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G�r�ş

Carol Benson, UNESCO �ç�n hazırladığı “Kız Çocuklarının Eğ�t�m�nde Anad�l�n�n Rolü 
ve Eş�ts�zl�k” konulu raporda, eş�ts�zl�kler�n sürekl� olarak yen�den üret�lmes�nde 
temel mekan�zmalardan b�r�n�n d�l, özell�kle de eğ�t�mde kullanılan d�l olduğunu 
söylemekted�r. Rapora göre, d�l�n bel�rley�c�ler�nden b�r�s� olduğu bu eş�ts�zl�klere 
maruz kalan topluluklar �ç�nde, anad�l� eğ�t�m d�l�nden farklı olan kız çocukları 
ve kadınlar daha fazla ayrımcılığa uğramaktadır.1  Benzer şek�lde Stromqu�st de, 
eğ�t�mde görecel� olarak c�ns�yet eş�tl�ğ�n�n sağlandığı bölgelerde dah�, soruna 
bu bölgelerdek� farklı etn�k topluluklar ve yoksullar açısından bakıldığında, c�dd� 
eş�ts�zl�kler olduğunu d�le get�r�r.2  Z�ra söz konusu araştırmaların da gösterd�ğ� 
g�b�, dünyanın b�rçok bölges�nde en düşük gel�re sah�p �nsanlar genelde söz 
konusu bölge veya ülkede konuşulan egemen d�lden farklı b�r d�l konuşmakta olan 
farklı etn�s�telerden �nsanlardır. Ayrıca bu �nsanların mensup olduğu topluluklar 
genelde egemen topluluğun ölçütler� üzer�ne kurulmuş olan devlet�n sosyal, 
s�yasal, sağlık ve eğ�t�m �mkânlarından eş�t şek�lde yararlanamazlar. Bu dışarıda 
bırakılmanın b�rçok şekl� olsa da, en bel�rg�n stratej�lerden b�r� söz konusu 
toplulukların konuştuğu anad�l�n�n marj�nalleşt�r�lmes� yoluyla yapılmaktadır. 
Örneğ�n pek çok k�ş� egemen d�l� b�lmed�ğ�, sosyal, s�yasal ve ekonom�k ortam 
çokd�ll�l�ğe �z�n vermed�ğ� ve �ç�nde bulunduğu ortamda sadece egemen ulusun 
d�l� hâk�m olduğu �ç�n bu g�b� ortamlarda varlık gösteremez. Üstel�k egemenler�n 
d�l�n� b�lse de çoğu zaman farklı b�r aksanla konuştuğu �ç�n y�ne ayrımcılığa ve 
dışlanmaya uğrayab�lmekted�r. Egemen d�ller� sosyal, s�yasal ve ekonom�k hayatta 
kullanab�lmek açısından kadınların sah�p olduğu �mkânlar çeş�tl� nedenlerden 
dolayı erkeklere göre çok daha azdır.3

D�yarbakır S�yasal ve Sosyal Araştırmalar Enst�tüsü (DİSA) olarak 2011 yılında 
düzenled�ğ�m�z öğretmen çalıştaylarına katılan öğretmenler�n aktardığı gözlem 
ve deney�mler de resm� d�l pol�t�kalarının Kürt öğrenc�ler üzer�ndek� etk�ler�n�n 
toplumsal c�ns�yete göre farklılıklar göstereb�ld�ğ� şekl�ndeyd�. Söz konusu 
çalıştayların �lk� 7 Mayıs 2011 tar�h�nde başta D�yarbakır olmak üzere, Şırnak, 
B�ngöl, Hakkâr�, Van, Urfa ve Batman g�b� şeh�rlerde çalışan Kürt öğretmenler�n 
katılımıyla D�yarbakır’da; �k�nc�s� �se 4-5 Temmuz 2011 tar�h�nde, yoğun Kürt 
göçü alan Ankara, İstanbul, Mers�n, İzm�r g�b� kentlerde, daha çok göçeden 
Kürtler�n yaşadığı bölgelerdek� okullarda çalışan öğretmenler�n katılımı �le y�ne 
D�yarbakır’da gerçekleşt�r�ld�. Çalıştaylarda Kürt öğrenc�ler�n okul deney�mler�n� 
bel�rleyen d�lsel, ps�koloj�k, s�yasal, toplumsal etkenler tartışıldı. Bu çerçevede 
konuşulan konulardan b�r� de kız çocuklarının okul tecrübeler�yd�. Çalıştaylara 
katılan öğretmenler, anad�l� Kürtçe olan kız ve oğlan çocuklarının Türkçe tekd�ll� 
eğ�t�mden etk�lenme b�ç�mler�n�n farklı olduğunu d�le get�rd�ler. Öğretmenler�n 
çoğu, kız çocuklarının oğlan çocuklarına oranla daha az okula devam edeb�ld�ğ�n�, 
derslerde daha sess�z kaldıklarını ve uzun vadede anad�ller�n� çok daha hızlı 
unuttuklarını paylaştılar.
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Bu saptamalar, Türk�ye’dek� Kürt kız çocuklarının eğ�t�mler� ve karşı karşıya 
kaldıkları eş�ts�zl�kler üzer�ne düşünülürken, anad�l� hususunun ve resm� d�l 
pol�t�kalarının da hesaba katılması gerekt�ğ�n� ortaya çıkarmaktadır. Böyle b�r 
çaba Kürt çocuklarının, özell�kle de kızların, eğ�t�m tecrübeler�n� ve �ht�yaçlarını 
anlamak açısından öneml�d�r. Z�ra Benson’un da ded�ğ� g�b� ayrımcılığa uğrayan 
toplulukların maruz kaldığı tecrübeler� anlamak, söz konusu ayrımcılıkları 
yaşayan toplulukların leh�ne �şleyecek b�r eğ�t�m s�stem� talep etmen�n veya 
gel�şt�rmen�n en öneml� adımlarından b�r�s�d�r. Bu yapılmadığında, �ler� sürülen 
öner� ve değ�ş�kl�kler genelde eş�ts�zl�kler� üreten ve sadece bell� seçk�nler�n 
karşılayab�ld�ğ� standartlar olmaktan öteye geçememekted�r.4

Bu noktadan hareketle hazırlanan bu çalışmanın amaçlarını şöyle sıralayab�l�r�z: 

 Eğ�t�mde toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�kler� konusunu ataerk�l ulus-devlet   
 pol�t�kaları ve uluslararası kampanya deney�mler�yle b�rl�kte tartışmak; 

 Türk�ye’de kız çocuklarının okullulaştırılması �le �lg�l� yürütülen çeş�tl�   
 kampanyaların söylem ve uygulamalarına eleşt�rel b�r gözle bakmak; 

 Toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�yle anad�l� prat�kler�n�n kes�şme b�ç�mler�   
 hakkında düşünmek;

 Kürt kız öğrenc�ler�n d�l deney�mler�yle �lg�l� kes�n olmayan bazı   
 gözlemler� tartışmaya açmak. 

Bu amaçlara ulaşab�lmek �ç�n, çalışmada öncel�kle toplumsal c�ns�yet�n eğ�t�m ve 
anad�l� �le �l�şk�s� ulus-devlet pol�t�kalarıyla b�rl�kte açıklanmaktadır. Daha sonra 
eğ�t�m açısından toplumsal c�ns�yet� ele alış şek�ller�ne göre farklı yaklaşımların 
argümanlarına kısaca yer ver�lmekted�r. İzleyen bölümde �se Türk�ye’de yürütülen 
bazı kampanya ve çalışmalara bu b�lg�ler ışığında bakılmaktadır. Son olarak 
Kürtler açısından durum değerlend�r�lmekte ve bazı öner�lerde bulunulmaktadır.

Rapor, genel olarak eş�ts�zl�klere maruz kalan tüm topluluklar �ç�n, özell�kle 
de kız çocukları �ç�n, eğ�t�m�n gerçek anlamda kapsayıcı olmasının anahtarının 
toplumsal c�ns�yet farkındalığı taşıyan anad�l� temell�, çokd�ll� b�r eğ�t�m 
anlayışının uygulanmasında olduğunu savunmaktadır.

Eğ�t�mde Toplumsal C�ns�yet Eş�ts�zl�ğ�

Eğ�t�m, devletler�n resm� �deoloj�ler�n�n pek�şt�r�lmes�nde ve yen�den üret�lerek 
topluma aşılanmasında en öneml� araçlardan b�r� olarak görülür. Başka b�r 
�fade �le eğ�t�m, devlet�n �deoloj�k aygıtları arasında en öneml�lerden b�r�s�d�r. 
Toplumda var olan ve devlet�n karakter�n� de bel�rleyen güç ve �kt�dar �l�şk�ler� 
dolaysız b�r b�ç�mde eğ�t�m s�stem�ne yansır. Bu nedenle, ülkeden ülkeye çeş�tl� 
farklılıklar gösterse de devlet denet�m�ndek� eğ�t�m s�stemler�, eş�ts�zl�kç�, 
c�ns�yetç�, m�ll�yetç�, ırkçı, ötek�leşt�r�c� unsurlar barındırmaya devam eder.
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Özell�kle toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n yen�den üret�lmes�nde eğ�t�m bel�rley�c� 
b�r etk�ye sah�pt�r. Sadece kız ve oğlan çocuklarının eğ�t�me er�ş�m�ndek� 
eş�ts�zl�klerden dolayı değ�l, eğ�t�m�n �çer�ğ�n�n ve okul kültürünün, ver�l� 
toplumsal c�ns�yet roller�n� yen�den üretme ve pek�şt�rmedek� etk�s� neden�yle 
de bu böyled�r.

Kuzey yarımküren�n zeng�n ülkeler� b�r yana bırakılırsa, dünyanın pek çok 
ülkes�nde, kız çocukları eğ�t�me er�ş�m konusunda eş�t şansa sah�p değ�ld�r. 
Okumaz-yazmazlık daha çok kadınların sorunu olurken, kız çocuklarının 
okullulaşma oranı oğlan çocuklarının ger�s�nde olup okula başlayanların da b�r 
kısmı b�t�remeden okuldan uzaklaşmak zorunda kalmaktadır. Kaynaklara ulaşım, 
yaşam koşullarının �y�leşt�r�lmes� g�b� olanaklara er�ş�mde eğ�t�m�n bel�rley�c� rolü 
göz önüne alındığında, kız çocukları ve kadınlar açısından eğ�t�me er�ş�mdek� 
eş�ts�zl�ğ�n yoksulluğu adeta kuşaktan kuşağa aktarılan b�r kadere dönüştürdüğü 
söyleneb�l�r.

Eğ�t�mde c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� sorununun boyutları, eğ�t�me er�ş�mdek� eş�ts�zl�kten 
�baret değ�ld�r. Yukarıda d�le get�r�ld�ğ� g�b� eğ�t�m�n �çer�ğ�n�n ve okul kültürünün 
de c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n yen�den üret�lmes�nde öneml� b�r rolü vardır. N�tek�m 
c�ns�yetç� özell�kler� ve önyargılarıyla okul b�lg�ler�n�n toplumsal c�ns�yet 
roller�n�n şek�llenmes�nde anahtar rol oynadığını, çoğunlukla toplumdak� c�ns�yet 
h�yerarş�ler�n� ve eş�ts�zl�kler� tartışmaya açmaktan z�yade sürdürülmeler�ne 
katkıda bulunduğunu gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır.5 Fevz�ye 
Sayılan’ın da vurguladığı g�b�, eğ�t�m s�stemler� hem okulda sunulan b�lg� süreçler� 
aracılığıyla, hem de okulun sunduğu kültürel �kl�m �ç�nde, egemen c�ns�yetç� 
kalıplaşmış yargıların ve değerler�n yen�den üret�m�nde k�l�t rol oynamaya devam 
etmekted�r.6  C�ns�yet roller�ne �l�şk�n bu kalıp yargıların yansımalarını ders 
k�taplarında açıkça görmek mümkündür. Gerek yazılı met�nlerde, gerekse görsel 
malzemelerde kadınlar ev ve annel�k roller� bağlamında ve ed�lgen konumlarda 
yer alırken erkekler ev�n dışındak� alanlarda ve etk�n konumlarda yer alırlar.

Örneğ�n Eğ�t�m-Sen’�n �lköğret�m 1, 2 ve 3. sınıf Hayat B�lg�s� ders k�tapları üzer�ne 
yaptığı b�r araştırmaya göre, bu k�taplarda oğlan çocuklar bağımsız ve etk�n, kız 
çocukları �se ed�lgen ve bağımlı görülürken, meslek sah�b� erkekler genell�kle 
yönet�c� ve denetley�c� konumunda yer almaktadır. Ayrıca, yet�şk�n kadınların 
büyük çoğunluğu anne ve eş roller�nde, meslek sah�b� kadınlar �se annel�k 
rolünün devamı sayılan öğretmenl�k, hemş�rel�k, hasta bakıcılığı g�b� mesleklerde 
görülmekted�r. Kız çocukları daha çok anne ve yet�şk�n kadınlarla b�rl�kte okulda, 
evde ve yakın çevrede görülürken, oğlan çocukları daha çok baba ve yet�şk�n 
erkeklerle b�rl�kte dışarıda yer alır.7  Benzer şek�lde, Lütf� Kırbaşoğlu Kılıç ve 
B�rcan Eyüp, 6. sınıf Türkçe ders k�taplarında yaptıkları �çer�k çözümlemes�nde, 
kadın ve erkeklere sunulan toplumsal c�ns�yet roller�n�n, geleneksel anlayışın 
etk�s�nde kaldığını bel�rlem�ş, k�taplarda kullanılan res�mler �ncelend�ğ�nde, 
erkekler�n kadınlardan daha fazla görüldüğünü, meslek roller�nde erkekler�n 
kadınlara oranla daha farklı ve çeş�tl� meslek grupları �çer�s�nde sunulduğunu ve 
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a�le �ç� rollerde kadınların daha fazla tems�l ed�ld�ğ�n� gözlemlem�şt�r. K�taplarda 
ev �şler�yle �lg�l� rollerde kadın ev�n �ç�nde, erkek �se ev�n dışında ve ev�n 
geç�m�n� sağlayan a�le b�rey� olarak sunulmuştur. K�ş�l�kle �lg�l� c�ns�yet roller�nde 
�se kadınlar zayıf ve ed�lgen, erkekler güçlü ve akıl f�k�r sah�b� b�reyler olarak 
göster�lm�şt�r.8 

Eğ�t�m Sen’�n ortaöğret�mde okutulan Türk Edeb�yatı, D�l ve Anlatım Ders k�tapları 
üzer�ne yaptığı araştırması �se ders k�taplarındak� c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n başka 
b�r boyutuna, kadınların görünmezl�ğ�ne �şaret eder. Bu araştırma kapsamında 
�ncelenen edeb�yat k�taplarında yer alan 821 edeb� met�nden sadece 24’ünün 
kadın yazarlardan alınan met�nler olduğu görülmüştür.9  

Bu konudak� �ncelemelerden b�r�s� de UNICEF Türk�ye b�r�m� tarafından 
yapılmıştır.10  Buna göre Türk�ye, eğ�t�mde toplumsal c�ns�yet duyarlılığının 
sağlanmasını öngören Pek�n Eylem Planı ve CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmes� Uluslararası Sözleşmes�) g�b� bazı uluslararası belgeler� 
�mzalamış olmasına karşın “öğret�m programında veya öğretme/öğrenme 
materyaller�nde ve/veya ders k�taplarında c�ns�yet roller�nden arındırma 
çalışmaları11  gerçekleşemem�şt�r”. İnceleme ayrıca, öğretmen yet�şt�rme 
süreçler�nde gerekl� farkındalığın yaratılmadığı ve dolayısıyla toplumsal 
c�ns�yet roller�n�n sürekl� yen�den üret�ld�ğ�n� gösteren çalışmaları  kaynak 
göstererek Türk�ye’de öğretmenler�n c�ns�yet ayrımcılığını fark etmed�kler�n�, 
sorgulamadıklarını ve bu konuya özel �lg� göstermed�kler�n�, dolayısıyla onların 
da geleneksel c�ns�yet roller�n� �çselleşt�rm�ş olduklarını bel�rtmekted�r. 

