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Bugün ‹çin Bir Okul

Mimsy Sadofsky

Albany Özgür Okulu gibi Sudbury Valley Okulu da, mükem-
mel toplulu¤uyla, sundu¤u inan›lmaz olanaklarla ve eflsiz bafla-
r›s›yla çeyrek as›r› aflk›n bir süredir faaliyetlerini sürdürüyor.
Sudbury Valley Okulu flehrin d›fl›nda geliflip büyümesine ra¤-
men her zaman kendine yeten yap›s›n› muhafaza etmifltir. Okul,
dünya çap›nda benzeri olan pek çok özgür okula model teflkil
etmesinin yan› s›ra okulun felsefesi k›talar› aflan bir etki ve yay›-
l›ma ulaflm›flt›r.

1968 y›l›nda, Massachussets Eyaleti’nin Framingham flehrinde
Sudbury Valley Okulu’nu kurmak üzere bir araya gelen grup,
okulun rehber alaca¤› de¤erleri belirleyebilmek için, Amerikan
toplumundaki ortak de¤erleri çözümleyerek yola ç›kt›.

“Bir okul, yarat›c›l›¤› en iyi biçimde nas›l teflvik edebilir?” diye
sorduk. Cevab› son derece basit olmas›n›n yan› s›ra ayn› zaman-
da son derece karmafl›kt›. Her birey bir ö¤rencidir. Dünyaya
gözlerini açmas›yla birlikte bir ö¤renme sürecinin içine do¤ar.
Do¤ufltan mücadeleci ve merak sahibidir. Bir bebe¤in, do¤u-



mundan befl yafl›na bast›¤› zamana kadar geçen süreçte, sadece
en temel iletiflim becerilerine sahip aciz bir bebekten ad›m ad›m
emekleyen, yürüyebilen, anlam evreni, kelime haznesi giderek
geniflleyen, konuflabilen bir çocu¤a dönüflmesini baflka nas›l
aç›klayabiliriz ki? Çocuklar yarat›c› olarak do¤arlar. Sonuçta
kimse bir çocu¤a ö¤renme sürecinin nas›l gerçekleflti¤ini anlat-
mak zorunda de¤ildir. Her biri kendi tarz›nda ö¤renecektir, en-
gel olmamak gerekir: Nas›l takla at›laca¤›n› veya oturacaklar›n›,
parmaklar›yla yoklayarak keflfetmeyi, aya¤a kalkmay›, yürüme-
yi, birkaç kelime telaffuz etmenin ard›ndan birkaç cümle kur-
may›, en sonunda da sonsuz say›da, karmafl›k ve soyut fikri ifa-
de etmeyi ö¤renirler. Çocuklar, t›pk› bizlerin sadece zevk için
bir fleyler ö¤rendi¤imiz zamanlardaki gibi hayata ö¤renerek bafl-
larlar, hayat› ö¤renerek yaflarlar. Keflfederler. Taklit ederler. De-
neyim edinirler. Hatalar ve deneylerden örülü çok daha karma-
fl›k bir dünya görüflü gelifltirirler. Bunu anlamak son derece ko-
layken kabullenmek son derece zordur. Çocu¤un, her yafl›nda,
do¤ufltan gelen yarat›c›l›¤›n›n ve merak›n›n engellenmeden, sap-
t›r›lmadan do¤al›yla yönünü bulmas›na ve mümkün olan en az
k›s›tlamayla çevreyi özgürce keflfetmesine imkân tan›mak gere-
kir. Bu onlar için en iyi e¤itim olacakt›r. Ancak bu gerçe¤i ka-
bullenmek pek ço¤umuz için oldukça güç olmaktad›r.

Bugün neden daha fazla say›da insan›n meraklar› do¤rultu-
sunda hareket etmesine imkân tan›yan okullar›m›z yok? Neden
her bireyin erken çocukluktan itibaren, kendine özgü bir dünya
görüflü oldu¤u temel gerçe¤ini ve her bireyin sürekli olarak bu
dünya görüflünü yayma, gelifltirme, kafas›ndaki fikirleri ço¤alt-
ma, bu fikirleri ifade etme, dünya kavray›fllar›na incelik kazan-
d›rma e¤ilimi içinde oldu¤unu kabul etmeyen okullar›m›z var?
Bir okul nas›l olur? Bu ilkeler nas›l yaflama geçirilebilir?

