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K arm a Eğitim
Alm anya, İngiltere, A m erikada Sorgulanıyor,
Türkiye’d e N eden Tabu

~XTÜZYILIN EN Büyük Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim, Ali
J . Erkan K avaklının im za attığı bir ilk, bu alanda yazılan tek
kitap. Konu, Almanya’d a 6 yıl kalan ve eğitim alanında araştır
m aları ile tanınan yazar tarafından cesaretle ele alındı ve ki
taplaştırıldı. Yazar, Batı’d a 1990’lı yıllardan itibaren sorgula
n an fakat Türkiye’d e ideolojik körlük sebebiyle görm ezden
gelinen karm a eğitim tartışm alarını Türkiye’ye taşıyor ve kar
m a eğitim gem isinin karaya oturduğunu belgeliyor.
Ü lkem izde kam uoyu, Batı’d aki karm a eğitim tartışm ala
rın d an habersiz. MEB, sanki karm a eğitim, kusursuzm uş gibi
hareket ediyor; kız ve erkek öğrencilerin yeteneklerinin geliş
m esine zarar verm esini um ursam ıyor.
Bu kitap, karm a eğitim in getirdiği problem leri ilk defa
Türkiye’ye taşıyor, karm a eğitim in Batı’d a niçin “yüzyılın p e
dagojik yanlışı ve pedagojik bir ham ölü ” ilan edildiğini bel
geleriyle ortaya koyuyor.
Avrupa’da karm a eğitim i konu edinen birçok yayın yapıldı,
yapılıyor. Almanya’nın beş m ilyon civarında satan, etkili, haf-
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talik dergisi D er Spiegel, karm a eğitimle ilgili olarak şunları
yazdı:
“Karma eğitim, 60’lı yılların sonunda büyük bir reform ola
rak kutlandı. Yanlış o zam an yapıldı. O zam an öğretmenler, bi
lim adamları ve politikacılar karm a sınıfların otom atik olarak
toplumda kadın erkek eşitliğini sağlayacağına inanıyorlardı.
Araştırm alar daha net gösteriyor ki reform düşüncesi, son y ü z
yılın en büyük pedagojik yanlışı idi.”
K arm a eğitim, 1960’lı yılların sonunda B atıda yaygın bir
şekilde, özellikle resm î okullara tatbik edildi. Kilise okulları ve
özel okullar, istisna kabul edildi.
Bir nesil 20 yıldır. Bir proje 20 sene içinde netice vermelidir.
1980’li yılların sonuna gelindiğinde toplum da kadın-erkek
eşitliği sağlanam adı, kadınlar toplum un üst kadem esinde yer
alm adı, kadın-erkek arasındaki ücret farkı giderilem edi, ka
dınlar daha az kazanıyor, daha çok işsiz kalıyor.
B unun üzerine karm a eğitim yeniden tartışılm aya başlandı.
O kullarda cinsel taciz önlenem edi.
K arm a eğitim kadınlara bir şey kazandırm adı, üstelik er
keklere zarar veriyor.
A raştırm aların ortaya koyduğu gerçekler, politikacıların,
eğitim cilerin ve pedagogların, karm a eğitime bakış açısını de
ğiştirdi. Kuzey R hein W estfalen eyaletinin sosyal dem okrat
Eğitim ve Bilim Bakanı Gabriele Behler, 2000-2001 öğretim
yılı başında bü tü n okullara birer yazı göndererek, im kânları
ölçüsünde ve kadem eli olarak ayrı eğitime geçm elerini em ret
ti. Bakan şöyle diyor:
“70’li yıllarda hepim iz, karm a eğitim in erkeklerle kızlar
arasında şans eşitliği sağlayacağına inandık. M eğer bu, aşırı
iyim ser bir bakış açısı imiş. Şimdi sınıflardaki erkek hegem on
yasına karşı savaşıyorum.”
D er Spiegel netice olarak şunu yazdı:
“Yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı karma eğitim , ka
raya oturdu.”