Devletler�n m�ll�yetç� ve m�l�tar�st karakterde olmaları, eğ�t�m�n �çer�ğ�ne �l�şk�n 
yukarıda bahsed�len eş�ts�zl�kler� daha der�nleşt�r�c� etk�de bulunur. Erkekl�ğ�n 
askerl�kle, ülkey� “dış düşman”dan korumakla, kadınlarınsa “dış düşman”dan 
korunacak ülke �le özdeşleşt�r�lmes�, m�ll�yetç� ve m�l�tar�st �deoloj�ler�n kadın ve 
erkekler �ç�n öngördüğü c�ns�yet roller�n�n pek�şt�r�lmes�ne yol açar. Öte yandan 
m�ll�yetç� devlet projeler�n�n eğ�t�m üzer�ndek� c�ns�yetç� etk�s�n�n bununla 
sınırlı olmadığı da bel�rt�lmel�d�r. Aşağıda açımlanacağı g�b� m�ll�yetç� devlet 
projeler�nde kadınların eğ�t�m�, kel�men�n tam anlamıyla “ulusal mesele” olarak 
görülmüştür ve halen de görülmeye devam etmekted�r.

Ulus-Devlet İnşa Süreçler� ve M�ll�yetç� Projelerde Kadınların Eğ�t�m�

M�ll�yetç�l�k ve toplumsal c�ns�yet arasındak� karşılıklı �l�şk� üzer�ne yaptığı 
çalışmalarla tanınan N�ra Yuval-Dav�s, toplumsal c�ns�yet �l�şk�ler�n�n m�ll�yetç� 
projelerdek� yer�n� görmek �ç�n ulus-devlet yaratma sürec�ne bakmamızın yeterl� 
olacağını söylemekted�r.12  Yuval-Dav�s’e göre, ulus-devlet kurma süreçler�nde 
kadınlara, hem m�llet�n b�yoloj�k yen�den üret�c�ler� rolü b�ç�lm�ş, hem de 
m�ll�yetç� kültürü yen� kuşaklara �letmekten ve “yuva”yı özgül b�r kültürel b�ç�mde 
kurmaktan sorumlu “kültür” muhafızları olarak görevler yüklenm�ş ve böylel�kle 
onlara ulus devlet�n kuruluşunda kültürün yen�den üret�c�s� olarak yaklaşılmıştır.13  
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Kadınlara ver�len m�llet�n kültürel ve b�yoloj�k yen�den üret�c�s� olma rolü, onları 
daha çok yuva �le özdeşleşt�rerek ev �ç�ndek� konumlarını ön plana çıkarırken 
özell�kle modernleşmec� ulus-devlet �nşa projeler�nde aynı zamanda m�llet�n 
modernl�ğ�n�n, meden�l�ğ�n�n aynası olma görev� de kadınlara ver�lm�şt�r. Bu 
görev �se 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındak� modernleşmec�, la�k 
ulus-devlet �nşa süreçler�nde, çeş�tl� eş�tl�kç� yasal düzenlemeler�n yapılmasının 
yanı sıra kadınların eğ�t�m�ne ve kamusal alanda görünür olmalarına da özel 
b�r önem ver�lmes�ne yol açmıştır. Kuşkusuz bu düzenlemeler ve kadınların 
eğ�t�m�ne ver�len önem, kadınların yararı ya da c�ns�yet eş�tl�ğ� �deal�nden z�yade 
m�ll�yetç� �nşa projes�n�n gerekler�nden doğduğu �ç�n sonuçları da eş�tl�k �deal�ne 
pek h�zmet etmem�şt�r. Türk�ye’de Cumhur�yet�n kuruluşunu �zleyen yıllarda 
kadınların eğ�t�m� ve profesyönel mesleklerde yer almasına �l�şk�n çabanın da bu 
bağlamda değerlend�r�lmes� mümkündür.  

M�ll�yetç� ulus-devlet �nşa projeler�nde kadınların eğ�t�m�ne ver�len önem�n tek 
neden� m�llet�n modernl�ğ�n�n gösteren� olmaları beklent�s� olmamıştır. Ulus �nşa 
sürec�nde eğ�t�m�n oynayacağı role paralel olarak da kadınların eğ�t�m�ne önem 
ver�lm�şt�r. Yaratılması hedeflenen ulusal k�ml�ğ�n gerekt�rd�ğ� roller ve görevler�n 
kadınlar ve erkekler tarafından �çselleşt�r�lmes�n� sağlamaya yönel�k eğ�t�m 
müfredatları hazırlanmış ve yaygın b�r şek�lde eğ�t�m s�stem�ne dah�l ed�lm�şt�r. 
Ulusal k�ml�ğ�n tek b�r etn�k çek�rdeğe dayalı olarak tanımlanmaya çalışıldığı ulus-
devlet �nşa süreçler�nde, eğ�t�me başka b�r �şlev daha yüklenm�şt�r. Toplumun 
d�lsel, kültürel ve etn�s�te açısından barındırdığı çoğulluğun tek b�r ulusal 
k�ml�k potasında er�t�leb�lmes� �ç�n eğ�t�me yüklenen bu �şlev as�m�lasyondur. 
Hukuksal, demograf�k vb. araçlarla uygulamaya konulan kültürel ve d�lsel olarak 
tekt�pleşt�rme pol�t�kalarına, eğ�t�m yoluyla as�m�lasyon pol�t�kaları eşl�k etm�şt�r. 
Ders k�taplarında ve müfredat konularında toplumlar genel olarak türdeş, aynı 
d�l� konuşan bell� b�r d�n� �nançtan (aynı zamanda savaşçı ve er�l) m�lletler olarak 
resmed�lmekted�r.

Türk�ye’de de benzer b�r süreç �şlem�şt�r. “Tek d�l”, “tek kültür”, “tek m�llet” yaratma 
doğrultusundak� yasal, kültürel, s�yasal uygulamalara, Türk etn�k topluluğu 
dışında kalan etn�s�teler�, Türkçe dışındak� d�ller� ve kültürler� yok sayan “m�ll�” 
eğ�t�m eşl�k etm�şt�r. Aynı zamanda m�ll�yetç�, m�l�tar�st öğelerle bezenen Türk 
“m�ll�” eğ�t�m s�stem�, kaçınılmaz olarak c�ns�yetç� b�r eğ�t�m s�stem� olarak da 
şek�llenm�şt�r. Bu çalışmanın başında da değ�n�ld�ğ� g�b� bu tür pol�t�kalardan en 
çok kız çocukları ve kadınlar, yoksul kes�mler ve resm� kurumlarda d�l� kabul 
görmeyen topluluklar etk�lenmekted�r.14  Bu açıdan d�l ve toplumsal c�ns�yet 
eş�ts�zl�ğ� arasında öneml� b�r �l�şk�n�n var olduğu söyleneb�l�r. Z�ra “m�ll�” 
kültürler, daha önce de değ�n�ld�ğ� g�b�, erkeğ� etk�n özneler şekl�nde göstererek, 
erkek vatandaşlar �ç�n güçlü roller yaratmış; buna karşılık kadınları evc�men, 
duygusal ve mahrem parametreler�n sınırları �ç�ne yerleşt�rm�şt�r.
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Ulus-Devlet ve Uluslararası Destekl� Kampanyalar

Öncek� bölümde ulus-devletler�n kuruluşunda ve türdeş b�r ulusal k�ml�k yaratma 
doğrultusunda kadınların ve kız çocuklarının eğ�t�m�ne nasıl yaklaşıldığına ve 
hazırlanan eğ�t�m malzemeler�n�n �çer�ğ�ne değ�n�ld�. Aradan geçen zamana karşın 
kadınların ve kız çocuklarının eğ�t�m� konusu devletler açısından “ulusal” mesele 
olmayı sürdürüyor. Bu kez küresel kap�tal�zm�n kadınları ucuz �şgücü kaynağı 
olarak �st�hdama katma arzusunun da etk�s�yle, kadınların ve kız çocuklarının 
eğ�t�m� b�r kez daha ulusal ve uluslararası kurumların gündem�ne gel�yor. 

Günümüzde küreselleşme hareketler� ve değ�şen toplumsal şartlar, ekonom�k ve 
toplumsal �l�şk�lerde kadınlara yen� roller b�ç�lmes�n� gerekt�rm�ş ve bu doğrultuda 
ulus-devletler�n kız ve oğlan çocukları �ç�n sunduğu eğ�t�m şartları değ�ş�me 
uğramıştır. Uluslararası arenada Herkes İç�n Eğ�t�m ve benzer� çeş�tl� kampanyalar 
yürütülerek kız çocuklarının eğ�t�me daha çok dah�l ed�lmes�ne vurgu yapılmış, 
kadınların okur-yazarlık kursları g�b� kanallarla “eğ�t�ml�” olmalarına çalışılmıştır. 
Bu tür kampanyalar, özell�kle bazı bölgelerde kız çocuklarının okullulaşma 
oranlarının kısmen yükselt�lmes�n� sağlasa da, ne kadınların ve kız çocuklarının 
eğ�t�m hakkı önündek� güç ve �kt�dar �l�şk�ler�n� sorunsallaştırmış, ne de resm� 
eğ�t�m s�stem�n�n c�ns�yetç� karakter�n� değ�şt�r�c� etk�de bulunmuştur. Dolayısıyla 
okullulaşma oranlarındak� görecel� artışın ötes�nde b�r sonuç doğurmamış ve kız 
çocuklarının durumlarını kend� lehler�ne değ�şt�reb�lmeler�n�n yolunu yeter�nce 
açamamıştır. Söz konusu kampanyaların bazıları da türdeşleşt�r�c� pol�t�kalara 
devam ed�lmes�n� sağlamış; bu tür pol�t�kaların farklı sosyoekonom�k düzeylerden 
ve d�nsel veya etn�k topluluklardan kız ve oğlan çocuklarının nasıl etk�lend�ğ�n� 
görmezl�kten gelm�şt�r.15  

Eğ�t�mdek� eş�ts�zl�kler�n ger�s�nde bulunan, etn�k ve sınıfsal farklılıklara ve 
ötek� toplumsal eş�ts�zlere dayalı güç ve �kt�dar �l�şk�ler� göz önüne alınmadan, 
sadece okullulaşma oranları g�b� sayısal göstergelerden hareketle çıkarımlarda 
bulunmanın yanıltıcı olacağı açıktır. Devletler�n ve uluslararası s�v�l toplum 
kuruluşlarının kız ve oğlan çocuklarının eğ�t�m ver�ler�n� sadece �stat�st�klere 
�nd�rgemes� ve başka türlü çözümlemelere yer vermemes� b�r çeş�t “c�ns�yet 
körlüğü” yaratmış ve eğ�t�m kurumları, c�ns�yetç� �kt�dar ve �ş bölümü g�b� 
konularda devlet pol�t�kalarının eleşt�rel b�r şek�lde sorgulanmasını engellem�şt�r.16 

Öte yandan, kadınların m�ll� kültürün gerçek özünün taşıyıcıları ve yen� 
kuşaklara aktarıcıları olarak görülmes�, onları sadece tekt�p ulusal k�ml�k yaratma 
çabasındak� as�m�lasyoncu ulus-devletler�n hedef� hal�ne get�rmekle kalmaz. 
Özell�kle ulus-devletler�n d�lsel olarak türdeş toplumlar yaratma projeler�ne karşı 
d�renen d�lsel azınlıkların, d�ller�n� korumak üzere sadece kadınlara sorumluluk 
yüklemes� ve kadınları anad�ller�n�n bekç�s� olarak konumlandırmaları sıklıkla 
görülen b�r tutumdur. Bu durumlarda kadınlardan beklenen, egemenler�n 
d�l�n� öğrenmemeler�, yalnızca kend� anad�ller�n� kullanmalarıdır. Oysa bu g�b� 
ortamlarda kadınların kamusal �mkânlardan faydalanab�lmeler�n�n tek yolu 
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egemen�n d�l�n� öğrenmeler�d�r. Ancak bu durum d�renen topluluklar �ç�nde 
b�r ger�l�m meydana get�reb�lmekted�r. Z�ra kadınların b�r yandan topluluğun 
anad�l�n� gelecek kuşaklara aktarması beklen�rken, kadınlar b�r yandan da 
egemen s�stem �ç�nde tutunmaya çalışmak zorundadır.