Sizlere bir örnekle anlatmama izin verin. Okulumuz dört yafl
ve üstündeki çocuklar› kaydetmektedir. Ö¤rencilerimizin en
büyü¤ü on dokuz yafl civar›ndad›r. Kaç yafllar›nda olduklar›na
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bak›lmaks›z›n istediklerini yapma hakk›na sahiptirler. Ö¤renci-
ler baz› fleyleri beraber yaparken, baz›lar›n› da tek bafllar›na ya-
pabilirler. Bu asl›nda ço¤u kiflinin di¤er okullarda yap›lmayan
fleyleri yapmalar› ve yine di¤er okullarda yap›lan fleyleri yapar-
ken de bunu çok farkl› bir konsantrasyon ve yo¤unlukta yapma-
lar› anlam›na gelir. Yetiflkinler ö¤rencilere ö¤retirken, ö¤rencile-
rin de yetiflkinlere ö¤retme imkân› vard›r. Ancak bireyler ço¤un-
lukla bilinçalt›n›n da etkin oldu¤u bir tarzda ö¤renmektedir.
Hatta bu klasik anlamdaki “ö¤renmenin” yerini de alm›fl durum-
dad›r. Yapmay› istedi¤i fleyi yapmak ortak bir tema iken, ö¤ren-
me bir tür yan ürün konumundad›r. Buras› ö¤rencilerin içsel
seslerine göre hareket edebildikleri ilk ve belli bafll› yerlerden bi-
ridir. Ö¤renciler burada bizlerin zaman buldu¤umuzda yapt›¤›-
m›z, bizleri tatmin eden her fleyi yapabilirler.

Sudbury Valley’de oyun en ciddiye ald›¤›m›z fleydir. Bunu da
tesadüfen, kazara yapm›yoruz. Psikologlar›n üzerinde büyük öl-
çüde ortaklaflt›klar› bir gerçek vard›r: Zihnin özgürce keflfetme-
sine olanak vermek zihni aç›l›m için de f›rsat yaratmak anlam›-
na gelir. Gerçekten de bizlerin en yarat›c› anlar olarak tarif ede-
bilece¤imiz anlar, “yeni fikirler üzerinde oynad›¤›m›z” anlard›r.
Bu zorla yarat›labilecek bir süreç de¤ildir. Yarat›c›l›k yaln›zca
özgürlükle beraber, özgürlük kofluluyla geliflebilen bir yetidir.
Baz›lar› oyun oynarken; geleneksel e¤itim sisteminden gelmifl
olanlarsa, yazmay›, sanatsal faaliyeti, matemati¤i veya müzi¤i
oyuna dönüfltürerek, fikri, entelektüel oyunlar olarak da tarif
edebilece¤imiz oyunlara yönelirler. Her ne olursa olsun, Sud-
bury Valley’de hepimizin üzerinde ortaklaflt›¤› tek fley “önemli
olan›n sadece ve sadece istedi¤imiz fleyi yap›yor olmam›zd›r.”
Bir faaliyetten di¤erine geçerken yer veya müfredat› kesinlikle
ölçüt almay›z. Giderek buna iliflkin gerekçemizi daha yüksek
sesle ifade edebilir hale geldik: Evet çocuklar giderek daha kül-
türlü “oyunlar” oynuyorlar, daha derinlere uzanan keflifler yap›-
yorlar ve bu yolla onlar›n dünyay› kavray›fllar› ve yaflamlar›n›
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kendi ellerine alabilme becerileri de sürekli olarak gelifliyor. 
Sürekli olarak oyun oynayan çocuklar oyun ile ifl aras›ndaki o

yapay ayr›m› da yapmazlar. Gerçekten de bir yerde asgari bir ne-
fle, flenlik göremiyorsan›z bu buradaki insanlar›n aral›ks›z çal›fl-
malar› nedeniyledir. Nefle ve zevk yaln›zca bir hobiye efllik ede-
bilecek türden bir duygudur.

