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Editörden...

Gelecek Bizi Bekliyor
Haz›rlan›yor muyuz?
Yönetim bilimi konusunda dünyan›n en sayg›n isimlerinden birisi olarak kabul edilen
Peter F. Drucker’a göre  nüfus hareketleri, önümüzdeki dönemde dünya ekonomi
ve siyasetini yönlendirecek en önemli etkenlerden birisi olacak. Buna gerekçe olarak
özellikle bat› dünyas›nda yafllanan nüfusla birlikte bat› ekonomilerinin üretim
gücünü kaybedece¤i tezini ileri süren Drucker, “Gelece¤in Toplumunda Yönetim”
ad›yla Türkçe’ye de kazand›r›lan kitab›nda yafllanan Avrupa’n›n en büyü¤ü olan
Almanya hakk›nda flu çarp›c› tespiti yap›yor: “2030’da kadar, dünyan›n üçüncü büyük
ekonomisi Almanya’daki 65 yafl›n üzerindeki insanlar, yetiflkin nüfusun hemen
hemen flimdiki beflte birine k›yasla, yar›s›n› oluflturacak. Ülkenin do¤um oran›, flu
anda kad›n bafl›na 1.3 gibi düflük bir orandan kurtulmazsa, ayn› sürede 35 yafl›n
alt›ndaki nüfus, yafll› nüfusun büyüme h›z›n›n iki kat› oran›nda daralacak. Net sonuç,
flu anda 82 milyon olan toplam nüfusun 70-73 milyona düflmesi olacakt›r. Çal›flma
ça¤›ndaki insanlar›n say›s› tam dörtte bir oran›nda düflerek, 40  milyondan 30 milyona
inecek” “Almanya’n›n  nüfus hareketleri, istisna olmaktan uzakt›r” hat›rlatmas›n›
yapan yazar, ayn› durumun Japonya ve di¤er Avrupa ülkeleri için de geçerli oldu¤unu
vurguluyor. Bu durumun özellikle bat› ekonomilerinde iflgücü kayb› ve üretimin 
gerilemesi problemini do¤uraca¤›na dikkat çeken Drucker, söz konusu ülkelerin
ortaya ç›kan aç›¤› kapatmak için geliflmekte olan ülkelerden nitelikli iflgücü 
transferine yönelece¤ini anlat›yor. 

Taktik Yetmez, Strateji de Gerekir
Ayn› dönemde Türkiye’deki durum ise bat›dakinin aksine bir geliflme gösterecek.
E¤itim Reformu Giriflimi taraf›ndan haz›rlanan rapor bu aç›dan dikkate de¤er.
“Türkiye’nin Kap›s›ndaki F›rsat” ismini tafl›yan rapor, ülkemizin 2025’e do¤ru
nüfus dinami¤ini ve e¤itim durumunu ele al›yor. Dr. Can Fuat Gürlesel taraf›ndan
haz›rlanan çal›flmaya göre 2000-2025 aral›¤›nda Türkiye’deki çal›flabilir nüfusun
toplam nüfus içindeki pay› doruk noktas›na ulaflacak. Raporun özet k›sm›nda;
“Türkiye, demografik süreç olarak Avrupa’n›n 50 y›l gerisinden gelmekte. Bu, ‘Geri
kalm›fll›k’ Türkiye için büyük bir f›rsat yarat›yor. Nüfus art›fl h›z›n›n yavafllamas›na
karfl›n Türkiye genç ve yetiflkin nüfusa, yani ‘Çal›flabilir’ bir nüfusa sahip olacak. Bu
potansiyeliyle Türkiye, Avrupa’n›n nüfus trendlerinin yarataca¤› gereksinimleri
önümüzdeki 50 y›l boyunca karfl›layabilecek konumda” de¤erlendirmesini yapan Dr. 
Gürlesel, sonuç olarak flu tespitlerde bulunuyor;

• ‹çinde bulundu¤u demografik süreç, Türkiye’ye büyük f›rsatlar›n ve daha
parlak bir gelece¤in kap›s›n› açmaktad›r.
• Avrupa’da hüküm süren nüfus e¤ilimleri bu f›rsatlar› daha da yükse¤e
tafl›maktad›r.
• Önünde aç›lan bu, ‘F›rsat Penceresi’nden içeriye süzülebilmesi için
Türkiye’nin yapmas› gereken ev ödevleri vard›r. Bunlar›n bafl›nda da
yurttafllar›na daha kaliteli bir e¤itim sunmak gelmektedir. 
• Kaliteli bir e¤itim, gerçekçi ve uzun soluklu e¤itim politikalar›yla sa¤lanabilir.
E¤itimde köklü reform flartt›r. 

Bu tespitlere biz de kat›l›yoruz. Ancak sadece reformun yeterli olmad›¤›n› düflünüyoruz.
Çünkü reform, MEB’in, e¤itimde, “Ö¤renmeyi ö¤retme” anlay›fl›na geçmesi gibi tak-
tik bir iyilefltirmedir. Oysa ülkemizin önce strateji ortaya koyacak vizyona ihtiyac› var.
E¤itime özel haz›rlad›¤›m›z bu say›n›n, ülkemizin ihtiyaç duydu¤u e¤itim vizyonunun
gelifltirilmesine katk›da bulunmas› temennisiyle...

fiükrullah DOLU
sukru@ekocerceve.com
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Kurtulufl savafl›ndan ç›kan Türkiye’nin nü-
fusu 1927 y›l›nda 13,6 milyon seviyesin-
deydi. 

Bu nüfusun yüzde 24,22’si flehirde, yüzde
75,28’i köyde yafl›yordu ve ancak yüzde
11’i okur-yazard›. K›sacas› ülkemiz nüfu-
sunun ço¤unlu¤u yafll›lardan, kad›nlar-
dan, köylülerden ve okuma-yazmas› bu-
lunmayanlardan olufluyordu. Çünkü bir-
çok cephede varolufl mücadelesi veren
milletimiz, sadece Çanakkale Savafl›’nda
250 bin genç vatan evlad›n› yitirmiflti. Bu
gençlerin büyük ço¤unlu¤unu medrese
talebelerinin oluflturdu¤unu dikkate ald›-
¤›m›z zaman kaybetti¤imiz cevherin öne-
mi daha iyi anlafl›labilir. Dolay›s›yla genç,
flehirli ve e¤itimli insan kayna¤›m›z› kay-
betmifl bir durumdayd›k. Geçen süre zar-
f›nda nüfusumuz 72 milyona ç›kt›, toplam
nüfusun yüzde 65’i aflan k›sm› flehirlerde
yaflar oldu ve okur yazarl›k seviyesi yüzde
90’lara yükseldi. Ancak göstergelerdeki bu
iyileflmeye ra¤men, arzulanan sosyal ve
ekonomik geliflmeyi sa¤layamad›k. Çünkü
kalk›nman›n dinamosu e¤itimken, biz ge-
liflmemifl bir e¤itimle geliflmeye kalk›flt›k.
‹flte bu nedenledir ki, geldi¤imiz noktada
dünyan›n en iyi 500 üniversitesi listesine
tekbir üniversitemiz bile girememifltir. 

Gelenekten Kopuk, 
Gerçekten Uzak 
Hiçbir tarihi ve gelene¤i olmayan Çek
Cumhuriyeti, fiili ve Arjantin gibi ülkele-
rin, "En iyi 500 üniversite" s›ralamas›nda
bir veya birkaç üniversitesi varken, binler-
ce y›ll›k tarihe sahip ve dünya çap›nda
medeniyetler kuran bir milletin mirasç›s›

olan ülkemizden listeye bir üniversitenin
bile girememesi en büyük baflar›s›zl›¤›-
m›zd›r. Çünkü yüksek e¤itim, y›llar süren
e¤itim faaliyetinin katmade¤ere dönüfltü-
rüldü¤ü noktad›r. E¤er yüksek e¤itimde
sonuç iyi de¤ilse, o zaman geriye do¤ru
bütün süreçler sa¤l›ks›z demektir. Bunun
sebebi gelenekten kopukluk yan›nda,
güncel gerçeklerden de uzak olufltur. Fa-
kat zarar›n neresinden dönülürse kârd›r.
Dünyaya bakt›¤›m›z zaman, e¤itim seviye-
si yüksek, gelir düzeyi düflük insan göre-
meyiz. Ayn› fley, ülkeler için de geçerlidir.
E¤itim seviyesi yüksek olan ülkelerin üre-
tim seviyesi de yüksek olur. Mesela Al-
manya geçen y›l 195 milyar dolar gibi ina-
n›lmaz büyüklükte (Dünyada birinci, 132
milyar dolarla Japonya ikinci) d›fl ticaret
fazlas› verdi. Çünkü bu ülkede 450 bin bi-
lim insan› var. Bizde ise bu rakam sadece
27 bin seviyesinde. 
O halde yap›lmas› gereken fley, e¤itimi ön-
celemektir. Bu konuda yap›lmas› gereken-
leri de maddeler halinde flöyle özetleyebi-
liriz;

• Önce Vizyon Belirlenmeli: E¤itimi
öncelemeliyiz, ancak neye göre ve nas›l
bir e¤itim yap›lmal›? Yani e¤itimde vizyo-
numuz ne olmal›? Geçen y›l haz›rlad›¤›-
m›z, “Bölgesel - Sektörel Sorunlar ve Çö-
züm Önerileri” isimli raporumuz, bu haya-
ti sorunun, ‘Neye göre e¤itim?’ k›sm›n› ce-
vaplamak aç›s›ndan önem arzetmektedir.
Çünkü ad› geçen raporumuzda; ülkemizin
bölgesel potansiyellerinin belirlenmesini
ve bu potansiyellere göre sektörlerin ge-
lifltirilmesini, teflvik edilmesi gerekti¤ini
dikkate sunmufltuk. ‹flte e¤itim vizyonu-

Geliflmeyen E¤itimle 
Geliflebilir miyiz?
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muz, ülkemizin sahip oldu¤u potansiyelle-
re ve bu potansiyellerin katmade¤ere dö-
nüfltürülmesine göre yap›land›r›lmal›d›r. 

• Gelifltirilen Vizyon, ‹lgili 
Kurumlarca Paylafl›lmal›:
Bafllang›çta yüksek e¤itimimizin mesleki
bir hedefi olmam›flt›r. Dolay›s›yla üniversi-
telerimiz ülke potansiyellerini aç›¤a ç›ka-
racak insan kayna¤› yetifltirememifltir.
Genç enerjiyi do¤ru yönlendiremedi¤i
için özellikle 1980 öncesinde terör, sonra-
s›nda ise bölücülük gibi gailelerle kendini
meflgule eder olmufltur. Ülkeyi kalk›nd›ra-
cak güç ve kuvvetlerin bileflkesi  sa¤lan-
mak yerine farkl› yönlere yönlendirilerek
heba edilmifltir. Ülkemize nitelikli insan
kayna¤› yetifltirme sorumlulu¤undaki
MEB’in farkl›, YÖK’ün ise daha farkl› yak-
lafl›m› söz konusu. E¤itimin farkl› süreçle-
rinden sorumlu olduklar› için yaklafl›mlar›
farkl› olmal›, ancak sonuç için iki kurum
aras›nda hedef  birli¤i bulunmal›. Üniversi-
telerimizden beklenen, ülkemiz için bir
vizyon gelifltirmeleri ve bunun hayata ge-
çirilmesi için ilgili kurum ve kiflilerin buna
kat›l›m›n› sa¤layarak, millî sinerjiyi ortaya
ç›karmalar›d›r. E¤er bunu yapam›yorlarsa,
o zaman yapanlara siyasî gerekçelerle en-
gel ç›karmak yerine destek olmal›d›rlar.

• YÖK’de Sistem De¤iflmeli: De¤iflen
flartlara ve ortaya ç›kan ihtiyaçlara göre ifl-
dünyas› yönetim ve organizasyon yap›s›n›
sürekli gözden geçiriyor, yeniliyor. Dünya-
n›n sayg›n ve baflar›l› üniversiteleri de ayn›
fleyi yap›yor. Çünkü nihayetinde üniversi-
teler de genifl ölçekli bir organizasyon ve
onlar›n yönetim yap›lar› da yeni flartlara
göre revize edilmelidir. Bütün dünyada
genel e¤ilim, rektörlerin bizdeki gibi YÖK
veya Cumhurbaflkan› taraf›ndan atanmas›
yerine, üniversite mütevelli heyeti taraf›n-
dan seçilmesi fleklindedir. 

• Okul Öncesi E¤itim Gelifltirilme-
li: Türkiye, Avrupa Birli¤i üye ve aday ül-
keleri aras›nda okul öncesi e¤itimde yüz-
de 16’l›k oranla son s›rada bulunuyor.

MEB verilerine göre Türkiye'deki 2 milyon
940 bin çocuktan sadece 440 bini okul ön-
cesi e¤itim alabiliyor.  ‹nsanlar›n, zihinsel
gelifliminin yüzde 75’ine yak›n›n› 3-6 yaflla-
r› aras›nda tamamland›¤› dikkate al›n›rsa,
okul öncesi e¤itimin Türkiye’de h›zla yay-
g›nlaflt›r›lmas› ve zorunlu e¤itim kapsam›-
na dahil edilmesi zorunlulu¤u ortaya ç›k-
maktad›r. Çünkü okul öncesi e¤itim alan
çocuklar›n yüzde 44,7’sinin üniversiteye
devam etti¤i, bu oran›n okul öncesi e¤i-
timden yoksun çocuklarda ise yüzde 30,6
oldu¤u kaydediliyor.  

• Mesleki E¤itime A¤›rl›k Verilme-
li: Mesleki e¤itimin önünü açmak, Türki-
ye'nin önünü açmak demektir. Üniversite-
ye giriflte düz lise ve meslek lisesi mezun-
lar› aras›ndaki katsay› eflitsizli¤i mesleki
e¤itime büyük darbe vurmufl, iflletmeler-
de nitelikli iflgücü aç›¤› had safhaya ulafl-
m›flt›r. Biz reel sektörü temsil eden bir si-
vil toplum kuruluflu olarak, diplomal› ifl-
sizler ordusunu büyütmenin ak›l kâr› ol-
mad›¤›na dikkat çekmek istiyoruz. Ancak
maalesef, bugün Türkiye’de yaflanan ger-
çek, meslek liseli ç›k›fll› gençlerimizin
aleyhine olarak iflleyen katsay› eflitsizli¤i-
nin diplomal› iflsizler ordusunu büyüttü-
¤üdür. Bu konuda MÜS‹AD’›n önerisi; or-
ta ö¤retim kurumlar›nda klasik lise say›la-
r›n› art›rmak yerine, meslek liselerinin
önünün aç›lmas›, alan›n›n geniflletilmesi,
gençlerimiz tüketici ço¤unluk olmaktan
kurtar›larak üretici hale getirilmeleridir.
1998-1999 ö¤retim y›l›nda üniversiteye gi-
riflte getirilen katsay› eflitsizli¤i uygulamas›
imam hatip liseleri yan›nda meslek lisele-
rine ve ç›rakl›k okullar›na büyük bir darbe
vurmufltur. O tarihte düz liselerin oran›
yüzde 56,7, meslek liselerinin oran› ise
yüzde 43,3 iken, 5 y›l sonra (2004’de) bu
oran düz liseleri için yüzde 68,5, meslek li-
seleri için yüzde 31,5 olarak bozulmufltur.
Halbuki geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi he-
def düz liseleri yüzde 35, meslek liseleri
ise yüzde 65 fleklinde olmal›d›r. MÜS‹-
AD’›n meslekî e¤itimin önünü açacak öne-
rilerini flöyle s›ralayabiliriz;

- E¤itim sistemimiz yeniden ele al›narak,
reel ekonominin ihtiyaçlar›n› dikkate
alan yap›ya kavuflmas› sa¤lanmal›d›r. Ül-
kemizin bölgesel kalk›nma planlar›na uy-
gun olarak k›sa ve uzun vadede gelifltiril-
mesi hedeflenen sektörler ve bu sektör-
lerin ihtiyaç duyaca¤› de¤iflik seviyeler-
deki nitelikli insan kaynaklar›n›n ihtiyaç
listeleri belirlenmeli ve gerekli olanlar›n
yetifltirilmesi sa¤lanmal›d›r. 

- ‹htiyaç duyulacak e¤itim dallar›n›n be-
lirlenmesinde STK’lar, reel sektör temsil-
cileri, e¤itim kurum temsilcileri ortak bir
kurulda karar vermelidirler. Eldeki bina,
e¤itmen yap›s› ve mali kaynaklar›n opti-
mum kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r.

- Reel sektör de, e¤itimde özellikle mes-
lekî e¤itimin geliflmesinde elini tafl›n alt›-
na koymal›, okul, faaliyet ve e¤itmen gi-
derleri karfl›lanmas›nda mali yükümlü-
lükler alt›na girmelidir. 

- Mevcut iflsizlerin önce bir listesinin ya-
p›lmas› ve e¤itilmesi mümkün olabilecek
kitlelerin e¤itim seviyeleri belirlenmeli-
dir.

- Tasnif edilmifl iflsizler için ç›rakl›k okul-
lar›nda, kurslarda ve meslek liselerinde
k›sa dönemli e¤itim programlar› uygula-
yarak h›zla reel sektörün hizmetine veril-
melidir. Reel sektörün de, Çal›flma Ba-
kanl›¤›’n›n da katk›lar› ile yetifltirilmifl bu
elemanlar› almas› sa¤lanmal›d›r. Bunun
için gerekli mali imkân, AB ve Dünya
Bankas› fonlar› gibi kaynaklardan sa¤la-
nabilir.

- Üniversitelerin, meslek yüksek okullar›-
n›n, meslek liselerinin ve ilkö¤retim ku-
rumlar›n›n h›zla geliflmeleri, içlerinin ye-
ni teknolojik gereçlerle donat›lmas›n›n
sa¤lanmas› gayesiyle ihtiyaç duyulan
mali kayna¤› tedarik için seferberlik ilan
edilmeli, hatta gerekirse 2B arazi sat›fl
gelirlerinin e¤itime harcanmas›
konusunda milli mutabakat yap›lmal›d›r.
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2005 y›l›n›n son çeyre¤ine girilirken uy-
gulanmakta olan ve iskeleti, temel mi-
marisi her zamanki gibi IMF taraf›ndan
belirlenen program›n bir de¤erlendir-
mesini yapmak, kazan›mlar›n›n yan ›s›-
ra oluflan k›r›lganl›klara ve zaaflara ifla-
ret etmek, buradan yola ç›karak gelece-
¤e yönelik olarak baz› uyar› ve öneriler-
de bulunmak gerekmektedir.
Uygulanmakta olan program›n aç›k he-
definin enflasyonu düflürmek oldu¤u,
ancak bunun ayr›lmaz bir parças› olarak
da, kamu borç stokunun önce sa¤l›kl›
bir flekilde döndürülmesi, ard›ndan da
Mastrich kriterlerine çekilmesi, böylece
kamu maliyesinin sürdürülebilir bir
borç yap›s›na kavuflmas› hedeflenmek-
tedir. 

I- Mevcut Program›n 
Arka plan›
Daha önce, 1999 y›l›nda uygulama sü-
recine girilen ve sonunda 2001 krizi ile
neticelenen programda da bu iki hedef
aç›k ve seçik ortaya konulmufl olmas›na
ra¤men, hat›rlanaca¤› üzere bu prog-
ram, 1- uygulanmakta olan sabit kur ç›-
pas› nedeniyle TL’nin afl›r› de¤erlenme-
si ve bunun tetikledi¤i tüketici mal itha-

lat›n›n patlamas› sonucunda oluflan re-
kor düzeydeki cari aç›k; 2- ekonomiyi
tam bir yolsuzluk furyas›na teslim
eden 28 fiubat adl› demokraside-
ki k›r›lma süreci; 3- sistemin flef-
fafl›ktan uzaklaflmas›na paralel
olarak ba¤›ms›z denetim meka-
nizmas›n›n çal›flmamas›; 4- devle-
tin regülasyon görevini verimsiz
yapmas› veya aksatmas› netice-
sinde söz konusu program
çökmüfl, temel makro ekonomik
göstergelerde tarihi bozulmalar
oluflmufltu.
Borç ve enflasyonun düflürülme-
sini hedef alan bu mevcut prog-
ramda ise aksamalara mahal ver-
memek üzere bu kez sabit kur
yerine, kontrollü dalgal› kura ge-
çilmifl, enflasyonun düflürülmesi
aç›k bir hedef olarak tan›mlan-
m›flt›r. Böylece program›n bir ca-
ri aç›¤a neden olmayaca¤› de¤il,
ancak cari aç›k verilmesi durumunda,
kurlardaki zamanl› ve isabetli (opti-
mum) tepki sayesinde d›fl aç›¤›n oto-
matik olarak kontrol alt›na al›naca¤› ve
daha öncekine benzer bir kriz ortam›-
n›n oluflmayaca¤› varsay›lm›flt›r. Banka-

c›l›k sektöründe ve kamu sektöründe
yap›lan reformlar›n, yolsuzluk, verim-

sizlik ve kötü yönetiflimin altyap›s›n› or-
tadan kald›raca¤› ve böylece bu sürecin
desteklenece¤i ifade edilmifltir. Bu te-
mel mimarinin yan› s›ra uygulama dü-
zeyinde ise program içeride s›k› para ve
maliye politikas›na,  yani kemer s›kma-

2002’den bu yana

Ekonomideki ‹yileflmeler ve
Devam Eden K›r›lganl›klar
Ekonomimizin belli bafll› makro ekonomik göstergelerinde belirgin iyileflmeler sa¤land›. Ancak carî
aç›k, bunun finansman›n s›cak paraya dayanmas›, yüksek reel faizler ve iflsizlik gibi hususlar acaba
Türkiye’yi bir kriz ortam›na sürükler mi? Bize göre mevcut olumsuzluklar uzun dönemde Türk
ekonomisinin sa¤l›kl› geliflmesini engellemektedir,  ancak belirli flartlar devam etti¤i ölçüde bunun
bir kriz ekonomisine dönüflme ihtimali oldukça düflük görülmektedir.
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Uygulanmakta olan IMF program›n›n
üzerinden yaklafl›k befl senelik bir süre
geçti. Programa hükümet tabir yerinde
ise, IMF kadar sahip ç›kt› ve harfiyen uy-
gulad›. 2004 y›l› sonunda program›n sü-
resi doldu¤u halde, IMF ile olan anlaflma
2007 sonuna kadar uzat›ld›. Çünkü ge-
çen zaman göstermektedir ki; IMF ile
olan iliflkiler her geçen süre daha ileri
derecede k›r›lganl›k ve dolay›s›yla ba-
¤›ml›l›k oluflturmakta, bu da IMF’in sü-
rekli bir flekilde koltuk de¤ne¤i olmas›-
n› gerektirmektedir. 
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ya dayanmakta olup, d›fla aç›k bir büyü-
me esas al›nm›flt›r. 
Buna göre ekonomi d›fl ticarete dayal›
olarak büyüyecek, bu süreçte bir yan-
dan kamu finansman›n›n kolay sa¤lana-
bilmesine katk›da bulunmak için, bir
yandan da oluflacak cari aç›¤›n finans-
man› için ucuz döviz girdisi ad› konul-
mam›fl bir ç›pa olarak görev yapacakt›r.
Dolay›s› ile ucuz döviz girdisinin deva-
m› ancak Türkiye ile ayn› kategoride
yer alan di¤er “yükselen piyasalara” na-
zaran daha yüksek bir reel faiz öden-
mesini gerektirmifltir. Makroekonomik
verilerin düzelmesinin belli bir aflamaya
ulaflmas›yla beraber, zaman içinde
olumlu göstergelerin kendini istihdam,
gelir art›fl›, iç talebin canlanmas› ve el-
bette devletin tedricen sa¤l›k, e¤itim,
adalet gibi sosyal alanlara yönelmesi
beklenmifltir. Bir baflka ifadeyle, önce
makro ekonomik dengeler, ard›ndan
mikro ekonomik ve sosyal alandaki ge-
reklere do¤ru giden bir süreç ifllemek-
tedir. Sorun, bu süreçte ortaya ç›kabile-
cek zaaflar›n niteli¤i, bunlar›n sürdürü-
lebilir olup olmad›¤›, en alttakilerin ne
kadar beklemeye tahammül edebilece-
¤i, günümüz itibariyle ayl›k ortalama 2
milyar dolara ulaflan döviz aç›¤›n›n d›fl
alem taraf›ndan ne zamana kadar finan-
se edilece¤i gibi konularda belirginlefl-
mektedir. Afla¤›da önce kazan›mlar,
sonra da zaaflar ortaya konulacakt›r. 

II- Sonuçlar: Kazan›mlar
2002-2005 dönemindeki kanunlar
k›saca afla¤›daki gibi özetlenebilir;

1. Büyüme ve Kifli Bafl› Gelir: Eko-
nomi, birikimli olarak reel anlamda
yaklafl›k % 30 oran›nda büyümüfl, kifli
bafl›na düflen gelir (ucuz döviz katk›s›-
n›n da etkisiyle) 2000 dolar düzeyinden
4500 dolar› devirmifltir. Öte yandan dü-
flen faizler ve enflasyonun da katk›s›yla
sat›nalma gücü paritesi ba¤lam›nda bu
rakam kifli bafl›na 7000 dolara yaklafl-

m›flt›r. Bu sürecin a¤›rl›kl› olarak özel
sektörün s›rt›nda ve rekor düzeylere
varan sabit sermaye yat›r›mlar›yla ger-
çeklefltirilmifl olmas› alt› çizilmesi gere-
ken çök önemli bir yap›sal de¤iflime
iflaret eder.

2. Fiyat ‹stikrar›: Yukar›da sözü edi-
len büyüme ile fiyat istikrar›n›n bir ara-
da gerçeklefltirilmifl olmas› di¤er bir
kritik geliflmeye iflaret etmektedir. Enf-
lasyon % 68’lik istikrars›z ve kroniklefl-
mifl yüksek düzeyden tek haneli rakam-
lara gerilemifl, üstelik bu, petrolün varil
fiyat›n›n 60 dolar› aflt›¤› bir ortamda
gerçeklefltirilmifltir. Bu baflar› da, disi-
plinli kamu maliyesi kritik katk›
yapm›flt›r.

3. Kamu Maliyesi: Bütçe aç›¤›n›n mil-
li gelire oran›, 2001 sonunda % 16,5’ler
düzeyindeyken  günümüzde % 4,5’lara
kadar geriletilmifl, buna paralele olarak
da Kamu Sektörü Borçlanma Gere¤i
(KSBG)’nin milli gelire oran› % 16,5’ler
düzeyinden % 4’lere düflmüfltür. Ger-
çekten de s›rf faiz harcamalar›n›n mili
gelirin % 20’lerini al›p götürdü¤ü, top-
lam vergi gelirlerinin %110’una ulaflt›¤›
(yani bütün vergi gelirleri sadece faiz
ödemelerini karfl›lamad›¤›) bir düzey-
den, toplam gelirlerin % 37’leri düzeyi-
ne kadar geri çekilmifltir. 

4. Borç Stoku; elde edilen yüksek dü-
zeyli büyüme sayesinde net kamu borç
stokunun milli gelire olan oran› da %
98’lerden % 63,5’ler düzeyine çekilerek
uluslararas› ideal borçluluk kriteri olan
%60’l›k ortalaman›n efli¤ine gelinmifltir.