Toplumsal C�ns�yet ve Anad�l�

Dünyanın pek çok ülkes�nde, kız çocuklarının eğ�t�m hakkı önünde sosyo-
ekonom�k ve kültürel engeller bulunmaktadır. Bu engeller kız çocukların eğ�t�me 
er�ş�m�n� güçleşt�rmekle sınırlı kalmaz. Okula başlayab�len ve temel eğ�t�m 
alanların, eğ�t�m�n daha �ler� kademeler�ne devam edeb�lmeler� önünde de daha 
c�dd� sorunlar çıkar. Söz konusu engellere �l�şk�n pek çok araştırma yapılmasına 
ve bu konuda fazlaca akadem�k yayın bulunmasına karşın, bu engeller arasında 
yer alan anad�l� konusuna yeter�nce yer ver�ld�ğ� söylenemez. Genell�kle 
�stat�st�ksel ver�lere dayanılarak yapılan çalışmaların çoğu, kız çocuklarının oğlan 
çocuklarına oranla eğ�t�mden çok daha az faydalanab�ld�ğ�n� göstermekle b�rl�kte, 
bunun sebepler� arasında a�leler�n tutumları, kültürel ve d�n� yaklaşımlar ve 
yoksulluk g�b� etmenler� �ncelemey� terc�h etmekted�r. Ancak eğ�t�m ortamında 
d�le bağlı etmenlerle toplumsal c�ns�yet�n kes�ş�m�n�n etk�ler� üzer�ne yapılan 
pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Bunun ender �st�snalarından b�r�s� yukarıda 
da değ�n�len Carol Benson’un UNESCO �ç�n hazırladığı G�rls, Educat�onal Equ�ty 
and Mother Tongue-based Teach�ng17  �s�ml� çalışmadır. Benson, bu eks�kl�ğ� 
g�dermek üzere ele aldığı yazıda, anad�l� okul d�l�nden farklı olan topluluklar 
arasında kız çocuklarının maruz kaldığı eş�ts�zl�k ve ayrımcılıkların daha da 
der�n b�r şek�lde yaşanmakta olduğunu göstermekted�r. Benson’un çeş�tl� 
araştırmalardan derled�ğ� sonuçlara göre kend� anad�ller� dışında b�r d�lde eğ�t�m 
ver�len okullara g�tmek zorunda olan çocuklar arasında, kız çocuklarının okulda 
kullanılan d�lde b�r d�l yeterl�l�ğ� gel�şt�rmes� çok daha güçtür, z�ra vak�tler�n�n 
çoğunda evde kalmak ve çeş�tl� ev �şler� yapmak zorundadırlar. Üstel�k çoğu sınıf 
�ç� uygulamalarda oğlan çocuklarının konuşmasına daha çok �z�n ver�ld�ğ�n�, kız 
çocuklarının �se yeter�nce konuşmaya teşv�k ed�lmed�ğ�n� gösteren çalışmalar da 
vardır.18  Bu nedenlerden dolayı kız çocukları oğlan çocuklarına oranla egemen 
d�le daha az maruz kalmakta ve egemen d�l� okul dersler�n� �zleyeb�lecek kadar �y� 
öğrenememekted�r. Y�ne Carol Benson’un alıntı yaptığı araştırmalara göre anad�l� 
temell� ç�ftd�ll� eğ�t�m ver�len okullarda, kız çocukları okula daha düzenl� devam 
etmekte, başarılı öğrenc�ler olarak anılmakta ve çeş�tl� başarı testler�nde oldukça 
yüksek puanlar almaktadırlar. Üstel�k bu öğrenc�ler arasında sınıfta kalma ve 
okulu terk g�b� durumlara çok daha az rastlanmaktadır. Carol Benson’a göre 
tüm bu sonuçlar, kız çocuklarının b�ld�kler� b�r d�lde eğ�t�m almalarının, eğ�t�m 
fırsatlarına er�ş�mler�n� ve bu fırsatların kend� hayatlarına olumlu yansımasını 
c�dd� şek�lde artırmaktadır.

Carol Benson’un söyled�kler�ne paralel ve Türk�ye’de Kürt kız çocuklarının 
durumunu hatırlatacak saha araştırmaları da mevcut. Örneğ�n V�etnam’da 
etn�k azınlık halklara mensup kız çocuklarının eğ�t�m tecrübeler�yle �lg�l� 
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yapılan b�r araştırmaya19  göre kız çocukları okulu sevd�kler�n� �fade etmekte, 
fakat eğ�t�mde kullanılan tek d�l olan V�etnamca’yı anlayamadıkları �ç�n 
derslerde ver�len b�lg�ler� öğrenemed�kler�n�, öğrenemey�nce de okula devam 
etmek �stemed�kler�n� söylemekted�r. Ayrıca b�rçok öğrenc�n�n egemen d�lde 
c�dd� telaffuz sorunları yaşadığı, temel kavramları anlamakta güçlük çekt�ğ�, 
buna karşılık öğretmenler�n de öğrenc�ler�n d�l�n� b�lmed�ğ� �ç�n neredeyse 
çares�z kaldığı ve öğrenc�lere yeter�nce faydalı olamadıkları bel�rt�l�yor. Öte 
yandan, egemen kamuoyu genel olarak V�etnamca’nın okullarda yeter�nce �y� 
öğret�lemed�ğ�ne �nanmaktadır. Araştırmaya göre, kız çocuklarının egemen 
d�l� yeter�nce b�lememes�n�n sebepler�nden b�r� okul dışında egemen d�le pek 
maruz kalmamalarıdır. Oğlan çocukları �se bu konuda daha şanslıdır, z�ra çalışma 
hayatına g�reb�lmeler� �ç�n V�etnamca öğrenme mecbur�yetler� vardır ve bu 
yüzden okula devam etmeler� ayrıca teşv�k ed�lmekted�r. Oysa kız çocuklarının 
�şe g�rmeler� ve ev�n dışında çalışmaları pek �stenmez ve desteklenmemekted�r. 
Çalışma hayatının d�l� V�etnamca olduğu �ç�n söylemler ve çalışma hayatı da bu 
d�l� ve k�ml�ğ� ayrıcalıklı kılarken, azınlık halklardan olan kız çocukları bu konuda 
�k� kez dezavantajlı hale gelmekted�r. A�leler �se, aslında hem kız çocuklarının 
anad�ller�n� b�lmeler�n� önemsemekte, hem de V�etnamca öğrenmeler�n�n 
gerekl� olduğunu düşünmekteler. A�leler bu düşünce doğrultusunda çocuklarının 
eğ�t�m�nde öğretmenler�n hem anad�ller�n�, hem de V�etnamca’yı kullanmalarını 
talep etmekte. Bu yüzden de, kend� anad�ller�n� b�len öğretmenlere daha çok 
değer vermekteler. Ancak, özell�kle azınlık topluluklar arasında ağır yoksulluğun 
yaşandığı V�etnam’da kültürel beklent� ve �ht�yaçlar �le ekonom�k ve pol�t�k 
koşullar çatışmaktadır. Bu durum, anad�l�, eğ�t�m�n ve ekonom�k hayatın d�l�nden 
farklı olan kız çocukları �ç�n c�dd� eş�ts�zl�kler doğurmaktadır. Araştırmacılara 
göre eğ�t�m alanındak� hâk�m söylem yanlış b�r şek�lde, azınlık kız çocuklarının 
V�etnamca’yı �y� b�lmemeler�n� sorunsallaştırmakta, çözümü çokd�ll� b�r eğ�t�m 
anlayışı �le sağlamak yer�ne, daha erken yaşlarda V�etnamca’nın öğret�lmes� 
gerekt�ğ�ne ve dolayısıyla okul-önces� eğ�t�m�n gel�şt�r�lmes�ne vurgu yapmaktadır. 
Oysa araştırmacılara göre, kız çocuklarının şartlarını köklü olarak düzeltmek �ç�n 
yapılması gereken, kend� anad�ller�n�n esas alındığı, V�etnamca’nın �se okulda 
s�steml� b�r şek�lde öğret�ld�ğ� programlar hazırlamaktır. V�etnam anayasası, tüm 
toplulukların eğ�t�mde kend� anad�ller�n� kullanma ve �k�nc� b�r d�l öğrenme 
haklarının olduğunu bel�rtmekted�r. Ancak ne pol�t�kalar açısından ne de 
okullardak� uygulamalar açısından bu türden çalışmalar yürütülmemekted�r.20  
Aks�ne, d�l engel�ne �laveten azınlık topluluklar, müfredat ve ders �çer�kler�n�n 
kend� kültürel, ekonom�k ve c�ns�yetten kaynaklı �ht�yaçlarına karşılık vermed�ğ�n� 
�fade etmekteler. Bu yüzden, b�rçok öğrenc� ve vel�ye göre eğ�t�m temel okuma-
yazma ve hesap yapma becer�ler� kazandırma dışında b�r �şe yaramamaktadır.

Türk�ye’de toplumsal c�ns�yet ve anad�l� eksenl� bu türden çalışmalar henüz 
yapılmamış olsa da, c�ns�yet farkı gözetmeden Kürt öğrenc�ler�n eğ�t�m 
deney�mler�yle �lg�l� çalışmalar, çeş�tl� platformlarda sürdürülen tartışmalar, 
oldukça benzer b�r durumun burada da yaşanmakta olduğu yönünde k�m� 
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�puçları sunmaktadır.21 Çalışmanın �lerleyen bölümler�nde bu �şaretler daha 
ayrıntılı b�r şek�lde ele alınmaktadır, ancak bundan önce eğ�t�mde toplumsal 
c�ns�yet eş�ts�zl�kler�n�n çözümlenmes� konusunda uluslararası l�teratürde 
sıklıkla kullanılan bazı kuramsal yaklaşımlara ve bu yaklaşımların Türk�ye’de 
yansımalarının olup olmadığına bakmakta fayda vardır.

Eğ�t�mde Toplumsal C�ns�yet Eş�ts�zl�ğ�ne Da�r Kuramsal Yaklaşımlar

Toplumsal c�ns�yet ve eğ�t�m �le �lg�l� l�teratürde, aydınlanmacı yaklaşımlardan 
modern�stlere, rad�kal fem�n�stlerden postyapısalcılara, eleşt�rel pedagoj�den 
postkolonyal kurama kadar gen�ş b�r alana yayılan tartışmalara rastlamak 
mümkün. Ancak bu yaklaşımların arasında Türk�ye’dek� kampanyalar, kullanılan 
söylemler ve Kürt kızlarının okullulaştırılması �le �lg�l� tartışmalara der�nl�k 
kazandıracağını düşündüğüm üç kuramsal yaklaşım var: bunlar modern�st/l�beral 
yaklaşımlar, postyapısalcı/postmodern yaklaşımlar ve postkolonyal yaklaşımlar 
olarak sıralanab�l�r.22  Aşağıda bu yaklaşımlar, eğ�t�m ve toplumsal c�ns�yetle �lg�l� 
kabuller�yle b�rl�kte kısaca ele alınamaktadır.

Eğ�t�mde toplumsal c�ns�yet açısından modern�st yaklaşımın merkez�nde yer alan 
bell� başlı kavramlar, c�ns�yetler arası fırsat eş�tl�ğ�, yeterl�l�k (l�yakat) ve evrensell�k 
olarak düşünüleb�l�r. Bu yaklaşımın en temel�nde toplumların bel�rl� evr�msel 
süreçlerle �lkell�kten karmaşıklığa doğru g�tt�ğ�, bu süreçlerde bazı evrensel b�lg� 
ve �l�şk� b�ç�mler�n�n var olduğu varsayımı kabul ed�lmekted�r. Eğ�t�m�n görev�, 
a�le, hukuk ve devlet�n ötek� kurumları g�b� bu süreçler� hızlandırmak ve evrensel 
olduğu düşünülen �dealler�n kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamaktır. Bu 
yapılırken herkese fırsat eş�tl�ğ� sunulması ve eğ�t�mde çeş�tl� konumlara gelmek 
�ç�n yetenek ve yeterl�l�klere göre seç�m yapılması gerekt�ğ� savunulmaktadır. 
Bu bakımdan okur-yazarlık, matemat�k, fen ve sosyal b�l�mler g�b� alanlarda 
evrensel b�r eğ�t�m anlayışı vardır. Eğ�t�m açısından, devlet�n b�r�nc� görev� bu 
süreçlerde ver�ml�l�ğ� ve adalet� sağlamaktır. Bu yüzden herkes yasalar önünde 
eş�t haklara sah�p olmalıdır. Bu yaklaşımı ben�mseyenlere göre, her zaman 
açıkça d�le get�r�lmese de, öğrenc�ler�n başarısı çoğu zaman kend� b�reysel 
çabalarına bağlanmıştır. Bu yüzden, farklı toplumsal gruplardan öğrenc�ler�n 
sosyal sınıf, etn�s�te, ırk veya c�ns�yet�ne bakılmaksızın eğ�t�m fırsatları açısından 
eş�tl�k sağlanması savunula gelm�şt�r. Bu varsayıma göre söz konusu toplumsal 
gruplardan öğrenc�ler bu sayede eğ�t�m açısından aynı düzeylere ulaşab�lecekt�r. 

