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Prof.  Dr.  CahitKAVCAR(*) 

1 Hoşgörü, özellikle günümüz dünyasında en önemli erdemlerden 
biridir. İnsana özgü, insanı yücelten bir erdem. Hoşgörünün özünde 
anlayış gösterme, anlayışla karşılama yatar. s. A 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 
tarafından 1995 yılının Dünya Hoşgörü Yılı ilan edilmiş olması, ayrı bir 
önem, özel bir anlam taşımaktadır. Çünkü hoşgörü olgunluğun 
belirtisidir. •;.••-<>. " •\\::,,,<<):;)il,1:< - " ,••<..- -, ,- . . -

1995 yılının Fakültemiz açısından ayrı bir önemi ve anlamı daha 
var. Bu yıl 30. kuruluş yılımız. Bu tür bilimsel, sosyal ve kültürel 
etkinliklerle aynı zamanda 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 

Bundan 30 yıl önce, 1965 yılında Hukuk Fakültemizin bitişiğinde 
daracık bir mekanda faliyete geçen Fakültemiz, bugün geniş mekanları, 
4 bölümü, 14 anabilim dalı, bir Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
bir Özel Eğitim Birimi, bir Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, bir 
Anaokulu, bir Oyuncak Müzesi, bünyesindeki Üniversitemize bağlı 
Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 96 akademik, 90 idari 
personeli ve 3000 öğrencisi ile eğitim-öğretim, araştırma ve yayın 
çalışmalarını sürdürmektedir. Fakültemizin temel tutumu, eğitim 
sorunlarının akademik yaklaşımla ve bilimsel yöntemlerle, hoşgörü ve 
demokrasi ortamında çözülmesidir. 

"Hoşgörü", savundukları görüşler ve açığa vurdukları duygular 
bizimkilerle çelişen kimseleri sabırla karşılama, hoş görme demektir. Bu 
kavramın Batı dillerindeki karşılığı "tolerans", Arapça ve Osmanlıcadaki 
karşılığı ise "müsamaha"dır. Çok doğal olarak herkes aynı şeyleri 
düşünmez, aynı duyguları ve aynı inançları taşımaz. İşte bu gerçeğin 

V 
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farkında olmak, zora ve baskıya başvurmadan farklılıkları  kabul etmek 
yüce bir erdemdir. Farklı olan duygu ve düşünceleri doğal karşılamak, 
onları özgürce dile getirme olanağı tanımak, hoşgörünün ön koşuludur. 
Ama bu kavramı, her şeyi görmezlikten gelme, aldırış etmeme, 
savsaklama olarak algılamamak gerekir. Eğer böyle algılanacak olursa, 
o zaman sorumsuzluk ve disiplinsizlik kendini gösterir. Tam bir kargaşa 
doğar. 

Görüldüğü gibi hoşgörü ile düzen ve disiplin arasında sıkı bir ilişki 
vardır. İşte bu ilişkiyi, sevgi, hoşgörü, düzen, iç disiplin-dış disiplin, 

? sorumluluk-sorumsuzluk kavramlarını gençlere öğretecek, kısacası 
" hoşgörü eğitimi, demokrasi eğitimi verecek temel süreç eğitim, araç ise 
; okulardır. Fakültemizce düzenlenen bu toplantı, hoşgörü eğitimi 

bakımından ayrı bir anlam taşımaktadır. 

Sevgi, hoşgörü için ön koşuldur. Sevmeyen, içinde insan sevgisi 
taşımayan bir kimse hoşgörülü olamaz. Bu nedenle sevgi ve hoşgörü, 
birbiri ile çok yakından ilgili olan, birbirini tamamlayan kavramlardır. 
Burada bir hassas noktayı bir kez daha vurgulamak gerekir. Hoşgörü, 
her şeyi hoş görme, her şeyi anlayışla karşılama anlamına gelmez. 

* Hele sorumsuzlukla hiç bağdaşmaz. Yani onun da bir sınırı vardır, 
olmalıdır. Hoşgörü, insanın daha iyiye, daha güzele doğru 
değişebilmesi, gelişebilmesi için bir destek olmalıdır. 

Türk insanı, tarihte hoşgörünün çok çarpıcı örneklerini vermiştir. 
• Kültür ve edebiyatımızda farklılıklara  gerçek bir hoşgörü ile yaklaşan 
I? büyük sanatçılar vardır. Birkaç örnek verelim. Bundan 700 yıl önce 
k- büyük şair, hoşgörü anıtı Yunus Emre şöyle diyor: 

! v ' % q > - Gelin tanış olalım = : ! ı M n I M 
İşikolaykılalım > •••v • :» •-,;*• - " " . - - •;  s ; v 

Sevelim sevilelim . 
Dünya kimseye kalmaz -v.. •• ";«." \, ,/.'""fyi. . .,.-._..=• 

•  iti:-. 
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- Yetmiş iki millete bir gözle bakmayan >. 
Medreseye müderris olsa hakikatte asidir. 

,„•-,, İşte, hoşgörü simgesi Mevlana'nın çarpıcı sözleri: . 
f ' Gene gel, genel gel v> • -

Ne olursan ol, " , . 
İster kafir  ol, ister ateşe tap, ister puta, * 

7 '• İster yüz kere tövbe etmiş ol, 
İster yüz kere bozmuş ol tövbeni, - ' 
Umutsuzluk kapısı değil bu kapı, 
Nasılsan öyle gel. r<rf. 

Hacı Bektaş Veli, """" 

"İncinsen de incitme, nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme" 
diyor. Aynı şekilde, yine hoşgörü anıtı olan Nasrettin Hoca'nın da çok 
ilgi çekici fıkraları,  sözleri vardır. 

İşin güzel yanı, saydığımız bu büyük isimlerin sadece sözde 
kalmayıp, sözlerini kendi hayatlarında uygulamalarıdır. Aynı geniş 
hoşgörüyü, dil, din, inanç ve etnik bakımından farklı  unsurlardan oluşan 
Osmanlı İmparatorluğunda görüyoruz. 

Bugün de ülkemizde ve dünyada hoşgörüye, hoşgörü eğitimine, 
demokrasi eğitimine büyük ihtiyaç var. Çünkü herkesin kendisini ve 
kendine ait olan şeyleri dünyanın merkezi sayması ile hiç bir yere 
varılamaz. 

Bilindiği gibi demokrasi, içinde bulunduğumuz çağın en gözde 
yönetim biçimidir. Hoşgörü ise demokrasinin önkoşulu. Bundan dolayı 
hoşgörüyü hep karşıdan beklememek gerekir. Çünkü nasıl saygı 
görmek için saygı göstermek gerekiyorsa, hoşgörüyle karşılanmak için 
de hoşgörü göstermek şarttır. "r ' •- • ' 
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Bundan 200 yıl önce Fransız düşünürü Volter'in,düşüncelerine 
katılmadığı bir kişiye söylediği, "Düşüncelerinize hiç katılmıyorum. Ama 
onları savunabilmeniz için canımı veririm" sözü çok anlamlıdır. Aynı 
şekilde, bundan 120 yıl önce Büyük Türk şair ve düşünürü Namık 
Kemal'in "Barika-i hakikat müsademe-i efkardan doğar", yani "gerçeğin 
ışığı fikirlerin  çatışmasından doğar" sözü de çok çarpıcı bir örnek. O 

3 ^ 3 3 3 3 I 

halde bizim bugün bu düşünürlerin ve az önce adını verdiğimiz 
sanatçıların yaşadıkları çağın gerisine gitmemek için bilinçli çabalar 

3 J  3 3 w 3 3 3 

harcamamız şart. 
Şunu unutmayalım ki, akla, bilgiye, bilime, kültüre ve sanata karşı 

tavır alan, demokrasiye engel olmak isteyen bir kafada hoşgörü yoktur. 
Böyle kafaların eğitilmesi, insanlara sevgi, hoşgörü ve demokrasi 
kavramlarının benimsetilmesi büyük önem taşımaktadır. '• 

İşte bugünkü toplantımız, hoşgörünün eğitimle sıkı ilişkisi 
nedeniyle ve hoşgörü eğitimi amacıyla düzenlendi. Hoşgörünün 
toplumsal ve kültürel boyutları, eğitsel boyutları, çeşitli yönleriyle 
hoşgörü kavramı ve eğitim konusu, seçkin konuşmacıların sunacağı 
bilimsel bildiriler ve panel konuşmaları ile gündeme getirilecek. Konular, 
kuramsal ve uygulama boyutları ile incelenip irdelenecek, tartışılacaktır. 

Biraz önce, Fakültemizin 30. kuruluş yılını da kutladığımızı 
belirtmiştim. Gelecek yıl ise, mensubu olmakla gurur duyduğumuz 
Ankara Üniversitesinin 50. kuruluş yılını kutlayacağız. 

' . - . . t l-> V . . 



Prof.  Dr.  OluşARIK(*) 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO 
tarafından 1995 yılının "Hoşgörü Yılı" olarak ilan edilmesi, dünyamızın 
içinde bulunduğu çalkantı ve bunalımlar göz önüne alınırsa çok anlamlı 
ve önemlidir. Bu konuda ülkemiz de üzerine düşeni yapmıştır, 
yapmaktadır. 

Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra çok hızlı 
gelişmeler ve değişmeler oldu. Bu gelişme ve değişmeler ülkemizi de 
çok yakından etkiledi, etkilemektedir. Günümüz dünyasında büyük 
kaynaşmalar, sarsıntılar, bunalımlar birbirini izliyor. Böylesine kaynaşan 
ve çeşitli farklılıkların  kol gezdiği bir dünyada hoşgörü nasıl 
gerçekleşecektir? Bu erdemi nasıl benimsetip yerleştireceğiz? Hoşgörü 
bir sorumsuzluk, vurdumduymazlık ve kargaşa demek olmadığına göre, 
bu sınırlar nasıl belirlenecek, yetişmekte olan gençlere nasıl 
öğretilecektir? İşte bu konularda eğitimin ve eğitimcilerin işi çok zor. 

Kendi tarihimizdeki, Osmanlı'daki hoşgörü ile övünüyoruz. Yunus 
Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Nasrettin Hoca gibi hoşgörü anıtlarımız 
var ve bunlarla övünüyoruz. Ama bugün sadece övünmekle bir yere 
varılamayacağı da açık. Yüce bir erdem olan hoşgörüyü ailede çocuğa, 
okulda öğrenciye, kitle iletişim araçlarında insanlara en etkili bir şekilde 
nasıl kazandıracağız? 

Sonra, "21. Yüzyılın eşiğinde yeniden yapılanma" yaklaşımları 
arasında, "ÖZELLEŞTİRME" en büyük dava olarak ortaya 
sürülmektedir. Bu arada EĞİTİMDE de özelleştirme öngörülmekte; bunu 
gereken hızla gerçekleştiremediğimizden yakınılmaktadır. Özelleştirme 
ve serbest pazar anlayışının her alana olduğu gibi eğitime de 

* 
UNESCO Türkiye Mili Komisyonu Başkanı 
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uygulanması, bugün dertlendiğimiz her kusuru ve sorunu giderecek tek 
çare olarak benimsetilmektedir. Bugün gençlere kazandırmak istediğiniz 
birçok idealler var. Bugünkü ana tema olan HOŞGÖRÜ de bunlardan 
biridir. Eğitim sistemini eleştirir ve değerlendirirken bu idealleri 
kazandırmakta ne kadar başarı olduğu başta gelen ölçütler arasında 
yer alıyor. 
,'İ»>T. 

Buna karşılık, serbest piyasa kurallarıyla ve özel sektör 
kapsamında işleyecek olan eğitim kurumlarında, bu ideallere ve şimdiki 
ana konumuz olan HOŞGÖRÜ'nün gençliğe kazandırılmasına 
müfredatlarda ne kadar yer verilebilir? , _. ,,.,,. 

Sorunun bir başka yönü de, EĞİTİM düzenimizin ve koşullarımızın 
homojen olmayışıdır. Türkiye'nin her yanında geçerli olmak üzere 
müfredatlar  ve yasal düzenlemeler hazırlanmıştır. Fakat bunlar her 
yerde aynı düzeyde uygulanabiliyor mu? Özel sektöre mal edeceğimiz 
bir eğitim düzeninde, paralı öğretim hemen gündeme gelecektir; hatta 
gelmiştir. Şimdiki "SOSYAL DEVLETİN MERKEZİYETÇİ" niteliğindeki 
uygulamada, amaç edinildiği halde eşitsizlik giderilmezken, böyle bir 
amacı öngörmeyen; "bir hizmeti alan karşılığını ödemeli; daha iyi 
hizmet için daha çok ödemeli" mantığının ağır basacağı bir eğitimde, 
parası olan yetiştirilir; öğrenir; olmayan yetiştirilemez; öğrenemez" 
sonucuna varacağımız korkusu doğuyor. 

İşte "EĞİTİM VE HOŞGÖRÜ" de böyle... Kıyasıya rekabete ve 
kazanmaya, kazanmayanı elemeye yönelen bir ortamda, yeni düzen, 
hoşgörüyü ve bunun gençliğe belletilmesini ne ölçüde benimseyecektir? 
Hangi ölçüde olursa olsun, eğitim dünyamız için burada oluşturacağınız 
ve diyelim ki yasal mevzuata katacağımız hoşgörü kavramlarından, 
parası olmayan nasibini alamayacaktır. ._ SE.«< >. 

Biraz da günün modası haline gelen ve kendimizin bile "paranoya 
belirtisi" diye şakayla karıştırıp geçiştirdiğimiz bu kaygıları, sizin 
bugünkü toplantınızda eğitim uzmanları nasıl ele alacak? Hangi sınırlar 



içinde kalacak; Türkiye ölçeğindeki uyumluluğu sağlamak konusuna 
nasıl yol açılacak, bunların gerçekleşebilmesi için hangi önemleri 
geliştirecek? A * A A 

HOŞGÖRÜ kavramını insanımıza, özellikle yeni kuşaklara 
kazandırması, bu uğurda yöntemler üretmesi beklenen EĞİTİMİMİZİN 
ve EĞİTİMCİLERİMİZİN işi gerçekten de çok zor görünüyor. Böyle çetin 
ve yeni tabularla karşılaşmak olası bir konuya el atma yürekliliğinden 
dolayı sizleri kutlar, kolaylıklar, başarılar dilerim... 



A0.;# -?•• 

•;ft;£A©:4=-

» , j , j i r t ; T 

i-  u 
• •-•Jfî.< • 



Prof.  Dr.  GünalAKBAY(*) 

Hoşgörü, insan ve toplum hayatında büyük önem taşımaktadır. 
Bu kadar çok siyasal, toplumsal ve ekonomik sıkıntıların ve 
kargaşaların yaşandığı günümüzde adeta insanoğlunun günahlarını 
çıkarmak istercesine tüm dünyada 1995 yılının "Hoşgörü Yılı" olarak 
kutlanması anlamlıdır. r 

Birleşmiş Milletler hoşgörüsüz dünyamıza bir uyarı yapmak 
istemektedir. Eğer hoşgörülü bir dünyada yaşasaydık kanımızca buna 
gerek kalmazdı. . 

Bir yaşam biçimi olarak demokratik düzeni benimseyen ülkemiz 
insanı, elbette ki farklı  düşüncelere hoşgörü göstermek zorundadır. Bu 
hoşgörü gerçekleştirilirse ardından uzlaşma gelir. Çünkü hoşgörü, 
gerçek uzlaşmaya giden yoldur. . ..-.; 

Demokrasilerde hedef, demokrasinin temelleri üzerinde 
uzlaşmaktır. Ülkemiz açısından bu temeller, ülke bütünlüğüne sahip 
çıkma, insan haklarına bağiı olma ve çağdaş uygarlığı yakalama 
konusunda bilime saygı duymadır. T 

, Bir başka deyişle demokrasi, "hoşgörü ve uzlaşma" demektir. 
Demokrasinin özü ve kuralları gözönünde tutulmazsa, gerçek bir 
hoşgörü ve uzlaşma hiçbir zaman sağlanamaz. 

Hoşgörü konusunda ülkemizin büyük bir şansı vardır. Örneğin 
Türkler, "kadın-erkek eşitliği"ni Orta Asya'dan beraberlerinde getirdiler. 
Anadolu'da çok kültürlü, farklı  köklerden, farklı  dillerden, farklı  dinlerden 
insanların bir arada yaşadıklarını gördüler. 

* 

Ankara Üniversitesi Rektörü 
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Böyle bir ortamda, çok önemli bir demokratik öğe olan 
"hoşgörü"yü de buldular. Çünkü hoşgörü, farklıya alışmakla başlar, 
farklıyla bir arada yaşamakla sürer. Bakın, o dönemleri yaşamış olan 
büyük şair Yunus Emre ne diyor: 

'T c " " 
Adımız miskindir bizim 
Düşmanımız kındır bizim 
Biz kimseye kin tutmayız 

' ' Kamu alem birdir bize 
Mevlana ünlü çağrısını yapıyor. 

, Gel, kim olursan ol yine gel 
Putperest de olsan, 
Ateşe tapsan.. gel 
Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı 
değildir... 
G e l . . . • • ' ? " 

Yunus'ların, Mevlana'ların Nasrettin Hoca'lann, Hacı Bektaş 
Veli'lerin Anadolu'sunda hoşgörü bir yaşam biçimi olmuştur. Nitekim 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu hoşgörü tam olarak 
gösterilmiştir. Hem de dünya tarihinde eşi benzeri pek bulunmayacak 
ş e k i l d e g ö s t e r i l m i ş t i r . ' •'<•:•:.,-AX  .•  •  -•>• • . . " . - 1 : " ; , ; * . - * v " , . " . - " - ; y 

Farklı etnik kökenden, farklı  dinlerden ve mezheplerden, farklı 
kültürlerden ve farklı  dillerden pek çok toplum, altı yüzyıl boyunca bir 
arada yaşamıştır. re; 

Türkler, "farklfya  alışmanın ve farklı  ile bir arada yaşamanın 
benzersiz örneklerini vermiştir ve halen de vermektedir, vermelidir. 
Çünkü ülkemiz tam bir kültürler ve farklılıklar  mozayigidir. 

Bu mozayiği korumak, kollamak ve yaşatmak hepimizin görevidir, 
sorumluluğudur. Yapay bölünme girişimlerini hoşgöremeyiz. "SevgTnin 
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yerine nkin"i koymak isteyenlere, bunun için didinip direnenlere hoşgörü 
gösteremeyiz. 

Kabul etmek gerekir ki, her davranış hoşgörü ile karşılanmaz. 
Herkese, her şeye hoşgörü göstermek bizi yanlışlara, kötülüklere 
sürükler. İşte o zaman sosyal düzen, toplumsal disiplin bozulur. Tam bir 
kargaşa, anarşi doğar. Sosyal ahlak, hukuk düzeni yok olur. 

O halde kime, nerede, ne zaman, hangi durumda hoşgörü ile 
bakılmalı? Bu ölçü, gerek birey gerekse toplum hayatı bakımından çok 
önemlidir. 

Bu nedenle bu konuda eğitime, eğitim-öğretim kurumlarına ve 
hepimize büyük görevler düşmektedir. Çünkü yüce bir erdem olan 
hoşgörüyü benimsetip yerleştirecek olan en etkili süreç eğitimdir. Bu 
bakımdan hoşgörü eğitimi, demokrasi eğitim büyük önem taşımaktadır. 

Bu yıl tüm ülkelerde yürütülen hoşgörü yılı elbette dünyamızda 
yaşanılan hoşgörüsüzlüğü bir yılda ortadan kaldıramayacaktır. Ülkemiz 
için de geçerli olan bu gerçeği görerek, özgürlüğün temel ilkesi, birlik ve 
beraberliğin simgesi olan hoşgörüyü hep birlikte paylaşalım. 

Şiddet ve insanlık dışı davranışlara karşı en güçlü silahın hoşgörü 
3 3 3 3 w 3 3 v 

olduğuna inanalım ve inandıralım, anlıyalım ve anlatalım. Gelin hep 
birlikte el ele hoşgörülü bir dünya kuralım, bunu birlikte haykıralım. 

Bu arzularla saygılar sunarım. 



n-

(\.V..SI 



Mehmet  GÜNDÜZ  Ç) 

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, bütün çabalar insana saygıya, 
onun mutluluğuna ve toplumun huzur ve barış içinde yaşamasına 
yönelmiştir. Eğitimin görevi de bu amacı gerçekleştirecek şekilde 
programlanmıştır. Bu nedenle, günümüzde ulusal ve uluslararası her 
platformda, başta insan haklarına saygı, demokrasi ve bilimsel 
gelişmeler sürekli gündemde kalmaktadır. ;,, .•-> •.-,.... 

Hangi konuda olursa olsun, toplumsal ilişkilerde hoşgörü yoksa; 
ne insanın mutluluğundan ne de toplumun huzurundan söz edilebilir. 
Bunun içindir ki; eğitimde bütün çalışmalar, her şeyden önce, hoşgörülü 
vatandaşlar yetiştirmeyi hedeflemiştir.  Çünkü hoşgörüden yoksun 
bireylerden oluşan toplumlarda; demokrasi de, bilim ve bilimsel 
düşünce de yoktur. . . . . 