Takdim
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A m erikalı bilim kadını Prof. Dr. Sigrid M etz-Göckel, ayrı
eğitim in kadınları hayata iyi hazırladığını ve hayatta başarılı
hâle getirdiğini tespit etti. Şöyle diyor:
“Kız üniversitelerinden m ezun olan kadınlar, yeni araş
tırmalara göre, iş hayatında ve bilim sel çalışmalarda çok
başarılı.”
Bayern Kültür Bakanlığı dergisi Schule-Aktuel şunları yaz
dı:
“Pedagojik bir ham ölü. Karma okul kızları aptallaştı
rıyor.”
Kültür Bakanlığı adına araştırm alar yapan Doç. Dr. ilse
Brehmer, şu tespitleri yapıyor:
“Tekrar tekrar yapılan araştırmalar gösteriyor ki radikal
çözüm kız okullarının açılmasıdır. G eleneksel kız okulla
rı korunm alı, kız okulu isteyen inisiyatif engellenm em eli.
Karma okullar, mutlaka reforma tabi tutulmalı.”
M idyatlı bir velinin tepkisi daha başka ve ilginç. Kızının
hangi okulda okuduğunu soran yazar Vehbi Vakkasoğlu’na şu
cevabı veriyor: “Begim okımir. Giz okulu diye verdik. Goç gat.ımı yapdiler, oğlanlarla garişdirdiler. Ben de gönderm iyim .”
Elinizdeki kitap, Türkiyede ilk defa karm a eğitim i sorgulu
yor. Eğitimci yazar Ali Erkan Kavaklı, tek doğru kabul edilen
tabuyu yıkıyor.
Sahasında bir ilk olan kitap ilgi çekici bilgi ve istatistiklerle
dolu. O kuyunca şaşıracaksınız.
Eğitim de ideolojik dayatm alar dönem i bitmeli, kalite çalış
m ası yapılmalı. 28 Şubat dönem inde kalm a “h er yerde karm a
eğitim” yanlışına bir an önce son verilmeli.
C EM İL T O K PIN A R

Önsöz

Karm a Eğitim,
Yüz Yılın En B üyük Pedagojik Yanlışı,
Kimse Problemin Farkında Değil

2

000-2001 YILINDA çalıştığım okul, DSP’li bakan M etin
Bostancıoğlu tarafından karm aya çevrildi. Türkiyede b ü 

tü n okullara, kurslara, üniversiteye hazırlık yapan dershanele
re karm a eğitim m ecburiyeti getirildi.
Bu em re uym ayan dershaneler kapatıldı, m üdürleri ceza
landırıldı.
2000 yılında, aynı yıl, Alm anya’nın Kuzey Rheinwestfalen
Eğitim ve Bilim Bakanı Gabriele Behler, bü tü n okullara em ir
göndererek “kadem eli ayrı eğitim” uygulanm ası için projeler
geliştirilm esini em retti. Bakan Behler fizik, kimya, m atem a
tik, bilgisayar, el işi derslerinde kızlara ayrı eğitim verilm esini
istedi.1
Sosyal dem okrat Eğitim ve Bilim Bakanı Behler, karm a
eğitim in getirdiği zararları dolayısıyla sorgulanm asını istedi
ve şöyle dedi:

1 Schule Lebendig Gestalten, Dr. M aria A nna K reinbaum , Kleine Verlag, s. 10, Bielefeld, 1999.
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“Benim yaşım daki bü tü n hanım lar gibi ben de kız lisesin
de okudum . O zam anlar bu ayırım ı can sıkıcı buluyordum .
70’li yıllarda hepim iz, karm a eğitim in erkeklerle kızlar arasın
da şans eşitliğini sağlayacağına inandık. M eğer bu, aşırı iyim 
ser b ir bakış açısı im iş zira bugün sadece azınlık denecek k a
d ar az kız, üniversitede elektronik, fizik eğitimi görüyor. Buna
karşılık, kızlarım ız yoğun bir şekilde edebiyat ve dil bölüm le
rin i seçiyor. Oysa b u bölüm ler onlara daha az ücret ödenen ve
sıklıkla işsiz kalm abilen m eslekleri kazandırıyor.2
Aynı yıl, H am burg, Schleswig H olstein, Hessen gibi birçok
eyaletinde de teknik ve fen bilim ler derslerinin ayrı okutulm a
sı yönünde adım lar atıldı. Eyalet eğitim bakanları toplanarak
ayrı eğitim trendini başlattılar.
Baden W ürttem berg eyaleti eğitim bakanı H ıristiyan de
mokrat Anatte Schawan, sosyal demokrat Gabriele Behler,
Yeşiller Partisi başkanı Claudie Rott, Scheswig Holstein eya
leti eski başbakanı sosyal dem okrat H eide Simones, fem inist
Dr. Maria Anna Kreienbaum aynı fikirde. Hepsi araştırm a
sonuçlarına saygılı.
“K adınlara daha fazla şans” için ayrı eğitim kararı; Fransa,
İsviçre, Polonya, Japonya ve İranda yankı yaptı.
ABD, İskandinav ülkeleri, Avustralya karm a eğitim in za
rarlarından kurtulm ak için çalışm alar başlattı. Esasen A m e
rika ve İngilterede uzun süredir karm a eğitim in zararları tar
tışıyordu. ABDdeki kız okulları öğrenci akınına uğruyordu.
A lm an eğitimci Dr. M aria A nna K erienbaum okulun ço
cuklara, çok yönlü bir kişilik kazandırm ası gerektiğini, b unun
ayrı eğitim de daha iyi gerçekleştiğini söylüyor.3
D ünyada özellikle bilim ve teknoloji alanında kıyasıya bir
yarış var. Karm a eğitim, bu yarışa kadınların katılm asına e n 