5. Faizler: Reel faizler ise %36’lar dü-
zeyinden bugün tek haneli rakamlar›n
alt›na kadar geri çekilebilmifltir. 

6. D›fl Ticaret: ‹hracat y›ll›k 30 milyar
dolar civar›ndan % 130’luk bir art›flla 70
milyar dolar s›n›r›na tafl›n›rken bu ara-
da ithalat da y›ll›k 40 milyar dolar s›n›-
r›ndan % 170’ lik bir art›flla 105 milyar
dolar› aflm›flt›r. D›fl ticaret hacmi de
böylece 70 milyar dolardan 175 milyar
dolarl›k devasa bir hacme gelmifltir. D›fl
ticaretin milli gelirdeki pay›n›n böylece
%60’lar› aflmas›, Türkiye’nin ileri dü-
zeyde küresel sisteme entegre oldu¤u-
nu göstermektedir. 

7. Özellefltirme: Tarihsel olarak bak›l-
d›¤›nda özellefltirmede Türkiye’nin ba-
flar›s›z oldu¤u bilinen bir gerçektir. Bu
baflar›s›zl›kta, 1980’lerde siyasi irade
varken yasal zeminin olmay›fl›, 1990’l›
y›llarda yasal zemin tamamland›¤› hal-
de k›r›lgan siyasi iradenin yetersizli¤i ve
bütün dönemleri kapsamak üzere Tür-
kiye’nin ideolojik kat›l›klar› ile küresel
sürece entegrasyona karfl› sergilenen
ak›l d›fl› direnifller esas nedenler olarak
belirginleflmifltir. Türkiye telafisi im-
kâns›z kay›p zamanlardan sonra art›k
geriye dönülmez bir flekilde de bu yola
girmifltir.  
Türkiye demokrasinin, serbest piyasa
ekonomisinin ve kalitenin önünü aça-
bilmek için, ancak bu arada stratejik
ulusal kayg›lar› da bir kenara b›rakma-
dan özellefltirmeyi tamamlamak zorun-
dad›r. Bu ba¤lamda ulusal varl›klar ger-
çek de¤erinden, mümkün mertebe yer-
li sermayenin de içerisinde oldu¤u olu-
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flumlara sat›lmal›d›r.  Böylece bir yan-
dan yerli denetim sa¤lan›p sermaye ko-
runurken, küresel tecrübeden de yarar-
lanmak mümkün olacakt›r. Ayr›ca ka-
mu tekellerinin yerini özel sektör tekel-
lerinin almamas› için de rekabet kuru-
mu ve kurallar›n›n da daha etkinlikle
devreye sokulmas› gerekmektedir.
fieffafl›k ise kaç›n›lmazd›r.
Özellefltirmeden elde edilen gelirler,  iç
borç stoku için kullan›larak faiz ve borç
döngüsü iyice rahatlat›lmal›d›r. Zira ka-
mu kurulufllar› devletin varl›¤› iken,
borçlar› da pasiflerin de yer almakta,
son tahlilde varl›klar azalt›l›rken pasif-
lerin de azalm›fl olmas› gayet uy-
gundur. Bütün bu kriterler ba¤lam›nda
hükümetin özellefltirme tarz ve yön-
temlerinin baflar›l› oldu¤u görülmekte-
dir. Son bir y›lda elde edilen özellefltir-
me geliri, son 20 senelik gelirlerin tü-
münü aflar bir noktaya gelmifltir. Bu ka-
zan›mlar›n, Türk ekonomisine gösteri-
len güvenin bir göstergesi olarak da de-
¤erlendirilmesi mümkündür. Bilhassa
Bat›’dan çekilen Körfez sermayesinin
ilk defa olarak yönünü Türkiye’ye çe-
virmesinde hükümetin gösterdi¤i pro-
aktif tutum son derece isabetli ve bafla-
r›l›d›r. 

III- Baflar›n›n Maliyeti: 
Zaaflar, K›r›lganl›klar: 
Uygulanmakta olan program›n üzerin-
den yaklafl›k befl senelik bir süre geç-
mifltir. Programa hükümet tabir yerin-
de ise IMF kadar sahip ç›km›fl ve harfi-
yen uygulam›flt›r. Hiçbir popülist yola
da sapmam›flt›r. 2004 y›l› sonunda
program›n süresi doldu¤u halde, IMF

ile olan anlaflma 2007 sonuna kadar
uzat›lm›flt›r. MÜS‹AD bunu, IMF ve çev-
relerinin günün sonunda ortaya ç›kan
“baflar›n›n” sürdürülemez nitelikte ol-
du¤unu düflündükleri ve program›n bir
daha çökmesini göze alamad›klar› ne-
deniyle yeniledikleri fleklinde de¤er-
lendirmifltir. Gerçekten de geçen za-
man göstermektedir ki, IMF ile olan
iliflkiler her geçen süre daha ileri dü-
zeyde k›r›lganl›klara neden olmakta, bu
nedenle daha ileri düzeyde ba¤›ml›l›k
yaratmakta, bu da IMF’in sürekli bir fle-
kilde koltuk de¤ne¤i olmas›n› gerektir-
mektedir. 

Gelinen aflamada oluflan zaaflar flu
flekilde özetlenebilir: 

1. Dalgal› Kur Merhem Olmad›:
Her fleyden önce 2001 krizine neden
olan ve bir daha buna mahal vermeye-
ce¤i varsay›m›yla uygulanmakta olan
dalgal› kur çal›flmamakta, TL’de bir de-
¤erlenme, d›fl aç›klarda rekor büyüme
devam etmekte, buna neden olan IMF
ise sanki sorumlu baflkas› imifl gibi ar-
t›k gelinen aflamada “cari aç›¤› düzelt-
mesi” yönünde sürekli olarak hüküme-
ti uyarmakta ancak, mevcut program-
dan ç›kmadan buna nas›l çare buluna-
bilece¤i konusunda hiçbir öneride bu-
lunmamaktad›r. Neticede d›fl aç›¤a ra¤-
men, “rekabetçi” veya “gerçekçi kur”
beklentisi bir türlü gerçekleflmemek-
tedir. 

2. ‹stihdam art›yor ancak, iflsizlik
düflmüyor: Esasen ekonomide bir isti-
hdam art›fl› yaflanmaktad›r. Ancak ifl

piyasas›na girenler daha büyük bir oran
teflkil etmektedir. Verimlilik art›fllar›,
kamu sektörünün küçülmesi, yap›sal
dönüflüm, konjunktürel flartlar ve IMF
program›n›n k›s›tlay›c› hükümleri ne-
deniyle yüksek büyüme rakamlar› içeri-
de yeterli düzeyde istihdama yans›ma-
m›flt›r. Yerli katma de¤eri sürükleyen
tekstil gibi emek yo¤un sektörlerin
düflük kur ve Çin faktörü gibi nedenler-
le güdük kalmas› nedeniyle yüksek ifl-
sizlik oranlar›ndaki kat›l›k devam et-
mektedir.  
K›sacas›, ekonominin yap›sal dönüflü-
müne paralel olarak, istihdam olufltu-
ran sektörlerin varl›¤›na ra¤men, ve-
rimlilik vurgusu ve daralan emek yo-
¤un sektörler nedeniyle iflsizlik rakam-
lar› pek düflmemektedir. 
Öte yandan tam da kapasite kullan›m
oranlar›n›n sonuna gelinmesi ile yeni
yat›r›m dalgas›n›n ortaya ç›kmas› ve bu-
nun da istihdama yans›mas› beklenir-
ken, cari aç›¤›n azalt›labilmesi maksa-
d›yla 2005 y›l›nda ekonominin hedefle-
rin de ötesinde bir nispi daralma (so¤u-
ma) sürecine girmesi nedeniyle bu yat›-
r›m patlamas›n›n da gerçekleflmedi¤i
ilk yar› y›la dair milli gelir istatistiklerin-
den görülmektedir. 

3. Gelir Da¤›l›m› Adaletsizli¤i: Ge-
lir da¤›l›m› adaletsizli¤indeki kötülefl-
menin faiz harcamalar›ndaki azalma ve
enflasyonun düflmesi nedeniyle nispi
bir durma ve yavafllama sürecine girme-
si beklentisi gerçekçidir. Ancak bu iki
alandaki geliflmelerin tek bafl›na ve
do¤rudan otomatik olarak bu sonucu
vermesi pek muhtemel de¤ildir. 
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• Her fleyden evvel, bunun için y›llar
itibariyle düflen faiz harcamalar›ndan
elde edilen tasarruflar›n nereye aktar›l-
d›¤›na bakmak gerekir. FDF konusu-
nun mali idarenin ana eksenini olufltur-
mas› nedeniyle elde edilen tasarruflar›n
sosyal ve k›rsal kalk›nma amaçl› kullan›-
m› son derece k›s›tl› kalm›flt›r. Yine fa-
izlerin düflmesi, elinde hazine ka¤›d›
bulunduran tasarrufçular ile kredi kul-
lanmak zorunda kalan ifladamlar› için
anlaml› bir gelir etkisi yaratm›fl olsa da,
dar gelir sahiplerine bunun yans›mas›
flu aflamada s›n›rl› kalmaktad›r. 

• Emekçiler aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda,
Merkez Bankas›’n›n enflasyon görünü-
mü raporunda da tespit edildi¤i üzere,
birim bafl› reel emek ücretlerinin tarihi
dip seviyelere kadar bast›r›lmas› söz ko-
nusudur. Verimlilik art›fl› denen husus
ile reel ücret makas› aras›ndaki bu aç›l-
ma hem gelir da¤›l›m›ndaki bozulmaya,
hem de verimlik art›fl›n›n asl›nda daha
çok ücretlerin bast›r›lmas›na dayal› sa-
nal bir durum oldu¤una iflaret etmekte-
dir. 

• Bu arada en büyük gelir da¤›l›m› ada-
letsizli¤i insanlar›n iflsiz kalmas›d›r.
Türkiye elindeki genç nüfusa istihdam
yaratmadan, istihdam edilmeye uygun
olacak flekilde genç neslin teknik e¤i-
tim kalitesini art›r›c› yayg›n e¤itimi ar-
t›rmadan gelir da¤›l›m› bozulmas›n› ön-
lemesi imkâns›zd›r. 

• Yine enflasyonun düflüflü her sektö-
re ayn› oranda yans›mamaktad›r. E¤i-
tim, sa¤l›k ve ulafl›m baflta olmak üzere
hizmetler sektöründeki kat›l›klar sür-
mekte, dar gelirlinin zorunlu tüketim
kalemlerindeki enflasyonist kat›l›klar
ayn› oranda k›r›lamamaktad›r. Bunun
için sektörel ba¤lamda cazibelerin ve
teflviklerin bu alanlara kayd›r›lmas›, ar-
z›n ve rekabetin art›r›lmas› gerekmek-
tedir. 

• Beklentilerin tersine ekonomide
kriz ortam›nda herkes kaybetti¤i için
gelir da¤›l›m›nda k›smi bir iyileflme
olurken, özellikle 2002 y›l›ndan sonra
gelir da¤›l›m›n yeniden bozulma süre-
cine girdi¤i hesaplanmaktad›r. Nitekim
yap›lan hesaplamalara göre halk hâlâ
“reel olarak tüketilebilir gelir düzeyi”
anlam›nda çok fakirdir. Kifli bafl›na kul-
lan›labilir gelir rakamlar› en alttaki %
20’lik dilim için sadece 850 dolar iken,
bu rakam en üstteki % 20’lik gelir gu-
rubu için 5500 dolar› aflmaktad›r. Tür-
kiye'de en alt yüzde 5 ile en üst yüzde
5 içinde yer alan haneler aras›nda 2000
y›l›nda 27.2 kat gelir fark› varken, bu
fark 2002'de 20.1 kata inmifl, ancak
2004'te yeniden aç›larak 23.9 kat›na
ç›km›flt›r
Günümüz itibariyle en üst yüzde 20'lik
kesimin toplam gelirden ald›¤› pay hâ-
lâ yüzde 45.4 civar›ndad›r. Bu arada or-
ta yüzde 20'lik kesimin milli gelirden
ald›¤› pay yüzde 15.5, alt yüzde 20'lik
kesim yüzde 10.9 ve en alt yüzde 20'lik
kesimin pay› yüzde 6,5 civar›ndad›r.
Bütün bu rakamlar gelir eflitsizli¤ini öl-
çen Gini katsay›s›na yans›m›flt›r.  2004
y›l›nda 0.40 olarak gerçekleflen Gini
katsay›s›, Türkiye'nin gelir da¤›l›m›n›n
bozulmaya devam etti¤ini göstermek-
tedir. Bu haliyle gelir da¤›l›m› ölçüle-
bilmifl olan 124 ülke aras›nda Türkiye
70. s›rada yer almaktad›r. 

4. De¤erli TL Sendromu: Türkiye
geçmiflte adeta “pula dönen” ve para
olman›n temel ifllevlerini kaybeden
ulusal paradan flikayet etmekteydi. Sü-

rekli hale gelen devalüasyonlar arac›l›-
¤› ile adeta iç piyasada üretilen düflük
katma de¤erli mallar yok pahas›na sa-
t›lmakta, her seferinde ayn› miktarda
döviz elde etmek için daha fazla ihra-
cat yapmak zorunda kal›nmakta idi.
Böylece ulusal zenginliklerin “talan
edilmesi” anlam›nda ihracat fiyat ve
miktar endeksi aras›ndaki makas da
aç›lmakta idi. Buna “fakirlefltirici d›fl ti-
caret” diyorduk.

Son iki senedir bu kötü gidifl tersine
dönmüfltür. Ancak dünyada rekabetin
bu kadar yo¤unlaflt›¤›, Türkiye’nin üre-
tim sürecinde d›fl girdi ba¤›ml›l›¤›n›n
yüksek ve bir çok yan sanayinin daha
yeni yeni toparlanmaya bafllad›¤› bir or-
tamda afl›r› de¤erli hale gelmifl bir yerli
para da ayn› flekilde tersinden olumsuz
etkilerde bulunur.  Nitekim düflük kur-
lar›n ekonomi üzerinde kal›c› tahribata
neden olma sürecine girmesiyle bera-
ber, ihracat ve ithalat aras›ndaki makas
sürekli aç›larak, karfl›lama oran› % 61’e
gerilemifltir. Dahilde ‹flleme Rejimi ba¤-
lam›nda yap›lan gelecek bir y›la yönelik
taahhütler dikkate al›nd›¤›nda ihracat-
taki ivme kayb›n›n oldukça kal›c› nite-
likte oldu¤u görülmektedir. Ocak-
A¤ustos aras›nda ise 28.6 milyar dolar-
l›k d›fl ticaret aç›¤› oluflmufl, bu durum
15,5 milyar dolarl›k cari aç›k olarak ka-
y›tlara yans›m›flt›r. 
Afl›r› de¤erli TL’nin ekonomi üzerinde
“dualite”, “periferileflme” ve “tersine sa-
nayileflme” olarak ifade edilmesi gere-
ken üç tehlikeli sonucu ortaya ç›kmaya
bafllam›flt›r.
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a) Derinleflen Düalite: De¤erli TL et-
kisiyle baflta Çin menfleli mallar olmak
üzere yabanc› mallara karfl› Türk sana-
yisi hem iç pazarda,  hem de temel ih-
racat pazar› olan AB’de zor durumda
kalmaktad›r. Kur etkisi Çin sendromu-
nun olmas› gerekenden çok daha derin
yaflanmas›na ve kal›c› bir niteli¤e bü-
rünmesine neden olmaktad›r. Süreç,
yüksek kaliteli yerli üretimi ve mallar›
kovarak, Türk sanayisini  Çin mallar›yla
yüksek katma de¤erde ve kalitede ya-
r›flma ajandas›ndan kopartarak, sürdü-
rülmesi ve netice al›nmas› imkâns›z, ka-
litesizlik baz›nda bir fiyat rekabetine
zorlamaktad›r. Çin olgusunun Türk sa-
nayisini içine çekti¤i bu süreç,  AB gibi
geliflmifl ülkelere yönelik kaliteli mal
üretmek durumunda olan sektörlerle
yan yana geldi¤inde, Türk sanayinde
derinleflmekte olan bir “dual” yap›n›n
oluflmakta oldu¤unu göstermektedir.
Yani, rekabet etmeye çal›flan ve katma
de¤er oluflturan verimli sektörlerle ile,
k›t kaynaklar› yutmaya bafllayan, sürek-
li olarak eme¤i istismara kalk›flan, kay›t
d›fl›na kaçmaya, k›saca piyasalaflmaktan
uzaklaflmaya yönelen bir enformel sek-
törle karfl› karfl›yay›z. 

b) Periferileflme: Y›l›n ilk sekiz ay›n-
da aç›kça ortaya ç›kt›¤› gibi, 60 milyar›
aflk›n ithalat›n içinde yat›r›m mallar›n›n
ve aç›kça tan›mlanm›fl tüketim mallar›-
n›n de¤eri s›ras›yla 12 ve 8 milyar dolar
civar›nda kal›rken, ara mal› ve ham
madde ithalat› 40 milyar dolar› aflm›flt›r.
Y›l›n ilk yar›s› itibariyle, sanayi sektö-
ründe üretim art›fl›n›n da iyice düflme-
si, art›k bu ithalat›n zannedildi¤i gibi

Türkiye’de “gelece¤in üretimi ve istih-
dam›n› körüklemekten” ç›k›yon oldu¤u
ve pekala yerli üretimin yerini al›r hale
gelebilece¤ini göstermektedir. 
Böylece ekonomide yeni bir durumla
karfl› karfl›ya kalmaktay›z: bilindi¤i üze-
re yap›sal nedenlerle Türk sanayisinin
üretim ve ihracat sürecinde, girdi ba-
¤›ml›l›¤› hâlâ % 70’ler düzeyinde olma-
s› nedeniyle, ekonominin büyüme sü-
recinde bir cari aç›¤›n oluflmas› zaten
beklenmektedir. Halbuki cari aç›¤›n
kontrol alt›nda al›nmas› amac›yla ya-
flanmakta olan nispi daralma, sanayi
üretimindeki yavafllama ve iç piyasalar-
daki durgunluk ortam›nda bunun azal-
mas› beklenmekte idi. Tersine cari aç›k
bu y›l›n ilk 8 ay›nda 15 milyar dolar› da
aflm›fl durumdad›r. Cari aç›k rekora ko-
flarken 2003 y›l›ndan beri kurlar›n tepki
vermemesi üzerine en sa¤lam önlem
olan ekonominin daralt›lmas› yoluna
gidilmifl, buna ra¤men cari aç›k azalma-
d›¤› gibi artmaya devam etmektedir. Bi-
rincinin gerçekleflmemesinde ülkenin
maruz kald›¤› sermaye sald›r›s›, ikinci-
de de ekonominin üretimsizlefltirilmesi
temel neden gibi gözükmektedir. 
Üretimden kopmay› ifade eden bu “ter-
sine sanayileflme” sürecinde Türkiye,
ticaret üssüne dönen bir “Dubaileflme
sendromu” yaflamaktad›r. Bu durum,
2001 Krizi ile beraber, içeriyi haz›r hale
getirmeden Türkiye’nin globalleflmeye
teslim oldu¤unun ve bunun sonuçlar›-
n›n art›k Türkiye sahillerini dövmeye
bafllad›¤›n›n aç›k bir göstergesidir. E¤er
bu durum, k›sa sürede toparlanmazsa,
bunun anlam›, Türk ekonomisinin üre-
tim kimyas›n›n veya dokusunun bozu-

larak büyürken de, küçülürken de cari
aç›k veren bir çevre (periferi) ekono-
misine dönüflme tehlikesi alt›nda oldu-
¤udur. 
Küreselleflme sürecinin iyi idare edile-
medi¤i, iyi yönetiflimin hayata geçirile-
medi¤i ve içerideki kurumsal yap›lar›n
uygun olmad›¤› ortamlarda küresel
ekonomiye entegrasyonun içerideki
zaaflar› art›r›c› ve derinlefltirici oldu¤u
görülmektedir. Hiç olmazsa kur politi-
kas› olarak Türkiye iki uç aras›nda gidip
gelerek ya ihracat›, ya da ithalat› ceza-
land›rmak noktas›ndan uzaklaflarak op-
timum bir kur düzeyini yakalamak için
daha aktif müdahale imkânlar›n› elin-
den ç›kartmamal›d›r.
Madem son veriler, d›fla aç›k büyüme
modelinin art›k bir s›k›flma noktas›na
geldi¤ini göstermektedir, o halde iç pi-
yasalar›n canland›r›lmas› gere¤i ortaya
ç›km›flt›r. Hem ekonominin canland›r›l-
mas›, hem de cari aç›¤›n önlenmesi için
yap›lmas› gerekenler düflünüldü¤ünde,
ekonomi mimarisinin biran önce ‹MF
ekseninden ç›kart›larak gerçek günde-
mine tafl›nmas› gerekti¤i anlafl›lmakta-
d›r.

5. Kamu maliyesi: Bu aflamaya kadar
bahsedilen modelin finansman› büyük
oranda yüksek reel faizlere ba¤l› d›fl
kaynak girdisine dayal›d›r. Esasen içeri-
de ulusal tasarruflar›n yeterli olmad›¤›
ve fonlar›n da oldukça pahal› oldu¤u
bir ortamda gerek kamunun ve gerekse
özel kesimin daha ucuz ve uzun vadeli
finansmana yönelmesi gayet yerinde
bir tutumdur. Hatta büyük flirketlerin
finansman aç›¤›n› d›fl aleme kayd›rma-
s›yla beraber, y›llardan beri kredilerden
d›fllanan ve bir ço¤u KOB‹ statüsünde
olan Anadolu sermayesinin de kredi
pastas›ndan daha çok bir dilim kapt›¤›,
son kredi piyasas› geliflmelerinden de
anlafl›lmaktad›r. 
Ne var ki, bu d›fl finansman›n pek de
kal›c› olmayan, ço¤u kez de s›cak para
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türü sermaye girifli yoluyla gerçeklefl-
mekte oluflu da dikkat çekmektedir.
Bu koflullar alt›nda uygulanan s›k› ma-
liye politikas› ve FDF seviyesi sosyal
dokuyu zedeler hale gelmekte, buna
ra¤men Türkiye’nin hem k›sa vadeli
d›fl borçlar›, hem de iç borçlar› artma
e¤ilimini sürdürmektedir. 2004 y›l›n›n
sonuna göre 2005’in ilk sekiz ay›na gö-
re de¤erlendirildi¤inde Türkiye hâlâ
net olarak borç stokunu art›ran bir ül-
ke görüntüsünde olup, dolar cinsin-
den %3, YLT cinsinden ise % 4 oran›n-
da artan konsolide bütçe toplam borç
stoku 243 milyar dolar (328 milyar
YTL)’a ulaflm›flt›r. 
Bu borç stokunda d›fl borçlar›n pay›
azal›rken, iç borçlardaki art›fl oran› %
6,6 gibi ortalama borçlanma e¤iliminin
üstünde kalm›fl, toplam borç stokunun
içinde zaten % 70 olan pay› da böylece
73’e t›rmanm›flt›r. Burada sorun fludur,
pay› artan iç borç stokunun vadesi hâ-
lâ k›sa ve enflasyonun sürekli düfltü¤ü
bir ortamda, TL a¤›rl›¤› yüksek olan bu
borcun sabit faizli k›sm› da artmakta-
d›r. Dolay›s› ile, bütçe aç›¤›nda prog-
ram hedeflerinin çok ilerisindeki azal-
maya, KKBG’deki düflüfle ra¤men, iç
borç üzerindeki reel faizlerin geliflme-
lere duyarl›l›¤› son derece düflük kal-
maktad›r. Öte yandan, yurt içi tasarruf-
lar›n yetersizli¤i ve mevduatlar›n vade-
lerindeki k›sal›k ile buna ödenen faiz-
lerin yüksek olmas› gibi argümanlar,
bilhassa yurt d›fl› kaynakl› sermaye gi-
rifllerinin bu kadar yo¤un oldu¤u or-
tamda mevcut faiz oranlar›ndaki yük-
sekli¤i aç›klamakta yetersiz kalmakta-
d›r. 
Bu ba¤lamda madem yurt d›fl›ndan ak-
makta olan s›cak paraya önlem al›n-
makta hem geç kal›nd›, hem de bu gö-
ze al›nam›yor, bu durumda biran önce
faizlerdeki düflüfl sürecinin h›zlanmas›
gerekmektedir. Merkez Bankas›’n›n ol-
dukça duyars›z kald›¤› bu konuda özel-
lefltirme gelirlerinin borç ödemelerin-

de kullan›lmas› isabetlidir. Ancak bu
gelirler muhakkak surette piyasaya
olan iç borçlar›n azalt›lmas› için kulla-
n›lmal›d›r. 
Öte yandan Merkez Bankas›’n›n reel
faizlerin düflürülmesi durumunda “ar-
tan petrol fiyatlar›n› da göz önünde
bulundurdu¤umuzda enflasyon müca-
delesi tehlikeye girer” fleklindeki yak-
lafl›m› da gerçekçi de¤ildir. Türkiye’de
firmalar›n ortalama olarak birim mali-
yetleri içerisinde eme¤in pay› yaklafl›k
% 10’lar düzeyinde kal›rken, finans-
man maliyetleri bunun çok daha üze-
rinde kalmaktad›r. Dolay›s› ile zaten
kaç›n›lmaz olan petrol fiyatlar› maliyet
enflasyonuna neden olurken, bu süre-
cin daha düflük faiz politikas›yla k›s-
men telafi edilmesi maliyet enflasyo-
nunu azalt›c› olacakt›r. Zaten iç talebin
yerinde sayd›¤› bir ortamda bu uygula-
man›n bir talep enflasyonuna yol aç-
mas› da beklenmemelidir. Tam tersi-
ne, yukar›da bahsedildi¤i üzere, art›k
d›fl talebe dayal› büyümenin devresel
olarak sonuna gelindi¤inden, bu afla-
mada ekonomideki büyüme görevinin
iç piyasaya aktar›lmas› ba¤lam›nda bu
reel faiz düflüflü gereklidir de. Ancak
Türkiye’nin AB’den müzakere tarihi al-
d›¤›, özellefltirmelerde büyük bafla-
r›lar›n elde edildi¤i, yabanc› sermaye-
nin daha kal›c› nitelikte içeriye girdi¤i
bir ortamda dahi, Merkez Bankas› faiz-
leri son üç ayda sadece çeyrek puan in-
direrek adeta baz› lobilere kaynak ak-
tarmaya alet oldu¤u izlenimi uyand›r-
maktad›r.  

IV- Kriz?
Görüldü¤ü üzere Türkiye ekonomisin-
de belli bafll› makro ekonomik göster-
gelerde belirgin iyileflmeler vard›r an-
cak bunlar›n yan etkileri piyasalarda be-
lirsizlikler yaratmaktad›r. Cari aç›k, bu-
nu finanse etmek üzere s›cak para, yük-
sek reel faizler, iflsizlik gibi hususlar
acaba Türkiye’yi bir kriz ortam›na sü-
rükler mi? Bize göre mevcut olumsuz-
luklar uzun dönemde Türk ekonomisi-
nin sa¤l›kl› geliflmesini engellemekte-
dir ancak afla¤›daki koflullar devam etti-
¤i ölçüde mevcut durumun bir kriz
ekonomisine dönüflme ihtimali olduk-
ça düflük görülmelidir:
1- ‹çeride ve d›flar›da siyasi istikrar mu-
hafaza edilir, 
2- Ortaya ç›kan cari aç›¤a karfl›n uzun
vadeli park eden sermaye girifli devam
eder, bu arada Körfez sermayesi Türki-
ye’ye kal›c› bir yönelifl gösterirse, 
3- Esnek kur sisteminde Merkez Banka-
s›’n›n özellikle ani sermaye kaç›fllar›na
do¤ru tepki vermesi durumunda,
4- Ulusal döviz rezervlerinin yeterli ol-
du¤u bir ortamda,
5- Bankalar›n aç›k pozisyonlar› kontrol
alt›nda ve flirketlerin borçlar›n›n ço¤un-
lu¤u orta ve uzun vadeli iken,
Türkiye’de bir kriz ortam›n›n oluflmas›
beklenmemektedir. Ancak görüldü¤ü
üzere flartlar çok fazla ve önemli bir
konu da kontrol d›fl› parametrelere
ba¤l›d›r. 

