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Evde ve kendi genifl dünyalar›nda ö¤renime bafllamak için yak›n zamanda okulu b›rakm›fl üç gençle birlikte oturuyorum.
Önümüzdeki masaya olas›l›klar hakk›nda notlar serili; daha ileri bir araflt›rma için fikirler, dilekler, planlar var. Anna’n›n yapmak veya daha fazla fley ö¤renmek istedi¤i fleylerle ilgili beyin
f›rt›nas›na cevap olarak alelacele karalad›m; “Evsizler bar›na¤›n›
ara; deniz biyologlu¤u konusunda bir fleyler bul.” Adrienne ile
üzerinde çal›flt›¤› makale ile ilgili konuflmak üzere gelecek hafta
buluflmak üzere anlaflt›k. Ariel, matematik ödevlerini tamamlamaktan ziyade matematiksel düflünmenin ne anlama geldi¤ini
anlamas›na yard›mc› olacak biriyle çal›flmak istedi¤ini söylüyor;
ona yard›m etmesi için birini tavsiye ettim.
Bu çocuklar birkaç ayd›r evde e¤itim al›yor olmalar›na ra¤men, hâlâ özgürlü¤e ve e¤itimin anlams›z taleplerini nas›l karfl›layacaklar›yla ilgili çarp›c› gerçekli¤e al›flmaya çal›fl›yorlar. Onlar›n flevkinden, ö¤renmeye olan ilgilerinden, neyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istedikleri soruldu¤unda ortaya att›klar› fi-
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kirlerin çoklu¤undan flaflk›na dönüyorum.
Tabaklar›m›zdaki çikolatal› pastalar›n son k›r›nt›lar›n› da yerken, konuflmam›z, onlar›n hâlâ okula devam eden ve büyük olas›l›kla mutsuz olan arkadafllar›na do¤ru kay›yor. Bu arkadafllar›n›n da evde e¤itimin kendileri için bir seçenek oldu¤unu bilmelerini istediklerini söylüyorlar. Meseleye flüpheyle yaklaflanlar›n
savunuculu¤unu yaparak, evde e¤itime karfl› yayg›n olarak yap›lan bir elefltiriyi öne sürüyorum: “Baz› insanlar sizin özel çocuklar oldu¤unuzu ve evde e¤itimin yaln›zca sizler kadar kendini
motive etmifl çocuklarda ifle yarayabilece¤ini söyleyebilirler. Neticede bana anlatt›¤›n›z onca ilgi alan›n› bir düflünün…”
Ariel’den “Ama ben geçen y›l hiç de böyle de¤ildim!” diye bir
nida geliyor. “Senin kendini motive etmifl gibi görece¤in türde
bir çocuk de¤ildim. Okulda o kadar iyi de¤ildim ve daha fazla
bilgi sahibi olmak istedi¤im ilgi alanlar›na sahip de¤ildim.”
Di¤erleri de onayl›yor. “Ya, evet” diyor biri: “E¤er beni okulda
nas›l oldu¤uma göre de¤erlendirmek zorunda kalsayd›n…”
Bir baflkas›, “Bu çocuklar›n okuldaki haline bak›p, hiç motive
olmufl de¤iller, flu konuda baflar›l› de¤iller demek hiç de adil de¤il” diye ekliyor. “Çünkü baflka bir sistemde belki de çok daha
fazla motive olacaklar. Evde e¤itimin özelli¤i çok farkl› olmas›.
Keflke insanlar bunu anlayabilselerdi.”
“Neden okul senin için iyi de¤ildi?” diye soruyorum.
Adrienne, “Benim gerçekten ihtiyaç duydu¤um fleye kimse
dikkat harcam›yordu ve benim için kendimi ciddiye almak gerçekten de zordu. Her zaman kendimden flüphe ediyordum.”
Ariel ekliyor; “Oraya uyum sa¤lamak zor, ama uyum sa¤lamak
zorundas›n. Okul çocuklar› birbirine karfl› k›flk›rt›yor.”
“Ve bütün gün boyunca, o ›fl›klar›n alt›nda kafese kapat›l›yorsun” diyor Anna. “Bu sanki cezaland›r›l›yormufluz gibi hissettirirdi. Bu benim her zaman hissetti¤im fleydi; sanki ceza olarak
oradaym›fl›z gibi.”