Okulumuz iki ayr› binadaki toplam yirmi befl odadan olufl-
maktad›r. Ya¤murlu/kötü bir günün dahi ortalama olarak pek
çok aktiviteyle geçti¤ini söyleyebiliriz. ‹rili ufakl› pek çok oda
vard›r. Bu odalar›n ço¤u belli bir amaca yönelik oluflturulmuflsa
da yemek odas› veya salon gibi içinde yaflan›lan yerler fleklinde
tasarlan›rlar ve içlerinde pek çok sofa, koltuk ve masa vard›r.
Burada, pek çok kifli bir yandan oyun oynar, bir yandan kitap
okur bir yandan da tart›flmalara kat›l›r. Ortalama ya¤murlu bir
günde -aniden kar›n bast›rd›¤› güzel bir k›fl gününden veya s›-
cak/ya¤murlu bir ilkbahardan söz etmiyoruz elbette- ö¤rencile-
rin ço¤u içerde vakit geçirirler. Bunun yan›nda bu ya¤murlu
günlerde d›flar›da olmay› seçen birkaç tane ö¤renci de olur ki
sonras›nda bunlar fl›p fl›p damlayarak, okulun bir kuruma oda-
s›n›n da olmas› gerekti¤ini düflünen baz›lar›n›n sabr›n› zorlaya-
rak içeri girerler. Foto¤raf laboratuar›nda çektikleri foto¤raflar›
tab etmeye veya basmaya çal›flan ö¤renciler vard›r. Dans odas›n-
da karate dersine kat›lan veya matematik oyunlar› oynayan ö¤-
renciler olabilir. Bir baflkas› ambardaki marangozhanede bir ki-
tapl›k yapmakla meflguldür veya bir di¤eri yine burada bir yan-
dan ortaça¤ tarihi üzerine konuflurken di¤er yandan da demir
bir flövalye z›rh›n› stilize etmeye çal›fl›yordur. Bunun d›fl›nda be-
raber veya grup halinde müzik dinleyen veya müzik yapmaya
çal›flan çocuklar da olabilir. Bir baflka bölüme girdi¤inizde ken-
dinizi cebir, Frans›zca veya Latince dersinin ortas›nda bulabilir-
siniz. Çocuklar›n aras›nda onlarla konuflan veya sadece istedi¤i
için bu gruba kat›lm›fl bir yetiflkin görebilirsiniz. Okulun her-
hangi bir yerinde bilgisayar oyunu veya satranç oynayan, oku-
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lun idari ifllerine yard›m eden veya sürekli ilginç kiflilerce bir
fleyler üretilen ofiste gezinerek okulun havas›n› solumaya çal›flan
insanlar görmeniz çok muhtemeldir. Baz›lar› da bir rol-yapma
oyununa haz›rlan›yordur veya bir oyun sahneye koymaya çal›fl›-
yorlard›r (bu oyun özgün/yeni bir oyun olabildi¤i gibi bilinen
klasik bir oyun da olabilir). Kimileri ise etiket veya yemek de¤ifl
tokuflu yap›yordur. Bir fleyler satmaya çal›flan çocuklar da bula-
bilirsiniz. E¤er flansl›ysan›z evde yapt›¤› kurabiyeleri satarak bu-
radan kendine harçl›k ç›karmaya çal›flanlar› da göreceksinizdir.
Baz› zamanlarda da kimi ö¤renci gruplar› herhangi bir etkinlik
için gereken paray› kazanmak için sat›fl yaparlar –belki çocuklar
yeni bir f›r›n alacaklard›r veya bir gezide kullan›lmak üzere pa-
ra topluyor olabilirler. Baflka bir grup mutfakta pizza veya elma-
l› pay pifliriyor olabilir. Sanat odas›nda veya daha pek çok baflka
yerde insanlar› bir fleyler çizerken de bulabilirsiniz. Sanat odala-
r›nda resim yapanlar› oldu¤u kadar dikifl dikenleri, seramik tez-
gâh›nda çal›flanlar› görebilirsiniz. Tart›flan, konuflan veya orada
burada sessizce okumas›n› sürdüren ö¤rencileriyse her zaman
her yerde rastlayabilirsiniz. 