Böyle b�r anlayıştan yola çıkarak, bazı s�v�l toplum kuruluşları ve çeş�tl� devlet 
kurumları dünyada 1970’lerden, Türk�ye’de �se 1990’ların sonundan �t�baren 
yayımlanmış eğ�t�m �stat�st�kler�ne bakarak k�m� grupların dezavantajlı olduğunu 
fark ett�ler. Bu dezavantajlı grupların başında da kızlar ve azınlık topluluklar 
gel�yordu. Bu yüzden UNESCO, UNICEF, Dünya Bankası g�b� uluslararası 
kuruluşların madd� desteğ�yle bu gruplara yönel�k çeş�tl� kampanyalar düzenlend�. 
Bu kampanyalarda sıklıkla “kız öğrenc�ler�n okullulaştırılmasının faydaları” 
vurgulandı. Buna göre, okula g�den kızlar daha yüksek ücretlerle çalışab�lecek, 
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ülke ekonom�s�ne daha fazla katkıda bulunab�lecek, daha küçük, sağlıklı ve 
eğ�t�ml� a�leler yet�şt�recek ve bu sayede kadınlar da güçlenm�ş olacaktı. Bunun 
örnekler�n� çeş�tl� kampanyalar kapsamında kullanılan söylemlerde rahatlıkla 
görmek mümkün.23 

Postyapısal veya postmodern yaklaşımlara göre modern�st yaklaşımlar, toplumların 
ve �nsanların türdeş olduğu varsayımıyla çoğu zaman söz konusu halkların 
görünmez kılınmasına ve as�m�lasyon pol�t�kalarına b�lerek veya b�lmeyerek 
katkıda bulundular. Bu yüzden postmodern/postyapısal yaklaşımların kullandığı 
temel çözüm araçları farklılık, k�ml�k, �kt�dar ve b�lg� açözümlemes� ve öznell�k 
g�b� kavramlar olmuştur. Postyapısal yaklaşım fem�n�st eleşt�r�n�n gel�ş�m�yle, 
okullarda toplumsal c�ns�yete dayalı pol�t�ka ve uygulamaların açık ed�lmes�, 
ABD’de S�yahların vatandaşlık hakları �ç�n verd�ğ� mücadele ve postkolonyal 
halkların haklarını talep etmeler� �le güçlenm�şt�r.24 Her �k� durumda da “farklılık” 
kategor�s� egemen vatandaşlık tanımının “beyaz/ batılı/erkek” t�p� üzer�ne kurulu 
olduğunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yüzden, farklılık ter�m� kadınların, 
S�yahlar’ın ve postkolonyal toplumların maruz kaldığı ayrımcılık ve eş�ts�zl�kler�n 
�fşa ed�lmes�nde öneml� b�r rol oynamıştır. Z�ra bu sayede kurgulanmış ver�l� 
k�ml�kler�n, toplumlar arası ve toplum �ç� tecrübeler� olduğu g�b� yansıtmadığı, 
bunun yer�ne bell� bazı k�ml�kler�n güçlend�r�l�p d�ğerler�n�n görünmez kılındığı 
ortaya çıkmıştır. 

Postkolonyal yaklaşım, sömürgeler�n gerek sömürenler, gerekse sömürülenler 
üzer�nde bıraktığı f�z�ksel, ps�koloj�k, akadem�k ve kültürel etk�ler� odağına 
alarak, bu etk�ler� eleşt�rel b�r süzgeçten geç�r�r. Bu yaklaşım, sadece sömürge 
sonrası ger�de kalan etk�lere değ�l, günümüzde süregelen yen� sömürgec� söylem 
ve uygulamaları da �nceler. Eğ�t�mde postkolonyal yaklaşımlar, sömürgec�l�kten 
kaynaklanan eş�ts�zl�kler�n eğ�t�m ortamına nasıl yansıdığını araştırır ve daha 
eş�tl�kç� küresel veya yerel �l�şk� ve hareketler�n şek�llend�r�lmes�nde b�rey ve 
toplumların nasıl b�r rol oynadığına odaklanır. Eğ�t�mde postkolonyal yaklaşım, 
eğ�t�m müfredatlarının, ders k�taplarının, öğretmen yet�şt�rme süreçler�n�n, 
eğ�t�m �le �lg�l� çeş�tl� söylem ve uygulamaların eş�ts�zl�k ve h�yerarş�ler�, toplumsal 
c�ns�yet� de �ç�ne alarak, nasıl ürett�ğ�ne bakar. Bu açıdan postyapısal eleşt�r�yle 
ortaklaştığı b�rçok noktadan bahsed�leb�l�r. En bel�rg�n farklılık, postkolonyal 
yaklaşımlarda Batı merkezl� söylemlere karşı sürekl� olarak eleşt�rel b�r tutum 
alınmasıdır.

Postkolonyal eleşt�r� kuramcılarından b�r� olan Hom� Bhabha’nın l�teratüre kattığı 
takl�tç�l�k (m�m�cry) kavramı da sömürgec�l�ğ�n sömürülenler üzer�nde yarattığı 
etk�y� anlamak �ç�n öneml� b�r çözümley�c� araç olarak karşımıza çıkıyor.25  Takl�tç�l�k, 
en bas�t şekl�yle “ötek� �ç�n duyulan arzudur”. Bhabha’ya göre sömürgec�l�ğ�n etk�s� 
�le, aynı şek�lde olmasa da sömürgec�ye büyük ölçüde benzeyen b�ç�mlerde d�lsel, 
kültürel, davranış ve düşünce b�ç�mler�n� kopyalayarak tekrar etmek takl�tç�l�ğ� 
meydana get�r�r. Ancak Bhabha’ya göre bu takl�tç�l�k �ç�nde tekrar ve farkı b�rl�kte 
barındırmaktadır. Yan� b�r takım b�ç�mler tekrar ed�ld�ğ�nde farklarıyla beraber 
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ortaya çıkmaktadır. Takl�tç�l�k, sömürgec� etk�n�n yayılmasında ve sömürge önces� 
durumda öneml� başkalaşmalara yol açarak as�m�lasyonu hızlandırır. Bunun en 
açık örneğ� d�lsel alışkanlıkların egemen d�l leh�ne değ�şmes� ve söz konusu b�rey 
veya toplumun anad�l�/ler�n�n kaybolmasında kend�n� göster�r.

Türk�ye’de Kız Çocuklarının Eğ�t�m�ne Yaklaşımlar 

Türk�ye’de eğ�t�mde toplumsal c�ns�yet eş�t�zl�kler� konusu daha çok kız 
çocuklarında okumaz-yazmazlığın ortadan kaldırılması ve başta temel eğ�t�m 
olmak üzere, eğ�t�m�n her kademes�nde kız çocuklarının okullulaşma oranlarının 
artırılması bağlamında ele alınmaktadır. Eğ�t�mdek� c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n sınıfsal 
boyutları, toplumdak� güç ve �kt�dar �l�şk�ler�yle bağlantısı genelde göz önünde 
bulundurulmamaktadır. Özell�kle �lköğret�m düzey�nde, toplumsal c�ns�yetle �lg�l� 
yapılan çalışmaların çoğu okur-yazarlık oranları, okula devam, akadem�k başarı, 
okul sonrası �ş bulma �mkânları g�b� konularda �stat�st�ksel b�lg�ler vermekted�r. 
Bu �stat�st�klere her bakıldığına, kız çocuklarının ve kadınların oğlan çocuklarına 
oranla dezavantajlı olduğu söylen�r; b�r eş�ts�zl�k durumu olduğu bel�rt�l�r.26  
Ancak söz konusu eş�ts�zl�ğ�n ger�s�ndek� sosyo-ekonom�k ve pol�t�k etkenler 
göz ardı ed�ld�ğ� ve bu etkenler�n ortadan kaldırılması g�b� b�r n�yet olmadığı 
�ç�nd�r k�, “�lköğret�mde %100 okullulaşma hedef�” olarak bel�rlenen sayısal 
hedeflere ulaşılab�lecek kapsamda ve c�dd�yette programların hazırlanması 
ve hayata geç�r�lmes� mümkün olmaz. N�tek�m Türk�ye onayladığı, dolayısıyla 
gerekler�n� yer�ne get�rmekle yükümlü olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan 
yükümlülükler�n� yer�ne get�rmey� ve eğ�t�mdek� c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n� g�derme 
yönündek� taahhütler�n� gerçekleşt�rmey� sağlayacak kapsamlı ve uzun vadel� 
b�r programa sah�p değ�ld�r. Bu hedeflere ulaşmak �ç�n b�r kısmı uluslararası 
mal� desteğe de sah�p olan ve s�v�l toplum örgütler�nce yürütülen “Baba ben� 
okula gönder”, “Hayd� Kızlar Okula”, ya da “Kardelenler” g�b� kampanyalarla çare 
aranmaktadır. Daha çok modern�st ve l�beral, yer yer de sömürgec� argümanlar 
kullanan bu tür kampanyalar �se konumuz açısından ayrıca üzer�nde durmayı 
hak etmekted�r. Öte yandan zaman zaman bu kampanyalara eleşt�r� olarak 
ya da bu kampanyalardan bağımsız daha farklı, eş�tl�kç�, toplumsal c�ns�yete 
duyarlı ve demokrat�k b�r eğ�t�m anlayışı ben�mseyen k�ş� veya kurumlar da 
talep ve öner�ler�n� kamuoyuyla paylaşmaktadır. Aşağıdak� bölümde, söz konusu 
kampanyaların b�r kısmı ve daha eleşt�rel yaklaşımlardan bazıları �rdelenmekted�r. 
Ancak bu �rdelemeye geçmeden önce, Türk�ye’de türdeş ulusal k�ml�k yaratma, 
başka b�r �fade �le as�m�lasyon pol�t�kalarının uygulanmasında, anad�l� Türkçe 
olmayan kız çocuklarının eğ�t�m�ne Cumhur�yet�n kuruluşundan bu yana özel 
b�r önem ver�ld�ğ�n� bel�rtmek gerek�r.27  Aşağıda ele alınacak kampanyaların da 
daha çok başta Kürtçe olmak üzere Türkçe dışındak� anad�ller�n�n yaygın olarak 
konuşulduğu bölgelerdek� kız çocuklarını hedefled�ğ� bel�rt�lmel�d�r. 

a) Hayd� Kızlar Okula ya da Kızlar Hang� Okula!

Türk�ye’de kız çocuklarının okullulaştırılması konusunda en çok görünür olan ve 
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özell�kle modern�st f�k�rler�n ön plana çıktığı kampanyaların başında Hayd� Kızlar 
Okula projes� gel�r. Hem devlet kaynaklarının hem de Türk�ye’den ve dünyadan 
s�v�l toplum kuruluşlarının c�dd� desteğ�n� alması açısından Hayd� Kızlar Okula 
kampanyasına ayrıntılı olarak bakmak öneml�d�r.

Hayd� Kızlar Okula kampanyası, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve UNICEF �şb�rl�ğ� �le 
�lköğren�m çağında olan (6-14 yaş) kız çocuklarından eğ�t�m s�stem� dışında kalan, 
okulu terk eden ya da devamsızlık yapan öğrenc�ler�n %100 okullulaşmaları ve 
eğ�t�mde c�ns�yetler arası eş�tl�ğ�n sağlanması ş�arıyla yola çıkmıştır.28 Başladığı 
günden �t�baren çeş�tl� s�v�l toplum kuruluşlarının desteğ�n� alan kampanyaya 
anaakım medyada da gen�ş yer ver�ld�. Ayrıca UNICEF fonları ve M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı’nın kaynakları kullanılarak öğretmen el k�tapları, tanıtıcı af�şler, rehber 
k�tapçıkları, kampanya tanıtım f�lmler� ve logolar hazırlanarak görsel ve yazılı 
tanıtımı oldukça kapsamlı b�r şek�lde yapıldı.

Kampanyanın hedefled�ğ� esas k�tlen�n Kürt kız çocukları olduğu oldukça aş�kârdır. 
Projen�n nerede başlatıldığına ve �lk önce hang� şeh�rler� kapsadığına bakmak bu 
konuda yeter�nce �kna ed�c� olacaktır. Kampanya �lk olarak 2003 yılında, dönem�n 
M�ll� Eğ�t�m Bakanı Hüsey�n Çel�k’�n katılımı �le Van’da başlatılmış, �lk etapta 
d�lsel farklılıklar bakımından görece daha çok Kürtçe konuşulan Kürt �ller�n� 
kapsamıştır.29  Projen�n �k�nc� ayağında �se, b�r �k� �st�sna dışında kampanya, d�lsel 
ve kültürel olarak daha çok d�lsel farklılık arz eden ancak Kürtler�n nüfusun 
çoğunluğunu oluşturduğu Kürt �ller�nde ve y�ne Kürtler�n yoğun olarak göç 
ett�kler� batı �ller�nde yürütülmüştür.30 Öte yandan, kampanya boyunca gerek yazılı 
ve görsel medyada gerekse kampanya b�leşenler�n�n resm� �nternet s�teler�nde 
kullanılan res�mlerdek� tüm kız çocuklarının ve kadınların Kürt olması da bunu 
desteklemekted�r.31  Hedef olarak Kürt kız çocuklarının seç�lm�ş olması b�rçok 
sebepten dolayı anlaşılır b�r durum; ancak aşağıda da açıkça göreb�leceğ�m�z 
g�b� bu sebepler�n özelde söz konusu kızlar �ç�n, genelde de Kürtler �ç�n onları 
güçlend�r�c� amaçlar taşıdığı söylenemez. 

Kampanya boyunca sürekl� vurgu yapılan noktalardan b�r�s� kız çocuklarının 
okullulaştırılmasının oğlan çocuklara oranla toplumu daha çok �lg�lend�rd�ğ�d�r. 
Örneğ�n, başbakan Recep Tayy�p Erdoğan’ın kampanyanın �nternet s�tes�nde yer 
alan şu sözler� oldukça açıklayıcıdır:

 “B�r erkeğ�n eğ�t�m� sadece kend�s�yle �lg�l� �ken b�r kız çocuğunun   
 eğ�t�m�  a�ley� de �lg�lend�r�r. Çocuklar yet�ş�rken anneden eğ�t�m   
 alır. Kadınların eğ�t�m� �ler�de çocuklarına verecekler� eğ�t�m açısından  
 öneml�d�r.”32 

Bu örnek, eğ�t�m yoluyla kız çocuklarına esas olarak devlet �deoloj�s� �le şeklenm�ş 
a�le kültürünün aktarılmasının b�r gerekl�l�k olarak görüldüğünü, böylece kız 
çocuklarına devlet �deoloj�s�n�n aktarıcısı rolü ver�lm�ş olduğunu göstermekted�r. 
Buna göre kız çocuklarına toplumun geleceğ� �le �lg�l� çok öneml� roller yüklend�ğ� 
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�ç�n, kızların egemen �deoloj�lere uygun şek�lde eğ�t�lmeler� de hayat� önem 
taşımaktadır. Devlet�n resm� eğ�t�m�ne tab� tutulmamış kızlar, ger� kalmış, cah�l, 
feodal babalar tarafından okula gönder�lmeyen çocuklar olarak kodlanmış, bu 
çocukların devlet tarafından “kurtarılması”, “topluma kazandırılması” gerekt�ğ�ne 
vurgu yapılmıştır. Ancak, toplumun perspekt�f�n� şek�llend�recek k�ş�ler olarak 
değ�l, er�l devlet aklını sürdürecek bekç�ler olarak konumlandırılmışlardır. Bu da 
aslında Cumhur�yet’�n kuruluşunda yen� devlet�n kadınlara yükled�ğ� rolün tıpatıp 
aynıdır.33  Nükhet S�rman’ın da bel�rtt�ğ� g�b� bu yaklaşımın temeller�n�n aslında 
cumhur�yet�n �lk yıllarında atıldığını söylemek mümkündür.34  Gerçek şu k� bu 
yaklaşım beraber�nde kız çocuklarının ve kadınların pol�t�k �kt�dara ve dolayısıyla 
vatandaşlık alanına dah�l olmasını beraber�nde get�rmemekted�r. Ayrıca, 
okulların, kız çocuklarının ev-�ç� deney�mler�n�n de topyekûn değers�zleşt�r�ld�ğ�, 
ev-�ç� kültürel aktarımın kes�nt�ye uğratıldığı yerler olarak algılandığı göz ardı 
ed�lm�şt�r.35  