Yol uzun ve tedbirin de elden b›rak›l-
mamas› gerekmektedir. 
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dosya E⁄‹T‹M

Üç k›ta üzerinde 10 – 50 derece Kuzey
enlemleri ile 10 – 60 derece Do¤u boy-
lamlar› aras›nda uzanan ve alt› asr› afl-
k›n bir hayat süren Osmanl› Devle-
ti’ndeki e¤itim ve ö¤retimi k›sa bir ma-
kale çerçevesinde anlatman›n zorlu¤u
bilinmektedir. Bu bak›mdan, biz de
ana hatlar›yla da olsa kurulufl dönemi
Osmanl› Devleti’ndeki ilmî faaliyetlere
temas etmeyi daha uygun bulduk. ‹leri-
de bu devletteki e¤itim-ö¤retim faali-
yetlerinin durumunu biraz daha genifl
ele alaca¤›z.   

E¤itim ve ö¤retim, yetiflkin neslin bir
plan çerçevesinde ve belli bir gaye he-
deflenerek yetiflmekte olan nesillerin
geliflmesini sa¤lamak için yapt›¤› bir ça-
l›flmad›r. Bu bak›mdan, e¤itim ve ö¤re-
tim faaliyetleri, yeni kuflaklar›n yetifl-
mesi için bir plan yap›lan bütün faali-
yetleri içine al›r. Bunun içindir ki e¤i-
tim ve ö¤retim, sadece bir kültürün ne-
silden nesile intikalini de¤il, ayn› za-
manda bunun sonucu olarak toplu-
mun devaml›l›¤›n› (bekas›n›) da sa¤la-
yan bir faktör olmaktad›r. ‹yi tasarlan-
m›fl bir plan ve projeye göre gerçeklefl-
tirilen e¤itim ve ö¤retim, toplumun
belli bir seviyeye yükselmesine hizmet
eder.‹flte böyle bir anlay›fl ve faaliyet
sayesinde Osmanl›lar, uzun süre top-
lumlar›n›, dünya devletlerinden çok
az›na nasib olmufl bir flekilde zirveye ç›-
kard›lar.

Toplumunu ›slah etmek ve onun fertleri
aras›nda ahenkli bir düzen sa¤lamak için
e¤itim-ö¤retim faaliyetleri programlar›-
n›n yap›lmas›na ihtiyaç vard›r. Bu prog-
ramlar›n,  zamanla sistemli bir gelifltiril-
mesine olan ihtiyaç bilinmektedir. Buna
göre ‹slamî e¤itim ve ö¤retim gayesi, iyi
ve dengeli insan(insan-› kâmil) ye-
tifltirme olmaktad›r. Bu anlay›fl
›rk, din, dil, renk, zaman, s›n›r ve
co¤rafi bölge gibi kay›tlarla s›n›r-
land›r›lm›fl de¤ildir. Bu sebeple,
Hz. Peygamber’den zaman ve me-
kân belirtilmeden e¤itim ve ö¤re-
tim faaliyetleri ile ilgili pek çok ha-
dis rivayet edilmifltir. Bu arada biz-
zat kendisinin bir ö¤retici oldu¤u-
na iflaretle: “Allah, beni,  bir mual-
lim (ö¤retici-ö¤retmen) olarak
gönderdi”1 fleklinde bir hadis riva-
yet edilmektedir. Kur’an’da da bu
konuya temasla, peygamberin va-
zifesinin ö¤reticilik oldu¤u belirti-
lir: “ Ey Rabbimiz! Onlara, kendi
içlerinden senin âyetlerini okuyacak, on-
lara kitap ve hikmeti ö¤retecek, onlar›
temizleyecek bir elçi gönder.”2 Nihayet
baz› hadislerin genel anlamda ilmi teflvik
etmeleri, Müslümanlar›n her türlü ilmî
faaliyet ve araflt›rmalarda bulunmalar›na
sebep olmufltur. Özellikle Hz. Peygam-
ber’in : “Âlim ile âbid (ibadet eden) ara-
s›ndaki fark ay ile y›ld›zlar aras›ndaki
fark gibidir.”3 Ve yine “Âlim ile âbid ara-
s›ndaki fark benimle sizin en ednan›z

(düflük, seviyesiz) aras›ndaki fark gibi-
dir.4 fieklindeki sözleri ile, daha birçok
âyet ve hadis, Müslümanlar için ilim tah-
sili hususunda bir âmil (itici güç, etken)
olmufltur. Bu neviden âyet ve hadisler,
Müslümanlar›,  her alandaki ilmî araflt›r-
ma yapmaya yönlendirmifltir.

‹slâm ülkelerindeki ilmî hayat›n geliflme-
sinde XI. asr›n müstesna bir yeri vard›r.
Bu as›rdan itibaren, sistemli bir e¤itim
ve ö¤retim mahalli olarak medreseler,
halk›n dinî, medeni sosyal ve kültürel
geliflmesinde faal bir rol oynamaya bafl-
lad›lar. Osmanl›lar dönemindeki ilmî ha-
yat, genel olarak medrese sistemine da-
yanmakta idi. Bu sebeple, Osmanl›larda
medreseler, hem program, hem de mi-
marî sahada büyük bir geliflme gösterdi.

Osmanl›lar’da E¤itim-Ö¤retim
Osmanl›lar dönemindeki ilmî hayat, genel olarak medrese sistemine dayan›yordu. Osmanl› döneminin ilk
medresesi, Orhan Gâzi taraf›ndan 731(1330) tarihinde ‹znik’te aç›ld›. Osmanl›lar, medreselerdeki e¤itim ve
ö¤retim faaliyetlerini vak›flar vas›tas›yla devam ettirdiler. Beyli¤in ikinci hükümdar› olan Orhan Gâzi ile
bafllayan bu gelenek, çok güçlü bir flekilde varl›¤›n› devam ettirdi. 

P r o f .  D r .  Z i y a  K A Z I C I
M a r m a r a  Ü n i v e r s i t e  ‹ l â h i y a t  F a k ü l t e s i

‹slâm e¤itim tarihi içinde müstesna bir
yeri bulunan Osmanl› medreseleri, orta
ve yüksek tahsili gerçeklefltiren mües-
seselerdi. Medreseler, as›l teflkilâtlar›-
n› Fatih döneminde tamamlad›lar. Os-
manl› medreseleri, müderrislerinin al-
d›klar› maafllara (yevmiye) göre derece
ve s›n›flara ayr›l›yordu. Buna göre med-
reseler: Hâfliye-i Tecrid, Miftah, K›rkl›,
Ellili, Sahn-› Semân ve Altm›fll› olmak
üzere k›s›mlara ayr›l›yordu.
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Öyle ki Osmanl› flehirlerinin fizikî gelifl-
mesinde de medreselerin önemli bir ye-
ri bulundu¤una iflaret etmek gerekir. 

Osmanl› Devleti’nin kuruluflundan bir
bak›ma Tanzimat’›n ilan›na (1839) ka-
dar memleketin irfan, kültür, adâlet ve
k›smen de olsa yönetimine hâkim olan
medreselerin, sivil ve askerî hayat›n is-
tedi¤i yönetici, hâkim (kad›, yarg›ç) ve
di¤er elemanlar› yetifltirmek suretiyle
büyük bir hizmeti yerine getirdi¤i bilin-
mektedir.

Tarihte kurulan büyük devletlerden biri
olan Osmanl› Devleti döneminde, bilim
alan›nda önemli geliflmelerin oldu¤u
görülmektedir. Bu devlette ilme verilen
de¤er, kurulufl y›llar›ndan itibaren ken-
dini  göstermeye bafllam›flt›. Zira Os-
manl› bey ve sultanlar›, belli bir kültür
ve anlay›fl hareketi çerçevesinde, devrin
ilim adamlar›n› etraflar›nda toplam›fl ve
ülkelerinde genç ve dinamik ilim adam-
lar›n›n yetiflece¤i medreseleri kurmaya
bafllam›fllard›. Medrese, devletin kuru-
luflundan bafllay›p XX. Asr›n ilk çeyre¤i-
ne kadar iniflli ç›k›fll› bir seyir izlemekle
beraber, ülkenin ilim, irfan, kültür, me-
deniyet ve sosyal hayat›na do¤rudan
do¤ruya hizmet veren bir e¤itim ve ö¤-
retim kuruluflu idi.
Osmanl› Devleti’nde, daha kurulufl y›lla-
r›ndan itibaren e¤itim-ö¤retim hareket-
leri, farkl› safhalar geçirmiflti. Gerçi
Türklerin Anadolu’ya yerleflmelerinden

sonra ilmî faaliyetlere önem verildi¤i,
k›sa zamanda flehir, kasaba ve köylerde
aç›lan muhtelif seviyedeki e¤itim ve ö¤-
retim kurumlar›ndan anlafl›lmaktad›r.
Osmanl›lar, döneminde de ‹znik, Bursa,
Edirne ve ‹stanbul gibi merkezler, ol-
dukça yo¤un ilmî faaliyetlere sahne ol-
mufllard›. Ayr›ca Osmanl› flehzâdeleri-
nin sancak beyi olarak bulunduklar›
Amasya, Manisa ve Kütahya gibi flehir-
lerde de ilmî faaliyetler bir hayli gelifl-
miflti.

Kurulufl döneminde Osmanl› ilim haya-
t›n› canland›ran en önemli unsurlardan
birisi flüphesiz çift yönlü iflleyen akade-
mik seyahatlerdir. ‹slâm dünyas›nda
ilim tahsil ve tedrisi için seyahatin çok
önemli ve köklü bir yeri bulunmaktad›r.
Bu husus, Hz. Peygamber’in hadislerin-
de teflvik görmüfltür. Nitekim Tirmi-
zî’de Enes’den nakledilen bir hadise gö-
re Resûlullah : “‹lim tahsili için ç›kan
kimse dönünceye kadar Allah yolunda-
d›r.”5 buyurmufltur. 
Keza, Ebû Hüreyre’den nakledilen bafl-
ka bir hadiste de, “Kim ki ilim tahsili
için bir yola girerse, Allah ona Cennet
yolunu kolaylaflt›r›r”6 buyurulmaktad›r.
Ulemâ ile ilim tahsil yolunun yolcular›,
bütün yaflant›lar›n› Hz. Peygamber’in
emir ve tavsiyelerine uydurmaya çal›fl›-
yorlard›. Ulafl›m flartlar›n›n çok zor ol-
du¤u günümüzden önceki as›rlarda,
medrese hocalar› ile talebelerinin belir-
li zaman dilimlerinde ‹slâm dünyas›n›n

büyük ilim merkezlerini gezmeleri, bu
teflvik sebebiyle olmufltur.

Çift tarafl› olan akademik seyahatin di-
¤er bir yönü ise tamamen farkl› idi. Os-
manl› yöneticilerinin bu geliflmede bü-
yük rolleri vard›. Onlar›n gerek davetle-
ri, gerekse ilim adamlar›na karfl› olan
olumlu tav›rlar›, Anadolu beylikleri ile
di¤er meflhur ilim merkezlerinden bil-
ginlerin bu ülkeye misafir hoca (ö¤re-
tim elemanlar›) olarak gelmelerine se-
bep olmufltu. Bu davetlere ifltirak eden-
ler içerisinde Osmanl› topraklar›na ta-
mamen yerleflenler oldu¤u gibi k›sa ve-
ya uzun süreli kalanlar da oluyordu. Ni-
tekim kurulufl dönemi Osmanl› medre-
selerindeki  âlimlerin, “ Arabî”, “Acemî”,
“Tusî” ve “Semerkandî” gibi nisbeleri bu
keyfiyeti aç›kça ortaya koymaktad›r.   

Osmanl› medreselerinde, gerek dinî
ilimler, gerekse günümüzde müsbet
ilimler diye an›lan di¤er bütün sosyal
fen ilimleri tahsil ediliyordu. ‹lim dallar›
aras›nda haram veya helallik,  üstünlük
veya afla¤›l›k gibi herhangi bir ay›r›m
söz konusu de¤ildi. Zira onlar›n anlay›-
fl›na göre insana faydas› olan her ilim
önemli idi. Bu görüfl, farkl› bilim dalla-
r›nda mesafe katedip ihtisaslaflan bilgin-
ler için de geçerli idi. Nitekim bu dö-
nemde t›p, astronomi, matematik, ve
tarih sahas›nda yaz›lan eserler, medre-
selerde ders kitab› olarak okutuluyor-
du.
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Medrese ve Vak›flar
Osmanl›lar, medreselerdeki e¤itim ve
ö¤retim faaliyetlerini vak›flar vas›tas›yla
devam ettirdiler. Beyli¤in ikinci hüküm-
dar› olan Orhan Gazi ile bafllayan bu ge-
lenek çok güçlü bir flekilde varl›¤›n› de-
vam ettirdi. Keza, Fâtih Sultan Meh-
med’in ‹stanbul’u feth eder etmez dö-
nemin üniversitesi olan “Sahn-› Semân
Medreseleri”ni tesisi ve bunlar›n gider-
lerini karfl›lamak için vak›f kurmas›ndan7

sonra, devlet merkezi oldu¤u gibi ilim
merkezi haline de gelen ‹stanbul’da pa-
diflahlar baflta olmak üzere sultanlar, ve-
zirler, ilim adamlar›, zenginler ve baz› sa-
ray mensuplar› taraf›ndan pek çok med-
rese infla olunmufltur. Yaln›z Mimar Si-
nan’›n bafl mimarl›¤› s›ras›nda ‹stan-
bul’da infla edilen medreselerin say›s›,
6’s› Süleymaniye Medreseleri olmak
üzere 55’i bulmaktad›r. XVII. asr›n son
çeyre¤i bafl›nda ise ‹stanbul’daki medre-
se say›s›n›n 126’ya ulaflt›¤› görülmekte-
dir. Fetihten XIX. asra kadar ‹stanbul’da
infla edilmifl bulunan medrese say›s›
500’ü aflmaktad›r. Ancak bunlar›n büyük
bir k›sm›, yang›n ve deprem gibi tabiî
afetlere maruz kalarak y›k›l›p yok olmufl
veya terk edilmifltir.8

‹lk Medreseler
‹slâm e¤itim tarihi içinde müstesna bir
yeri bulunan Osmanl› medreseleri, orta
ve yüksek tahsili gerçeklefltiren mües-
seselerdi. Osmanl› döneminin ilk med-
resesi, Orhan Gazi taraf›ndan
731(1330) tarihinde ‹znik’te aç›lm›flt›.9

Orhan Gâzi, bu medrese için vak›flar
tahsis etmiflti. Bu vak›flardan bir k›sm›
da kendisine ait bulunan köylerin gelir-
leri idi.Geliri, medrese ö¤retim elema-
n› olan müderris ve ö¤rencilere tahsis
edilmifl bulunan bu köyler, her türlü
“Tekâlif-i Örfiye”(Örfi vergiler)den mu-
af idiler.27 Cemaziyelevvel 1336(23 fiu-
bat 1724) tarihli bir arz(dilekçe), ‹znik
flehrine ba¤l› Kozluca köyünün, ad› ge-
çen medreseye vakfedildi¤ini göster-
mektedir.10

‹lk dönem Osmanl› ilim hayat› hakk›n-
da bilgi veren D’Ohsson’a göre Osman-
l› Devleti’ndeki ilmî faaliyetler, daha
Osman Gazi döneminde bafllam›flt›. O,
bu konuda flunlar› söyler: “ Osman Ga-
zi, Sö¤üt’te yeni imparatorlu¤un teme-
lini atarken, hazine ve silah ile beraber
ilmî ve kültürel faaliyetlere karfl› da ga-
yet müteflebbis idi. ‹lmî yönde ilerle-

meyi ve en az›ndan eski medreseleri ol-
duklar› gibi muhafaza etmeyi arzu
ederdi. Veliahd› ve o¤lu Orhan Gâzi, ‹z-
nik’te imparatorluk câmiini yükseltir-
ken orada bir de, bir asr› mütecaviz bir
zaman boyunca Osmanl› medreseleri-
nin en yükse¤i olarak bak›lacak olan bir
medrese yapt›rd›. 
Yeni kurulmufl (731/1330) ve kendi is-
mi ile adland›r›lm›fl olan bu medrese-
nin idaresi, ‹slâm âlemindeki di¤er bü-
tün medreseler gibi müderris titri alt›n-
da fieyh Dâvud-i Kayserî’ye verildi.”11

Osmanl› döneminin ikinci medresesi
de, Orhan Gâzi’nin komutanlar›ndan
biri olan ve ‹znik fethinde büyük yarar-
l›l›klar› görülen Lala fiahin taraf›ndan
Bursa’da aç›lm›flt›. Bu medrese, ‹znik
fethindeki hizmetlerine mükâfat olarak
Taceddin el Kürdî’nin fetvas›yla kendi-
sine ba¤›fllanan ganimet mal› ile kurul-
mufltu.12 

‹znik, bir ilim merkezi olarak önemini
XV. yüzy›lda da korumufl ve bu yüzden
flehre   “âlimler yuvas›” unvan› verilmifl-
ti. ‹znik  medresesinin yetifltirdi¤i ünlü
alimlerden biri de Osmanl› döneminin
ilk fleyhülislâm› olan Molla Fenârî (öl.
834/ 1430-1431)’dir. Bu  zat, önce Kara-
man, daha sonra da M›s›r’da tahsilini
tamamlam›flt›. Bir yandan tasavvuf,
öbür yandan da mant›k ve daha baflka
aklî ilimlerde ihtisas yapm›fl bir bilgin-
di.M›s›r’da bulundu¤u s›rada Ahmedî
(flair) ve Hekim Hac› Pafla ile birlikte
tahsil görmüfl olan Molla Fenarî’nin
yazm›fl oldu¤u mant›k kitab›, hicrî
1304(1886-1887) y›l›nda ‹stanbul’da ba-
s›lm›flt›r.Bu eser, son y›llara kadar med-
reselerde ders kitab› olarak okutulu-
yordu.Molla Fenarî’nin aklî ilimlere da-
ir “ Uveysatu’l-Efkâr fi ihtiyar-i Uli’l Eb-
sâr” adl› bir eseri daha vard›r.13

Osmanl›lar›n, ilk bir buçuk as›r içinde
yapt›rm›fl olduklar› medreselerin derece
ve s›n›f itibariyle en mühimleri ‹znik,
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Bursa ve Edirne’de idi. Kuruluflun bafl›n-
da,  ‹znik Medresesi, beyli¤in birinci s›-
n›f medresesi idi.14 Bu medresede yap›-
lan e¤itim ve görülen ö¤retimin derece-
si hakk›nda kesin bir bilgiye sahip de¤i-
liz. Bununla beraber bu müessesenin
müderrisli¤ine(ö¤retim üyeli¤ine) atan-
m›fl olan flah›slar, bunlar›n hayatlar› ve
eserleri vas›tas›yla ilmî durumlar› tetkik
edilecek olursa bu medresenin oldukça
yüksek seviyede bir tahsil kurumu oldu-
¤u düflünülebilir. Gerçekten, gerek Dâ-
vud-i Kayserî, gerekse halefleri olan Ta-
ceddin el-Kürdî ve Alaeddin el-Esved,
devrin büyük alimleri aras›nda say›l›yor-
lard›. Bu nokta göz
önünde tutulursa ‹z-
nik “ Orhaniye Med-
resesi”ni yüksek bir
ilim müessesesi ola-
rak kabul etmek ge-
rekir.15  

Yeni 
Medreseler
Bursa’n›n fethinden
ve baflkent olmas›n-
dan sonra orada da
medreseler kurul-
du. Bundan dolay›
‹znik Orhaniye
Medresesi, ikinci dereceye indi. Buna
karfl›l›k Bursa “ Sultaniye Medresesi” bi-
rinci dereceye yükseldi.Orhan Gâzi’den
sonra o¤lu Murad (Murad Hüdâvendi-
gâr), Bursa’n›n Çekirge semtinde Kapl›-
ca civar›nda bir câmi, medrese ve ima-
ret yapt›rmak suretiyle bu konuda ba-
bas›ndan afla¤› kalmad›¤›n› göstermifl-
ti.16

Osmanl›lar›n IV. Hükümdar› olan Y›ld›-
r›m Bâyezid, hisar d›fl›nda bir câmi ve
medrese yapt›rmakla, bir taraftan Bur-
sa’n›n bir ilim irfan ve kültür merkezi
haline gelmesini, öbür taraftan da fleh-
rin hisar d›fl›na taflmas› ile genifllemesi-
ni sa¤lad›.Çelebi Sultan Mehmed’in

(Sultan I. Mehmed) Bursa’da kurdu¤u
medrese,  daha öncekilere göre ayr› bir
özellik tafl›r.”Sultaniye Medresesî” deni-
len bu e¤itim ve ö¤retim kurumunda
ilk müderris, Mehmed fiah Efendi
(öl.839/1435) olmufltur.Molla fiemsed-
din Fenarî’nin o¤lu olan bu zat›n ilk
dersinde, ö¤rencilerden baflka Bur-
sa’n›n belli bafll› âlimleri de haz›r bulun-
mufllard›. Mehmed fiah Efendi, bu ilk
aç›l›fl dersinde medreselerde okutulan
ilimlere dair sorulan suallere de cevap
vermiflti. Sultaniye Müderrislerinin,
böyle umumî flekilde ders vermeleri,
bir gelenek haline geldi. Bilhassa Sulta-

niye Medresesi’nin kuruluflundan sonra
‹znik Medresesi ikinci dereceye düfltü.  
Yeni baflkentteki bu ilmî geliflme, bir
ilim merkezi olarak Bursa’y› ilk s›raya
yükseltti.Bu durum, Sultan II. Murad’›n
Edirne’de Üç fierefeli Câmi yan›ndaki
“Saatli Medresesi”ni kurana kadar de-
vam etti. Edirne, devlet merkezi olduk-
tan sonra Sultan II. Murad zaman›nda
841(1437) y›l›nda bafllanarak baz› ar›za-
lar sebebiyle 851(1447) senesinde ta-
mamlanan Üç fierefeli Câmi  yan›ndaki
medrese “Dâru’l-Hadis” , o tarihte Os-
manl› ülkesindeki medreselerin üstün-
de yer ald›. Böylece Bursa’daki “Sultani-
ye Medresesi” gerek e¤itim ve ö¤retim
gerekse tahsisat› bak›m›ndan ikinci de-

receye düfltü. Üç fierefeli Medrese mü-
derrisine o tarihe kadar hiçbir medrese
ö¤retim eleman›na verilmeyen 100 ak-
çe yevmiye verildi.17 

764(1363) tarihinde Edirne’nin fethin-
den sonra, Rumeli’deki fetihlerin daha
sa¤l›kl› ve baflar›l› olabilmesi için devlet
merkezi buraya nakledilmiflti. Edir-
ne’nin devlet merkezi olmas›ndan son-
ra burada da medreselerin h›zla aç›l›p
ço¤almas›n› sa¤lam›flt›. Çünkü devletin
bafl›nda bulunanlar, bulunduklar› yer-
lerde e¤itim ve ö¤retim kurumu açmay›
bir gelenek haline getirmifllerdi.Böyle

bir anlay›fltan dola-
y›d›r ki, hemen her
zaman devlet mer-
kezinin bulundu¤u
flehir ilmî faaliyetle-
rin en çok yo¤un-
laflt›¤› merkez hali-
ne geliyordu.Nite-
kim, ‹stanbul’un
fethi ve devletin
merkezi haline ge-
tirilmesinden sonra
Fatih Sultan Meh-
med taraf›ndan
yapt›r›lan “Sahn-›
Semân Medresele-

ri” Osmanl› medrese sisteminde ön pla-
na geçmifl oldu.

Sahn-› Seman Medresesi
“Fâtih Külliyesi” kurulunca bu külliyeye
dahil olan sekiz büyük medreseye
“Sahn” ad› verilmiflti. Bu külliyenin bü-
yük medreselerinden her birini mânâ iti-
bariyle birer fakülte sayabiliriz. Vakfiye-
lerinde, buralara aklî ve naklî ilimlerde
mütehass›s müderrislerin(profesör) ta-
yin olunaca¤› aç›kça belirtildi¤ine göre,
buralarda t›p, f›k›h (‹slâm hukuku),
hey’et (astronomi) ve ilâhiyat okutulu-
yordu. Bu medreselerin odalar›nda birer
yüksek ilim talebesi (daniflmend) oturu-
yordu. Bunlar, seviyesi yüksek dersleri
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okuyunca branfllar›na göre daha sonra
hekim(doktor), fakih, fen adam›, maliye
ve devlet memuru oluyorlard›. Sahn
medreselerine “Mus›lâ-› Sahn” olan “Te-
timme”ler de, âdeta bugünkü lise tahsi-
line benzer bir e¤itim veriyorlard›. Ö¤-
renciler, ancak buralar› bitirdikten sonra
Sahn-› Semân Medreseleri’ne girebili-
yorlard›. Bu duruma göre Semaniye
Medreseleri’ne alem olan “sahn” tabiri,
yüksek tahsil derecesini gösteriyordu.18 

Osmanl› döneminde s›n›f veya sene sis-
temi de¤il, ders geçme sistemi söz ko-
nusu idi. Bat›da e¤itim ve ö¤retim hakk›
henüz bir insan hakk› olarak ele al›nma-
m›flken Osmanl›larda herkese aç›k, flef-
faf ve ücretsiz bir e¤itim ö¤retim vard›.
Dileyen herkes bu haktan yararlanabilir-
di. Zira e¤itim ve ö¤retimin gerektirdi¤i
her türlü ihtiyaç, araç-gereç, hocalar›n
maafl ve masraflar›, ö¤rencinin yeme iç-
mesi gibi  zarurî masraflar› birer sivil
toplum kuruluflu olan vak›flarca karfl›la-
n›rd›.

Türk As›rlar›
Bilindi¤i gibi e¤itim ve ö¤retim, vatanda-
fl›n›n ekonomik, sosyal, kültürel ve me-
denî sahalarda geliflmesini isteyen hiçbir
devletin vazgeçemeyece¤i bir faaliyettir.
Bununla beraber her devlet, vatandafl›n›
kendi flartlar›, ihtiyaçlar› ve ileriye dö-
nük hedeflerini göz önünde bulundura-
rak yetifltirmeye çal›fl›r. Osmanl› Devleti
de vatandafl›n› kendi konumu, flart, ihti-

yaç ve gelece¤i için garanti olabilecek
flekilde yetifltirmeye gayret etti. Bu gaye-
yi gerçeklefltirmek için de kurdu¤u e¤i-
tim ve ö¤retim kurumlar›na maddî-ma-
nevî her türlü deste¤i verdi. Devletin
kuruluflu ile bafllay›p, y›k›l›fl›na kadar çe-
flitlenerek geliflen bu müesseseler, dev-
let ve vak›flar vas›tas›yla kurulup varl›k-
lar›n› devam ettirdiler. Âlimler denizi
(el-bahru’l ulemâ) diyebilece¤imiz Os-
manl› döneminin özellikle XV ve  XVI.
as›rlar›  içinde bir seçim yapmak pek ko-
lay olamayaca¤a benzer. Bununla bera-
ber sözü edilen as›rlar› “Türk As›rlar›”
haline getiren ve ilmî geliflmelerde hiz-
meti geçen bilginleri tan›mak için Tafl-
köprülüzâde  ‹sâmeddin Ahmed Efen-
di’nin fiakaik-i Nu’manîye ile daha sonra
yap›lan zeyilleri, Süleyman Sa’deddin
Efendi’nin Devhatu’l-Meflayih’i, Bursa’l›
Mehmed Tahir’in Osmanl› müellifleri,
Mahmud Karakafl’›n Müsbet ilimde Müs-
lüman Âlimler(Ankara 1991), Osman
fievki’nin Befl Buçuk As›rl›k Türk Taba-
beti Tarihi, Franz Babinger’in Osmanl›
Tarih Yazarlar› ve Eserleri ile Nuri Çal›fl-
kan’›n henüz bas›lmam›fl ve epey hacim-
li eseri olan Osmanl› ‹mparatorlu¤unda
Fen ‹limleri ve Yetiflen Bilginler(Kuru-
lufltan m.1700’e kadar) gibi eserlere ba-
k›labilir. Sadece bir k›sm›na iflaret etti¤i-
miz bu eserler, Osmanl› döneminin,
farkl› ilimler alan›nda, flöhret olan ve
eserleri ile zaman zaman üniversiteleri-
mizde de okutulan âlimlerin ne çok ol-
du¤unu göstermeye yeterlidir.