' - Demokrasi gibi, bilimsel gelişmelerin de dayanağı araştırmacı ruh 
ve kuşku yanında hoşgörüdür. Çağdaş uygarlığın seçkin bir ortağı 
olabilme hedefinin gerçekleşebilmesi, ancak bir hoşgörü ortamında, 
demokratik kurum ve kuralların işlemesi ve bilimsel gelişmelerde saygın 
bir yere ulaşmakla mümkündür. 

Günümüzde çağdaşlık; demokrasiye inanmak, insan haklarına 
saygı duymak anlamına gelmektedir. Hoşgörü de böyle 
tanımlanmaktadır. Eğitimde çağdaşlık ise; çoğulculuğu ve katılımcılığı 
savunan; düşünen, araştıran ve hoşgören insanı hedefler. 

Sağlıklı bir toplum için, eğitimin vazgeçilmez bir görevi de, 
öğrenciler arasında arkadaşlık bağlarının güçlenmesine, paylaşmayı ve 
uzlaşmayı öğrenmelerine yardımcı olmak; birbirlerini rakip görmeden 
dostça yaşamalarını sağlamaktır. ,-.. : ',,..,. 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanı Nevzat AYAZ adına. 



14 

Bu ortamda ve her yerde gerçek sevgi, saygı ve hoşgörünün 
göstergesi, biçimsel davranışlar değil; içtenlikti, doğal davranışlar 
olduğu unutulmamalıdır. Yine unutulmamalıdır ki; bilimsel düşüncenin 
olmadığı yerde demokrasi; demokrasinin olmadığı yerde de bilimsel 
düşünce yoktur. Bunun anlamı bilim ve demokrasi arasında zorunlu bir 
birlikteliğin var olduğudur. Bu iki yüce değerin ilkeleri de aynıdır. Temel 
ilkelerde doğrulara bağlı kalmak; gerçek ne ise olduğu gibi; 
eksiltmeden, artırmadan, çarpıtmadan görmek ve değerlendirmektir. _> 

Kendi bulgularımızın yanlışlığını kanıtlayanlara ve bizim için 
doğruları sergileyenlere de şükran borçluyuz. Bilimsel düşünmenin 
üstün başarısı da budur. Bilimsel düşünceye sahip kişi sürekli olarak 
öğrenme, araştırma, kendini yenileme ve geliştirme ihtiyacı duyar. 

Eğitim kurumlarının temel işlevlerinden biri de bireysel ve 
toplumsal sorumlulukları olan, güven veren, "KİŞİLİKLİ", "KİMLİKLİ" ve 
"ERDEMLİ" insanlar yetiştirmektir. Kişiler arası ilişki ve iletişimin 
uyumlu ve sağlıklı olmasını sağlayacak bir sorumluluk anlayışı 
toplumsal denge ve uyum için de güvencedir. Bu toplumsal denge ve 
uyumun anahtarı ise; korkunun değil sevginin, baskının değil; 
özgürlüğün ve hoşgörünün esas olduğu çağdaş eğitimdir. 

Bilim, insan için daha mutlu bir gelecek sağlayacak şekilde 
kullanıldığında gerçek anlamda bilimdir; demokrasi, insana saygı 
gösterildiği ölçüde gerçek anlamda demokrasidir. Bireysel farklılıklara 
göre düzenlenmiş bir eğitim sistemi ve programları hoşgörünün de 
ötesinde insana saygının bir gereğidir. 

İnsana saygı ve hoşgörünün anlamı, bilimin de demokrasinin de, 
yalnızca insanın mutluluğunu hedeflemiş olmasıdır. Çağdaş eğtimin de 
amacı; sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında yetişmiş kendisine ve içinde 
yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan, sevgi dolu, hoşgörülü özgür 
düşünceli kuşaklar yetiştirmektir. t • s „ 
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Eğitim Bilimleri Fakültesi, öğrencilerinin, insanın en temel hakkı 
olan demokrasinin erdemini davranışlarına yansıtan, bilimsel düşünce 
gücüne sahip, çağdaş bilgi ve becerilerle donanmış olarak yetişmelerini 
sağlamakla gururludur. Bu fakültemiz, böylece kutsal bir görevi 
yapmanın yanında, mezunlarının da aynı görevi yapacak şekilde 
yetişmelerinin de sorumluluğunu taşımaktadır. Bu işlevleriyle 
ülkemizdeki bu tek Eğitim Bilimleri Fakültesinin, eğitimimiz ve 
toplumumuz üzerinde etkin ve saygın bir yeri vardır. 

Bu düşüncelerle hoşgörüyü kişiliğinin temel güzellikleriden biri 
haline getirmiş sevgili öğrencilerimizin, yaşam boyu kendilerini aşma 
azim ve kararlılığında olmalarını diler, sevgi ve saygılar sunarım. 
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HOŞGÖRÜYÜ  NEDENHOSGÖRMÜYORUM? 
o 3 

Hoşgörüye  Yazılmış  Bir  Gönül  Mektubu 

Prof.  Dr.  Ahmet  İNAM  (*) 

• : - S e v g i l i H o ş g ö r ü , : : , : " - A • • : > - - • w - , . . • - " 

Seni hoşgörmediğimi söylediğimde beni hoşgöreceğini düşünerek 
sözlerime başlıyorum. "Seni neden hoşgörmüyorum?" sorusuna 
geçmeden içinde yaşadığım yıla senin adın verilmesine rağmen 
anlamının yozlaştırıldığını, neredeyse ayağa düşürüldüğünü 
belirtmeliyim. Kavram duyarlılığı olmayan insanların elinde çekiştirile 
çekiştirile anlamın boşaltıldı. Giderek ne anlama geldiğin anlaşılmaz 
oldu. Bu gözlemlerim yerindeyse sana yapılan bu haksızlığı ve kabalığı 
hoşgörmemi benden bekleme. Duymasını, düşünmesini bilmeyen 
neredeyse gaflet içindeki insanlann senin anlamına kayıtsız kalmaları 
hoşgörüleri yüzünden değil, duyarsızlıkları ndandır. K —• 

Anlamının boşaltılmasına gösterilen kayıtsızlığın yanında 
dünyadaki haksızlıklara, sömürüye, zulme, acıya karşı vurdum 
duymazlığa senin adını vermelerini gördükçe beynimden vurulmuşa 
dönüyorum. BoşvermişKğin, kayıtsızlığın, mazohizmin, tahammülün, 
inim inim inlemenin adı mı hoşgörü? Dünyayı yönetmeye çalışan 
güçlerin dilediklerini yaptırmak için uyguladıkları sinsi politikalara itiraz 
etmemizi önlemek için ortaya atılmış "uyutucu", "sindirici " bir işlev mi 
yükleniyor hoşgörüye? Hoşgörünün Ütüye kullanılmasına hoşgörü 
gösterecek miyiz? Hoşgörü, çifte standartların, ikiyüzlülüğün, ilkesizliğin, 
keyff l tn  adı rm olacak? Narada başlayacak hoşgörü ve nerede, 
bitecek? Evet, nerede bitecek? Sınırsız hoşgörü hoşgörü müdür? 

* OOTO Felscfa Bölümü ö§nMm  Oywi 

f\ 
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O zaman, en azında iki anlamda hoşgörüsüzlüğüm 
sözkonusudur: 1- Hoşgörünün anlamının çarpıtılmasını kabul edemem. 
2- Hoşgörüyü ortadan kaldıracak hoşgörüyü hoşgöremem. Bütün 
bunları yüzlerce yılık tarihi içinde insanın çektiği çileleri düşünerek ileri 
sürüyorum. Seni anladığım kadarıyla kurtarmak, korumak için? Yoksa, 
ihanet mi ediyorum sana? Beni hoşgörebilir misin bu tutumumdan 
dolayı? 

Sorunlar şuralardadır: 1- Anlamının saptırıldığını nasıl 
anlayacağım? Bozulmasını nasıl engelleyeceğim? Bu engellemem de 
bir çarpıtma olmayacak mıdır? Hoşgörü kavramının anlamı üstüne tekel 
kurmak doğru mudur? "Hoşgörü terimini benim ondan anladığımdan 
başka türlü anlayanı döverim" mi diyeceğim? Hoşgörüyü farklı 
yorumlayanları neye dayanarak hoşgörüsüzlükle suçlayacağım? 2-
Seni ortadan kaldıracak tutum ve davranışları nasıl saptayacağım? Bir 
yönetim, hoşgörüsüz davrandıkları için, yönetimindeki insanları 
ayıplıyor, tutukluyor ya da öldürüyorsa bu duruma nasıl, neye 
dayanarak karşı çıkacağım? Sevgili hoşgörü, seni nasıl yaşatacağım? 

İnsanların çekmiş oldukları, çektikleri ve çekecekleri bunca acıyı 
düşünmem gerekiyor. Bireysel ilişkilerden tutun da topluluklar, 
toplumlar, uluslararası ilişkilere kadar hoşgörü adına işlenen suçları, 
yapılan haksızlıkları nasıl ortadan kaldıracağız? Seninle yaşamayı ne 
zaman öğreneceğiz sevgili hoşgörü? 

,'if  İkili insan ilişkilerinden başlayalım. Sevgilimin bana olan 
davranışlarını bir zulüm olarak algılıyorum. Onu yitirmemek için 
kaprislerine katlanıyor huysuzluklarına tahammül ediyorum. Şimdi ben, 
hoşgörülü biri miyim değil miyim? Tahammül hoşgörü müdür? Çelimsiz 
komşumu sille tokat sindiriyorum. Adamcağız ağzını açıp birşey 
diyemiyor. Ona, "hah, işte böyle hoşgörülü olmayı öğren" deme hakkına 
sahip miyim? •* v. ; a~-.a ' - .A ; i • Î A4 
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Hoşgörü eşit insanlar arasında olabilir, diye düşünüyorum. Eşitlik 
bir başka belirsiz kavram. Ama ikili ilişkilerde ezik, yenik düşmemekle, 
en az ve en fazla karşınızdaki insan kadar hakka, bilgiye duyarlılığa 
sahip olduğunuzu düşünmenizle ilgili bir kavram. Baba oğluna hoşgörü 
gösterebilir de oğul babaya hoşgörülü davranabilir mi? Avrupa bize 
hoşgörülü davranabilir mi? Avrupa bize hoşgörülü olabilir de biz ona 
olamaz mıyız? Hoşgörüde karşılık gerekli midir? Hz. isa'nın Hoşgörüsü 
tahammül müdür, isyan mı? Ghandi'nin sessizliği hoşgörü müdür? 
Hoşgörünün bağışlamayla ilgisi var mı dır? Af mıdır hoşgörü? Ortada 
hoş olmayan bir durum olunca mı çıkar hoşgörü? „ 

Sevgili hoşgörü seni hoşgörmüyorum derken, seni 
sorgulamamayı, irdelememeyi hoşgörmüyorum demek istemiştim. Sana 
kayıtsız değilim. Seni başımın üstünde ilahi bir kavram gibi 
dolaştırmalarına, "her aklı başında insan hoşgörülüdür" demelerine, 
seni bana zorla dayatmalarına hoşgörülü olamam. Sakın bana kızma. 
Ben Yunus'un torunuyum. Bu topraklarda yüzlerce yıldan beri akan 
kanın dinmesi için aklın ve düşüncenin birlikte gönlümle birleşmesini, 
hoşgörünün gönlümle birleşmesini istiyorum. Hoşgörü adına haksızlığa 
uğratılmayı, sömürülmeyi onaylamamı benden bekleme. Benden seni 
irdelememi, seni yeniden yorumlamamı bekle. Benden seni sarsmamı, 
seni eleştiri süzgecinden geçirmemi bekle. Gözünün yaşına 
bakmamamı. Benden senin dalkavukluğunu yapmamı isteme. Hoşgörü 
dalkavukluğu kadar hoşgörüyü çirkinleştiren birşey dününemiyorum. 
Onurlu insanlar, değerleri, dünyaları, kültürleri olan toplumlar 
yaşayacaksa yeryüzünde, seni sorgulayacaklardır. Senden hesap 
soracaklardır. "Neden bu haksızlığa, bu zulme, bu kıyıma gözyumdun?" 
diyeceklerdir. " 

Hoşgörü, sevgili dostum? Seni hoşgörmüyorum demem, seni 
sevmiyorum demek değildir. Namık Kemal'in Hürriyet için söylediği 
sözleri anımsa: . 4/ 
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"Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten" 

Hoşgörüye gözü kapalı tapınmanın, hoşgörü dalkavukluğunun 
düşünme ve duyma gücümüzün geliştirilmesiyle kalkacağını 
düşünüyorum. Özgürlüğün kölesi olmak istemiyoruz, hoşgörünün 
forsaları.  Bağımsız, yaşama sevinci dolu, hayatı doya doya yaşamaya 
çalışan, acıların en aza indirgendiği bir dünya talebimiz vardır. 

İşte seni kullanarak, böyle bir dünyayı ortadan kaldırmaya 
çalışanları hoşgörmüyorum. Hoşgörü sömürüsünü, hoşgörüyü 
gereğinde hoşgörüsüzlükle irdelemeyen bir aklı hoş göremiyorum. Seni 
hak etmiş insanların yaşayacağı bir dünyada sağlıcakla kal. Gelecekte 
özlemini duyduğumuz yaşamaya değer bir dünyadaki dostlarımıza 
bizlerden selam söyle. -



HOŞGÖRÜ....  DOĞU'dan  BATI'ya.... 

Prof.  Dr.  Erendiz  ATASÜ(*) 

Kavramların yücelikleri ve yetersizlikleri, kimi kez zıt kavramın 
fonunda büsbütün belirginleşir. "Hoşgörü"nün tam tersi "bağnazlık"! 
bakınız Bertrand Russel nasıl tanımlıyor: "İnsanın bir konuya başka 
herşeyi hiçe sayacak denli önem vermesi" (1). Kavrayışta yaşam 
olgularının dengesinin bozulduğu durum... Russell'ın tanımına 
katılacak olursak-ben katılıyorum-hoşgörünün yaşamın geniş ufkunu 
kapsayabilecek, çeşitli etkenleri birbiriyle etkileşim içinde algılayıp 
değerlendirebilecek zeka, duyarlık ve olgunluk düzeyine varabilmiş 
insanın özelliği olduğunu görebiliriz. Topraklarımzda boy atmış, 
hoşgörüsüyle ünlü "tasavvuf felsefesinin  "insan-ı kamil" dediği insanlık 
durumu değil midir bu? İlginç biçimde Marksist düşüncenin "tüm insan" 
kavramına yaklaşır. "İnsan-ı kamil" bireyselliği gelişmiş insan tekinden 
farklı  bir olgudur: Gerektiğinde bireyselliğini kardeşleri uğruna 
gönülülükle geriye çekebilen, bu çekilişi bireysel varlığı üstünde bir 
baskı olarak hissetmeyen kişidir. Gerçekten özgür bir ruh! 

Yaşamın görüngüleri hiçbir zaman yüzeysel ve yalın değil, tersine 
karmaşık; zıtlıkların tohumlarını barındırıyor içinde. Bağnazlığın 
yapısındaki doğa değiştirmiş coşku, tutku, enerji tohumlarını 
yadsıyabilir miyiz? Tutkunun saplantıya dönüşmesi, yasaklarla, 
tabularla önü kesilen coşkunun yalnızca tek bir kanalda -bağnazlığın 
amacı doğrultusunda- akabilmesi, insanın doğasındaki yaratıcı enerjiyi 
kolayca bağnazlığın yıkıcı devingenliğine aktarabiliyor, tarihteki ve 
günümüzdeki pek çok acı olayda tanık olduğumuz gibi. Din, ırk, sosyal 
sınıf bağnazlıkları toplumların ve bireylerin yaşantısını karartıyor, bazen 
söndürüyor. 

' Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Bağnazlığın kitleleri kolayca sarabilmesi ve aklın denetimi 
dışındaki eylemlere sürükleyebilmesi bu enerji aktarımıyla ilgili değil mi? 
Ve başka birşeyle, kendini ortak düşman (günah keçisi) karşısında 
kenetlenmiş bir gruba ait hissetmekle... İnsan tekiyle grup arasındaki en 
sağlam görünen bağ ne yazık ki hala ortak düşmana duyulan 
paylaşılmış öfke! Sanırım bu durum, insanlığın 20. yüzyılın sonunda 
hala süren görkemli sefaletini çok iyi yansıtıyor. ' " ' ! V M 

Bağnazlığın ruhsal derinliklerinde yatan, yaşamın neredeyse her 
alanında karşımıza çıkan temel sorunlar mı, yani insan tekinin koptuğu 
tümlükle (doğayla) yeniden kaynaşabilme özlemi ve çelişkisi?... 
Bağnazlık bu kopuşun, yani yalnızlığın acısını hafifletmek  üzere ortaya 
atılmış yalancı bir çözüm!.. Yalancı çünkü insanlığı, toplumu daha geniş 
alanlardan, birimlerden dar sınırlara parçalıyor ve sonra bu dar sınırın 
içinde bireysel farkları  ezen bir özdeşlik yaratmaya yöneliyor. "Bizim 
ırkımız", "Bizim mezhebimiz", "bizim kasabamız", "bizim futbol 
takımımız",vs. . , v , , _ - . . ,A t s t . , . . , , 

Oysa insanlığın özlemi, bireysel farkları  yok etmeyen ve bireysel 
farkların  bütünün uyumunu bozmadığı bir tümlüğe!.. "İnsan-ı 
kamillerden oluşmuş, doğayla dost bir topluma! 

Hoşgörü bizi (insanlığı) böyle bir toplum biçimine taşıyacak sihirli 
halı mı? * 

Yıkıcı bağnazlığın taşkın enerjisine karşın, hoşgörü bir denge ve 
dinginlik durumu. Tüm dengeler gibi çok kırılgan ve her an bozulmaya 
hazır. Hoşgörünün sürmesi, dengenin katılaşarak korunmasıyla değil, 
her an yeniden kurulmasıyla mümkün. Bu ise, insan için müthiş bir içsel 
devingenlik demektir; bireyin değişen koşulları her an yeniden 
değerlendirebilmesi... Bağnazın öfkesi devingen ve inancı kıpırtısızken, 
inancını tazelemek ve güçlendirmek için -doğruluğunu araştırmaya 
gerek bile duymadan- tek bir klişeyi yinelemesi yeterliyken, hoşgörüyü 
yaşam biçimi olarak seçen kişinin öfkesini durgunlaştırıp zekasını, 
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duyarlığını, hayal gücünü (kendisini başkasının yerine koyabilmek 
üzere) bilmesi gerekir. Ne kadar zor, değil mi? Çoğumuz bunu 
başaramıyoruz ve hoşgörüden "hoşgörü olmayan" durumlar doğuyor 
sonuçta! Hoşgörü aldırmazlığa, sorumsuzluğa, edilgenliğe kayıyor. 
Orda durmuyor, korkaklığa, ödüncülüğe, çıkarcılığa dek varabiliyor!.. 

Hoşgörü nerde biter, ilkesizlik nerde başlar? İlkeye bağlılık nerde 
biter, bağnazlık nerde başlar? İnsanın sadist güdüleri (diğerlerini 
denetim altında tutma gereksinimi) hangi noktada bağnazlığın 
sertliğinde donar? Kişinin mazohist güdüleri (bir diğerine veya 
diğerlerine teslim olma gereksinimi) hangi noktada sorumluluktan 
kaçmaya ve /veya kişiliksizleşmeye vıcıklasın? 

Aynı zamanda sürekli bir iç hesaplaşma olan hoşgörünün bu 
özelliği yeterince gelişmezse, denge durumunun durgunluğa, giderek 
tembelliğe ve ordan da mevcut durumun (dengenin) ne olursa olsun 
korunmasından yana başka tür bir bağnazlığa dönüşmesi kaçınılmaz 
değil midir? 

