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Giriş

Kaos GL’n�n Avrupa B�rl�ğ� desteğ� �le hayata geç�rd�ğ�

Eş�t Haklar İç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes�

kapsamında eğ�t�m alanında gerçekleşt�rd�ğ� Eğ�t�mde

Eş�tl�kç� D�l Kurmanın Olanakları �s�ml� çevr�m�ç�

etk�nl�ğ�n�n konuğu D�lek Çankaya oldu.

Çankaya, eğ�t�mde eş�tl�kç� d�l kurmanın olanaklarını

katılımcılarla paylaştı.

Çankaya’nın aktardıklarından öne çıkanlar şu şek�ldeyd�:

“Hak söylemi, hak talep edenler
sayesinde gelişiyor”

“Neredeyse h�ç k�mse �nsan haklarına karşı olduğunu

söylemeyecekt�r. Herkes�n eş�t haklara sah�p olduğu

söylem� doğalında kabul görüyor ama o kadar büyük

b�r eş�ts�zl�ğ�n ortasında yaşıyoruz k�, neres�nden

tutsak el�m�zde kalıyor. B�r�ler� haklarını talep ett�kçe o

b�r�ler� k�m d�ye sıra sıra bakmaya başlıyoruz. Hak

söylem�, hak talep edenler sayes�nde gel�ş�yor.

Egemen olan söylemden ne kadar kend�m�z�

korumaya çalışırsak çalışalım b�r parçamıza belk� de

dönem dönem hak söylem�nden uzaklaşab�l�yor.

Eğ�t�mc�ler �ç�n bu durum daha da zorlaşab�l�yor.”

“Makbul dışı olan o kadar fazla �nsan var k�… Bütün bu

makbullük tanımları �çer�s�nde daha öneml� b�r şey

var, örneğ�n eğer b�r sakat toplumsal yaşama

katılmak �ç�n hak talep etmezse, b�r trans toplumsal

yaşam �çer�s�nde var olmak �ç�n ses çıkarmazsa

görmezden gel�neb�l�yorlar. Hak talep eden hale

geçt�ğ�nde makbul olmayanlar, b�r anda norm ve

normall�k tanımı hayatımızın �ç�ne g�r�yor. Her b�r�m�z

�ç�n de b�r sorgulama alanı hal�ne gel�yor.”
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“Eğitimci kimliğimiz katı normlarla
örülmüş durumda”

“Eş�t hakların k�mler �ç�n olması gerekt�ğ�yle �lg�l�

konuşmamız gerek�yor. Eğ�t�mc�ler �ç�n bunun zor ve

yakıcı yanları var. Öğretmen olarak b�z, okulda

çocuklara, gençlere dönük çabalarımızda �sted�ğ�m�z�

yapma hakkına çok sah�p değ�l�z. Eğ�t�mc� k�ml�ğ�m�z

katı normlarla örülmüş durumda. Muhal�f damarımızı

açık açık �fade etmekte zorlandığımız zamanlardan

geç�yoruz. Bütün bunların �çer�s�nde çocuklara nasıl

daha �y� dokunab�l�r�z sorusuna cevap arayışındayız.”

“Yet�şk�n d�l�yle kurduğumuz hayat, yet�şk�n d�l�yle

�nşa ett�ğ�m�z eğ�t�m s�stem�, yet�şk�nler�n taleb�yle

oluşturulmuş müfredat, yet�şk�nler�n formülüze ett�ğ�

örtük müfredat… Bütün bunların �çer�s�nde çocuk,

genç kend�ne ne kadar yer bulab�l�yor? B�z çocukları

ve gençler� b�rey olarak kabul ed�yor muyuz? Yaşçılık

çok temel b�r ayrımcılık. Bunun örgütlenemeyen ve

ses�n� en az duyurab�len grubu çocuklar. İsyanlarını

dönem dönem suça bulaşma ve okulda başarısızlık

olarak göreb�l�yoruz. Başka şek�llerde de göreb�l�yoruz.

