a-neighborhood-level-analysis
3 https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-88
4 https://www.ons.gov.uk; https://www.hsj.co.uk/exclusive-
deaths-of-nhs-staff-from-covid-19-analysed/7027471.article
5 https://www.ucl.ac.uk/covid-19-research
6 https://gh.bmj.com/content/5/6/e002913.abstract
7 https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%
3A1452020&dswid=2qhrhCmL
8  https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-
norway-immigrants/covid-19-takes-unequal-toll-on-
immigrants-in-nordic-region-idUSKCN2260XW
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Prof. Dr. Georg Auernheimer

Hasankeyf Her Yerde 
Bütün uluslararası protestolara rağ-

men Hasankeyf vadisinde Dicle nehri-
nin suyunu tutan baraj inşa edildi. Böy-
lece yüzlerce yıllık yerleşim yerleri su 
altında kalacak. 10.000 kişi yurdunu 
kaybetti.1 Bu öfke uyandıran açık bir 
mülksüzleştirmedir. Ancak mülksüzleş-
tirmeler kapitalizmin hazırlık dönemi 
ve tarihine şekil vermiştir. Ama günü-
müzde bunlar daha incelikli ve gizlidir. 

Batı Almanya’da savaş sonrası, ben 
daha gençken, dünya henüz yerli yerin-
de gibiydi. Sistem herkesi tatmin edi-
yordu adeta. Sömürüden söz etmek ar-
tık “çağdışıydı”. Çünkü ortalama gelir 
düzeyi, mütevazi olmakla birlikte bir ai-
lenin yaşam standardını güvence altı-
na alıyordu. Yaşlılık ve hastalık için de 
belli ölçülerde bir güvence sağlanmıştı, 
çünkü o kapitalizmde dayanışmacı bir 
toplumun kalıntılarına rastlamak hâlâ 
mümkündü. İşgücünün sömürüsü eski 
zamanlara kıyasla daha hafif değildi sa-
dece. Çalışanlar tarafından üretilen ar-
tı değer şirketler tarafından yeniden ya-
tırıma aktarıldı ve bu “ekonomi muci-
zesi” olarak adlandırılan sürecin de ne-
deni olmuştur. Öte yandan bu artı de-
ğerin bir bölümü, devlete vergi olarak 
akarak, genel toplumsal çıkarları tem-
sil eden kamu kuruluşlarına, maddi ve 
sosyal altyapıya aktarılmıştır: Ulaşım, 
su ve enerji, eğitim kuruluşları, sosyal 
hizmetler. Kamunun yoksul olması o za-
manlar kimsenin bilmediği bir şeydi. 
İnsanlar mekansal ve sosyal hareketli-
likten mutluydu. Toplumda yükselme 
beklentileri, gelişime olan inanç, özgür-
lük ve güven duygusu buna tekabül edi-
yordu. 

Kapitalizmin bu çeşidi, yedek yatı-
rımlardan fazlasına ve daha çok işçi-
ye ihtiyaç duyan yeniden inşa süreci-
nin gerektirdiği ve sosyal standartla-
rın karşılaştırılmasını provoke eden 
Doğu’daki  sosyalist sistemle karşı kar-
şıya gelinen tarihsel nedenlere dayanı-
yordu. ABD’nde Fordizm’in erken dö-
nemi ve 1930’larda New Deal politika-
sındaki akümülasyon rejimi aynı tarih-
sel spesifik durumdaydı, ki burada, ar-
tı değerin gerçekleşmesini garanti al-
tına almak için pazara yeterli düzeyde 
alım gücü eklemek gerektiği görülmüş-
tü. Kamunun altyapı yatırımları da bu-
na eklenmiştir. Her ikisi de sisteme bü-
yük bir meşruiyet kazandırmıştır. Hem 
ABD’nde hem de Batı Avrupa’da kapita-
lizm bir normalite olarak duyumsandı 
ve yaşandı. Ama henüz Marx şunu sap-
tıyordu: Kapitalist üretim ilerlerken, o 
üretim biçiminin gereklerini, eğitim, 
gelenek, alışkanlık nedeniyle tabii bir 
doğa yasası olarak kabul eden bir işçi sı-
nıfı oluşur (MEW 23, 765). 

Küresel Güney’deki ülkelerde yaşa-
yan insanlar, en azından Afrika’da, bi-
raz daha ılımlı haliyle Latin Amerika’da 
farklı bir kapitalizmle tanışmışlardır. 
Devletleri bağımsızlığa kavuştuktan bu 
yana, sömürge sistemi döneminde oldu-
ğu gibi hammadde ve tarımsal ürünler-
den oluşan doğal zenginlikleri hâlâ ih-
raç ediliyor. Bununla da kalmıyor – ya-

ratılan artı değer şimdiye dek çok düşük 
seviyede yeniden yatırıma ayrılıyor, bu 
nedenle de önemli ölçüde üretken güç 
oluşmuyor. Kârın yurtdışına transferi 
buna ekleniyor, özellikle çok sayıdaki 
yabancı şirket bunu yapıyor ve onlar bir 
de vergi indiriminden yararlanıyor. So-
nuç ise inşa, altyapı ve kamu hizmetle-
rine fazla kaynak ayrılamamasıdır. Dev-

let yoksul ve sürekli yeniden borçlanı-
yor. İnsanlar sömürülmekle kalmıyor, 
yani çalışarak artı değer yaratmıyor sa-
dece, “Rhein tarzı kapitalizm”den farklı 
olarak üretim süreci dışında da artı de-
ğerin her bölümü çalınıyor. Altyapı za-
yıf kalıyor ve devlet insanı kendi haline 
bırakıyor. Sömürü ilişkisi mülksüzleş-
tirme ile genişletiliyor. 

Mülksüzleştirme sömürüden (exploi-
tation), işçilerin üretim sürecinde yarat-
tıkları artı değeri alıkoymaktan ayırt 
edilmelidir (bkz.: Harvey 2015, 75). O, 
sömürünün aksine sermaye ilişkisinin 
doğrudan bir parçası değildir, o, serma-
yenin genişletilmiş yeniden üretimini 
tamamlar. Whitfield (2020), Harvey’in 
“dispossessions” kavramını üstleniyor, 
Foster/Clark (2020) bu tarz süreçleri 
“expropriation“ ya da “robbery“ olarak 
adlandırıyor. 

Çevre ülkelerde açığa kavuşturulabi-
len durum, aşırı üretim ve küreselleşme 
nedeniyle giderek merkez ülkelerde de 
gerçekliğe dönüşüyor. On yıllardan beri 
yatırım oranı düşüyor (Zinn 2015, 38). 
Zinn bir “akümülasyon durgunluğun-
dan” söz ediyor (41). Üretken yatırımlar 
gerilerken ve gerilemeye devam eder-
ken - Korona Krizi bu eğilimi arttıracak 
-, bir şirketin kısa vadeli parçalanmasıy-
la ilgilenen kurumsal yatırımcıların şir-
ket alımları artıyor. Meta üretiminde ge-
rileyen kâr oranları karşısında “yatırım 
pazarları bir büyüme iksiri” görevi gö-
rüyor (43). Ekonomi finansallaştırılıyor. 
Ve yatırım olanakları sınırlı olduğun-
dan, yatırım alanı arayan sermaye ka-
mu kuruluşlarına göz dikti. Bunlar gü-
venli talep nedeniyle yatırımcıların iş-
tahını kabartıyor. Bununla birlikte ör-
neğin kamu işletmelerinin, ulaşım kum-
panyaları ya da enerji şirketlerinin te-
kel konumu sıklıkla çok şey vadediyor. 
Kamu şirketlerinin şu ana kadar için-
de bulunduğu özelleştirme eğiliminin 
açıklaması budur. Özel hukuk biçimini 

aldığı andan itibaren işletme hesapları-
nın emri altına girilmiş oluyor. Hizmet-
ler bir pazarda ya da kamunun özel mü-
teşebbis olduğu tarz bir pazarda arz edi-
liyor ve alım gücüne bağlı hale geliyor. 

Finansallaştırma ve özelleştirme, 
toplumun yarattığı artı değerin genel 
toplumsal yararı artık zerre kadar art-
tırmamasına yol açıyor. Yalnızca gelir 

ve zenginlik eşitsizliği çok artmakla kal-
madı, yüz yıldır böyle bir durumla kar-
şılaşılmadı (Piketty 2020). Buna kamu-
nun yoksulluğu eklenmektedir – eleş-
tirimizin odağı bu noktadır –, özellikle 
de devletin hizmet idarelerinin bulun-
duğu belediyeler düzeyinde, ki bu da ye-
ni özelleştirmeleri cazip kılıyor. 

Ama bununla da bitmiyor. Sermaye 
konut ve mekânsal hareketlilik gibi te-
mel yaşamsal gereksinimleri de karşı-
layarak kâr sağlamayı becerdi. Şöyle de 
denebilir: İş bitirici kapitalistin Marx ta-
rafından eleştirilen Truck sistemi (çalı-
şanlara maaşın aynî ödemeyle yapılma-
sı) ile yaptığı ve günümüzde bazı yerler-
de hâlâ devam eden şeyi (MEW 23, 493, 
696) sermaye artık genel toplumsal dü-
zeyde uyguluyor. Truck sisteminde işçi-
ler işverenin kiraya verdiği konutlarda 
yaşamak ve sattığı gıdayı satın almak 
zorundaydı ve bu günümüzde de böy-
le devam ediyor, dolayısıyla onlar ta-
mamen bağımlıydılar.2 İşveren işçilerin 
kendi yarattıkları değerin ücret olarak 
ellerinde kalan kısmını dahi cebinden 
çekip alıyor.

Yalnızca tarihsel bakışta şu iki mülk-
süzleştirme biçimi arasında ayrım yap-
mamalıyız: a.) toprak, su, orman, kısaca 
doğal zenginlikler bağlamında ve gele-
neksel bilgiyi kapsayan mülksüzleştir-
mesiyle kapitalizm öncesi toplumun ta-
lanı, ve b.) gelişmiş kapitalist toplumlar-
da kamu kuruluşları ve hizmetlerinin 
özelleştirilmesi. Birinci durumda kapi-
talist değerlendirme süreçlerinde yapı 
taşlarını ele geçirmek, yani “ilkel akü-
mülasyon” söz konusudur. İkincisinde 
ise artı ürün için verilen toplumsal pay-
laşım savaşlarının sonucu olan şeyin 
hükümsüz kılınması gündemdedir. 

David Harvey açısından “mülksüz-
leştirme stratejisi kapitalist dünyanın 
hâlâ temel bir öğesidir” (2015, 80; bkz. 
2007, 90). Bu görüşüyle o, ister eko-

nomik, ister ekonomi dışı zora daya-
nan kapitalist akümülasyonun kesin-
tisiz mülksüzleştirmeye ihtiyaç duydu-
ğuna inanan Rosa Luxemburg’la örtü-
şüyor. Harvey tarihsel bir kavram olan 
“ilkel akümüsalyon” kavramından fark-
lı olarak “mülksüzleştirme yoluyla akü-
mülasyon” kavramını kullanıyor (accu-
mulation by dispossession). Bu, Küresel 
Güney’in bazı ülkelerinde olduğu gibi 
askeri zor kullanılarak yapılabilir. Bu-
gün ise finans piyasasının ya da uluslar 
üstü kuruluşların kurumsal direktifle-
rini içeren stratejiler kullanılıyor ya da 
doğrudan pazarın gücü. Harvey, Ulus-
lararası Para Fonu’nun yapısal uyum 
programlarını “farklı alanlarda ve top-
lumlarda mülksüzleştirme yoluyla akü-
mülasyonu kabul ettirmenin” bir adımı 
olarak görüyor (2007, 92).  

Mülksüzleştirmeler kapitalist üretim 
tarzının niteliğidir. Birincisi, rasyonali-
tesi geniş çaplı üretime, yoğunlaşmaya 
ve merkezileşmeye zorlar ve bu da, yan 
sanayi işletmesi olarak hayatta kalma-
yı başarmadıklarında küçük üreticinin, 
zanaatkârın ve köylünün ekonomik var-
lığına mal olur. İkincisi, hammadde ve 
enerji gereksinimi maden ocaklarının, 
barajların vs. inşasıyla zorunlu olarak 
toplulukların yaşam alanlarının tahrip 
edilmesine, çoğu kez sürülmelerine yol 
açar. Ekolojik maliyetin dışsallaştırıl-
ması aynı durumu doğurur. Ve “sistem 
için hayati önem taşıdığı” belirtilen şir-
ketler için hazırlanan kamusal kurtar-
ma önlemleri ile tüm toplumun mülk-
süzleştirilmesi gerçekleşir. Karl Georg 
Zinn için bankaları kurtarma paketle-
ri “kamu maliyesinin fiilen özelleştiril-
mesi” anlamı taşıyor (2015, 64).3 Böyle-
si dolaylı özelleştirmenin yanı sıra, alt-
yapının ve devlet hizmetlerinin özelleş-
tirilmesi sermayeyi değerlendirmenin 
yeni bir modeli olmuştur. Eğer Hasan-
keyf vadisindeki yerleşim yerleri bir ba-
raja yerini bırakmak zorundaysa, mülk-
süzleştirme elle tutulur ve de acımasız-
dır, ancak o kadar da genel değildir.   

n
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1 Bir zamanlar sayıları 10.000’i bulan bir nüfus yerinden sürül-
dü. 2.000’i yönetim tarafından başka bölgelere yerleştirildi.
2 Korona Krizi sırasında et sanayisinde ifşa olan ve skandallaş-
tırılan durumlar güncel bir örnek sunuyor.
3 2008/09 finans krizi sırasında AB genelinde “sistem için haya-
ti önem taşıyan” bankalar için 1.6 trilyon avro harcanmıştır.
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▼

YILLARDIR SAĞLANAMAYAN BAŞARIYA ONLARIN ULAŞMASI ISTENIYOR. AMA BU 
UMUTLAR NE DENLI YERINDE UMUTLARDIR? 

❚

Öğretmenler odasında çeşitlilik, iş-
te federal siyasetin sınıflardaki çeşit-
liliğe yanıtı bu. Burada çeşitliliğin çok 
belirli bir tasarımı odak noktada duru-
yor, bu bağlamda sorgulanması gere-
ken bir tasarım, çünkü o uzun zaman-
dır disel-kültürel ve etnik-ulusal farklı-
lıklara – tek ifadeyle: “Göç deneyimine” 
indirgenmektedir (bkz.: Krüger-Potratz 
2013: 17).  