Sanırım, Doğu kültürlerinin hoşgörüsünün başına gelen budur! 
Birçok Doğu mezhebindeki insan sevgisine ve hoşgörüye dayalı 
inançların sonuçta "miskinler tekkelerinde" ete kemiğe bürünmesi bu 
çelişkinin acılı-gülünç somutlaşmasıdır. »"i , 

"Hoşgörü"ye Batı dillerinin çoğunda karşı düşen "tolerance" 
sözcüğü Latince "tolerare" kökünden geliyor. Dilimize "katlanmak", 
"tahammül etmek", "dayanmak" biçimlerinde çevrilebilir. Zorakilik tanısı 
besbelli "tolerare"de ! Kişinin toplum düzeni adına kendine uyguladığı 
baskı! "Katlanmak" Batı'nın genei tutumu "akılcılıkla" (rasyonalizm) 
birleşince, bireyin temel ve bencil kendini koruma güdüsü nasıl da 
kolayca dönüşebilir çıkarını kollama hesaplarına, ikiyüzlülüğe!.. 
Kendiliğinden duygular, içtenlik zayıflar;  kişi özüne yabancılaşır. Evlilik 
kurumu sevgisiz bir uzlaşmaya döner. Dinginliğin altında öfke tehlikeli 
biçimde birikir.Dünyanın en nazik erkeği İsveçli içince karısını döğebilir! 
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Burjuva toplumunun içyüzü... Gerçekten de Batı'yı izleyen Doğulu 
gözler makine işlevselliğiyle sorunsuz akan gündelik yaşamın altındaki 
dokulara, toplumun iskeletini oluşturan duyarsız uzlaşmaların dizgesine, 
röntgen ışını gibi ulaşabilir ve irkilir! < ; I 

Bir süre kendi toplumundaki "hoşgörü" pratiğini özler Doğulu, ya 
da özlediğini sanır. İlişkilerdeki insan ılıklığını, çıkar gözetmeden, 
beklentisiz sunulan sevecen ilgiyi, çocuksu rahatlığı... •'-"•• ' 

Dil toplumun bilinçaltının aynasıdır. Türkçe, anlatım biçiminin 
inceliğiyle insanı büyüleyen deyişlerle doludur; ama bir "atalar sözü" 
vardır ki, inceliğinin kıvrımlarından üfüren ıslık insanın kanını dondurur! 
"Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!" İşte Doğu'nun hoşgörüsü! 
Yılana bile sevecen davranmaya razı, yeter ki sokulmayacağını bilsin 
veya öyle sansın! Doğu'da insanlar sizin için herşeyi yapar, yeter ki ufak 
çıkarlarına dokunmayın! Doğu'da insanlar başkalarını zehirleyen boğa 
yılanlarına gülücük dağıtırlar... İşte size hoşgörü!.. Türkiye'nin aşmakta 
zorlandığı sorunlarının bir nedeni de yaralar kangren oluncaya dek 
aldırış etmeyen "Bana dokunmayan yılan çok yaşasın" hayat 
görüşünün inine çekiliveren vurdumduymazlar değil midir? ' " : 

' b S Kendisinden kat kat aşağı gördüğü mujikleri Kont Leo Tolstoy hiç 
kuşkusuz seviyordu, onlara karşı sonsuzca hoşgörülüydü, eli açık 
Doğulu bir toprak ağası olarak servetini dağıtırken elbette yüce 
gönüllüydü. Sadaka veren Tolstoy'u mu, insan kardeşi Dreyfuss için 
ayağa kalkıp "İtham ediyorum!" diye haykıran Zola'yı mı yeğleyeceğiz? 
Aklım ve gönlüm Zola'dan yana! İlkesiz hoşgörü insan kardeşlerimizin 
koşullarında ancak geçici iyileşmeler sağlayabilir, çoğu kez koşulları 
kötüleştirir; bir başka atalar sözü "Merhametten maraz doğar," der! 

İnsanlığın kardeşliğini toplumsal yaşam pratiğine geçirmeyi 
hedefleyen ilkeler "Batı düşüncesinden" doğdu; zaman zaman bu 
kardeşlik, özdeşliği zorunlu kılan totaliterliğe sapsa da, ilkeler düşe 
kalka günümüz demokrasilerine dek uzandı ve daha da gelişti. 
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Batı düşüncesi, insan soyunun diğer canlılardan üstünlüğüne ve 
ayrıcalığına inanan Hristiyanlığın etkisinde serpildi, yüzyıllar boyu. 
Kapitalizm ve liberalizm bireyin biricikliğini, özgünlüğünü vurguladı. 
Bireysel özgürlüğün öbür yüzü yalnızlık ve iletişimsizlik olabiliyordu. • 

"Cehennem başkalarıdır." der Sartre! "Cehennem içimizde." der 
psikiyatri! Birbirine ters düşüyor gibi görünse de, ortak bir paydası vardır 
bu iki görüşün! "Ben" ve "öteki"nin ayrılığını vurgulamak.. Bu ayrılığa 
isyan edercesine bağırır şair Rimbaud "Ben başkasıdır!" Tutkulu tensel 
aşk ayrılığa başka bir acılı başkaldırı değil midir? 7 v . 

Kadın-erkek ilişkisine erkeğin yalın tensel açlığı temelinde 
yaklaşan (2), tutkulu bütünleşmeye soğuk bakan Müslümanlık, kadın 
bireyle erkek birey arasında yok saydığı sürekli bütünleşmeyi topluluk 
ruhunda gerçekleştirmeyi başarır. 

İnsan soyunun diğer canlılara göre ayrıcalığını dokundursa da 
vurgulamaz. Müslümanlık, kervan yollarıyla ulaştığı Uzak Doğu'nun 
canlılar kardeşliğine inanan felsefesinden  etkilenmiştir belki de; sıradan 
Müslümanlık pratiğinde insan tekinin kitlenin dışında bir varlık 
olamaması biçiminde kendini belli eden bu durum sufilikte, Tann'nın 
tüm evreni doldurması ve bireyin sonuçta ölümle Tann'ya ulaşabilmesi 
düşüncesine billurlaşmıştır. 

Ruhun evrimleşmesini vurgulayan tasavvuf elbette insana 
hoşgörüyle yaklaşır. Ancak ruhun madde ötesi özgürlüğüne 
dokunmazken, ruhu içeren gövdeye, gövdenin doğal ve toplumsal 
gereksinimlerine önem verir mi? Doğulu halkların demokrasiye 
geçişlerini geciktiren nedenlerden biri, toplumun birimi olarak bireyi 
görmemeleri değil mi? "Yetkin yurttaş" olma aşamasından geçilmeden 
"insan-ı kamilliğe" ulaşmak, yüzyıllar boyu ancak birkaç kişiyi 
taçlandıracak bir rastlantıdan ibarettir! Yalnızca rastlantı... Böyle 
rastlantısal bir büyük insanın, "Ateşe tapsan da, tövbeni bozsan da gel" 
diye insan kardeşlerine seslenen bir gönül insanının kentinde, O'nun 
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yaşamından yediyüz yıl sonra, otellerin yobaz yangınlarından ürküp 
kapılarını bir başka büyük insana kapattıkları bir kentte, böyle 
kentlerin bulunduğu acılı ülkemizde, geçmişin hoşgörüsüyle övünmek 
acılı bir güldürü değil midir? ; ;i „...•;-

Doğulu ve Batılı halklar değişen dünya koşullarının sonucu, 
kolaylaşan ulaşımla ve iletişim ağlarıyla birbirleriyle ilişkiye giriyorlar ve 
demokrasiyi deniyorlar. Dünyaya şimdilik egemen Batı'nın Doğu'ya 
bakışının "öteki" kavramında odaklandığını biliyoruz. Birlikte yaşamak 
Batılının bakışını ne denli etkiliyor? Doğulu halklar insanı gövdesi, aklı, 
duyguları, toplumsallığı ve özel yaşamının gizliliğiyle dokunulmaz bir 
bütün ve toplumun temel birimi adeden bugünkü demokrasi kavramına 
ne kadar yaklaşabiliyorlar? Toplumun temeli olarak bireyi değil 
"cemaaf'i gören Doğulu halklar?.. 

Farkların birlikte varolması gerektiğini vurgulayan günümüz 
Batı'sının "çoğunlukçu" değil "çoğulcu" demokrasi anlayışı, Doğulu 
azınlıklar söz konusuysa, bireysel farklarla,  dar gruplara ait farkları 
terazinin ayni kefesinde tartarken, çok temel bir çelişkiye ve yanılgıya 
düşmüyor mu? Sorunsalı somutlaştıralım: Çoğulcu demokrasi adına 
yola çıkan örneğin bir feminist, "kadın sünneti" geleneğini sürdüren kimi 
Doğulu halkların bu uygulamasını, değişik etnokültürlere saygı duymak 
adına nasıl onaylayacak? Ayni feminist, ırzına geçilen kadını aile içinde 
yargılayıp infaz eden etnokültürlere de saygı duyacak mı? Batı, 
etnokültürlerin insan tekine uyguladığı baskı konusunda acaba  neden 
Doğu'nun "görmez-duymaz-konuşmaz, üç maymununu" oynuyor? 
Hayvan haklarını savunan bir çevreci, Doğulu hakların "kurban" 
geleneğine karşı nasıl tavır alacak? Güneşin, denizin genç gövdelerin 
gelişimine ne denli faydalı olduğunu bilen bir sağlık bilimleri uzmanı, 
kadınların denize girmesine izin vermeyen, kız çocuklarını bile karanlık 
kumaşlar içinde bohçalayan Doğu geleneklerine nasıl tepki verecek?! 
Doğulu halkların demokrasiyi bölüşmesine sıra gelince, Batılıların eskil 
- ' - U U j . * V . ' 1 V v j f V " ! ! " V . ç i ; - . i * « m j . •>(•;:• ••;• - - v  * t î j - - . ; * • : . . • • • • ' : < ' , 
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Doğu gelenekerinin sürdürülmesine karşı takındıkları hoşgörülü(!) tavır, 
"ben-öteki" çelişkisinin ve "öteki"nin dışlanmasının tarihsel yöntemi olan 
"emperyalizm"in zorbalığını daha uygar bir kılıkla değiştirmesi midir 
yoksa?., v 

İnsanın doğayla ilişkisinin temelden sarsıldığığı bir dönemdeyiz. 
İnsanlık ya doğayla sevecen bir uzlaşma kurabilmeyi öğrenecek, ya da 
yüzyıllar sürmüş hoyratlığımız yüzünden doğa bizi cezalandıracak! 
Dünyanın yaşadığı tüm politik ve ekonomik sarsıntıların dibinde 
doğayla ilişkimizdeki bunalım yatıyor! Böyle bir ortamda hiçbir kavram 
eski içeriğiyle yetinemez. Tüm kavramlar yeniden tanımlanmaya 
muhtaç! "Hoşgörü" de öyle... 

Büyük Hesse'yi ve büyük Yunus'u anarak bitirmek istiyorum: 
"Doğu ayrı, Batı ayrı birer bütünlük değildir yalnızca; tüm bunların 
üstünde olan bir bütünlük daha vardır; adı insanlıktır. Herkes bu 
gerçekleri bilir, ama herkes 'hissedemez'" (3) Hesse'nin bu sözleri, 

"Aşkından yanar yüreğim "Biz kimseye kin tutmayız 
Yandığım bana hoş gelir Kamu alem birdir bize" (4) 
Hakkı gerçek sevenlere * i" < 
Cümle alem kardeş gelir" 

diyen Yunus'un şiirine, altıyüz yıl sonra gelen bir yankı gibidir... 

Dünyada henüz hoşgörünün varolduğuna inanmıyorum! "Öteki" 
ile aramızdaki derin kardeşlik bağını "hissedemedikçe", hoşgörü 
farklara  saygılı Batılının açısından kibirli bir "horgörü", Doğulunun 
açısından Batılıya bir tür "yaranma" olarak kalmaya yargılıdır. 

Hoşgörünün henüz varolduğuna inanmıyorum ama, Doğulu ve 
Batılı özelliklerin kaynaşmasından bir gün doğacağına inanıyorum. Ve 
ülkemin tüm acılarının ve yetersizliklerinin bilincinde olarak gene de, 
geçenlerde hoşgörüsüzlüğün şiddete dönüşüp saldırganlaşması 
sonucu yitirdiğimiz değerlir sanatçımız Onat Kutlar gibi, "Ne mutlu ki bu 
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ülkede doğdum." diyorum; zira hem Doğu'nun hem Batı'nın kuşbakışı 
görülebildiği tek yer, belki de burası! A A « IA s 
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FARKLI BOYUTLARI İLE HOŞGÖRÜ 

"  _ Prof.  Dr.  İpek  GÜRKAYNAK  () 
1995'in başından buyana hoşgörü konusunda yazılan sayısız 

yazıda, bu kavramın, tolerans ve müsamaha kavramları ile 
karşılaştırması yapıldı. Yine aynı süre içinde, "hoşgörü, farklılığa 
tahammüldür", "hoşgörü, dinlemeye zaman ayırmaktır" gibi kısa 
tanımların ya da sloganların ortaya atıldığını gördük. 

Hoşgörü kavramının, hoşgörülü olmanın erdemini kimse 
yadsımadı bugünedek. Ancak, kimi kez "Hoşgörü ve Sınırlan" başlıklı 
ulusal sempozyum düzenleyerek, kimi kez "Hoşgörmüyorum" başlıklı 
yazı yazarak, bu konuda düşünen hemen herkes, hoşgörünün, "kime 
karşı", "ne zaman", "hangi koşullar altında" gösterilebileceği ya da 
gösterilemeyeceği üzerinde durdu; hoşgörünün sınırsız olamayacağını, 
olmaması gerektiğini, bir başka anlatımla, hoşgörü ilkesinin içerikten 
bağımsız olmadığını, herşeyi kabullenmek ya da tepkisizlik anlamına 
gelmediğini vurguladı. 

Özetle; Çocuk istismarını, kadına yönelik şiddeti -genelde 
şiddeti-, çevrenin yağmalanmasını, daha birçok toplumsal ya da 
bireysel yanlışı ya da duyarsızlığı "hoş" mu göreceğiz? Ya da bunlara 
katlanacak mıyız; müsamaha mı göstereceğiz; toleranslı mı olacağız? 
Öyle yaparsak, "hoşgörülü" oluruz? Kuşkusuz hayır. 

Ben biraz da daldan dala konaak, bütünlüğe, sistematikliğe 
pek dikkat etmeyerek, konuya ilişkin görüşlerimi paylaşmak istiyorum 
sizlerler. K J\ J\ A ^ A 

' ? — w , t . ; , . , . - , . - ' v f ' ' . 

Bu yılın Şubat ayında, "Öteki imgesi" konulu bir uluslararası 
toplantıya katıldım, Amerika Birleşik Devletlerinde. Bu toplantının bir 

* Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi '" * 
-  •  •  İr-" 
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bölümü, katılımcıların kimi ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarını ziyaret 
etmelerini, buralarda daha barışçı ve insancıl bir eğitim için yapılanları 
izlemelerini ve kimi derslere girmelerini içeriyordu. Bu çerçevede, bir 
ortaokulda "Hoşgörü" dersine girdim. Öğretmen, öğrencilerden 
hoşgörüyü tanımlamalarını isteyerek başladı derse. İlk yanıt bir kız 
öğrenciden geldi: "Başka insanların geleneklerine, alışkanlıklarına vb. 
katlanmak" ("to put up with other people's customs, habits, ete"). 
Öğretmen ve diğer öğrenciler bu tanımı alkışladılar. Aynı derste 
konunun tartışılması sırasında, "başka insanların bu gelenekler, 
alışkanlıklar vb. doğrultusunda yaşama haklarını kabul etmek", 
"başkalarını - farklılıklarından dolayı- katı bir biçimde yargılamamak", 
"Başkalarını dinlemek", "kendimizi tanımak ve sevmek" gibi ekler 
yapıldı tanıma. O gün orada tartışma konusu yapılmadı ama, umarım, 
yukardaki son sözü söyleyen, "kendimizi tanımak ve sevmek" diyen 
genç, şunları anlatmak istemiştir: Hoşgörülü olabilmenin önkoşulu 
kendimizi gerçekçi bir biçimde tanımak ve sevmektir. Kendimizi 
seversek, başkalarını küçültmek, aşağılamak yoluyla kendimizi önemli 
bir konuma getirmek ya da bu yolla kendimize kimlik sağlamak gereği 
duymayız. 

Hoşgörüyü, "toplumsal ve kültürel farklılaşma ile temas" ile 
ilişkilendiren görüşler var. yabancı olandan kaygılandığımız, 
ürktüğümüz, korktuğumuz savından kalkarak, farklılıkları  tanır, onlarla 
içice olursak, hoşgörülü olmanın kolaylaşacağı öne sürülüyor. O 
nedenle de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, kimi Batı ve Kuzey Avrupa 
ülkeleride, farklılık eğitimi (diversity training) genel adı altında dersler 
veriliyor, çalışma grupları, atölyeler düzenliyor; aynı amaçla, drama 
grupları kuruluyor. .., (; -. ;Hi,.n -™u-.y  . _u:..,- I..-.-A şav. 

Eğitim, yaş gibi toplumsal/demografik değişkenlerin ya da 
kedine saygı, yetkecilik, ben merkezlilik gibi psikolojik değişkenlerin 
bağımsız değişken olarak ele alınıp, bunların, "siyasal hoşgörü", "ırk 
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hoşgörüsü" gibi kavramlarla ilişkilerine bakılan çok sayıda araştırma 
var. Demografik değişkenlere ilişkin bulgular çelişkili. Biraz bakalım 
bunlara: Önce eğitim: Eğitimin bireyi farklı  fikirlere  ve kişilere daha açık 
ve bireyin onlarla karşılaşma olasılığını daha yüksek hale getirdiğini 
öne süren araştırmalar var. Bir başka anlatımla, kişi, fikirlerin  serbestçe 
alınıp verilebilmesinin gerekli olduğunu, farklı  olmanın da mutlaka kötü, 
olumsuz ya da tehlikeli olmadığını öğreniyor eğitim süreci içinde. 
Kimisine göre de eğitim düzeyi yüksek olan kişiler, olmayanlara görece, 
aslında daha hoşgörülü değiller; yalnızca, eğitimli kişiler, toplumun 
kabul edeceği tepkileri vermeyi -yani, hoşgörülü imiş gibi davranmayı-
öğrenmiş oluyorlar eğitim süreci içinde. 

Tüm bunlara karşılık, kimi araştırmalar, eğitimin hoşgörü 
üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını, ya da, eğitim düzeyi ile hoşgörülü 
olma arasında bir ilişki olmadığını gösteriyor. O zaman denebilir ki, 
yurttaşlık bilgisi dersleri ile, bilişsel süreçlerle uğraşarak hoşgörü 
açısından biryerlere varmak zor. Önemli olan, yetiştirme ve 
toplumsallaştırmada özen göstermek, model oluşturmak. Gerçekten de 
kişilerarası şiddetin en belirgin belirleyicisinin (özelikle erkek) çocukların 
toplumsallaştırılmasında saldırganlığa verilen yer ya da gösterilen 
hoşgörü olduğunu gösteren çalışmalar var. 

Gelelim yaş konusuna: Genel sonuç, yaşla hoşgörü arasında 
olumsuz bir korelasyonun varlığı. Deniliyor ki, insanlar yaşlandıkça 
varolan tutumlarına katı bir biçimde bağlanıyorlar ve dolayısıyla tutum 
değişimi zorlaşıyor. Böylece de hoşgörü düşüyor. Buna, "artan 
inatçılık" (benim deyimimle "yerinde sayarlık") denencesi deniyor. Kimi 
araştırmalar bu denenceyi doğruluyor. Bu araştırmalar 60-65 
yaşlarından başlayarak ikinci bir hoşgörülük döneminin ortaya çıktığını 
da buluyorlar. 

Yaş ve hoşgörü ilişkisi konusunda ikinci bir denence, 
"yaşamboyu açıklık/esneklik". Buna göre insanların yaşlandıkça 
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katılaşmaları değil, tersine, artan deneyimlerinden kaynaklanan bir 
esneklik kazanmaları bekleniyor. Sonuçları bu denenceyi doğrulayan 
araştırma sayısı 2-3'ü geçmiyor.. >( • ** 

Araştırmalarda doğrulama oranı en yüksek olan, "etkiye açık 
yıllar" denencesi. Yani, aşağı yukarı 25 yaşındaki kişilerin, hoşgörü 
düzeylerini arttırıcı etki yapabilecek olan faklı deneyimlere açık olmaları, 
ondan sonra da kendilerini dış etkilere kapamaları söz konusu oluyor. 

Suna da değinilmeli ki, yaşlı kuşakların genç kuşaklara 
görece daha az hoşgörülü olduğu bulgusu, genç kuşakların daha 
eğitimli olmalarından da kaynaklanıyor olabilir. Kuşkusuz, eğer eğitim 
düzeyi ile hoşgörü düzeyi arasında olumlu korelasyon olduğunu öne 
süren görüş doğru ise geçerli olacaktır bu sav. 

Biraz da psikolojik değişkenlere bakalım. Araştırmalar düşük 
hoşgörünün düşük özsaygı ile elele gittiğini gösteriyor. Bunu şöyle 
yorumlamak olası: Düşük özsaygının toplumsal öğrenme sürecini ve 
toplumsal değerleri öğrenme güdüsünü kösteklediğini biliyoruz. Bu 
durumda, toplumda geçerli değer yada norma hoşgörü olduğu zaman 
bile, düşük özsaygıya sahip kişilerin bu soyut kavramı öğrenememeleri 
doğal. 

Hoşgörü ile ilişkisi açısından araştırılmış olan bir başka 
psikolojik değişken de, yetkecilik. Yetkeci kişilik yapısı, boyun eğmeyi, 
dış gruplara saldırganlığı, katı ve önyargılı düşünce yapısını, belirsizlik 
hoşgörüsüzlüğünü, öteki kişilere güvensizliği beraberinde getiriyor. 
Böyle bir yapıda, hoşgörü aramak olası mı? 

