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Yürüdüğüm yolun bedel hayatım olmalı!
SÜMEYYE KUŞAKÇI *

U

zun zaman önceydi. Daha yüzyıl
dönmemişti. Kanımızın deli aktığı
zamanlardı. Çantamda 33’lük bir
tespih, bir de çakı taşıdığım doğruydu.
Okul dönüşü apartman zillerine basıp
kaçtığım da doğruydu. Çocuktuk bir yanımızla
hâlâ. Diğer yanımız büyümeye hevesli…
Dilimizde hep iddialı cümleler: Hayat iman ve
cihat!
Sakarya’ya seslenirdik fırsat buldukça. O aktıkça,
biz coşardık sanki… Geyve’nin gülleri vardı bir de.
Koklamaya kıyamazdık. Uyuyunca turnalar gelsin

isterdik rüyamıza… İsmimizin baş harfleri ne
tutuyor diye bakar, şiirler yazardık.
Bir gün film koptu. Şubat’ın 28’i, belki biraz daha
evveli...
Duvarlar ve ateşler ve fırtınalar ve depremler girdi
dünyamıza.
Etrafımıza duvarlar örenler, bizim en sevdiğini bir
örümcek ağının arkasında koruyana inandığımızı
bilmiyorlardı galiba. Yüreğimize kor ateşler
salanlar, İbrahim’e serin ve selametli olan ateşin
Rabb’ine iman ettiğimizi görmüyorlardı. Bir kaşık
suda fırtına koparanlar, balığın karnında hikmete
ram olan Yunus’u hiç duymamışlardı. Kuyudaki
Yusuf, Mısır’a sultan olmamış mıydı vakti gelince?
Musa, Firavun’un sarayında büyümemiş miydi?
Yürüdüğümüz yolun bedeli hayatımızdı.
Sınav heyecanı duymadık hiç, çünkü sınava
girememekten korkuyorduk biz. Tercih telaşı da
yaşamadık. Bizim için tercih yapmak, yasakların
gölgesinde bir mecburiyetler silsilesiydi sadece!
Planların üstünde planı olan Rabb’im, ecdadın
iki kere kuşatıp alamadığı bir beldeye çıkardı
yolumuzu. Her sabah tedirginliklerle girdiğimiz
kapılar yoktu. Özgürlük vardı. Bir de gurbet…
Sabırla bekledik. Özenle suladık yüreğimizi.

Tohum saç, bitmezse toprak utansın diyerek
bekledik…
Biz bu ülkeyi her şeyden çok sevdik. Anamızdan,
babamızdan, yârimizden ve evladımızdan. Çünkü
bildik ki “sahip olduğumuz her şeyin değeri ancak
bir vatana sahip olmakla başlar”…
Mevsimler geçti. İlk kar düştü şakaklarımıza.
Yüzümüzde belli belirsiz çizgiler… Kâbus bitti.
7 başlı ejderha yenildi. Güneş doğdu. Kral
kelebekleri gibi döndük evimize, bahçemize…
Şimdi kök salmak zamanıdır. Gurbet akşamlarında
bestelediğimiz o şarkıyı söyleme zamanı…
Şükrünü eda etme bütün lütufların…
Zevk-i selim, akl-ı selim ve kalb-i selim sahibi
olmak ve oldurmak… Şaşırtmak Belkısları sırça
köşklerde…
İnsanlığın kurtuluşuna talip medeniyetimizin
yeniden ihyası hedefiyle taptaze bir soluk olan İbn
Haldun Üniversitesi’nde devam etsin bu hikâye.
Bir gün akşam olup biz de gidince, kalsın diye
dudaklarda şarkımız bizim…

* İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim
Üyesi.