Öyle ki, göç deneyimli öğretmenle-
rin göç deneyimi olmayanlarda bulun-
mayan spesifik yeterlikler ya da kay-
nakları beraberlerinde getirdiği varsa-
yıldığından, illa ki göç deneyimi bulun-
mayan öğretmenlerden daha uygun öğ-
retmenler olduklarından hareket edili-
yor (bkz.: Karakaşoğlu/Wojciechowicz/
Gruhn 2013:70).  

Göç deneyimli öğrencilerin okul ba-
şarılarında desteklenmesi için göç de-
neyimli öğretmenlerin belirli yeterlik 
ya da kaynaklara sahip olduğu varsa-
yımı ya da atfının, ayrım için ayrıca ve-
rimli bir zemin sunduğunu belirtmek 
gerekir. Göç deneyimi atfı aynı zaman-
da daima özel bir rol verilmesini içerir. 
Bu özel rol üstlenildiğinde ilgili kişiler 
öğretmenler odasında “biz” grubunu 
terketmeye ve göç deneyimli “siz” gru-
bunun bir parçası olmaya zorlanıyor. 
Böylece kısa süreliğine kendini ait his-
seden “Ausländer” daima “yabancı” ka-
lıyor. Rommelspacher’e göre (2002) bu 
şekilde “siz” ve “biz” arasındaki sembo-
lik sınır yeniden koyulmuş oluyor (bkz.: 
Rommelspacher 2002: 50). 

Güncel eğitim politikaları tartışma-
sında göç deneyimi bir çeşit ek vasıf ola-
rak görülüyor. Bu bağlamda ilgililerin 
duyguları tümüyle bir yana bırakılıyor: 
Söz konusu öğretmenler bu atıflar nede-
niyle kendini nasıl hissediyor? Bu bağ-
lamda sürekli “göç deneyimli” bir insan 
olmakla yüzleştirilmek ve dolayısıyla 
daima bir reklam tabelası taşımak on-
lar için ne anlam taşıyor? 

Ve bütün bu tartışmada üvey evlat 
muamelesi gören şu sorudur: Göç de-
neyimi bulunmayan öğretmenler da-
ha yeterlikli görülen meslektaşları ile 
her yüzleştiklerinde profesyonellikle-
rini yitirmiyorlar mı (bkz.: Rotter 2017: 
12f)? Düşünülmeden kullanılan “göç 
deneyimliliği” kategorisi ile yeni bir 
ayırım çizgisi çekildiği gerçeği fark edil-
miyor. Bu, sonuçta göç deneyimli öğret-
menlere yöneltilen beklentilerde ifade-
sini buluyor, ki o göç deneyimli ve öyle 
olmayan öğretmenler arasındaki temel 
ayırıcı özellikler varsayımına yol açı-
yor. Ama göç deneyiminin, kişilerin ve 
özellikleri ile yeterliklerinin ortak bir-

şey yapılandırmak için bir kategori ola-
mayacağı görülmüştür (bkz.: Akbaba/
Bräu/Zimmer 2013: 48). 

Göç deneyimi kategorisi, “göç dene-
yimli” öğretmenler tartışmasının ar-
ka planında yapay bir oluşum ya da 
bir yapı olarak yaratılmış gibi görü-

nüyor ve eğitim politikası tarafından 
tekrar tekrar şişiriliyor. “Göç köken-
li öğretmenler”den söz edildiğinde salt 
homojen bir grubun kastedilmediği 
açıktır. Söylem bunu telkin ediyor, ama 
durum öyle değil. Öğretmenlere tama-
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mı için geçerli olabilecek kaynak ve ye-
terlikler atfediliyor. Bu şekilde homo-
jen bir grup oluşturuluyor, gerçekte va-
rolmayan bir grup, çünkü atfedilen ye-
terliklerin çıkış noktası olarak insanın 
kendi göç statüsü, ne bireysel ne de pro-
fesyonel bir biyografinin karmaşıklığı-
nı anlatmaya yetmez (bkz.: agy).

Göç deneyimli öğretmenler, kabul 
etsinler ya da etmesinler, aldıkları “özel 
ünvan”la aniden odak noktaya yerle-
şiyor. Hamburger’e göre (2009) bura-
da “özne statüsünün tanınmaması” ne-
deniyle kişilerin ciddi bir incinme teh-

likesi bulunuyor: Göç deneyimli kişiler 
nitekim kendine özgü ve eşsiz bireyler 
olarak kavranmıyor ve kabul edilmiyor, 
dışarı yansıyan yanları göç deneyimle-
ri. Sonuçta tüm eylemleri ve kararları 
göç deneyimiyle bağlantılandırılıyor ve 
o çerçevede yorumlanıyor (bkz.: Ham-
burger 2009: 51). 

Kategoriler beklentiler doğurur 
(bkz.: Mecheril 2010: 37). Burada göç 
deneyimli öğretmenlerin yapılan atıf 
bakımından gerçekte olmak istemedik-
leri, bir diğer ifadeyle olamayacakları 
bir kişiyi canlandırma zorunluluğu bü-
yük bir tehlike olarak otada duruyor. 

Anlaşılacağı üzere eğitim politikası 
tarafından göç deneyimli öğretmenle-
re atfedilen yeterlik ve kaynaklar, salt 
onların yaşadığı göç öyküsüne dayan-
dırılıyor. Göç deneyimli öğretmenlerin 
bu noktada bir tür göçe özgü, kültürel 
sermaye sahibi olduğu kabul ediliyor. 
Bu sermaye inatçılık, esneklik, ağ oluş-
turma ve çaba sarf etme isteği ile karak-
terize olunuyor ve harekete geçme du-
rumu olan göçün sonucu olarak görü-
lüyor. Onlar bilhassa bu nedenlerle ye-
ni potansiyel seçkinler ve eğitim siste-
minde kültürlerarası yeterliğin arabu-
lucuları konumunda görülüyor ve dola-
yısıyla eğitim politikalarında okul sis-
teminin yeni umudu olarak yüceltili-
yor (bkz.: Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti 
Okul ve Eğitim Bakanlığı 2010: 3). Yıl-
lardır sağlanamayan başarıya onların 
ulaşması isteniyor. Ama bu umutlar ne 
denli yerinde umutlardır? Bu anlamda, 
göç deneyimli öğretmenlerin, bu dene-
yime sahip olmayanlardan daha kap-
samlı kültürlerarası yeterlikler gösterip 
göstermedikleri sorusunu yanıtlamak 
için ampirik temel mevcut değil. Bu açı-
dan göç deneyimli öğretmenlerin oto-
matikman – bir diğer ifadeyle salt göç 
deneyimleri ve dolayısıyla biyografile-
riyle göç deneyimli öğrenciler üzerin-
de olumlu etki yapabileceklerini kanıt-
layan kayda geçmiş çok az ampirik ve-
ri mevcut (bkz.:. u.a. Strasser & Steber 
2010; Rotter 2013; Rotter 2014; Kara-
kaşoğlu 2010). Bu bağlamda göç dene-
yimli öğretmenlerin gerçekten de sınıf-
ta yeni umut olup olmadıkları ve yeter-
liklerinin bazen abartılıp abartılmadı-
ğı sorgulanmalıdır. Eğitim politikası-
nın argümantasyon çizgisi izlendiğin-
de medyada çok belirgin bir göç dene-
yimli öğretmen imgesi yapılandırıldığı 
ve odak noktasına yerleştirildiği açık-
lık kazanıyor, sorun çözen kişi imgesi. 
Bu imgeye yakından bakıldığında, göç 
deneyimli öğretmenler, göç deneyimle-
ri nedeniyle otomatikman sahip olduk-
ları kaynaklarla ve çok sayıda, özel ye-
terliklerle tıka basa doldurulmuş bir tür 
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sırt çantası taşıyormuş gibi yansıyor. Bu 
argümantasyon tarzı birçok açıdan ve 
özellikle bilimsel perspektiften düşün-
dürücüdür. 

Göç deneyimli öğretmenlere yönelti-
len beklenti ve umutlar dersin çok öte-
sine geçiyor, ki burada onların profes-
yonel faaliyetlerinin odağının eğitmeye 
yoğunlaştığını saptamak olanaklı. Göç 
deneyimli öğretmenlerden salt okul-
larda ders vermeleri beklenmiyor, aksi-
ne  ayrıca “kültürlerarası arabulucular” 
olmaları, çeviri yapmaları ve göç dene-
yimli öğrencileri için örnek (“rol mo-
deller”) olup, onları öğrenmeye cesa-
retlendirmeleri ve bu öğrencilere “yaşa-
yan kanıtlar” olarak eğitimin zahmete 
değer olduğunu göstermeleri isteniyor 
(bkz.: Knappik ve Dirim 2010: 90). Öy-

leyse yanıt arayan soru, öğretmenlerin 
tüm günlük  görevlerinin yanı sıra, atfe-
dilen bu çok sayıdaki ek rollere nasıl bü-
rünebilecekleri sorusudur. 

Öte yandan söz konusu beklentile-
rin ne derece haklı olduğu düşünülmeli 
ve oldukça heterojen bir gruba böylesi-
ne kesin beklentiler yöneltmek için, bu 
beklentilerin hangi temelde, hangi ta-
sarıma dayanarak ya da hangi profes-
yonel eylem yeterlikleri üzerinde oluş-
tukları ve profesyonel yeterlikler açı-
sından hangi insan kavramının, hangi 
varsayımların şart koşulması gerektiği 
yansıtılmalıdır (bkz.: agy).

Sorun, “göç deneyimi”nin burada 
çok sayıda yeterlikle aynı tutulması, 
ama bu yeterlikleri edinmek için han-

gi eğitimin zorunlu olduğunun dikka-
te alınmamasıdır. Öte yandan, bu bağ-
lamda, bireysel, belki de kişinin kendi 
biyografisinden doğan kaynakların sti-
lize edilmesinin, kişinin kendi biyogra-
fisi nedeniyle olaya gerekli mesafesi bu-
lunmadığından, profesyonel yeterlikle-
re ve vasıflara dönüşemeyeceği hesaba 
katılmamaktadır (bkz.: agy.: 90f.).

Son olarak şunu saptamak önemli: 
Göç deneyimli öğretmenler öğrenciler 
üzerinde büyük ve destekleyici bir et-
kide bulunabilir ve elbette okul için de 
bir kazanımdır. Ancak salt  kendi göç de-
neyimleri nedeniyle otomatikman özel 
yeterliklere sahip oldukları ve genel an-
lamda göç deneyimli öğrenciler üzerin-
de olumlu etkide bulundukları varsa-
yımı yapay olarak yaratılmıştır. Bu ol-

gu yalnızca bugüne kadar bilimsel açı-
dan kanıtlanmamakla kalmıyor (bkz.: 
Rotter 2014), aksine göç deneyimli öğ-
rencilerin eğitim mağduriyetlerinin ne-
denlerini salt kültürel ve dilsel eksikle-
re bağlama riskini içinde barındırıyor. 

n

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 
dünyadaki siyasi dengeler bozulmuş ve 
1980’li yılların başında batı dünyasını 
etkisi altına alan Milton Friedman’ın ye-
ni liberal politikaları tüm ülkelerde uy-
gulamaya girmiştir. 

Yeni liberal politikalar çerçevesin-
de her şey alınıp satılır bir biçim alır-
ken, eğitim de satılan bir meta haline 
geldi. Eğitimin temel bir insan hakkı ol-
duğu anlayışının ve herkesin parasız, 
bilimsel, demokratik eğitime eşit şekil-
de ulaşmasının yerini, parası olana da-
ha nitelikli eğitim fırsatı sunan sistem-
ler aldı. Bununla birlikte her bütçeye 
eşit katkı sağlaması gereken devlet bu 
rolünden vazgeçip, eğitimin sektörle-
şen yapısından yararlanarak, eğitime 
ayrılan bütçeyi daha da azaltan bir si-
yaset izledi. Azalan bütçe, devlet okulla-
rındaki niteliğe olumsuz etki yaparken, 
öğretmen hakları da budanmaya başla-
dı. Öğretmenlik mesleğinin cazibesini 
yitirmesi, birçok ülkede öğretmen ihti-
yacı doğması sonucunu getirirken, bazı 
ülkelerde öğretmen yetiştirme sistemle-
ri paralı üniversitelere devredilerek öğ-
retmenlerin, statüsü, niteliği ve toplum-
sal rolü ortadan kaldırıldı. Esnek çalış-
ma, iş güvencesiz ve sendikasız çalıştır-
ma, düşük ücretle çalıştırma, genel ola-
rak tüm ülkelerde öğretmen örgütleri-

nin dağılmasına neden olduğundan, öğ-
retmen örgütlerinin sosyal ve siyasal 
rolleri birçok ülkede ortadan kalktı. 

Şikago Okulu’nun ürünü olan Milton 
Friedman’cı yeni liberal anlayış şu anda 
dünyayı etkisi altına almaya devam et-
mektedir. Özelleştirme yolu ile zengin-
leşen küresel sermaye, ulus-devlet mo-
delinin üzerinde dünyanın her tarafın-
da hakimiyet kurmuştur. Sayısı 50’yi 
geçmeyen bu şirketler, dünya politika-
larına yön vermektedir. Enerji ve doğal 
kaynakları daha çok sömürmek için et-
nik ayrılıklar sürekli kışkırtılmakta, 

din ve mezhep çatışmaları ya-
ratılmakta, el altından terörist 
gruplar desteklenerek savaş-
lar çıkarılmakta, demokrasi gö-
türme bahanesi ile milyonlarca 
masum insan katledilmekte ve-
ya göçe zorlanmaktadır. 

Savaşlar ve göçler, silah artı-
şını arttırdığı gibi yabancı düş-
manlığı ve ırkçılığı da körük-
lemektedir. Batılı şirketler ça-
tışmaları teşvik eden siyasetle-
ri ile silah satışı yaparken aynı 
zamanda ülkelerin doğal kay-
naklarını sömürmekte, çatışma 
yaşanan yerleri terk eden göç-
menlerin yarattığı akım da po-

pülist politikacılar tarafından ırkçılık 
üzerinden politik kazanıma dönüştü-
rülmektedir. 

Bugün Suriye’de, Irak’ta, Afganis-
tan’da, Libya’da, Ukrayna’da, Gürcis-
tan’da, Yemen’de, Beyaz Rusya’da, 
Sudan’da ve dünyanın değişik coğrafya-
larında yaşananlar, bu politik açılımla 
okunabilir.