Okuldaki büyüklerin ve yetiflkinlerin Sudbury Valley’de göz-
lerine ilk çarpan fley buradaki rahat iletiflim ortam›d›r. Yafl› ne
olursa olsun herkes birbirinin gözlerine rahatl›kla bakabilir, yi-
ne herkes birbirine yapmac›ks›z bir sayg› ve ola¤anüstü bir ilgi
ile davran›r. Burada korkunun yeri yoktur. Kiflilerin hedeflerini
kendilerinin belirlemesinden kaynakl› olarak geliflen özgüven-
den kaynaklanan rahatlat›c› hava hemen duyumsan›r. Seçilen
konular hiç de ola¤an, yavan konular de¤ildir. Hatta yorucu de-
recede yo¤un süreçler yaflan›r (özellikle d›flar›dan gelenlerin, ilk
gözlemi budur) ancak aktiviteler kaotik veya ç›lg›nca de¤ildir.
Ziyaretçiler, buran›n, son derece flevkli bir yer olsa da, belirli bir
düzene sahip oldu¤unu hissederler.

Sudbury Valley’de ö¤renciler do¤all›kla hareket ederler ve iç-
lerinden ne geliyorsa onu yaparlar. Ancak bu kendilerine kolay
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geleni yapt›klar› anlam›na da gelmemelidir. Yak›ndan bak›ld›-
¤›nda asl›nda ço¤unun kendileriyle k›yas›ya bir yar›fl, bir müca-
dele içinde olduklar› görülebilir. Yine her çocuk kendi zaaflar›-
n›n ve güçlü yönlerinin ciddi biçimde fark›ndad›r ve var gücüy-
le bu zaaflar›n›n üzerine gider. Örne¤in bir çocu¤un sosyal yö-
nü zay›fsa sürekli bir odaya kapan›p kitap okuman›n do¤ru ol-
mad›¤›n› bilir. E¤er atletik yönü güçlüyse, ço¤unlukla d›flar›da
basketbol oynayarak vakit geçirecektir. Parlak zekâlar›n›n ya-
n›nda, çocuklar›n çok köklü bir ciddiyet sahibi olduklar›n› da
söylemeliyiz - çocuklar alt› yafl›nda bile tek sorumluluklar›n›n
e¤itimleri oldu¤unun fark›ndad›rlar. Onlara ciddi anlamda gü-
venilmektedir, onlar da bunu adeta onlara verilen bir hediye ola-
rak görürler. Bu çocuklar için büyük bir keyif oldu¤u kadar cid-
di bir sorumluluktur da. Onlara dünyan›n hiçbir yerindeki
gençlere, çocuklara verilmedi¤i kadar sorumluluk ve özgürlük
verildi¤inin son derece fark›ndad›rlar. fiu da var ki, bu sorumlu-
luk yükünü s›rtlayarak büyümek ayn› zamanda kendi yetenek-
lerine çok erken yafllardan güvenmeyi de beraberinde getirdi-
¤inden, bir mezun ö¤rencinin de dedi¤i gibi “rekorlar kitab›na
geçmeniz” iflten bile de¤ildir. Burada, hiçbir zaman içsel moti-
vasyon sorunu yaflanmaz. O her zaman ve her yerdedir. Okul
ortam›n›n motivasyona yapt›¤› olumlu etkileri mezun bir ö¤ren-
ci flöyle tarif etmektedir:

"Sudbury Valley’in, size kiflisel düzeyde katabilece¤i, karakterinizi
infla etme, ö¤renme becerilerinizi gelifltirme gibi birçok özellik saya-
bilirim. Di¤er devlet okullar›nda okuyan ö¤rencilerin böylesi f›rsatla-
r› yoktur. Kendi zaman›n›zdan siz sorumlu oldu¤unuzda ve bu za-
man zarf›nda istedi¤inizi yapma flans›n›z oldu¤unda, dürtülen, kal›-
ba sokulan uyufluk bir ahmak olmak yerine yapt›¤›n›z fleyi aflkla ya-
pars›n›z. ‹flinizi istedi¤iniz zaman, istedi¤iniz biçimde bitirirsiniz ve o
iflten sorumlu oldu¤unuzu bilirsiniz. Böylesi, o ifle sadece baflkas›/bafl-
kalar› istedi¤inde son vermifl olman›zdan çok daha tatmin edicidir.”
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Bu okuldaki ö¤renciler kimlerden oluflur? Neye göre seçilirler?
Yarat›c›l›k? Zekâ? Veya baflka bir ölçüt? Buran›n özel okul kap-
sam›nda bir okul olmas› buraya yaln›zca “hali vakti yerinde” ö¤-
rencilerin mi kaydedildi¤i anlam›na gelir? Bizler, önce gelen ön-
ce hizmet al›r esas›na göre çal›fl›r›z ve bugüne kadar da afl›r› do-
luluk gibi bir sorun da yaflam›fl de¤iliz. Yani bu okuldaki ö¤ren-
ciler ailesinden gerekli izni alm›fl ve okula kaydolmak isteyen ki-
flilerden oluflur. Okul entelektüel, hiperaktif, s›radan gibi s›fatla-
ra sahip, çok çeflitli, farkl› tipten ö¤rencileri bir arada bar›nd›r›r,
sonsuz say›da olas›l›k vard›r. Çocuklar›n› Sudbury Valley Oku-
lu’na göndermeyi tercih eden aileler, ço¤unlukla bu okuldan da
di¤er devlet okullar›nda bulabileceklerinin ayn›s›n› bulmay›
beklerler. Ancak bulamazlar. Okul yaln›zca ve yaln›zca ö¤renci-
lere kendi kiflisel programlar›n› izlemeleri ve isteklerini yaflama
geçirebilmeleri için gerekli olan özgürlü¤ü sunar. Peki, bu mü-
kemmellik midir? Bunu söyleyebilmek çok güçtür. Ancak böy-
lesinin çok daha motive edici ve heyecan verici oldu¤u da aç›k-
t›r.

Sudbury Valley’de iler durumda olan bir demokrasidir. Hafta-
da bir toplanan “Okul Encümeni”, okulun her türlü yönetsel
gündemini görüflür. Al›nan kararlar ya hep beraber uygulamaya
konur veya o konuda görevlendirme yap›l›r. Her ö¤rencinin ve
her okul çal›flan›n bir oy hakk› vard›r ve bu toplant›lar ola¤anüs-
tü bir düzenlilik içinde gerçeklefltirilir. “Okul Encümeni”, her y›l
bir bütçe oluflturur ve bu bütçe son derece titizlikle haz›rlan›r,
çünkü ö¤rencilerden çok düflük katk› paylar› istendi¤i için tu-
tumlu davranmak ve gereksiz harcamalar yapmamak gerekmek-
tedir. ‹lginçtir ki çocuklar da bu konuda son derece duyarl› ve
isabetli olabilmekte ve hangi harcaman›n gerekli, hangisinin ge-
reksiz oldu¤u konusunda son derece do¤ru kararlar verebilmek-
tedirler. Okul Encümeni, her karar›, adeta bir vicdan muhasebe-
si gibi çetin geçen uzun tart›flmalar sonucunda verir. Ki bu ka-
rarlar kesinlikle anlams›z de¤ildirler. Bunlar hangi odada yemek
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yenebilece¤i, nerede radyo dinlenebilece¤i gibi konulara iliflkin
kurallard›r ki yine bu kurallar›n da bireysel haklarla olabildi¤in-
ce çat›flmamas›na özen gösterilir. Gruplar›n, yer ve bütçe gerek-
tiren taleplerinin görüflüldü¤ü tek yer Okul Encümeni’dir. Kü-
çük çocuklar›n bu tarz oturumlar için yeterince deneyimli ve
yetkin olmad›¤›n› düflünenlerin, fikirlerini de¤ifltirmeleri için
Okul Encümeni’ne birkaç kere kat›lmalar› yeterlidir.