Benmerkezli kişiler de, duygudaşlık yetileri düşük, enerjilerinin 
çoğunu kişisel ve temel gereksinmelerini karşılamaya yönelten, bu 
nedenlerle de hoşgörü gibi soyut kavram ve fikirler  ilgi alanlarının 
dışında kalan kişilerdir; zira bunlar, somut, hemenliği olan, anlık erekler 
peşindedirler. Bu sava doğru ise, Maslovv'un gereksinimler hiyerarşisinin 
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üst basamaklarına çıkıldıkça hoşgörü düzeyi artmalı. Gerçekten de, 
araştırmalar bu sonucu ortaya koyuyor. 

Yukarıda sözü edilen ve kimi başka psikolojik ya da kişilikle 
ilgili değişkenleri, "psikolojik güvence" adı altında toplayan bir 
araştırmada da bununla hoşgörü arasında güçlü bir olumlu ilişki 
bulunuyor. 

Özetlersek: insanlar, toplumsal/siyasal açıdan karmaşık bir 
çevre içinde yaşayabilmeye hazır olma -psikolojik olarak hazır olma-
konusunda birbirlerinden farklıdır.  Psikolojik değişkenler toplamı, kişinin 
gerçeklerle ve toplumsal deneyimlerle yüzyüze gelme; bunları yaşama, 
değişken, karmaşık ve tehdit edici bir dünya ile başaçıkma yetenekleri 
ile bağlantılı. Bu yüzyüze gelme ve başaçıkma işlevini yerine 
getiremeyenler, hoşgörüsüz olmak yoluyla kendilerini ve kendi 
dünyalarını koruma çabasına giriyorlar. 

,.:. Çeşitli araştırmalarda ele alınan değişkenlerden biri de tehdit 
unsuru. Özellikle düşük eğitim düzeylerinde, kişilerin, tehdit hissedince, 
tehdit algılayınca, hoşgörüsüzleştikleri bulunuyor. Kuşkusuz bu bulgu, 
tehdit unsuru olmadığı anda hoşgörünün varolacağını göstermiyor. 
Gösterse idi, 1950'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 
toplumsal uzaklık araştırmalarında, aralarında Türklerin de olduğu bir 
dizi ulusa ve ırka yöneltilen önyargıları - hoşgörüsüzlüğü-, ya da Dünya 
Değerler Araştırmasında, ülkemiz insanının, aralarında "başka ırktan 
olanlar"ın da bulunduğu bir dizi insan grubu ile komşu olmak 
istemeyişini nasıl açıklardık? 

Dahası , tehdit algısı ile hoşgörü arasındaki olumsuz ilişkinin 
tersine işlediğini, yani tehdit algıladığımız zaman hoşgörümüzü yitirmek 
yerine, zaten hoşgörüsüz ve önyargılı isek, tehdit altında olduğumuz, 
"düşmanlarla sarılı olduğumuz duygusuna kapıldığımızı, ya da bunları, 
saldırganlığımızı mantığa bürüme amacıyla öne sürdüğümüzü savlayan 
görüşler de vardır. , 
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Tüm bu karışık ve çelişkili bulguların içinden nasıl çıkacağız? 
Bunları nasıl bir mantık ve yorum çerçevesine oturtacağız? Benim 
önerim şu: Bunu yapmaya kalkışmayalım bile. Zira önemli olan o değil. 
Peki bana kalırsa önemli olan ne? 

r m Toplumsal sorumluluk bilinci diye bir kavram var, çok 
önemsediğim. Kişinin toplumsal sorunlara ilişkin olarak bireysel 
sorumluluk duyması ve duyduğu bu sorumluluğun gereklerini yerine 
getirme çabası içine girmesi. Başka kavramlar, başka olgular da var 
önemsediğim ve aktarılabilmesine -öğretilmesine demek istemiyorum-
aktarılabilmesine değer verdiğim. Neler bu kavramlar ve olgular? 

Demokrasi, barış, çatışmaların/uyuşmazlıkların barışçı yollarla 
çözülmesi, işbirliği, katılım, örgütlenme ve grup içinde karar verme, 
duygudaşlık, iletişim becerilerine -etkili dinleme dahil- sahip olma, sivil 
toplum tutumları geliştirme, hak ve sorumluluklara sahip çıkabilme, 
esneklik, vb. Düşünüyorum ki, işte bunların aktarılması başarılabilirse, 
bunlar için gerekli olan beceriler verilebilirse, işte o zaman, "hoşgörü" 
adını verdiğimiz, ama tanımında, sınırlarında ve içeriğinde anlaşmakta 
güçlük çektiğimiz olgunun tartışılması önemini yitirecektir zira "insan" 
insanlar yetiştirilmesi başarılmış olacaktır. 

1'Û. ' - : 'VXİ>- . , . '~ll--:ı-":C; 
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Konuşmama, hoşgörünün bir tanımını yapan Maurice 
Crasston'ın ifadesiyle başlamak istiyorum: "Hoşgörü, sevilmeyen ya da 
onaylanmayan birşeyin varlığına tahammül etmektir. Hoşgörü, özgürlük 
ve serbestlikten apayrı bir kavramdır." 

Jean Bauberot ise "Özgürlük dediğimiz şey hoşgörü adını 
verdiğimiz kavramdan doğmuştur" diyerek hoşgörünün özgürlüğü de 
kapsadığını vurgulamıştır. 

Aynı konuda Bobio daha anlamlı bir tanımla "Hoşgörü 
kavramının kalbinde, farklı  olanların barış içinde, ayırımsız ve birarada 
yaşamaları duygusu yatar" diyor. 

Bu tanımlara dayanarak hoşgörünün bir tür kayıtsızlık, ilgisizlik, 
umursamazlık olmadığını belirtmek gerekiyor. Yüzeysel bakıldığında 
aldırmazlık gibi görünen hoşgörünün kolay elde edilebilir bir erdem 
olmadığı kuşkusuzdur. Zira birey, özgürlük anlayışını benimsediği ve 
savunduğu ölçüde hoşgörülüdür. Bu nedenle kimi düşünürler hoşgörü 
için "benimseme ile yadsımanın diyalektiği" tanımını uygun 
görmüşlerdir. .,.,_.,. - . t -.**&-*'•  / j T . - . - -. 

•  Herkese karşı hoşgörünün ve demokratik değerlere saygılı 
olma uğraşının temelinde ise iki öğe öne çıkmaktadır: Eğitim ve hukuk. 
Bu iki çıkış, hem ulusal, hem uluslararası geçerliliktedir. Ancak bu 
çıkışlardan sadece tekinin gündeme getirilmesi veya tercih edilmesi, bir 
değer ifade etmemektedir. Başka bir anlatımla eğer insanların 
benliklerine eşitlik anlayışlarına hoşgörüyü yerleştirmek genel bir 
amaçsa bu amacın yeşerebileceği ortam demokratik hukuk düzeni ile 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 



40 

ulusal ve uluslararası ölçeklerde hoşgörüyü hedefleyen eğitim 
sistemleridir. ; •.*,. 

Ancak öyle görünüyor ki hoşgörünün dünya genelinde 
demokrasinin ve eğitiminin tabanına yerleştirilmesi, şimdilik bir amaç 
ve idealdir. Çünkü insanlık henüz, kültür, renk, ırk, etnik, inanç 
farklılıklarına  dayalı mücadele evrimini tamamlamamıştır. 

Eğitime yön verecek hoşgörü kavramının boyutları değişik 
açılardan irdelenmekte ve tartışılmaktadır. Örneğin: geçerliliği 
tartışmasız olan bir tanımda şu üç boyut vurgulanmakadır: 

1. Başka grupları, inançları ve pratikleri, herhangi bir kategorik 
değerlendirmeye tabi tutmayan esnek ve anlayışlı bakış, 

2. Hak ve ayrılıkların çeşitliliğine olanak tanıma, _ _/ . _ 

3. İnançların, pratiklerin ve kültürlerin çok çeşitli olabileceğini 
kabullenme hiçbir inancı ya da kültürü yadırgamama. 

Bu üç boyut, hoşgörü eğitimi literatürüne Jane Ferrar'ın 
1976'da yayınlandığı "Hoşgörünün Boyutları" (The Dimentions of 
Tolerance) makalesiyle girmiştir. ' 

Diğer yandan "Hoşgörüye Bilimsel Bakış" başlıklı bir 
makalesinde Barrington Moore Jr. şöyle diyor: "Her türlü hoşgörü 
kavramının özünde yatan asıl öğe, düşüncelerin sınanması için sürekli 
gelişen ve değişen bir sürecin izlenmesidir. İşte gerçek hoşgörü budur." 
^ j ^ 3 a ^ a a 

* Hoşgörü üzerine çalışmalar yapan Rokeach ise "Açık ve Kapalı 
Zihin" adlı eserinde, en çok "katılık" ve "önyargı üzerinde durmakta, bu 
iki tutumun, hoşgörüsüzlüğün başlıca belirtileri ya da özellikleri 
olduğunu ileri sürmektedir. "•'" 

Samuel Stouffer  ise hoşgörü eğitimi için deneysel ölçütler 
önermekte ve sonuçta "hoşgörü eşittir izin vermek" demektedir. 
Stouffer'e  göre hoşgörü, "katı olmamak", "önyargılı olmamak", "izin 
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verici olmak" gibi üç özelliğe mutlaka sahip olmalıdır. Zira bu üç etken, 
birbiriyle ne kadar ilişkili iseler de özdeş değillerdir. 

1933'te yayınladığı uzun bir makaleyle aynı konuya eğilen 
Samuel Huntigton da, hoşgörüyü ve bunu sağlayacak eğitimin üç 
boyutunu "siyasal hoşgörü", "toplumsal hoşgörü", "kültürel hoşgörü" 
olarak vermektedir. Bu üç boyutun gerekliliği konusunda da; 20. yüzyıl 
sonunda soğuk savaşı gündemde tutan bloklaşmaların yıkılmasının 
hoşgörüyü daha karmaşık bir duruma getirmiş olmasını, son dönemde 
iyimserlikten çok karamsarlığı gerektiren tabloların ortaya çıkışını, 
ırkçılık ve toplumsal hoşgörüsüzlüğün Avrupa'da bile etkili olmaya 
başlamasını, etnik önyargıların akılcılık ve hoşgörü normlarını yıkmaya 
yönelişini, etnik-merkezciliğin (etnosantrizm) en ciddi tehlikeler arasında 
yer almasını ve uygarlık çatışmalarının giderek daha olası oluşunu 
başlıca gerekçeler olarak sıralamaktadır. 

Huntigton'a göre, kültürel kişiliklerin kendilerini ifade etmede 
hoşgörülü olmaları ya da uzlaşabilmeleri güçtür. Ayrıca kültürel kimlik, 
uygarlık kimliği yakın gelecekte daha da önem kazanarak dünya, 
olasılıkla 7-8 büyük uygarlık ilişkisiyle şekillencektir. Yine Huntigton, en 
güc işi ise kökden dincileri hoşgörü çizgisine çekmek olarak 
görmektedir. Çünkü kökdendinciler, kendi dinlerine ait normların ahlaki-
eğitsel üstünlüğünü tartışmaya bile izin vermemekte, kendi dinlerinden 
olmayanların yaşam tarzlarını reddetmektedirler.  A 

Öte yandan, tüm insan haklarının hayata geçirilmesi, 
demokrasilerin, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamların gelişmesi 
hoşgörü eğitiminden geçen, hoşgörüye giden yollar olarak görülmekte; 
hoşgörünün dünya genelinde inşa edilmesi için yarım yüzyıldır çaba 
sarfedilmektedir.  Bu noktada, hoşgörü eğitimi, insan haklarının en 
başında temel bir hak olarak belirmekte, bu eğitimin verilmeyişinin veya 
farklı  verilişinin, dünyadaki dengesizlikleri daha arttıracağı endişesi 
doğmaktadır. 
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Bu nedenlerdir ki 1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi'nin 26. maddesinde hoşgörü eğitimi vurgulanmış, ayrıca 18, 
19, 20, 27, 29 ve 30. maddelerinde de hoşgörü kavramından 
sözedilmiştir. 

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni kabul 
ederek insan hakları standartlarını belirlemiş olması yüzyılımızın önemli 
bir başarısıdır. Bu bildirge hiç kuşku yok ki hoşgörü eğitimi için de 
evrensel bir anayasa niteliği taşımaktadır. ' *»« v « v 

Bildirgedeki standartlar, insanlığa düşünce ve vicdan özgürlüğü 
yanında inanç özgürlüğü de vaat etmektedir. Ancak bu, 20. yüzyıl 
biterken bile gerçekleşmemiş, küresel ölçüde yaygınlaştırılmamıştır. 20. 
Maddedeki "Ayırımcılık, düşmanlık ve şiddet davet eden dinsel nefret 
beyanı"nin yasaklanmış olması da pratikte bir yarar sağlamamıştır. 

* 1965 tarihli "Irk Ayrımcılığının Tasfiyesi Sözleşmesi"de yine 
hedeflenen amacı 30 yıldır sağlayamamıştır. Tüm bu olumsuzlukların 
nedeni ise hoşgörü eğitiminin, aile, okul ve toplum eğitimlerinin temeline 
yeterince yerleştirilmemiş olmasıdır. 

25 Kasım 1981'de kabul edilen "Birleşmiş Milletler Din ya da 
İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılığın Tasfiyesi 
Bildirgesinin 5. Maddesi, ebeveynlere çocuğa, din ve inanç eğitimi 
verme hakkını tanımakla birlikte din ya da inanca dayalı her türlü 
ayrımcılıktan çocuğun korunmasını, çocukların anlayış, hoşgörü , 
halklararası dostluk ve barış, evrensel arkadaşlık, başkalarının din ya 
da inanç özgürlüklerine saygı duyma ruhuyla yetiştirilmelerini de 
öngörmektedir. 

Yine 1981 "de kabul edilen "Afrika İnsan Hakları Sözleşmesinin 
28. maddesinde de "Her birey, ayırım yapmaksızın başkalarına saygı 
göstermek, onları gözetmek, karşılıklı saygıyı, hoşgörüyü oluşturmak, 
korumak, güçlendirmek göreviyle yükümlüdür" denilmiştir. 
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" Fakat tüm bunların hayata geçirilmesi için Prof.  Kevin Boyle'ın 
vurguladığı gibi, hoşgörü eğitimi gerekmektedir. Gerek uluslararası 
camiada gerekse bölgesel kuruluşlar aracılığı ile atılan adımların 
yetersiz ve etkisiz kalışı da şüphe yok ki hoşgörü eğitiminin 
yetersizliğindendir. Birleşmiş Milletler'in, ulusları hoşgörülü olmaya her 
çağırışı da temeldeki bu boşluktan dolayı sonuçsuz kalmaktadır. 

Su halde, sözleşmelerin, çağın lan n hayata geçirilmesi, 
hoşgörü eğitiminin veya daha doğru deyimi ile hoşgörüye dayalı 
eğitimin tüm kuralları ve kurumları ile temellendirilmesine bağlıdır. 

-£-?.'•>" Türkiye olarak bizim bir şansımız ve kaydettiğimiz aşama, 20 
yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu'nun, esasta demokrasi ve hoşgörü eğitimini öngörmesidir. Bu 
yasanın temel amacı bilindiği gibi "iyi insan, iyi vatandaş, ekonomik 
açıdan kendi kendine yeterli, insan haklarına saygılı" insanlar 
yetiştirmek ve bu insanların oluşturduğu demokratik toplumu 
kazanmaktır. 

Hoşgörü eğitimine geçişte önemli bir sorun, bugüne kadar, 
hoşgörüden çok hoşgörüsüzlüğe veya daha ılımlı bir ifadeyle hoşgörü 
oranında hoşgörüsüzlüğe de gerek duyan ve bunu eğitim için koşul 
sayan disipline dayalı geleneksel eğitim sistemlerinin geçerli ve yaygın 
olmasıdır. İtiraf edelim ki "disiplin", hoşgörüsüzlüğü örten, onu "ciddiyet" 
ve "düzen" kavramlarıyla gizleyip süsleyen bir kılıf sayılageldi. Oysa 
artık, çağdaş dünyanın bir üyesi olmak için, demokratik ve hukuksal 
açılardan olduğu kadar eğitsel açıdan da yeni bir çerçevenin çizilmesi, 

3 ^ 3 j S S S ' 

eğitim geleneklerimizde" hoşgörü boyutlarının öne çıkartılması, 
bunların çağdaş hoşgörü normları ile zenginleştirilmesi kaçınılmaz 
görünmektedir. 

Aksi halde insan hakları ve hoşgörü standartlarını kabul etmiş 
olmak, uluslararası kaynaşmaya ve işbirliğine hazır olduğumuzu beyan 
etmek, bu yöndeki sözleşmeleri, bildirgeleri imzalamak bir temenni ve 
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ideal ötesinde hiçbir anlam ifade etmiyor. Dahası, gelişmiş ülkelerde de 
insanlığa ya da insanlara hoşgörüyle bakılmadığı savlarını yinelemek 
de bir anlam ve değer taşımıyor. > •/.:'.<-M  r a j - n A 

S O N U Ç : " * " ' • " " • . ' • • : 

Dünya üzerinde hoşgörüsüzlük bulutları hergün biraz daha 
yoğunlaşıyor. Bunların gölgesi, şurada burada etnik savaşlar, ırk 
çatışmaları, önyargıların geri dönüşü, uygarlıklar arası karşıtlıklar 
olarak somutlaşıyor. Şu halde ivedi olarak uluslararası ve ulusal 
düzeylerde eğitimin temeline hoşgörüyü oturtmak gerekmektedir. Ancak 
bu sayede gelecek kuşakları, bizim önleyemediğimiz veya sebep 
olduğumuz açmazların dışında tutabiliriz. « *-

Gözlemlerimiz hepimize aynı acıları yaşatıyor. Düşmanca 
rekabetler, tarihin unutulmuş sayfalarındaki intikamların hortlatılması, 
giderek artan güvensizlik, yakın vadeli bir barışı olanaksız kılan etnik 
ve dinsel çatışmalar, nefretler,  ayrımcılıklar. 

Bu acı tablo ve insanlık ayıbı, sürekli gelişme gösteren 
demokrasi, insan hakları ve hoşgörü çağrıları ile akıl almaz bir çelişkidir. 
Kitle iletişim araçlarının, sokaktaki adamdan en aydına kadar herkesi 
etkilediği bir dönemde bu çelişkiyi gidermenin de tek yolu yine 
demokrasiyi ve hoşgörü eğitimini öne almaktır. Çünkü küresel boyutta 
da olsa insanlığı tehdit eden her kötülüğün yenilmesi için aklın ve 
sağduyunun bulacağı başka çözümler yoktur. 

Gerçi, yüzyıllardır süregelen otorite-disiplin eğitimlerini bütün 
yönleri ve sistemleri ile bir anda hoşgörü eğitimine dönüştürebilmek ve 
bundan hemen başarılı sonuçlar beklemek mümkün olmayabilir. Fakat 
en azından ve öncelikle, ailelerimize, çocuklarını erdemli, anlayışlı, 
sabırlı yetiştirmelerini telkin yönünde yapılabilecek çok şey vardır. 
Okullarımızda ise programlarımızın hedef davranışlarını hoşgörüye 
yönelterek korkuyu, cezayı, başarısızlık kaygılarını asgariye indirmekte 
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çaresiz değiliz. Fakat her iki süreç de yoğun, yorucu, dikkatli ve özverili 
çalışmalar gerektiriyor. r 

Hoşgörüyle eğitmek, hoşgörü için eğitmek. Daha iyi ve onurlu 
bir gelecek için, demokrasinin, işbirliğinin, birlikte ve barış içinde 
yaşamanın tek anahtarı budur. !:>-,*-

Eğitim sistemlerimizi temel harcına hoşgörüyü de katarak yeni 
baştan inşa etmek durumundayız. Bu ise salt Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
görevi değildir. Üniversitelerimiz, basınımız, ailelerimiz ve toplumumuz 
bu yapılanmaya mutlaka katkıda bulunacaklardır. Ancak, hoşgörü 
eğitiminde asıl sorumluluk aile ile okuldadır. Bunlardan birinde hoşgörü 
eğitimin, ötekinde baskın disiplinin sözkonusu olması ise çelişkidir ve bu 
çelişki sürecinde oluşacak kişilik konusunda olumlu bir tahminde 
bulunmamız ise mümkün değildir. 
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HOŞGÖRÜ VE EĞİTİM 

S  Prof.  Dr.  ibrahim  Ethem  BAŞARAN  () 
Hoşgörü, insanda olumlu düşünce ve duygular yaratan bir 

kavramdır. Hoşgörülü bir insanın çevresindekilere etkileşirken daha 
insancıl davranacağı; başkaları ile iyi ilişkiler kuracağı; böylece kendine, 
dolayısıyla başkalarına iyi bir çevre yaratacağı varsayılır. Bu 
varsayımla, eğitim sisteminin hoşgörülü insanlar yetiştirmesi beklenir. 