2 Haftalık Fransız L‘E xpress dergisinden tercüm e, A kit, 8 Nisan 1998.
3 Schule Lebendig Gestalten, Dr. M aria A nna K reinbaum , s. 10.

Önsöz
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gel oluyor. Fizik, kimya, m atem atik, bilgisayar ve el işi dersle
rindeki yarışı hep erkekler kazanıyor. Bilim ve teknoloji ala
n ın d a çalışanlar daha çok kazanıyor ve şirketleri, toplum ları
yönetiyor. K adınların da b u yarışa katılm ası için daha iyi ye
tiştirilm eleri gerekir. Ayrı eğitim, onların daha başarılı olm a
sını sağlıyor.
Prof. Dr. Sigrid M etz-Göckel, A m erikadaki kız okulundan
m ezun kadınların başarısını şöyle anlatıyor:
“Kız üniversitelerinden m ezun olan kadınlar, yeni araştır
m alara göre, iş hayatında ve bilim sel çalışm alarda çok başa
rılı. A m erikada, kız kolejinden m ezun olanlar % 4 civarında
olm asına rağm en m esleklerinde başarılı olan kadınların 1/3’i
kız kolejlerini bitirm iş. Kız koleji m ezunları, kadınları çok iyi
tem sil ediyor ve ekonom i alanında yönetici pozisyondalar,
K ongredeki kadınların % 24’ü kız koleji m ezunu, tabiî bilim
dalları ve tıp alanında doktora yapanlar da var.”4

PEDAGOJİK HAM ÖLÜ
Karm a eğitim in sınıfta strese yol açtığını, bizzat tespit ettim ve
yaşadım . Bu gerçeği A lm anlar da tespit etmiş.
Problem i fark eden yalnızca ben değildim.
K onuyu bir sohbet sırasında Pertevniyal Lisesi Edebiyat
Ö ğretm eni M ustafa Yaşara anlattım , kızların erkeklerin b u 
lunduğu sınıflarda çekingenleştiğini, söz alm aktan korktuğu
nu, sınıfta etkin olm ak istem ediğini, alay edilm e korkusuyla
içe kapandıklarını, hatta bazen anlam adıkları konuda soru
sorm aya çekindiklerini, kızların karm a eğitim den zarar gör
düğünü söyledim.
O da kendi tecrübelerinden söz etti:
“Kızlar kaybeden taraf, diyorsun. Doğru. Ya erkekler? Yanı