Kimileri bunu ergenlik sanc›s› olarak adland›racaklard›r. Ne-
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den bu çocuklar›, evde e¤itimin büyüyen bu mahsullerini ve onlar›n arkadafllar›n›; y›llarca okul d›fl›nda, evde e¤itilmiflleri dinliyorum ve onlar›n zaman›m›z›n en önemli e¤itim elefltirmenleri
olduklar›n› hissediyorum? Neden onlar› “okul reformu hareketinin” dikkate almas› gereken sesler oldu¤unu hissediyorum?
John Holt 1970’te, “Gazete manfletleri gün be gün daha da aç›k
olarak gösteriyor ki eski yöntemler, denenmifl ve do¤ru yöntemler tümüyle ve çarp›c› biçimde ifllemez durumdad›r. Suçun kimde oldu¤unu tart›flman›n manas› yoktur. Çok farkl› bir fley yapman›n vakti gelmifltir.”(25) diyordu. Evde e¤itim farkl› bir fleyler yapmakla ilgilidir. Bugün burada çocuklar için iflleri daha da iyi k›lmakla ilgilidir; ayn› zamanda bizlere çocuklar›n okul deneyimlerine ve geleneksel okul e¤itiminin yap›s›na ve varsay›mlar›na bakabilece¤imiz bir üstünlük noktas› verir. Evde e¤itim görmüfl çocuklar›
dinlemeye de¤er; çünkü s›rt›m›z› eski varsay›mlara dayamam›za
izin vermezler, çünkü verimli, ilgi alanlar›yla yüklü, ö¤renmeye
heveslidirler; bir y›l önce okulda böyle de¤illerdi. Farkl› bir fleyler var. Bu farkl›l›k tam da okul reformcular›n›n üzerinde durmalar› gereken konudur.
Holt, Growing Without Schooling’in (Okula Gitmeden Büyümek
-GWS) ilk say›s›n› 1977 y›l›nda ülkenin dört yan›na da¤›lm›fl
olan ve çocuklar›na okul d›fl›nda e¤itim ald›ran aileleri desteklemenin bir yolu olarak yay›mlad›. Holt uzun y›llar ö¤retmenlik
yapm›flt› ve Çocuklar Neden Baflar›s›z Olur çal›flmas› ve onu izleyen kitaplar› Onu 1960’lar›n ve 1970’lerin okul reformu hareketinin merkezinde konumland›rd›. 1970’lerin bafl›nda okul e¤itimi fikrinin kendisini sorguluyordu. GWS’nin ilk say›s›nda bültenin flöyle olaca¤›n› yazd›:
“Bülten, genç veya yafll› insanlar›n bir fleyler yapmay› ö¤renebilece¤i, beceriler kazanabilece¤i, okul e¤itimi sürecinden geçmek zorun25) John Holt, What Do I Do Monday?, New York: Dell Publishing Co., 1970, s. 302.
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da kalmadan ilginç ve faydal› ifller bulabilece¤i yöntemler hakk›nda
olacakt›r. Bu bültene bafllarken, önemli ve kal›c› toplumsal de¤iflimin
insanlar yaln›zca siyasi görüfllerini veya partilerini de¤il, hayatlar›n›
da de¤ifltirdikleri zaman gerçekleflti¤i teorisini fiiliyata geçiriyoruz.”(26)
Holt’un ilk say›da söyledi¤i gibi Growing Without Schooling,
“insanlar›n daha az çaresiz hissetmesini sa¤layacakt›”, çünkü insanlara kendileri için bir fleyleri de¤ifltirebileceklerini, bütünüyle bir devrimin gerçekleflmesini beklemeden kendi hayatlar›nda
yeni çözümler yaratabileceklerini gösterecekti. Tabii ki gerçeklefltirdikleri de¤iflimler, di¤erleri için de ilham verici olacak ve o
“çok farkl› fleyin” gerçekte mümkün oldu¤unu gösterecekti.
‹lk say›dan on sekiz y›l sonra, GWS yay›mland›¤›nda henüz bebek olan pek çok çocuk tüm yaflamlar›n›, okula gitmeden okuyarak, yazarak, oynayarak, araflt›rarak, toplumdaki yetiflkinlerle çal›flarak, her türden konuyu ö¤renerek geçirdi. Geleneksel okuma
talimatlar› olmadan okumay› ö¤rendiler; pek çok insan okula gitmeden arkadafl edinmenin imkâns›z oldu¤unu düflündü¤ü halde
arkadafllar edindiler; seçkin kolejlere (ve dengi okullara) kabul
edildiler ve ilginç ifller buldular. John Holt 1981 y›l›nda evde e¤itimle ilgili Kendi Kendinizi E¤itin ad›nda bir kitap yay›mlad› ve
1985 y›l›nda hayat›n› kaybedinceye kadar GWS’yi yay›mlamaya
ve evde e¤itim alanlardan ö¤renmeye devam etti. Holt’un Dostlar›, onun çal›flmalar›na, GWS’yi yay›mlamaya, posta siparifliyle kitap katalogu göndermeye, evde e¤itim alanlara -ve onlar hakk›nda- yazmaya ve konuflmaya devam etmektedirler.