XV. yüzy›l›n ikinci yar›s›, Osmanl›lardaki
kültür hayat›n›n en yüksek oldu¤u de-
virlerden biridir. Tahsilleri yüksek olan
Fatih Sultan Mehmed ile o¤lu Sultan
II.Bâyezid, devlet erkân›ndan Mahmud,
Karamanî Mehmed, Fenarîzâde Ahmed,
Çandarl›zâde ‹brahim ve Veliyüddin o¤-
lu Ahmed, Tazarruat sahibi Sinan ile Ce-
zerî Kas›m Paflalar gibi k›ymetli âlim ve-
zirler, gerek Osmanl›lardaki ve gerekse
d›flar›dan gelmifl olan muhtelif âlim ve
flairleri himaye etmifllerdi.Bunlardan
baflka, devrine göre iyi yetifltirilmifl olan
Osmanl› flehzâdeleri, bulunduklar› san-
caklarda etraflar›na âlim ve edipleri top-
lam›fllard›.

Edebî hayat, ‹stanbul, Edirne ve Bur-
sa’dan baflka, flehzâde sancaklar›nda,
Ba¤dat, Diyarbak›r, Konya ve Rumeli’de
bir ilim merkezi haline gelmifl olan Üs-
küp ile Yenice-i Vardar’da da gelifliyor-
du.Bunun en önemli sebebi, buralarda
flair ve edipleri himaye eden flahsiyetle-
rin bulunmalar› idi.Uzunçarfl›l›, bu dö-
nemin edip ve flairleri hakk›nda daha
fazla tafsilat vermek suretiyle, belirtilen
dönemdeki eserlerden uzun uzad›ya
bahseder.19 Bu dönemde benzer bir ge-
liflme de “Riyaziye” denilen matematik
sahas›nda olmufltur. Nitekim Osmanl›
medreselerinin en alt seviyesi olarak ka-
bul edilen “Hafliye-i Tecrid” medresele-
rinde hesap ve eflkâli tesis denilen hen-
dese(geometri) ile kozmografya okutul-
makta idi. Ali Kuflçu ‹stanbul’a geldi¤i
zaman bu medrese derslerinden baflka
ayr› bir kurs açarak riyaziye(matematik)
okutmufltu. Hatta Sinan Pafla, Ali Kufl-
çu’dan riyaziye ö¤renmek için talebele-
rinden Tokat’l› Molla Lütfi’yi göndermifl,
o da Ali Kuflçu’dan ö¤rendiklerin hocas›
Sinan Pafla’ya ö¤retmiflti.Nitekim fiakaik-
i Nu’maniye’de bu konu anlat›ld›ktan
sonra “Mevlânâ Sinan Pafla, bu tarikle
ulûm-› riyaziyeyi itmam ve ikmâl eyle-
yüp” denilerek Sinan Pafla’n›n bu sayede



ÇERÇEVEAral›k 2005 21

dosya E⁄‹T‹M / Osmanl›lar’da E¤itim-Ö¤retim

matematik ilmini ö¤rendi¤ini, ayr›ca bu-
nunla da yetinmeyip Kad›zâde-i Ru-
mi’nin Ça¤mînî ‘ye yazd›¤› flerhe de ha-
fliye yazd›¤›na iflaret eder.20

Osmanl›lar dönemlerinin bütün ilmî
müesseselerinde oldu¤u gibi s›hhî ve
t›bbî müesseselerde açm›fllard›r. Onlar,
bu neviden kurumlar› açmakla kalma-
d›klar› gibi bu ifllerle u¤raflanlar› himaye
etmekten de geri kalm›yorlard›. Bu fle-
kilde, sa¤l›k hizmetlerine de önem ver-
diklerini göstermifllerdi.Bu maksatla ül-
kelerinin d›fl›ndan gelen t›p bilginlerini
de teflvik ediyorlard›.

Osmanl›  ülkesinde, gerek sivil  gerekse
askerî hayatta büyük ra¤bet görerek ge-
liflen ilim dallar›ndan biri de t›pt›r. Os-
manl› pâdiflah ve yöneticilerinin, baflka
ülkelerden gelen hekimlere olan iltifat-
lar› ile onlara sa¤lad›klar› imkânlar ve
özellikle Müslüman hekimlerin yetiflip
ço¤almas›na tahsis edilmifl hastahânele-
rin kurulmas›, t›p ilminin bu ülkede da-
ha bir geliflmesine sebep olmufltu.Os-
manl› tababetine hem hastane, hem de
t›p medresesi (fakülte)  olarak hizmet
eden Bursa Dâru’t-t›bb›, Osmanl› Devle-
tinin ilk sa¤l›k tesisidir.Y›ld›r›m Bâyezid
döneminde askerî ifllere verilen önem
kadar ilim,irfan,sa¤l›k ve di¤er kültürel
geliflmelere de önem veriliyordu.Bu se-
beple, daha önce kendi imkânlar› ile t›b-
b›n geliflmesine yard›mc› olanlar, bu dö-
nemde bir anlamda devleti de yanlar›n-
da görmeye bafllad›lar.XV. yüzy›l›n ilk se-
nesinde(15 Ramazan 802/12 May›s
1400) Y›ld›r›m Bâyezid taraf›ndan Bur-
sa’da Uluda¤ eteklerinde, havadar ve ge-
nifl bir arazide iki katl› olarak infla edilen
hastahânenin  genifl bir bahçesi var-
d›.Oda ve salonlar›n kap›lar› bahçeye
aç›l›rd›.Bu ilk Osmanl› t›p müessesesi,
k›sa zamanda öyle bir flöhret kazand› ki,
meflhur tabiplerden birço¤u, buran›n
kadrosuna dahil olabilmek için büyük
bir gayret ve çaban›n içine girdiler.21 

E¤itim – Ö¤retimde Metot
XV ve XVI. as›rlarda Osmanl› anlay›fl›na
göre problem, sadece medrese binas›
infla edip ona gelir getiren vak›flar  tah-
sis etmekle de bitmiyordu. Zira buralar-
da okutulacak dersler, müfredat prog-
ramlar› ve takip edilecek ö¤retim meto-
du da önemli idi. Osmanl›’n›n o as›rlar-
daki anlay›fl›n› ve geliflmiflli¤ini ortaya
koyabilmek için bir anlamda günümü-
zün ana okulu ile ilk okulu diyebilece¤i-
miz, ”S›byân Mektepleri”ne flöyle bir
bakmak yeterli olacakt›r. Fatih Sultan
Mehmed, medrese teflkilât›n› kurarken
Eyüp ve Ayasofya’da açt›¤› iki medrese-
de S›byân mekteplerinde ö¤retmenlik

yapacaklar için ayr› dersler koydurmufl
ve bu dersleri görmeyenleri ad› geçen
mekteplerde ö¤retmenlik yapmaktan
men etmifltir.Bu dersler, Arapça(Sarf ve
Nahiv), Edebiyat(meâni, beyân, bedi),
Mant›k, Muhasebe adab› ve tedris usûlü,
Münakaflal› Akaid(Kelâm ilmi), Riyaziyat
(Hendese ve heyet) t›r. Fatih taraf›ndan
öngörülen  bu program›n›n, dönemine
göre ne kadar ileri oldu¤u aç›kça görül-
mektedir. Matemati¤in, Avrupa’da ders
programlar›na girifl tarihinin 1890 oldu-
¤unu düflünürsek, Osmanl› e¤itim ve

ö¤retim programlar›n›n ne denli ileri bir
seviyede oldu¤unu daha iyi de¤erlendi-
rebiliriz.22 

Bilindi¤i gibi gerçek ilim adam›, toplu-
mun kültürel varl›klar›n› koruyan, yayan
ve onlar› yaflatan kimselerin bafl›nda ge-
lir. ‹lim adam›, engin bilgisi ve kültürü
ile ister halk,ister  belli bilgi birikimine
sahip kimselere sesini duyurabilmeli-
dir.Onun verece¤i mesaj, toplum ve
devlet idaresinin ana ilkelerini belirleye-
bilmelidir.Böyle bir anlay›fl›n meydana
getirdi¤i hareket sayesindedir ki, as›rlar
boyu, Müslüman Türk devlet gelene¤in-
de âlime büyük bir de¤er verilmifl, fikir
ve düflüncelerine sayg› gösterilmifltir.

Tarihimizde ve özellikle XV ve XVI. as›r-
lardaki Osmanl› dünyas›nda ilim-idare
iflbirli¤i, baflka bir ifade ile kültür devlet
bütünleflmesini son derece belirgin ve
çarp›c› örnekleriyle görmekteyiz. Öyle
ki, âlim bilgisini büyük ve mamur ülke
yönünde gelifltirirken, idareci de millî,
dinî ve kültürel fluura sahip güçlü devlet
idealini, yönetici olman›n temel flart› bil-
mifltir.‹flte bu karfl›l›kl› ortak anlay›fl, bir
yanda güçlü devlet adamlar› ortaya ç›ka-
r›rken, bir yandan da kuvvetli ilim adam-
lar›n› fikir ve kültür hayat›m›za kazand›r-
m›flt›r.Fikir hayat›m›za damgas›n› vuran
birçok ilim ve din adam› aras›nda en ün-
lüsü, kuflkusuz XVI. yüzy›la maddî ve
manevî damgas›n› vuran Ebu’s Suûd
Efendi’dir.
Kaynaklara göre, döneminde kalemle k›-
l›c› birlefltirmifl, servet ve makam›n im-
kânlar›n› en iyi flekilde ve ilmin hizme-
tinde kullanarak  önemli eserler ortaya
koymufltur.

Osmanl› hükümdarlar›ndan Kanunî Sul-
tan Süleyman’›n, Ebu’s-Suûd Efendi’ye
gösterdi¤i hürmet ve sayg› an›lmaya de-
¤er.Kanunî döneminin en çok sözü ge-
çen flahsiyetlerinden biri oldu¤u halde
politik ifllere kar›flmaktan uzak durmufl-
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tu.Kanunî, zaman zaman onun görüflle-
rine baflvurmufl ve u¤urlu olur düflünce-
siyle Süleymaniye Camii’nin temel atma
törenlerinde, mihrab›n temel tafl›n› ona
koydurtmufltur.Kanunî’nin, Nifl’ten ya-
z›p kendisine gönderdi¤i ve “halde hal-
dafl›m, sinde sindafl›m, ahiret karunda-
fl›m, tarik-i hakda yoldafl›m Molla Ebu’s -
Suûd Efendi hazretlerine….” diye baflla-
yan mektubu, Ebu’s Suûd Efendi’nin,
hükümdar taraf›ndan ne kadar sevilip
say›ld›¤›n› göstermektedir.Kendisine
gösterilen bu sayg› sadece onun ilmin-
den dolay› idi.Bu sayg› ve hürmet sade-
ce pâdiflah taraf›ndan de¤il,bütün bir
devlet erkân› ve halk taraf›ndan da gös-
teriliyordu.Bu arada devlet, onun ilmî
faaliyetlerine yard›mc› olmak için her
türlü kolayl›¤› gösteriyordu.Nitekim 972
(1564-1565) tarihli bir arfliv belgesin-
den(hüküm) anlafl›ld›¤›na göre Rodos
Medresesi müderrisi olan Bedreddin’in,
Ebu’s - Suûd Efendi’nin talebi üzerine
yan›nda tefsir kitabetinde (yaz›m) bu-
lunmak üzere ‹stanbul’a gelmesi gerek-
ti¤i bildirilmektedir.23

Medreselerin Dereceleri
Devlette genel ve ihtisas medreseleri ol-
mak üzere ikiye ayr›lan Osmanl› Medre-
selerine S›byan Mektebinden sonra gidi-
lirdi. Medreseler, as›l teflkilâtlar›n› Fatih
döneminde tamamlad›lar. Osmanl›
medreseleri, müderrislerinin ald›klar›
maafllara (yevmiye) göre derece ve s›n›f-
lara ayr›l›yordu. Müderrisinin yevmiyesi
yirmi akçadan bafllayan medreseler, alt-
m›fll› medreselerle sona ererdi. Buna
göre medreseler: Hâfliye-i Tecrid, Mif-

tah, K›rkl›, Ellili, Sahn-› Semân ve Altm›fl-
l› olmak üzere k›s›mlara ayr›l›yordu. 

Osmanl›’da ilk e¤itim ve ö¤retimi veren
kurumlara S›byan Mektebi dendi¤i gibi
Darüd Tâlim, Mektep, Tafl Mektep Ma-
halle Mektebi, Mektephane ve Mekteb-i
‹ptidaiye gibi isimler de veriliyordu. Bu
mekteplerde “sabi” denilen befl alt› ya-
fl›ndaki çocuklar okuduklar› için S›byan
Mektebi, hemen her mahallede birer ta-
ne bulundu¤undan mahalle mektebi ve
ço¤u taflla yap›lan binalar olduklar› için
de tafl mektep deniyordu. Osmanl›larda,
bu mektebin hocas›na “ muallim”, yar-
d›mc›s›na da “ kalfa” veya “ halife” denil-
mekteydi.24

Osmanl› e¤itim sistemi içerisinde özel
alanlara tahsis edilmifl medreseler de
bulunmaktayd›. Osmanl›lar,  bu konuda
kendilerinden önceki Müslüman devlet-
lerin isimlendirmesini aynen kulland›r-
m›fllard›r. Buna göre  ihtisas medresele-
ri, Dârü’l- Kura, Dârü’l - Hadis ve Dârü’t
- T›p olmak üzere üç k›sma ayr›lmakta-
d›r.
Bunlar›n yan›nda özellikle, XIX. as›rdan
itibaren dönemin gerektirdi¤i flart ve ih-
tiyaçlara  uygun  yeni ihtisas medresele-
ri kurulmaya baflland›. Bunlardan Med-
resetü’l- Kudat,  Medresetü’l -Vaizin,
Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba, Medre-
setü’l-‹rflad  ve Medresetü’l-Mütehassi-
sin gibi farkl› alanlara hizmet veren
medreseler aç›ld›. Bunlardan baflka,
özellikle saray ile askerî personelinin
e¤itimi ile ilgili çeflitli isim ve kademeler-
de medrese ve mektepler  de ayr› bir ka-
tegoriyi teflkil ediyorlard›.

Medreselerin
Bozulmas›
Osmanl›larda, ilk
medresenin kuru-
luflundan ve bil-
hassa Fatih Sultan
Mehmed’in Sahn-›
Seman medresele-

rinden sonra belli bir sistem ve yönet-
meli¤e ba¤lanan medrese e¤itimi ile
müderrislik, ufak tefek baz› olaylar bir
tarafa b›rak›lacak olursa güzel ve sistem-
li bir flekilde iflliyordu. Fakat XVI. yüzy›-
l›n son çeyre¤inde de¤iflik sebeplerden
dolay› e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda
baz› aksakl›klar görülmeye baflland›.
Bunlar, medreselerin gerilemesine ve
hatta ileride çökmesine sebep oldu. Bu
çöküflü durdurmak için, zaman zaman
baflvurulan ›slah çal›flmalar› ve bu u¤ur-
da harcanan çabalar ile yap›lan teklifler,
fazla tesirli olamad›.25 Medereselerin çö-
küflünü haz›rlayan sebepleri flu flekilde
özetlemek mümkündür:

Nüfus Yo¤unlu¤u: Devletin s›n›rlar›,
kurulufltan itibaren sür’atli bir geniflle-
me gösterirken XVI. asr›n son çeyre¤in-
den itibaren h›z›n› kaybetmeye bafllad›.
Hatta ayn› yüzy›l›n sonlar›na do¤ru ta-
mamen durmaya bafllad›. Daha sonra as-
kerî baflar›s›zl›klar yüzünden  kaybedi-
len toraklarda yaflayan Müslüman nüfu-
sun iç k›s›mlara çekilmesiyle yersiz ve
yurtsuz bir göçebe topluluk meydana
geldi. Bölgelerinde e¤itim ve ö¤retimle
meflgul bu insanlar›n iç bölgelerdeki kü-
çük medreselere s›¤›nmalar›, büyük bir
ö¤renci , y›¤›lmas›na, bu da kalitenin
düflmesine sebep oldu. Böylece medre-
selerde biriken fazla ö¤renci, vakf›n im-
kânlar›n› zorlamaya bafllad›. Bu da za-
manla talebe isyanlar›na sebep oldu.

Devletin Di¤er Müesseslerindeki
Bozukluklar: Bilindi¤i gibi Osmanl›
Devlet teflkilât›, Anadolu Selçuklu Dev-
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leti ile di¤er Müslüman devlet ve beylik-
lerin tesiriyle teflekkül etmifl merkezi-
yetçi bir teflkilat idi. Devaml› geniflleyen
topraklar›n merkeze uzak olmas›, bura-
lardaki yönetimin güçleflmesine sebep
oldu. Bundan dolay› ülkede zaman za-
man eflk›yal›k, zorbal›k ve haks›zl›klar
oluyordu. XVI. asr›n sonlar›ndan itiba-
ren idarî ve askerî alanlarda bozulmalar
bafllad›. Bu bozulma, adalet mekanizma-
s› ile t›mar sisteminin de bozulmas›na
sebep olmufltu. Bu bozulma, di¤er mü-
esseselerde oldu¤u gibi ilmiye s›n›f›na
da sirayet etti. 

Ulemazâdegân S›n›f›n›n Do¤mas›:
Günümüzdeki devlet görevlilerinde ol-
du¤u gibi Osmanl› döneminde de ilmiye
mesle¤ine ra¤beti art›rmak için ilmiye
mensubu olan kimselere, çocuklar›n›n
say›lar›na göre maafl zamm› yap›l›yordu.
Böyle bir uygulama, onlar› geçim der-
dinden kurtarmak ve böylece  ilmî çal›fl-
malar›ndan geri kalmalar›n› önlemek
içindi. Bu yüzden ulema çocuklar›na ba-
z› imtiyazlar tan›nd›. Zamanla istismar
edilen bu durum ilmî seviyenin düflme-
sinde etkili olmufltu.

‹lmiyeye Ait Kanun ve Geleneklerin
Çi¤nenmesi: Medreselerin  gerile-
me ve hatta çökme sebeplerinden biri
de ilmiye s›n›f›na ait kanun, talimat ve
geleneklerin çi¤nenmesidir. Kanunnâ-
me ve Hatt-› Hümâyunlar’da konu ile il-
gili pek çok bilgi vard›r. Bu arada cahil
baz› kimselerin vezirlere intisâbla man-
s›p almalar›, baz› müderrislerin kendi
medreselerini ihmal edip baflka ifllerle
meflgul olmalar›, ilmiye hizmetlerinin
büsbütün ç›¤›r›ndan ç›kmas›na sebep
oldu.26 

Zamanla bozulmaya  do¤ru h›zl› ad›m-
larla mesafe alan medreselerin ›slah› ve-
ya kendilerine çeki düzen vermeleri bir
türlü sa¤lanam›yordu. Zaman›n teknik
medeniyetini meydana getiren “ yenilefl-

me ça¤›”n›n gerektirdi¤i flartlara uymak,
de¤il sadece Osmanl› Devleti’nde bütün
bir ‹slâm dünyas›nda mümkün görülmü-
yordu. Halbuki bafllang›çta ilmî geliflme-
ye çok müsait olan ve günümüz üniver-
sitelerinin e¤itim seviyesinde e¤itim ve
ö¤retim veren medreselerin bu durumu
pek çok kimseyi üzmekte idi. Zira med-
rese, kendisini de¤iflen dünya flartlar›na
uyduram›yor, ilim, teknik ve sanatta ta-
kip edilen metodlara yabanc› kal›yordu.

‹flte bunun içindir ki ,  medreselerin d›-
fl›nda yeni baz› okullar›n aç›lmas› bir ih-
tiyaç haline geldi. Özellikle 1184(1770)
y›l›ndaki Çeflme Facias›, Osmanl› donan-
mas›n› yok etmiflti. Osmanl›lar aç›s›ndan
bedeli a¤›r olan bu dersten sonra devlet,
art›k bütün kurumlar› ve yap›s› ile ken-
dini yenileme ihtiyac›n› hissediyordu.
Bu yüzden 18 Kas›m 1773’de “ Mühen-
dishane-i Bahri-i Hümayun” ad› ile de-
nizcilikle ilgili bir okul,  Kaptan-› Derya
Cezayirli Gazi Hasan Pafla’n›n teklifi üze-
rine aç›ld›. Bu  okul, Osmanl›lar›n bat›ya
aç›lan ilk penceresi oldu. ‹lk askeri de-
niz okulu olan bu kurumda ö¤retim sü-
resi 3 y›l idi. Bundan sonra Mühendisha-
ne-i Berri-i Hümayun ad› alt›nda 10 Ma-
y›s 1796 senesinde Kara kuvvetleri suba-
y› yetifltirmek üzere aç›lan   müessese-
nin e¤itim süresi de  4 y›ld›. Burada za-
man›n  gerektirdi¤i hesap ve geometri
konular›, tarih, co¤rafya, askerî e¤itim,
astronomi, Arapça ve Frans›zca gibi
dersler okutuluyordu. Daha sonra ben-
zer sebeplere ba¤l› olarak yeni  baz›
okullar aç›lmaya baflland›. Konuyu fazla
uzatmamak için bu yeni okullar›n     isim
ve aç›l›fl tarihlerini vermekle yetinmek
istiyoruz. 

Mekteb-i Maarif-i Adliye : 1838
Mekteb-i Ulûm-› Edebiye: 1839
Mekteb-‹ Rüfltüye : 1838
Dâru’l Maarif : 1850
K›z Rüfltiyesi : 1858
Mekteb-i Sultani : 186727
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Tanzimat Ferman› sonras› tüm Osmanl›
devlet kurumlar› gibi, e¤itim kurumla-
r›nda da önemli de¤ifliklikler ve yenilik-
ler yaflanm›flt›. II. Abdülhamit dönemin-
de e¤itimin "nitelik ve nicelik" yönünde-
ki geliflimi, bu konuda araflt›rma yapan
yerli ve yabanc› uzmanlarca, takdirin
ötesinde hayranl›kla ifade edilmekte-
dir.1869'da ç›kar›lm›fl olan Maarif-i Umu-
miye Nizamnamesi, daha çok II. Abdül-
hamit döneminde uygulama alan›na
konmufl ve bu dönemde eksiklikleri de
yeni düzenlemelerle giderilen nizamna-
me, Türk e¤itim sisteminin temelini
oluflturmufltur. Klasik s›byan mektebi ve
medreselerin yan›nda; ibtidai, rüfltiye,
idadi(ilkokul, ortaokul ve lise) mektep-
lerinin de, kurulufllar›n› tamamlayarak
II. Abdülhamit döneminde; öncesi ve
sonras› ile k›yaslanmayacak derecede
yayg›nlaflt›¤› görülmektedir.1869 Maarif-
i Umumiye Nizamnamesine göre, s›byan
mekteplerinin ö¤retim süresi dört y›ld›r.
Erkek çocuklar›n 6-10, k›z çocuklar›n 7-
11 yafl aras›nda bu okullara devam etme-
si zorunluydu. Çocuklar bilgi seviyesine
göre s›n›flara ayr›lm›flt›. Fakir ve kimse-
siz çocuklar için yat›l› okullarda aç›lm›fl-
t›. S›byan mekteplerinde Elif ba, Kur'an-
› Kerim, Tecvid, ‹lmihal, Ahlaka Dair Ki-
taplar, Yaz› Talimi, Hesap, Osmanl› Tari-
hi, Osmanl› Co¤rafyas›, Faydal› Bilgiler
vb. dersler okutuluyordu. Ö¤retmenle-

rin yetenekli olmas›na dikkat edilmek-
teydi. Ö¤retmenlerin teftifli için "Müfet-
tifllik" kurumu oluflturulmufltu. 1875'de
Hükümet ilginç bir ad›m atarak; 35 mad-
delik bir talimatname ile ‹stanbul'da s›b-
yan mekteplerinin yönetimini bu mek-
teplerin bulundu¤u mahallelerin halk›n-
dan oluflan "Ö¤retim Meclisleri-
ne" b›rakm›flt›. Ama bunu uygula-
mak da ancak II. Abdülhamit dö-
neminde gerçeklefltirilebilmiflti.
‹stanbul bu dönemde e¤itim aç›-
s›ndan biraz daha geliflmifllik ya-
flarken, özellikle Anadolu ve Ru-
meli'de bat›l› misyonerlerin gayr-i
Müslim çocuklar›na yönelik ola-
rak açt›klar› "kolejlere" karfl›l›k;
Osmanl› mektepleri yetersizdi. Bu
yüzden Müslüman unsur cehalet
içinde yüzmekteydi.  

II. Abdülhamit'in ilk y›llar›nda,
1882'de O'na sunulan bir raporda,
bu durum flöyle anlat›lmaktayd›:
"Memlekette e¤itim aç›s›ndan en
geri olan Müslüman halkt›r. Köy ve nahi-
yelerde Kur'an-› Kerimi biraz heceleye-
bilecek bir adam baya¤› âlim say›lmakta-
d›r. Bu durum memleket ticaret ve ser-
vetini gayr-› Müslimlerin eline geçmesi-
ne ve böylece Müslüman halk›n mahru-
miyetine sebep olmaktad›r. Bu sebeple
vilayetlerde yaln›z zengin çocuklar›n›n

özel e¤itimine yönelik liseler kurulma-
s›ndan çok, halk çocuklar›na -hiç olmaz-
sa- Türkçe okuyup-yazma ve dört ifllemi
ö¤retecek kadar e¤itim verecek ibtidai
mektepler (ilkokullar) kurmak, e¤itimi
yayg›nlaflt›rma siyasetine daha uygun-
dur."

Bu rapor II. Abdülhamit'in bu konuda
bafllatt›¤› e¤itim hamlesine de çok uy-
gundu. Hem padiflah›n Hazine-i Has-
sa's›ndan bizzat verdi¤i paralar, hem de
Müslüman halk›n mali katk›lar›yla sürat-
le yeni okul yapma faaliyetleri bafllat›l-
m›flt›. Özellikle Müslüman ailelerin yafla-
d›¤› mahalli birimlerde okullar yap›l›yor-

II. Abdülhamit Döneminde

K›z Çocuklar›n›n E¤itimi
II. Abdülhamit döneminde e¤itim, "Nitelik ve nicelik" yönünden büyük bir geliflme kaydetmifltir.
1869'da ç›kar›lan ve Türk e¤itim sisteminin temelini oluflturan Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi, 
daha çok II. Abdülhamit döneminde uygulama alan›na konmufltur. Klasik s›byan mektebi ve
medreselerin yan›nda; ibtidai, rüfltiye ve idadi (‹lkokul, ortaokul ve lise) mekteplerinin kurulufllar› 
bu dönemde tamamlanm›flt›r. 