B�r başka d�kkat çek�lmes� gereken nokta �se, Hayd� Kızlar Okula ve benzer� 
kampanyalarda sürekl� olarak kız çocuklarının entelektüel kapas�teler�n�n 
artırılması ve okul başarısı arasındak� farkların g�der�lmes�ne vurgu yapılarak, 
kız çocuklarını “ger�de kalmış” olmaktan kurtarmaya çalıştıkları görüntüsü 
ver�lm�şt�r. Bu yaklaşım, aslında çoğu zaman devlet el�yle düzenlenen ve 
sürdürülen c�ns�yetç� toplumsal ve eğ�tsel yapıların esas olarak kız çocuklarını 
“ger�de bırakmış” olduğunu g�zler. Ancak, Akş�t’�n de Ayşe Kul�n’�n kız çocuklarının 
okullulaştırılması �le �lg�l� yazdığı Kardelenler k�tabına eleşt�r� olarak söyled�ğ� 
g�b�, bu “taşralı küçük kızlar”ın “çağdaş dünyaya ayarlanmak” �ht�yacında olan 
pas�f b�rer kır ç�çeğ� değ�l, kend� geçm�ş�yle, kend� sosyal ve tar�hsel b�lg�s� �le 
saygıdeğer b�reyler olduğu unutulmamalıdır.36

Benzer şek�lde, kız çocuklarının okullara daha fazla katılmasıyla, kızların 
kend�ler�n� daha özgür b�r şek�lde �fade edecekler�ne ve kend� potans�yeller�n� 
gerçekleşt�reb�lecekler�ne vurgu yapılmıştır. Örneğ�n kampanya kapsamında 
hazırlanan öğretmen el k�tabında yazılan şu sözler oldukça açıklayıcıdır:

 Ülkem�zde b�nlerce kız çocuğumuz okula g�tm�yor, g�dem�yor. D�ğer b�r  
 dey�şle, b�nlerce kızımız kend�n� ve çevres�n� gel�şt�rme, yen� dünyalar   
 keşfetme, geleceğ�n� �nşa etme, hayaller�n� gerçekleşt�rme ve kend� ayakları   
 üzer�nde durab�lme hakkından mahrum...37

Oysa okulların kend�ler� son derece c�ns�yetç� ve ayrımcı, özell�kle Kürt çocukları 
açısından, ırkçı oldukları düşünüldüğünde, Hayd� Kızlar Okula ve benzer� 
kampanyaların amacının tam da devlet�n hâk�m �deoloj�s�n�n kontrol edemed�ğ� 
sosyal ve kültürel alanın zapturapt altına alınması olduğu söyleneb�l�r. Bu nedenle, 
Kürt çocuklarının, özell�kle de kız çocuklarının okula g�tmeler� sağlanarak �ç�nde 
yaşadıkları çevrey� kend� bakış açılarıyla dönüştürmeler�ne değ�l, onu dışlamaları 
ve öz geçm�şler�nden ve kültürler�nden utanmaları hedeflenm�şt�r. N�tek�m 
yapılan araştırmalar, okula devam eden Kürt öğrenc�ler�n okulun �lerleyen 
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yıllarında Kürt olmaktan utanç duyduklarını, Kürtçey� kurtulmaları gereken b�r 
yük olarak algıladıklarını, kend� a�leler�nden utandıklarını ve onların ger� kalmış 
�nsanlar olduğunu düşündükler�n� gösterm�şt�r.38 

Öte yandan, bu kampanyalar Kürt babaların çocuklarını okula göndermeyerek 
“onları sömüren feodal erkekler” olarak tanıtılmasına yol açmıştır. Medyada 
konu �le �lg�l� yapılan haberler�n neredeyse tümünde, kız çocuklarının okullara 
gönder�lmey�ş�n�n ardında yatan sebepler�n başında kültürel özell�kler ve a�le 
yapısının geld�ğ� vurgulanmış, kullanılan res�mlerde neredeyse �st�snasız b�r şek�lde 
Kürd� res�mler (özell�kle baba res�mler�)  ön plana çıkarılmıştır. Bu �maj b�r yandan 
kültürel b�r oryantal�zm söylem� üretm�ş b�r yandan da Kürt kız çocuklarının okula 
katılmalarının önünde devlet tarafından yaratılmış olan eğ�tsel, d�lsel ve kültürel 
engeller�n görünmemes�ne yol açmıştır. Benzer b�r yaklaşımla, Türk�ye’dek� ve 
dünyadak� ana akım akadem� de böyle b�r algının üret�lmes�ne aracı olmuş, 
bunu desteklemek �ç�n de çeş�tl� �stat�st�klere ve göstergelere başvurulmuştur. 
Türk�ye’de kız çocuklarının oğlan çocuklarına oranla okula daha az g�tmes�n� esas 
olarak devlet planlama teşk�latlarının topladığı �stat�st�kler üzer�nden tartışan 
çalışmalar, okula g�demeyen veya g�tmemey� terc�h eden kızların ve a�leler�n�n 
görüşler� alınmadan salt �stat�st�klerle çıkarımlarda bulunarak bu tür oryantal�st 
ve sömürgec� b�r algının akadem� �ç�nde yayılmasına katkıda bulunmuştur.39  
Oysa Kürt anne-babaların okul özel�nde yaşadığı tüm ayrımcılıklara ve maruz 
kaldıkları onca eş�ts�zl�ğe rağmen çocuklarını okula göndermeye çalıştıklarını 
ve çoğunun yaşadığı yoksulluktan kurtulmanın öneml� b�r yolunun okumaktan 
geçt�ğ�n� düşündükler�n� gösteren çalışmalar mevcuttur.40  

b) Kızların Okullulaştırılması ve Anad�l�

Daha önce de değ�n�ld�ğ� g�b� Hayd� Kızlar Okula ve benzer kampanyaların 
hedef k�tle olarak seçt�kler� kız çocukları esas olarak Kürt kız çocuklarıdır, ancak 
tek sebep Kürt kız çocuklarının okula kaydolma oranlarının ve okula devam 
etme oranlarının az olmasından kaynaklanmamaktadır. Kız çocuklarının okula 
g�tmemeler� �le �lg�l� olarak bel�rt�len nedenler şöyle sıralanmaktadır:

 A�leler�n sosyo-ekonom�k ve eğ�t�m düzeyler�n�n düşük olmasından    
 kaynaklanan sorunlar, okul ve dershane açığı, taşımalı eğ�t�m�n get�rd�ğ�   
 zorluklar, geleneksel a�le yapısı �ç�nde kadınların ve kız çocuklarının   
 eğ�t�m�ne fazla önem ver�lmemes�.41  

Bu nedenler�n heps� veya b�r kısmı kız çocuklarının okula g�dememeler�n�n 
sebepler� olarak kabul ed�leb�l�r, ancak okul d�l� �le öğrenc�ler�n anad�ller�n�n 
farklı olmasının, okula h�ç başlayamamanın veya başladıktan b�r süre sonra 
terk etmek zorunda kalmanın öneml� b�r bel�rleyen� olduğu tamamen atlanmış 
durumdadır.42  Hacettepe Ün�vers�tes� Nüfus Etütler� Enst�tüsü43 tarafından 
yürütülen �stat�st�k çalışmaları, genel olarak öğrenc�ler�n, özgül olarak da kız 
çocuklarının okula yazılma ve devam etme oranlarının en düşük olduğu yerler�n 
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d�lsel açıdan Kürtçe’n�n yaygın olduğu ve görece daha çok Kürtçe konuşulan Kürt 
şeh�rler� olması bu saptamayla aynı paralelde düşünüleb�l�r. Ayrıca Türk�ye’de 
yapılan çalışmalar da,44  b�rçok ülkedek� çalışma sonuçlarına paralel olarak, Kürt 
öğrenc�ler arasında okula devam etme oranlarında okul d�l� �le öğrenc�ler�n 
anad�ller� arasındak� uyuşmazlığın öneml� b�r etken olduğunu göstermekted�r. Bu 
anlamda, kampanyanın resm� �nternet s�tes�nde yer alan şu �fadeler�n gerçekler� 
yansıtmadığı açıktır:

 Kız çocukların eğ�t�m�, eğ�t�m hakkından yoksun kalan çocuklar arasında   
 kız çocuklar üzer�ne odaklanılarak tüm çocuklar �ç�n kal�tel� eğ�t�me   
 er�ş�m� tem�n etmek anlamına gelmekted�r. Bu �se, kız çocuklar �ç�n    
 yalnızca eğ�t�m fırsatlarının arttırılmasını değ�l, aynı zamanda kız    
 çocuklarını okula devam etmekten ve okulda başarı göstermekten alıkoyan   
 tüm engeller�n s�stemat�k b�ç�mde ortadan kaldırılmasını gerekt�r�r.45 

Hayd� Kızlar Okula ve benzer� kampanyalar düzenlen�rken bu b�lg�n�n b�l�nçl� 
b�r şek�lde göz ardı ed�lmes� tesadüf� değ�ld�r. Z�ra Kürt kız çocuklarının okula 
g�tmeler� �ç�n devlet kurumlarının kend�ler�ne b�çt�ğ� esas roller�n başında, bu 
kızlara Türkçe öğretmek gelmekted�r. Bunun öncel�kl� sebeb�, bu kampanyalar 
�lk başladığında çeş�tl� Kürt kurumlarında ve medyasında tartışıldığı g�b�,46 Kürt 
kız çocuklarına Türkçe öğreterek sonrak� kuşakların anad�l�n�n Kürtçe değ�l 
Türkçe olmasının sağlanması, yan� as�m�lasyondur.47  Bu nedenled�r k� uzun 
yıllar boyunca s�stemat�k b�r şek�lde çeş�tl� ayrımcılıklarla eğ�t�mden dışlanmış 
kız çocukları, fazladan teşv�k ed�lerek Türkçe tekd�ll� okul s�stem� �ç�ne dah�l 
ed�lmek �stenm�şt�r. Bu uğurda kampanyalar düzenlenm�ş, kız çocuklarını 
okula göndermeyen a�leler kend�ler�ne madd� yardımlar yapılarak, hatta zaman 
zaman tehd�t ed�lerek �kna ed�lmeye çalışılmış, kız çocuklarına az da olsa oğlan 
çocuklardan daha fazla burs ver�lm�şt�r. Bu türden teşv�kler�n poz�t�f ayrımcılık 
kapsamında ve salt �y� n�yetle yapıldığını düşünenler de olab�l�r. Ancak tüm bu 
kampanyalar yürütülürken “fırsat eş�tl�ğ�” kavramına z�yades�yle başvurulmuş 
olmasına rağmen, eğ�t�m d�l�n�n sorunsallaştırılmaması eğ�t�m s�stem�ndek� daha 
büyük ayrımcılıkların görmezden gel�nd�ğ�n� ve dolayısıyla söz konusu teşv�kler�n 
egemen devlet yaklaşımından bağımsız �şlemed�ğ�n� göster�r�r. Ayrıca fırsat eş�tl�ğ� 
f�kr� kabul ed�lse b�le sonuçların eş�t olmadığı ortadadır.

Hayd� Kızlar Okula kampanyası dışında çeş�tl� yerel veya uluslararası s�v�l 
toplum kuruluşlarının hazırladığı raporlarda da benzer b�r yaklaşım görmek 
mümkündür. Örneğ�n, European Stab�l�ty In�t�at�ve (Avrupa İst�krar G�r�ş�m�)’n�n, 
C�ns�yet ve İkt�dar: Fem�n�zm, İslam ve Türk Demokras�s�n�n Olgunlaşması48  
başlıklı raporunda 2001 yılından �t�baren Türk�ye’de kadınların statüsü açısından 
gel�nen noktanın oldukça �lerlem�ş olduğu bel�rt�lm�ş, bunu desteklemek �ç�n 
de yasa değ�ş�kl�kler� ve kızların eğ�t�me er�ş�m� g�b� alanlarda ortaya çıkan 
�stat�st�ksel ver�ler kullanılmıştır. Buna rağmen rapor Türk�ye’n�n hâlâ çok 
ger�lerde kalarak, 115 ülke �ç�nde c�ns�yetler arasındak� fark açısından 105. sırada 
olduğunu gösterm�ş; bunu aşmak �ç�n yapılması gerekenlerden b�r�n�n de kırsal 
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bölgelerde kızların okullulaştırılmaları faal�yetler�n�n artırılması olduğunu salık 
verm�şt�r. Oysa kızların okula çeş�tl� sebeplerden dolayı h�ç katılamadığı veya 
devam edemed�ğ� kırsal bölgelerden kastın Kürt bölges� olduğu ve okullulaşma 
oranlarının b�r takım d�lsel, ekonom�k ve s�yasal eş�ts�zl�klerden etk�lend�ğ� 
gerçeğ�ne değ�n�lmem�şt�r. Bu, raporu hazırlayan kurumun Türk�ye’y� etn�k ve 
d�lsel açıdan türdeş b�r ülke olarak algılamasından kaynaklanmıyor. Z�ra Van 
Kadınları başlıklı bölümde özell�kle namus c�nayetler� üzer�nde durulmuş, bunun 
Kürtler arasında yaygın olduğu savunulmuştur. Dolayısıyla devlet el�yle devam 
ett�r�len çoklu ş�ddet b�ç�mler� görmezden gel�nm�ş, aynı zamanda g�zl�den 
g�zl�ye ş�ddet�n Kürt kültürüne �çk�n olduğu g�b� b�r tablo ç�z�lerek b�r bakıma 
sömürgec� b�r söylem gel�şt�r�lm�şt�r. Dolayısıyla bu raporu hazırlayanların, genel 
olarak Kürtler�n, özgül olarak da Kürt kadınların ve kız çocuklarının yaşadıklarını 
anlamaya çalışmadan, sömürgec� b�r d�l gel�şt�rm�ş oldukları söyleneb�l�r.