John Holt’un çal›flmalar›n› sürdürürken, evde e¤itim alanlar›n
acil ihtiyaçlar›na odakland›k; fakat daha genifl ve uzun vadeli bir
vizyonu da zihnimizde tuttuk. ‹nsanlar›n çeflitli olas›l›klar tasarlamas›na ve farkl› fikirleri prati¤e geçirmesine yard›mc› olarak
bambaflka bir dünyan›n neye benzeyece¤ini de göstermek için
26) Growing Without Schooling, Cilt. 1, No: 1, A¤ustos 1977, s.1.
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çal›fl›yoruz. Zamanla bu durum, kendi mevcut dünyalar›m›z›n o
bambaflka, farkl› dünyaya gerçekten de daha fazla benzemesine
yard›mc› oluyor.
Holt, ilk kez 1972 y›l›nda yay›mlanm›fl olan Özgürlük ve Ötesi
çal›flmas›nda flöyle diyor:
“Bir zaman kapsülünün içinde gelece¤e seyahat etti¤imi ve bugünden befl yüz y›l ileride, zeki, insanc›l ve yaflam› zenginlefltiren bir uygarl›kta durdu¤umu hayal edin. ‹nsanlardan biri bana rehberlik etmek ve toplumunu bana anlatmak için benimle buluflmaya geliyor.
Bana insanlar›n nerede yaflad›¤›n›, çal›flt›¤›n›, oynad›¤›n› gösterdikten
sonra bir noktada ona flöyle soruyorum:
‘Peki, okullar›n›z nerede?’
‘Okul mu? Ne okulu?’
‘Okullar insanlar›n bir fleyler ö¤renmek için gittikleri yerlerdir.”
‘Anlam›yorum’ diyor, ‘insanlar her yerde, bütün mekânlarda bir
fleyler ö¤renirler.”
‘Onu biliyorum’ diyorum, ‘ama okul sizi e¤iten, ö¤renmenize yard›mc› olan özel insanlar›n oldu¤u özel bir yerdir.’
‘Özür dilerim ama hâlâ anlam›yorum. Herkes herkesin bir fleyler
ö¤renmesine yard›mc› olur. Bir fley bilen veya bir fley yapmay› bilen
herkes, o konuda daha fazla fley ö¤renmek isteyen bir baflkas›na yard›m edebilir. Neden bunun için özel insanlar›n olmas› gereksin ki?’
‹stedi¤im kadar u¤raflay›m, neden e¤itimin hayat›n geri kalan›ndan ayr›lmas› gerekti¤ini, bunun bir zorunluluk oldu¤unu düflündü¤ümüzü net olarak anlatamam.
Bu benim okulsuz bir toplumla ilgili ilk görüflümdü. O zamandan
beri okulsuz bir toplumun, ö¤renmenin hayat›n geri kalan›ndan ayr›
de¤il, tam da onunla bir arada oldu¤u, onun bir parças› oldu¤u bir
toplumun, ulaflmak için yüzlerce y›l bekleyebilece¤imiz bir lüks de¤il,
bu yönde olabildi¤ince h›zl› hareket etmemiz ve çal›flmam›z gereken
bir fley oldu¤u hissine sahip oldum.”(27)
27) John Holt, Freedom and Beyond, New York: Dell Publishing Co., s. 117.
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Holt’un burada aç›klad›¤›m bu k›ssas›, toplumdaki okullaflma
ifllevini, benim bu metinde aç›klayabilece¤imden çok daha derin
ve daha detayl› bir analiz ba¤lam›nda ortaya koymaktad›r. Ayn›
zamanda, k›ssa, amaçlad›¤›m›z fleyin canl› bir tablosunu ortaya
koydu¤u için de faydal›d›r. Mevcut varsay›mlar›m›zla mitsel bir
gelecek rehberine ait varsay›mlar aras›ndaki farkl›l›klar› düflünmeye davet ediyor.