A h m e t  U ç a r
a u c a r 1 2 3 @ h o t m a i l . c o m

E¤itime özel önem veren II. Abdülhamit,
23 Nisan 1880'de, bugünkü "Haydi K›zlar
Okula" kampanyas›na benzer bir kam-
panya bafllatm›fl ve hükümet, açt›¤› k›z
sanayi mekteplerine giden ö¤rencilere
ayda 6 ile 36 kurufl aras›nda de¤iflen pa-
ra yard›m› yaparak, ö¤renci bulmaya ça-
l›flm›flt›. Bu kampanya, ö¤renci say›lar›
3-5'i geçmeyen k›z sanayi okullar›n›
olumlu yönde etkilemifl ve ö¤rencilerin
say›lar› yüzlü rakamlar› geçmiflti.
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du. Böylece bir yandan Müslüman ço-
cuklar bat›l› misyonerlerin açt›¤› e¤itim
kurumlar›na gitmekten men edilirler-
ken, di¤er yandan Osmanl› mektepleri-
ne gayr-› Müslim çocuklar da kabul edi-
lip, onlara "Osmanl›l›k" fluuru verilmeye
çal›fl›l›yordu. Bu aktif faaliyet istatistikle-
re de yans›yordu. II. Abdülhamit'in tahta
geçti¤i 1876 y›l›nda ‹stanbul'da Nur-u
Osmaniye, Saraçhane ve Simkeflhane'de
3 ibtidai mektep vard›. Bu say› 1876 so-
nunda 6'ya, 1878'de 14'e, 1880'de 19'a,
1881'de 25'e,1882'de 36'ya, 1883'de
37'ye, 1884'de 40'a, 1885'de 44'e yüksel-
miflti. Sadece ‹stanbul'da dokuz y›lda ib-
tidai mektep say›s› 3'ten 44'e ç›km›fl, bir
baflka ifadeyle 41 yeni okul aç›lm›flt›. ‹s-
panyol müzikolog Esmeralda Cervan-
tes'in 1893'de Chicago Kad›nlar Kongre-
sine sundu¤u rapora göre bu y›llarda ‹s-
tanbul'da 4385 ö¤rencili ve 130 ö¤ret-
menli 65 ibtidai mektep vard›. 1906-
1907 ö¤retim y›l›nda ‹stanbul'daki ibti-
dai say›s› 12'si erkek,17'si k›z ve 326's›
karma olmak üzere 355'e ç›km›flt›. Ayr›-
ca ‹stanbul'da 9 adet de özel ibtidai aç›l-
m›flt›. II. Abdülhamit yönetimi Osmanl›
ülkesinin bütününde "her vilayete en az
yüz ibtidai" açmak üzere 1887'de hare-
kete geçmiflti. Bu faaliyetlerin sonucu
olarak 1892-1893 ö¤retim y›l›nda; Os-
manl› ülkesindeki ibtidai say›s› 3057'ye
ulaflm›flt›. Bunlardan 144'ünün inflaat
masraf›n› bizzat Sultan II. Abdülhamit
karfl›lam›flt›. Bu dönemde ibtidailerin
ders program›na Sarf-› Osmani, ‹mla, K›-
raat ve Hüsn-ü Hat gibi yeni dersler ek-
lenmiflti. 1905-1906 ö¤retim y›l›nda; dev-
lete ait 3388'i erkek, 304'ü k›z 3621'i kar-
ma olmak üzere 7313 ibtidai mektep var-
d›. Ayr›ca, 148'i erkek, 36's› k›z ve 567'si
karma 2084 özel ibtidai mektebi de ek-
lersek say› 9394'e ulaflmaktad›r. Bu say›,
II. Abdülhamit'in tahtan indirildi¤i 1909
y›l›na kadar muhtemelen 10.000'leri çok-
tan aflm›flt›. 1906'da 304'ü resmi ve 36's›
özel olmak üzere 340 k›z ibtidai mektebi-
nin var olmas› dikkatleri çekmektedir.

Rüfltiye Ata¤›
Osmanl› ülkesinde ilk rüfltiye 1838'de
aç›lm›flt›. 1852'de ‹stanbul'da aç›lan rüfl-
tiye say›s› 10'u bulmufltu. 1853'de 15'i
Rumeli'de, 7'si Anadolu'da ve 3'ü Ege
adalar›nda olmak üzere ‹stanbul d›fl›nda
-taflrada- 25 yeni rüfltiye aç›lmas› karar-
laflt›r›lm›flt›.1868'de çeflitli vilayetlerde
31 yeni rüfltiye aç›lm›flt›. 1869'da ‹stan-
bul'da 13, çeflitli vilayetlerde 87 olmak
üzere Osmanl› ülkesindeki rüfltiye say›s›

100'e ulaflm›flt›. 1869 Nizamnamesine
göre, nüfusun 500 haneden fazla olan,
her kasabaya yeni bir rüfltiye aç›lmas› ka-
rarlaflt›r›lm›flt›. II. Abdülhamit dönemin-
de yeni rüfltiyeler açmak için büyük bir
atak bafllat›lm›flt›. 1876 sonunda, 19.330
ö¤rencili 423 rüfltiye faaliyet göstermek-
teydi. ‹stanbul'da 268 ö¤rencili 31 rüflti-
ye vard›. 1883'e gelindi¤inde rüfltiye sa-
y›s› 4601'lere, ö¤renci say›s› 30.000'lere
ulaflm›flt›. 1906-1907 ö¤retim y›l›nda,
rüfltiye say›s› 619'a, ö¤renci say›s› da
40.000'lere ç›km›flt›. Günümüzde orta-
okullara muadil(denk) kabul edilen rüfl-
tiyelerde e¤itim süresi 4 y›ld›. 1867'den
sonra bu okullara, Türkçe baraj imtiha-
n›n› vermek flart›yla gayr-› Müslim ö¤-

renciler de kabul edilmeye baflland›. Bu
okullarda; Kur'an-› Kerim, Akâid, Yaz›,
Arapça, Farsça, Hesap, Hendese(Ge-
ometri), Osmanl› tarihi ve Osmanl› co¤-
rafyas› okutuluyordu. II.Abdülhamit dö-
neminde; rüfltiye ders programlar› yeni-
den düzenlenmifltir. Bu dönemde rüflti-
yelere ilk kez yabanc› dil(Frans›zca) der-
si konmufltur. Bu okullarda okutulan
dersler; Arapça, Farsça, Frans›zca, Ter-
cüme, Hesap, Cebir, Hendese, Usul-ü
Defteri(Muhasebe), Osmanl› Tarihi, Os-
manl› Co¤rafyas›, Avrupa Co¤rafyas›,
Fezleke, , ‹lmihal, Hat, Gülistan, ‹mlâ,
‹nflâ, K›râat ve Kavâid'di. Dersler yo¤un
olmakla birlikte, ö¤retmen bulmakta ya-
flanan problemler nedeniyle istenilen
verim tam olarak al›nam›yordu. ‹lk kez
k›z rüfltiye mektebi, erkeklerinkinden
20 y›l sonra 1858'de ‹stanbul'da aç›ld›.
Bu okullar gerek bina, gerek müfredât
ve gerekse ö¤retmen aç›s›ndan erkek
rüfltiyelerinin çok gerisindeydi. Bu du-
rum k›z ö¤retmen okullar›n›n aç›lmas›
gibi, hay›rl› bir ifle de vesile olacakt›. ‹lk
y›llarda, Nak›fl ve Ev iflleriyle ilgili dersler
d›fl›ndaki dersleri, yafll› ve iyi ahlâkl› er-
kek ö¤retmenler verecekti. Okul binala-
r› dar ve pencereleri kafesliydi. Okulun
program› da, Osmanl› toplumunun ka-
d›ndan beklentisi do¤rultusunda düzen-
lenmiflti. Ev ‹daresi, Ahlâk, H›fz›'s-s›hha
(sa¤l›k) ve El hünerleri gibi... Hükümet,
bu okullar›n amac›n›n iyi bir ev han›m›
yetifltirmek oldu¤unu, 1861'de k›z ço-
cuklar›n›n okutulmas›n› sa¤lamak ama-
c›yla yay›nlad›¤› gazete ilan›nda flöyle
duyuruyordu: "Okumak ve yazmak ka-
d›n ve erkek için elzemdir. Geçinmek
için a¤›r ifller gören erkeklerin, ev iflle-
rinde rahat etmeleri ancak kad›nlar›n da
din ve dünyalar›n› bilerek, kocalar›n›n
emirlerine itaat etmeleri, istemedikleri-
ni yapmamalar› ve iffetlerini koruyup,
kanaat ehli olmalar›yla mümkündür."
Devlet 1862 y›l›nda da, devletin resmi
yay›n organ› Takvim-i Vek'ayi gazetesin-
de verdi¤i ilanlarla velileri k›z çocuklar›-
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n› okula göndermek için özendirmeye
devam etmifltir. Bu ilanlarda özellikle
"Tâife-i nisvan›n(kad›nlar›n) din ve dün-
yalar›n› ö¤renmek için ana-babalar› tara-
f›ndan okula gönderilmeleri" teflvik ve
telkin ediliyordu.

II.Abdülhamit döneminde, k›z rüfltiyele-
rinin aç›lmas›na çok önem verilmifltir.
1893'de, ‹spanyol müzikolog Esmeralda
Cervantes'in Chicago Kad›nlar Kongre-
sinde sundu¤u bildiriye göre, ‹stan-
bul'da devlete ait, 958 ö¤rencili, 56 ö¤-
retmenli 14 k›z rüfltiyesi vard›r. 1898'de
bu okullardan Aksaray K›z Rüfltiye-
si'nde147, Mirgün'de 81, Befliktafl'da
213, F›nd›kl›'da 120, Üsküdar'da 131,
Sultanahmet'de 245, Eyüp'de 170, Molla
Gürani'de 124, Atpazar›'nda 214, Küçük
Mustafa Pafla'da 230 k›z ö¤rencinin ö¤-
retim gördü¤ü bilinmektedir Bu da gös-
teriyor ki sadece 10 k›z rüfltiyenin ö¤-
renci say›s› 1495'e ulaflm›flt›r. Bir baflka
de¤iflle kalan okullar› da buna eklersek
5 y›l sonra k›z rüfltiyelerdeki ö¤renci sa-
y›s›n›n iki kat›n› aflt›¤›n› çok rahatl›kla
söyleyebiliriz.1909'da ‹stanbul'da erkek-
lere ait 18 rüfltiyeye karfl›l›k, k›zlara ait
15 rüfltiye vard›. 15 rüfltiyede de karma
e¤itim veriliyordu. Devlete ait Sultanah-
met, Kocamustafapafla, Molla Gürani,
Fatih, Küçükmustafapafla, Eyüp, Kandil-
li, Befliktafl, Mirgün, Üsküdar, Atlamata-
fl›, Kad›köy, Makriköy(Bak›rköy) Rüflti-
yeleri ile K›z Sanayi ve Dersaadet K›z Sa-
nayi mekteplerinin rüfltiye k›s›mlar› faal-
dir. Ayr›ca 9 adet de özel k›z rüfltiyesi
vard›: Ca¤alo¤lu ‹ttihat ve Terakki, Ba-
k›rköy ‹ttihat ve Terakki, Ayasofya K›z
Sanayi, fiehzadebafl› K›z Sanayi Memba-
y› Füyuzat-› Osmani(Bozdo¤an Keme-

rinde), Aksaray Hayriye-i Sanayi-i Nefise,
Fatih Gülzar-› Vatan, Üsküdar Osmanl›
‹nas Mektebi, Çengelköy Bedia-y› Mefl-
rutiyet rüfltiyeleriSadece ‹stanbul'da de-
¤il II.Abdülhamit döneminde Anadolu
ve Rumeli'de de k›z rüfltiyeleri yayg›lafl-
m›flt›.1906-1907 ö¤retim y›l›nda 15'i ‹s-
tanbul'da olmak üzere, Osmanl› ülkesin-
de toplam 89 k›z rüfltiyesi aç›lm›flt›. Bu
okullardan üçü Prifltine'de ikifler adedi
Edirne, K›rflehir, Samsun, Çanakkale,
Halep, ‹pek, Tafll›ca, Prizren ve Serfi-
ce'de birer adedi ise K›rklareli, Dede-
a¤aç, Tekirda¤, Üsküp, Senice, Manast›r,
‹lbasan, Yanya, Preveze, Ba¤dat, Beyrut,
Akka, Lazkiye, fiam, Musul, Kerkük, Bin-
gazi, Rodos, Sak›z, Limni, Adana, Mer-
sin, Ankara, Bitlis, Erzurum, Urfa, Bursa,
Kütahya, Diyarbak›r, Sivas, Trabzon,
Kastamonu, Konya, Ni¤de, Harput, Van
ve ‹zmir'de aç›lm›flt›. Bu okullar›n tama-
m› II.Abdülhamit döneminin eserleriydi.

‹lk K›z Ebe ve Hemflirelik
Okullar› 
Bizde kad›nlar›n e¤itimine yönelik ilk
çabalar›n "ebelik" alan›nda oldu¤unu bi-
liyoruz. 1826'da T›bbiye'de cerrahi dersi
ile birlikte ebelik e¤itimi de verilmeye
bafllanm›flt›. Ancak bu e¤itimi alan ilk
ebeler erkekti. ‹lk kad›n ebelerin yetifl-
mesine 1842'de izin verilmiflti. 1843'de
T›bbiye Mektebi'nde ilk kez 36 han›m
ebelik e¤itimi almaya bafllam›flt›. 26's›
gayr-› Müslim, 10 Müslüman olan bu ha-
n›mlar iki y›ll›k bir e¤itimden sonra Os-
manl› sa¤l›k teflkilat›nda "ebe" olarak
göreve bafllam›fllard›. 1862'de flimdiki
Gülhane Park› içinde bulunan bir bina
do¤um klini¤i haline dönüfltürülerek, o
zamana kadar teorik olarak verilen ebe-
lik ve kad›n hastal›klar› dersleri, s›n›rl›
da olsa prati¤e geçmiflti. Okur-yazarl›k
flart› aranmayan bu okullarda uzun süre
uygulamalar cans›z mankenler üzerinde
yap›lm›flt›. 1871'de ‹stanbul Ah›rkap›'da
Otluk Ambar› civar›nda bir Kabila(ebe-
lik) Mektebi açmak için inflaat faaliyeti

bafllat›lm›flsa da inflaat tamamlanama-
m›flt›. Ebelik Mektebi 1885'e kadar T›b-
biye Mektebi içinde faaliyetlerini sürdür-
müfl; 1885'te Fenni Kabila(ebelik) Has-
tanesi infla için II.Abdülhamit yönetimi
taraf›ndan Dahiliye Nezareti Bütçesin-
den 4.800 lira ödenek ayr›lm›flt›. Ancak
"harici meseleler ve mühim gaileler" se-
bebiyle inflaat gerçekleflememiflti. 

1895'de Ebelik Mektebi'nin ders progra-
m› modern ebeli¤e uygun hale getiril-
meye çal›fl›lm›flt›. Programa göre ebelik
"özel hasta bak›c›l›k" oldu¤u için; ebelik
ö¤retiminin ilk y›llar›nda k›z ö¤rencile-
re, sezaryen, vücut organlar›n›n görevle-
ri, genel sa¤l›k ve hastabak›c›l›k ile ilgili
daha ayr›nt›l› bilgiler veriliyordu.T›bbiye
d›fl›nda ilk müstakil ebelik mektebi
1905'te aç›lm›flt›. Askeri ve mülki t›bbiye
1905'de Kad›rga'dan Haydarpafla'ya nak-
ledilince, Kad›rga'da bofl kalan binada
Do¤umevi ile birlikte Ebelik Mektebi de
müstakil olarak faaliyetlerini sürdürebil-
me imkân›na kavuflmufllard›. Bu mekte-
bi açarak günümüzdeki ebelik mektep-
lerinin temelini de II.Abdülhamit atm›fl-
t›. Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi'ndeki bel-
gelere göre II.Abdülhamit döneminde
sadece ‹stanbul'da de¤il Osmanl› ülkesi-
nin her yerinde yüzlerce ebe "kabila"
ad›yla görev yapm›flt›. Ancak bunlar›n
ço¤unun flehir merkezlerinde görev
yapmas› ebelik mesle¤inin henüz tam
yayg›nlaflt›r›lamamakla birlikte toplum
hayat›nda önemli bir yer kazand›¤›n›
göstermektedir. 1908'de bafllayan hem-
flirelik e¤itimi ile de; hemflire olan bin-
lerce kad›n›m›z Balkan Savafllar›, I.Dün-
ya Savafl› ve ‹stiklal Savafl›'nda yüz bin-
lerce Türk'ün yaras›n› sarm›fl ve yüz bin-
lerce flehidin ac›s›n› paylaflm›fllard›.

K›z Sanayii Mektepleri 
‹lk k›z sanayi mektebi 1865'te Rusçuk'ta
Mithat Pafla taraf›ndan aç›lm›flt›. Mithat
Pafla, ‹stanbul'a gelip fiuray-› Devlet Re-
isi olduktan sonra; 1869'da eski ve met-
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ruk Baruthane binas›nda; Tophane-i
Amire'nin idaresinde bulunan Yediku-
le'deki fabrikalarda çal›flarak, Türk ordu-
suna sarg› bezi haz›rlamak ve çamafl›r
dikmek üzere bir k›z sanayi mektebi aç-
t›rm›flt›r. Ancak bu mektep; okuma-yaz-
ma ö¤retmekten çok; ifl yapt›rmaya ve
meslek ö¤retmeye yönelikti. ‹lk ciddi
k›z sanayi mektepleri II. Abdülhamit dö-
neminde yap›lm›flt›. 1878'de Üskü-
dar'da, 1879'da Aksaray ve Ca¤alo¤-
lu'nda üç yeni k›z sanayi mektebi aç›l-
m›flt›r. Bunlardan ilk ikisi yat›l›, üçüncü-
sü ise gündüzlü idi. Yeni mektepler ön-
cekinden farkl› olarak; ö¤rencilere iflçi-
lik ve ustal›k ö¤retmekten çok, kendi ih-
tiyaçlar›n› karfl›layabilecek sanatlar ö¤-
retmeyi, onlar› kültürlü birer han›m
efendi yapmay› hedefliyordu. 17 May›s
1884'te bu okullar için haz›rlanan 23
maddelik nizamnamede yer alan bilgiler
de bu hedefi ortaya koymaktayd›. "K›z
çocuklar›n hüner ve bilgi sahibi olmala-
r›" için aç›lan bu mekteplerin ö¤retim
süresi befl y›ld›. Ders program› hem hü-
ner(sanat), hem de bilgi ö¤retmeye yö-
nelikti. Birinci s›n›fta bilgiye yönelik ye-
ni usule göre Elif ba (okuma-yazma) ve
Kur'an-› Kerim, sanata yönelik olarak da
Dikifl ve El örgüsü ö¤retiliyordu. ‹kinci
s›n›fta Akâid-i Diniye, Ahlâk Risalesi ve
Yaz› yan›nda Nak›fl, Kasnak ve Resim
dersi veriliyordu. Üçüncü s›n›fta; Muhta-
sar Kavaid-i Osmaniye, ‹mla ve Muhtasar
‹lmi Hesapla birlikte Kanevçe, Biçim ve
Resim dersleri okutuluyordu. Dördüncü
s›n›fta; Muhtasar Tarih ve Co¤rafya, Ma-
lumat-› Nafia(Faydal› Bilgiler), Yaz› ve
‹nfla ile beraber Çiçek, Dikifl Çeflitleri ve
Biçim dersleri bulunmaktayd›. Beflinci
s›n›fta ise; Trafik ve Sa¤l›k dersleriyle
birlikte Dikifl, Resim, Dikifl Çeflitleri ve
Biçimleri okutuluyordu. Ayr›ca el iflleri
ifllenirken isteyen ö¤rencilere Oya, Yaz-
ma ve Süzeni dersleri veriliyordu. Dör-
düncü ve beflinci s›n›flarda ise seçmeli
olarak Piyano ve Musiki dersleri kon-
mufltu.

‹btidai(ilkokul) mezunlar›n›n al›nd›¤› bu
okullar›n en büyük s›k›nt›lar›ndan biri
de "ö¤renci bulamamak"t›. Bu yüzden
1879'da Sultan II.Mahmut Türbesi civa-
r›nda aç›lan özel k›z sanayi mektebi ye-
terli ö¤renci bulunamad›¤› için, resmi
okullardaki derslere ek olarak "Yabanc›
dil(Frans›zca ve istenirse baflka diller),
Musiki ve Hüsn-ü Hat" dersleri vermeyi
vaat etti¤i halde kapanmak zorunda kal-
m›flt›. Yedikule'de bulunan, Mithat Pa-
fla'n›n kurdu¤u Yedikule k›z sanayi mek-
tebi de, hem yeterli ö¤renci bulunama-
d›¤›ndan, hem de e¤itimi yetersiz oldu-
¤undan 17 y›l sonra 1886'da kapanm›fl
ve ö¤rencileri di¤er k›z sanayi mekteple-
rine verilmiflti. II. Abdülhamit, bu du-
rum karfl›s›nda; 23 Nisan 1880'de, bu-
günkü "Haydi K›zlar Okula" kampanya-
s›na benzer bir kampanya açm›fl ve Vakit
gazetesinde görülen bir ilandan da anla-
fl›laca¤› üzere, Hükümet; açt›¤› k›z sana-
yi mekteplerine giden ö¤rencilere ayda
6 ile 36 kurufl aras›nda de¤iflen para yar-
d›m› yaparak ö¤renci bulmaya çal›flm›flt›.
Bu kampanya çok olumlu sonuçlanm›fl-
t›. ‹leride okullarla ilgili verece¤imiz bil-
gilerden de anlafl›laca¤› gibi, bu kam-
panya; ö¤renci say›lar› 3-5'i geçmeyen
k›z sanayi okullar›n› çok olumlu etkile-
mifl ve ö¤rencilerin say›lar› yüzlü rakam-
lar› geçmiflti. 1884'deki yeni nizamname
ile de, bu konuda önemli ad›mlar atm›fl-
t›. K›z sanayi mekteplerinin yat›l› k›sm›-
na sadece yetimler al›nm›fl, bunlar mek-
tepte yedirilmifl, içirilmifl ve yat›r›lm›flt›.
Gündüzlü talebeler aras›ndan fakir olan-
lara da, biri yazl›k ve biri k›fll›k olmak
üzere iki senede birer yeldirme ile y›lda
dört çift çorap ve iki çift ayakkab› verile-
cekti. Ayr›ca tüm ö¤rencilere birinci s›-

n›fta günlük 20 paradan bafllamak ve be-
flinci s›n›fta 100 paraya ç›kmak flart›yla
gündelik verilecekti. Bu paran›n yar›s›
her aybafl› ö¤rencilere verilirken, kalan
yar›s› onlar ad›na emniyet sand›¤›na ya-
t›r›larak; mezun olup diploma ald›ktan
sonra bu biriken para kendilerine toplu
olarak ödeniyordu. 1900 y›l›nda yap›lan
programa göre bu okullar›n ders progra-
m›na k›z rüfltiyelerinkinden fazla olarak
El iflleri ve Aflç›l›k da eklenmiflti. Ayr›ca,
1884' deki programa ek olarak, Arapça,
Farsça, Hüsn-i Hat, Beden E¤itimi, Ge-
ometri, Ulum-u Diniye Kitabet, Hal› ve
Bez Dokumac›l›¤› gibi yeni dersler de
konmufltu. Ca¤alo¤lu K›z Sanayi Mekte-
bi, 1879'da Tunuslu Mahmut Pafla'n›n
Sultanahmet'teki kona¤›nda faaliyete
bafllam›flt›. 1891'de Vezneciler karfl›s›n-
daki K›rm›z› Kona¤a nakledilmifl ve ora-
dan da 1894'de Ca¤alo¤lu'nda Sadaret
Müsteflar› Tevfik Pafla'n›n kona¤›na,
Meflrutiyet sonras› da, 1910'da  Fatih
Çarflamba'da Saib Pafla Kona¤›'na,
1911'de ise Çapa'da Dervifl Pafla Kona-
¤›'na tafl›nm›fl ve burada K›z Muallim
Mektebi ile birlikte faaliyet göstermeye
bafllam›flt›r.

Okulun 1893'de 18 ö¤retmeni ve 100
ö¤rencisi vard›. Ö¤rencilerin hepsi yat›l›
idi. Esmeralda Cervantes'e göre 1893'de
Matmazel Kalavasi'nin yönetiminde olan
okul, O'nun mahirâne idaresi ile munta-
zam bir haldeydi. Okulda büyük bir inti-
zam vard›. Avrupa usulü el sanatlar› ya-
n›nda klasik Türk el iflleri ve süsleme sa-
natlar› da ö¤retiliyordu. Resim ve Piyano 
dersleri verilmesi de O'nun dikkatini çe-
ken bir baflka konuydu. 1900 Maarif Sal-
namesine göre okulda 86's› yat›l›, 97'si
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gündüzlü toplam 180 ö¤renci vard›.
Okul, II. Meflrutiyet sonras› s›k s›k yer
de¤ifltirerek faaliyetlerini sürdürmüfl,
Cumhuriyet döneminde K›z Sanat Ensti-
tüsü ad›yla e¤itim tarihimizde önemli
bir yere sahip olmufltur. Aksaray K›z Sa-
nayi Mektebi ile ilgili fazla bilgi bulun-
mamaktad›r. Bu mektebin 1879'da Aksa-
ray'da aç›ld›¤›n›, 1893'de Matmazel Hen-
li yönetiminde büyük bir intizam
içinde e¤itimini sürdürdü¤ünü,
Suphi Pafla'n›n bu kuruma; hem bi-
na tahsis edip, hem de maddi yar-
d›mda bulundu¤unu, 9 ö¤retmeni
ve 130 gündüzlü ö¤rencisi oldu¤u-
nu biliyoruz. 1900 Maarif Salname-
sine göre okulun gündüzlü ö¤ren-
ci say›s› 156'ya ç›km›flt›r.

Üsküdar K›z Sanayi Mektebi
1878'de Ahmet Vefik Pafla taraf›n-
dan Üsküdar ‹mrahor'da 3 y›ll›k
k›z mektebi olarak kurulmufltur.
1881'de Suphi Pafla taraf›ndan
5y›ll›k k›z sanayi mektebine dö-
nüfltürülmüfltür. Okulda ö¤leye
kadar rüfltiyeye benzer bir ders
program› ile bilim ve bilgiye yö-
nelik dersler okutulurken, ö¤le-
den sonra atölyelerde sanat ders-
leri yap›l›yor ve el iflleri ö¤retili-
yordu. 1893'de Esmeralda Cer-
vantes'e göre mektebi Halet Pa-
fla'n›n K›z› Muhsine Han›m yöne-
tiyor, okul 9 ö¤retmeni ve 150
ö¤rencisiyle baflar›l› bir e¤itim
veriyordu. Sultan II. Abdülhamit
bu mektebe büyük bir ilgi göster-
mifl, mektebi himayesine alm›fl, ö¤-
rencilerin yemek ve elbise paralar› ya-
n›nda çeyiz masraflar›n› da karfl›lam›fl-
t›. Okul II. Meflrutiyet döneminde, Üs-
küdar K›z Sultanisi ad›yla, hem lise
hem de sanayi mektebi olarak faaliyet-
lerini sürdürmüfl, Cumhuriyet y›llar›n-
da ise Üsküdar K›z Sanat Enstitüsü
ad›yla e¤itim tarihimizde iz b›rakm›fl-
t›r.

