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Ana Sayfa Eğitim Din eliyle ayrımcılık

Figen Atalay/Cumhuriyet Yayınlanma tarihi: 04 Ekim 2014 Cumartesi

Din eliyle ayrımcılık
Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, ataerkil dünya görüşünün din kullanılarak
meşrulaştırıldığını söyledi.

  3  Tweetle 27  Takip et: @cumhuriyetgzt

 

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, ''9 yaşındaki çocuklara
türban takılması, cinsiyete dayalı farklılığı küçük yaşta vurgulamak demek. Bu, hem kız hem de erkek
çocuklar için problem'' dedi. Bu durumun ''çocuğa özgürlük'' olarak nitelendirilemeyeceğine dikkat
çeken Prof. Kağıtçıbaşı, ''çocuğun özgür iradesiyle türban taktığı kabul ediliyorsa seçimlerde oy da
versin'' diye konuştu.

Prof. Çiğdem Kağıtçıbaşı ile eğitim sistemi, din eğitimi ve türban serbestliği üzerine konuştuk.

-Gençler bu eğitim sistemi içinde potansiyellerini geliştirebiliyorlar mı?

Genç nüfus potansiyeli bir ülke ekonomisinin lokomotifidir. Ancak genç nüfusun değerli bir kaynak
olabilmesi için iyi eğitilmesi gerekir. İyi eğitilmiş genç nüfus büyük bir zenginlikken, iyi eğitilmemiş
genç nüfus ekonomik bir yüktür.

 

'Eğitimin içeriği ve kalitesi üzerinde durulmalı'

Türkiye'nin eğitim sorunu yıllar içinde ciddiyetini korumaktadır. Eğitime ulaşımın ötesinde, eğitimin
içeriği ve kalitesi üstünde ciddiyetle durulmalıdır. Örneğin yeni açıklanan PISA 2012 raporunda,
matematik, fen ve okuma-yazma performansında Türkiye'deki öğrenciler OECD ortalamalarının çok
altında kaldı. Matematikte birinci düzey ve altındaki öğrencilerimizin oranı yüzde 42. Öğrencilerimizin
ancak yüzde 6'sı üst düzeylerde, 6. düzeyde ise sadece yüzde 1! Bu durum gençlerimizin
potansiyelini yeterince geliştiremediğimiz gerçeğini ortaya koyuyor.

-Bunun nedenleri nedir?

Birinci nedeni eğitimin kötü olması. İkincisi de öğrencilerin okula hazır başlamamaları. 25 yaş ve üstü
yetişkinlerin okullaşma ortalaması ortalama 6 yıl. Çocuklara zihinsel gelişimlerini pekiştirecek
imkanlar sunulmuyor. Okul öncesi eğitim çok ciddi okul başarılarına yol açıyor. PISA raporunda da bu
eğitimi alan çocukların daha başarılı oldukları belirtiliyor. Ancak bizde 4+4+4 sistemi ile okul öncesi
eğitim geriledi. Anaokullarının paralı olması da imkanları kısıtlı aileler için büyük bir engel.

 

'Sorgulayıcı yaklaşım 12 yaş sonrası olur'

-Din eğitimi nasıl olmalı? 

Milli eğitimimizde önce sadece ilkokullarda seçmeli olarak verilen din bilgisi dersi giderek eğitimin
temel öğelerinden biri haline geldi. 1970'lerden itibaren giderek yerleşen bu durum, bugün hiçbir
gelişmiş ülkelerde söz konusu değildir. Bazı gelişmiş ülkelerde de din dersleri vardır ancak bunlar
çoğunlukla genel eğitim kurumlarında değil kilise okullarında verilir. Genel eğitim içinde verilenler de
ilk ya da ortakokul döneminde değil lisede karşılaştırmalı din kültürü şeklindedir, sorgulayıcı,
düşündürücü bir şekilde ele alınır.

Lise giriş sınavlarında din bilgisi soruları sorulmaktadır. Bu durumun iki doğal sonucu olabilir. Birincisi
bu konularda daha fazla bilgisi olan imam hatip ortaokulu öğrencilerine haksız olarak avantaj
sağlamaktadır. Diğeri de öğrencileri din içerikli seçmeli dersleri seçmeye teşvik etmesidir.

Din ve ahlak kavramlarını layıkıyla kavrayabilmek ancak soyut düşünce, analitik ve eleştirel,
sorgulayıcı yaklaşım 12 yaş ve üstü devrede oluşur. Daha küçük yaşlarda verilen dini bilgiler ancak
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@PelinBatuRevnak: hayvan hapishanesi...millet
petshoplardan alıp alıp atıyor http://t.co/zDnijp6qrN

@140journos: 13:26 Ş.Urfa Suruç -
Kobane'dekilere destek için #Mürşitpınar sınır
kapısında toplanılıyor. @arahmangok
@REZANZUGURLI http://t.co/5PBakn2NXL

@MuratKazanasmaz: Taksim dican kavşağı...
Fırtına sonrası. http://t.co/S6Q7w6HSSU

@candundaradasi: Firavun devrinden beri böyle:
Hanedana piramit yaparken, kendi mezarını da
kazar köle... http://t.co/VH8kZ6mLad

@140journos: 12:30 #İstanbul #Beşiktaş -
#Beltaş işçilerinin grev eylemi devam ediyor. via
@KILICASLAN http://t.co/KFU7zvnfKP