Holt’un hikâyedeki rehberle konuflmas› akl›ma geldi¤inde,
Rehberin flaflk›nl›¤›n› ve söylediklerini idrak etmedeki zorlan›fl›n› düflünürüm. Tabii ki ben de insanlar›n kavray›fllar›n› art›rmaya çal›fl›yor gibi hissediyorum. Buna ra¤men bugün çocuklara
yapt›¤›m›z pek çok fleyin ve çocuklar›n ö¤renimine dair düflündü¤ümüz pek çok yöntemin, zamanla hiçbir anlam ifade etmeyece¤i bilinciyle çal›fl›yorum.
Rehber, Holt’un, okullar›n bir fleyler ö¤renmek için gitti¤imiz
yerler oldu¤unu söylerken neyi kastetti¤ini anlamad›; benim tan›d›¤›m ve uzun zamand›r ev e¤itimi alan pek çok kimse de bunu anlam›yor. Evet, tabii ki bir bak›ma anl›yorlar, çünkü bu onlar›n kültürünün içine ifllemifl bir fikir; fakat anlamland›ram›yorlar çünkü onlar her yerde ve herkesten ö¤reniyorlar –kanepeye uzanm›fl okurken veya okunurken, infla ederken veya yemek yaparken veya resim çizerken veya müzik yaparken veya
yazarken veya söyleflirken; evde, kütüphanelerde, müzelerde,
laboratuarlarda, adliyelerde, uzmanl›¤a yönelik dükkânlarda,
veteriner ofislerinde, tiyatrolarda, gazetelerde, aflevlerinde, tarihi evlerde, çiftliklerde, yabani hayvanlar›n bar›naklar›nda – bu
liste uzay›p gidiyor ve bunlar tamamen ev e¤itimi alanlar›n ziyaret ettikleri veya gönüllü olarak çal›flt›klar› yerlere iliflkin gerçek
örnekler.
Ev e¤itimi alanlar büyürlerken, do¤al olarak belirli bir konu
hakk›nda bir fleyler ö¤renmek veya belirli bir fley üzerinde çal›flmak istediklerini fark edebilirler. Bunu yapmak için yard›m istediklerine karar verebilirler. Evde e¤itim görenler ö¤retmenle-

Matt Hern 235

rin de¤erini anlarlar; ancak neden sadece ö¤retmen olan insanlardan e¤itim almalar›n›n veya neden yaln›zca kendileri için tayin edilen bu ö¤retmenler taraf›ndan e¤itilmelerinin gerekli oldu¤unu anlama ihtimalleri oldukça zay›ft›r. Evde e¤itim alan çocuklar yard›m, geri besleme, öneri, ilham ve destek arayabilirler
ve gerek duyuldu¤unda kendileri ve aileleri onlar için yararl›
olabilecek herhangi bir düzeyde müfredat, planlama, ev d›fl›nda
görüflme ve süre s›n›r› yaratabilir. Bu aileler d›flar›dan dayat›lan
bir programa ba¤l› olarak çal›flmaktansa yararl› bir yap› yaratman›n ne anlama geldi¤ini ortaya koymaktalar. Evde e¤itim reddetti¤i fleyler nedeniyle önemlidir; fakat kendi flartlar›yla düzene
koyduklar› bak›m›ndan da eflit derecede (belki de daha fazla)
önem tafl›maktad›r. Ö¤retmenler, yard›m, müfredatlar, organizasyon; bunlar kendi bafllar›na okula özgü fleyler de¤ildir. Birileri ö¤retmenler tayin etti¤inde, onlara neleri ö¤reteceklerini
söyledi¤inde, ö¤renciye içeri¤e dair söz hakk› vermedi¤inde,
yard›m› zorunlu k›ld›¤›nda, müfredat› bireysel de¤il kurumsal
ihtiyaçlara göre dayatt›¤›nda, tüm bunlar okula özgü uygulamalar olurlar. Fakat ö¤retmenler özgürce seçildi¤inde, yard›m talep
edildi¤inde (ve reddedilebildi¤inde) ve müfredatla organizasyon
gerçek ihtiyaçlara ve hedeflere hizmet etti¤inde bütün bu kavramlar son derece farkl› durumlar› ifade ederler.