K›z Ö¤retmen Okullar›

K›z rüfltiyelerinin aç›lmas› han›m ö¤ret-
menlerinin de gereklili¤ini gündeme ge-
tirmiflti. Bu okullar›n ilk y›llar›nda yeter-
li ö¤retmen han›m bulunmad›¤›ndan bu
okullarda "yafll› ve iyi ahlâkl› " erkek ö¤-
retmenler görevlendirilmiflti. Sadece
biçki-dikifl ve nak›fl derslerine han›m ö¤-

retmenler giriyordu. Bunlarda daha çok
okuma-yazmas› bile olmayan ustalard›.
1869 Maârif-i Umumiye Nizamnamesi ile
ilk kez Daru'l-muallimat(K›z Ö¤retmen
Okulu) kurulmas› kararlaflt›r›lm›flt›. Bu
okuldan hem s›byan mektepleri ve ibti-
dailer, hem de rüfltiyeler için ö¤retmen
yetifltirilecekti. S›byan ve ibtidai ö¤ret-
menleri rüfltiyeden sonra 2 y›l, rüfltiye
ö¤retmenleri ise 3 y›l okuyacaklard›. 2

y›l okuyan ö¤retmen adaylar›na ayl›k 30,
3 y›l okuyanlara ayl›k 60 kurufl maafl ve-
riliyordu. Adaylar mezun olduktan sonra
‹stanbul ya da taflradaki k›z okullar›nda
zorunlu hizmete gitmeyi kabul etmifller-
di. 

‹lkokul ö¤retmeni adaylar›na Ulum-u
Diniye, Kavaid-i Lisan› Osmani, Kitabet,

Usul-ü Talim, Risale-i Ahlak,
Hesap, Muhasebe, Osmanl› Ta-
rihi ve Co¤rafyas›, Faydal› Bilgi-
ler, Musiki, Dikifl ve Nak›fl ders-
leri okutuluyordu. Ortaokul
ö¤retmeni adaylar›na buna ek
olarak; Arapça, Farsça, Mate-
matik vb. dersler okutuluyor-
du. Okulun aç›l›fl çal›flmas›
Ekim 1869'da bafllad›. Bu
amaçla Sultanahmet'te Yereba-
tan Sarn›c› civar›nda bir ahflap
konak kiralanm›fl, bir kap›c› ve
bir hizmetli tutulmufltu. 8 fiu-
bat 1870'de okula ö¤renci al-
mak için imtihan yap›lm›fl ve 50
ö¤renci bu s›nav› kazanm›flt›.
Okulun müdürlü¤üne Büyük
Maarif Meclisi'nin kuruluflu s›-
ras›nda bilgisi ve dirayeti ile
dikkatleri çeken Emin Efendi
tayin edilmiflti. Okul 26 Nisan
1870'de aç›lm›flt›. Aç›l›flta bir
konuflma yapan devrin Maarif
Naz›r› Safvet Pafla "ilim ö¤ren-
menin kad›n erkek her Müslü-
man'a farz oldu¤u" Hadis-i fie-
rif'ini hat›rlatarak k›zlar›n e¤i-
tim ve ö¤retiminin ne derece

önemli oldu¤una vurgu yapm›flt›. K›zla-
r›n e¤itim ve ö¤retimlerinin önünde hiç-
bir engelin kalmad›¤›n söyleyen Safvet
Pafla'ya göre yafllar› 10'u geçen k›zlar
mahremiyet nedeniyle erkek ö¤retmen-
ler yerine kendi hemcinslerinden ders
al›rlarsa okullara daha fazla ilgi duyacak-
lard›.K›z Ö¤retmen Okulu'nun ö¤renci
say›s› ilk y›l 50, 1871-1872 ö¤retim y›l›n-
da ise 45'ti. Ayn› y›l okulda biri Müslü-
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man, di¤eri gayr-› Müslim iki han›m ö¤-
retmen bulunmaktayd›.1876'ya gelindi-
¤inde okuldan 8'i ortaokul ve 5'i ilkokul
olmak üzere y›ll›k 13 ö¤retmen aday›n›n
mezun olmas› okulun verimli çal›flama-
d›¤›n› göstermektedir. II. Abdülhamit
döneminde ise okul; nitelik ve nicelik
bak›m›ndan büyük bir geliflme göster-
miflti.1877'de okul program› yeniden
gözden geçirilerek makine vb. yeni ders-
ler konmufltu.

1878'de okulun ilk müdürü Emin Efendi
görevden al›nm›fl, yerine vekâleten ‹s-
mail Efendi atanm›flt›.93 Harbi okulu da
olumsuz etkilemifl, 1879-1880 ö¤retim
y›l›nda okul Ca¤alo¤lu'na tafl›nm›flt›. Ay-
n› ö¤retim y›l›nda okulda piyano dersle-
ri verilmeye bafllanm›flt›. 1880-1881 ö¤-
retim y›l›nda ‹smail Efendinin yerine Ab-
dullah Efendi vekâleten müdür tayin
edilmiflse de bu görev uzun sürmemifl,
1881-1882 ö¤retim y›l›nda ilk defa bir
kad›n Fatma Zehra Han›m asaleten okul
müdürü olarak atanm›flt›. Bundan sonra
ö¤retmenlerin ço¤u han›mlardan seçile-
cekti. 1882-1883'de s›byan flubesindeki
4 ö¤retmenin hepsi, rüfltiye flubesindeki

7 ö¤retmenin 3'ü han›md›. Bu ö¤ret-
menler sadece pratik derslere de¤il, te-
orik derslere de girmeye bafllam›fllard›.
Nakiye Han›m okulda Osmanl› Tarihi
dersine giriyordu. 1897-1898 ö¤retim y›-
l›nda okulda müdür dâhil 6 erkek ö¤ret-
mene karfl›l›k 18 kad›n ö¤retmen bulu-
nuyordu.1880'den sonra okulun ö¤ren-
ci say›s›nda da h›zl› bir art›fl olmufltu.
1870'de 50 olan ö¤renci say›s› 1884'de
142, 1885'de 159, 1886'da 183, 1900'de
350, 1908'de 423'e ulaflm›flt›. ‹spanyol
müzikolog Esmeralda Cervantes,
1893'de haz›rlad›¤› raporda Dar-ül Mual-
limata olan hayranl›¤›n› belirtir: "Refika

Han›m'›n yönetiminde olan Dar-ül Mual-
limat 22 seneden beri e¤itim faaliyetleri-
ni sürdürmekte olup 190 gündüzlü tale-
besi ve 20 ö¤retmeni bulunmaktad›r.
Burada resim ve piyano bile ö¤retilmek-
tedir. 4 sene Türkçe tahsil olunduktan
sonra ö¤rencilere diploma verilmekte-
dir. Bu diplomaya sahip olan han›mlar,
Osmanl› Evlerinde yahut vilayetlerdeki
k›z mekteplerinde ö¤retmenlik yap›yor-
lar. Dar-ül muallimat ücretsizdir.

Okulda tam bir intizam vard›. Okul mü-
diresi, erbab-› malumat ve zekadan bir
ham›md›r. Frans›zca, Almanca, ‹ngilizce,
Rumca, Ermenice ve Türkçe dillerini bi-
liyor. Piyano çalar ve güzel resim yapar."
Okulda ilk kez ö¤retim metodlar› dersi
II.Abdülhamit döneminde okutulmufltu.
Ayr›ca 1901-1902 ö¤retim y›l›nda Ev ida-
resi ve Sa¤l›¤› Koruma dersleri ile ö¤ret-
men adaylar› takviye edilmiflti. Okul gö-
revine  II.Meflrutiyet ve Cumhuriyet dö-
nemlerinde de baflar›l› bir flekilde de-
vam etmifltir.

Kaynaklar:
1-Serpil ÇAKIR, Osmanl› Kad›n Hareketi, ‹stanbul, 1994, Metis Ya-
y›nlar›
2-Osman ERG‹N, Türk Maarif Tarihi, ‹stanbul, 1977, Eser Kültür
Yay›nlar›, 
Cilt 1-2
3- Bayram KODAMAN, Abdülhamid Devri E¤itim Sistemi, ‹stan-
bul,1980,Ötüken 
Yay›nlar›
4- Cemil ÖZTÜRK, Atatürk Devri Ö¤retmen Yetifltirme Politikas›,
Ankara, 1996, 
Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›
5-Ahmet UÇAR, Güney Afrika'da Osmanl›lar, ‹stanbul, 2000, Tez
Yay›nlar›
6-Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, Y.PRK. TKM. 29/76
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‹sminden hareketle kahvehane, ‘Kahve
evi’ anlam›na gelmektedir, ancak ilk or-
taya ç›kt›¤› tarihten itibaren sosyal ve
kültürel iliflkileri flekillendiren ve toplu-
mun geçirdi¤i toplumsal dönüflümleri
yans›tan bir kamusal mekân olagelmifl-
tir. Kahvehane tipi me-
kânlar›n ilk örnekleri XVI.
yüzy›l›n bafllar›nda Orta-
do¤u’nun büyük kentle-
rinde Mekke, Kahire ve
fiam’da ortaya ç›km›fl,
yüzy›l›n ortalar›nda ise ‹s-
tanbul’a gelmifltir.1 An-
cak, kahvehanenin yay-
g›nlaflmas› ‹stanbul’a gel-
mesiyle gerçekleflmifltir.
Tarihçi Peçevi’ye göre,  ilk
kahvehaneleri Halep’li
Hakem ad›nda bir tüccar
ile fiaml› fiems ad›nda bir
efendi, ‹stanbul Tahtaka-
le’de, 1554 tarihinde açt›lar.2 Kahve sat›-
lan/tüketilen bir yer olarak kurulan kah-
vehane, k›sa zaman içerisinde, bir tüke-
tim mekân›ndan ziyade gündelik haya-
t›n tecrübe edildi¤i bir mekân haline
geldi.

K›sa zaman içerisinde kahvehane say›s›

h›zla artt›, kahve içmek ve sohbet etmek
amac›yla buralarda toplanan çeflitli ke-
simlerden ve de¤iflik kültür seviyelerin-
den insanlar,  çok h›zl› geliflen bir kültü-
rel birikim ortam›, sosyalleflme
mekân›, siyasi iktidar karfl›s›nda

seslerini duyurabil-
dikleri bir kamusal-
l›k meydana getirdi-
ler. Ancak, Osmanl›
geleneksel toplum
kültürünü flekillen-
diren saray, medre-
se, cami d›fl›nda, “si-
vil” bir anlay›flla orta-
ya ç›kan kahvehane,
XVI. ve XVII. yüzy›l-
lar›n ‹stanbul’unda,
pek s›k rastlanma-
yan bir tepkiyle kar-
fl›laflt›. ‘Miskinlerin bulufl-
ma mekân› ve fitne yuvas›’

olarak görülen kahvehane, baflta iktidar
olmak üzere toplumun çeflitli kesimleri-
nin tepkisini çekti. Otorite, ilk baflta
‘tehlikeyi’ önlemek için kahvehaneleri
toptan kapatma, sonras›nda ise yekdi-
¤erlerine ‘ibret olsun’ bab›nda tek tek
baz› kahvehaneleri kapatarak bir tür y›l-
d›rma siyaseti takip etti. Ancak kahveha-

nelerin say›s› günden güne artmaya de-
vam etti. Kanuni Sultan Süleyman’›n hü-
kümdarl›¤›n›n son dönemlerinde ‹stan-
bul’da elli kahvehane bulundu¤u belirti-

lirken, bu say›, XVI. yüzy›l›n sonunda al-
t› yüze ulaflt›.3 XIX. yüzy›l›n bafllar›nda
ise 2.500’lere kadar ç›kt›.4 Hem say› ola-
rak hem de itibar olarak kahvehanelerin
önemi artt›. Kahvehane zaman içerisin-
de mevcut kültürel ve toplumsal hayat›n
içerisine dâhil olmay› baflard›, kültürün
üretildi¤i ve tüketildi¤i bir mekân haline
geldi, birçok de¤iflikliklere u¤rayarak ha-
yatiyetini devam ettirdi. ‹lk bafllarda

Osmanl› Kahvehaneleri: 
Sivil E¤itim Kurumlar›
‘Kahve evi’ anlam›na gelen Kahvehane tipi mekânlar›n ilk örnekleri XVI. yüzy›l›n bafllar›nda
Ortado¤u’nun büyük kentlerinde ortaya ç›km›fl, ancak yayg›nlaflmas› yüzy›l›n ortalar›nda ‹stanbul’a
gelmesiyle gerçekleflmifltir. Modernleflme öncesi Osmanl› toplumunda kahvehaneler, sözlü kültürün
tesis ve devam›n›n en önemli araçlar›ndan biri haline gelmifltir. Kânuni’nin son dönemlerinde 
‹stanbul’da elli kahvehane bulundu¤u belirtilirken, XIX. yüzy›l›n bafllar›nda bu say› 2.500’lere 
kadar ç›km›flt›r.

A h m e t  Y a fl a r
ayasar@igiad.com

Kahvehanelerin okuma mekân› olarak
hizmet vermesi ve k›raathane olarak ad-
land›r›lmas›, Tanzimat sonras› döneme
rastlar. Bu dönemde Avrupa’daki kulüp
ve okuma salonlar›nda oldu¤u gibi, baz›
kahvehaneler, müflterilerin çeflitli konu-
lardaki bilgi ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
maksad›yla, bünyelerinde gazete, dergi
gibi süreli yay›nlar›n bulundu¤u ve çe-
flitli geleneksel sahne sanatlar›n›n icra
edildi¤i kültür mekânlar›na dönüfltü. 
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marjinal bir yenilik olarak görülen kah-
vehane, çok geçmeden normalleflti ve
toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlar›n› karfl›layan merkezi bir ko-
numa geldi.5

Bir ‘Okuma Evi’ Olarak 
Kahvehaneler
Yaz›l› kültürün yayg›n olmad›¤›, mo-
dernleflme öncesi Osmanl› toplumunda
kahvehaneler, sözlü kültürün tesis ve
devam›n›n en önemli araçlar›ndan birisi
olmufltur. ‹lk kuruldu¤u zamanlardan
itibaren kahvehaneler, müdavimleri için
okuma salonu olarak da hizmet vermifl-
lerdir. Nitekim, Tarihçi Peçevi’ye göre,
“Ayd›n s›n›f›ndan iyi yaflamay› seven ki-
mi insanlar, kahvehanelerin her birinde
yirmi ya da otuz kiflilik gruplar hâlinde
toplanabiliyorlard›. Kimileri adâb-› mu-
afleret yaz›lar› ve kitap okuyor, kimileri
tavla, satranç oynuyor, kimileri de yeni
yazd›klar› fliirleri getirip, sanat üzerine
münazara yap›yordu.”6 Bir çeflit kültürel
ortam olan bu mekânlarda Muhamme-
diye, Battalname ve Hamzanâme gibi di-
nî muhteval› destan›ms› kitaplar›n okun-
mas› bir gelenek hâline gelmiflti. Umu-
ma okunan bu destans› hikâyelerin ya-
n›nda, müdavimler için de¤iflik kitaplar
da bulundurulurdu. Kahvehanelerdeki
kamusall›k sadece edebiyat sohbeti gibi
söylemsel yollarla de¤il, teatral formlarla
da ortaya ç›k›yordu. Bir nev’i günümüz-
deki sinema ve televizyonun yerini tuta-
bilecek olan Karagöz ve meddah göste-
rilerinin ve afl›k performanslar›n sunul-
du¤u en önemli mekand›. Özellikle âfl›k
ve meddah kahvehanelerinde, sanat icra
ediciler, bir taraftan kahvehane müda-
vimlerini e¤lendirirken, di¤er taraftan
da onlara bir kültürel birikimi aktar›rlar-
d›. Bu e¤itici rollerinden dolay› bir ben-
zetme yoluyla kahvehaneler, “mekteb-i
irfan” hatta daha Farsi gelenekte ‘med-
resetü’l ulema’ olarak adland›r›lm›flt›r.
Kahvehanelerin okuma mekân› olarak
hizmet vermesi ve k›raathane olarak ad-

land›r›lmas› Tanzimat sonras›
döneme rastlar. Bu dönemde
Avrupa’daki kulüp ve okuma
salonlar›nda oldu¤u gibi, baz›
kahvehaneler, müflterilerin çe-
flitli konulardaki bilgi ihtiyaçla-
r›n›n karfl›lanmas› maksad›yla,
bünyelerinde gazete, dergi gibi
süreli yay›nlar›n bulundu¤u ve
çeflitli geleneksel sahne sanatla-
r›n›n icra edildi¤i kültür mekân-
lar›na dönüfltü.
Tanzimat sonras› dönemde k›raathane-
lerin aç›lmaya bafllamas› ve yayg›nlaflma-
s›, biraz da devrin flartlar›yla ilgilidir. Ni-
tekim bu dönemde gazete ve dergi ya-
y›mc›l›¤› bafllam›fl ve kitap bas›m› da art-
m›flt›r. Ancak bu yay›n organlar›n›n flehir
içerisinde sadece belli yerlerde sat›lma-
s›, gündelik okuma al›flkanl›¤›n›n hane
ölçe¤ine kadar yayg›nlaflmas›n› engelle-
mifl, dolay›s›yla günlük gazete ve dergi
koleksiyonlar›n› bünyesinde bar›nd›ran
okuma mekânlar›n›n ortaya ç›kmas›n›
zaruri k›lm›flt›r. ‹lk k›raathane, Divanyo-
lu üzerinde 1857’de aç›lan Sarafim K›ra-
athanesi’dir. Buras› müflterileri için ilk
defa gazete ve dergi bulunduran, sonra-
lar› kitap da satan bir kahvehaneydi. Ra-
mazan gecelerinde ise Sarafim K›raatha-
nesi, edebî tart›flmalar›n yap›ld›¤› bir sa-
lon olurdu. Nam›k Kemal, Ahmet Muh-
tar Pafla, Süleyman Pafla, Ahmet Rasim,
Halit Ziya gibi yazarlar burada toplan›r,
edebiyattan matemati¤e, fliirden siyase-
te ve sosyolojiye kadar her fleyden bah-
sederlerdi.7 A. Adnan Ad›var, burada tav-
la, dama, iskambil gibi oyunlar›n yasak
oldu¤unu, bütün neflriyat›n al›nd›¤›n›,
k›raathanenin özel bir kitapl›¤› bulundu-
¤unu, münevverlerin sanki bir kütüpha-
nedeymifl gibi buradan faydaland›klar›n›
belirtir. 

Sarafim K›raathanesi’nin üstlendi¤i e¤i-
timsel ve kültürel ifllevi daha kapsaml›
bir çerçeveye oturtan ikinci önemli giri-
flim ise 1860’l› y›llar›n bafl›nda Münif

Bey’in kurdu¤u bir tür akademi olan Ce-
miyet-i ‹lmiyye-i Osmaniyye’nin merke-
zinde aç›lan k›raathanedir.  Burada ki-
taplar›n ve gazetelerin pahal› oldu¤u dü-
flüncesinden yola ç›k›larak, müflterilere,
Türkçe, Frans›zca, Rumca, ‹ngilizce vs.
çeflitli dillerden gazeteler de sunulmak-
tayd›. Ayr›ca ‹ngilizce ve Frans›zca kurs-
lar› da veriliyordu. Ancak bu mekân, yal-
n›zca cemiyetin e¤itim faaliyetlerine yö-
nelik olarak düzenlenmifl ve s›n›rl› say›-
da müflteriye hizmet vermifltir.8

1900’lü y›llara do¤ru en tan›nm›fl k›raat-
hane ise, fiehzadebafl›’ndaki Fevziye K›-
raathanesidir. Burada dergi ve gazete
okuman›n yan›nda, musiki icralar› dinle-
nir, kukla ve tiyatro gösterileri izlenir ve
çeflitli konuflmalar takip edilirdi. Hatta
yüzy›l›n sonunda ‹stanbul’daki ilk sine-
ma gösterisi burada yap›ld› ve dünya sa-
vafl›n›n arefesinde ilk sinema burada
aç›ld›.  

‹stanbul’daki k›raathaneler, Sa-
rafim çizgisi üzerinden kendi gelenekle-
rini oluflturmufltur. Özellikle fiehzadeba-
fl› Direkleraras›’ndaki Fevziye K›raatha-
nesi, Divanyolu’ndaki Arif’in K›raathane-
si, Nuriosmaniye’deki Letafet K›raatha-
nesi bu gelene¤in en önemli parçalar›-
d›r. K›raathaneler, ‹stanbul’da ço¤un-
lukla Sultanahmet’ten Aksaray’a uzanan
ana caddede yo¤unlaflm›flt›r. Bu bölge-
nin sosyal dokusunu oluflturan bürok-
rat, esnaf ve entelektüel zümreleri, k›ra-
athanelerin temsil etti¤i kültürün de
muhtevas›n› belirlemifltir. Bu k›raatha-



ÇERÇEVE Aral›k 200532

dosya E⁄‹T‹M / Osmanl› Kahvehaneleri: Sivil E¤itim Kurumlar›

neler bir taraftan okuma mekân› niteli¤i-
ni tafl›rken, di¤er taraftan Ramazan ay›n-
daki karagöz gösterileri, musikî fas›llar›
ile de son dönem kültürünün tafl›y›c›s›
olmufltur. 

Bahsetti¤imiz türden mekânlar daha
çok bir edebiyat mahfili olan k›raathane
hükmündedir. Bu kadar yo¤un ve siste-
matik olmamakla birlikte, umumun va-
kit geçirdi¤i baz› kahvehane sahipleri,
günlük gazete ve küçük bir kitapl›k bu-
lundurmaya gayret eder ve müflteri çek-
meye çal›fl›rlard›. Hattâ seçkin bir müfl-
teri tabakas›n› dükkân›na çekmek iste-
yen baz› kahvehane sahipleri, kimi za-
man bu durumu suiistimal ederek, tabe-
lalar›na “k›raathane” yazarlard›.9 Maale-
sef bu anlay›flla, bugün de içinde kumar
oynand›¤› hâlde k›raathane ismi verilen
yerler çoktur.

Baz› edebiyatç›lar›m›z da, kahvehaneler-
de oluflan bu kültürel birikime dikkat
çekmifllerdir. Yahya Kemal, Defter-
dar’daki bir Semai kahvesini “Eski ‹stan-
bul’un lehçesinden fletaretine kadar bü-
tün ruhuna varis olan tabilerin sesleriy-
le” ç›nlayan mekânlar olarak tasvir et-
mektedir. Emirgan’daki Ç›naralt› kahve-
si’nden bahsederken de, oran›n sükû-
netini, bo¤azdan esen poyraz serinli¤in-
deki yaprak seslerini, gönlünün sular›n
musikisine dalmas›n› anlat›r.10 Yahya Ke-
mal gibi, kahvehane etraf›nda flekillenen
kültürel ortam› olumlu bir gözle de¤er-
lendiren A. Hamdi Tanp›nar, Befl fie-
hir’de, kepenkleriyle, peykleriyle, f›ski-
yeli havuzlar›yla ve duvarlar›na dizilmifl

kehribar a¤›zl› çubuklar›yla tasvir etti¤i
kahvehaneleri “eski ‹stanbul’un en bü-
yük hususiyetlerinden biri” olarak telak-
ki eder. Toplumdaki her zümrenin ken-
dilerine göre oluflturduklar› kahve grup-
lar›na de¤indikten sonra, kahvehane
sohbetlerinin önemini vurgular.11 Sami-
ha Ayverdi, ‹stanbul Geceleri isimli kita-
b›nda, ‹stanbul kahvehanelerini “mu-
sanna divanhaneleri and›ran genifl, fe-
rah tavan›ndan duvar›na kadar her köfle-
si en usta kalemkârlar›n, oymac›lar›n
elinden ç›km›fl, yald›zl› nak›fll›, flirvanl›
havuzlu, bir yandan çubuk içilip, bir yan-
dan en parlak fliir, edebiyat ve musiki
meclislerine sahne” mekânlar olarak
sunmaktad›r.12 Yahya Kemal, Tanp›nar
ve Ayverdi’nin üzerinde durduklar› bu
kahvehaneler, daha çok toplumun belli
bir zümresine hitap eden edebiyat mah-
fili durumundaki mekânlard›r.

Tembelhane 
Konumuna Geçifl
19. yüzy›lda sadece ‹stanbul’daki say›lar›
bir kaç binle ifade edilen kahvehaneler,
yaln›zca bu türden ibaret de¤ildir. Nite-
kim kahvehanelerin büyük bir ço¤unlu-
¤unu mahalle kahvehaneleri olufltur-
maktad›r. Ve bu mekânlar, özellikle son
dönemlerde “zaman öldürme” yeri,
“tembelhane”, konumuna gelmifl ve pek
çok edebiyat d›fl› faaliyete sahne olmufl-
tur. Mehmet Akif de Safahat isimli ese-
rinde bu türden bir mahalle kahvehane-
sinin tasvirini yapmaktad›r. O’na göre
kahvehaneler “dilenci flekline girmifl sin-
si cani”lerdir ve buralar ‘fiark’›n bak›lma-
yan yaras› ve harim-i kaatili’ (Do¤u’yu
öldüren unsur)’dir. Kahvehanenin ge-
nel çerçevesini bu flekilde belirleyen
Akif, daha sonra Yahya Kemal ve Tanp›-
nar’a göre eski kültürümüzün en önem-
li parçalar›ndan birisi olarak görülen
kahvehanelerimizi ve onun içerisinde
teflekkül eden faaliyetleri, fiark’›n köh-
neli¤i ba¤lam›nda de¤erlendirir.13 Günü-
müzde de, kahvehanelerin, ferdî, içtimaî

vs. yönlerden olumsuzluklar tafl›d›klar›
bir gerçektir.

Ancak günümüzde, kahvehanelerin bir
“okuma evi” ve müdavimleri için bir kül-
türel birikimi aktarma mekân› olma
özelli¤ini yaflatma konusunda çal›flmalar
yap›lmaktad›r. Nitekim son y›llarda ‹s-
tanbul’da “cafe” ve “kültür merkezi” ad›
alt›nda, sanat, kültür ve edebiyat konu-
lar›nda çal›flmalar›n yap›ld›¤› baz› kahve-
hane tipi mekânlar oluflturulmaktad›r.
Buralar, özellikle üniversite ö¤rencileri-
nin, yazarlar›n ve flairlerin kat›l›m›yla, fli-
ir ve edebiyat toplant›lar›n›n düzenlen-
di¤i ve kitap sat›fl›n›n yap›ld›¤› birer kül-
tür mekân› olarak hizmet vermektedir. 
Kahvehaneleri, kitap okunan, ilmî ve
kültürel sohbetler yap›lan birer mekân
hâline dönüfltürecek, böylece gerçek
fonksiyonlar›na kavuflturacak bu tip
faaliyetlerin yayg›nlaflt›r›lmas›, faydal›
olacakt›r. Böylece insan›m›z›n sosyallefl-
mesi ve birbirini tan›yarak kaynaflmas›
ve farkl› sosyal statüdeki insanlar›n
diyalogda buluflmas› mümkün hale
gelecektir.