Bu çalışmada ele alınan konu �le �lg�l� ver�ler sunan b�r başka rapor da Anne Çocuk 
Eğ�t�m Vakfı (AÇEV), Kadın Adayları Destekleme ve Eğ�tme Derneğ� (KADER) ve 
Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m� (ERG) ortaklığı tarafından yürütülen Eğ�t�mde ve Toplumsal 
Katılımda C�ns�yet Eş�tl�ğ�n�n Sağlanması Projes�d�r.49  Bu proje kapsamında hedeflenen 
amaçlar olarak şunlar sıralanmştır: temel eğ�t�mdek� toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�kler�n� 
azaltmaya yönel�k toplum merkezl� b�r model gel�şt�rmek; okur-yazar olmayan kadın 
sayısını azaltmak, özel ve toplumsal alanda kadınların karar alma mekan�zmalarına 
katılımını arttırmak; eğ�t�mde toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�n� sağlamak �ç�n yerel ve 
ulusal pol�t�kaların oluşturulmasına katkıda bulunmak. Kampanya boyunca, anne-
baba sem�nerler�, toplum b�lg�lend�rme sem�nerler�, sohbet z�yaretler�, yet�şk�n okur-
yazarlık programı, yurttaşlık eğ�t�m� sem�nerler� g�b� b�rçok etk�nl�k yürütülmüş ve 
çok sayıda �nsana ulaşılmıştır. Bu etk�nl�kler Türk�ye’de eğ�t�m sorunları ve toplumsal 
c�ns�yet eş�ts�zl�kler�n�n gündemleşt�r�lmes� açısından öneml� gel�şmelerd�r. Ayrıca 
daha önce yürütülen b�rçok kampanyanın aks�ne, bu çalışmanın �nternet s�tes�nde 
eş�ts�zl�kler� doğuran bell� başlı toplumsal ve ekonom�k sebeplerle �lg�l� b�lg�lere de 
yer ver�lm�şt�r. Aynı şek�lde karşılaşılan sorunlar arasında bürokrat�k b�r merkez� 
yönet�m�n varlığı ve eğ�t�mde anad�l�ne herhang� b�r rol ver�lmed�ğ�n�n d�le get�r�lmes� 
çok öneml�d�r. Fakat çözüm olarak anad�l� temell� çokd�ll� b�r eğ�t�m�n gerekl�l�ğ� 
yer�ne, anad�l� öğes� daha çok sorun yaratan b�r b�leşen g�b� ele alınmış ve “Türkçe 
b�lmeyen öğrenc�ler �ç�n destek programlarının olması” gerekl�l�ğ� g�b� son derece 
muğlâk b�r sonuca varılmıştır.50 Z�ra ‘destek programları’ndan kastın öncel�kle Kürtçe 
eğ�t�m ver�lmes� m� yoksa daha fazla Türkçe öğret�lmes� m� olduğu açık değ�ld�r. 
Oysa öner�ler arasında yer alan ders k�taplarında c�ns�yet ayrımcılığını destekleyen 
öğeler�n kaldırılması, eğ�t�m fakülteler�nde toplumsal c�ns�yet eğ�t�m� ver�lmes� 
g�b� öner�ler�n desteklenmes� çok öneml�d�r. Ancak bu etk�nl�kler yürütülürken 
hedeflenen gel�şmeler�n sosyo-kültürel, etn�k ve d�n� farklılıkları ne kadar hesaba 
kattığı veya katacağı çoğu zaman açık değ�ld�r. Bu konuda açık b�lg�ler ver�lmese de 
bu tür kampanyalarda asıl hedeflenen k�tlen�n sosyo-kültürel, etn�k ve d�n� k�ml�kler 
açısından ayrımcılıklara maruz bırakılmış topluluklar olduğu tahm�n ed�leb�l�r.51  Bu 
noktada, bu etk�nl�kler�n söz konusu topluluklar üzer�nde nasıl b�r etk� bıraktığı ve 
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katılanların buna ne g�b� anlamlar yükled�ğ� hâlâ araştırılmayı bekleyen öneml� b�r 
konu olarak önümüzde durmaktadır. 

Yukarıda ele alınan l�teratürde, eğ�t�m bağlamında toplumsal c�ns�yet konulu 
kampanya ve akadem�k çalışmalarda sıklıkla kullanılan modern�st, l�beral ve 
sömürgec� yaklaşımlara get�r�len eleşt�r�ler�n b�r bölümüne Türk�ye’dek� bu 
kampanya ve projelerde de yer ver�ld�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. Bu türden çalışmaların 
toplumsal c�ns�yet �le �lg�l� farkındalığın artırılmasında ve c�ns�yetler arası 
eş�ts�zl�kler�n kapanmasında b�r ölçüde yararlı olduğunu bel�rtmek gerek�r. 
Üstel�k Türk�ye’dek� bu tür çalışmalarda, özell�kle ders k�taplarında kullanılan 
görsel malzemeler açısından, yeterl� olmasa da son zamanlarda sözkonusu 
eleşt�r�ler�n c�dd�ye alındığı ve daha d�kkatl� b�r tutum takınıldığını söylemek de 
mümkündür. Ancak bu eş�ts�zl�kler�n farklı toplulukların anad�ller�n�n kullanımı 
veya kullanılmaması değ�şken�yle nasıl kes�şt�kler� konusu henüz gereken 
akadem�k ve pol�t�k �lg�y� görmem�şt�r.

Öte yandan, eğ�t�m bağlamında toplumsal c�ns�yet�n anad�l� açısından nasıl �şled�ğ� 
�le �lg�l� daha eleşt�rel yaklaşımlarla yürütülmüş ender tartışmalar da mevcut. Bu 
tür tartışmalardan b�r�s� El�f Ek�n Akş�t’�n “Anad�lde Eğ�t�m ve Kadınlar” başlıklı 
makales�nde görülmekted�r.52  Akş�t, m�ll�yetç� kurgulamada toplumsal c�ns�yet 
roller�ne ve tek yol olarak göster�len kamusal eğ�t�mde kadınlık roller�ne karşı 
çıkarak kadınların bu rollerden azade oldukları seçenekler hayal etmeye devam 
etmes�n�n öneml� olduğunu, z�ra kadınların gel�şt�rd�ğ� d�ren�ş ve bağımsız 
düşünceler�n, pol�t�ka bel�rley�c�ler�n�n h�ç öngörmed�ğ� güçte olab�ld�ğ�n� �dd�a 
ed�yor. Bunula �l�şk�l� olarak, yazar, anad�l� tartışmalarının olası taraflarınca 
kadınların b�lg�s�n�n c�dd�ye alınmasının sadece kadınları değ�l her b�r b�rey� 
özgürleşt�receğ�n� d�le get�r�yor.

Eğ�t�m bağlamında toplumsal c�ns�yetle �lg�l� tartışmalarda kapsamlı çalışmalar 
yaparken eleşt�rel b�r yaklaşım serg�leyen kurumlardan b�r� de Eğ�t�m-
Sen’d�r. Bu  konuda çeş�tl� kampanyalar örgütleyen, toplumsal c�ns�yet eğ�t�m� 
sem�nerler� veren ve çeş�tl� raporlar hazırlayan Eğ�t�m-Sen’�n genel talepler� 
şöyle sıralanmaktadır: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı bünyes�nde “eş�tl�k kom�syonu” 
oluşturulması; eğ�t�m fakülteler�n�n l�sans programlarına “toplumsal c�ns�yet”le 
�lg�l� zorunlu ders konulması; bakanlığın h�zmet-�ç� eğ�t�m programlarına 
“toplumsal c�ns�yet” konusunun dah�l ed�lmes�; eğ�t�m programlarının her 
düzey�nde ve �çer�ğ�nde, ders k�tapları ve materyaller�n�n c�ns�yetç� referanslardan 
arındırılması, eğ�t�m�n her aşamasında toplumsal c�ns�yetle �lg�l� dersler�n ve 
konuların yer alması; kız çocukları ve kadınların eğ�t�m hakkını kullanmaları 
yönünde destek ve teşv�k pol�t�kaları gel�şt�r�lmes�, kız çocuklarına yönel�k burs 
olanakları yaratılmasını ve yaygınlaştırılması ve okulların yoğunluklu olarak 
bulunduğu bölgelerde kreşler açılması.53  

Şüphes�z bu talepler�n d�kkate alınıp paralel pol�t�ka ve uygulamaların 
gel�şt�r�lmes�, gerek eğ�t�m ortamında gerekse daha gen�ş çevrelerde toplumsal 
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c�ns�yet eş�ts�zl�kler�n�n azaltılmasında öneml� �şlevler görecekt�r. Ancak toplumsal 
c�ns�yet konusunda Eğ�t�m-Sen tarafından göster�len bu hassas�yet henüz anad�l� 
değ�şken�n� �çermemekted�r. Eğ�t�m-Sen’�n Türk�ye’de farklı anad�ller�n eğ�t�mde 
kullanılması �ç�n verd�ğ� mücadele ortadayken, toplumsal c�ns�yet �le �lg�l� 
talepler�nde henüz bu konuda söz söylenmem�ş olmasının b�r neden� bu konuda 
yeter�nce ver�ye dayalı çalışmanın olmamasına veya bu tür tartışmaların henüz 
çok görünür olmamasına bağlanab�l�r.

Yukarıda ele alınanlara ve bunlara benzer kampanya ve çalışmalara bakıldığında 
daha çok modern�st ve l�beral f�k�rler�n ön plana çıktığını, yer yer de k�ml�k, öznell�k 
g�b� daha çok postyapısal l�teratürde rastlanan eleşt�rel yaklaşımları görmek 
mümkün. Ancak, Türk�ye’de eğ�t�m bağlamında toplumsal c�ns�yet�n anad�l� 
açısından nasıl �şled�ğ�yle �lg�l� tartışmalarda postkolonyal eleşt�r�den yeter�ce 
faydalanılmadığını görmektey�z. Bu durum öncel�kle Türk�ye’dek� akadem�n�n 
büyük ölçüde apol�t�k olmasından, postkolonyal l�teratürün Türk�ye’de yeter�nce 
tanınmamasından ve bu alandak� bazı temel kuramsal met�nler�n henüz Türkçe 
veya Kürtçe’ye çevr�lmem�ş olmasından kaynaklandığını söyleyeb�l�r�z.54  Bu 
durumun ender örnekler� özell�kle Kürt eyleml�l�kler�nde ve muhal�f pol�t�kalar 
ben�mseyen gazete ve derg�lerde görüleb�l�r.55  Oysa özell�kle postyapısalcı kuram 
ve postkolonyaleleşt�r� ve araştırma metotları kullanılarak yapılab�lecek akadem�k 
araştırmalar Kürt öğrenc�ler�n, özell�kle kız çocuklarının, okuldak� deney�m 
b�ç�mler�n� ve bunun daha gen�ş �kt�dar b�ç�mler�yle �l�şk�s�n� açıklamakta gerek 
farkındalık yaratmak adına, gerekse bu konuda yürütülen eleşt�rel kampanyaları 
güçlend�rmek adına öneml� olacaktır.

Ş�md�ye kadar yukarıda yürütülen tartışmalar, farklı yaklaşımların özell�kle Kürt 
kız çocuklarının eğ�t�mler� �le �lg�l� kurdukları söylemlere odaklanmıştır. Ancak 
Kürt kız çocuklarının tüm bu söylem ve uygulamalardan nasıl etk�lend�kler�n�, 
d�lsel tecrübeler�n�n hang� mecralarda yol aldığını ele almak, baskın söylemler�n 
yaptığı g�b� Kürtler�n ve Kürt kız çocuklarının başka b�r b�ç�me evr�lmekle 
görünmez kılınmasının önüne geçmek adına çok öneml�d�r. Fakat maalesef bu 
türden kuramsal ve yöntemsel b�r yaklaşımla yürütülmüş b�r çalışma henüz 
mevcut değ�ld�r. Ancak aşağıda genelleme yapmaktan kaçınarak bazı gözlemler� 
tartışmaya açmak bu yönde atılmış b�r adım olarak değerlend�r�leb�l�r.

Kürtçe ve Toplumsal C�ns�yet

Başta yoksulluk ve eğ�t�m s�stem�n�n ayrımcı yapısı olmak üzere, b�rçok Kürt 
çocuğu okul ve öğretmen sayısının yeters�zl�ğ�, okul ortamının her türden ş�ddet 
ve tac�z� barındırması ve a�leler�n �lg�s�zl�ğ� g�b� nedenlerden dolayı okula h�ç 
g�dememekted�r. Öte yandan Kürt a�leler en başta yoksulluktan dolayı, okula 
göndermek konusunda çocukları arasında terc�h yapmak zorunda kaldıklarında 
bu genelde oğlan çocukların leh�ne sonuçlanmaktadır. Kız çocukları �se 
yoksulluktan olduğu kadar, k�m� yerde d�n� çek�ncelerle de bazı a�leler tarafından 
okula gönder�lmez. Ancak gönder�lseler b�le k�m� zaman eğ�t�m pol�t�kaları 
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yüzünden, k�m� zaman da a�leler�n�n baskısı sonucu l�se veya ün�vers�te g�b� 
�ler� düzeylere kadar eğ�t�mler�ne devam edemezler. Okula g�deb�lm�ş ve devam 
edeb�lm�ş olsalar da daha önce değ�n�len V�etnam örneğ�nden yola çıkarak ve 
DİSA öğretmen çalıştaylarındak� öğretmen gözlemler�nden yararlanarak kız 
çocuklarının önünde b�r de okul d�l�n�n sadece hâk�m d�l olmasından kaynaklı 
b�r dezavantaj ortaya çıkmaktadır. Z�ra özell�kle a�le �ç�nde, sosyal �l�şk�lerde 
Kürtçe’n�n ağırlıklı konuşulduğu bölgelerde kız çocuklarının okula başlamadan 
önce eğ�t�m d�l� olan Türkçe öğreneb�lme fırsatı oğlan çocuklarınk�nden daha 
azdır. Bu konuda henüz kapsamlı b�r araştırmanın ver�ler�nden yararlanarak 
tartışab�lme �mkânımız olmasa da bunun sebepler� arasında toplum �ç�nde 
kız ve oğlan çocuklarına yüklenen toplumsal c�ns�yet roller�n�n öneml� b�r yer 
ed�nd�ğ�n� söylemek çok yanlış ve temels�z olmayacaktır. 