Holt’un rehberi, notlara ve di¤er d›flsal motivasyonlara duyulan ihtiyac› da anlamayacakt›r. Herkesin her zaman ö¤rendi¤i
bir dünyada, insanlar kendi enerjileriyle, kendi sebepleriyle ö¤renirler ve ö¤renmelerini sa¤lamas› veya ne kadar baflar›l› olduklar›n› söylemesi için not vaadine veya tehdidine ihtiyaç duymazlar. Growing Without Schooling evde e¤itim alan gençlerden ve çocuklardan, daha büyük bir hedefe yönelik çal›flman›n bir parças› olarak yapmak zorunda kald›klar› zor veya rahats›z edici durumlar›n› tarif etmelerini istedi.(28) Evde e¤itim alan on befl yafl›n28) “Working Toward a Goal”, Growing Without Schooling, # 84, Cilt 14, No. 6, Aral›k
1991, s. 14–17.
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daki biri “Telaffuzu zor” diyerek ‹spanyolca ö¤renmeye çabalad›¤›n›, fakat pratik yapmaya devam etti¤ini, çünkü dili ö¤renmeyi gerçekten de çok istedi¤ini yazd›. On üç yafl›ndaki biri
cankurtaran olma tutkusu nedeniyle zorlu bir yüzme tak›m›nda
kalma kararl›l›¤› ile ilgili “B›rakmak kolay olmas›na ra¤men b›rakmamaya karar verdim” diye yazd›. Ve on alt› yafl›nda, hayat›
boyunca evde e¤itim alm›fl biri kâ¤›t üzerinde yaz›l› müzi¤i okumay› ö¤renmek için ne kadar s›k› çal›flt›¤›n› anlatt›ktan sonra
“Zor olan veya gerçekten hofllanmad›¤›m fleyleri yap›yorum;
yapt›¤›m di¤er her fleyle ayn› sebepten: Çünkü bunlar›n önemli
oldu¤una karar verdim” diyordu. Bu bizim rehberimizin anlayaca¤›, fakat pek çok okulun takdir etmekten geri kald›¤› bir durum. Genç insanlar neyin önemli veya gerekli oldu¤una karar
verebilecek yeterliliktedir ve bir kez karar verdiklerinde hayal
edebilece¤imizden çok daha s›k› çal›flma becerisine sahiptirler.
Çocuklara kendileri için neyin önemli oldu¤una karar verme ve
seçilmifl hedefleri ile belirli görevler aras›ndaki iliflkiyi kavrama
flans›n› vermekten aciz kald›ktan sonra okullar, çocuklar›n tembel, baflar›s›z ve isteksiz oldu¤u sonucuna vard›lar. Bu suçlaman›n yanl›fl oldu¤unu kan›tlamak, Growing Without Schooling’in
yapt›¤› iflin önemli bir k›sm›d›r.
‹nsanlar›n yaln›zca okullarda ö¤renebildikleri düflüncesinin
sonuçlar›ndan birisi de, bu düflünceden beslenen kültürün kütüphanelerden, müzelerden, kamuya aç›k sanat olanaklar›ndan,
toplum merkezlerinden, eriflilebilir olan ama zorunlu olmayan
ve tek bir yafl grubuyla s›n›rl› tutulmayan di¤er yerlerden ziyade
kaynaklar›n›n büyük k›sm›n› okullara ay›rm›fl olmas›d›r. Holt
Dostlar›/GWS’de yürüttü¤ümüz çal›flmalar›n di¤er k›sm› da,
gerçi bu iflin daha az görünür bir parças›d›r, var olan bu toplumsal kaynaklar› desteklemek ve yenilerinin gelifltirilmesini teflvik
etmektir.
Holt’un rehberi, insanlar›, zamanlar›n›n ne kadar›n› okulda
geçirdiklerine göre yarg›lamazd›. Ne yaz›k ki bizler yaflad›¤›m›z
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kültürde insanlar› bu temelde yarg›l›yoruz. Yine bu noktada evde e¤itim alanlar bir istisna ve gelecekteki ihtimaller aç›s›ndan
bir öneri olabilirler. Evde e¤itim alm›fl çocuklar, bir lise not dökümüne göre de¤il, bu y›llar boyunca ö¤rendiklerine ve yapt›klar›na göre koleje girdiklerinde, insanlar›n becerilerini de¤erlendirmek için baflka yollar›n da oldu¤unu gösteriyorlar. Evde e¤itim alm›fl bu kimseler, koleje gitmemeyi, onun yerine anlaml›
çal›flmalara yönelik ç›rakl›klar veya di¤er ilginç yöntemlerle yetiflkinler dünyas›nda kendi yollar›n› bulmay› seçtiklerinde, kolejin zorunluluk olmad›¤›n› gösteriyorlar.