Türkiye'nin önerisiyle Birleşmiş Milletler'in 1995 yılını "Hoşgörü 
Yılı" olarak benimsemesinin nedeni de hoşgörü kavramına yüklenen bu 
olumlu anlam olsa gerek. 

Her insan, belli bir çerçevede de olsa hoşgörü kavramına 
başkasından daha değişik bir anlam yükler; çünkü hoşgörü soyut bir 
kavramdır. Hoşgörü kavramının eğitimle ilişkisini belirlemek ve 
hoşgörüyü eğitimin konusu yapmak için, bu soyut kavrama hangi 
anlamın yüklendiğini ve bu anlamın içeriğinin (öğelerinin) ne olduğunu 
somutlaştırmak gerekir. , ,, »- , », " 

Bu yazıda ilkin, hoşgörünün anlamı tartışılacak, sonra 
hoşgörülü bir insanda hangi niteliklerin olması gerektiği üzerinde 
durulacak, daha sonrada hoşgörü ile eğitim ilişkisi araştırılacaktır. 

n Hoşgörünün Anlamı 

Hoşgörü, birleşik bir sözcüktür. 'Hoş', beğenilen duyguları 
okşayan anlamında Farsça bir sözcüktür. "Görü" ise, görme yetisini 
anlatan Türkçe bir sözcüktür. İki ayrı dilden gelen bu iki sözcük, 
birleşerek hoşgörüyü içinde birlikte yaşamaktadır. - - > 

* Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
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'Görü' sözcüğü, bu birleşik sözcüğe asıl anlamını veren 
sözcüktür. Felsefede görü sözcüğü, 'içgörü'de olduğu gibi, dolaysız, 
doğrudan ve birdenbire kavramayı anlatır. , " ' • ' " . . . % " „ ; i 

Hoşgörü, Batı dillerinde kullanılan "tolarance" sözcüğünden 
değişik bir anlam yüklenmiştir. Tolerance başkalarının görüşüne 
inancına, yaptıklarına karışmamak; yobazlıktan, önyargıdan arı olmak; 
karşıdakine belli bir kusurluluk sınırı tanımak; ve dinsel özgürlük 
anlamındadır. Tolerance'lı kişi, karşısındakini anlamak, onun 
duyduklarını duymak zorunda değildir, ancak ona katlanmaya 
çalışmaktadır. 

Hoşgörü, "müsamaha" da değildir. Arapça'da ödünç alınan bu 
Osmanlıca sözcüğün anlamı, suç işleyen bir kişiye karşı tepkide 
bulunmamak, ona göz yummak, onu önemsememek, dikkate 
almamaktır. Hoşgörü, anlam bakımından "tolerance"a daha yakın ama 
"müsahama"ya daha uzaktır. _ ,.._. 

Hoşgörü, anlamca eşduyumu (empathy) içermektedir. 
Eşduyum, insanın karşısındakinin duygularını, onun kadar olmasa bile, 
onunkine yakın olarak algılayabilmesi, anlayabilmesidir. Başka bir 
deyişle, insan, karşısındaki insanın duyumlarına eş duyular alırsa, 
onunla eşduyum içinde olur. Bu da, nhoşgörünnün ikinci birleşeni olan 
"görü" kavramı ile anlamdaştır. 

Eşduyumda, duygudaşlıkta (sympathy) olduğu gibi, insanın 
karşısındaki ile eş duygular içinde olması gerekmez. Eşduyumda, 
etkileşilen kişi ile aynı ya da aynıya yakın duyular alıp algılama vardır; 
ama aynı duyguları duymak yoktur. Ancak insan, karşıdaki ile eşduyum 
içinde olunca, eş duygular içinde de olabilir. 

Yukarıdaki tartışmaların ışığı altında hoşgörü şöyle 
tanımlanabilir. Hoşgörü, insanın karşısındaki insanla etkileşirken, 
onunla eşduyum içinde olmaya; etkileşim konusunda onun algılarını 
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tanımaya çalışması; böylece ona tepkide bulunması; ve ona belli bir 
sınır içinde kusurluluk hakkı tanımasıdır. ; 

Hoşgörünün bu tanımında insanın karşı karşıya bulunacağı üç 
sorun vardır: 

İnsanın karşısındaki ile eşduyumlu olması, onu dinleme, 
anlama ve tanıma sorununu ortaya çıkarır. İnsanların etkileşimleri 
sırasında birbirlerini dinlemeleri, anlamaya ve tanımaya çalışmaları, 
yenilmesi oldukça zor bir engeldir. Bu engelin yenilmesi, insanın bu 
konuda eğitilmesi ile olanaklıdır. Karşısındakini dinlemeyi bilmek ve 
anlamaya çalışmak başlıbaşına bir yeterliktir. Hoşgörüsüzlüklerin pek 
çoğu insanların bu yeterliğe ulaşamamalarından doğuyor denilse yanlış 
olmaz. _ 4 fi:  - I. ;,;....: . .. ,_.;•. ...-, 

. Hoşgörüde ikinci sorun, etkileşilen konuya insanın 
karşısındakinin açısından bakmasıdır. İnsanlar birbiriyle etkileşirken, 
hem savunmak hem de yanıtlamak için sürekli olarak tartışılan konuya, 
kendi görüşlerinin sının dışına çıkmadan yaklaşırlar. Bu bir bakıma 
doğaldır. Ama hoşgörülü insan, en azından bir konuya değişik 
yaklaşımların olabileceğini düşünen, değişik yaklaşımları görmeye 
çalışan ve karşısındakinin yaklaşımını da bu açıdan değerlendirebilen 
kişidir. İnsanın, bir konuya bir ara kendi yaklaşımını bırakıp 
karşısındakinin yaklaşımı ile bakması, onunla aynı uyaranları 
algılamak, anlamak kadar zor bir çabadır. Özellikle konu bağımlılarda, 
bir konuya tutuklanmış olanlarda bu daha da zordur. 

Hoşgörüde üçüncü sorun, etkileşilen karşıta kusurluluk hakkı 
tanımaktır. Bu sorun çatallıdır. Kusurluluk hakkının hem konusu, hem 
de sınırı görecelidir. Kusurluluk hakkının sınırı kimi konularda çok geniş 
iken kimi konularda hiç olmayabilir. Yine kimi konularda insan 
karşısındakine kusurluluk hakkını vermezken kimi konularda kişiye 
geniş kusurluluk hakkı tanıyabilir. Kusurluluk hakkı etkileşilen kişinin 
gelişim düzeyine etkileşilen ortama, tartışılan konuya ve benzerlerine 



50 ,,-fV. V " t ' " B r " : / r " r ; 
göre daralır ya da genişler. Bir konunun sınıf ortamında öğrencilerle 
tartışılması sırasında öğretmenin öğrencilere tanıyacağı kusurluluk 
hakkının sınırı ile aynı konunun öğretmenler toplantısında tartışılması 
sırasında öğretmenin arkadaşlarına tanıyacağı kusurluluk hakkının 
sınırı birbirine eşit olamaz. 

Hoşgörülü İnsanın Niteliği " * 

Hoşgörü, hem bir ürün, hem de bir araçtır. İnsan hoşgörüyü 
ömrü boyunca öğrenerek kazanır. Bu yönüyle hoşgörü, eğitimin 
dolayısıyla öğrenmenin ürünüdür. Hoşgörünün öğrenilmesi elverişli 
ortamda oluşabilir. ,, , ,, t , — 

Hoşgörü aynı anda bir araçtır. İnsan, hoşgörü, eliyle iyi ilişkiler 
kurar, uyumlu bir yaşam sağlayabilir. Başka bir deyişle hoşgörü, kişinin 
mutlu olması için bir araç olabilir. > " 

İnsanın hoşgörüyü edinmesi ve bunu yaşamında bir araç 
olarak kullanabilmesi, onun bireyselleşip özgürlüğüne kavuşmasına 
bağlıdır. 

Bireyselleşme, insanın, küçük yaşlarından başlayarak, ana 
babanın kanadı altında, onlara bağımlı olarak büyümesinden giderek 
kurtulması; ve kendi ayağı üzerinde durabilecek, kendi kararlarını 
kendisi verebilecek, kendini denetleyebilecek yetkinliğe ulaşmasıdır. 
Başka bir deyişle bireyselleşme, insanın bir kişi olması, kimliğini 
bulabilmesidir. 

Kimliğini bulabilen bir insan, amaçlarını bilir, bunlar için 
kestirmeler yapabilir; gücünü güçsüzlüğünü tanır; çabalarını amaçları 
doğrultusunda yönlendirebilir ve denetleyebilir. 

Kimliğini bulabilen insanın sevgiyle bağlandığı insanlar 
vardır; ama o kimseye bağımlı değildir. Kimliğini bulabilen insanın 
bağlandığı inançları, ülküleri, görüşleri vardır; ama bunlara tutuklu 
değildir. Bağımlılık ve tutukluk inşanın hoşgörülü olmasına engeldir. 
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Dogmalı insan, doğruluğu sınanmış ya da geçmişte bir sorunu 
çözmüş ama zamanla geçerliğini ve güvenilirliğini yitirmiş bir yöntemle, 
bir görüşte tutuklu olduğu için hoşgörülü olamaz. .,,, , . 

<  Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağımlı olan, bunlardan 
başkasının olamayacağına inan bir bağnaz hoşgörülü olamaz. -

Kendine güvensiz ya da kendine güvenini yitirmiş bir insan, 
başkalarına sığınmasından dolayı özgürlüğünü hoşgörüsüyle birlikte 
yitirmiştir. -

Takınaklı, saplantılı kişiler, bu sapmış duyguları elvermediği 
için hoşgörülü olamazlar. 

Kısaca, düşünme, düşünce, vicdan irade ve eylem 
özgürlüğünü gerçekleştirememiş bir insan hoşgörülü olamaz. 

Düşünme özgürlüğü, insanın, içinden ya da dışından bir 
baskı, zorlama, yasaklama ve kısıtlama olmadan düşünmesidir. 
Düşünce özgürlüğü ise, insanın düşündüklerini çevresine yaymasının 
yaksaklanmaması, kısıtlanmamasıdır. Düşünme ve düşünce 
özgürlüğünü sınırlayan, kısıtlayan ya da ortadan kaldıran etkenler 
yukarıda sayıldığı gibi insanın içinden ya da siyasal yönetsel, kültürel, 
dinsel, toplumsal olabilir. İnsan içinde yaşadığı ortamın koşullarına göre 
düşünmek zorunda kalabilir; dolayısıyla hoşgörülü olamaz. 

Vicdan özgürlüğü; insanın dış baskılardan, zorlamalardan arı 
olarak, kendi davranışlarını içsel yargılama gücü ile yönlendirmesidir. 
Vicdanı özgür olan bir insan, yalnız kendi davranışlarını değil, 
başkalarının davranışlarının iyiliğini kötülüğünü, doğruluğunu 
yanlışlığını da dış zorlamalarla değil, kendi vicdanının ussal gücü ile 
yargılar. 

İrade özgürlüğü, insanın herhangi bir dış etkinin altında 
kalmadan kendi eylemlerini yapmamayı özgürce kararlaştırması ve bu 
kararını uygulamada bilinçli bir kararlılık gösterir. 
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Eylem özgürlüğü, insanın amacını belirlemede, amacına 
ulaştıracak yöntemleri seçmede, eyleme geçmede kendi özgür 
düşünmesini, vicdanını ve iradesini kullanmasıdır. Eylemlerinde özgür 
olan insan düşüncelerini sözle, yazıyla ve başka iletişim araçlarıyla 
yaymada; işini çevresini değiştirmede; kendini yetiştirmede, 
geliştirmede; başkalarıyla ilişkilerinde; onlarla etkileşimde; baskı, 
zorlama, yasaklamaların etkisi altında kalmamaya çalışır; bunları kendi 
düşünce, vicdan ve iradesine göre yönlendirir ve yapar. 

Hoşgörüde, eleştiriye açıklık vardır. Olumlu eliştirilerden haz 
duyan ama olumsuz eliştirilerden aşırı elem duyarak, bunları ret eden 
bir kişi, hoşgörülü olamaz. 

- Hoşgörü, insanlara, olaylara duygusal olmaktan çok ussal 
yaklaşımı gerektirir. İnsanlararası etkileşimde duygudaşlık hoştur; ama 
duygudaşlık insanda karşıtına karşı yanlılık yaratır. Oysa insan, 
etkileşirken ussal davrandığında, karşıtını daha yansız ve doğru 
değerlendirir. Yansız ve doğru değerlendirme, hoşgörülü davranmak 
için gereklidir. İnsanlara ve olaylara ussal yaklaşım aynı anda bilimsel 
birtutumdur. " 

. - ' " - - | j « s ; Ş. ; & u ; ? . - . A £ W ~ - - - r • ; • ; • • . • - ;*»; . 

Hoşgörünün Kazanılması 
Hoşgörü kalıtsal değildir. İnsan hoşgörüyü çevresiyle 

etkileşerek öğrenir. Bu yüzden insanın hoşgörülü olması ya da 
olmaması içinde yaşadığı ortama bağlıdır. 

İnsanların hoşgörüyü öğrenmelerine en elverişli ortam, 
bilinebilindiğince demokrasi ile yönetilen toplum, aile ve okul ortamıdır. 
Hoşgörü demokrasinin, demokrasi de hoşgörünün olmaz ise olmaz 
koşullarıdır. Bu iki kavramı birbirisiz düşünmek olanaksızdır. 

İnsanların hoşgörüyü kazanmalarının ilk ortamsal koşulu üyesi 
oldukları toplumun demokrasi ile yönetilmesidir. İnsanların düşünme ve 
düşünce, vicdan, irade ve eylem özgürlüğüne izin vermeyen, üstelik 
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engelleyen bir yönetim, onların hoşgörülü olmasını kasıtlı olarak 
istemez. Özellikle düşünme özgürlüğü için gerekli olan düşünce 
özgürlüğü yasaklandığında, kısıtlandığında ya da sınırlandığında 
toplum üyelerinin düşündüklerini açıkça ve özgürce yaymaları ve 
yayımlamaları da ortadan kalkar. Böyle bir ortamda insanlar birbirlerinin 
görüşlerine, inançlarına hoşgörülü olamazlar. 

Aile yönetimi, genellikle toplumun benimsendiği yönetim 
biçimine benzerlik gösterir. Ailelerin çoğunluğunca benimsenen yönetim 
biçimi toplumu yönetenleri etkiler. Ama toplumu yönetenlerin 
uyguladıkları yönetim biçimi de aileleri etkiler. Siyasal erkin yönetim 
biçiminin, aile yönetim biçimini etkilemesi yüzünden, çocuklar toplumda 
uygulanan yönetim biçimini benimseyerek büyürler. Toplumun yönetim 
biçimini benimseyen aileler ve çocukları, çözemeyecekleri sorunlarla, 
aşamaycakları engellerle karşılaşabilirler. Bu etkiler altında çocuklar, 
hoşgörü ya da hoşgörüsüzlüğü yaşayarak öğrenirler. 

Pek çok ana baba, çocuklarına hangi insana, topluma ya da 
olaya hoşgörülü ya da hoşgörüsüz olacaklarını öğretirler; öğrettiklerini 
de onlarda yerleştirirler.  Bu aileler, çocuklarını eğitme hakkının içinde, 
toplumsal algılarını, önyargılarını, dogmalarını, hoşgörülerini ya da 
hoşgörüsüzlüklerini çocuklarında yerleştirmenin de olduğunu sanarlar. 

İlk çocukluk evresinde pekiştirilmiş, özellikle de koşullanmayla 
öğrenilmiş davranışları köreltmek hemen hemen olanaksızdır. 

Eğer okul demokratik yönetim biçimiyle yönetiliyor ise, 
öğrencinin ilk çocukluk evresinde kazandığı hoşgörüsünü destekler ve 
daha da yerleştirebilir. 

Eğer okul otokratik bir yönetimle yönetiliyor ise, öğrencinin ilk 
çocukluk evresinde kazandığı hoşgörüsünü destekler ve daha da 
yerleştirebilir. 
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Eğer okul otokratik bir yönetimle yönetiliyor ise öğrencinin 
hoşgörüsüzlüklerini kökleştirir. Böyle bir okulda öğrencilerin değişik 
düşünmelerine, düşüncelerini özgürce anlatmalarına izin verilmez 
öğrenciler dogma ve bağnazlıkla vicdanlarını yönlendirmeye 
koşullandırılırlar. Öğrenciler kendileri ile ilgili kararlara katılamazlar; 
karar vermeye alıştırılamazlar; kendi iradelerini kullanamazlar; 
öğrendierin eylemleri önceden verilmiş tek yönlü kararlarla yönlendirilir. 

Öğrencinin hoşgörü kazanmasında ve var olan 
hoşgörüsüzlüklerini körletmede geçerli öğrenme yöntemleri, 
koşullanma, öykünme, yeni bilgi ve beceri edinme ve yaşantılar 
kazanmadır. Bu yöntemlerle, öğrenciye hoşgörü öğretilebileceği gibi, 
öğrencinin yerleşik hoşgörüsüzlüğü de bu yöntemlerle ketlenebilir, 
tutuklanabilir, unutturulamazsa da hoşgörüsüzlüğünün üzeri sıvanabilir. 

Hoşgörü Her Konuda Sınırsız mı? 

Kimi konularda sınırlı bile olsa hoşgörü olamaz. Başka bir 
deyişle hoşgörünün de hoşgörüsüzlüğü vardır: 

Hoşgörü demokratik yönetimle yönetilen ortamda bulunabilir ve 
gelişebilir. Demokrasiyi kaldırmaya yönelik girişimlere hoşgörü olamaz. 

Hoşgörünün kaynakları olan düşünme, düşünce, vicdan, irade 
ve eylem özgürlüklerini kaldırmaya, yasaklamaya, kısıtlamaya ve 
sınırlandırmaya yönelik eylemlere karşı hoşgörü olamaz. 

İnsanların yüzyıllar süren savaş ve savaşımlarıyla kazandıkları 
hakları elinden alınmaya yönelik uygulamalara karşı hoşgörü olamaz. 

İnsanlığın binlerce yıldan beri yaratıcılıklarını simgeleyen 
kültürel; toplumsal ve törel değerleri geliştirmeye yönelik olmayan ama 
yıkmaya yönelik olan girişimlere karşı hoşgörü olamaz. 

İnsanın inanç özgürlüğünü elinden almaya, insanın insana 
zarar vermesine yönelik eylemlere karşı hoşgörü olamaz. 
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Kısaca var olmasını borçlu olduğu yukarıdaki durumların 
ortadan kaldırılması konularında hoşgörü, özkıyımına yol açacağından 
hoşgörülü olamaz. 

Sonuç 

Hoşgörü, insanın karşısındaki insanla etkileşirken, onunla 
eşduyum içinde olmaya; etkileşim konusunda onun algılarını tanımaya 
çalışması; böylece ona tepkide bulunması ve belli bir sınır içinde ona 
kusurluluk hakkı tanıması olarak tanımlanabilir. Bu tanımıyla hoşgörü, 
tolerance ve müsamaha kavramlarından kimi yönü ile ayrılır. 

Hoşgörülü olmak, insanın kimi nitelikleri öğrenmesine bağlıdır. 
Hoşgörülü olmanın ön koşulu insanın bireyselleşip kimliğini 
kazanmasıdır. " ; 

İnsanın bireyselleşip kimliğini bulması, ancak düşünme, 
düşünce, vicdan irade ve eylemce özgür olmasına bağlıdır. Böyle bir 
özgürlüğe kavuşması insanın, içsel olarak dogmadan, bağnazlıktan, 
özgüvensizlikten, takınak ve saplantılardan arı olmasıyla ve dışsal 
olarak kendinin demokratik bir ortamda yaşamasıyla olanaklıdır. Ayrıca 
insan, etkileştiği kişinin eleştirilerine açık olmalı ve ona karşı ussal bir 
tutum takınmalıdır. 

Hoşgörünün yaşanılarak kazanılacağı ortam, demokrasiyle 
yönetilen aile, toplum ve okuldur. Demokrasi ve hoşgörü, birbirinin 
nedeni ve sonucudur. Öğrenci demokratik bir ortamda hoşgörüyü bir 
ürün olarak kazanır; başkalarıyla iyi ilişkiler kurmada ve etkileşmede bu 
ürünü bir araç olarak kullanılır. 

İnsanlar, hoşgörüyü ve hoşgörünün var olmasını sağlayan 
özgürlüklerin kaldırılmasına karşı hoşgörülü olamazlar. 
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EĞİTSEL BOYUT GÖSTERGESİ OLARAK HOŞGÖRÜ 

' L , Prof.  Dr.  Sıtkı  M.  ERİNÇ  (*) 
Bu konudaki görüşlerim korkarım biraz hoşgörüsüz oldu. Onun 

için hoşgörünüze sığınarak sunmak isterim. 

Her sözcük, dil ve söz olarak eşanlamlı olmak zorunda değildir. 
Nitekim "hoşgörü", dil olarak sözlüklerde; gerek ingilizce, gerek 
Almanca ve gerekse Fransızca'da bulunan tolerans sözcüğünün karşıtı 
olarak verilmektedir. Fakat söz olarak, o dillerde kullanıldığı gibi 
kulanabilir miyiz hoşgörüyü acaba? Toleransla aynı anlamda mıdır 
hoşgörü günlük konuşmalarda? 