Savaşların önlenmesi, aşırı sömürü-
ye dayalı çevre felaketlerinin ortadan 
kalkması, evrensel değerlerin benim-
senmesi ve barışın tüm dünyaya hakim 

Şener Elcil 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri

olması, yaratılan bu düzenin insanlara 
anlatılması, eğitilmiş bilinçli toplumlar 
yaratılması ile mümkündür. Dünya zen-
ginliklerinin adil paylaşımı, tüm ülke-
lerdeki refahın eşitlenmesi, silahlanma-
ya ayrılan kaynakların, insanlığın eği-
timi, sağlığı için harcanması, temel in-
san haklarının egemen kılınması, din, 
dil, renk, etnik farklılıklar ve toplum-
sal cinsiyet eşitliğine dayalı yaşantı kül-
türünün bir zenginlik olarak görülme-
si, eğitim ile mümkündür. Bu da öğret-
menlerin ve öğretmen örgütlerinin eği-
timi kullanarak küresel dayanışması ile 
başarılabilir. Bu çerçevede kurulan Edu-
cation International (EI) ve The Europe-
an Trade Union Committee For Educa-
tion (ETUCE)’nin yaptığı faaliyetler so-
runların etrafında dolaşmaktan öte bir 
anlam ifade etmemektedir. 

Savaşlara, sömürüye, faşizme, ırkçı-
lığa karşı çıkmak, demokrasi ve insan 
haklarını savunmak için uluslararası 
sermayenin belirlediği siyasetleri red-
detmek, küresel dayanışma ve küresel 
eylemlilik gereklidir. 

Saygılarımla
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi  
arşivinden yeni belgeler ve 
ABD Başkanı’nın 9.500 asker 
çekme planları

Eski Sovyetler Birliği Devlet Başka-
nı Mihail Gorbaçov’un aktardığına gö-
re 1990 ilkbaharında NATO’nun Doğu 
yönünde genişlememesi kararlaştırıl-
mıştı. Bu son yıllarda NATO ve AB çev-
relerince sıkça reddedilmiştir: Buna da-
ir yazılı sözleşmeler ya da güçlü kanıt ni-
teliğinde belgeler bulunmuyormuş. An-
cak bu artık çürütülmüştür. Kısa süre 
önce ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 
yayınlanmasına onay verdiği döküman-
larda böylesi bir irade beyanının pekâlâ 
varolduğuna açıklık getiriyor (1).

Öyle ki Gorbaçov ile George Bush hü-
kümetinde dönemin ABD Dışişleri Ba-
kanı olan James Baker arasında 1990 
ilkbaharında yapılan bir görüşmede, 
NATO’yu Doğu’ya doğru genişletmeme-
yi taahhüt ettiği görülüyor. Sovyetler 
Birliği’nin güvenlik gereksinimleri bu 
şekilde karşılanacaktı (2). 

Baker şunu söylüyor: “Kararlaştırı-
lacak bir geçiş dönemi boyunca Doğu 
Almanya’ya NATO askerlerinin yerleş-
tirilmemesini öneriyoruz.” Demek ki 
NATO’nun bir geçiş dönemi süresince 
sözüm ona yeni eyaletlerden, ama kalıcı 
olarak Oder nehrinin doğusundaki böl-
gelerden uzak tutulması gündemdeydi. 
Çünkü Sovyetler Birliği’nin güvenlik 
noktasındaki çıkarları – bundan birkaç 
kez söz edilmiştir – NATO’nun ilerlemesi 
koşullarında korunmuş sayılmayacaktı 
ve buna göre günümüzde de korunmuş 
değildir. Pazarlığa giren taraflar görün-
düğü kadarıyla iki Almanya’nın “yeni-
den birleşmesi”nden sonra barışçıl bir 
Avrupa’dan ve NATO’nun barışı koru-
yan bir güç olarak varlığından hareket 
ediyordu. 

George Bush’un yayınlanmasına 
onay verilen, dönemin şansölyesi Hel-
mut Kohl ile yaptığı bir telefon görüş-
mesinde de açıklık kazanan şey, bir-
leşmiş Almanya’nın yalıtılmaması ve 
Almanya’nın askeri birlikten çıkarak 
Avrupa’da kendi yolunda ilerleyeceği 
izleniminin komşu Avrupa ülkelerin-
de doğmaması için NATO’da kalması-
nın amaçlandığıdır (3).  Bush –  ve ayrı-
ca Kohl – Varşova Paktı gibi dağılmayan 
NATO’yu o zamanlar askeri ağırlığa de-
ğil, politik doğrultuya sahip bir organi-
zasyon olarak görüyorlardı, ancak tüm 
uzlaşmaların aksine askeri yön giderek 
şekil almaya başladı.

Dönemin pazarlıklarına göre sözüm 
ona yeni eyaletlerde yalnızca Alman as-
kerinin konuşlanması isteniyordu ve 
bu, 12 Eylül 1990 tarihli İki-artı-Dört 
Sözleşmesi’nde de teyit edilmiştir (5). 

Bu sözleşmeden çıkan şey, NATO’nun 
Oder nehrinin doğusu yönünde geniş-
letilmek istenmediğidir (6). Aksi tak-
dirde Sovyetler Birliği’nin güvenliği 
tehdit edilmiş olurdu – o zamanlar bu 
böyle görülüyordu. Bush Gorbaçov’u, 
“NATO’nun Sovyet güvenliğini tehdit et-
meyecek şekilde değiştiğinden” (“… NA-
TO is changing in ways that do not threa-
ten Soviet Security”.) ikna etmek gerek-
tiğini söylüyordu. 

NATO’suyla birlikte ABD’nin barış is-
tediğini sergilemek için Gorbaçov’a Ku-
zey Atlantik Antlaşması’nın şu sözlerini 
içeren 2. maddesini okumuştur: “Taraf-
lar, özgür kurumlarını güçlendirerek, 
bu kurumların üzerine kurulu olduğu 
ilkelerin daha iyi anlaşılmasını sağla-
yarak ve istikrar ile refah koşullarını ge-
liştirerek barışçıl ve dostça uluslararası 
ilişkilerin daha da geliştirilmesine kat-
kı yapacaklardır. Uluslararası ekono-
mi politikalarında çatışmayı ortadan 
kaldırmaya yönelecekler ve taraflardan 
herhangi biri ya da hepsi ile ekonomik 
işbirliğini teşvik edeceklerdir.”

ABD küresel saldırganlık  
politikalarının çekip çevrildiği bir 
ülke olarak Almanya

Gelişmeler farklı bir yöne evrildi. Ge-
orge Buch yeniden seçilmeyince ardıl-
ları gerginliğin azaldığı kısa bir sürecin 
akabinde Rusya’ya karşı saldırganlık ve 
yaptırım siyasetini izledi. Uzlaşmalara 
aykırı olarak NATO birkaç yıl içerisin-
de Doğu yönünde genişledi ve Rusya’yı 
çevreleyen devletlerde füzelerden, zırh-
lı tümen, savaş uçakları, topçu birlikle-
ri ve binlerce askerden oluşan oldukça 
güçlü askeri bir aparat kuruldu. Alman-
ya aynı zamanda ABD saldırganlık po-
litikalarının çekip çevrildiği bir ülkeye 
dönüştü. 

Haziran 2020’de ABD Başkanı Do-
nald Trump’ın Almanya’da konuşlu 
34.500 askerin 9.500’ünü çekmeyi plan-
ladığı öğrenildiğinde (7), Alman federal 
hükümetinin mutlaka kullanması ge-
reken bir zaman çerçevesi oluşmuştu. 
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi’nin ona-
yıyla Almanya’nın yeniden birleşmesi-

NATO Doğu Genişlemesi 
Anlaşmaları Bozuyor
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ne ilişkin henüz yeni açıklanan belge-
lere dayanarak, 1990’dan beri uygulan-
ması gereken, Alman topraklarında ko-
nuşlanmış nükleer silahlar dahil tüm 
yabancı askeri güçlerin çekilmesini ta-
lep etmek ve bu adımın hazırlıklarını 
yapmak için bir fırsat yakalanmıştı. 

Ancak alışılageldiği gibi ABD’ye ya-
kın Berlinli politikacılardan başta hiç-
kimse bu yeni olguyla ilgilenmedi. Da-
ha çok CDU, SPD ve Yeşiller’den, uzun 
zamandır savunma ittifakından bir sal-
dırı ittifakına dönen NATO’nun zayıfla-
yabileceği uyarıları geldi. Bunun öte-
sinde ABD’li savaş kışkırtıcılarının za-
ten kafalarına eseni yapabildikleri 
için hiçbir zaman olmayan “nükleer si-
lah ortaklığ”ndan yeniden söz ediliyor. 
ABD’nin ve Alman meclisinde oy çoklu-
ğu bulunan kesimin aşikâr nüfuzu ne-
deniyle şu ana kadarki Alman “güvenlik 
politikası”nın, bir diğer ifadeyle “caydı-
rıcılığın”, Büchel/Pfalz’da ve Alman top-
raklarında bulunan diğer askeri üslerde 
konuşlu ABD nükleer silahları (8) temel 
alınarak devam ettirileceğinden yola çı-
kılabilir. Ukrayna ve de Avustralya, Ja-
ponya, Güney Kore ve Kolombiya gibi 
küresel ortaklarıyla arasındaki ilişki-
leri geliştiren NATO, askeri seferberliği-
ni adım adım ileri taşıyor. Alman hükü-
meti 1949’da barışı korumak amacıyla 
Kuzey Atlantik Paktı olarak kurulan ve 
uzun zamandır kendi tüzüğüne uyma-
yan ABD yönetimindeki ittifakın dim-
dik yanında duruyor. Böylece Rusya’ya 
karşı bir askeri saldırı tehlikesi giderek 
yaklaşıyor. 

n
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Prof. Dr. Hans-Dieter Gelfert

Yıl Savaşları’ndan bu yana etkilemekte-
dir ve bu özlemin her yönüyle yeşermesi 
Romantik Dönem’de olmuştur. Nedeni 
ise çok açıktır: İmparatorluğun 1871’de 
kurulmasına dek Almanların güvenlik 
sunan kendi devletleri yoktu. Almanlar 
fetih ve miras yoluyla bölünerek sürek-
li değişen küçük ve en küçük devlet ya-
pılarında yaşıyorlardı. Bir Alman tarih-
çi 1789’da, Fransız Devrimi’nin gerçek-
leştiği yıl, Alman toprakları üzerinde 
özerk siyasi birimlerin varolduğunu be-
lirtmiştir. Almanların büyük, koruyu-
cu bir birliğin güven ve şefkatine duy-
dukları özlem bu nedenle hiç de şaşırtı-
cı değildir. Aynı biçimde şaşırtıcı olma-
yan bir diğer şey, Almanların daha bü-
yük bir birlik uğruna küçük devletleri-
nin güven ve şefkatinden vazgeçmek-
ten her zaman korkmuş olmalarıdır. 

Almanlar günümüzde de bu iki ku-
tup arasında hala kararsızdırlar. Ana-
yurtlarında (Heimat), bir diğer ifadeyle 
doğdukları ve çocukluklarını yaşadık-
ları bölgede, büyük ulusal devlete kı-
yasla kendilerini çok daha güven ve şef-
katli bir ortamda hissediyorlar; öte yan-
dan bu büyük ulusal devlet kendilerine 
daha kapsamlı bir güvenlik sağlıyor. Al-
manlar açısından anayurtları diğer Av-
rupalı komşularına kıyasla daha derin 
bir duygusal öneme sahiptir. Bu herşey-
den önce kökleri tarihe dayanan küçük 
devletlerin yalnızca siyasi değil, farklı 
lehçelerde ifadesini bulan kültürel bir-
likler olmasından kaynaklanmaktadır. 
Anayurt duygusal güven ve şefkat, ulu-
sal devlet de siyasi güvenlik sağlıyor. Bu 
iki özlem arasında sıkışıp kalmışlık şim-
di Almanya ve Avrupa arasında tekrar-
lanıyor. Bir Alman atasözü şöyle der: Li-
eber den Spatz in der Hand als die Ta-
ube auf dem Dach (Eldeki serçe çatıda-
ki güvercine yeğdir). Ama güvercin Al-
manlara bir kartal olarak tezahür etti-
ğinde, serçeyi feda ettiler. Almanya bu-
gün bir serçe ve Avrupa da bir kartal de-
ğil. Almanların karar vermekte zorlan-
ması doğal. 

Güven ve şefkate duyulan özlemin 
Almanların ulusal ruhuna ne kadar nü-
fuz ettiğini Nazi Almanyası İşçi Başka-
nı Robert Ley’in şu sözleri açıklamakta-
dır: Ley retorik bir soru yöneltiyor “Al-
man insanı Adolf Hitler’i neden sözcük-
lerle tarif edilemeyecek kadar seviyor?” 
Ve şu yanıtı veriyor: “Çünkü o Adolf 
Hitler’le kendini güven ve şefkat orta-
mında hissediyor. İşte bu, güven ve şef-
kat duygusu, işte bu. Güven ve şefkat!” 
Bugün Almanlar kendilerini güven ve 
şefkat ortamında hissetmek için artık 
hiçbir diktatörün boyunduruğu altına 
girmez; ancak Merkel “Ana” olarak du-
yumsadıkları şey, aynı temel duygunun 
eşdeğeridir. 

Almanlar hakkında varolan ster-
yotip önyargılardan bir tanesi de on-
ların sözde mizah yoksunu olmaları-
dır. Bu halkın, ülkenin güneyinde ve 
batısında, her yıl, ilk enfeksiyonunu 
on birinci ayın on birinde, saat on bi-
ri on bir geçe kaptığı ve Şubat ayının 
Aschermittwoch’una kadar uzanan kar-
naval hastalığına yakalanması karşısın-
da bu eleştiri kulağa şaşırtıcı geliyor. 