4 a.g.e., s. 64.
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na m ini etekli bir kız oturan delikanlı kaybetmiyor mu? O nasıl
ders dinleyecek? Â şık olup dersleri tamamıyla boş verenlerin sa
yısı hiç de a z değil. İlköğretimde çok çalışkan olup da liseye ge
lince kız arkadaş edinen ve hedef şaşıran çok öğrenci var.”
K arm a okullar cinsel tacize yol açıyor. Cinsel taciz konu
sunu ele alan bölüm ler, M ustafa Yaşar’m ne kadar haklı oldu
ğunu söylüyor.
K arm a eğitim in getirdiği sıkıntılar sınıf ve okulla sınırlı
değildi. Toplum u ilgilendiren başka problem lere de yol açıyor.
O kulun duvarlarına, sıralara, defterlere yazılan aşk yazı
larından söz etm iyorum . O kulda kızm a tecavüz edildiği için
m ahkem eye giden velilerden de şim dilik bahsetm eyelim am a
okullarda seksüel tacizin m eydana geldiği ve b unun önlene
m ediği bir gerçek.
A lm an ve Amerikalılar, konuyu enine boyuna irdeleyen
araştırm alar yapmışlar. Bu alana eğildim. Der Spiegel, Schule-Aktüel, Schul-Report gibi dergileri, başta Ataerkillik Okulda
Eğitim Ataerkillik İçin mi, Okulu Canlı Bir Şekilde Yapılandır
ma adlı kitaplar olm ak üzere birçok araştırm a eserini incele
dim.
Dr. M aria A nna Kreienbaum ’u n yayınladığı Schule Lebendig Gestalten isimli kitap, okuldaki stresten, karm a eğitim in
kızların yeteneklerini körleştirm esinden, kızların okulda uğ
radıkları seksüel tacizlere kadar birçok konuyu ele alıyor.
A raştırm a sonuçları beni önce çok şaşırttı sonra da ü rk ü t
tü.
Bu kitabı okuyunca em inim siz de şaşıracaksınız. A raştır
m acılar şunları söylüyor:
“Kız-erkek karışık eğitim, yüzyılın en büyük pedagojik
yanlışı.
Karm a eğitim, pedagojik bir ham ölü.
Kızların daha iyi bir eğitim alm asına yardım cı olmuyor,
aksine yeteneklerini geliştirm elerini engelliyor.
M atem atik, fizik, kimya, bilgisayar, el işi, spor gibi ders
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lerde kızlar, erkeklerle yarışam ıyor ve öz güvenlerini yitiriyor,
ikinci kategoride kalm aya razı oluyor.
Edebiyat, dil, tarih, psikoloji, sosyoloji, biyoloji gibi sözel
derslerde erkekler, kızlara yetişemiyor.
Karm a eğitim, toplum da kadın erkek eşitliğini sağlamaya
katkıda bulunm uyor.
K adın ve kızların sözlü ve fizikî taciz edilm esine zem in h a 
zırlıyor.
K arm a eğitim, kadın ve kızların toplum un tepe noktaları
n a gelm esine hizm et etmiyor.
Geleceğin m esleği gözüyle bakılan m etal ve elektrik m es
leklerinde, sadece % 3 oranında bayan çalışıyor.
M ekanikçilik m esleğinde d u ru m daha kötü. O ran sadece
% 1.
1990 yılında yüksekokul bitiren kızların sadece % 3 u tipik
erkek m esleği kabul edilen alanlardan diplom a aldı, % 46’sı ise
bayan m esleklerini seçti.
Netice kadınları ekonom ik olarak etkiliyor.
Tipik kadın m esleklerini seçen bayanların yıllık kazancı, ti
pik erkek m eslekleri seçen erkeklerin kazancının sadece yarısı.
Federal A lm anyada teknik alanlarda çalışan kadınların
o ranı sadece %13-14.
Kızlar, erkek hegem onyası altında yaşamayı okul sıraların
da öğreniyorlar. Ataerkil bir eğitim, ataerkil bir toplum oluş
turm aya hizm et ediyor.”