Okul Encümeni, alt çal›flma gruplar›na veya bu sorumlulu¤u
almalar› için seçilen kiflilere yetki verir. Örne¤in Halkla ‹liflkiler
Çal›flma Grubu olarak adland›r›lan alt çal›flma grubu, halkla ilifl-
kiler faaliyetlerinde çal›flmak isteyenlerden oluflurken, baz› kifli-
ler de Muhasebe Dokümantasyon Komitesi’nde görev al›rlar.
Bahçe iflleri için de bir kifli seçilir. Yine bir baflkas› adli aktivite-
lerin bilgisayar kay›tlar›n›n tutmas› için seçilir. Her birimiz üze-
rimize ald›¤›m›z iflten sorumluyuzdur ve her an bu sorumlulu-
¤un bilinciyle hareket ederiz. Okul Encümeni personel adaylar›
da tart›fl›l›r ve bir gün boyunca okul çap›nda bir oylama yap›l›r.
Gizli oy usulüne göre gerçekleflen bu seçimin sonucunda da be-
lirlenen ihtiyaçlara göre kararlar sözleflme alt›na al›n›r. Bu süreç-
te kimsenin herhangi bir ayr›cal›¤› yoktur.

Okul kurallar›n›n ihlali durumda da devreye giren bir alt ça-
l›flma grubu vard›r. Adli Komite ismini verdi¤imiz bu çal›flma
grubu bir kural›n ihlaline konu olabilecek flikâyetleri dikkatle
inceler ve izlenmesi gereken prosedürü göz önüne alarak adale-
tin yerini bulmas› için çal›fl›r. Peki, faydal› oluyor mu? Kuflkusuz
evet. Akranlar›nca yarg›lanmak çok daha adaletlidir. Kurallar
çok s›k ihlal edilse de suç ifllemifl olanlar yapt›klar›n› ve cezala-
r›n› kabul etmeye çok yatk›nlar. 

Belli bir müfredata sahip de¤iliz. Ancak çocu¤unuzu bu okula
gönderdi¤inizde do¤al olarak ö¤renilece¤ine iliflkin belirlenmifl
ana çizgiler oldu¤unu da göreceksiniz. Çocuklar burada bir tar-
t›flman›n nas›l yürütüldü¤ünü, isteklerini nas›l dile getirecekle-
rini ö¤renirler ve tüm bunlar› nas›l da rahat baflarabildiklerini
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görürler. Ahlaki sorunlar üzerine de düflünmeyi ö¤renirler. Na-
s›l konsantre olunabilece¤ini ö¤renirler: Olaylara, bilebildi¤im
kadar›yla çok az say›da yetiflkinin yapabildi¤i tarzda odaklanabi-
lirler. Befl yafl›ndaki birisi kumdan kale yaparken, yedi yafl›nda-
ki birisi çizim yaparken, on bir yafl›ndaki güzel bir ev kurarken,
dokuz yafl›ndaki satranç oynarken, on iki yafl›ndaki ejderha ve
zindanlar üzerine bir oyun oynarken, sekiz yafl›ndaki neredeyse
12 metre yüksekli¤indeki bir kay›n a¤ac›na t›rman›rken, on befl
yafl›ndaki bir hikâye yazarken, on yedi yafl›ndaki z›rh yaparken
veya on sekiz yafl›ndaki mezuniyete haz›rlan›rken hep ayn› dik-
katle çal›fl›rlar. Bu tarz bir haz›rl›¤›n, onlara, birer yetiflkin ol-
duklar›nda yapt›klar› her faaliyette, girifltikleri her iflte ciddi ya-
rarlar sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz. 
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