Eleştiri yalnızca Batılı komşuların 
bakış açısından anlaşılabilir. Mizah, 
toplumsal gerilimleri şiddet dışı yol-
dan gülme aracılığıyla çözmeye hazır 
olmaktır. Mizah, bir toplumsal strate-
ji olarak insanların dar alanlarda bira-
rada yaşadıkları ve gerilimlerin engel-
lenemez olduğu yerlerde, bir diğer ifa-
deyle kentlerde önemlidir. Bu nedenle 
Geç Ortaçağ’da Avrupa kentlerinin ge-
lişmesiyle her yerde birbirine benzer 
türde bir gülme kültürü ortaya çıkmış-
tır. O zamanlar Almanlar Batılı komşu-
larıyla aynı mizaha sahipti. Til Eulenspi-
egel bu dönemin ilk ideal temsilcisidir. 
Kent-yurttaşı yukarıya dönük soylula-
ra ve ruhban kesime, alta dönük saf köy-
lülere ve cenahlardaki rakiplere kar-
şı saygısızca gülmekteydi. İngilizler bu 
anarşist-saygısız kent-yurttaşı mizahına 
günümüzde hala sahipler. Almanya’da 
ise bu mizah Otuz Yıl Savaşları’nda kent-
lerle birlikte yok oldu. Yeniden dirili-
şi bir daha kent-yurttaşı mizahı olarak 
değil, devlet-yurttaşı mizahı olarak ya-
şadı. Kent-yurttaşları düzen karşıtıyla 
düzene karşı güler, otoriteleri tabandan 
sarsmak ister. Devlet-yurttaşı düzenle 
birlikte düzen karşıtına karşı güler ve 
onu gülerek dışarı sürmek ister. Alman-
cada “auslachen” sözcüğü bunu çok iyi 
ifade ediyor. Alman devlet-yurttaşı mi-
zahı –artık bu mizah gerilemektedir, 
çünkü Batılı galip güçlerle birlikte es-
ki kent-yurttaşı mizahı geri dönmüş-
tür– güven ve şefkate duyulan arzu gi-
bi aynı özlemden doğmuştur. Almanlar 
bugün hala keyifle gülebilecekleri ve kı-
sa bir süre öncesine kadar da şarkı söy-
ledikleri gerilimsiz bir iç bölgenin özle-
mini çekiyorlar. Televizyonlar bir taraf-
tan gerilimsiz, keyifli aile programlarıy-
la ve diğer taraftan düzene karşı gelen 
düzen karşıtlarını azarlayan ve onlara 
gülen, ahlaki değerler üreten kabareyle 
bu özleme hitap etmekte. 

Yabancıların Almanlarda kabalık 
olarak duyumsadıkları tarz da yukarı-
da değinilen anayurt ve yabancı diyar 
arasında varolan gerilimle bağlantılı-
dır. Günlük yaşamda Almanlarla iliş-
kide olan bir kimse, onların birçok du-
rumda büyük ölçüde yardıma hazır in-
sanlar olduklarını görür. Ama ilk te-
mas, genelde reddeder tarzda bir tu-
tumdur. Amerika’da sokakta karşılaşan, 
birbirini tanımayan insanlar önsel ola-
rak birbirine gülümser, çoğu kez bir çift 
laf eder. İngilizler nezaketin biraz daha 
ağır başlı bir işaretini verirler ve bu işa-
ret çokluk hava durumuyla ilgili bir yo-
rum da içerir. Almanlar ise, selam ver-
meden birbirinin yanından geçip gider-
ler ve gülümsemezler de. Bu da onların 
yabancıların gözünde asık suratlı gö-
rünmelerine yol açar. Bu tutum Alman-
ların çok dar bir aile ve arkadaş çevre-
siyle varolan ilişkilerinden ve bu çev-
re dışında kalan herşeyi yabancı olarak 
duyumsamalarından kaynaklanıyor ol-
sa gerek. 

Alman anayurt kültü biraz taşralı-
lık içerir ve bu taşralılığın açıklama-
sı Almanya’nın 1871’e kadar doğru dü-
rüst bir başkenti olmamasında ve bu 
nedenle kentsel kültürün gelişememe-

Yabancıların gözünde Almanlar la-
fı uzatmayan donuk birer eylem ada-
mı ve daha çok bir tür kabalıktan başla-
yıp, bir okul hademesi gibi her konuda 
haklı olmaya kadar varan davranışlara 
meğilli, ama buna karşın sağlam şeyler 
üreten insanlardır. Almanlar kendile-
rini çalışkan, düzenli olmayı seven, te-
miz, dakik ve titiz insanlar olarak görü-
yor. Alman tarzı erdemler olarak kabul 
edilen bu özellikler, mizaha pek yer bı-
rakmayan ciddi bir temel tutumu önko-
şuyor. İngilizler, bu nedenle, Alman mi-
zahının varolmadığını düşünür. Ancak, 
ayırıcı özelliği Batılı ülkelerde, çoğu za-
man, Alman “gemütlich” (keyifli/rahat) 
sözcüğüyle tanımlanan Alman eğlence 
kültürü, ciddi ve donuk Alman imajı ile 
çelişmektedir. Oktoberfest (Bevyera’da 
her yıl Eylül’de düzenlenen büyük festi-
val), bira çadırları, karnaval (fasching) 
ve anayurt romantizmi (Heimatroman-
tik) ciddi erdemler kadar tipik Alman 
özellikler olarak görülmekte. Peki bu 
özelliklerden hangisi gerçekten tipiktir 
ve kökenleri neye dayanıyor? 

Yurtdışında bir kaç ay yaşayan her-
kes farklı ulusların farklı anlayışa sahip 
olduğunu bilir. Yaygın bir kanıya göre 
bunların nedeni genetik farklılıklardır. 
Ama nedeni bu olamaz, öyle olsaydı Al-
manlar ve İngilizler gibi akraba halk-
lar aynı anlayışa sahip olurlardı. Ger-
çekte ise, her iki ulus, örneğin Alman-
larla Polonyalıların ilişkisine kıyasla 
daha farklıdır. Bir ulusal anlayış adı al-
tında, bir halkın üyelerinde, dikkat çe-
ken bir sıklıkla kuşaklarüstü gözlemle-
nebilen davranış biçimleri ve öncelikli 
değerlerin bütünü anlaşılmaktadır. Bu 
ayırıcı özellikler nitekim doğumla bir-
likte başladığından, okul eğitiminin ya 
da farklı diğer bilinçli eğitsel girişimle-
rin bir sonucu olamazlar. Burada daha 
çok insanın adeta ana sütüyle edindiği 
özellikler söz konusudur, öyle ki anne-
ler dahi çocuklarına diğer ulusların an-
nelerinden farklı bir anlayış aktardıkla-
rının farkında değildirler. 

Bir halk için tipik oldukları duyum-
sanan tüm özellikler zihinlerde tekrar 
canlandırıldığında, genelde tekil dav-
ranış biçimlerine ve değerlendirmele-
re göre ayrımlaştırılabilir çok az sayı-
da temel tutuma rastlanır. Diğer ulus-
lara bir bakarsak, İngiliz ve Amerikalı-
lar açısından bireysel özgürlük istemi-
nin tüm diğer değerlere olan istemlerin 
başında geldiğini ve diğer değerlerin te-
melinde yattığını görmek hiç de zor de-
ğildir. Almanlar da özgürlük istiyor ve 
özgürlüğe çok değer veriyor, ama on-
lar için en büyük değer güvenliktir. Öte 
yandan güvenliğe diğer uluslar da eriş-
meye çabalıyor, ancak güvenliğin bu 
uluslar açısından Almanlarda olduğu 
kadar derin duygusal bir önemi yoktur. 
“Geborgenheit” (güven ve şefkat) gi-
bi bir sözcük kullanıldığında, güvenin 
derin duygusal önemi açıklık kazanır. 
“Geborgenheit”ın diğer dillere çevril-
mesi “güvenlik” sözcüğünün çevirisin-
den daha zordur. Almanlar açısından o 
salt koruma değil, ayrıca sıcaklık ve şef-
kat sağlayan bir kılıftır. Geborgenheit’a 
duyulan özlem Alman kültürünü Otuz 

Tipik Alman - Almanların Tutum ve Davranışları1 
sinde yatar. Kentli olmaya nezaket, top-
lumsal davranış biçimleri ve her şey-
den önce gelişmiş bir sohbet kültürü 
dahildir. Özellikle son belirtilen nokta 
Almanya’da pek gelişmemiştir. Bu ne-
denle Almanlar yabancılarla konuşma-
larında, çokluk kendi düşüncelerini da-
yatan ve konuşmanın içinden bir silin-
dir gibi geçen insanlar olarak duyum-
sanır. Fransızlar ve İngilizler bu olgu-
yu savoir vivre bir diğer ifadeyle good 
manners (iyi üslup) eksikliği olarak du-
yumsarlar. Almanlar ise, dolaysız tarz-
larını samimiyetin bir ifadesi olarak gö-
rürler. Nazik davranış biçimlerinin ye-
tersiz olmasının iyi bir yönü de var: Al-
manların damarına basmanın o kadar 
kolay olmamasıdır. Almanlar, her ne ka-
dar Amerikalılar kadar cömert olma-
salar da, bu noktada İngiliz ve Fransız-
lardan daha hoşgörülüdür. Almanların 
en hoşnutsuzluk uyandıran özellikle-
rinden biri kuşkusuz trafikteki tutum-
larıdır. Burada “şairlerin ve düşünür-
lerin” halkı çokluk haklı ve trafikte di-
ğer kimseleri sıkıştıran insanlar olurlar. 
Bunun da bir kültürel kökeni var; çün-
kü 19. yüzyılda doğan Alman çalışkan-
lık etiğiyle bir ilişkisi var. Almanya Na-
polyon savaşları sonrasında İngiltere 
ve Fransa’nın çok gerisine düşmüştü ve 
adadaki rakibi sanayileşmede çok geri-
de bırakarak sonuçlanan arayı kapatma 
yarışına başlamıştır. Bunun için çabayı 
büyük bir değer ve alınterini onur nişa-
nı olarak gören bir etiğe gereksinim var-
dı, buna karşın İngiliz davranış etiği bir 
beyefendiden çabalarını sezdirmemesi-
ni ister. “Çalışkan” sözcüğü sınırsız tak-
diri ifade eden bir sözcüktür. Almanla-
rın gözünde başarı elde edilemese dahi 
çaba gösteren herkes çalışkandır. Bu ça-
lışkanlık etiğinin Alman kültüründe ne 
denli derin kökleri olduğunu, Alman en-
telektüellerin bilinçli olarak son derece 
karmaşık ve zor anlaşılır tümceleri tor-
nadan geçirerek, bilişsel çabalarını sı-
kılmadan gösterişe çıkartmaları gözler 
önüne serer. 

Bir İngiliz beyefendinin, böbürlen-
me ve bu nedenle itibarını yitirme ola-
rak görüleceği için, kensinlikle üstünü 
örtmesi gereken bir şeydir bu. Böyle bir 
gösterişe trafikte de rastlanmakta. Oto-
banda öndeki sollanarak çalışkanlık ka-
nıtlanır; ve bir başkası kendi yol hakkı-
nı ihlal ettiğinde, bir engelleme olmasa 
dahi bu davranışa sitemli bir korna çalı-
narak tepki gösterilir. Burada çok kök-
lü bir kültür fenomeni söz konusu ol-
duğundan Almanya’da azami hız sınırı 
koymak, ABD’nde silah ruhsatlarına sı-
nırlandırma getirmek kadar zordur. Öte 
yandan Almanya ekonomik gücünü ça-
lışkanlık etiğine borçludur. Almanlar 
bununla Avrupa’da her ne kadar kendi-
lerine dost edinmeseler de, ekonomi-
nin başarımları tüm kıtaya yarar sağlı-
yor; ama –özellikle siyasetçiler ve yöne-
tici elitler– bu konuda daha diplomatik 
olmalı ve hassasiyet göstermeli.   

n

1 Bu yazı ilk kez Die Gaste'nin 28. sayısında yayınlanmıştır.



nusu artı değer doğanın emeğiyle ilgili-
dir. Aynı süreçler tarafından doğadan 
dışlanan insanlar kısmen düşük ücret-
li emekgücüdür ve kısmen de “gerek-
sizdir”. Emisyon ticareti buna örnektir. 
Devlet tarafından belirlenmiş CO2 üst 
sınır salınımının altında kalan bir işlet-
me, aradaki farkı, bir diğer ifadeyle çev-
reyi kirletme kredisi adı altında satabi-
lir7. Ya da bir ülke ya da bir şirket salını-
mı azaltan önlemlere yatırım yaptığın-
da, bunun için kendisine emisyon kredi-
si (Offsets) veriliyor, belli düzeyde CO2 
(ya da Metan) salınımında bulunma 
hakkı kazanıyor. REDD+8, ormana sa-
hip bir devlet ya da şirketin ağaç kesme-
mesi ya da kesimi sınırlandırması kar-
şılığında verilen bir emisyon kredisidir. 
Ormanlar, nehirler, bitkiler ve hayvan-
lar için biyo farklılık emisyon kredile-
ri var, ve de sözde ekolojik farklılıkla-
ra yarar sağlayacak doğa sermayesi he-
saplamaları9. Bu çerçevede doğanın bir 

alanını talan eden bir şirket, başka bir 
yerde doğanın bir bölümünü yenilemek 
üzere (örneğin bir ormanı) telafi amaç-
lı kredi satın alıyor. Brezilya’da10 (2015 
verileri) ormanları tahrip edenler “Rio 
de Janeiro Yeşil Borsası”nda “Orman-
ları yeniden inşa sertifikası” satın ala-
biliyor. Biyo farklılık emisyon kredile-
rinin, “Payments for Ecosystem Servi-
ces”, eko sistem hizmetleri için ödeme-
lerin bir biçimi olması isteniyor11. Daha 
önce de belirtildiği gibi bu iddia yanlış. 
“Doğayı koruma yasaları12” adı altında 
devletler – Trump ve Bolsonaro anım-
sanmış olsun –  az ya da çok, gerçek ya 
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Honduras’ta toprak ve kaynaklar 
için devam eden anlaşmazlıklar özel-
likle 2009’da yapılan hükümet darbe-
sinin ardından olağanüstü arttı. O gün-
den sonra gelen tüm hükümetler özel-
likle kendilerini ekolojik sürdürülebilir 
olarak tanıtan ulusal ve uluslararası şir-
ketlerin doğayı daha çok talan etmesine 
olanak sağlıyor. Hidroelektrik santral-
ler, güneş enerjisinden yararlanma, ta-
rımsal mono kültürler, madencilik, tu-
rizm. Bu her ne kadar Avrupalı kulakla-
ra hoş gelse de, söz konusu projeler sık-
lıkla balıkların yok olmasıyla sonuçla-
nacak şekilde nehir sularının kalitesini 
bozuyor, zaten kuraklık çeken ülke so-
lar kolektörlere yer açmak için yok edi-
len ormanlar nedeniyle daha da kuru-
yor, hayvan çeşitliliği ortadan kaldırı-
lıyor. Orada yaşayan ve yaşam temelle-
ri yitip giden kırsal bölge insanı, çoğu 
durumda Kızılderililerden oluşan top-
luluklara kimse danışmıyor, onlar po-
lis güçleri tarafından tehdit ediliyor ve 
yaralanıyor ve de adli sistem tarafından 
kriminalize ediliyor. Son yıllarda birçok 
insan hakları, doğa ve kamu malları sa-
vunucusu öldürüldü. Şimdi hedefim ge-
niş bağlamlar çerçevesinde bu süreçler 
için nedensel bağlantı kurmak üzere bir 
açıklama kaleme almaktır. Bu amaçla il-
kin yer değiştirmiş sömürgecilik ve libe-
ralizm/neoliberalizm arasındaki bağ-
lantıyı ve ardından artı değer kaynağı 
olarak doğanın emeğini tartışacağım.