John Holt, insanlar› okul belgelerine göre de¤erlendiren bir
kültürün içinde yaflama sorununa yönelik al›fl›lmad›k bir yaklafl›m benimsedi. Okul e¤itimine yönelik elefltirisini gelifltirmeden
önce, pek çok insan›n düflündü¤ü say›da olmasa da, bu okul
belgelerinden birkaç›na sahip olan Holt, kamuya aç›k s›fatland›rmalarda (kitap kapa¤› veya normalde bu tür bilgilerin verildi¤i di¤er durumlar) bu okullara iliflkin bilgilerini belirtmeyi reddetti. Onun yerine, “fiuna inand›m ki, bir insan›n okul durumu, en
az politik görüflü veya dini kadar özel yaflam›n›n bir parças›d›r ve
kimse bu konudaki sorulara cevap vermeye zorunlu tutulmamal›d›r.
Bunun yerine ö¤rendi¤im fleylerin ço¤unu okulda, hatta pek çok insan›n ‘ö¤renme koflullar›’ olarak tan›mlayaca¤› durumlarda ö¤renmedi¤imi söyleyebilirim.”
John Holt’un bu yaklafl›m›, genel olarak toplumsal de¤iflime
yönelik tutumunun göstergesidir. 1970’lerin sonunda yazd›¤›
bir mektupta flöyle söylemifltir:
“1960’larda pek çok genç insan toplumdaki devrim niteli¤indeki de¤iflimlerden bahsediyordu. Paul [Goodman] onlara, ‘Düflünün ki sözünü etti¤iniz ve hayalini kurdu¤unuz devrimi gerçeklefltirdiniz. Siz,
kiflisel olarak, o toplumda nas›l yaflard›n›z? Gelin öyle yaflamaya
flimdi bafllay›n! O zaman ne yapacaksan›z, gelin flimdi yap›n. O flekilde yaflaman›za izin vermeyecek engellerle, insanlarla veya olay-
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larla karfl›laflt›¤›n›zda, onlar›n üzerinden, etraf›ndan veya alt›ndan
nas›l geçece¤inizi veya yolunuzun üzerinden nas›l ataca¤›n›z› düflünmeye bafllay›n; o zaman siyasetiniz somut ve fiili olacak’ derdi. Çok
güzel bir tavsiye. Bunun püf noktas›, en güçlü fikirlerinizi günlük yaflamda prati¤e dökmenin yollar›n› bulmakt›r. Baflka insanlarla bunun
hakk›nda konuflmaktan veya ‘hepimiz flunu veya bunu yapsayd›k harika olmaz m›yd›?’ demekten söz etmiyorum. Hemen flu anda yapmaktan söz ediyorum. Bunu yapmak ilginç, sürükleyici, büyüleyici,
tatmin edici ve faydal›d›r. Sizinle hemfikir olacak yüz milyonlarca insan› beklemek zorunda de¤ilsiniz; hemen bafllayabilirsiniz. Ve bir
fleyler yapma beceriniz oldu¤unu fark etti¤iniz anda, tam da o fleyi
yapabiliyor oldu¤unuz gerçe¤i, bunu yapmak isteyen baflka herkesin
de yapabilece¤i anlam›na gelir.”(29)
Benim yapmaya çal›flt›¤›m fley bu; Holt Dostlar›’nda bizim
yapmaya çal›flt›¤›m›z fley bu. Ve evde e¤itim alanlar›n eflzamanl›
olarak anlam› olan bir dünyada yaflamaya çal›fl›rken ve bunu yaparken de hepimiz için söz konusu olan olas›l›klara ›fl›klar tutarken yapt›klar› bir anlamda bu. Holt’un hayal etti¤i rehberin yaflad›¤› gibi bir dünyan›n yak›n›nda bir yerlerde olmad›¤›m›z bir
gerçek. Fakat acaba neye benzerdi? ‹nsanlar nas›l yaflard›? Ne art›k do¤ru veya gerekli olmazd› ve geriye ne kal›rd›? Evde e¤itim
bu sorular›n cevab›n› bulmaya ve böylece -Holt’un önerdi¤i gibi- bu de¤iflimler zaten gerçekleflmifl gibi yaflamaya çal›flmakla ilgili. Dolambaçl› m›? Belki. Ama bu o rehberin yaflad›¤› dünyaya
giden bildi¤im en kestirme yol.

29) “Celebrating 100 Issues”, Growing Without Schooling, # 100, Cilt 17, No. 3, Temmuz/A¤ustos 1994, s. 35.