Dil olarak, sözlük yazarları demek istediklerini, belki de bir çeviri 
olarak hoşgörüye yükleyebilirler. Ama bu tutum, bir sözcüğün söz 
olarak ve tinsel bir anlam içeriği olarak yaşamasını yönlendiremiyebiiir, 
onun dildeki dillerdeki kastını yok edemiyebilir. Bu nedenle de 
hoşgörüyü söz olarak ele almak gerekir diye düşünüyorum. O zaman ilk 
kullanılış biçimiyle, galiba, sözle çıkıyor karşımıza: "Hoşgör, sen ona 
aldırma!" " ..,-*,ı „ 

İstersek buradan başlıyalım, istersek ta toleransa kadar gidelim, 
her durumda hoşgörünün iki özneli bir iyelik hali ortaya koyduğunu 
görüyoruz: Hoşgören ve hoşgörülen... " - r 

Bir durumu, bir olguyu, bir nesneyi hoşgörmeyiz ama hoş 
karşılayabiliriz, ondan hoşlanabiliriz. Hoşlandığımız, hoş karşıladığımız 

3  J  >  3  3  ^  '  J  3  ^ 

durumun nedeni olan özneyi hoşgörürüz görsek görsek. O halde 
hoşgörü, ikili bir ilişkiyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu bakımdan da sözcük, 
iki özne ayrı ayrı merkeze alınarak farklı  boyutlarda değerlendirilebilir. 
Fakat, edim sırasına göre galiba hoşgören özneden işe başlamak 

* Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi. 
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gerekir, ama, "nasıl olsa hoşgörürler" diye de bir tavır 
geliştirilebileceğine göre, bu durumda da ilk öznenin hoşgörülen 
olabileceğini hesap etmek gerekir. Birinci özne açısından ele 
alındığında hoşgörü, acaba bir kişilik göstergesi olarak; bir huy, bir 
tutum, bir davranış tarzı olarak ele alınıbilir mi? Yani, dürüst adam, 
temiz adam, bonkör adam der gibi hoşgörülü adam da diyebilir miyiz? 
Eğer dersek bunu o kişinin olumlu bir niteliği olarak mı ifade ederiz? 
Yoksa, biraz-hiç olmazsa biraz- olumsuzluk da içertir miyiz? 

Bir kavram olarak hoşgörü, acaba "olunan" ya da "olmak istenen 
ben"in mi bir niteliğidir? Yoksa "denilen ben" in mi? Bir başka ifade ile 
hoşgörünün ne olduğu, "Ben hoşgörülü bir insanımdır." diyenin tutum 
ve davranışlarından mı saptanabilir, yoksa "O hoşgörülü bir insandır." 
denilenin mi? 

Bu ve buna benzer soruların yanıtları ister olumlu olsun ister 
olumsuz bu soruların yanıtlarında ister görüş birliğine varılsın ister 
varılmasın, bize şunu gösteriyor: Hoşgörü, doğrudan doğruya bir kişilik 
sorunudur, bir insan ve ona bağlı değerler sorunudur. -,.-„. ; ,n 

Hoşgörünün çözümlenmesine bu yoldan başlayalım. Böyle bir 
değerlendirme için en az iki kişi gerektiğinde göre, önce bir toplum 
içinde ve o toplum içinde bir toplum bilinciyle olmak durumundayız. 
Kendimizi o toplumun dışında ya da üstünde değil, o toplumla birlikte, 
bir arada hissetmek zorundayız. Toplum ve toplumun bir üyesi olma, 
hoşgörüden önce hukuk, bir başka deyişle yasa kavramını zorunlu kılar. 
Yani yaptırımları... Hukuk; toplumsal sözleşme ile ortaya konulmuş 
zorunlu davranış kuralları bütünü olduğuna göre, bu zorunlu tutum ve 
davranışların hiç biri hoşgörü ile bağdaşamaz, bağdaşmamalıdır da. Bu 
yargının ayrıcalığı, ayrıcalıklısı olmaz. O halde buradan, şu yargıya 
erişilebilir herhalde: İyi bir hukuk düzeni, sağlıklı çalışan bir hukuk 
sistemi hoşgörüye ket vurur. Hoşgörülü olunsun demek, hukuk 
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sisteminin açık olduğunu, gizli kapılarının bulunduğunu, ya da kimi 
ayrıcalıklar içerdiğini ifade etmek demektir. 

Bu düşünceyi çok yalın bir örnekle daha somutlaştırmak yararlı 
olabilir. Trafik işaretleriyle düzenlenen bir yolda arabanızla giderken, 
peşinizden, bir sürü araba da sizi izlerken ve yeşil ışık da size açıkken, 
yaya geçiti olmayan bir alanda, yaşlı bir kimsenin yoldan geçiyor olması 
halinde ne yapılacaktır? Tartışmasız ani fren...  Çünkü yaşlıdır, 
hoşgörmemiz gerekir. Diğeri çocuktur, hoşgörmemiz gerekir. Bir 
başkası da hödüktür hoşgörmemiz gerekir... Yeşil ışık ve onun imlediği 

3 3 s / ^ 3 3 ^ 

yasalar istediği kadar bir kenarda dura koysun... 

Ya da, hırsızlık yapan bir kimseyi, yeteri kadar gelir 
sağlayamadığı için hoşgrörmemiz... Kent düzeninde bunca 
gecekonduyu hoşgörmemiz... Hoşgörüyü, belki de hukuk alanının 
dışında bir yerlerde aramamız, sosyal düzenin dışında biryerlere 
yerleştirmemiz gerekir. Öyle de yapılmış galiba. Çünkü ilk sağlam ve 
saydam şeklini Rönesans döneminde, 15. yüzyılda görüyoruz. 
Katoliklerle protestanlar arasında kanla çözümlenmeye çalışılagelen 
inanç ayrılıkları bu yüzyılda hoşgörü sayesinde tatlıya bağlanır, 
uzlaşma sağlanır. ; 

İnançlara karşı hoşgörüden yola çıkarsak karşımıza insanı ve 
insana bağlı değerleri almış oluruz. Yani bizim, her birimizin insan 
anlayışını... 

Bunları, bu anlayışları hesaba katmadan insanlardan hoşgörü 
beklemek, önce hoşgörünün bir neden değil, bir sonuç olduğunu 
kavrayamamak demektir. İnsan anlayışının bir sonucu olduğunu 
görememek demektir. - " > s-

â«i Toplumun bir üyesi olduğumuzu unutmadan hem hukuk, hem de 
insan anlayışını, sanki bunlar birbirinin içinde değilmiş gibi düşünsek 
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bile "adalet" kavramı, ister istemez bu iki ölçütü biraraya getirir, içice 
kılar. r *•<..,;,.. 

Adalet, en genel tanımlaması ile hakkın, hak kavramının yaşama 
egemen olması durumudur ve bu da her insana, hak ettiğinin verilmesi 
demektir. 

Bu anlayıştan hareket edersek "hoşgörü" olsa olsa, bir insanın, 
kendinin dışında birilerinin de olduğunun farkına ve bilincine 
varmasından başka bir anlam ifade etmezmiş gibi geliyor bana. Yani, 
yine dönüp dolaşıp insanla, benim insan anlayışımla ve bu insana 
verdiğim değerle çakışıveriyor, çarpışıveriyor hoşgörü. 

Böyle bir tanımlamaya, ilk bakışta, salt kulağa gelişi bakımından 
"hıh, evet!" demek uygun olur gibi düşünülebilir. Fakat kanımca bu da 
korkunç bir çelişkiyi içinde taşımaktadır. Çünki insan ve ona bağlı 
değerler diye kabul ettiklerimiz bize, bir kişilik özelliği gibi yapışık olan 
ve öyle de kalan, kolay kolay değiştirilemiyen felsefemizdir.  Böyle 
olunca da hoşgörü, alışkanlıklarımızı yıkamamak, dolayısıyla da çağa 
ayak uyduramamak ve çağcıl olmamak demektir, en azından böyle de 
anlaşılabilir. 

Bu nedenledir ki hoşgörü, hemen hemen herzaman, bizim 
alışkanlıklarımızı, alışageldiklerimizi, belki de en çok alışkın 
olduğumuzu kendimizi merkeze alır. Yani, ben ve başkaları 

Bir hoşgörü durumu için üç tür "ben" çıkar ortaya: 

a) Üstün ben, h*J 
b) Kişiliksiz ben A f ı , A . , f , A »; 
c) Modernleşmiş ben. 

İlk tip, karşısındakini taraf bile almadığı için, kendi değerlerine, 
inaçlarına ters düşen durumlar için karşısındakini bağışlayıcı olur. 

Yani, hoşgörü eşittir affetme,  bağışlama. 
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İkincisi, karşısındakinin tutum ve davranışlarını, düşüncelerini 
kabul etmez, benimsemez fakat ne yapacağını, nasıl bir tavır 
takınacağını da bilemez. Ya da ne  yapacağını bilir ama yapmaya 
cesaret edemez. Bunun için de engellesin mi, pekiştirsin mi bir türlü 
karara bağlayamaz, bir kişilik koyamaz. Bu durumda da hoşgörü, 
tarafsızlık biçiminde kullanılır. A * t 

,;. ,- Son tipe gelince ; modern ben, çağdaş ve çağcıl değerlerin 
kefesinde denge sağlayabilen ben'dir. Yani, rasyonel, endüstrileşmiş ve 
laik... Modern ben, düşünsel olarak, kültürel olarak ve nihayet sanatsal 
bir olgu olarak hem bu üç boyutla -rasyonellik, endüstrileşme, laiklik-
bağlantılı olan hem de tarihsel açıdan modernleşmeyi temsil edebilen 
kişidir, ben'dir. 

Böyle bir kişi, hümaniter bir yaklaşımla, insanı ve ona özgü 
değerleri ele alabilir, önce kendinin bilincinde olur, sonra çevresinin. Bu 
tür bir insan anlayışı ise hoşgörüyü kavram olarak bile kendi içinden iter 
ve yerine "saygı" sözcüğünü yerleştirir. Böylece hoşgörü de, ilk iki 
insan tipinin, yani en iyi niyetle affeden  ve tarafsız olan insan tipinin bir 
kalkanı olur. 

Kendimize, ya da bir yansıtma olarak karşımızdakine saygı 
duyamadığımız durumlarda, saygı duymayı öğrenmediğimiz ya da 
beceremediğimiz durumlarda hoşgörüye sığımyormuşuz gibi geliyor 
b a n a . .. : •:r-:'C  '..•>-">-

Bu sığınmanın arkasında da iki psişik durum varmış gibi 
hissediliyor: Ya kendi kimliğimizi yitirme endişesiyle hoşgörüye 
sığınmak, ya da hoşgördüğümüz durum ya benim de başıma gelirse 
diye hoşgörüye sığınmak. Aslında hoşgörü, sanki karşımızdaki için 
geliştirdiğimiz bir tutum gibi gösteriliyor, gösterilmek isteniyor ama bir de 
bakıyoruz ki hoşgörü, esasında kendimize dönük bir tutumdur. Çağdaş 
ve çağcıl insan ile bu aşamaya varamayan insan kavramlarının bir 
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düşünce olarak birleştirilebilmesi, çakıştırılabilmesi ya da 
kesiştirilebilmesi yöntemiymiş gibi kullanılıyor hoşgörü. , ,. ,." 

Oysa insana, her kim bir insana, salt onun insan olması nedeni ile 
saygıyla davranmak esas erek olmalı. • ;.<• ; ;s<5-v--z*ş - . . - • , - - . y 

İnsana, insan ve insana bağlı değerler öğretilebilir ama hoşgörü 
öğretilemez. Çünkü kim hoşgörüde bulunacak? Kime hoşgörüde 
bulunulacak? Neye hoşgörü gösterilecek? Bu ve buna benzer nice 
sorunun bir envanteri yapılabilir mi? Yapı lam lyacağı için de hoşgörü, ya 
affeden  ihsan kisvesiyle, ya da bağımsız insan maskesiyle karşımıza 
çıkar ve sonuçta zayıf insanlar, insancıklar toplulukları türer, oluşturulur. 

Sonuç olarak, şöyle bir yargıya ulaşılabilir diye düşünüyorum. 
Eğitim, sözlüklerde yer alan hoşgörüyü değil, insanın değerini, insana 
bağlı değişmeyen değerleri genç nesillere aktarabilmen ve bu 
değerlerin doğru yorumlanmasını onlara öğretmelidir. Bu yöntem, 
başka bir ifadeyle şöyle söylenebilir: Eğitim, hoşgörülü olmayı değil, 
hoşgörüyle karşılanamayacak durumları göstermelidir. 

Bunun için de demokratik ve laik, çağdaş ve çağcıl bir eğitim 
3 ' 3 3 3 w ' 

sistemi ve bir eğitim kadrosu kaçınılmazdır. Böyle bir ortam ise, "bence" 
ya da "bana kalırsa" gibi darboğazlar yaratan fikirlerle,  yorumlarla 
olmaz, aklın kullanılmasıyla, aklın kullanıldığını kanıtlayan bilgi ile, 
gelişen bilgi ile olur. Bu gerçekleştirilebildiğinde de dil ile söz birbirine 
daha yakınlaşır ve hoşgörü, istendik amacıyla çalışabilir. /•••%} 



AİLEDE HOŞGÖRÜ 

Prof.  Dr.  Berka  ÖZDOĞAN  (*) 

Kelime anlamı olarak hoşgörü; başkalarının kendisinden farklı 
düşünme ve yaşama biçimleri olmasını kabul eden kimsenin tutumu. 

Çocuklarda nasıl bir eğitim verilmeli ki daha sonraki yıllarda 
kendine güvenen, kendine değer veren, kendinden mutlu ve aynı 
zamanda başkalarına değer veren, başkalarına güvenen, başkaları ile 
beraber olmaktan mutlu olan Hoşgörülü insanlar yetişsin? 

Ana-baba ve öğretmen olarak hep şu soruyu kendimize 
sormuşuzdur. Nasıl davranmalıyım ki çocuklarla ve gençlerle anlaşarak 
mutlu bir şeklide yaşayabileyim ve gençlerin kişiliklerinin gelişimine 
olumlu yönde yardım edebileyim. 

Bireyin kişilik oluşumunda bulunduğu ortamın çevresindeki 
insanların rolü büyüktür. Özellikle uzun yıllar birlikte yaşadığı aile 
bireylerinin anne-babasının rolü önemlidir. 

Birçok anne-baba ve öğretmen, eğer çocuklar zorlanmasa iyi 
eğitim verilemez düşüncesindedirler. 

Oysa; r f 

Anne-babalar davranışları ile çocuklarına modeldirler. Eğer 
çocuklarına değer verirlerse, onlara karşı açık olurlarsa, çocuklarının 
duygularını paylaşırlarsa, kendi duygularını çocukları ile paylaşırlarsa, 
çocuklarını oldukları gibi kabul ederlerse, yetenekleri doğrultusunda 
gelişmelerine olanak sağlarlarsa ve çocuklarının yapmasını 
istemediklerini kendileri yapmazsa, çocuklarda daha sonraki yıllarda 
diğer insanlarla kurdukları ilişkilerde bu tarzda davranırlar. 

* Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
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- Anne-babalar bu tarzda davranışları ile hem çocuklarının 
kişilik gelişimine olumlu etkide bulunmuş olurlar hemde bir model 
olurlar. 

Modelden öğrenme-Algılayarak Öğrenme: '" - * a ! 

Son yıllarda bireyin kişilğinin oluşumunda modelden öğrenme 
ve algılayarak öğrenmenin önemli rolü olduğu düşünülmektedir. 

Bu konuda bir dizi araştırmalar yapılmıştır. 

- Algılama ile öğrenme çabuk olur. - ş IJ* ;A t< . rH t r " A 

-Birey farkında olmadan öğrenir. 
- Algılama ile öğrenmede bütün organizma etki altından. 

Merkezi sinir sisteminin biyokimyasal yapısında değişiklik olur. Örneğin: 
- Algılama ile öğrenmede herhangi bir yönerge yoktur. 
- Algılanan davranış olumlu pekiştiriliyorsa çabuk öğrenlir. 

Örneğin: . A 

Yuva çocuklarının bir grubuna saldırgan davranışların 
ödüllendirildiği bir film, diğer bir gruba saldırgan davranışların 
onaylanmadığı bir film, kontrol grubuna da nötr bir film gösterilmiş, 
sonuçta saldırgan davranışların ödüllendirildiği filmi seyreden yuva 
çocuklarının daha sonra saldırgan davranışlarda bulunduğu, diğer 
gruptaki çocukların saldırgan davranışta bulunmadıkları görülmüştür 
(Tousch, 1991). 

Aynı şekilde hayvanlar üzerinde yapılmış araştırmalar vardır. 

Anneleri ile büyüyen ve annelerinin fareleri  yakalayıp 
öldürdüğünü gören yavru kedilerin %86'sı fareleri  yakalayıp 
öldürmüşlerdir. Doğduktan sonra annelerinden ayrı büyüyen kedilerin 
%46'sı fareleri  gördüklerinde öldürmeye teşebbüs etmişlerdir. 
Doğduktan hemen sonra farelerle  birlikte yaşayan kediler fareleri 
öldürmemişlerdir. 
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- Yine araştırmalarda, evde azarlanan dövülen, hor görülen 
çocukların, gençlerin daha çok televizyondaki saldırgan sahneleri olan 
filimleri  seyretmeyi tercih ettikleri görülmüştür. 

Eğer televizyondaki saldırgan davranışlar sonuçta 
onaylanmazsa saldırgan davranışların ortaya çıkmasına neden 
olmamaktadır. 

Çocukların ve gençlerin hoşgörüsüz davranmalarına en büyük 
neden, anne-babaların birbirlerine karşı kırıcı, hoşgörüsüz 
davranmalarını görmeleri aynı zamanda anne-babalarının kendilerine 
karşı hoşgörüsüz kırıcı azarlayıcı davranmalarıdır. rv-

Eğer çocuklar azarlanır, dövülür, hakir görülür, 
cezalandırılırlara kendilerini değersiz bulurlar. Kendini değersiz bulan 
bir kişide başkalarına karşı saldırgan davranır. 

Saldırganlıkta, genelde kendine zarar vermeyecek kişilere ve 
objelere yönelmektedir. 

Örneğin: Çocuk saldırganlığını sınıfındaki zayıf, bedenen 
güçsüz arkadaşına ya da kendinden küçük sınıftaki çocuklara, ya da 
hayvanlara, objelere yöneltecektir. 

Eğer gencin anne-babası ile ilişkileri iyi ise anne-babasının 
değer yargılarını ve görüşlerini politik düşüncelerini benimsiyor. Eğer 
anne-babası tarafından azarlanıyor horgörülüyorsa, karşı görüşleri 
tercih ediyor. 

Anne-babanın yanı sıra öğretmenlerin de çocuğu kişilik 
gelişiminde algı ile öğrenmelerinde rolü vardır. Günün belli saatlerinde 
6-7 saat çocuk öğretmenleri ile beraberdir. Öğretmenleri onun sosyal-
duygusal-zihinsel gelişimine olumlu yönde etkili olabilirler. 

L 
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Kendine değer veren bireyin düşünce ve duyguları ile kendine 
değer vermeyen bireyin düşünce ve duyguları aşağıda kısaca 
özetlenmiştir. i: »s "e * 

Kendine değer veren bireyin düşünce ve duyguları: 

J 

olduğuna 

- Değerli bir birey olduğumu düşünüyorum. 
- İyi özelliklerim olduğunu düşünüyorum. 
- Kendime katlanabilirim. 
- Genellikle kendi kendimi bakabilirim. ' 
- Başkaları ile ilişkilerimde kendime beğenirim. 
- Mükemmel olmasam da kendimi beğenirim. 
- Yaşamımı sürdürecek kadar yeteneklerim 

inanıyorum. ,..,., 
- Görüşlerimi başkalarının paylaşmasına gerek yok. 
- Kendimi anlayabiliyorum. 

- Başkalarının hoşuna gitmesem de kendimden memnunum 

Kendini değerli bulmayan bireyin düşünce ve duyguları: 

- Kendimi değerli bulmayı arzularım. 
- Sık sık kendimi çaresiz hissedirim. 
- Kendime katlanamam. 
- Olduğumdan başka olmayı sık sık arzularım. -
- Kendimden utanırım. 
- Benden beklenildiği kadar yapamıyorum. 
- İnsanların benden hoşlanmadığına inanıyorum 
- Yeteneklerimden ve fikirlerimden emin değilim. 
- Kendimden mutlu değilim. 
- Doğru davranamayacağımdan korkarım. 
- Sadece başkaları benden hoşlanırsa ben mutlu olurum. 
- Eğer yaptığım iş mükemmel olmazsa kendimi mutlu 

hissetmem. 