İhraç edilmiş sömürgecilik 
ve neoliberalizm

500 yıl önce dünyanın büyük bir bö-
lümünün Avrupa tarafından sömürge-
leştirilmesine başlanınca, dünyaya ya-
yılan bir sömürge ilişkisi başgöster-
di, küresel bir iş rejimi kapsamında ırk 
icat edildi1; üretimin bu bağlamı kapsa-
mında insanların farklı türleri arasın-
da ikili, bir diğer ifadeyle mutlak bir ay-
rım düşüncesi kendini kabul ettirdi, er-
kek ile kadın2 ve insan ile doğa3 arasın-
da. Sömürgelerin son bulmasından, 19. 
ve 20. yüzyılda siyasi bağımsızlıkları-
nı kazanmalarının ardından Küresel 
Güney’de, orada yaşayan toplumlar ve 
insan-doğa ilişkisinin çoktan içselleştir-
diği sömürge ilişkileri varlığını sürdür-
meye devam etti. Doğanın talanı ve in-
sanların sömürülme ve dışlanması ar-
tarak günümüze kadar geldi, ve Avru-
pa, Latin Amerika’da ekonomik baskın 
güce dönüşen İngiltere’nin ekonomik li-
beralizminin yardımıyla henüz 19. yüz-
yılın ikinci yarısında bu süreçlerden ya-
rarlanmıştır4; ve 20. yüzyılda sömür-
geciliğin çöküşünden bu yana tüm Kü-
resel Kuzey ABD liderliğinde Küresel 
Güney’in sömürülmesinden kazanç sağ-
lıyor. Bu gelişme, güneydeki ülkelerde 
varolan politik yolsuzluk ile ortak çalı-
şan neoliberalizmin hüküm sürdüğü on 
yıllarda keskinleşmiştir. Kuzey’in, özel-
likle de ABD’nin yürüttüğü politika Kü-
resel Güney toplumlarının gerçekten 

bağımsız, bilhassa sosyalist olmaması-
na dikkat ediyor. Bunun dışında neoli-
beralizm küresel, sömürgeciliğe daya-
lı sosyal ilişkileri nesneler arası ilişki 
alanına kaydırıyor. Meta, hizmet ve pa-
ra ilişkisinin arkasında, hâlâ insanlar 
arasında artan bir sömürü ve dışlama 
ilişkisinin söz konusu olduğu gözle gö-
rülmüyor ve de – bunu Kızılderili halk-
ların düşünüşünden öğrenmek gerekir 
–  baskıya dayalı bir ilişki olduğu dik-
katlerden kaçıyor, o her ne kadar sınıf-
landırmaya göre insanlar ve doğa ara-
sında sosyal bir ilişki gibi görünse de. 
Küresel, sosyal ilişkileri şekillendirmek 
ise politikadır.5 

Doğanın finansallaştırılması, doğa 
sermayesi, Green Grabbing

Doğanın emeğinin yeni dalga sömrü-
sü muhtemelen salt zamansal olarak fi-
nans piyasalarının patlamasıyla bağlan-

tılı olmakla kalmıyor, aksine önemli, en 
önemlisi olmamakla birlikte, onun de-
ğer üretmesinin maddi temelini oluştu-
ruyor. 

“Yeşil Ekonomi” ilkesi uyarınca do-
ğanın hizmetleri için de para ödenme-
si isteniyor 6. Bu düşüncenin temelinde 
ciddi bir hata yatıyor: Ödeme, yapılır-
sa şayet, doğanın emeği için değil, me-
ta olarak görülen doğanın emekgücü 
için yapılıyor. Bir meta olarak doğanın 
emekgücünün değeri ile doğanın yaşa-
yan emeği ile yaratılan değer arasında-
ki fark artı değerdir, bu noktada söz ko-

da fiktif olsun, doğanın emeğinin, do-
ğanın metaya dönüşmüş emekgücünün 
nispeten yeniden üretimine bağlı kal-
masını sağlıyor. Emisyon kredileri baş-
ka bir anlama gelmiyor. Onlar doğanın 
emekgücünün “restorasyonu” için ya-
pılan ödemelerdir. Onun değeri ile do-
ğanın gerçekten verdiği emeğin ürü-
nü olan meta arasındaki fark (eko sis-
tem hizmetleri, enerji santralleri, tu-
rizm projeleri, doğal kaynakların gün 
yüzüne çıkarılması) artı değeridir. Gre-
en Grabbing’te doğanın finansallaştırıl-
ması insan emeğinin sömrüsüyle bağ-
lantılandırılıyor. Toplam sermaye doğa-
nın ve insanın emekgücüdür, ve artı de-
ğerin tamamı her iki emekgücünün har-
canması ile bu emekten kaynaklanan 
gelir arasındaki farkın bir sonucudur. 
Burada geliştirilen nedensel bağlantıya 
göre finans piyasalarının patlamasın-
da, doğanın emeğinin, onun sermaye-
nin altında formel ve reel toplanması13 
koşullarında olağanüstü düzeylere ula-
şan sömrüsü büyük bir rol oynuyor. Bu 
şekilde ortaya konulan bağlantılara gö-
re Honduras’ta yaşananlar, günümüze 
dek süren küresel sömürgecilik ilişkile-
ri için örnekseldir. Gerçek bir alternatif, 
insancıl14 ve yaşama olan sevgiyi içeren 
bir politikadır, karşılıklık ya da tümle-
yicilik15 ekonomisi anlamında insanla-
rın ve doğanın emekgücünü ödeyen de-
ğil, aksine onlara iyi yaşamaları için ye-
terli olanı veren bir politika. 
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Yetişkin eğitim ve öğretim alanı, eği-
ticilerinin farklı eğitim biyografileri, is-
tihdam durumları ve farklı metotları 
uygulamaları nedeniyle heterojen bir 
yapı sergilemektedir. Modern devlet ku-
rumsallaşma sürecinde bu alandaki eği-
tim ve öğretimin amacı, toplum üyeleri-
nin bireysel yaşamdaki değişikliklere 
uyumunu sağlamak, onların eksik bilgi 
ve yeterliliklerinin telafi edilmesi ola-
rak toplumsal konsensüste yer almıştır. 
Planlanan toplum üyelerinin bu alanda 
sunulan eğitim ve öğretim ile toplumsal 
beklentileri karşılayacak seviyeye ulaş-
masıdır. Bu alandaki kamusal yönetim 
ise bürokratik idarenin uygulanması ve 
yasaların çıkarılması ile gerçekleşmiş-
tir. 

Almanya ve Avusturya yetişkin eği-
tim politikalarında bu alanı meşru-
laştıran gerekçeler ve idari yapılanma 
1990’lı yıllardan itibaren “eğitim paza-
rı” fikri ile değişime uğramıştır. Bu bağ-
lamda devlet, yapısal olarak tekliflerin 
ve katılımın yapısını kontrol etme göre-
vini üstlenmiş (Faulstich ve ark. 1992) 
ve yetişkin eğitim ve öğretiminin sınır-
lı kontrolünden geri çekilerek, teklif ve 
tedarik düzenlenişini mevcut talep pi-
yasasına bırakmıştır. Bu geri çekilme, 
özellikle akreditasyon ve kalite belge-
lendirme kuruluşları olmak üzere, dev-
let dışı kurumlar tarafından desteklen-
miştir. Örneğin Avusturya’da “Yetişkin 
Eğitiminde Kalite Çerçevesi“ (Ö-Cert) 
çeşitli düzeylerde geniş bir müzakere 
sürecinde yetişkin eğitim ve öğretim 
politikası idari (federal, eyalet) yöneti-
mi, eğitim uygulayıcıları, bilim ve araş-
tırma alanlarından da çeşitli aktörler-
ce tartışılmış ve uyarlanmıştır. Bu an-
laşma, Avusturya’da yetişkin eğitimi ve 
öğretiminin artık doğrudan devlet mü-
dahalesine odaklanmayan (bu strate-
ji - Almanya’nın aksine - her zaman ikin-
cil bir rol oynamasına rağmen), ancak 
dolaylı, çıktıya yönelik yeni bir yönetim 
uygulaması yönünde bir adımdır. 

Bu yeni yönetim biçiminin işleyişini 
ve yapısını yönetişim kavramı ile özetle-
mek mümkündür: “Yönetişim, bir yan-
dan devletin değişen rolü ve biçimini an-
latırken, bir yandan da bu değişimi sağ-
layacak mekanizmaları ve yeni kurallar 
bütününü gösteren bir kavramdır. Ulus-
lararası kuruluşlar, siyaset (politics) ile 
siyasayı (policy) çok kesin bir biçimde 
birbirinden kopardığı için, devlet aygı-
tının işleyiş biçimi, karar alma meka-
nizmaları, kamu politikasına dek her-
şey, bir tür mühendislik işi olarak gös-
terilmektedir. Bu çerçevede, özelleştir-
me, ademi merkezileşme, kamu hizmet-
lerinin piyasalaştırılması, kamu yöneti-
minin şirket gibi yönetilmesi, düzenle-
me, denetim gibi değişimler de siyasa 
alanına ait olarak kabul edilmektedir”  
(Bayramoglu 2004: 33). Bu yeni yöne-
tim biçimi modern devlet kurumsallaş-
ması ile refahın sürekli olarak artması 

beklentisinin 70’li yıllardaki hayal kı-
rıklığı, devletin, tatmin edici bir şekilde 
yerine getiremediği görevleri özel sek-
tör ya da özgür hayır kurumları ya da si-
vil toplum örgütlerine bırakması talebi 
ile gerçekleşmiştir (Mayntz 2010: 39) Bu 
değişim sırasında, devletin sayısız göre-
vi serbestleştirilmiş, dış kaynaklardan 
sağlanmış veya özelleştirilmiş ve do-
layısıyla büyük ölçüde devredilmiştir. 
Bu süreç için demokratik ve aktif dev-
let döneminden “zayıf devlet”e geçiş de-
yimi kullanılmaktadır. (Jann/Wegrich 
2010). 

Foucault modern demokrasilerin 
meşru kılınmasındaki bu değişimi tas-
vir eder. Bu anlamda, yönetişim kavra-
mı hem yapısal hem de meşruiyet bilgi-
sinin, bir başka deyişle söylem bilgisi-
nin dönüşümüne işaret etmektedir. Ye-
tişkin eğitim ve öğretim alan yazının-
da meşruiyet bilgisinin değişimine işa-
ret eden ampirik çalışmalar yapılmış-
tır. 1960’larda ve 1970’lerde „yaşam bo-
yu eğitim” hareketinin hakim söylemi, 
ütopyacı, özgürleştirici bir yaşam boyu 
eğitim fikrine odaklanmışken, yaşam 
boyu öğrenmeye ilişkin mevcut söy-
lem, alanda temel olan bu referanslar-

dan yoksun, görünüşte tarafsız terim-
leri tercih eden bir söylem olarak karşı-
mıza çıkmaktadır (Wain 2004). Sürekli 
eğitim ilkesi, yetişkin eğitim ve öğretim 
alanının belirli bir şekilde yönlendiril-
mesine yol açan bir yönetişim uygula-
ması olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu bağlamda kalite kriterlerinin ak-
tüel meşruiyet gerekçeleri de, katılım-
cıların ihtiyaçlarının karşılanmasına 
atıfta bulunmaktadır ve toplumdaki 
baskın fikirler ve motivasyonlarla ilgi-
si gözlenebilmektedir. (bakiniz Ö-Cert) 
Katılımcının eğitim sağlayıcısının tem-
sili desteğinin bir parçası olması ve öz-
gürleşmesi yalnızca eğitim ve öğretim 
sonucu oluşması beklenirken, bu süreç-
te katılımcı müşteri olarak halihazırda 
özgürleşmiş ve dolayısıyla kurs teklifi-
nin içeriğinden bağımsız olarak kurgu-
lanmaktadır. Profesyonelleşmenin mo-
dernleşme süreci ile uygulanan sekü-
ler rasyonel odaklı süreçleri (akademis-
yenlik ve profesyonelleşme vb.) ve ye-
tişkin eğitiminin akıl odaklı eğitim ve 
öğretim hedefi, piyasa mantığına, bir 
başka deyişle toplumsal talebe yönelim-
den dolayı sekteye uğramış gibi görün-
mektedir. Bu kalıplar bu alandaki ör-
gütlerin programlarında da tarihsel ve 

kültürel olarak kullanılabilir olacaktır. 
Bu örgütler için kalifikasyon, sosyal en-
tegrasyon ve elemenin yanı sıra; toplu-
mun kültürel yeniden üretim görevi de 
söz konusu olduğundan, bu kalıplar sü-
reklilik kazanacak ve yeniden üretile-
cektir. Hippel ve diğ. (2008) örgütlerin 
kendi meşruiyetlerini sağlamak için ta-
lep yönelimini kullandığını ve izomor-
fizmin (benzer yapılanma) nasıl orta-
ya çıkabildiğini ortaya koymuşlardır. 
Hartz (2008) ise kalite programlarının 
uygulanmasını kendi kurumsal içsel ya-
pılarında nasıl geçerli kılındığını gös-
termiştir. 

