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öðrenci

Üniversite gençliði profilinin zamanla büyük
bir dönüþüm geçirdiðine tanýk olurken; bunun
nedenlerinin araþtýrýlmasý ve þu anki toplum
yapýsýyla ilintilerinin kurulmasý, biz öðrenciler
için, farkýndalýk oluþturmak açýsýndan önemli
gözüküyor. Dünya çapýndaki kuruluþlarýn hazýr-
ladýklarý bir dizi ‘uyum programlarý’ aracýlýðýy-
la artýk eðitim, sistem ihtiyaçlarýna göre yeni-
den düzenlenmeye baþlandý. Kapitalist siste-
min sadece kar amaçlý yönelimlerinin içine ‘e-
ðitim’i de sokmasý, gerek üniversiteler aracýlý-
ðýyla piyasaya destek saðlama, gerekse ideo-
lojik bir amaç içerme açýsýndan, kendini yeni-
den üretmesi için gerekli görünüyor. Bu bað-
lamda eðitim ile ilgili her türlü karar stratejik
bir tercih niteliði taþýmaktadýr. 

Eðitimin de diðer sektörler gibi piyasaya a-
çýlmasý, yapýlan uluslar arasý anlaþmalar aracý-
lýðýyla teþvik ediliyor. Ana kurum Dünya Tica-
ret Örgütü olmak üzere, 1995 yýlýnda 140 ülke
tarafýndan imzalanan GATS (Hizmet Ticareti
Genel Anlaþmasý), tüm hizmet alanlarýný piya-
saya açma amacýný kapsayan, hizmetler sek-
töründeki ilk çok taraflý anlaþmadýr. (Türkiye
de anlaþmayý kabul eden ülkeler arasýndadýr.)
Piyasaya açýlmasý öngörülenler; iletiþim, mes-
leki, eðitim, saðlýk, çevre, bankacýlýk, ulaþým,
kültürel hizmetler vb. hizmet sektörleridir. Bü-
tün bu sektörlerin ‘kamusal hizmet’ olma özel-
liklerinin yok edilmesi ve piyasaya açýlmasý
hedeflenmiþtir. Bilimsel ve toplumsal bir üre-
tim için ‘kamu hizmeti’ olmasý gereken eðiti-
min, bu anlaþmalar aracýlýðýyla kapitalist sis-
temle bütünleþmesi saðlanmaktadýr. Kamu
hizmeti, ticari amaç dýþýnda, rekabetçi olma-
yan hizmetlerdir ve toplumun her kesimi için-
dir. Eðitimi piyasaya açma eðilimi, ticari amaç
taþýdýðýndan toplum yararýna olup olmadýðý

sorgulanmalýdýr. Ayrýca, eðitim sistemi ‘yeni-
den yapýlanmanýn’ en önemli öðelerindendir.
Bu politikalarla oluþturulan eðitim anlayýþý, öð-
renci kesiminin de dönüþtürülmesine neden ol-
maktadýr. 

Piyasada süregelen rekabet anlayýþý, öðren-
ciler arasýnda da oluþturulmaya çalýþýlmakta
ve böylece bencil ve çýkarcý bir gençlik tipoloji-
si oluþturulmaktadýr. Bu da öðrencilerin üniver-
siteyi sadece sertifika ve diploma almaya ya-
rayan bir kurum olarak görmelerine neden o-
lur. Meraký öldürülmüþ, yalnýz, asosyal, göste-
riþ meraklýsý, tüketim çýlgýný ve kendine yaban-
cýlaþmýþ üniversite gençliði oluþturularak,
gençlerin eleþtirel düþünme özelliðinin yok e-
dilmesi amaçlanmaktadýr. Prof. ÜNAL’ ýn dedi-
ði gibi: “…Neoliberal toplum projesinin de-
vamlýlýðý, bir yandan tüm yaþam alanlarýný ye-
niden biçimlendiren yeni toplumsal yapýlanma-
larý diðer yandan da ‘imaj yenileme’ çabalarý-
ný gerekli kýlmaktadýr. Dünya Bankasýnýn yok-
sulluk ve þiddet konularýyla ilgileniyor görün-
mesini saðlayan projeler bu imajý yýkmak için
yeterli deðildir. Yapýlanlarýn karþýsýnda durma
fýrsatý bulamayacak, sürekli olarak dönüþtürü-
lerek sistemin birer parçasý haline gelecek ‘kü-
resel yurttaþlar’ a ihtiyaç duyulmaktadýr. ” 

Sonuç olarak, tüm Dünya’da ve ayný zaman-
da da Türkiye’de oluþan öðrenci kimliði ve üni-
versitelerin durumu, sistemin bilinçli politikala-
rýnýn bir ürünüdür. Bütün bunlar, uluslar arasý
anlaþmalarýn ideolojik yönleridir. Oluþturulan
ve piyasa için yetiþtirilen bu bireyler sistem
anlayýþýný yeniden ve yeniden üretirler. Böyle-
ce dýþarýdan bir baskýya bile gerek kalmadan,
sistem kendini güçlendirmeye devam eder.
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