CİNSEL TACİZ OKULDA OLUYOR
A raştırm alar gösteriyor ki cinsel taciz okulda oluyor ve önle
nemiyor.
O kullarda cinsel taciz alanında b ir araştırm a yapan M onika Barz şu tespitlerde bulunuyor:
“Öğrencilerle yapılan röportajlarda kızlara karşı ü rk ü tü 
cü şekilde güç kullanıldığı ortaya çıktı. Ö ğrencilere fizikî güç
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kullanm a sorulduğu zam an ortaya çıkan gerçek, tah m in edi
lenden çok daha fazla.
Kızlarla yapılan röportajlarda, kızların % 50’si bedensel ta
cize uğradıklarını (vurma, seksüel taciz), kızdırılmaya m a
ruz kaldıklarını ve kötü m uam ele gördüklerini söylüyorlar.”
Yeni istatistiklere göre d u ru m daha da kötü:
A m erikada ilkokul ikiden lise sona kadar 4.200 öğrenci
arasında yapılan bir araştırm aya göre:
H er gün cinsî tacize uğradığını söyleyenler % 39
H aftada en az bir tacize uğradığını söyleyenler % 29
13-19 yaş arasında doğum yapan bekâr kızlarda doğum
yapm a oranındaki artış bir önceki yıla göre % 16.
Şikâyet hâlinde idarenin şikâyeti takip oranı % 55.
Sözlü veya hareketle taciz uğrayanlar % 89.
Yeditepe Üniversitesinde yapılan bir araştırm aya göre 1727 yaşları arasındaki kızlardan % 32’si tecavüze uğram ış. Yani
oran 1/3.
Bu oran A lm anyada 1/4.
K arm a eğitim de kızlar eziliyor, aşağılanıyor, yetenekleri
nin gelişmesi engelleniyor; erkekler ise kazanan taraf oluyor.
H âlbuki karm a eğitim in amacı, toplum da kadın erkek eşit
liğini sağlamak, kadınların aşağılanm asını önlem ek, hakları
nın gaspına engel olmaktı.

ALMAN İLİM ADAMLARI VE DAYATMALAR
28-30 M art 2001de MEB, İstanbul Sefaköydeki Radisson Hotelde uluslararası b ir sem pozyum düzenledi. Sem pozyum a k a
tılan Prof. Reinhold M okrosch, Prof. Johannes L aehnem ann
ve Prof. R eim ond H önen ile röportaj yaptım ve b u arada kar
m a eğitim konusundaki düşüncelerini sordum .
Prof. M okrosch, “yeni bir tren d ’d en söz etti. A rtık zam an
ayrı eğitime gitm e zam anı idi ve Alm anya bu “iv m e y i yaşı
yordu.
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“A lm anya’d a 50 seneden beri karma eğitim uygulanıyor. 10
senedir kız ve erkeklerin ayrı eğitimi tartışılıyor. Kızlar, erkekle
rin bulunduğu bir sınıfta fizik , kimya, m atem atik gibi derslerde
çekingenlik gösteriyor. Bu dersleri erkekler, kızlara göre daha iyi
kavrıyor. Bu dersleri iyi yapan kızlar da var am a kızların ço
ğunluğu, bu derslerde erkeklerle yarışamıyor. Birçok araştırma
yapıldı. Tabiî bilimlerde kızlar, erkeklerle birlikte iken daha az
derse katılıyor veya hiç katılmıyor.
Din dersinde kızlar, erkeklere göre kişisel konuları daha fa z 
la konuşm ak istiyor. Erkekler olduğu zam an, kızlar konuşm ak
tan çekiniyor, eleştirileceğini düşünüyor. O nun için on senedir
ayrı eğitim trendi başladı.
Herkes kendi karar vermeli. İsteyen karma, isteyen ayrı eği
tim almalı.” (Akit, 16 M ayıs 2001)
A lm anlar baskılara karşı çıkıyor. MEB, bırakın okulları,
dershanelere, kurslara bile “genelge” gönderip karm a eğitim
m ecburiyeti getirdi.
K arm a eğitim yapm ayan özel dershaneler kapatıldı. 2000
yılında Seydişehirde Sabah D ershanesinin MEB m üfettişleri
rap o ru ile sırf bir sınıf karm a olm adığı için kapatıldığına şa
h it oldum .
D ershane m üdürüne, “hiçbir eğitim k u rum unda idarecilik
yapam az” rap o ru verdiler.
A lm an, A m erikalı ve İngilizlere göre ayrı eğitim i teşvik
ediyor, ülkem izde anlı şanlı bakanlık m üfettişler ayrı eğitim
yapanı cezalandırıyor.
Prof. Dr. R eim und H önen, bu röportajda konuyu kılık kı
yafet yönetm eliğine getirip şunları söyledi:
“Baskılar kaldırılmalı. Okul, çocukların kendi kendilerine
karar verebilme yeteneklerini geliştirmeli. Çocuk, sorum luluk
duygusuna sahip olmalı. Kendini idare etmeyi öğrenmeli.”
Prof. M okrosch ise şöyle diyordu:
“Her türlü baskıya karşıyım. Kılık kıyafet yönetmeliği, okul
ile toplumun arasını açar. Okul toplumda kopuk bir ada hâline
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gelir. Okulun görevi, çocukları toplum içinde başarılı olacak bi
rey olarak yetiştirmektir.”
Alman okullarında kılık kıyafet yönetm eliği yok ve Al
m anlar eğitimciler, öğrencinin kendi kim lik ve kişiliğini b ula
bilmesi, yeteneklerini serbestçe geliştirebilmesi için h er türlü
baskıya karşılar.
Yüzyılın En Büyük Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim adlı
kitabı okuyunca B atıda 20-25 yıldır sorgulanan karm a eğitimi
sorgulayacağınızdan ve “Gençlerin yeteneklerini geliştirmeleri
ni engelleyen eğitim uygulamasından ve yüzyılın en büyük y a n 
lışından dönülmeli.” diyeceğinizden em inim .
Yapılan araştırm aların sonuçlarını, istatistikleri, rakam ları
görünce çok şaşıracaksınız.
Sözü bitirm eden bir konuya daha değineyim . H alkın gele
nek ve göreneklerini dikkate alm ayan bakanlığa, halkın tep 
kisi yok değil. Özellikle doğu ve güneydoğuda kızları okula
gönderm iyor veya okulu bitirm eden kızı okuldan alıyor. Ç o
cuğunu bin bir kaygı ile okula gönderenler var. İm am -hatip
liselerinin karm a yapılm asını protesto eden veliler var.
E rzurum da bakanlık adına millî eğitim m üdürü, velilere
ceza yağdırıyor:
“E rzurum da çocuğunu okula gönderm eyen 1.200 veliye
bir trilyon lira ceza kesildi. Ç ocuğunu okula gönderm eyen ve
liye h er gün için 9.750.000 lira ceza verildi.
Millî Eğitim M üdürü Fevzi Budak, özellikle kız çocukları
n ın okula gönderüm ediğini söyledi ve maalesef, doğuda özel
likle kırsal kesim de kız çocukları okula gönderilm iyor. Bu ge
leneklerin yıkılm ası lazım, dedi.”5
M üd ü rü n tavrı pedagojik değil, velilerin neden çocukları
nı okula gönderm ediklerini araştırm ıyor, velileri ikna etm ek
yerine cezalandırıyor.