Lyotard (1992) postmodernite teri-
mi ile tarihsel olaylara ilişkin söylemsel 
anlatının krizini, bir başka deyişle bur-
juva rasyonalitesinin krizini anlatmak-
tadır. Modern toplumsal düzenin da-
yandığı mevcut meşruiyet kalıpları ik-
na edici güçlerini kaybetmekte, tarih-
sel belirlenen nedenler sorgulanmak-
ta, alternatif gerekçe anlatıları etkili ol-
maya başlamaktadır. Bu sarsılma yuka-
rıda kısaca özetlendiği gibi yetişkin eği-
tim ve öğretiminin meşrulaştırılmasın-
da da gözlenmektedir. Bunun meslek-
leşme sürecine etkisi kaçınılmazdır. Ni-

tekim alan yazınında da bireyselleşmiş 
bir toplumda modern toplumlara özgü 
bütünleştirilmiş bir meslek modelinin 
savunulamayacağı belirtilmekte ve kla-
sik profesyonel modelin zaman aşımına 
uğradığı belirtilmektedir. Oysa yetişkin 
eğitim ve öğretiminin tarihsel gelişimi, 
onun bir kollektif eylem olarak profes-
yonelleşmesinin çeşitli, karmaşık, iç içe 
geçmiş süreci ile karakterize edilebile-
ceğini göstermektedir. Bu bazıları sü-
rekli, bazıları sekteye uğrayan beş ras-
yonalizasyon süreci ile özetlenebilir: 
Kurumsallaşma: yetişkin eğitim ve öğ-
retim ortamının genişletilmesi; Yasal-
laştırma: sosyal yetkinin yasal olarak 
oluşturulması ve korunması; Bilimsel-
leşme: Bir teori-uygulama söylemi anla-
mında bilimsel bilginin aktif yayılması; 
Profesyonelleşme: mesleksel tanımla-
ma ve uygulamaya daha güçlü odaklan-
ma; Akademikleştirme: Ders içerikleri-
nin ve yön veren bir bilimsel disiplinin 
oluşturulması. (Schütz/Nittel 2012). Bu 
bağlamda bütüncül ve kamu sektörün-
ce onaylanmış bir meslek anlayışı sağ-
lanması açısından, akademik eğitim, 
profesyonel eğitim faaliyetinde etik açı-
dan bir güvenlik unsuru olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Bu alandaki eğitim po-
litikalarında non formal öğrenme sevi-

yesinin yükseltilmesi, resmi olarak be-
lirlenen bir meslekleşme sürecinden 
yetkinlik kavramına geçiş, katılımcının 
bir „öğrenen girişimci“ olarak inşa edil-
mesi bu alandaki meslekleşme süreci-
ni belirleyen yeni yönetişim öğeleri ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Bunun etki-
si meslekleşme sürecinin toplumsal ras-
yonel bağlamından kopartılması olabi-
lecek ve bu niteliği olmayan içeriklerin 
yetişkin eğitim ve öğretim kurumların-
da erişimini beraberinde getirecektir.

n
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Yetişkin Eğitim ve Öğretiminde 
Yönetişim

▼

SÜREKLI EĞITIM ILKESI, YETIŞKIN EĞITIM VE ÖĞRETIM ALANININ 
BELIRLI BIR ŞEKILDE YÖNLENDIRILMESINE YOL AÇAN BIR YÖNETIŞIM UYGULAMASI 

OLARAK KARŞIMIZA ÇIKMAKTADIR.
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Beyrut limanında 4 Ağustos 2020’de 
yaşanan amonyum nitrat patlaması ile 
Korona pandemisini birbirine bağla-
yan nedir? He ikisi de ölüm, acı ve yok-
sulluğa neden olan simgesel bir şok dal-
gasında ifadesini buluyor. Beyrut’taki 
olay gerçekten de amonyum nitrat pat-
lamasından kaynaklı, büyük olasılık-
la öncesinde gerçekleşen küçük çap-
lı bir havai fişek patlamasının tetikle-
diği dev bir şok dalgasıydı. Ölüm, yara-
lanma, birbirinden koparılan aileler ve 
yaklaşık 250.000 insan için barınacak 
bir yer kalmaması. Orada yıllar boyun-
ca ve yasadışı bir şekilde, tarımda ya da 
patlayıcı için kullanılabilecek malzeme-
ler depolanmış. Bu ülkede  hakim olan 
yolsuzluğun yol açtığı karmaşık politik 
durum nedeniyle gerçek sorumlular ve 
onların bürokrasideki sırdaşları büyük 
olasılıkla hiç bulunamayacak. Korona 
pandemisindeki  olayda bir noktadan, 
Çin’in merkezinde yer alan Wuhan şeh-
rindeki bir pazardan bir şok dalgası gi-
bi tüm yerkürenin üzerinden geçen bir 
enfeksiyon dalgasıdır. Yaklaşık 20 mil-
yon saptanmış vaka ve 800.000 ölü ile 
(Ağustos ortası, 2020 verilerine göre) 
Korona umutsuzluk, sosyal ve de top-
lumsal gerginlik ve ekonomik açıdan 
özellikle bu dünyanın yoksulları için fa-
cia bir durumu beraberinde getiriyor. 
Büyük bir olasılık Wuhan’daki bir pa-
zarda insan ve yabani hayvanların so-
rumsuzca aynı ortamda bulunmaları 
enfeksiyonun çıkış noktası oldu.  

Beyrut ve Korona konularını şok dal-
gası simgesi dışında birbirine bağlayan 
şey nedir? Her iki olayda da insanların 
sorumsuzca davranması gündemde. Bi-
rinde kişisel çıkar ve kriminal entrika-
lar yoluyla, binlerce insan için bilinen 
ve dolayısıyla öngörülebilir bir tehlike-
ye rağmen zenginleşmek var. Diğerin-
de ise insan kişisel çıkar ve zenginleş-
me hırsıyla yabani hayvanların son sı-
ğınma alanlarına giriyor ve ek olarak 
satış ve yemek için hayatlarını alıyor. 
İlk çıkarımda her iki olayda sorumsuz 
davranışın bir bedeli olacağından hare-
ket edilebilir. Adeta Yunan tanrıçası Ne-
mesis suçsuz insanlar da dahil kapsamlı 
bir öç alıyormuş gibi. Ancak bu tahmin 
içinde gaddarca, ham ve merhametsiz 
birşeyler barındırırdı. Belki de bu olay-
lardan farklı bir yolla ders çıkarılabi-
lir: Eğer Nemesis’i intikam değil, itidal 
tanrıçası olarak görebilirsek! O zaman 
Beyrut ve Korona, günümüzde insan 
eylemi üzerinde düşünmenin bir nede-
ni olarak kavranabilir.  Bu amaçla, şey-

lerin sağlıklı bir ölçülülüğüne dönmek 
için kısaca duraklamamız gerekir. Çün-
kü ancak bu ölçülülük, doğayla ve  in-
sanlar arasında barışı sağlar. 

1930’lar ve 1950’lerin muhteşem bir 
yazarı ve hem politik hem de felsefi de-
neme yazarı Albert Camus’ye istinaden 
bu duraklama Nemesis üzerinden for-
müle edilecek. Ama günümüzde onun 
düşüncelerine eğilmek neden ilginç ol-
sun ki? Korona pandemisi zamanların-
da insanların davranışlarına adeta ay-
na tutan Veba romanını anımsamak ge-
rekir ilk başta. Ama bu tek neden de-
ğil. Club of Rome’un 50. kuruluş yıldö-
nümü nedeniyle yayınlanan raporun 
içerdiği, çevrebilimci Ernst Ulrich von 
Weizsäcker’in ve diğer Club of Rome 
üyelerinin analizlerine göre, küresel 
çevre tahribatının hızlı ilerlemesi, kat-
lanarak ivme kazandığı 1950’li yıllarda 

başlamıştır.  Bir diğer sanayi gelişme ve 
dünyanın en ücra köşelerine uzanacak 
şekilde insanın ve onun teknik-araçsal 
nüfuz alanının genişlemesiyle, gümüz-
de insanlık çağı (Anthropozän), yani 
insanın dünya üzerindeki amansız hü-
kümdarlığı olarak adlandırdığımız ça-
ğı yayılmacı bir şekilde kendimiz yarat-
tık. Ve insanlık çağı Batı’nın etkisi altın-
daki ekonomik kâr odaklılık, zenginleş-
me ve hükmetme ile doğrudan bağlantı-
lıdır. Doğanın talanı insan sömürüsüyle 
el ele yürüyor. Sonuçları savaş, iç savaş, 
sömürgecilik ve ırkçılığın yeni çeşitleri-
dir. İnsanlık çağının gelişimi petrolün, 
genel olarak enerjinin ve kimyanın ta-
rihine sıkı sıkıya bağlı. O, Orta Doğu’da 
Lübnan’a dek uzanan bir  istikrarsızlaş-
tırmanın kaynağı görevini görüyor. Ve 
tüm zorba aktörler petrol için ve üreti-
mi ve kullanımı yönünden kimyanın 
üzerinde nüfuzunu kullanarak bu istik-

rarsızlaştırmaya dahil. Bir anımsatma: 
Amonyum nitrat gübre ve patlayıcının 
hammaddesidir!

Öyleyse insanlık çağı bu dünya üze-
rindeki insan hükümdarlığını, daha 
açık olmak gerekirse Batı’nın etkisi al-
tındaki yaşam stillerine sahip insanla-
rın kapsamlı, yıkıcı, zorbaca hüküm-
darlığını anlatıyor. Bu benmerkezci ve 
özrefahın sürekli artışına yönelimli 
yaşam stili geçmişte olduğu gibi günü-
müzde de küresel ölçekte doğanın ta-
lanına ve insanların ezilip sömürülme-
sine yol açıyor. Batı dünyasında insan-
lar tüketici olarak terbiye edildi. Dün-
yanın geri kalanı Kuzey Amerika ve Ba-
tı Avrupa’nın refah pazarlarındaki ser-
mayenin sarhoşluğu için  bir maşa ola-
rak boyunduruk altına alındı. Soğuk Sa-
vaş sırasında yürüyen sistemler arası 
yarışta Sovyetler Birliği ve uydu devlet-
lerinin sosyalist devlet diktatörlükleri, 
uyguladıkları planlı ekonomi sömürü-
süyle bu durumu tamamına erdirdi. El-
bette 1990’dan sonra liberal demokrasi-
nin sözümona zafer geçidiyle, görünüş-
te sömürüye dayalı büyümeye hiçbir sı-
nır koyulmamıştı. 

Bu yolda dünya toplumunu küresel 
bir dünya iç savaşı felaketine sürükle-
mek ve dünyayı, onun iklimini, okya-
nusları ve hayat dolu doğasındaki çeşit-
liliğiyle yeryüzünü belki de geri döndü-
rülemez bir yıkımın eşiğine getirmek 
yalnızca 60 yıl aldı. Ve bu teknik-araçsal 
akıl ve buna bağlı insana ve doğaya bo-
yun eğdirme yoluyla, bu öngörülebilir 
çılgınlıkla, dünyanın tam da bu yıkımı-
na karşı Camus, henüz geçen yüzyılın 
ortasına doğru baş gösteren hızlı geliş-
meden önce uyarısını yapmıştı. Onun 
ölçülülüğe dair, Nemesis mitinde sim-
geleşen Akdeniz tarzı düşünüş, başın-
dan itibaren çalışmasında etkisini gös-
teriyor. Bu onun yaratıcı döneminin, ab-
sürdü temsil eden Sisifos ve başkaldırı-
nın – karşı gelmenin – cisimleşmiş ha-
li olan Prometheus Söyleni’ni izleyen 
üçüncü döngüsünü oluşturuyor. Kendi 
içinde kesin bu döngüler ortak bir bakış 
noktasına aittir. Öyle ki Camus 1950’de 
günlüğüne şu notu düşüyor: “I. Sisifos 
Söyleni (absürt). – II. Prometheus Söyle-
ni (başkaldırı).  – III: Nemesis Söyleni”. 
Arkasında yatan mantık: Absürt olan in-
sanda başkaldırıyı doğurur, ve başkal-
dırı ölçülülüğünü bulmak zorundadır. 
Zamansal olarak Camus onları arka ar-
kaya hazırladı. 4 Ocak 1960’ta bir kaza-
da ölmesi Nemesis Söyleni’ni ve ölçülü-
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Nemesis
Beyrut, Korona ve Camus

Çeviri: PoliTeknik

”Nemesis nöbette, ölçülülüğün tanrıçası, intikamın değil.
O, sınır tanımayanları amansızca cezalandırır.“

ALBERT CAMUS
( Helena’nın Sürgünü )
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lük düşüncesini diğer iki döngü gibi ay-
rıntılandırmasının önüne geçmiştir. 

Camus bir yazar ve filozoftu; ama o ay-
nı zamanda daima güncel siyasal tartış-
malara karışan politik bir yazardı: İkin-
ci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na 
karşı Résistance’ta (Fransız direniş gü-
cü) ve Cezayir savaşına kadar etkindi. O 
bugün insanlık çağı ve sorumluluk için 
bize ne katabilir? Muhtemelen Sisifos ile 
başlar ve bizim de “Absürtlüğün şarabı-
nı” içmemiz ve “kayıtsızlığın ekmeğini” 
yememiz gerektiğine işaret ederdi. Ama 
Prometheus ile özgürlüğümüzün karşı 
koymakta, başkaldırıda yattığına işaret 
edebilirdi. Ve bu başkaldırı dayanışma 
içinde birleştirir. “Ben başkaldırıyorum 
öyleyse biz varız!” diye yazıyor Başkal-
dıran İnsan’ında. Nemesis’in ölçülülük 
düşüncesinin ekimi burada başlıyor. İn-
sanlık çağı ve onunla bütünleşen araç-
sal aklın hayallerinin, makinelerin çıl-
gınlığının, doğanın ekonomik işlenme-
sinin ve insanlığın üretimin destekleyi-
cisi ve tüketici olarak terbiyesini opti-
mize eden büroların yarattığı ortak öf-
kede başlıyor. “Geleceği bir şekilde ola-
naklı kılmak için kurtarılacak ne kal-
dıysa kurtarmak, bu, o devasa itici güç-
tür, yanan bir arzu, gösterilmesi zorun-
lu özveridir”, diye yazıyor Camus henüz 
1946’da, İkinci Dünya Savaşı deneyimi-
ne dayanarak – ama ayrıca gelecek ölçü-
süzlüklüleri de göz önünde bulundura-
rak, – Kurban ve Cellat eserindeki yeni 
bir dünya düzeni üzerine düşüncelerin-

de. Ve o 1951’de Başkaldıran İnsan’ında 
şunu irdeliyor: “Nemesis, ölçülülük tan-
rıçası, ölçüsüzler için uğursuz, sınırı ol-
manın sembolüydü. Başkaldırının gü-
nümüzeki çelişkilerini hesaba katmak 
isteyen bir düşüncenin ilhamını bu tan-
rıçadan alması gerekiyordu”. Neme-
sis sözcük kökenine bakıldığında layık 
olunanı teslim etmektir,  Camus onu 
ölçülülüğün ve dengenin bekçisi ola-
rak kavrıyor. Duruş ve eyleme dönük 
Nemesis’in “yöntemi dürüstlüktür” di-

ye not düşüyor Camus 1956’da günlüğü-
ne. Camus Nemesis ile Akdeniz tarzı dü-
şünüşü bağdaştırıyor. Bu öğle saatleri-
nin, ortanın düşünüşüdür. İnsan bir ke-
re Akdeniz’in herhangi bir yerinde öğ-
le saatlerinde ışığın düşüşünü hayal et-
sin: Güneş ışığının denizin dalgaların-
da yansıması, bu, insanın ikamet etti-
ği elementler arasındaki denge için bir 
imgedir. Bu ikamet, doğa evi (Oikos) dü-
zeninin koyduğu sınırlara uymayı ifa-
de eder, bu sınırlarla ahenk içerisinde 
olan, doğa ve insanın zararına uygarlaş-
tırıcı bir ilerleme tanımayan bir kültür 
için. Bu merkez düşünüşü yankısını in-

sanların yaşam stillerinde, hayat tarzla-
rında bulmalıdır. Camus henüz 1946’da 
Kurban ve Cellat’ında dünyayı mahvet-
me ve sömürmeyi ve insanlar ve uluslar 
arasında savaşı engelleyecek bir duruş 
ve yaşam stilini talep etmiştir. “Endüst-
riyel ölçüsüzlük”, diyor Camus Başkal-
dıran İnsan’ında, yıkım ve savaşa yol 
açan çıldırmış bir araçsal akıldan yarar-
lanmaktadır. Bu çılgınlığın doğurduğu 
aşırılıkları biz insanlık çağının sonuç-
larında görüyoruz: Dünya genelinde, sı-

ğınmacı ve göç için de yıkıcı sonuçları 
olan iklim değişikliği, biyolojik çeşitlili-
ğin gerilemesi ve sayısız savaş, özellikle 
de iç savaşlar. 