'V 
I , « I v 

S 
l t e . t 

Jı 
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Çocuklar tek başına kendini yaratamaz. Anne ve çocuk bizim 
için bir bütündür. Fakat çocuk üzerine yazılabilen boş bir beyaz kağıt 
değildir. Annenin duygularını çocuğa yansıtmasına her çocuk farklı 
tepki gösterir. Kimi olduğu gibi kabul eder kimi karşı koyar (Cramer, 
1994). 

Saldırganlığa neden olan baba tutumları: a ,. ja? 

a- Babaya ulaşamama; babanın bilinmemesi, kaybı, baba var fakat 
çocukları ile ilgili değil, 

b- Baba ile anne arasında devamlı çatışma: bu çatışmalarda çocukların 
bulunması ve çatışmaya katılması 

c Bir problemin çözümünde kuvvet kullanma, 
d- Babanın iş yaşamıdaki başarısızlığı ve bunun sonucu olarak, işsizlik, 

fakirlik,  alkol alışkanlığı, hastalıklar ve sosyal yaşantıda düşme, 
e- Saldırgan davranışların bir erkeklik göstergesi olarak baba 

tarafından kabulü. 

Saldırgan çocukların annelerinde görülen tutumlar: 

a- Boşanmış oldukları eşlerine karşı kızgınlıklarının üstesinden 
gelememiş olmaları, 

b- Erkek çocuklarını babalarının modeli olarak görme, çocuklarının kötü 
davranışlarını babalarından iyi davranışlarını kendilerinden 

V: aldıklarını düşünme. 
c-Annenin eğitimindeki tutarsızlık. * 
d- Çocuğu ihmal etme yada ihmal ettiği duygusunu yaşadıktan sonra 

şımartma, 
e- Erkek çocuğu boşanmış olduğu eşinin yerine koyma (Rosenthal, 

1994). 

Sonuç olarak denilebilirki, anne-baba davranışları ile 
çocuklarına modeldirler ve çocukla kurdukları ilişki sonucu çocuğun 
kişiliğinin, benlik algılarının oluşumunda rol oynarlar. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ KAVRAMINA 

BAKIŞI 

i ! Prof.  Dr.  Tanju  GÜRKAN  (*) 
5 

Sayın dinleyenler, 
Bugünkü toplantının buraya kadar olan bölümünde hoşgörü 

konusunda son derece değerli bildiriler dinlediniz. Bu nedenle ben 
tekrar aynı konulara değinmek istemiyorum. Onun yerine fakültemiz 
öğrencilerinden bazılarının hoşgörü konusunda neler düşündüğünü 
incelemek üzere yaptığım küçük bir çalışmanın verilerinden söz etmek 
istiyorum. |% >. : • : ,• « « î t - , „•>„>;> • " & * 

Çalışma; fakültemiz Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü 
(E.P.Ö) 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle Halk Eğitimi Bölümü (HE) 3. sınıf 
öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışmaya E.P.Ö. 3. sınıftan 89, E.P.Ö. 4. 
sınıftan 79 ve H.E. 3. sınıftan 27 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan 
toplam öğrenci sayısı 195'tir. !,,,%?„,-..; m- f y-A.''>>>>m>r „« 

., Çalışmada veriler; öğrencilere konuyla ilgili belli görüşleri 
empoze etmemek ve onları belli noktalara doğru yönlendirmemek 
amacıyla, 8 açık uçlu sorudan oluşan bir soru kağıdı ile toplanmıştır. 
Soru kağıtları tek tek okunarak her soruya verilen yanıtların frekansları 
hesaplanmıştır. Her soru için ayrı bir tablo oluşturulmuştur. Tablolarda 
yalnızca frekanslar  belirtilmiş ve yanıtlar en yüksek frekanstan 
başlanarak sıralanmıştır. Öğrenciler bir soruya birden fazla görüş 
bildirdikleri için tablolarda yüzdelere ve toplamlara yer verilmemiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin hoşgörü ile ilgili tanımları Tablo 
1 "de görülmektedir. 

* Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
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TABLO 1 : HOŞGÖRÜ TANIMI 

Sınıflar 
Tanımlar 

EPÖ3 EPÖ4 HE3 TOPLAM Sınıflar 
Tanımlar f f f f 
İnsanların dil, din, ırk, ayrımı 
yapmadan birbirine sevecen, 
iyi niyetli ve anlayışla 
davranması 

61 52 12 125 

İnsanların birbirine saygı 
göstermesi 48 37 18 103 

İnsanların birbirleriyle dayanış-
ma ve uzlaşma içinde olması 14 8 11 33 

Farklı düşüncelerin özgürce 
ifade edilmesi 5 5 5 15 

jablo 1'deki tanımlara bakıldığında çalışmaya katılan 
öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin hoşgörüyü; "insanların dil, din, ırk 
ayrımı yapmadan birbirlerine sevecen, iyi niyetli ve anlayışla 
davranması" olarak algıladıkları söylenebilir. r= A svA ı:>:«-? 

Çalışmaya katılan öğrencilerin Türkiye'deki hoşgörü ortamına 
ilişkin görüşleri Tablo 2'de görülmektedir. A y W* --n /; 

TABLO 2: TÜRKİYE'DEKİ HOŞGÖRÜ ORTAMININ DURUMU 

Sınıflar EPÖ3 EPÖ4 HE3 TOPLAM 
Hoşgörü ortamı f f f f 
Yok 55 45 15 115 
Çok düşük düzeyde var 18 22 7 47 

Var 12 11 2 25 
Bazı durumlarda var 4 8 3 15 

Çalışmaya katılan fakültemiz öğrencilerin yaklaşık %60'ı, 
Türkiye'de hoşgörü ortamı olmadığını, yaklaşık %39'u bazı durumlarda 
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ve çok düşük düzeylerde hoşgörü ortamı olduğunu, %15'i ise Türkiye'de 
hoşgörü ortamı olduğunu belirtmektedir. 

> Aynı öğrenciler Türkiye'de hoşgörü ortamının olmayışını Tablo 
3'de sıralanan nedenlere bağlamaktadırlar. 

TABLO 3: HOŞGÖRÜ ORTAMININ OLMAYIŞ NEDENLERİ 

Sınıflar EPÖ3 EPÖ4 HE3 TOPLAM 
Nedenler f f f f 
İnsanların bencil ve çıkarcı bir 25 17 4 46 
konuma getirilmiş olması 
Eğitimsizlik 21 17 6 44 
Önyargılı olma 20 16 5 41 
İnsanlarımızın birbirlerine karşı 21 16 3 40 
saygılı olmaması 
Türkiye'de ekonomik toplumsal ve 
siyasal karışıklığın sürmesi ve 9 23 3 35 
düzeltilememesi 
İnsanların birbirlerini anlamak 
istememeleri 14 11 4 29 
Türk toplumunda şiddetin yaygın 
olması 7 14 1 22 
Türk insanının sorunlarının 
çokluğu nedeniyle stres altında ve 8 8 3 19 
karamsar olması 
Demokrasinin gerçek anlamının 
bilinmemesi 5 8 4 17 
Gelenek ve göreneklere aşırı 
bağlı olma, kalıplaşmış bir yaşamı 7 5 5 17 
benimseme 
Türkiye'de kültürel çoğulculuğun 
benimsenmemesi 5 4 1 10 
İnsanları inançlarına göre ayırarak 
ayrımcılık yapılması 6 1 2 9 
Siyasal açıdan her türlü düşünce, 
fikir  ve fiilin suç olarak 5 2 - 7 • 

algılanması 
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Tablo 3'ten de anlaşılacağı gibi öğrenciler Türkiye'de hoşgörü 
ortamının olmayış nedenlerini sıralarken; insanların bencil ve çıkarcı bir 
konuma getirilmiş olmasını, eğitimsizliğini, önyargılı olmayı, 
insanlarımızın birbirlerine Karşı saygılı olmamasını en önemli etmenler 
olarak belirtmektedirler. 

Türkiye'de hoşgörü ortamı olduğunu belirten az sayıdaki 
öğrenci ise böyle bir ortamın varoluş nedenlerini Tablo 4'te görülen 
etmenlerle açıklamaktadır. \VV ; J . " >; «r V 

TABLO 4: HOŞGÖRÜ ORTAMININ OLUS NEDENLERİ ' '" 

Sınıflar 
Nedenler 

EPÖ3 EPÖ4 HE3 TOPLAM 
Sınıflar 

Nedenler 
f f f f 

Türk milletinin manevi değerler 
gereği birbirine bağlı olmaları 8 4 - 12 

İnsanların ortak noktalarda 
buluşmaya başlamaları 5 - 2 7 

Gelenek ve göreneklerimizle 
aile yapımızın doğal bir 
sonucu olması 

4 - - 4 

Dinimizin gereği olması 2 - - 2 

Öğrenciler; Türkiye'de hoşgörü ortamının varolması için sizin 
neler yapmanız gerekir? Sizin bu konudaki görev ve sorumluluklarınız 
nelerdir? sorusuna çeşitli yanıtlar vermişlerdir. Bu yanıtlar Tablo 5'te 
görülmektedir. t B 

< 
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TABLO 5: HOŞGÖRÜ OLUŞTURMAK İÇİN KİŞİNİN KENDİSİNİN 
YAPMASI GEREKENLER 

Kişinin Sınıflar 
Yapması Gerekenler 

EPÖ3 EPÖ4 HE3 TOPLAM Kişinin Sınıflar 
Yapması Gerekenler f f f f 
Herkesin fikrine saygı 
göstermesi 

37 23 12 72 

İnsana insanca değer vererek 
dayanışmayı arttırması ve 
empati kurmayı bilmesi 

20 14 10 44 

İnsanları sevmesi 20 23 2 43 
Önce kendisinin hoşgörülü 
olması 19 15 8 42 
Kendi eksiklerini gidererek 
çevresine örnek olması 17 12 1 30 
Önyargılı ve sabırsız 
olmaması 

10 11 4 25 

Çok okuyarak daha çok bilgi 
edinerek kendini yetiştirmeye 
çalışması 

7 13 - ., "20 

İnsanın sosyal bir varlık 
olduğunu unutmaması 9 3 1 13 
Olayları ve olguları 
değerlendirirken nesnel 
ölçütlerden hareket etmek 

6 4 2 12 

Kendine saygı duyması 1 2 1 4 

Çalışmaya katılan fakültemiz öğrencileri Türkiye'de hoşgörü 
ortamı oluşturmak için kendilerinin de "herkesin fikrine saygı 
göstermesi" gerektiğini en önemli görev ve sorumluluk olarak 
belirtmektedirler. Öğrencilerin hoşgörü ortamı oluşturmada diğer 
insanlardan bekledikleri tutum ve davranışlar Tablo 6'da görülmektedir! 
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TABLO 6: HOŞGÖRÜ ORTAMI OLUŞTURMADA DİĞER 
İNSANLARDAN BEKLENENLER 

Sınıflar EPÖ3 EPÖ4 HE3 TOPLAM 
Beklenenler f f f f 
Saygı, özellikle düşüncelere 
saygı göstermeleri 41 45 14 100 

Kendini karşısındakinin yerine 
koyabilmeleri 11 15 8 

34 

Kalıplaşmış değer ve gelenek-
10 7 2 29 lerin ötesine geçerek olay ve 10 7 2 29 

olguları değerlendirmeleri 
önyargısız ve sabırlı olmaları 13 8 5 26 

Çevrelerine karşı duyarlı ve 
sorumlu davranmalan 7 11 3 21 

EfiMme önem vermeleri 5 4 6 15 

Asm bencilikten kacınmatan 6 4 3 13 

Demokrasiye, hukuk kurala-
5 8 13 rına ve laikliğe göre davran- 5 8 13 

malan 

Tablo 6'dan da anlaşılacağı gibi öğrencilerin diğer insanlardan 
en önemi beklentileri "düşüncelere saygı" göstermeleridir. 

öğrenclerin hoşgörü ortamı oluşturmada Türkiye Cumhuriyeti 
Devtetfnden beklentlMl Tablo Tde görülmektedir. 
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TABLO 7: HOŞGÖRÜ ORTAMI OLUŞTURMADA TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ DEVLETİMDEN BEKLENENLER , 

Sınıflar 
Beklenenler 

EPÖ3 EPÖ4 HE3 TOPLAM Sınıflar 
Beklenenler f f f f 
Irk, dil, din, mezhep ayırımını 
yapmaması 29 26 9 64 

Demokratik ve eşitlikçi olması 27 24 10 61 

Eğitime büyük önem vermesi 16 18 2 36 

Yönetim kadrosunda olanların 
önce birbirlerine karşı saygılı 
olması 

12 17 2 31 

Ekonomik, toplumsal ve 
siyasal alanda istikrarı 
sağlaması 

10 14 2 26 

Dostluk ve kardeşliğe davet 
edici önlemler alması 10 10 3 23 

Düşünce özgürlüğü vermesi 4 5 7 16 

Toplumsal olaylarda sağ-
duyulu olması 9 5 2 16 

Herşeyin temelinin insan 
olduğunu düşünerek insana 
değer vermesi 

6 7 3 16 

Kitle iletişim araçlarının birlik 
ve beraberliği oluşturacak 
şekilde yayın yapmamasını 
sağlaması 

- 12 - 12 

Halkın güvenliğini sağlaması 3 5 2 10 
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Çalışmaya katılan öğrencilerin hoşgörü ortamı oluşturmada 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden en önemli beklentileri "ırk, dil, din, 
mezhep ayırımı yapılmaması, demokratik ve eşitlikçi olunmasfdır. 

Öğrencilerin hoşgörülü bir dünya için tüm dünyada neler 
yapılması gerektiği konusunda düşünceleri Tablo 8'de yer almaktadır. 

TABLO 8: HOŞGÖRÜLÜ BİR DÜNYA İÇİN TÜM DÜNYADA 
YAPILMASI GEREKENLER 

Sınıflar 
Gerekenler 

EPÖ3 EPÖ4 HE3 TOPLAM Sınıflar 
Gerekenler f f f f 
Savaşların sona ermesi (Barış 
için çalışılması) 24 23 6 53 

Büyük devletlerin küçük 
devletleri sömürmekten vaz-
geçmesi 

14 g 7 30 

İnsanların birbirini sevmesi, 
sayması 14 8 5 27 

Uluslarası sevgi, kardeşlik, 
sempozyumları düzenlemesi 12 11 3 26 

İnsan haklarına işlerlik 
kazandırılması 8 12 3 23 

Tüm insanların eşit olduğunun 
savunulması 7 11 2 20 

Evrensel değerler oluş-
turulması g 7 2 16 

Tablo 8 incelendiğinde çalışmaya katılan fakültemiz 
öğrencilerinin, hoşgörülü bir dünya için öncelikle "savaşların sona 
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erdirilmesini" ve "büyük devletlerin küçük devletleri sömürmekten 
vazgeçmesi" gerekli gördükleri anlaşılmaktadır. 

Çalışmanın sonuçlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz: 

Fakültemiz öğrencilerinden çalışmaya katılanlar hoşgörüyü 
"insanların dil, din, ırk ayrımı yapmadan birbirlerine sevecen, iyi niyetli 
ve anlayışla davranması, saygı göstermesi" şeklinde 
tanımlamaktadırlar. , "«f ."YS " ıî;i_R-ı 

Az sayıdaki öğrenci dışında Türkiye'de hoşgörü ortamının 
olmadığını ya da çok az olduğunu düşünmektedirler. <:;? ," «= " 

Hoşgörü ortamı oluşturmada kendilerine yükledikleri 
sorumluluklarla diğer insanlardan bekledikleri birbiriyle örtüşmektedir. 
Bunlar; "herkesin birbirinin fikrine saygı göstermesi", "herkesin birbirini 
sevmesi ve anlamaya çalışması" ve "önyargılardan arınarak, sabırlı 
davranmasıdır. " ,; 

Türkiye Cumhuriyeti Devieti'nden beklenen en önemli iki nokta 
"ırk, dil, din ve mezhep ayırımı yapılmaması" ve "demokratik ve eşitlikçi 
davranılması"dır. 

Hoşgörülü bir dünya için önerdikleri "savaşların sona ermesi", 
"büyük devletlerin küçük devletleri sömürmekten vazgeçmesi" ve 
"insanların birbirlerini sevip saymasfdır. 

Bu çalışmada buna göre ilginç olan bulgular şunlardır: 
3 3 V v J ' 3 

. Türkiye'de hoşgörü ortamı olmadığını düşünen öğrencilerin 
sayısının fazla olması. « • 

. Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencisi olmalarına rağmen 
hoşgörülü bir dünya için eğitimi çok önemli görenlerin sayısının az 
olması. „ : ,',-.'"' 

. Hoşgörü ortamı için sevgi, saygı ve anlayışın temel olarak 
görülmesi. s 



Şüphesiz bu son nokta hoşgörülü bir dünyanın yaratılması 
açısından oldukça olumlu ve umut verici bir bulgudur. 

Sayın dinleyenler, bu çalışmaya katılan tüm öğrencilerime 
teşekkür ediyorum. Sizlere de daha hoşgörülü bir dünya için bugünden 
başlayarak daha çok çalışalım diyorum. (( 

Haydi gelin; 

Birbirini boğazlayan değil, 
Birbirini kucaklayan. > - < r-

Birbirini kazıklayan değil, 
Birbirini seven sayan. 

Birbirini kuyusunu kazan değil, 
Birbirini destekleyen. 

Birbirinin gözünü oyan değil, 
Birbirini gözü gibi koruyan. 

Elbirliğiyle dünyayı yok eden değil, 
Dünyayı sevgiyle oya gibi işleyen 

insanlar olalım. 

<*n 
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Saygılarımla... 



OKULDA HOŞGÖRÜ 

Fatma  MUNZUR  (*) 

Sayın Başkan, Sayın Konuklar konuşmama başlamadan önce 
sizleri saygı ile selamlıyorum. 

Eğitim sistemimizi biçimlendiren yönetmelikler merkezi ve tek 
tip olmakla birlikte, toplumumuzdaki ekonomik, bilimsel, kültürel vb. 
yapılanmalara bağlı olarak, uygulamada önemli ayrımlar 
yaşanmaktadır. Eğitim kapsamında yer alan pekçok kavramla birlikte 
"hoşgörü" konusunda da gerek sistem, gerek uygulamalardan 
kaynaklanan sorunlarımız vardır. Bu sorunları, toplumsal yapıdan ve 
eğitimin diğer boyutlarından kopuk bir kesit olarak ele almak gerçekçi 
ve çözüm önerilerine yönelik bir yaklaşım olmayacaktır. "Eğitimimizde 
hoşgörünün yeri, payı ne kadardır? sorusunun yanıtı, toplumun 
çağdaşlığı, uygarlığı demokratikliği, bilimselliği oranında aranmalıdır. 
Eğitimi de biçimlendiren ekonomik, toplumsal süreçtir. Bu sürecin bir 
parçası olarak eğitim, toplumsal gerçeklerimizden soyutlanamaz. Bu 
bağlamda, sıra dayağı, zorunlu din dersleri ve hoşgörüsüzlük adına 
daha ne varsa hiç yadırganmamalı. 

Öğretmenlerin öğrencilerine sevgi ve hoşgörüyle 
yaklaşabilmesi için, öncelikle kendilerinin bu kavramları tanıyor ve 
yaşıyor olmaları gerekir. Ailede, eğitimde, toplumda örneği 
görülmeyen, öğrenilmeyen bilgiler yok demektir. Eylem, düşünce ve 
düşleme yeteneğimiz bildiğimiz, anladığımız şeylerle sınırlıdır. Otoriteye 
boyun eğen, standart ölçütleri özümsemiş, güvensiz öğrencileri ancak 
bu anlayışın bir kuşak önceki sonuçları olan öğretmenler yetiştirebilir. 

: TED Ankara Koleji Lise Kısmı Edebiyat Öğretmeni 
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Eğitimdeki hoşgörüsüzlüğün sınırlarını, yalnızca öğretmen 
tavırları belirlemez. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde adaletsizlik, 
hoşgörüsüzlük yok mudur? Ders kitaplarının içeriği ne kadar çağdaş ve 
sevgi dolu? Zor öğrenen çocuklara, üstün yetenekli çocuklara, özürlü 
çocuklara özel bir eğitim sunulabiliyor mu? Aslında sosyal, siyasi, 
ekonomik gücü aşağılara çekilmiş olan öğretmenlere hoşgörüyle 
yaklaşıyor mu? 