5 Zam an, 21 H aziran 2001.
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A dam ın sosyoloji bilm ediği belli. Bir m illetin gelenek ve
görenekleri nasıl oluşur, kaç senede oluşur, nasıl değişir, zorla
gelenek değişir mi, bilmiyor. Psikoloji ve pedagojinin yanı sıra
eğitim sosyolojisinden de haberi yok.
Bizde veli ile devlet m em urları kavgalı, Batıda devlet ve ve
li ile işbirliği yaparak çocukları geleceğe daha iyi hazırlam aya
çalışıyor. O rada okul-veli işbirliği, bizde okul-veli kavgası var.
Batı ayrı, Türkiye karm a eğitime koşuyor.
Batıda kılık kıyafet yönetm elikleri yok, çeşitlilik zenginlik
sayılıyor, Türkiyede eğitim de tekelcilik ve kıyafet dayatm aları
var.
14.

Bölüm de PISA sonuçlarını verdim . Eğitim in kalitesi

yerlerde sürünüyor. Milli Eğitim Bakanı, bir an önce karm a
eğitim, kılık kıyafet ve m illi güvenlik dersi gibi antidem okra
tik dayatm alara son vermeli, eğitim de kaliteye yönelmeli.
Türkiye dünyaya eğitim ihraç ediyor. Eğitim i dünya çapın
da yapan kurum larım ız ve okullarım ız var fakat içeride res
m in b ü tü n ü kaliteli değil. G üney Kore, Finlandiya, Almanya
gibi ülkelerin başardığını biz de başarabiliriz. Kim seden bir
eksiğim iz yok.
Büyük Türkiye’yi yeniden kurm ak için dayatm acı eğitime
son verilm eli ve bir an önce nitelikli ve kaliteli eğitim çalışm a
ları başlatılmalı. Türkiye karm a eğitim kam burundan k u rtu l
malı.