Beyrut ve Korona bir an için durak-
lamaya ve dolayısıyla şeylerin sağlık-
lı bir ölçülülüğüne geri dönüşe yol aça-
bilir mi? Yoksa barışçıl bir dünya hayali 
tüm zamanlar için biten bir rüya mıdır?

Fikir değişikliği şansı, özellikle genç 
kuşakların girişimlerine bakıldığında 
belki çok da kötü değildir. “Takipteyiz. 
Kalmak istiyorsak ne yapmamız gerek-

▼
“INSANLARIN KAÇIK OLMAYA O KADAR ÇOK IHTIYACI VAR KI, 

KAÇIK OLMASALAR, BAŞKA BIR TÜR KAÇIKLIKLA KAÇIK OLMALARI 
SÖZ KONUSU OLURDU”

❚

tiğine dair”, yukarıda adı geçen Club of 
Rome raporunun başlığı bu. Bu başlık bi-
raz da böbürlenerek günümüzde konu-
nun ne olduğunu açıklıyor. Bu raporda 
köklü analizlere dayalı öneriler bulmak 
mümkün. Olayların normal seyrine ve 
gerçek hükümdarların iktidarına karşı 
koymak daima bir çılgınlıktır. Ama bi-
zim öfkemiz topyekün bir güçsüzlüğe 
karşı başkaldırıda dayanışmaya yol açı-
yor. Bu, kulağa delice gelebilir. Ancak 
Camus’nun ilham kaynaklarından biri-
nin, Blaise Pascal’in de 17. yüzyılda yaz-
dığı gibi: “İnsanların kaçık olmaya o ka-
dar çok ihtiyacı var ki, kaçık olmasalar, 
başka bir tür kaçıklıkla kaçık olmaları 
söz konusu olurdu”. Biz tam da alışılmış 
cehaletleri kıran kaçıklar olmalıyız. Ve 
Camus ile Kurban ve Cellat’ta bunu iz-
lemeye devam etmek mümkün: “İnsani 
koşullar ümit eden bir insanın kaçık ol-
duğunu düşünmüşümdür daima, olayla-
rın çaresizliğe düşürdüklerinin de kor-
kak”. Kaçık ya da korkak, hangisi olmak 
istiyoruz? 

Ve dünyamızla ve insanlar arasında 
gerçek bir barıştan daha azı gündemde 
değil! Duruş ve eylemimiz, bu dünyanın 
güzelliğine, 100 milyar galaksinin son-
suz derinliklerinde – insan da dahil – 
yaşam ve mutluluk için de bir ikamet ye-
ri olarak bu eşsiz gezegene karşı taşıdı-
ğımız sorumluluğa dayanıyor.

 n
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Egemenlik ve Politikleşme 
Arasında Dijitalleşme

Korona pandemisi nedeniyle özellik-
le ‘eğitim ve öğretim işleri’ adıyla anı-
lan yapıda yaşanan kırılmalar karşısın-
da, – aslında o ‘eğitim ve öğretim işle-
ri’ değil, gerçekte çoğu kez bir eğitimi 
ve politikleşmeyi engelleme işleridir ve 
amacı meta olarak ‘emekgücünün’ va-
sıflandırılması için gerekli bir sistemin 
üretimidir – bazı egemen çıkarlar ve de-
neyimsiz gözüken birçok kişi – özellik-
le de gazetecilikte – tarafından “dijital-
leşme ivmesi’nin zorunlu olduğuna iliş-
kin zırvalamalarından sonra, söz konu-
su dijitalleşme süreçleri bağlamında ne-
lerin  gündemde olduğunun bilincine 
varma zamanı gelmiştir.  

Tüm analizlerin çıkış noktasını, ma-
kinelerdeki zihinsel emek ile kol emeği 
ayrışması bağlamında, Marx’ın teknik 
ilerlemeye dair kapitalizmin biçimsel 
kesinliği üzerine analizi oluşturmakta-
dır. Bilişim ve iletişim teknolojileri ala-
nındaki gelişmelerin analizinde de gün-
demde olan budur. Demek ki hedef insa-
ni yoklukların hafifletilmesi ve işin (il-
kin herseyde önce iş süresinin kısaltıl-
ması) kolaylaştırılması değil, kapitalist 
üretim ve yeniden üretim süreçlerinde 
kârdır ve kârın arttırılmasıdır. Bu, ka-
pitalizmin ötesine geçerek teknik ilerle-
meye dair Marx’ı, kendi referans nokta-
sını, insanın üretim süreçlerinin bekçi-
si ve düzenleyicisi olmasında, bir diğer 
ifadeyle onun iş yükünün hafifletilme-
si gerekliliğinde görmesine engel ola-
mamıştır - “Grundrisse” kitabının ünlü 
“makineler bölümü”nde böyle yazmak-
tadır. 

Bu temelde toplumsal bağlamlarda 
teknik ilerleme anlayışıyla ilgili politik-
pedagojik bir yaklaşım tarzı bulmak söz 
konusudur. Akabinde ve herşeyden ön-
ce, konunun ne olduğunu tüm çıplak-
lığıyla ortaya koyan Ian Hutchby ve Jo 
Moran-Ellis’in 20 yıl önce yayımladık-
ları “Children, Technology and Cul-
ture. The impacts of technologies in 
children’s everyday lives” (2001) adlı ki-
tap var: Çocukların ve teknoloji(ler)in 
birbiriyle nasıl bir etkileşimde olduğu, 
eğitim, öğretim süreçlerinde ve de tek-
nolojilerle ilişkide onların hangi içgörü 
ve fikirlere ulaştıkları ya da maruz kal-
dıklarını düşündükleri sorusu, topluma 
uzak teknik ilerleme analizleri karşısın-
da ön planda durmaktadır. Ayrıca Shir-
ley Steinberg ve Joe Kincheloe’nin de 20 
yıl önce “Kinderculture. The Corporate 
Construction of Childhood”da (1997) 
yazdıkları, bir slogan olarak geçerli ol-
sun: “Çocuklarımızı hipergerçekliğin 
kendilerine sunduğu dünya bilgisine 
karşı koruyamayız... Bu kültürel devri-
mi ele alırken, hipergerçekliğin neden 
olduğu bilgi karmaşasını çocuklarımıza 
açıklayabilecek bir eğitimin, ebeveyn-
lik kapasitesinin ve aynı amaca hizmet 
edecek sosyal kurumların oluşturulma-
sına ihtiyacımız var” (1997: 31). Ve ya-

zarlar şöyle bir görev tanımlıyor: “Ço-
cuk kültüründe bulunan güç dinamiği, 
çocukların gündelik hayatında zevk ve 
acıyı nasıl üretiyor? eleştirel bir temel-
den hareket eden öğretmenler, çocuk 
psikologları ve çocuk hizmetleri sunan 
profesyoneler kendileriyle ve dünyay-
la ilgili görüşlerinde popüler kültürün 

çocuklar üzerinde etkilerini de dikka-
te alan genel bir görüşe nasıl ulaşıyor?" 
(1997: 19). 

Bunun ne anlama geldiği düşünüldü-
ğünde, Silicon Valley’de yaşayan – ya-
ni ‘kötülüğün’ imparatorluklarının top-
landığı yer – olağanüstü zengin ve akıl-
lı ebeveynlerin çocuklarının dijital eği-
timi üzerine tüm açıklığıyla neleri ha-
yal ettiklerini bilmek özellikle ilginçtir: 
“Çocuklar teknoloji bağımlısı – ve okul-
lar bu bağımlılığın destekleyicisi ha-
line geldi. Silikon Vadisi’nin patronla-
rı kendi çocuklarını ekranlardan uzak, 
gerçek okullarda eğitim almaya yollu-
yorken, "teknolojik eğitim" endüstrisi-
nin çağrılarına neden inanalım?”, diye 
manşet atıyor “Guardian” (26.1.2018), 
aydınlanma geleneğine uyan, az sayıda 
sol liberal Britanya gazetelerinden biri, 
ve de metne şu paragrafla başlıyor: “Ni-
hayetinde, kültürel bakımdan, yeni tek-

nolojinin karanlık tarafına gözümüzü 
açtık. Teknoloji sektörünün mutfağında 
bulunanlar tarafından büyük önem at-
fedilen Wired dergisinin son sayısı 'İn-
ternet bitti' beyanında bulundu. Dijital 
alana yatırım yapan ilk kişilerden biri 
olan Rick Webb, geçen ay "Benim İnter-
netim, benim suçum" başlıklı bir blog 

yazısı paylaştı. "Yanılmışım" diyordu. 
"Hepimiz yanılmışız’. Web mimarlarına 
bir çağrıda bulunuyor ve yeni teknoloji-
nin zararlı yönlerinin iyi yönlerinden da-
ha fazla olduğunu kabul etmelerini isti-
yordu” (Kalınlar Heinz Sünker’e aittir).

Böylece bu gazete yıllar önce başlat-
tığı, – herşeyin ötesinde „katastrofizm“ 
olarak adlandırılabilecek – dijitalleşme 
süreçlerinin toplum ve çocuklar için – 
salt onlarla da sınırlı değil – sorun alan-
larını vurgulayan bir haberi genişlet-
miş ve uzatmış oldu: “Silikon Vadisi’nde 
yaşayan ebeveynler çocuklarının çev-
rimiçi güvenliğini nasıl sağlıyor. Onla-
rı pornodan, zorbalıktan yabancılar-
la girilen sağlıksız ilişkilerden nasıl ko-
ruyor, Kaliforniya'nın en kalifiye ebe-
veynleri çocuklarının İnternet erişim-
leri için güvenliği öne çıkaran bir yak-
laşım sergiliyor. Silikon Vadisi’nde bi-
le, ebeveynler çocukların çevrimiçi kar-

şılaşacağı riskleri ve fırsatları düzenle-
mek için çaba gösteriyor. Ödev yapmak 
ve eğlenceli vakit geçirmek için çocuk-
ların aklına gelen ilk yer İnternet ola-
bilir, peki ebeveynler çocuklarını yetiş-
kinler için hazırlanmış içerikten, sanal 
zorbalıktan ve tehlikeli yabancılarla ile-
tişim kurmaktan korumak için nasıl bir 
müdahalede bulunmalı?" (Guardian v. 
2.3.2016).1

Tahminime göre burada sözü edilen 
sorun alanları için belirleyici şey, on-
ların, “çocukluk dönemi”yle olan özel 
bağın ötesinde, - ve birçok alanda kes-
kinleşmiş olarak - genel anlamda tüm 
burjuva-kapitalist toplum formasyonla-
rı için geçerlidir. S. Zuboff’un - Harvard 
Business Scholl’da profesördür - köklü 
ve büyük boyutlu araştırması (2019) ko-
nu bütünlüğüne kapsamlı bir giriş su-
nuyor. Araştırmanın başlığı analitik ta-
nılar ve politik bir konumlanışa işaret 
ediyor: “Gözetim Kapitalizmi Çağı. İkti-
darın Yeni Sınırında İnsani Bir Gelecek 
Kavgası”.“Hümanizm” ya da “insana”, 
bir diğer ifadeyle “bir” insana denk dü-
şen özneleştirmeler gibi özelliklerin sa-
vunusunun günümüzde tekrarlanarak 
öne çıkarılan öneminin ana motif ola-
rak vurgulanmasıdır. 

J. Lanier’in çalışmaları da bu savun-
maya yöneliyor. Bu çalışmalar aynı bi-
çimde insani bir varoluşu olanaklı kıl-
mak soruları çevresinde dönüyor (2014 
ve 2015’te yayınlanan kitaplara ayrıca 
bakınız). Ve bir bilişim toplumunda - bil-
gisel özerklik merkeze alınarak - insani 
özgürleşme sağlayan süreçler geliştiril-
mesi çerçevesinde, esaslara ve umutlara 
dair biyografik-sistematik betimleme-
lerle işe koyuluyor. Bu umutlara karşı 
duran gerçek toplumsal gelişmeler, öz-
düşünüm ve eleştirel bir toplumsal ko-
numlanış için neden teşkil ederler; on-
lar birlikte ilişkilendirilerek Lanier’in 
yeni kitabında önemli bir yer bulmuş-
lardır, Sosyal Medya Hesaplarını Neden 
Hemen Kapatman Gerektiğine Dair 10 
Neden (2019). İnsan tarihinin en önem-
li 300 mucitleri arasında görülen ve Si-
licon Valley’de çalışan Lanier,  dünyada-
ki yeni ‘kötü’ye karşı yeni bir saldırıya 
çağırıyor. Dijitalleşmenin o süreçlerine, 
sonuçlarına ve cisimleşmesine, büyük 
internet şirketleri olarak (yani Zuboff’ 
için de ‘kötülüğün imparatorluğu’nu 
temsil edenler) bütün bu gelişmelerden 
yararlananlara - ve çok para kazananla-
ra - karşı.