B�z çocukları kend� talepler� olan varlıklar olarak kabul

ed�yor muyuz?”

“Eğ�t�m egemenler�n egemenl�k alanlarını çocuklara

�lmek �lmek �şled�ğ� b�r alandır. Elbette çocuklar

kend�ler�n� bulab�lecekler� koşullar yaratab�l�yorlar.

Çocuk kend�n� gerçek kılab�lecek, akran �l�şk�ler�yle,

n�tel�kl� b�r öğretmenle, sosyal b�ç�mde b�r b�ç�mde

kend�n� var edeb�leceğ� koşulları yaratmaya çalışıyor

çocuk ve gençler.”
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“Sadece iki kişi olduğumuzda bile
okulda ciddi bir dönüşüm
yaratabilme şansımız var”

“Bazen d�ldek� dönüşümün kend�s� hayatta bazı

dönüşümlere ön ayak olab�l�r. Eğ�t�mc�ler olarak

d�l�m�z�n çok büyük b�r önem� var. Okul sadece sınıfsal

olarak orta sınıf ve üstünün d�l�yle �nşa ed�lmem�şt�r.

Aynı zamanda heteronormat�ft�r. Farklı c�nsel

yönel�mler�, etn�k k�ml�kler�, farklılıklarıyla okulda

olmak �steyenler� nötral�ze eden b�r d�l vardır okulda.”

“Okul ded�ğ�m�z yer daha fazla soyutlamayı �çer�r. Bu

soyutlamalar da ataerk�l toplum düzen�, kap�tal�st

s�stem, heteronormat�f, �k�l� c�ns�yete dayalı s�stem

üzer�nden d�l�n� �nşa eder. Bu d�l �çer�s�nde farklı olan

kend�n� var etmekte zorlanır. Farklı olan, açımlayıcı

d�le geçmekte zorlanır. Açımlayıcı d�le geçmekte

zorlanan k�ş� kend�nden beklenen başarı düzey�n�

yakalamakta zorlanır.”

“Okul hem kurduğu d�lle, hem müfredatıyla, hem de

örtük müfredatıyla normu ve normal� tanımlar. B�z

eğ�t�mc�ler de kend�m�z� olab�ld�ğ�nce özell�kle

farklılıkları tanıyan b�r yerden �nşa etsek b�le b�z� de

çevreleyen bu s�stem�n farkına varmak �ç�n özel b�r

çaba harcamak zorunda kalıyoruz.”
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“Okul kapısından g�rd�ğ�m�z andan �t�baren onun

duvarlarla örülmes� ve kamuyla bağının kes�lmes�yle

başlayan, çocukları h�zaya çekt�ğ�m�z, sınıf s�stem�ne

göre kategor�ze ett�ğ�m�z hal�n kend�s�d�r okul. Bu

b�ze çocukların becer�ler�n�n b�le kademe kademe

büyüyeb�leceğ� b�lg�s�n� ver�yor.”

“B�r okulda �k� tane demokrat�k öğretmen�n varlığı,

okuldak� ant�demokrat�k tavırların değ�şmes�nde

oldukça etk�l�. Sadece �k� k�ş� olduğumuzda b�le

okulda c�dd� b�r dönüşüm yaratab�lme şansımız var.

Sınıfta, bahçede öğrenc�yle kurulan her türlü �l�şk�de

öğrenc�yle kurulan örtük h�yerarş�y� parça parça

dağıtab�lmek �ç�n �k� k�ş�n�n b�rl�kte çalışması, b�rb�r�ne

destek olması, b�rb�r�n� uyarması ve yavaş yavaş da

demokrat�k ortamı �nşa etmes� mümkün.”

*Bu etk�nl�k, Avrupa B�rl�ğ�'n�n destekled�ğ� Eş�t Haklar

�ç�n Savunuculuğu Güçlend�rme Projes� kapsamında

yapılmaktadır. Bu durum, etk�nl�k �çer�ğ�n�n ve

etk�nl�kte konuşulanların AB'n�n resm� görüşünü

yansıttığı anlamına gelmemekted�r.
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