@maykoq: Adalarda bir at yine sıcak havaya
dayanamayıp yıkıldı. Bu zulüm artık bitsin
diyorsanız lütfen retweet yapın.
http://t.co/uNH4UgTBCo

@candundaradasi: Güzel görüntü. 6 bin yürek.
Ve hepsi gönüllü.... http://t.co/v3HnVLy2gW

@tarihianlar: Artvin Arhavi Deresi HES ile gelen
doğa tahribatı; http://t.co/cX5hYgoliv

@cengizhancelik: Sağlıksız çalışma şartlarında
ölen madencileri bu sağlıksız zeminde top
oynayarak anacaklar.. Tam Türk işi :/
http://t.co/TIvbMSA61H

@direncaferaga: Caferağa sakinleri hızlı bir
refleksle alanda toplandı, bostanımızı otopark
yaptırmayacağız! http://t.co/WMOCeRJOc0

@burakboysan: 94 Yasindakiler oy kullandi
bugun...Bilmwm artik. http://t.co/53CIVrpWLT

@CmrtesiAnneleri: KAYIPLARIMIZI İSTİYORUZ!
(489. Kez Galatasaray’dayız.)
#CumartesiAnneleri489ncuHafta 50 yaşındaki
Hüseyin... http://t.co/wFWc1qTWni

@serdarakinan: Derin'in objektifinden yıldırım
sağanağı... http://t.co/3G3avDQd0m

@barva: Bu araçın faturasını yayınlar mısınız?
Belediye otobüsleri hükümetin mi?
@ibbBeyazmasa http://t.co/Y1BtSG4Nvy

@ezgi_cank: Istiklal Caddesi'nin artık bir gölü var
http://t.co/EyygYVP9Wx

@melisalphan: Bu da mı küresel iklim değişikliği
değil? http://t.co/cJDhpBVT3W

@berzasimsek: Nişantaşı'nı sel götürüyor...
http://t.co/7iN4btcDUh

@ozgurmumcu: Taksim meydanı: Yeşillendirme
çalışmaları tam gaz! http://t.co/CGH3socfCQ

@alicanuludag: Bugün yaşanan cemaat ile
hükümet arasındaki iktidar kavgasının 1sonucudur.
İktidar yenilseydi, bugün operasyonu cemaat
yapacaktı. Tersi oldu

@irfansahinbas: Geçtiğimiz nisan ayında gece
vakti kepçelerle ağaçları katlettiler. Bugün gündüz
vakti silahlı baskın düzenlediler.
http://t.co/lsfc1gupIj

somut yasaklar (dogma) şeklinde algılanır. Bu nedenledir ki mantığa dayanan din ve ahlak anlayışı
daha ileri yaşlarda verilmelidir. Bu derslerin içeriğinin oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde
sadece ilahiyatçılar değil sosyal bilimciler ve felsefecilerin de katıldığı bilim kurulları görev yapmalıdır.
Bu derslerde dinin psikolojik, sosyolojik ve ahlaki yönlerinin, tarih ve toplumdaki rolünün nasıl
işlenebileceği üzerinde durulmalıdır. Din, kültürün bir parçasıdır ve o şekilde ele alınmalıdır.

 

İki farklı toplum yaratılıyor

-9 yaşında türban takmak ne anlama geliyor?

Bu, cinselliği kavram olarak ortaya çıkartıyor. Küçük yaştan itibaren cinsiyete dayalı farklılığı, cinsiyet
ayrımcılığını vurguluyor. Oysa 9-10 yaşındaki çocuk, diğer çocukları "çocuk" olarak görür, kız veya
erkek değil. Küçük yaştan itibaren daha ataerkil değerleri pekiştiriyor. Bu, kız çocuklarına "namuslu,
mazbut kadınlar başını örter" mesajı veriyor. Örtmeyen namuslu değil mi? Bu ciddi bir ayırım. İki farklı
toplum yaratılıyor. Ataerkil dünya görüşü din kullanılarak meşrulaştırılıyor. Temel kültürümüz zaten
ataerkil. Bu görüye göre kadın ve erkek eşit değildir. Kadının korunması gerekir. Din de böyle
emrediyor diyerek cinsiyet ayrımcılığı meşrulaştırılıyor.

-Türban takmayan öğrencinin durumu ne olacak?

Her ikisi de etkilenecek. "O niye takıyor? Ben niye takmıyorum? Ya da o niye takmıyor? Ben niye
takıyorum?" sorularını soracak çocuklar kendilerine. Öğretmenin tavrı çok önemli. Açık olmasa bile
gizil bir etki, baskı olabilir.

 

'Özgürlükse oy hakkı da versinler'

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı "Çocuğun rol modeli olan annesi kapalıysa, çevresindeki kadınlar
kapalıysa başını örtmek isteyebilir, kendini büyümüş hisseder, hoşuna gider. Ya da ailesi zorla başını
kapatır. 18 yaşına kadar herkes çocuktur. 18 yaş, reşit olma yaşıdır. O yaştan itibaren özgür irade
kullanılabilir. Çocuk için özgürlük deniliyor, çocuğun özgür iradesiyle davrandığı kabul ediliyorsa oy da
versin!" diyor.
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Filiz Arin Cullip — Sizin de istediğiniz bu
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