Bu gözlemlere paralel b�r şek�lde DİSA olarak daha önce yürüttüğümüz D�l 
Yarası56  adlı çalışmanın alan araştırmasını yaparken kend�l�ğ�nden karşımıza çıkan 
b�r durum oldu. Görüşme yapmak �ç�n bel�rled�ğ�m�z dört grup şöyleyd�: Kürt 
öğrenc�ler, Kürtçe b�len Kürt öğretmenler, Kürtçe b�lmeyen fakat Kürt öğrenc�lere 
öğretmenl�k yapmış olan/yapmakta olan öğretmenler ve vel�ler. Görüşmeler �ç�n 
özell�kle ün�vers�teye kadar okuyab�lm�ş ve hâlâ Kürtçe b�len toplam 13 öğrenc�n�n 
sadece 1 tanes� kadındı. Kürtçe b�len öğretmenler arasında h�ç kadın yoktu. Vel�ler 
�ç�n ölçütümüz �se Türkçe b�lmemeler�yd� ve sonuç olarak erkekler�n tümünün b�r 
şek�lde Türkçe öğrend�kler�n�, sadece kadınların yalnızca Kürtçe konuştuklarını fark 
ett�k. Bu gruplar �ç�n c�ns�yet açısından dengel� b�r dağılım sağlamaya çalıştıysak 
da karşımızdak� res�m buydu. Bu resm� şöyle okumak mümkün: erkekler eğ�t�ml� 
de, eğ�t�ms�z de olsa, ç�ftd�ll�l�k durumu b�r şek�lde gerçekleşeb�l�yorken, kadınlar 
eğ�t�ml� olduklarında Türkçe, resm� eğ�t�me katılmamışlarsa daha çok Kürtçe 
tekd�ll� olab�l�yorlar. D�ğer b�r dey�şle, erkekler�n eğ�t�m, meslek ve kamusal alana 
çıkma ölçütler� genell�kle �k�d�ll� olup olmamalarını bel�rlem�yor. Oysa kadınlar 
açısından, bu durumlar öneml� değ�şkenler olarak ortaya çıkab�lmekte. Bu nedenle 
bu türden b�r res�m üzer�nde düşünülmes�n�n önem� açıktır.

Yeter�nce kapsamlı b�r araştırma olmadan sadece bu gözlemlerden yola çıkarak 
�dd�alı k�m� genellemelerde bulunmak eks�k ve yanlış olacaktır. Ancak bu durum, 
okula başlayıp �ler� düzeylere kadar devam edeb�len Kürt öğrenc�ler arasında 
kızların görece daha hızlı b�r şek�lde anad�ller� olan Kürtçe’den kopab�ld�kler�, 
oğlanların �se anad�l�n�n korunması konusunda görece daha şanslı oldukları 
yönünde b�r takım �şaretler sunmaktadır. Öte yandan, öğretmen çalıştaylarındak� 
tartışmalarda okula g�tmeyenler arasında Kürtçe’n�n kız çocukları ve kadınlar 
tarafından korunmaya devam ett�ğ�, erkekler �ç�n �se daha çok �k�d�ll� b�r durumun 
ortaya çıktığı yönünded�r. Bu durumu, kuramsal yaklaşımlar bölümünde değ�n�len 
“takl�tç�l�k” tartışması �le b�rl�kte düşündüğümüzde, bu �lk gözlemler�n tamamen 
yanlış olmayab�leceğ� g�b� b�r sonuca yöneleb�l�r�z. 
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Z�ra Hom� Bhabha’nın de bel�rtt�ğ� g�b� uzun sürel� ayrımcılıklara maruz 
kalmış k�ş�ler, zamanla ayrımcılık sebeb� olan azınlık topluluk özell�kler�nden 
koparak egemen topluluğun davranış ve düşünce b�ç�mler�n� “takl�t” etmeye 
başlayab�lmekted�r. Buna söz konusu k�ş�ler�n anad�ller�n� unutup, sadece 
egemen d�l� konuşab�len k�ş�ler hal�ne gelmes� de dah�ld�r. Burada neden özell�kle 
kızların bu türden b�r “takl�t”e yöneld�ğ� sorgulanab�l�r. Elbette oğlan çocukları 
da aynı şek�lde egemen kültüre özeneb�lmekte ve anad�ller�n� unutab�lmekted�r. 
Dolayısıyla “takl�t” etmeye yönelmen�n sadece kız çocuklarıyla sınırlı olduğu 
söylenemez. Ancak kız çocuklarının bu durumdan daha ş�ddetl� etk�lenmes�, 
yukarıda da değ�n�ld�ğ� g�b� toplumsal c�ns�yet roller�n�n d�l kullanımı konusunda 
da etk�l� b�r b�leşen olmasından kaynaklanır.

Okula g�den Kürt kız çocuklarının oğlan çocuklardan daha çok Türkçe’ye sarılıp 
Kürtçe’den uzaklaşması dıştan gelen dayatma ve �çten gelen baskı olmak üzere �k� 
temel nedene bağlanab�l�r. 

Dıştan gelen dayatma, temel olarak Türk�ye’dek� hâk�m tekd�ll� pol�t�ka ve 
uygulamalarla, bunlardan bağımsız düşünülemeyecek olan okul deney�mler� ve 
medya tems�ller� ve yönlend�rmeler� olarak düşünüleb�l�r. Z�ra hâk�m �deoloj� 
aynı anda �k� veya daha fazla d�l�n kullanılamayacağını, sadece b�r d�le yer 
olduğunu fısıldarken, yan� tekd�ll�l�ğ� kural olarak dayatırken,57  b�r yandan da 
ancak Türkçe öğren�l�rse kamusal alanda meşru b�r yer vaat etmekted�r. Bu yüzden 
ve ana akım telev�zyon programlarının da etk�s�yle okula g�tmeler�n�n, kend� 
anad�ller�nden mümkün olduğunca uzaklaşmalarının ve hızlı b�r şek�lde Türkçe’ye 
sarılmalarının bu kızlar �ç�n tek yol olduğu düşünces� yerleşeb�lmekted�r. Ayrıca 
okula başladıktan sonra b�rçok uyaranın etk�s�yle derslere oğlan çocuklarına göre 
daha sıkı sıkıya sarılmaları, mutlak surette başarılı olmaları gerekt�ğ� ve bunun 
yolunun da eğ�t�m s�stem�ne b�r an önce as�m�le olarak kend� kültürler�nden 
uzaklaşmalarıyla mümkün olacağı f�kr� güç kazanab�lmekted�r.

İçten gelen baskı �se kız çocuklarının aleyh�ne a�le �ç� ayrımcılık ve erkeklere 
bağımlılık olarak bel�rt�leb�l�r. Hâk�m devlet pol�t�kalarından ve ataerk�ll�kten 
bağımsız düşünülmemes� gereken bu baskı, kızların hareket alanlarını oğlanlara 
oranla c�dd� b�r şek�lde kısıtlamış, kızları dezavantajlı b�r duruma sokmuştur. 
Oysa eğ�t�m uygulamaları ne kadar eş�ts�z, otor�ter ve ayrımcı olsa da, b�rçok kız 
çocuğu �ç�n a�le veya yakın çevre baskısından bazı açılardan uzaklaşab�lmen�n b�r 
yolu olab�lmekted�r. Bu yüzden dıştan gelen dayatma bu durumdan da beslenerek 
bu döngünün sorumlusunun Kürtlük olduğunu, bu durumun Kürtlerle sınırlı 
olduğunu kodlamakta; onun denetleyen� olarak erkekler�/babaları �şaret etmekte 
ve bundan kurtulmanın yolunun eğ�t�mde ve Türkçe öğrenmekte olduğunu kız 
çocuklarının kulağına fısıldamaktadır. Bu anlamda “Baba ben� okula gönder” ve 
benzer� kampanyaların tam da bunu çağrıştıracak �s�mlerle adlandırılmaları çok 
man�dardır.

Dıştan gelen dayatma ve �çten gelen baskı, özell�kle göç etm�ş veya zorla yer�nden 
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ed�lm�ş Kürt a�leler�nden olan kız çocukları ve kadınlar arasında çok daha ş�ddetl� 
yaşanmaktadır. Z�ra okulda, �şyerler�nde ve sosyal yaşamda Kürt olmaktan 
kaynaklanan dışlanma, �let�ş�m d�l� olarak sadece Türkçe’n�n varlığı �le daha �ler� 
noktalara varmaktadır. Bunun somut örnekler�n� gösteren öneml� araştırmalardan 
b�r�s�, Handan Çağlayan, Şemsa Özar ve Ayşe Tepe Doğan tarafından hazırlanan 
Ne Değ�şt�? �s�ml� çalışmadır. Araştırmacılar “zorunlu göç yaşayan kadınlar ve 
kız çocukları açısından c�ns�yete dayalı ayrımcılığın yanı sıra bölge, etn�k köken 
ve d�l/aksan kaynaklı ayrımcılık deney�mler�n�n de yaşandığına �şaret ed�yor.”58  
Araştırmanın bulgularına göre Kürtçe’n�n kamusal alanda kullanımı önündek� 
sosyal ve yasal engeller�n dışında, a�le �ç� ş�ddet ve erkeklere bağımlılık g�b� 
zorlu yaşam koşulları da kadınların ve kız çocuklarının söz konusu alanlarda 
uğradıkları dışlanma ve ayrımcılığı en aza �nd�rme beklent�s� �le gel�nen yer�n 
d�l�n� öğrenmeye çalıştıklarını göstermekted�r.59  Z�ra Türkçe öğrenme, kadınlar 
ve kız çocukları açısından ev�n dışına çıkma, ataerk�l denet�m� zayıflatma, dış 
dünyayla b�r erkek dolayımı olmadan bağımsız �l�şk� kurab�lme, çalışma, gel�r elde 
etme g�b� olanaklara kapı aralamaktadır.60  Tüm süreçlerle b�rl�kte araştırmanın 
bulguları konuşma d�l� olarak Kürtçe’n�n yer�n� g�tt�kçe Türkçe’ye bıraktığını ve 
kuşaklar arası b�r d�l kaymasının gerçekleşt�ğ�n� göstermekted�r.

Tüm bu nedenlerden dolayı okula başlayab�len kız çocukları arasından b�r kısmı 
c�dd� b�r d�lsel ve kültürel as�m�lasyona uğramakta, kısa zamanda kend� anad�ller� 
olan Kürtçe’y� unutmakta ve aksansız b�r şek�lde Türkçe konuşmaya özell�kle özen 
göstermekted�rler. Öte yandan, o kadar “başarılı” olamayanlar �se okulun �lerleyen 
yıllarında çoğu zaman dersler� �zleyecek kadar Türkçe öğrenemed�kler�, okulda 
uğradıkları çeş�tl� ayrımcılık ve ş�ddete karşı güçlü b�r d�renç gösteremed�kler� veya 
a�leler�nden destek göremed�kler� �ç�n okulu terk etmek zorunda kalmaktadır. 
Oğlan çocukları �se okula g�tt�kler�nde genelde benzer şek�lde eğ�t�m s�stem�nden 
kaynaklanan ayrımcılıklara uğrasalar, ş�ddet ortamından olumsuz etk�lenseler 
de, kız çocuklarına göre Kürtçe’y� unutma, aksansız Türkçe konuşmak zorunda 
h�ssetme g�b� çeş�tl� baskılara görece daha az maruz kalmaktadır.

Şüphes�z tüm bu anlatılanlar Kürtçe’n�n kaybolması ve gelecek kuşaklara 
aktarılamaması meseles�n� ve bununla �l�şk�l� olarak daha çok kadınlara yüklenen 
roller� gündeme get�rmekted�r. Kürtçe’n�n kaybolmasının önüne geç�leb�lmes� �ç�n, 
bazı Kürtler çevreler�nde zaman zaman d�l�n ancak kadınlar tarafından gelecek 
kuşaklara aktarılab�leceğ�, kadınların Türkçe öğrenmes�n�n bunu engelleyeceğ� ve 
dolayısıyla kız çocukların okula gönder�lmemes� gerekt�ğ�n� d�le get�r�leb�lmekted�r. 
Bu yaklaşım, daha önce ele alındığı g�b� m�ll�yetç� projelerde kadınlara etn�k, m�ll� 
ve ırksal farklılığın sınır muhafızları görev� atfed�lmes�yle �lg�l�d�r. Yan�, egemen 
söylem�n as�m�le etme çabasına karşı, kadın bakış açısı, talep ve �ht�yaçlarına 
dayanan b�r mücadele ve söylem üretmek yer�ne kadını bu kez b�r başka şek�lde 
araçsallaştıracak b�r söylem üret�leb�lmekted�r.

Sonuç olarak, dıştan gelen dayatma ve �çten gelen baskı �le b�rl�kte Kürt kız çocuklarında, 
maruz kaldıkları ayrımcılıklardan kurtulab�lmen�n ve kabul görmen�n en �y� yolunun 

35

TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİM VE ANADİLİ

Konuşma d�l� 
olarak Kürtçe’n�n 
yer�n� g�tt�kçe 
Türkçe’ye bıraktığını 
ve kuşaklar arası 
b�r d�l kaymasının 
gerçekleşt�ğ�n� 
göstermekted�r.



Kürtçe konuşmaktan uzaklaşmaları olduğu ps�koloj�s�n� yaratab�lmekted�r. Bunun 
sonucu olarak özell�kle kız çocukları arasında hızlı b�r anad�l� kaybı yaşanmaktadır. 
Özet olarak yoksulluk, d�l�n bel�rg�n b�r rol oynadığı eğ�t�m s�stem�ndek� ayrımcılıklar, 
a�lev� durumlar ve göç g�b� olguların tümüyle kes�şen toplumsal c�ns�yet�n, mevcut 
eş�ts�zl�kler�n öneml� b�r b�leşen� olduğunu söyleyeb�l�r�z.