Tahminimce kitabın 10 bölümü diji-
tal dünyada yaşananlar üzerine en kes-
kin mahkûmiyet hükmünü içeriyor; an-
cak bununla yetinmiyor ve alternatifle-
ri de tartışıyor. Özenle seçilmiş sözcük-
lerinde, Lanier’e göre (ve salt onun açı-
sından değil) bu mücadelede ne yapıl-
ması gerektiğine açıklık getiriyor. Seç-
tikleri bölüm başlığı (burada harfiyen 

▼

SILIKON VADISI’NDE BILE, EBEVEYNLER ÇOCUKLARIN  
ÇEVRIMIÇI KARŞILAŞACAĞI RISKLERI VE FIRSATLARI DÜZENLEMEK IÇIN  

ÇABA GÖSTERIYOR.

❚

Çeviri: PoliTeknik
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aktarılmıştır) bunu gözler önüne seri-
yor: “Özgür iradeni yitiriyorsun; Sosyal 
medya bir BUMMER’dir; sosyal medya 
seni bir aşağılık herife dönüştürüyor; 
sosyal medya gerçeklerin altını oyuyor; 
sosyal medya bunları yapıyor, senin

 söylediğin önemsiz; sosyal medya 
senin acıma duygunu öldürüyor; sosyal 
medya seni mutsuz ediyor; sosyal med-
ya çarpık iş koşullarına yol açıyor; sos-
yal medya politikayı olanaksız kılıyor; 
sosyal medya senin ruhundan nefret 
ediyor”. Lanier’in anlatımında temel bir 
sözcük olan BUMMER, Zuboff’un da gör-
düğü sorunun toplu bir bakışla tek bir 
noktada yoğunlaşması için kullanılan 
bir kısaltmadır: “Behaviors of Users 
Modified, and Made into an Empire 
for Rent” (Lanier 2019: 43). ABD’deki 
son seçimlere ilişkin bir örnek: “Kulla-
nıcılar kızgın ve önyargılı, araları bo-
zuk ve öfkeli olduğunda BUMMER daha 
fazla kâr getiriyor - ve bu tam da Rusla-
rın çıkarınaydı. BUMMER bir pislik üret-
me makinasıdır. O samimi sosyal çalış-
maları alaycı bir nihilizme dönüştürü-
yor. İçi acımasız ve dolandırıcı bir oyun-
dur” (Lanier 2019: 173). 

Lanier için sistematik bir argümen-
tasyon söz konusudur, internet şirketle-
rinin sermaye çıkarları için sahneledik-
leri ve hayata geçirdikleri ve kullanıcı-
nın içine sürüklendiği olay gündemde-
dir. İnsanlar ve onların ruhsal durumu 
için sonuçları, toplumun hali ve sosyal 
yaşamın olanaksızlaştırılması söz ko-
nusudur; mesele kapitalizmdir ve sağ-
lanan olağanüstü ek kârların üretim ko-

şullarını deşifre etmektir. Sözümona sos-
yal, gerçekte ise asosyal medyanın neden 
olduğu kişisel felaketin yanı sıra odak 
noktada duran, ana motif olarak insanlı-
ğın nitelikli hayatta kalma çıkarları doğ-
rultusunda yazarı çok ilgilendiren şey, 
demokrasinin, demokratik yaşamın, top-
lumsal dayanışmanın çöküşüdür. 

Yaptıklarının bilincinde olan mani-
pülatörler tarafından insan eyleminin 
manipülasyonu gündemde, “insanlığın 
çözülmesi” sonucunu doğuran olumsuz 
duyguların yaratılması söz konusu (La-
nier 2019: 33).2 Demek ki farklı düzlem-
lerde - tüketim nesnelerinden siyasi tu-
tuma kadar - satılmak istenenin satıla-
bildiği insanların iradesiz yaratıklara 
dönüştürülmesi için bilincin manipü-

lasyonu, sosyal baskının oluşturulma-
sı amaçlanıyor. Kötü olan da birçok in-
sanın, görünüşte gönüllü olarak kendi-
lerine bunların yapılmasına onay ver-
meleridir. 

Analiz şu sonuca varıyor: “BUMMER 
çağında insanlara ulaşan bilgi, sosyal 
statü uğruna verilen saçma sapan, kur-
gulanmış rekabetler üreten manipülatif 

ler ya da teknolojiler bağlamında kul-
lanılmak istenen hizmetler için, hiç-
bir şey   ücretsiz olmadığından, para 
ödenmesi gerektiğinin bilincine var-
maya çağırıyor.3

Öyleyse egemenlik ve kârlılık diliy-
le değil, aksine çocuk ve eğitim odak-
lı argümanlarla konuşmak isteyenler, 
“dijitalleşme ivmesi’nin zorunlu oldu-
ğunu gevelemeden önce kendilerini 
eğitmeli, dijitalleşme ve onun birey-
ler ve toplumlar için sonuçlarını bilen 
akıllı insanların bunlar üzerine yaz-
dıklarını bilmelidir.  

n

Dipnotlar
1 Bütün yazıların okunması önerilir; internet bunun için bir işe 
görür! 
Bilgisayar bilimlerinin ‘mucitlerinden’ birisi olan ve Bostan’daki 
MIT’te profesör olarak muhalefet yürüten J. Weizenbaum da 
(mevcut toplumsal ve egemenlik ilişkilerinin başka bir eleştir-
meni N. Chomsky’nin de çalıştığı enstitü) çocukların iyi okuyup 
yazamaları, hesap yapmaları, böylece - bağımsız - düşünmeyi 
öğrenebilmeleri için, geçmişte bilgisayarların okuldan atılması-
nı talep etmiştir (Computermacht und Gesellschaft 2001: 81-87).

2 Bu, ünlü ve korkunç Cambridge Analytica’nın manipülasyon-
larından ABD’nin izleme politikalarına (bu arada Obama döne-
mi de buna dahil) ve Çin’e (social storing de dahil) kadar uzan-
maktadır.

3 Bu metin, iki uzun metnin özeti niteliğindedir – Jo Moran-
Ellis/Heinz Sünker: Kinder und Technik. Aneignungsprozesse, 
Herrschaftsinteressen und Affordanzen ve Heinz Sünker: Di-
gitalisierung, Technik, Gesellschaftsform und Bildung. Zur Pro-
duktion von Lemmingen oder einer Bildung von Demokraten. 
Bu metinler sonbaharda Barbara Budrich Kitapevi’nin yayımla-
dığı Kinder, Technik und das Digitale hg. v. R. Braches-Chyrek/
Ch. Röhner/J. Moran-Ellis/H. Sünker adlı el kitabında çıkmıştır.
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reklamcılar ile iktidar sarhoşu teknolo-
ji şirketleri arasındaki işbirliğin bir so-
nucudur”. Bu, toplumsal fikir oluştur-
ma süreçlerinde bizi gerçeğe götürme-
ye yarayacak özgünlüğün giderek azal-
masına yol açmaktadır (Lanier 2019: 
89). Bunun sonuçlarından birine kita-
bının alt başlığında yer veriyor, “Gele-
cek Kimindir?”: Sen internet şirketleri-
nin müşterisi değil, bir ürünüsün (Lani-
er 2014). 

Lanier süreçlerin nasıl işlediğini, 
hangi sonuçlara yol açtıklarını (açma-
ları istendiğini/açabileceklerini) ve bu-
nun kimin çıkarlarına hizmet ettiğini 
ayrıntılarıyla inceliyor; o ayrıca, mucit-
lerin, bu süreçler için gerekli, çoğunlu-
ğu alternatif yaşam biçimlerinden do-

ğan (Hippiler) tekniklerin bulunduğu 
yerlere nasıl yerleştiklerini - ve fiilen 
bir “büyücü çırağı konumunda” olduk-
larını anlatıyor. 

Lanier’in çözümü incelenen duru-
mun değişmesi yönünde pratik çıkar-
larda yatıyor, bir tarafta herkesi sos-
yal medya hesaplarını hemen kapatma-
ya (s. 36) ve diğer tarafta, dijital teknik-

▼
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kitabı aynı başlığı taşıyan uluslararası projenin ilk kitap yayınıdır. 
2016’da Köln Üniversitesi’nde ve 2018’de Koblenz Yüksekokulu’nda 
gerçekleştirilen sempozyumların sunumlarını ve PoliTeknik’te 
konu ile ilgili yayınlanan makalelerden bir seçkiyi içermektedir. 
Kitabın dili Almanca ve İngilizcedir.

bir üst boyuta taşınması amaçlan-
makta olup, yeniden betimlenmesi, 
eğitimin öznesi kesimlerin kendisi 
tarafından yaratılan, tüm insanlığın 
demokratik güçlerine açık bir 
konseyin ürünü olacaktır. “Eğitim 
Haklarının Genişletilmesi” Projesi’ni 
özel kılan bu niteliğidir. 

Eylül 2015’ten bu yana PoliTeknik 
Gazetesi’nde yayınlanmakta olan 
“Eğitim Haklarının Genişletilmesi 
Üzerine Düşünceler ve Öneriler” 
yazı dizisi tasarlanan projenin 
hayata geçirilmesi gerektiğini açığa 
çıkarmıştır. 

Bu yazı dizisine Almanya, İsviçre, 
Türkiye, Yunanistan, Hindistan, 
ABD, Avustralya, Brezilya, Küba, 
Şili, İspanya, ve Kosta Rika gibi 
ülkelerden biliminsanları, eğitim 
sendikaları, öğrenciler ve sivil 
toplum örgütleri katılmıştır. Makale-
lerde sunulan görüş ve öneriler geniş 
bir alanı kapsamaktadır. Bunlar 
ağırlıklı olarak eğitimin kalitesi, 
�inansmanı, süresi, uygulaması, hedef 
grupları ve tanımlamasına odaklan-
makta ve İHEB’nin 26. maddesine 
eleştirel yaklaşmaktadır. 

Dünya genelinde eğitimin öznesi, 
doğrudan etkilenen ve de ilgili kesim-
leri kapsamayı hede�leyen duruşuyla 
tasarladığımız bu proje, saptanan 
gereksinimi karşılayacaktır.

“Eğitim Haklarının Genişletilmesi” 

Proje hakkında
“Eğitim Haklarının Genişletilmesi” 

Projesi, proje kurulu tarafından, bir 
insan hakkı olarak eğitim hakkının 
genişletilmesi için dünya genelinde 
uğraş veren farklı toplumsal aktörl-
erin konuya ilişkin ortak paydalarını 
birlikte geliştirmeleri amacıyla bir 
konsey niteliğinde tasarlanmıştır. 
Proje kapsamında bu ortak payda-
lar “Eğitim Hakkının Genişletilmesi 
için Bildirge” başlığı altında 
yayınlanacak ve söz konusu bildirge 
oylamaya sunulmak üzere BM Genel 
Kurulu’nun ilgisine sunulacaktır. 
Hedef İHEB’nin 26. maddesinin ilerici 
tarzda genişletilmesi anlamında 
değiştirilmesi, bir diğer ifadeyle 
söz konusu maddeye eklemeler 
yapılmasıdır. 

Deklarasyonun BM Genel 
Kurulu’na sunulması için belirlenen 
ilk tarih İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin 70. yıldönümü olan 
10 Aralık 2018 olmuş, ardından bu 
tarih 70. yıldönümünü izleyen süreci 
kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin  BM Genel Kurulu’nun  
217 A (III)  sayılı kararıyla 1948’de 
kabul edildiği günden bu yana eğitim 
hakkına yeni boyutlar katmaya 
çalışan bir dizi bildirge, anlaşma ve 
uluslararası sözleşme yayınlanmıştır. 
Bu ardıl belgelerden doğan 
kazanımlar ve çıkan deneyimler 
temelinde IHEB’nin 26. maddesinin 

ALMANYA  PoliTeknik Gazetesi – Verein für Allseitige Bildung e.V. – Çocuklar.
Toplumlar Disiplinlerarası Araştırma Merkezi (Wuppertal Üniversitesi, koop-
erasyon partneri)  HİNDİSTAN Tü m Hindistan İlkokul Öğretmenleri Sendikası 
(AIPTF) – Brihanmumbai Ortaokul ve Yüksekokul Müdürleri Sendikasi (BAHSS) 
BREZİLYA Eğitim Merkezi, Eğitim Yöntemleri Bölümü (Paraíba Federal Üniver-
sitesi) – Öğretmen Sendikaları Ulusal Konfederasyonu (CNTE) – Kamu Politikası 
ve Yönetişim İleri Araştırmalar Merkezi Paraíba Eyalet Üniversitesi İTALYA 
İnsanbilimleri Bölümü (Kalabria Üniversitesi) GANA  Gana Ulusal Öğretmenler 
Birliği (GNAT) TÜRKİYE EĞİTİM–SEN – TARIM ve ORMAN İŞ İSPANYA İşçi 
Komisyonları Eğitim Konfederasyonu (FECCOO) – İtaca Eleştirel Eğitim Semineri 
(SIEC) MEKSİKA Meksika Ulusal Eğitim Çalışanları Sendikası (SNTE) KIBRIS  Kıbrıs 
Türk Öğretmenler Sendikası (KTOS) SRİ LANKA Sri Lanka Öğretmen Dayanışma 
Sendikası (USLTS)  NEPAL Nepal Ulusal Öğretmen Birliği (NNTA) MISIR  Mısır 
Eğitim hakları Merkezi (ECER) – Bağımsız Öğretmenler Sendikası (ISTT) SOMALİ 
Somali Ulusal Öğretmen Sendikası (SNUT) ÇAD Çad Öğretmenler Birliği (SET)  
GÜNEY AFRİKA Cape Town Üniversitesi, İnsanbilimleri Fakültesi (UCT) İRAN İran 
Öğretmen Sendikalari Koordinasyon Konseyi (CCITTA) HAİTİ Ulusal Eğitim ve Kül-
tür İşçileri Federasyonu (FENATEC) UGANDA Uganda Liberal Öğretmenler Birliği 
(ULITU) BOSNA HERSEK Bosna Hersek Bağımsız İlkokul Sendikasi IRAK Kürdistan 
Öğretmenler Birliği (KTU)  LİBERYA Liberya Eğitim Savunucuları Konsorsiyumu 
(COEDEL) MALAVİ Malavi Özel Okul Çalışanları Sendikası

Proje partnerlerinin 
güncel listesi