D‹PNOTLAR
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Fatih Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Nazif Gürdo¤an, yaflamakta oldu¤umuz bilgi
ça¤›nda gücün ve zenginli¤in kayna¤›n›n e¤i-
tim oldu¤unu söyledi. Ekonomi tarihine ba-
k›ld›¤› zaman her dönemin bir güç kayna¤›
oldu¤una dikkat çeken Nazif Gürdo¤an, bu
durumu flöyle özetliyor; “Her dönemin ken-
dine has güç ve zenginlik kaynaklar› vard›r.
Tar›m toplumlar›ndaki güç kayna¤›; toprak
büyüklü¤ü idi. Ülkelerin gücü, toprak büyük-
lü¤ünden kaynaklan›rd›. Topra¤› ne kadar
büyükse tar›msal üretimleri o kadar büyük
olurdu. 
Sanayi toplumunda ise güç kavgas› yafland›.
Güç topraktan, sermaye büyüklü¤üne, fabri-
kalara geçti. Sanayi toplumunun odak nokta-
s›nda yirmi dört saat çal›flan fabrikalar vard›r.
Ve sanayi toplumunda güç, s›nai üretim, ser-
maye ve fabrikalardan kaynaklan›r. Oysa gü-
nümüzde, sanayi toplumundan bilgi toplu-
muna geçilmifltir. Bilgi toplumunda ise ülke-
lerin gücü, toprak büyüklü¤ünden, sermaye
büyüklü¤ünden de¤il, e¤itilmifl insan gücü-
nün büyüklü¤ünden kaynaklan›r hale gel-
mifltir.  E¤itilmifl insan gücüne sahip ülkeler,
üretimlerini artt›r›rlar.” Prof. Nazif Gürdo-

¤an’a e¤itimin kifli ve kurumlar› nas›l zengin-
lefltirdi¤ine dair detaylar› sorduk;

E¤itim nas›l kazan›l›r ve 
niçin önemlidir?
E¤itim, dünyada, özellikle günümüzde bü-
tün toplumlar için önemlidir. Çünkü e¤itim,
sonradan kazan›l›r. E¤itimin yafl›, zaman› ve
mekan› yoktur. E¤itimin ömür boyu devam
eden bir süreç olmas› gerekir. Bu yüzden,
son y›llarda bütün üniversitelerde sürekli
e¤itim merkezleri kurulmufltur. Çünkü, sa-
dece belirli yafltaki ö¤rencilere de¤il, yetifl-
mifl, meslek sahibi olan ifl hayat›ndaki giri-
flimcilere, yöneticilere de sürekli e¤itim veril-
mesi gerekir. E¤itim, günümüzde iflletmele-
rin, kurumlar›n, kurulufllar›n en önemli ser-
mayesi haline gelmifltir. Teknoloji gelifltikçe,
toplumlar sanayi toplumundan bilgi toplu-
muna geçtikçe e¤itimin önemi kat kat art-
maktad›r. 
E¤itim, genellikle genç nesillere, geçmiflteki
bütün insanl›¤›n birikiminin aktar›lmas› ola-
rak tan›mlan›r. Bu birikimi aktar›rken, hayat›
bütün boyutlar›yla kuflatmak, üniversiteleri
okullar›, ö¤renmesini ö¤renen kurulufllar ha-

line getirmek önem kazanmaktad›r. Yeni
dünyada art›k evler, flehirler, iflletmeler, ku-
rumlar ve gönüllü kurulufllar birer okul gibi
hareket etmek zorundalar. Çünkü e¤itim se-
viyesini yükseltebilmek için bütün alanlar›n,
bütün mekanlar›n, birer okula dönüfltürül-
mesi gerekir. Dünyadaki geliflmelere bakt›¤›-
m›z zaman, e¤itim düzeyi yüksek, gelir düze-
yi düflük insan göremeyiz. Ayn› fley, ülkeler
için de geçerlidir. E¤itim seviyesi yüksek
olan ülkelerin üretim seviyesi de yüksek
olur. Bu sebeple, bütün üniversiteler e¤itime
yat›r›m yapmaktad›rlar. E¤itimi özel kesime
de açarak, e¤itim yat›r›mlar›n› büyütmeye ça-
l›flmaktad›rlar. Çünkü e¤itim, bu günden bir
toplumun gelece¤ine yap›lan en büyük yat›-
r›md›r. Bunun için ülkelerin bütçelerinde
e¤itim harcamalar› ayr› bir yer tutar.

Bilgi toplumunda sürükleyici olan
e¤itim seviyesi yüksek olan kesim
midir?
Günümüzde toplumlar›n sürükleyici gücü-
dür e¤itim. ‹yi e¤itim alm›fl, birkaç dil bilen,
dünyadaki trendleri iyi okuyan, misyon ve
vizyon sahibi insanlar, kurumlar›n›, kurulufl-

Prof. Dr. Nazif Gürdo¤an:

‘Ulusal Zenginli¤in
ve Gücün Yeni
Kayna¤› E¤itimdir’

Ekonomi tarihine bak›ld›¤› zaman, her dönemin bir güç ve zenginlik kayna¤› oldu¤unu vurgulayan
Prof. Dr. Nazif Gürdo¤an, “Tar›m toplumlar›ndaki güç kayna¤›; toprak büyüklü¤ü idi. Sanayi
toplumunda güç; topraktan, sermaye büyüklü¤üne, fabrikalara geçti. Günümüz bilgi toplumunda ise
ülkelerin gücü, e¤itilmifl insan gücünün büyüklü¤ünden kaynaklan›r hale gelmifltir.  E¤itilmifl insan
gücüne sahip ülkeler, üretimlerini artt›r›rlar ve zenginleflirler” diyor.
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lar›n› kolayl›kla ilk s›ralara yükseltebilirler.
Ayr›ca bilgi kazanmak daha kolayd›r. Her in-
san› toprak ve sermaye sahibi yapmak müm-
kün de¤ildir. Ama her ülke, her insan›n› e¤i-
tim ve bilgi sahibi yapabilir. Bu yüzden bilgi
toplumlar›, en kat›l›mc›, en demokratik top-
lumlard›r diyebiliriz. Bilgi toplumlar›nda, ile-
tiflim teknolojisindeki geliflmelerle dünya,
büyük ve aç›k bir üniversiteye dönüflmüfltür.
Art›k ‹nternet arac›l›¤›yla, ulafl›lamayacak bir
bilgi, elde edilemeyecek kaynak yoktur. Her
iflletme, ihtiyac› olan bilgiye, dünyan›n her
yerinden ulaflma imkân›na sahiptir. Bu yüz-
den kurumlar ve kurulufllar, e¤itim yat›r›mla-
r›n› sürekli art›rmal›d›rlar. E¤itim yat›r›mlar›-
n› art›rd›klar› sürece, sat›fllar›n› art›rmalar›,
pazarlar›n› gelifltirmeleri, maliyetlerini dü-
flürmeleri ve teknolojilerini gelifltirmeleri da-
ha kolay olur. 

E¤itimin gücü nereden nas›l 
kaynaklan›yor? 
Çünkü bilgi, azalan verimler yasas›na tabi de-
¤ildir. Sermaye, emek, hammaddeler ço¤al-
d›kça de¤erleri azal›r. Ama bilgi öyle de¤ildir.
Ço¤ald›kça de¤eri azalmad›¤› gibi paylafl›l-
d›kça da de¤eri azalmaz, zenginleflir. O yüz-
den e¤itimin gücü, di¤er kaynaklar gibi de-
¤ildir. 
Bilgi toplumlar›n›n üretim gücü, sanayi top-
lumlar›ndan daha da yüksektir. Sizin mumu-
nuzla bir baflkas›n›n mumunun yak›lmas›, si-
zin mumunuzun ›fl›¤›n› azaltmad›¤› gibi di-
¤er mumun yanmas›na katk›da bulundu¤u
için toplam geliri art›rmakta etkilidir. E¤iti-
min önemi de gücü de buradan kaynaklan›-
yor; Paylafl›ld›kça azalmaz, zenginleflir. O
yüzden derler ki, ‘En iyi ö¤renci, hocayla ay-
n› düflüncede olmayan ö¤rencidir.’  Çünkü
e¤itim seviyesi, farkl›l›klar›n hakim oldu¤u
toplumlarda daha çok artar.

E¤itimin gücüne örnekler 
verebilir misiniz?
E¤itimin gücüne, entelektüel sermayeye de-
¤iflik örnekler vermek mümkün. Mesela, Ke-
mal fiahin’i ele alabiliriz. Kemal fiahin, sek-
senli y›llarda Anadolu’dan Almanya’ya devlet

Gelinen noktada, ülkelerin zenginli¤inin
ana kayna¤› e¤itim midir?
Ülkelerin ana üretim kayna¤›, e¤itim yapan in-
sand›r. Geçti¤imiz y›llarda Amerikal› gelecek bi-
limcisi A. Toffler Türkiye’ye gelmiflti. Bir konufl-
mas›nda dedi ki; ‘Hâlâ elinizde üretim faktörleri
olarak, emek, sermaye ve hammaddeyi esas alan
kitaplar varsa, hepsini at›n. Art›k ülkelerde, üreti-
min ana kayna¤›; iyi e¤itim alm›fl, iyi yetiflmifl, viz-
yon-misyon sahibi bilgili insand›r.’ Gerçekten bu-
gün, flirketlerin entelektüel sermayeleri, gönüllü
kurulufllar›n, ticari ve kamu kurulufllar›n›n yöne-
ticileri, en büyük sermayeleri haline geldi.
‹flletmeleri dünya pazarlar›na tafl›yan, giriflimcile-
ri, yöneticileri, liderleridir. Liderlik de e¤itimle
zenginlefltirilir. Giriflimcilik e¤itimle kazan›l›r.
Dünyay› yak›ndan tan›mak, bilgi düzeyini art›r-
mak bilimle sa¤lan›r. Bu yüzden günümüzdeki
bütün kurum ve kurulufllar›n ana güç kayna¤›
e¤itimdir, e¤itimli insand›r. 
Her dönemin kendine has güç ve zenginlik kay-
naklar› vard›r. Tar›m toplumlar›ndaki güç kayna-
¤›; toprak büyüklü¤ü idi. Ülkelerin gücü, toprak
büyüklü¤ünden kaynaklan›rd›. Topra¤› ne kadar
büyükse tar›msal üretimleri o kadar büyük olur-
du. Tar›msal üretimleri büyük oldu¤u için de ül-
keler o kadar güçlü olurdu. O yüzden geçmifl y›l-
larda büyük ülkelerin büyüklük simgesi genifl
ovalar, sulu topraklar ve büyük çiftliklerdi.
Sanayi toplumunda ise güç kavgas› yafland›. Güç
topraktan, sermaye büyüklü¤üne, fabrikalara
geçti. Sanayi toplumunun odak noktas›nda yirmi
dört saat çal›flan fabrikalar vard›r. Ve sanayi top-
lumunda güç, s›nai üretim, sermaye ve fabrika-
lardan kaynaklan›r. Oysa günümüzde, yeni bir
yap›lanma oluflmaktad›r. Sanayi toplumundan
bilgi toplumuna geçilmifltir. Bilgi toplumunda ise
ülkelerin gücü, toprak büyüklü¤ünden, sermaye
büyüklü¤ünden de¤il, e¤itilmifl insan gücünün
büyüklü¤ünden kaynaklan›r hale gelmifltir.  E¤i-
tilmifl insan gücüne sahip ülkeler, üretimlerini

artt›r›rlar. Buna sahip olmayanlar ise yoksulluk-
tan kurtulamazlar
Ülkeler e¤itim düzeylerini art›r›rlarsa, bilgi düzey-
lerini art›r›rlar. Bilgi düzeylerini art›rd›klar› zaman
da üretim güçlerini büyütme flans›n› elde eder-
ler. Gerçekten bilgi toplumlar›nda bu görüfl, çok
daha anlam kazanm›flt›r. Çünkü bilgi toplumlar›-
n›n güç kayna¤›, bilgili e¤itimli insand›r. E¤er
hammadde kaynaklar› bir ülkenin güçlü olmas›
için yeterli olsayd›, Brezilya’n›n dünyan›n en bü-
yük ekonomisi olmas› gerekirdi. Di¤er yandan,
hammadde kaynaklar›n›n yetersizli¤i, güçsüzlü-
¤ün esas sebebi olsayd›, Japonya’n›n da dünya-
n›n en güçsüz ekonomilerinden bir olmas› gere-
kirdi. Hiçbir hammadde kayna¤›na sahip olmad›-
¤› halde Japonya, dünyan›n en büyük ekonomi-
lerinden birisidir. Bunun sebebi de Japon toplu-
munun  büyük bir e¤itimli insan gücüne sahip
olmas›d›r. Sanayi toplumlar› finansal sermayeye,
bilgi toplumlar›ysa entelektüel sermayeye daya-
n›r. Sanayi toplumu kurulufllar›n›n kaynaklar› ve
tezgahlar› vard›r. Bilgi toplumu kurulufllar›n›n ise
tek sermayesi vard›r; binlerce e¤itilmifl, bilgili uz-
man insan. Ürettikleri ürünler de sanayi toplu-
munun ürünleri gibi görülen elle tutulur ürünler
de¤il; yaz›l›mda oldu¤u gibi görülmeyen ve elle
tutulmayan sanal ürünlerdir. Onlar bilgiye yat›-
r›m yaparak, dünyadaki iflletmelerin üst s›ralar›n-
da yer al›rlar. Öyle ürünler üretirler ki, her eve gi-
ren ürünlerdir bunlar. Bilgisayar olan her yerde
onlar›n ürünleri kullan›l›r. Ayr›ca tar›m ve sanayi
toplumundaki iflletmeler de onlar›n ürünlerini
kullanmadan üretimlerini artt›ramazlar. 
Günümüzde öyle bir yap›lanma ortaya ç›km›flt›r
ki, art›k iflletmelerin oldu¤u kadar, kolumuzdaki
saattan, kulland›¤›m›z arabaya kadar, her yerde
bilgisayarlar kullan›lmaktad›r. Yaz›l›m çal›flmalar›-
n›n olmad›¤› ürünler art›k yok gibidir. Bu yüz-
den, bilgi toplumunda baflar›l› olmayanlar, sana-
yi ve tar›mda da üretimlerini artt›rmakta güçlük
çekerler. 

Bilgi Toplumlar› Entelektüel Sermayeye Dayan›r
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bursu ile mühendislik e¤itimi almaya gitmifl
bir kiflidir. Ailesi Konya’dad›r. Mezun oldu¤u
zaman Almanya’da çal›flmak ister, fakat izin
verilmez. O da mühendislik yerine, konfeksi-
yon ifline bafllar. Kuvvetle muhtemel, Kemal
fiahin konfeksiyon ma¤azas›n› açt›¤› yerde
(Köln’de) baflka esnaf Kemal’ler de vard›r.
Befl-on sene sonra Kemal fiahin’in ma¤azas›,
fiahinler Holding’e dönüflmüfltür. Otuzun
üzerinde flirketi vard›r. Almanya’da önce
tekstil kuruluflu haline gelmifltir. Amerika’da
yat›r›m yapm›flt›r. Çin’de ve Hindistan’da
aya¤› vard›r. Gerçekten bir dünya kuruluflu
haline gelmifltir. Esnaf Kemal’ler ise hâlâ
Köln’de ayn›  ma¤azalarda çal›flmalar›n› sür-
dürmektedirler. ‹flte e¤itimin fark› budur.
Kemal fiahin, e¤itimli oldu¤u, birkaç dil bildi-
¤i, dünyay› tan›d›¤› için, vizyon sahibi oldu¤u
ve risk almay›, yenilik yapmay› bildi¤i için
konfeksiyon ma¤azas›n› on sene içinde bir
holdinge dönüfltürmüfl, esnaf Kemal’ler ise
e¤itimleri olmad›¤› için bu büyüme h›z›n›
gösterememifllerdir. 

Peki bu gücü kullanabilmek için
onu nas›l ö¤renece¤iz?
Bizim bütün sivil toplum kurulufllar›n›n te-
mel sorunlar›ndan biri, genelde bakt›¤›m›zda
ifl sahibi arkadafllar›m›z teknik kökenlidirler.
MÜS‹AD üyelerinin büyük ço¤unlu¤u mü-
hendis kökenlidirler. Oysa günümüzde art›k,
mühendislik bilgileri de gerekli ancak, ciddi
bir at›l›m yapabilmek için iflletme kültürü de-
di¤imiz bir kültüre ihtiyac›m›z var. Bu kültü-
rün temel özelliklerinin bafl›nda pazarlama
bilgisi geliyor. Pazarlama bilgisi olmayan ifl-
letmelerin ürünlerini dünya pazarlar›na tafl›-
malar› zordur. Di¤er bir önemli özellik, fi-
nansman bilgisidir. Borçlanmas›n› bilmeyen
flirketler kesinlikle büyüyemezler. Ama borç-
lanma da bir bilimdir. Bunun ilkeleri vard›r.
Afl›r› borçlanma flirketi bat›r›r. Borçlanmada
bir kritik nokta vard›r. Bu kritik noktaya ka-
dar borçlananlar büyür. Kritik noktan›n üs-
tünde borçlanan firmalar ise faaliyetlerini
sürdüremezler, krize düflerler. 
O yüzden günümüzde temel e¤itim almam›fl
veya temel e¤itim alm›fl fakat iflletme ve ikti-

sat bilgisi olmayanlar›n kendilerini yetifltir-
meleri gerekir. Art›k bütün dünya, aç›k kap›-
s›z bir üniversiteye dönüflmüfltür. Her ifllet-
me, kurulufl ve her giriflimci isterse bilgi dü-
zeyini art›racak çal›flmalara kat›labilir. Kendi
kurumunu bir okula dönüfltürebilir. Bir sivil
toplum kuruluflunun e¤itim faaliyetlerinden
yararlanabilir.Üniversitelerden faydalanabi-
lir. Dan›flmanlardan yararlan›lmas› gerekir.
Türkiye’deki flirketler, genellikle dan›flman-
lardan yararlanmada çok tereddüt ediyorlar.
Oysa baflar›l› kurulufllar, dan›flmanlar› olan
kurulufllard›r. Herkesin her fleyi bilmesi
mümkün de¤ildir. Ama bilen insanlardan ya-
rarlananlar daha sa¤l›kl›, daha kolay, daha
h›zl› ve daha verimli  büyürler. Bizim flirket-
lerimiz ve yöneticilerimiz de e¤itilmifl insan-
lardan yararlanmas›n› bilmelidirler. Sony’nin
kurucusu Akio Morita’n›n kitab›nda bir anek-
tod  anlat›l›r. Bir gün yönetim kurulunda, yö-
netim kurulu baflkan› Morita ile bir yönetim
kurulu üyesi tart›flm›fllar. Ertesi gün, yönetim
kurulu üyesi, Morita’n›n kendisini art›k yö-
netimde isteyece¤ini düflünerek istifa dilek-
çesini sunmufl. Morita dilekçeyi görünce çok
k›zm›fl ve demifl ki, ‘Ben sana farkl› fikirlerini
söyle diye maafl veriyorum. Yönetim kuru-
lunda farkl› görüfller dile getirilmezse bizim
baflar›l› olmam›z mümkün de¤il. Bizim bafla-
r›m›z›n kayna¤›nda farkl› görüfllerin dile geti-
rilmesi vard›r.’ Dilekçeyi y›rtm›fl ve ‘Ben bun-
lardan rahats›z olmam. Tam tersine bunlar
gereklidir. Baflka türlü geliflme sa¤lamam›z
mümkün de¤ildir’ demifl. Farkl› görüfllerin
dile getirilmesinden  korkmamak gerekir.

Bugün iflletmeciler hâlâ derler ki, “Para ve-
rin, kendinize dan›flmanlar bulun. Sizi elefl-
tirsinler. Bununla yetinmeyin, baflka bir da-
n›flmanlar grubuna da para verip, onlar›n
do¤ru söyleyip söylemediklerini çek edin.’
Bu gerçekten çok önemli. Bizim iflletmeleri-
miz de art›k bu tür stratejiler izleyerek, do¤-
ru olan stratejileri üretmeleri ve kurumlar›n-
da uygulamalar› gerekir. Bunlar› uygulama-
yan flirketler, uygulayanlar taraf›ndan pazar-
dan silinir ve at›l›rlar. 
Do¤rusu benim son y›llarda, gerek MÜS‹-
AD’da olsun, gerek S‹AD benzeri gönüllü ku-
rulufllarda ö¤renmeye karfl› büyük bir arzu-
nun oldu¤unu gözlüyorum. Geçenlerde bir
toplant›ya kat›ld›m. Tekstilci arkadafllar a¤›r-
l›kl›yd›. Onlara flunu söyledim; ‘Art›k bilgi,
teknik yo¤un alanlara kay›p, emek yo¤un
alanlar›, Türkiye’nin do¤usundaki ülkelere;
Çin’e, Hindistan’a, Endonezya’ya b›rak›n.’
Çünkü genel ilke fludur; fason üretim yapt›-
ranlar, fason üretim yapanlardan daima daha
çok kazan›rlar. Çünkü fason üretim yapt›ran-
lar, emeklerini de¤il, bilgilerini kullan›yorlar.
Fason üretim yapanlar ise bir iflletmenin iste-
di¤ine uygun üretim yapmak zorundalar. Kâr
marjlar› daha azd›r. Büyüme flanslar› daha az-
d›r. O yüzden,  Türkiye’deki tekstil firmalar›,
fason üretim yapmaktan, fason üretim yap-
maya kaymal›d›rlar. Avrupa firmalar›n›n yeri-
ne geçip, Çin’de Hindistan’da fason üretim
yapt›r›p, Amerika’ya ve Avrupa’ya pazarlama-
s›n› ö¤renmeleri gerekir. Bu bir bilgi, dünya-
y› tan›ma ve organizasyon iflidir. Dünyay› bü-
yük bir Pazar, çarfl› olarak görmüyorsan›z, fa-
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son üretime devam edersiniz. Sonra Çin gibi
Hindistan gibi bu ifli yapanlar ç›kar. Onlarla
rekabet edemezsin. Çünkü Çin ve Hindis-
tan’da iflçi maliyetleri bizden 5-6 kat daha
düflüktür.

Uzun vadeli baflar› için sadece 
iflletmecilik bilgisi yeterlim mi?
E¤itimin temel noktalar›ndan birisi, teknik
boyut ise, di¤eri de iflin kültürel boyutudur.
Kültürel boyut olmad›¤› zaman, e¤itimde ve-
ya ifl hayat›nda baflar›l› olmak mümkün de¤il-
dir. Bu yüzden bizim kültürümüzde, e¤itim
bir bütün olarak ele al›n›r. Hayat›n her ala-
n›nda dürüstlük en büyük sermayedir. Son
y›llarda bütün iflletme uzmanlar›n›n söyledi-
¤i bir ilke var. O da dürüstlüktür. Aç›k olur-
san›z, dürüst olursan›z mutlaka kazan›rs›n›z,
baflar›l› olursunuz. Kimse uzun süre baflkala-
r›n› aldatarak ayakta kalamaz. Anadolu’da
denir ki, “Yalanc›n›n mumu, yats›ya kadar ya-
nar.” O yüzden, e¤itimin mutlaka bir kültürel
ve  manevi boyutu olmas› gerekir. Bizim
“Görünmeyen Üniversite” kitab›m›zda vur-
gulad›¤›m›z gibi, bir de insan›n iç dünyas›n›n
zenginlefltirilmesi vard›r. ‹nsanlar›n iç dünya-
s›n› zenginlefltirmezseniz, d›fl dünyalar›n›
zenginlefltirmeniz mümkün de¤ildir. Son y›l-
larda iflletme e¤itimlerinde bu konulara a¤›r-
l›k verilmeye baflland›. Art›k bütün yönetim
uzmanlar›, ‘‹flinize gönlünüzü koyun, çal›-
flanlar›n›z› bir ortak gibi görün, o zaman ba-
flar›l› olursunuz’ demektedirler. Bunun da
bir kültürel boyutu var tabii ki. Kültürel bo-
yut olmadan bu özellikleri kazanmak müm-
kün de¤ildir. Yeri gelmiflken bir anektoda
de¤inmek istiyorum. Yahya Kemal’e soru-
yorlar; ‘Üstad biz Viyana’ya nas›l gittik?’ Yah-
ya Kemal flöyle cevapl›yor; ‘Biz Viyana’ya

Mesnevi okuyarak, pilav yiyerek gittik.’ Ger-
çekten Mesnevi çok önemli. Burada Mesne-
vi’den kas›t, iç dünyas› zengin, dürüst, kim-
seye haks›zl›k yapmayan, yafll›lar›, çocuklar›,
suçsuzlar› öldürmeyen anlay›fllarla Balkanla-
ra, Viyana’ya kadar gittik. Viyana’ya giderken
silahlar›m›zla de¤il, insanlar›n gönlünü kaza-
narak gittik. Tasavvuf o yüzden bizim kültü-
rümüzde çok önemli bir yer tutmufltur.
Ömer Lütfü Balkan da, Kolonizatör Türk
Derviflleri  adl› makalesinde, bizim Balkanlar-
da 500 seneye yak›n kal›fl›m›z›, o dervifllere
ba¤lar. O dervifller, gittikleri yerlerde insan-
lara meslek ö¤retmifller, ifl yapmas›n› ö¤ret-
mifller, esnafl›k, ticaret, tar›m ö¤retmifller. Ve
gittikleri yerleri sömürmeye de¤il, tam tersi-
ne oralara hizmet götürmeyi gaye edinmifl-
ler. Hiç kimseyi inanc›ndan dolay› küçümse-
memifller. Hiç kimseyi inanc›n› de¤ifltirmeye
zorlamam›fllar. O yüzden de uzun ömürlü ol-
mufllar. Osmanl›’n›n baflar›s› bundan kaynak-
lan›r.   
Kimseye haks›zl›k yapmamak ifl hayat›nda
çok önemlidir. Haks›zl›k yapanlar, mutlaka
bedelleri çok a¤›r olarak öderler. Çünkü in-
sanlar zarar etmekten rahats›z olamazlar ama
aldat›lmaktan çok rahats›z olurlar. Bütün ku-
rum ve kurulufllar, dürüstlükte dünya ile ya-
r›flmal›d›r. Mevlana’n›n güzel bir sözü var, di-
yor ki; ‘Eski satanlar›n zaman› geçti. Biz yeni-
leri sat›yoruz. Bugün pazar bizimdir.’ Pazar›n
bizim olabilmesi için sonuna kadar fleffaf ve
dürüst olmas›n› bilmek gerekir. Yine Mevla-
na der ki; ‘Oldu¤un gibi görün, göründü¤ün
gibi ol.’  Bu insanlar için oldu¤u kadar, flir-
ketler, kurumlar ve kurulufllar için de geçer-
lidir. Kurumlar ve kurulufllar baflar›l› olmak
istiyorlarsa, olduklar› gibi görünmek, görün-
dükleri gibi olmak zorundalar. Kimse yan›lt›l-

maktan, yanl›fl bilgilendirilmekten hofllan-
maz. Hâlâ Anadolu’da, esnaflar›n ifl yerlerin-
de (‹stanbul’da da zaman zaman karfl›lafl›l›r)
‘Sat›lan mal geri al›nmaz’ diye yaz›lar vard›r.
Bu çok yanl›flt›r. Bizim bütün esnaflar›m›z›n,
ifl adamlar›m›z›n ifl yerlerine, ‘Müflteri velini-
mettir’ levhas›n› asmas› gerekir. Çünkü gü-
nümüzde gerçekten müflteri odakl› olmak
çok önemlidir. ‹flletmeleri ayakta tutan müfl-
terileridir. Bir gönüllü kuruluflu da, üyeleri
ayakta tutar.
E¤itim kurumlar›m›z, üniversitelerimiz son
derece aç›k olmak zorundalar. fiirketlerin ba-
flar›s› nas›l duvars›z, kap›s›z bir okula dönüfl-
melerine ba¤l› ise üniversitelerin baflar›s› da
duvars›z ve kap›s›z bir e¤itim kurumuna dö-
nüflmelerine ba¤l›d›r. Üniversitelerin son de-
rece özgür bir ortam oluflturmalar› gerekir.
Özgürlü¤ün olmad›¤› yerde özgünlük olmaz.
Bir yerde düflünce geliflmesini sa¤lamak isti-
yorsak, farkl›l›klar› koruyan bir yap›n›n olufl-
mas› gerekir. O da demokratik yap›d›r. De-
mokratik ilkeleri uygulamayan kurulufllar ba-
flar›l› olamazlar. Türkiye’deki üniversitelerin
de bu ba¤lamda yeniden yap›lanmalar› gere-
kir. Gorbaçov’un dünya siyaset literatürüne
hediye etti¤i iki tane Rusça önemli kavram
var. Bunlar; ‘Glasnost’  ve ‘Prehosterika’; biri
aç›kl›k, di¤eri yeniden yap›lanma anlam›nda-
d›r. Ayn› anlay›fl bütün kurum ve kurulufllar
için de geçerlidir. Baflta üniversiteler olmak
üzere, art›k bütün kurum ve kurulufllar, aç›k-
l›k içinde yeniden yap›lanarak geliflmelere
ayak uydurmak zorundad›rlar. Dünyadaki
geliflmelere ayak uydurmak için fleffaf olmak,
aç›k olmak, dürüst olmak, kendini yenile-
mek flartt›r. Kendini yenilemeyen, iki günü-
nü birbirinden farkl› k›lamayan kurumlar
ayakta kalamazlar. Bizim baflar›m›z,
babalar›m›zdan daha iyi e¤itim alm›fl ol-
mam›za ba¤l›d›r. Gelece¤imiz de, çocuk-
lar›m›z›n bizden daha iyi e¤itim almalar›na
ba¤l›d›r. De¤ilse, toplumu ve ülkeyi zengin-
lefltirmemiz mümkün de¤ildir. Geliflmenin
temelinde, sürekli kendisini yenilemesini
bilen, e¤itilmifl, vizyon-misyon sahibi insan
vard›r.     
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Ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak insan-
lar›n sahip olduklar› bilgi, beceri ve di¤er
niteliklerin toplam› olarak tan›mlanan be-
flerî sermaye, günümüzde iktisadî gelifl-
menin temel belirleyicileri aras›nda kabul
edilmektedir. ‹ktisadî geliflmenin en üst
aflamas› olarak, bilgili yani iyi e¤itilmifl nü-
fusun önemini vurgulamak üzere “bilgi
toplumu” kavram›n›n kullan›lmas› bu aç›-
dan oldukça anlaml›d›r. Günümüzde bil-
ginin üretimi, da¤›l›m› ve kullan›m›, ikti-
sadî geliflme aç›s›ndan en stratejik say›lan
unsurlardand›r. E¤itim ise baflta, bilginin
da¤›l›m› olmak üzere, kullan›m› ve üreti-
minde de önemli roller üstlenmektedir.