28 Şubat’ın eğitim enkazı: 8 yıllık kesintisiz eğitim
28 Şubat darbe döneminde ilköğretimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması, sivil ve pedagojik nedenlerin çok daha
ötesinde hedefler içeriyordu. Aslında amaç, darbecilere göre “ötekilerin çocukları” olanların en az üç kuşağının
tasfiye edilmesiydi.
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8 Şubat 1997’de dokuz
buçuk saatlik tarihinin
en uzun toplantısını yapan Milli Güvenlik Kurulu
(MGK), Türkiye dinamiklerini kökünden değiştirecek 18 maddelik bildiri yayımladı. Bu
18 maddelik bildirinin üç tanesi doğrudan eğitimle ilgili, diğerleri de farklı
yönleri ile büyük ölçüde eğitimi etkileyici içeriklere sahipti.
“Eğitim politikalarında yeniden
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ruhuna uygun bir çizgiye gelinmesi”, “Temel eğitim 8 yıla çıkarılması” ve “İmam hatip
okullarından ihtiyaç fazlasının meslek okullarına dönüştürülmesi, kökten
dinci grupların kontrolündeki Kur’an
kurslarının kapatılarak Milli Eğitim
Bakanlığı’na devredilmesi” darbecilerin doğrudan eğitime ilişkin aldığı
kararlardı.
Tartışmaya uzmanlık alanı eğitim olmayan herkes dâhil oldu. Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği, Türk
Kadınlar Birliği, TOBB, Ziraat Odaları
Birliği gibi sivil toplum kuruluşu ya
da dernekler MGK kararına hemen
taraf oldular. Tasarı, TBMM’de 242
ret oyuna karşılık 277 kabul oyuyla
kanunlaştı. Böylece eğitim dengeleri
baştan aşağı değişti.

Eğitim “hasımları” alt etmek
için kırbaç gibi kullanıldı

İdeolojik çekişmelerin
sembolü: Katsayı

Eğitimin “zorunlu” ve “kesintisiz” bir şekilde düzenlenmesi pek
çok tartışmayı beraberinde getirdi.
Uygulamanın aslında hedefinin belirlenmiş bir nokta olduğu aşikârdı. Bu
eğitim modeli, ilköğretime yeni başlayan bir çocuğun başka herhangi bir
eğitim kurumuna gitmesinin kanunen yasaklanması üzerinden düzenlenen tek tip vatandaş yetiştirme amacının bir ürünüydü. Beş yaşındaki
çocuğunu bale, tiyatro, resim, satranç,
yüzme vb. kurslara rahatlıkla gönderebilen aileler; din, ahlak ve maneviyat eğitimi aldırmak için çocuklarını
farklı eğitim mekânlarına gönderemediler. Bu süreçte imam hatip liselerini
sınırlamak ve kıskaca almak uğruna,
diğer bütün meslek okullarına getirilen kısıtlamalar ve negatif ayrımcılıklar yüz binlerce gencin eğitim hayatlarının mahvolmasıyla neticelendi.

28 Şubat sürecinde, 8 yıllık kesintisiz
eğitim uygulaması ile birlikte eğitim
alanında getirilen en önemli değişiklik, “katsayı” uygulaması olmuştu. Bu
uygulama yıllarca siyasî bir çekişmenin sembolü hâline geldi. Darbeden
iki yıl sonra üniversiteye geçişte uygulanmaya başlanan katsayı, imam hatip ve meslek liselilerin sadece mezun oldukları alanlardaki üniversite
bölümlerine girebilmelerine imkân
sağlıyordu.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK),
1999’da üniversiteye girişte kullanılacak ortaöğrenim başarı puanı ile çarpılacak katsayıyı, öğrencilerin alanları
dışındaki branşları seçmeleri durumunda 0,2, alanları dâhilindeki programları tercih etmeleri hâlinde ise 0,5
olarak belirledi. Uygulamayla, imam
hatip liseleri de dâhil olmak üzere,
meslek lisesi mezunlarının dört yıllık lisans bölümlerinin pek çoğuna

girmesi imkânsız hâle geldi. 2 yıllık
branşlara yönlendirilen bu öğrenciler,
4 yıllık üniversiteye girmek istemeleri hâlinde puan kaybına uğramaya
başladı. Amacın sözde meslekî eğitimi özendirmek olduğu belirtildiyse de imam hatip lisesi mezunlarının
alan dışı yükseköğretim kurumlarına girişini zorlaştırmak istendiği herkes tarafından biliniyordu. Bu kararlar adeta bir nesli yok etti. Birçoğu
başörtüsü yasağı ve katsayı nedeniyle
yükseköğrenimlerini tamamlayamadı.
Psikolojik olarak kendine güvenlerini yitiren, içe kapanan, kendi bedenlerini sorgulamaya başlayan çok sayıda genç hâlâ kendisini toparlamaya ve
bu yarayı yeni hayatlarında onarmaya çalışıyor.