Genel çizgiden farklı  olan öğretmenlerin sistem dışında kaldığı 
da olmuyor mu? Özel okullara, dershanelere geçen, mesleğini bırakan 
ya da meslekten atılan bir öğretmen olmazlarsa süreç içinde 
eritilmiyorlar mı? Bu durumda öğretmenler, hoşgörüde, eğitimin diğer 
boyutlarında ne kadar belirleyiciler? ı 

Öğretmen yetiştiren kurumlarla öğretmenleri çalıştıran resmi ve 
özel kurumlar arasındaki çeşitlilik ve ayrımlar, eğitim sisteminin 
yorumlanışı ve uygulanışı arasındaki ayrımlara neden olmaktadır. Bir 
okulda, bir öğretmen, öğrencisinde gördüğü her yanlışta ilk yaklaşım 
olarak konuyu disiplin kuruluna götürürken ve disiplin yönetmeliğini bir 
sığınak, bir silah olarak görürken, bir diğer öğretmen disiplin cezasını 
en son seçenek olarak düşünebilir ya da hiç düşünmez. Bir öğretmen, 
çok acı ve çirkin sıfatlarla öğrencilerine seslenebilir, onların 
yüreklerinde, beyinlerinde derin yaralar açabilirken ve bu yanlış 
yaklaşımlarıyla aşağılanmayı kanıksamış bireyler yetiştirirken ya da 
öğrencilerini kin ve nefret duygularıyla doldurabilirken bir başka 
öğretmen konusunun insan olduğu ve hata kabul etmeyeceği, geriye 
dönüşün çok zor olduğu bilincinden hareketle öğrencilerini kırmaz, 
incitmez. A I 

Okullarımızdaki bilimsel düzey ve insan ilişkilerindeki ayrımlar, 
öğretmenlerin yetişme koşullarına bağlı olarak da değişir. Üniversite 
yaşamı aylarla ölçülebilen bir süre olan öğretmenin bilimsel pedagojik 
yetişmiştik düzeyi nedir? Donanımlı bir üniversiteden mezun olan, 
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yabancı dil bilen, pedagojik formasyon için ayrıca öğrenim görmüş 
öğretmenlerle karşılaştırabilir mi? Üniversiteyi büyük bir kentte 
okuyan; bu kentin bilimsel, sanatsal kültürel, politik olanaklarından 
yararlanan öğretmen ile küçük bir kentin eğitim fakültesi mezunu 
öğretmen de bir olmasa gerek. Meslek yaşamında, olanakları geniş bir 
özel okulda, hizmetiçi eğitimi ve yenilenmeyi sürekli yaşayan 
öğretmenler ile uzun süre küçük yerleşim birimlerinde öğretmenlik 
yapmak zorunda kalan öğretmenler arasındaki ayrımlar da 
küçümsenemeyecek boyuttadır. 

Tüm bu ayrımlar, öğretmenin hoşgörüden ne anladığını 
değişken kılar. Eğitimde birlik konusundaki onca çabanın biçimsellikten 
ileriye gidememesine neden olur. Ders, disiplin, ödül ve idari 
yönetmelikler tektir. Fakat toplumumuzun genel koşulları dikkate 
alındığında, yöresel özellikler, kültür, gelir düzeyi, aile yapısı, yaş vb. 
ayrımlar geniş bir çerçeveyi oluşturur. Yönetmeliklerin bu genişliği 
kapsayacak ayrıntılarla örülü olması, insanlar arasıdaki ayrımları 
dikkate alarak tüm bireyleri aynı kalıba sokma eğiliminde olmaması, 
kapsamının çağın gereksinimlerine yanıt verecek donanımda 
bulunması gereklidir. 

Anne, baba, öğrenci, öğretmen, yönetim ve yönetmelikler 
sürekli etkileşim ve gelişime yönelik bir değişim dinamikliği içinde 
olmalıdır. Daha önce de vurguladığım gibi eğitimin ana maddesi 
insandır ve insan değişkendir. Sistemi, yönetmelikleri yıllar boyu sabit 
tutmak ya da biçimsel yeniliklerle yetinmek, toplumu yanlış alanlara 
kaydıracak yaklaşımlar için uygun boşlukları ve fırsatları  yaratmak 
demektir. Sürekli olarak, bilimsel ve çağdaş kavramları eğitime 
kazandırmak, işlevi sona erenleri sistem dışı bırakmak gereklidir. Bu 
kapsamda hoşgörü anlayışında da yenilikler kaçınılmazdır. İnsanla 
birlikte hoşgörü yaklaşımları da değişkendir. Gerçeklerin ve çağın 
uzağında kalmak, yıllar öncesinin gerisinde bırakır. Ne gelenekler ne de 
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çağdaşlık adına yanlışa hoşgörü gösterilmemelidir. Yanlışa hoşgörü 
yanlışın yerleşmesine hizmet eder ve bu noktada hoşgörü anlamını 
yitirir. sınırsız ve sonsuz bir hoşgörünün değil, akılcı, gerekçi, olumlu bir 
hoşgörünün gerekliliği bilinciyle yetişecek kuşakların, daha uygar 
toplumları yapılandıracağı inancındayım. 

Eğitimde, hoşgörü adına gerçekleştirilmesi gereken tutumları 
vurgularsak; 

•. -ı 

Öğretmen merkezli giden eğitimimizde öğrencilerimizin 
bunalması ve çatışmaların başlaması doğal bir sonuçtur. Artık 
öğrencilerimiz, her derste, ortalama 45 dakika süreyle edilgin bir 
alımlayıcı durumunda kalmak istemiyor. Basın, televizyon kanalları, 
bilgisiyarlar ve reklamların gücü öğretmenlerin gücünü aşmak üzeredir. 
Çocukların ve gençlerin etkilenim kaynakları değişmektedir. 
Öğrencilerimiz fiziksel donanımı zayıf dersliklerde sürekli anlatan ve 
anlattıklarını tüm ayrıntılarıyla isteyen öğretmeni reddetmekte yenilik 
istemektedir. soyut bilgileri değil yaşamı öğreten öğretmenleriyle; 
kimliklerine, düşüncelerine, üretimlerine saygılı öğretmenleriyle daha 
doğal ve sağlıklı ilişkiler kurabiliyorlar. İletişim kurulamayan, 
ulaşılamayan öğrencide, amaçlanan değişimleri yaratmak olanaksız 
olduğundan eğitimin gerçekleşmesi de olanaksızdır. 

Öğrencilerin kendilerini kanıtladıkları, yetenekleri keşfettikleri, 
varlıklarını ve özel olduklarını duyumsadıkları derslerde daha mutlu ve 
başarılı olduklarını gözlemledim. Ölçülürken ve değerlendirilirken 
adaletsizlik ve gerilim yaşamadıklarında daha huzurlu olduklarını da. 
Öğretmenin öğrencisine, öğrencinin öğretmenine hoşgörüyle 
yaklaşması sabır gerektirir. Derslerdeki bilimsel yoğunluk, kalabalık 
sınıflar,  tek kitaba bağlılık bu sabrın tükenmesindeki nedenlerden. 

Aynı bölge ya da semtten, benzer aile yapısı ve ekonomik 
düzeylerden de gelseler, her öğrencisinin çok farklı  özelliklerde 
olduğunu bilen; öğrencisini başlıbaşına bir zenginlik olarak gören ve bu 
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zenginl iğ i keşfetmek için emek harcayan çağdaş bir eğit im anlayışına 
sahip öğre tmenler de vardır. Öğrenci ler inin üzerinde baskı kurmaya, 
onları korkutmaya ve sindirmeye çalışmazlar. Onları küçümsemez, 
onlar la alay etmezler. Öğrenci ler inin sorunlarına ve seviçlerine duyarsız 
kalmazlar. Onlarla ders dışı or tamlarda da birlikte olurlar, ders dışı 
alanlarda da yol göstericidir ler. Öğrenci ler in görüşlerine saygı duyarlar. 
Kendi görüşler inin doğru luğunda ve kabulünde ısrar etmezler. 
Öğrenci ler in in değişik düşünceler i karşılaştırmasına olanak tanırlar. 
Onlara güvenir ler. Başarılarını ödüllendir ir ler. Bu öğretmenler , eğ i t imde 
hoşgörünün, sevginin bi l imsell iğinin, estet iğin, demokras in in , adalet in 
eşitl iğin yaşamsal gerekli l iğini bilirler. Kendisini sevmeyen kendisine 
değer vermeyen, aşağılık duygularıyla dolu olan ya da 
öğre tmen le r inden , top lumun diğer bireylerinden nefret eden, duygusuz 
ve duyarsız dar görüşlü, sağlam düşünceler bulamamış, boşlukta, 
kaygılı, ş iddete eğilimli gençler in yanlış yaklaşımlarla yetişt ir i ldiğini de 
bilirler. Bu bilinçle, değerler in hızla değişt iği , öğretmenl iğ in özenilir bir iş 
o lmaktan çıktığı mesleklerini özveriyle sürdürürler. 

Bu noktada diyorum ki, aslında her anne baba, her sanatçı, her 
bilim adamı, her polit ikacı da aynı zamanda bir öğre tmen değil midir? 
Öğretmeni tamamlamalar ı gerekmez mi? Top lumdak i her karanlığı 
aydınlatmak, geril iğin ve yozluğun üzerine gi tmek; çağdaşl ığı , 
bi l imsell iği, adalet i , eşitl iği, sevgiyi, hoşgörüyü, insan haklarını, 
demokrasiy i savunmak herkesin görevi değil midir? Her an lamda 
insana önem veren anlayışın eğit im politikasını da b iç imlendirmesi , 
eğit imin ulusal bir sorun olarak görülmesi sağlanamaz mı? 
Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğin i olumsuzluklar la 
yapı landırmaya çalışanlara, aynı duyarlılıkla ve geniş bir p lat formda 
tepki göster i lmesi gerekmez mi? 

Eği t imde ve top lumda sevgiye dayalı uygar ilişkiler, 
demokrat ik ve çağdaş yaklaşımlar, yet işt i r i lecek daha nice "fikri  hür, 
irfanı hür, v icdanı hür" kuşaklar, bu duyarlılığın sürdürülmesin i 
sağlayacaktır. < •: 

Saygılarımla ,-«; 

•A  • 
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HOŞGÖRÜ, EĞİTİM VE POLİTİKA 

'  •  *-  Ömer  Faruk  ŞİMŞEK  (  *) 

"' * Hoşgörü, kendi ve inançlarına karşıt bulunan düşünce ve 
inaçlara katlanma, tepki göstermeme anlamına gelmektedir. Bir dinin 
çeşitli mezhepleri arasında ya da çeşitli dinler arasında çıkan 
kavgalarda ve daha sonra, dinin bilime baskısı karşısında sığılınılan bir 
kavramdır. Konu ile ilgili asıl vurgulamamı yapmadan önce şunu 
belirtmek istiyorum ki hoşgörünün tanımına baktığımızda aslında o 
kadar da ideal bir düşünce ve davranış tarzını ifade etmemektedir. 
Karşıt düşünce ve inançlara katlanma, tepki göstermeme olarak 
tanımlandığında hoşgörü, insana ve insanın temel değerlerine koşulsuz 
saygıdan daha az insancıl olarak gözükmektedir. Bu nedenle de 
insanlar arasındaki uyuşmazlıkların hoşgörü yerine saygıya dayalı bir 
uzlaşma ile çözümlenmesini çok daha yaralı ve kalıcı olacağını 
düşünüyorum. 

İnsanoğlu, toplumsal bir varlıktır ve o toplumun eğitim ve 
toplumsallaştırma sürecinden geçer. Eğitim ve toplumsallaştırma 
dediğimiz zaman toplumun tüm kurumları işin içine girer ve bu süreç 
insanın tüm yaşamı boyunca sürer. Politika da bu süreçteki önemli 
faktörlerden birisidir. En genel ansiklopedi bilgisi ile, politika (politeia), 
özünde vatandaşlık haklarının ve yurttaşlarının sorunlarının çözümünü 
kapsar. Tüm toplumsal kurumların, kültürün, güzel sanatların, 
edebiyatın aile ve çalışma yaşamı koşullarının, eğitimin, ticaretin, 
vergilendirmenin ötesinde, toplumsal temel ve üst yapıların ve tüm 
toplumsallaştırma kurumlarının v.b. örgütlenmesini ve planlanmasını 
içerir. Reel toplumsal kurumlar aracılığı ile, bireyin kişiliğini, kültürünü 

Eğitim Bilimleri Fakültesi EPH Bölümü Öğrencisi Ankara Üniversitesi 



86 

ve bilincini belirlemek, politikanın ve politik güçlerin çalışma alanı içine 
girdiği bilinmektedir (Politik Psikoloji Notları, Serol Teber). 

Politika ve eğitim birbiriyle olan yakın ilişkisi içerisinde, 
toplumsallaşma sürecindeki insanın temel niteliklerini belirleyici roller 
oynamaktadırlar ve bu iki öğe arasındaki etkileşim çift yönlü olarak 
işlemektedir. Özellikler aile içi yaşantılarla başlayan eğitim sürecinden 
geçen bireylerin özellikleri politik yaşamı etkilemekte, politik eylem ve 
uygulamalara bir noktaya kadar biçim vermekte, politik eylem ve 
uygulamalar da eğitim sürecini etkilemektedir. 

Etkileşimin ilk bölümüne bakıldığında, temel olarak şu tez öne 
sürülmektedir. Aile içerisindeki eğitim süreci, eğer anti-demokratik, 
baskı ve şiddet uygulamalarına dayanmakta ise, birey daha sonraki 
yaşamında bir politik ortam içerisinde yer aldığında ki bu durum çoğu 
durumda kaçınılmazdır, tercihlerine anti-demokratik, hoşgörüsüz ve 
tutucu yönetimler yönünde kullanma eğilimi gösterecektir. Ne yazık ki, 
günümüzde eğitim süreci, ister ailede ister sonraki yaşamda olsun hiç 
de demokratik bir özellik taşımamaktadır. Ortam ne kadar demokratik 
görünürse görünsün, birey, sonuçta istenilen davranış örüntülerini 
benimsememek durumunda bırakılmaktadır. , 

...V. T-'Ü;_*jrS..- V,.-. • : . ; • : ".İTİ 

VVilson 1973 yılında yayınladığı ve son yıllarda uluslararası 
düzeyde genel kabul gören çok az sayıdaki araştırmalardan biri olan, 
"Konservatizmin Dinamik Kuramı" adlı çalışmasında, tutucu 
(Conservative) kişiği oldukça açık ve ayrıntılı bir biçimde gözler önüne 
sermiştir. VVilson'a göre bu tür kişilikler, doğuştan ve/veya ilk çocukluk 
yaşlarından itibaren kendilerine uygulanan toplumsallaştırma, eğitim 
sürecinde gösterilen otariter baskı sonucu, çok korkulu ve çok 
hassas/duyarlı bir biçimde yetiştirilmişlerdir. Böylesi bir kişilik üzerinde 
toplumsal ideoloji özellikle din, politik tutum ve diğer kültür alanları 
özgün gelişmeler gösterebilir. Böylesi gelişmeleri VVilson "Konservatif 
Sendrom" paydası altında toplamaya yönelmektedir. Konservatif 
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Sendrom içinde tanımlanabilen kişilikler, azınlıklara ve üçüncü dünya 
ülkelerine, yahudilere ve kara derililere karşı hoşgörüsüzdürler. Yoğun 
bir militarizm, özellikle dinsel alanlarda dogmazim ve yeniliklere karşı 
duyarlı bir tutum gösterirler. Böyesi kişilikler, güncel olayları, toplumsal 
gelişmeleri çok dikkatle ve duyarlılıkla izlerler. Günlük yaşamdan bir 
korku, tutucu kişiliklerin içlerinde bir yaşam boyu taşıdıkları "latant gizil 
korkuyu artırır ve kişiliğin hızla ve yine şaşırtıcı bir kütlükle tutucu/ilerici 
dengesini bozar ve politik tutum, tutucu tarafa kayabilir. Bu kez tutucu 
öğeler dogmatik özellik kazanabilir, hoşgörü azalır, önyargılı 
düşünülmeye ve hatta önyargılı tutumlar alınmaya başlanır. 

I ;f Bu süre sonucunda edilgen bir kişilik yapısı kazanan birey, 
giderek kararsız ve sonra da yandaş ya da angaje bir taraftar 
konumuna gelebilmektedir. Böylece otariter totaliter, anti-demokratik 
yönetimler ilk andan itibaren olmasa bile izleyen zaman dilimleri 
içerisinde uyum sağlayabilmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse aile 
içindeki anti-demokratik uygulamalar, katı, hoşgörüsüz, tutucu bir 
kişiliğin oluşmasına neden olmakta ve bu kişilik yapısı anti-demokratik 
politik tercihlere eğilim göstermektedir. Belirtildiği üzere bu nokta 
etkileşimin ilk yönünü belirler: Eğitimin politikaya etkisi. 

Politika da eğitim süreci üzerinde etkide bulunmaktadır. Anti-
demokratik bir politik düzen içerisinde insanlar, zaten kendilerinin de 
daha önce geçtikleri baskıcı eğitim sürecinin kendilerine kazandırdığı 
tutucu kişilik özellik nedeni ile daha da hoşgörüsüz, katı ve otoriteryan 
olmakta ve bu da sonuçta eğitimi etkilemektedir. 

1943-1945 yılları arasında Amerikan işçi sınıfı içindeki anti-
semitizmi (Yahudi düşmanlığı) araştırmak amacıyla Frankfurt  Sosyal 
Araştırmalar Enstitüsü yöneticilerinin bir kesimi ile Berkeley Üniversitesi 
Sosyal Araştırmalar Çalışma Grubu'nun sürdürdüğü bir araştırmada, 
"bir insanın içinde yaşadığı toplumun politik, ekonomik ve inanç 
sistemlerinin bütünü o insanın kişiğini-zihniyetini (mentalitesi) belirler." 
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görüşü kuramsal tema olarak alınmıştır. Genel bir çıkarsama ile, 
çalışma verileri, hangi yönetimde anti-demokratik politika ve 
propaganda etkisi altında, insanların, otoriteryan olarak da adlandırılan-
tanımlanan bir kişilik içinde ortaya çıktıklarını göstermiştir. Gerçekten 
de A.B.D'de özellikle araştırmanın sürdürüldüğü 1943-1945 yılları 
arasında, faşizm resmen eleştirilmiş ve hatta biçimsel olarak da olsa, 
moral düzeyde mahkum edilmiş olmasına karşın, toplumda genel 
olarak uygulanan anti-demokratik politika, yarışmacı bir ekonomi ve bu 
doğrultudaki propaganda sonucu, insanların büyük bir bölümünün 
otoriteryan karakterle donanmış olarak ortaya çıkmalarmı-yetişmelerini 
önlememiş, tersine desteklemiştir. Burada belirtilen otoriteryan, yeni-
tutucu, dogmatik kişilik, hoşgörüsüzdür, paronoyid boyutlara varan bir 
korku, güvensizlik ve toplumsal yalıtlanma korkusu içinde dış dünyaya 
kapalı, sistematik düşünceden felsefeden  yoksun olarak yaşamaktadır. 
Sistematik düşünemediği için de bilimsel bilgisi değil, inançları 
gelişmekte ve politik davranışlarını çoğu kez bu inançları ile belirlemeye 
çalışmaktadır. Ancak yine de, inanmak/inanmamak arasında büyük 
korkular yaşamaktadır. v 

Tüm bu söylenenlerle belirtilmek isteneni özetlemeye 
çalışırsak; aile içi anti-demokratik ve baskıcı uygulamalar, anti-
demokratik, tutucu, hoşgörüsüz, kısaca otoriteryan bir kişiliğin 
gelişmesine neden olmakta, bu kişilik de ilerideki politik tercihlerinde 
anti-demokratik, hatta faşist politikalara eğilim göstermektedir. Bu 
nedenle de bu tür yönetimler için potansiyel bir değer teşkil etmektedir. 
Ayrıca, anti-demokratik yönetimler ve politikalar da otoriteryan ve tutucu 
bir kişilğin oluşmasına katkıda bulunmaktadır (Şekil 1) , . ,: 

Görüldüğü üzere durum, birey açısından hiç de iç açıcı 
görülmemektedir. İnsanoğlu, Sartre'ın dediği gibi varoluşunu kendi 
seçimleri ile ortaya koymuştur ve koyacaktır. Bu nedenle de insan 
olarak hepimiz her türlü eylemimizde ve seçimimizde tercihimizi daha 
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özgürlükçü, daha insancıl ve daha demokratik olandan yana 
kullanmalıyız ve bu sınırı her zaman için zorlamalıyız. Daha hoşgörülü 
ve bundan da öte insanın temel değerlerine daha saygılı bir toplumda 
ve dünyada yaşamak istiyorsak, görev, birey olarak hepimize 
düşmektedir. Bilinçli bir insan olarak hangi etmenler tarafından 
yönlendirildiğimizi bilmek ve daha özgür bireyler olarak, daha özgür bir 
insanlık için çabalamalıyız. Özgür düşünceye, eylem ve varoluş 
biçimlerine vurulan her türlü zinciri kırmalıyız. Bir takım toplumsal 
kurumlar ve ideolojiler tarafından değil, kendi tercihlerini en demokratik 
yönde kullanan bireyler olmalıyız. 

O. Hançerlioğlu'nun dediği gibi: 20 yüzyılın insanı, kafesindeki 
kuşu mavi görebilmek için gözlerini zorlamayı bir yana bırakıp, 
gerçekten mavi bir kuşu elde ederek yitirilmiş insanlığını yeniden 
kazanma yoluna girmiştir. 

Çağdaş insan, yüzyıldan beri, öğüt dinlemeyen insandır. 
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