Toplumsal C�ns�yet Ayrımcılığının Önlenmes�nde Anad�l� Temell� Çokd�ll� 
Eğ�t�m�n Rolü

Toplumsal c�ns�yet�n d�lsel farklılık �le kes�şmes�yle ortaya çıkan çokkatmanlı 
ayrımcılık ve dışlamaların ortadan kaldırılması yönünde anad�l�n� esas alan ve 
çokd�ll�l�ğ� hedefleyen b�r eğ�t�m ve yaşam anlayışının talep ed�l�p güçlend�r�lmes� 
öneml� b�r potans�yel barındırmaktadır. Carol Benson’a göre bu potans�yel� 
pek çok araştırmanın sonuçlarına bakarak açıklamak mümkün.61  Öncel�kle, 
b�rçok araştırma göster�yor k� kız çocukları,  kend�ler�ne sunulan eğ�t�m d�l�n� 
kullanab�ld�kler� zaman okula devam etmekted�r. Bu hem kız çocuklarının hem de 
a�leler�n�n genel eğ�l�m�d�r. Daha önce değ�n�len V�etnam örneğ� de bunu açıkça 
desteklemekted�r. B�r başka öğe de, evde konuşulan d�l eğ�t�mde kullanıldığında, 
daha fazla ana baba çocuklarının eğ�t�m süreçler�ne etk�n b�r şek�lde dah�l 
olmakta, çocuklarının eğ�t�mler�ne devam etmes�n� desteklemekted�r. Bunun 
aks�n�n yaşandığı durumlarda a�leler hem çocuklarını okula göndermekte 
�steks�zd�r hem de çocuklarını okula gönderseler de kend�ler� eğ�t�m sürec�n�n 
dışında kaldıkları �ç�n çocuklarının eğ�t�m�ne katkıda bulunma şansına sah�p 
değ�ld�r. Y�ne araştırmalara göre kız çocukları, anad�ller�n�n kullanıldığı ve 
çokd�ll� eğ�t�m veren okullarda eğ�t�me daha uzun süre devam etmekted�r. Bu 
durumda kız çocukları sadece temel okur-yazarlık eğ�t�m� almakla yet�nmey�p 
eğ�t�m süreçler�nden c�dd� b�r şek�lde faydalanab�lmekte, dolayısıyla b�rçok 
alanda daha başarılı olab�lmekted�r. Bu da okula hevesle devam etmeler�n�,, 
çocuklarının başarısını gören a�leler�n �se onlara  destek olmasını sağlamaktadır. 
B�r d�ğer nokta da, eğ�t�mde anad�ller� kullanılan toplulukların çocuklarının 
okulda tac�ze uğrama r�sk�n�n daha az olduğunu düşünmes� ve onları gönül 
rahatlığıyla okula göndermes�d�r. Çocuklarının anad�ller�n� konuşan öğretmenler 
tarafından eğ�t�lecek olması ve bu öğretmenler�n söz konusu bölgen�n halkından 
olma �ht�mal�, bu öğretmenlere daha fazla güven duyulmasına yol açmaktadır. 
Üstel�k çocukların anad�ller� eğ�t�mde kullanıldığında, öğretmenler sınıf �ç� 
uygulamalarda ve etk�nl�klerde kız çocuklarına daha ad�l davranmaktadır. Z�ra 
sadece egemen d�lde eğ�t�m ver�ld�ğ�nde, özell�kle eğ�t�m�n �lk aşamalarında 
egemen d�l� b�lenler genelde oğlan çocuklar olduğu �ç�nd�r k�, öğretmenler daha 
çok bu çocuklara söz ver�r. Kız çocuklarının anad�ller� eğ�t�mde kullanıldığı zaman 
kend�ler�n� daha rahat �fade edeb�lecekler� ve öğretmen�n d�l becer�ler�nden 
kaynaklı ayrım yapamayacağı �ç�n, kız çocukları bu durumda daha katılımcı 
olma şansına sah�p olur. Öte yandan, eğ�t�mde anad�l�n�n kullanılması, b�rçok 
ülke örneğ�nde görüldüğü üzere kadınların öğretmenl�k mesleğ�n� seçmeler�nde 
özend�r�c� olmaktadır. Bu durum, kız çocuklarının kadın öğretmenler� rol model� 
olarak ben�msemes�ne ve kız çocuklarının okula g�tmeye daha çok �stek duymsına 
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ve devam etmes�ne yol açab�l�r. Ayrıca, çokd�ll� b�r eğ�t�m ve toplum anlayışı, daha 
önce değ�n�len Ne Değ�şt�? �s�ml� çalışmada aktarılan kadınların d�lden dolayı 
ayrımcılığa uğramalarını ve dışlanmalarını en başından ortadan kaldıracaktır. 
Hatta çokd�ll� olmak c�dd� b�r avantaj sağlayacaktır. Son olarak, egemen ulus-
devlet pol�t�kalarının as�m�le ed�c� ve buna cevaben karşı-söylemler�n kadınları 
d�l, kültür ve etn�k “öz”ün taşıyıcıları olarak kodlamaları ve m�ll�yetç� projelerde 
araçsallaştırmalarına alternat�f yen� b�r söylem üret�lm�ş olur. Bu sayede Kürt 
kız çocuklarını herhang� b�r s�yasal projen�n nesnes� değ�l kend� başlarına b�rer 
özne olarak, yaşamları ve bedenler� üzer�nde söz sah�b� olan, yan� okula g�tmek, 
meslek ed�nmek, dışarıda çalışmak, d�ller öğrenmek özgürlüğüne sah�p, ama 
anad�ller�n� de korumak ve öğrenmek �steyen - hatta bazen �stemeyen - özneler 
olarak ele alan b�r yaklaşım ben�msenm�ş olur.

Sonuç Yer�ne Öner�ler

Bu çalışmada genel olarak eğ�t�mde toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�kler� ve anad�l� 
konusunu tartışmaya çalıştık. Bunun �ç�n ulus-devlet pol�t�kaları ve uluslararası 
kampanya uygulamalarının konu �le �lg�l� yönler�ne baktık. Buna göre ulus-devlet 
projeler�n�n kadınları araçsallaştırdığı, uluslararası kampanyaların �se daha çok 
modern�st-l�beral yaklaşımlarla fırsat eş�tl�ğ� g�b� kavramlara vurgu yaptığını 
ancak okullarda özell�kle azınlık topluluklara mensup kız çocuklarının uğradığı 
eş�ts�zl�kler� sorunsallaştırmadığını gördük. Buna paralel olarak Türk�ye’de kız 
çocuklarının okullulaştırılması �le �lg�l� yürütülen çeş�tl� kampanyaların söylem ve 
uygulamalarının da genelde kız çocuklarının bakış açısı �le konuya yaklaşmadığını, 
b�r takım modern�st ve sömürgec� yaklaşımlarla b�rl�kte Kürt kız çocuklarının 
as�m�lasyonunu hedefled�ğ�n� bel�rtt�k. Sonrasında toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n 
anad�l�n�n kullanılması veya kullanılmamasıyla kes�şeb�ld�ğ�n� tartışmaya çalıştık. 
Son olarak Kürt kız öğrenc�ler�n d�l deney�mler�yle �lg�l� kes�n olmayan bazı 
gözlemler� tartışmaya açtık.

Öğretmen çalıştaylarından ed�n�len gözlemler ve “takl�tç�l�k” kavramı 
etrafında Kürt kız çocuklarının oğlan çocuklarına oranla Kürtçe’y� daha çabuk 
unutab�leceğ�n� ve bunun da dıştan gelen dayatma ve �çten gelen baskı sonucu 
ortaya çıkma �ht�mal�n� �ler� sürdük. Tüm bu tartışmalar sonucu, eğ�t�m ortamında 
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n anad�l� değ�şken� �le de kes�şerek kız çocukları �ç�n 
c�dd� ayrımcılıklar doğurduğunu ve bu ayrımcılıkların ortadan kaldırılmasında 
toplumsal c�ns�yet duyarlı, anad�l� temell� çokd�ll� b�r eğ�t�m anlayışının öneml� 
b�r �şlev göreceğ�n� bel�rtt�k. 

Tüm bunları göz önünde tutarak bundan sonrası �ç�n bazı öner�lerde bulunab�l�r�z:

Toplumsal c�ns�yet ve anad�l� konulu kapsamlı araştırmalar yapılmalıdır: 
Çeş�tl� düzlemlerde yürütülen kampanyalarda, yapılan çalışmalarda toplumsal 
c�ns�yet ve anad�l�n�n de �ç�nde olduğu bu çok b�leşenl� durum göz önünde 
bulundurulmalıdır. 
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Toplumsal c�ns�yete duyarlı anad�l� temell� çokd�ll� eğ�t�m anlayışı ben�msenmel�d�r: 
Türk�ye’de anad�l� temell�, çokd�ll� b�r eğ�t�m anlayışının gel�şt�r�lerek okullarda 
uygulanması ş�md�ye kadar ele alınan ayırımcılık ve eş�ts�zl�kler�n g�der�lmes� 
yönünde c�dd� farklar yaratab�l�r. Z�ra anad�l� temell�, çokd�ll� b�r eğ�t�m s�stem� söz 
konusu ayırımcılıkları c�dd� oranda azaltma potans�yel�ne sah�pt�r. Çünkü anad�l� 
temell�, çokd�ll� b�r eğ�t�m anlayışı hem tekd�ll�l�k dayatmasını kırma potans�yel� 
taşır hem de toplumsal c�ns�yet roller� konusunda yen� alanlar açab�l�r. 

Konu �le �lg�l� yapılacak araştırmalarda eleşt�rel kuramsal ve yöntemsel 
yaklaşımlar ben�msenmel�d�r: Türk�ye’dek� mevcut çalışma ve kampanyalarda 
sıklıkla �zlenen yöntem olan tekn�k b�r şek�lde “kızların eğ�t�m�n� engelleyen 
öğeler” ve “çözümler” yaklaşımından z�yade, kapsamlı ve açıklayıcı çözümlemeler 
yapma �mkânı sağlayan postyapısalcı ve postkolonyal yaklaşımlarla eleşt�rel 
ve çözümley�c� yöntemler ben�mseneb�l�r. Bunu yapmanın yollarından b�r�s� 
yapılacak çalışmalarda genel olarak Kürt çocuklarının, özelde �se kız çocuklarının 
tekl�, türdeş b�r grup olarak düşünülmemes�, bunun yer�ne tüm farklılık ve 
zıtlıklarıyla b�rl�kte ele alınmaları, d�ğer b�r dey�şle çoklu k�ml�kler�n�n gözardı 
ed�lmemes�d�r. Ayrıca bu farklılık ve zıtlıklar sosyal ve tar�hsel bağlamlarıyla 
b�rl�kte düşünülmel�d�r.

Modern�st-l�beral ve sömürgec� yaklaşımlar deş�fre ed�lerek terk ed�lmel�d�r: 
Daha çok b�reyc�l�ğ�n ön planda olduğu Batı Avrupa ve Kuzey Amer�ka g�b� yerlerde 
ortaya çıkan/savunulan modern�st-l�beral ve yer yer sömürgec� yaklaşımları 
Türk�ye ve Kürt coğrafyasına uygulamak yanlış veya eks�k değerlend�rme ve 
talepler� de beraber�nde get�rmekted�r. Z�ra b�r k�ş�n�n b�r şey yapmaya hakkı 
olab�l�r fakat bu hakkı kullanab�lmek �ç�n yeter�nce güce sah�p olmayab�l�r veya 
b�r�ne hak vermek, buna paralel olarak güç vermek anlamına gelmez. Dolayısıyla 
toplumsal c�ns�yet farklılıklarını �çermeyen veya göz önünde bulundurmayan 
talepler eğ�t�mde Kürtçe’n�n kullanılmasının veya çokd�ll� eğ�t�m yapılmasının 
gerçekleşt�ğ� durumda b�le herkes �ç�n her zaman eş�t sonuçların ortaya 
çıkmayab�leceğ�n� göster�r. Dolayısıyla salt “fırsat eş�tl�ğ�” kavramı üzer�nden 
çokd�ll� eğ�t�m taleb�nde bulunulmamalı, farklılıkları gözeterek sonuçların eş�tl�ğ� 
ön plana çıkarılmalıdır.
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DİYARBAKIR SİYASAL VE SOSYAL 
ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ

ENSTÎTUYA DIYARBEKIRÊ BO 
LÊKOLÎNÊN SIYASÎ Û CIVAKÎ

DİYARBAKIR INSTITUTE FOR POLITICAL
AND SOCIAL RESEARCH

Bu çalışma, Türkiye’deki Kürt kız çocuklarının eğitimleri ve 
karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikler üzerine düşünülürken, 
anadili hususunun ve resmi dil politikalarının da hesaba 
katılması gerektiğini tartışmaya açmaktadır. Böyle bir çaba 
Kürt çocuklarının, özellikle de kızların, eğitim tecrübelerini ve 
ihtiyaçlarını anlamak açısından önemlidir. Zira araştırmaların 
da gösterdiği gibi ayrımcılığa uğrayan toplulukların maruz 
kaldığı tecrübeleri anlamak, söz konusu ayırımcılıkları yaşayan 
toplulukların lehine işleyecek bir eğitim sistemi talep etmenin 
veya geliştirmenin en önemli adımlarından birisidir. Bu 
yapılmadığında, ileri sürülen öneri ve değişiklikler genelde 
eşitsizlikleri üreten ve sadece belli seçkinlerin karşılayabildiği 
standartlar olmaktan öteye geçememektedir.

Buradan hareketle, çalışmada öncelikle toplumsal cinsiyetin 
eğitim ve anadili ile ilişkisi ulus-devlet politikalarıyla birlikte 
açıklanmaktadır. Daha sonra eğitim açısından toplumsal cinsiyeti 
ele alış şekillerine göre farklı yaklaşımların argümanlarına kısaca 
yer verilmektedir. İzleyen bölümde ise Türkiye’de yürütülen 
bazı kampanya ve çalışmalara bu bilgiler ışığında bakılmaktadır. 
Son olarak Kürtler açısından durum değerlendirilmekte ve bazı 
önerilerde bulunulmaktadır.

Rapor, genel olarak eşitsizliklere maruz kalan tüm topluluklar 
için, özellikle de kız çocukları için, eğitimin gerçek anlamda 
kapsayıcı olmasının anahtarının toplumsal cinsiyet farkındalığı 
taşıyan anadili temelli, çokdilli bir eğitim anlayışının 
uygulanmasında olduğunu savunmaktadır.
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