1. Kalk›nma, Beflerî Kalk›nma
ve Beflerî Kalk›nma ‹ndeksi
Kalk›nman›n tan›mlanmas›nda, nicelik-
ten niteli¤e gidilmesi, daha sonra da bu
niteli¤in da¤›l›m›n›n ön plana ç›kmas›,
beraberinde kalk›nma göstergelerinde
önemli de¤ifliklikler getirmifltir. Kalk›n-
man›n yeni göstergeleri, sosyal siyasi ve
ekonomik faktörler aras›ndaki çok boyut-
lu iliflkiyi ortaya ç›karmaya yöneliktir. Bu
göstergeler, okur-yazarl›k oran›, do¤uflta
hayatta kalma ümidi, bebek ölüm oran›,
günlük al›nan kalori miktar›, kifli bafl›na
düflen doktor say›s› gibi temel ihtiyaçlara
yönelik kriterleri kapsamaktad›r. Bu fak-
törleri içeren ve ne düzeyde kalk›nma

gerçeklefltirildi¤ini gösteren çeflitli bileflik
indeksler de hesaplanmaktad›r: beflerî
Kalk›nma ‹ndeksi, Siyasi Özgürlükler ‹n-
deksi ve Hayat›n Fiziksel Kalite ‹ndeksi
bu grupta yer alan baz› çal›flmalard›r.

beflerî sermaye ile iktisadî kalk›n-
ma aras›ndaki iliflkilerin teorik dü-
zeyde tart›fl›lmaya baflland›¤› y›llar-
da Birleflmifl Milletler Kalk›nma
Teflkilat› (UNDP), ülkelerin gelifl-
mifllik düzeylerini ölçmek için
beflerî Kalk›nma ‹ndeksi (Human
Development Indeks-HDI) ad› al-
t›nda çal›flmalara bafllam›flt›r. Bu
çal›flmalarda iktisadî geliflmifllik sa-
dece büyüme h›z›yla de¤il refah se-
viyesini ve kalk›nm›fll›¤› gösteren
di¤er göstergelerle birlikte ele al›n-
maktad›r. Teorik çal›flmalarda da
bir ülkenin geliflmiflli¤i, vatandaflla-
r›n›n sahip oldu¤u imkan ve nite-
liklere ba¤lanmakta, bunu ampirik
bulgular desteklemektedir. beflerî
kalk›nma ile iktisadî geliflme ara-
s›nda her zaman ve her yerde birebir ilifl-
ki kurmak mümkün olmamaktad›r. Özel-
likle baz› geliflmekte olan veya az geliflmifl
ülkelerin iktisadî büyüme konusunda
sa¤lad›klar› baflar›y›, elde edilen refah›n
da¤›l›m›nda sa¤layamad›klar› gözlenmek-
tedir. Ancak baz› istisnai durumlar› göz

ard› edildi¤inde, genel olarak beflerî kal-
k›nma ve iktisadî geliflme aras›nda paralel
bir iliflkinin varl›¤› kabul edilmektedir. 
UNDP taraf›ndan 1990 y›l›ndan itibaren
her y›l yay›nlanan beflerî kalk›nma rapor-
lar›nda, bir toplumun gerçek zenginli¤i,

insanlar›n hofllanaca¤› bir çevreye imkan
veren, sa¤l›kl› ve özgün bir yaflam orta-
m›ndan faydalanabilen vatandafllar ile
sa¤lanabilece¤i s›kl›kla ifade edilmektedir
beflerî kalk›nmay› iki yönüyle ele alan bu
yaklafl›ma göre bilgi, beceri ve sa¤l›k gibi
niteliklere sahip olma beflerî kalk›nman›n

Türkiye’nin
Beflerî Sermaye Potansiyeli
Bir ülkenin iktisadî gücünü, fizikî sermaye varl›¤›yla birlikte beflerî sermaye varl›¤› oluflturur.
Dolay›s›yla bu iki sermaye biçiminin bütünleflmesi gerekmektedir. Bunun yan› s›ra, beflerî sermayenin
nicelik ve niteliklerinin de bütünleflmesi, uyumlu olmas› gerekir. Böylelikle beflerî sermayenin etkin-
li¤i artmaktad›r. Beflerî sermayenin iktisadî aç›dan etkinli¤i nüfusun sahip oldu¤u özelliklere ba¤l›d›r. 

Y r d .  D o ç .  D r .  ‹ b r a h i m  G ü r a n  Y u m u fl a k
K o c a e l i  Ü n i v e r s i t e s i  ‹ . ‹ . B . F .  ‹ k t i s a t  B ö l ü m ü  Ö ¤ r e t i m  Ü y e s i

Türkiye nüfusunun yafl da¤›l›m›na bak›l-
d›¤›nda, genç bir nüfus yap›s›na sahip
olundu¤u görülmektedir. Nüfusunun yak-
lafl›k 1/3’ü 15 yafl›n alt›nda oldu¤u gibi,
yar›ya yak›n› da 25 yafl›n alt›nda bulun-
maktad›r.  Genç nüfusun e¤itim sayesin-
de nitelikli hale getirilmesi durumunda,
beflerî sermaye ve etkinli¤i en üst
seviyeye ç›kar›labilir. Dolay›s›yla Tür-
kiye, öncelikle nüfusun e¤itim seviyesi-
ni art›racak e¤itim yat›r›mlar›na önce-
lik vermelidir. 
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bir yönünü, sahip olu-
nan nitelik ve olanakla-
r›n kullan›labilme im-
kanlar› da di¤er yönü-
nü ifade etmektedir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
her iki yönün de birbi-
rini dengelemesi ge-
rekmektedir. Zira sa-
hip olunan niteliklerin
kullan›lma imkan›n›n
olmad›¤› bir ortamda
bu niteliklerin bir anla-
m› olmasa gerektir.

Beflerî kalk›nma, insanlar›n seçenekleri-
ni art›rma süreci olarak tan›mlanmakta,
uzun ve sa¤l›kl› bir yaflam›, bilgi edinme-
yi ve iyi bir yaflam standard› için gerekli
koflullar›n sa¤lanmas›n› ifade etmekte-
dir. fiüphesiz beflerî kalk›nman›n sonsuz
say›da göstergesi vard›r; ancak ölçmede-
ki zorluklar s›n›rl› say›da gösterge ile ça-
l›flmay› zorunlu k›lmaktad›r. Politik, kül-
türel ve ekonomik özgürlüklerden bafl-
layarak, insan haklar›, bireylerin yarat›c›
ve verimli olmalar›n› sa¤layacak seçe-
neklerinin çeflitlendirilmesine kadar bir
çok boyutu içine alan beflerî kalk›nma
sadece üç boyutu içermektedir. Sadece
üç boyutun dikkate al›nmas›n›n alt›nda,
çok say›da de¤iflkenle çal›flman›n dik-
katleri baflka yönlere kayd›raca¤› ve te-
mel göstergelerin vurgulanamamas› en-
diflesi yatmaktad›r.

Beflerî kalk›nma indeksinin birinci boyu-
tu olan uzun ve sa¤l›kl› yaflam, ortalama
yaflam beklentisi ile ölçülmektedir. Ya-
flam beklentisinin önemi, sa¤l›k ve bes-
lenme ile ilgili olarak iyi bir yaflam›n en
önemli ölçütü olmas›ndan kaynaklan-
maktad›r. Bireylerin sa¤l›k ve beslenme
ile ilgili hizmetler konusunda iyi durum-
da oldu¤u ülkelerde ortalama yaflam sü-
resi di¤er ülkelere göre daha uzun ol-
maktad›r. 

Beflerî kalk›nma indeksinin ikinci boyutu
olan bilgi ve e¤itim ise, bu boyutun en
önemli ve kolay hesaplanabilir gösterge-
leri ile ölçülmektedir: Okur-yazarl›k ve
okullaflma oran›. beflerî kalk›nma indek-
sinin hesapland›¤› ilk y›llarda okullaflma
oran› yerine ortalama e¤itim süresi dik-
kate al›nmaktayd›. 

‹yi bir yaflam sürdürebil-
mek için gerekli kaynaklara
sahip olabilmek, beflerî kal-
k›nman›n üçüncü ve ölç-
mesi en zor olan boyutunu
oluflturmaktad›r. Bu boyut-
la ilgili gerekti¤i kadar gü-
venilir veriler olmad›¤›ndan
ortalama gelir düzeyleri
dikkate al›nmaktad›r. Ülke-
ler aras›ndaki farkl›l›klar› gi-
dermek amac›yla da sat›nal-
ma gücü paritesine göre
hesaplanm›fl kifli bafl›na dü-

flen gerçek gayr-› safi yurt içi has›la ra-
kamlar› kullan›lmakta ve gelirin refah dü-
zeyine olan marjinal katk›s›n› dikkate
alan hesaplamalara gidilmektedir. fiüp-
hesiz bu rakamlar gelirin da¤›l›m› konu-
sunu içermemektedir ancak bu boyutu
mümkün olan veriler ›fl›¤›nda en iyi ölçü-
münü bu rakamlar ifade etmektedir. Ay-
n› flekilde di¤er boyutlar› ifade eden ra-
kamlarda ayn› özelli¤i göstermektedir.
Bu eksikli¤i gidermek üzere beflerî kal-
k›nma indeksinin alt indekslerinde böl-
gesel, kad›n-erkek ve kent-k›r farkl›l›klar›-
n› içeren tablolara da yer verilmektedir.

Beflerî kalk›nma indeksinin oluflturulma-
s›nda kullan›lan veri tabanlar›n›n her y›l
yenilenmesi flüphesiz mümkün de¤ildir
ancak, sürekli iyilefltirmeler yap›lmakta-
d›r. Buna ra¤men indeks de¤erlerinde ve
s›ralamalarda önemli de¤ifliklikler olmak-
tad›r. Bunun en önemli nedeni indeksin
hesaplanmas›nda kullan›lan tekniktir. ‹n-
deksin hesaplanmas›nda kullan›lan tek-
nik nedeniyle özellikle her boyut için ilk
ve son s›radaki ülkelerin ald›¤› de¤erlerin
de¤iflmesi ülkelerin indeks de¤erlerini
etkileyebilmektedir. Buna ilave olarak ve-
ri tabanlar›n›n yenilenmesiyle ortaya ç›-
kan farkl›l›klar ve ortalama e¤itim y›l› ye-
rine okullaflma oran›n›n indekse kat›lma-
s› ve gelir indeksinin oluflturulmas›nda
yeni bir tekni¤in kullan›lmas› ülke s›rala-
malar›nda de¤iflikli¤e neden olmufltur. 
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Beflerî kalk›nma indeksini oluflturan
boyutlar ve bu boyutlar için ülkelerin
ald›¤› de¤erleri de gösteren 2003 ve-
rilerinin kullan›ld›¤› 2005 y›l› indeksi
özet halinde Tablo 1’de gösterilmek-
tedir.

2. Türkiye’nin beflerî 
Kalk›nma Trendi 
Türkiye, 2005 y›l›na ait beflerî kalk›nma
raporunda 0,750 indeks de¤eri ile orta
beflerî kalk›nma düzeyine sahip grubun
alt s›ralar›nda yer almaktad›r. Tablo 2’den
anlafl›laca¤› üzere Türkiye’nin beflerî kal-
k›nma indeksindeki s›ralamas›nda y›llar
itibar›yla bir gerileme söz konusudur. S›-
ralamadaki gerilemeye paralel olarak, or-
ta beflerî kalk›nma düzeyine sahip ülkele-
rin üst s›ralar›ndan orta s›ralar›na gerile-
mesi dikkat çekicidir. Örne¤in 1994-95
y›llar›nda Türkiye, ald›¤› 0,739 ve 0,792’lik
de¤erle en yüksek orta beflerî kalk›nma
düzeyine sahip ülkeler aras›nda iken 2003
y›l›nda ald›¤› 0,735’lik de¤erle orta beflerî
kalk›nma düzeyine sahip ülkeler aras›nda
30. s›raya gerilemifltir. Ayr›ca, 2001 y›l› in-
deksinde, daha önceki indekslerde yer
alan 12 ülkeye yer verilmemifl ve bu du-
rum Türkiye’nin s›ralamadaki yerini yük-

seltmifltir. S›ralamadan ç›kar›lan ülkelerin
baz›lar›, Türkiye’nin üzerinde yer alan ül-
kelerdir. Daha sonra bu ülkelerin indekse
dahil edilmesiyle önceki y›llara göre s›ra-
lamadaki geliflimi daha gerçekçi biçimde
tabloya yans›m›fl ve 96. s›rada yer alm›flt›r.
Türkiye’nin s›ralamada gerilemesinin se-
bepleri aras›nda hesaplama tekniklerin-
deki ve verilerdeki düzenlemelerin rolü
varsa da di¤er ülkelerin Türkiye’ye göre
daha h›zl› ilerleme sa¤lamalar› etkili ol-
mufltur. Özellikle, 2000 ve 2001 y›llar›nda
yaflanan ekonomik krizler nedeniyle kifli
bafl›na düflen gelir miktar›ndaki azalma
nedeniyle, Türkiye’nin GSY‹H indeks de-
¤eri 0.71’den 0.68’e düflmüfl ve s›ralama-
da gerilemifltir. 2004 y›l› indeksindeki e¤i-
tim ve gelir göstergelerinde iyileflmeler
Türkiye’yi 88. s›raya tafl›sa da, 2005 y›l›nda
yenilenen veriler nedeniyle yaflam süresi-
nin k›salmas›, s›ralamada yine gerilemesi-
ne neden olmufl ve 94. s›rada yer alm›flt›r. 

Türkiye’nin beflerî kalk›nma trendinin se-
çilmifl baz› ülkelerle karfl›laflt›r›lmas› Gra-
fik 1’de gösterilmektedir. Tabloda, Türki-
ye ile birlikte Tunus, Endonezya, ‹spanya,
Arjantin, Yunanistan ve Brezilya’n›n 1975-
2001 y›llar› aras›ndaki beflerî kalk›nma in-
deksi trendleri karfl›laflt›r›lm›flt›r. Türki-
ye’nin geliflme trendi oldukça yüksek ol-
mas›na ve Brezilya, Arjantin, Yunanistan
ve ‹spanya ile aras›ndaki fark› azaltmas›na
ra¤men, Tunus’un 2001 y›l›nda gösterdi-
¤i geliflme ile bu ülkenin gerisinde yer al-
m›fl, Endonezya ise Türkiye ile aras›ndaki
fark› oldukça azaltm›flt›r. 

3. Türkiye’nin ‹ller ‹tibar›yla
beflerî Kalk›nm›fll›k Düzeyi
Türkiye için beflerî kalk›nma düzeylerini
belirlemek amac›yla yap›lan çal›flmalarda
illere göre hesaplamalar yap›lm›fl, kent-
k›r ve erkek-kad›n farkl›l›klar› da tespit
edilmifltir. Farkl› veri tabanlar›ndan ve
tekniklerden faydalan›larak yap›lan bu ça-
l›flmalarda farkl› sonuçlara ulafl›lm›flt›r.
Türkiye’nin iller itibar›yla hesaplanm›fl
1999 y›l› beflerî kalk›nma indeksinde ilk
on ve son befl ile ait veriler Tablo 3’de yer
almaktad›r. Tabloya göre, en yüksek
beflerî kalk›nm›fll›k düzeyi Kocaeli ilinde
gerçekleflmektedir. Bu ili Yalova ve ‹stan-
bul takip etmektedir. Üç il aras›nda orta-
lama yaflam süresi ve e¤itim aç›s›ndan
önemli bir farkl›l›k bulunmamakla birlik-
te Kocaeli’nin daha yüksek gelir göster-
gelerine sahip olmas› bu ilin s›ralamada
ön s›rada yer almas›n› sa¤lam›flt›r.

En yüksek ortalama yaflam süresine sahip
il 76,2 y›l ile Bursa ve Sakarya olurken en
düflük ortama yaflam süresi 58,3 y›l ile fi›r-

Grafik 1: Türkiye’nin beflerî Kalk›nma Trendinin Seçilmifl Baz› Ülkelerle Karfl›laflt›rmas›

Kaynak: (UNDP, 2003)’e göre düzenlenmifltir.
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nak’t›r. Ortalama yaflam süresi bak›m›n-
dan Türkiye’de yaklafl›k 18 y›ll›k bir
farkl›l›¤›n oldu¤u ifade edilebilir. Dün-
yada ortalama yaflam süresinin 66,7 y›l
oldu¤u dikkate al›n›rsa Türkiye ortala-
mas›n›n dünya ortalamas›ndan 2,3 y›l
daha fazla, OECD ülkelerinden ise 7,6
y›l daha az oldu¤u görülmektedir. 

E¤itim aç›s›ndan ilgili göstergelere bak-
t›¤›m›zda en yüksek okuma-yazma ora-
n›na sahip iller s›ras›yla % 93,1 ile Yalova
ve ‹stanbul, en düflük il ise % 44,5 ile fi›r-
nak’t›r. Okullaflma oranlar›nda ise en
yüksek de¤eri % 90,5 ile Ankara al›rken
en düflük de¤eri % 28,7 ile fi›rnak almak-
tad›r. Okuma-yazma ve okullaflma oran-
lar› bak›m›ndan dünya ortalamas›n›n %
78,8 ve % 65, geliflmekte olan ülkeler or-
talamas›n›n % 72,9 ve % 61 ve OECD ül-
keleri ortalamas›n›n % 97,5 ve % 87 ol-
du¤u dikkate al›n›rsa % 83,2 ve % 61’lik
oranlar ile Türkiye’nin e¤itim gösterge-
leri bak›m›ndan oldukça geri durumda
oldu¤u görülmektedir. 

Gelir aç›s›ndan en yüksek ve en düflük
seviyeye sahip iller 16503 USD ile Koca-
eli ve 1558 USD ile A¤r›’d›r. ‹ki il aras›n-
da yaklafl›k 10 kat farkl›l›k vard›r. Bu du-
rum bölgeler aras› gelir da¤›l›m›nda ada-
letin sa¤lanamad›¤›n› göstermektedir.

Türkiye için ortalama yaflam süresi 69,0
y›l, okur-yazarl›k oran› % 83,2 okullaflma
oran› % 61 ve ortalama gelir ise 6350
USD olup bu verilerden elde edilen in-
deks de¤eri 0,728’dir. Bu indeks de¤eri
orta beflerî kalk›nma düzeyini ifade et-
mektedir. 

4. beflerî Sermayenin 
Etkinli¤ini Belirleyen 
Faktörler ve Türkiye
Bir ülkenin iktisadî gücünü, fiziki ser-
maye varl›¤›yla birlikte beflerî sermaye
varl›¤› oluflturur. Dolay›s›yla bu iki ser-
maye biçiminin bütünleflmesi gerek-
mektedir. Bu-
nun yan› s›ra,
beflerî sermaye-
nin nicelik ve
nite l ik ler inin
de bütünlefl-
mesi, uyumlu
olmas› gerekir.
B ö y l e l i k l e
beflerî sermaye-
nin etkinli¤ini
a r t m a k t a d › r .
beflerî sermaye-
nin iktisadî aç›-
dan etkinli¤i
nüfusun sahip
oldu¤u özellik-

lere ba¤l›d›r. Nitelikli insan gücünü
beflerî sermaye olarak tan›mlamak, nü-
fusun tüm yönlerini ele almay› gerekti-
rir. Çünkü ilk bak›flta beflerî sermaye ile
iliflkilendirilemeyen baz› hususlar, do-
layl› etkileri sebebiyle insan›n iktisadî
etkinli¤ini ve verimlili¤ini etkilemekte-
dir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, nüfusun nicel
ve nitel özellikleri, beflerî sermayenin
iktisadî etkinli¤ini belirlemede etkili ol-
maktad›r. Nüfusun miktar›ndan baflla-
mak üzere nüfusun yafl ve cinsiyet yap›-
s› gibi özellikleri beflerî sermayenin et-
kinli¤ini belirleyen nicel faktörlerdir.
Nüfusun e¤itim ve sa¤l›kla ilgili özellik-
leri ise, beflerî sermayenin etkinli¤ini
belirleyen nitel özelliklerdir. beflerî ser-
maye, daha ziyade nüfusun nitel özel-
likleriyle ilgilidir. Geliflmekte olan ülke-
lerde nüfusun nicel özellikleri ön plana
ç›karken, geliflmifl ülkelerde ise nüfu-
sun nitel özellikleri göze çarpmaktad›r.
Çünkü nüfusun nicel özellikleri genel
olarak nüfus art›fl h›z›yla ilgilidir ve ge-
liflmekte olan ülkelerde nüfus art›fl h›z›
yüksektir. Nüfusun nitel özellikleri ise
nüfusun sonradan kazand›¤› özellikleri
içerir ve geliflmifl ülkelerin e¤itim ve
sa¤l›kla ilgili göstergeleri oldukça iyi-
dir.  
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Nüfusun miktar›, yafl ve cinsiyet yap›s›,
beflerî sermayenin oluflmas› için gerek-
li altyap›y› sa¤layan en önemli faktörler-
dendir. Di¤er flartlar ayn› oldu¤u takdir-
de, daha genç ve daha büyük nüfusa sa-
hip bir ülkenin beflerî sermayesi daha ge-
nifl ve dinamik olacakt›r. Bu sebeple nü-
fusun büyüklü¤ü ve de genç olma özelli-
¤i beflerî sermayenin etkinli¤ini sa¤layan
önemli nicel özelliklerdir. Nüfusun kad›n
ve erkek olarak ayr›m› da iktisadî aç›dan
önem arz etmektedir. Kad›n nüfusunun
büyüklü¤ü özellikle geliflmekte olan ül-
kelerde kad›nlar›n çal›flmamas› nedeniyle
iflgücü arz›n› daralt›c› etkiler yaratabil-
mektedir.

Tablo 4’de, Türkiye’nin okuryazarl›k ve
okullaflma oranlar› seçilmifl baz› ülkeler-
le karfl›laflt›r›lm›flt›r. Yetiflkin okuryazar-
l›k oran›, ilkö¤retimde okullaflma oran›
ve ortaö¤retimde erkeklerin okullaflma
oran› dünya ortalamas›n›n üzerinde
iken, ortaö¤retimde kad›nlar›n okullafl-
ma oran› dünya ortalamas›n›n alt›ndad›r.
Okullaflma oranlar› aç›s›ndan özellikle
de ortaö¤retimde okullaflma oran› aç›-
s›ndan Türkiye’nin sahip oldu¤u e¤itim
düzeyi, okuryazarl›k oranlar›na göre da-
ha düflüktür. Ayr›ca, Türkiye’nin e¤itim
göstergeleri, Portekiz, Arjantin, Bulgaris-
tan, Yunanistan, Azerbaycan’dan daha
düflük, M›s›r ve ‹ran’dan ise daha yük-
sektir.

Türkiye’de e¤itimin cinsiyet oran› aç›s›n-
dan, okur-yazar olanlar ve olmayanlara

göre geliflimi Grafik 2’de gösterilmekte-
dir. Grafi¤e göre, okur-yazar olanlar içe-
risinde cinsiyet oran› yükselmekte yani
kad›n aleyhine olan durum düzelmekte-
dir. Grafikte dikkati çeken di¤er önemli
bir husus ise, okuma yazma bilmeyenler
içerisinde cinsiyet oran›n›n düflmesidir.
1935 y›l›nda okuma yazma bilmeyen her
100 erke¤e 137 kad›n düflerken 2000 y›-
l›nla her 100 erke¤e 309 kad›n düflmüfl-
tür. Grafikte görüldü¤ü üzere, okur-ya-
zar olanlar› gösteren e¤ri tam eflitlik çiz-
gisine yaklafl›rken, okur yazar olmayan-
lar› gösteren e¤ri tam eflitlik çizgisinden
giderek uzaklaflmaktad›r. Bu durum, er-
keklerin ifl yaflam›nda ve askerlikte bir
flekilde okuma yazmay› ö¤renmesiyle ve
genel olarak okuma yazma bilmeyenle-
rin say›s›n›n azalmas›yla aç›klanabilir.

Yap›lan ampirik çal›flmalara göre, anne
e¤itiminin yükseltilmesi, çocuklar›n iyi
ve sa¤l›kl› beslenmesi, okul öncesi ve es-
nas›nda iyi e¤itim vb. gibi nedenlerden
dolay› baba e¤itimine göre çocuklar›n
niteli¤ini daha fazla art›rmaktad›r. Kad›n
e¤itiminin iktisadî geliflme üzerindeki
olumlu etkisi, istatistiksel olarak erkek-
lerin sa¤lad›¤› etkiye göre daha aç›kt›r.
Ayn› zamanda da, kad›n-erkek aras›nda-

ki e¤itim aç›¤›, iktisadî
geliflmeyi engellemekte-
dir.
Nüfusun miktar›, özellik-
le de yafl yap›s› daha ziya-
de nüfus art›fl h›z›yla ilgi-
lidir. Nüfusu artmayan ve
giderek yafllanan ülkele-
rin beflerî sermayesi dina-
mizmini kaybetti¤i gibi
bu ülkeler, beflerî serma-

yesini ayakta tutabilmek için yapt›¤› har-
camalar› da art›rmak zorunda kalabil-
mektedirler. Özellikle sosyal güvenlik
harcamalar› nüfusu yafll› ülkeler için bü-
yük bir problem teflkil etmektedir. Peter
F. Drucker, önümüzdeki yüzy›lda dikka-
te al›nmas› gereken en önemli fleyin  ge-
liflmifl ülkelerin nüfusunun giderek yafl-
lanmas›n› göstermektedir. Drucker'e gö-
re bir toplumun nüfusunun sürdürülebi-
lirli¤ini sa¤lamak için gereken nüfus ar-
t›fl h›z› 2.1'dir ve geliflmifl ülkelerin hiç
biri bu oran›n üstünde de¤ildir. Bu flart-
larda önümüzdeki 30 y›l içinde geliflmifl
ülkeler emeklilik yafl›n› 79'a ç›karmak
zorunda kalacaklard›r. Emeklilik yafl›n›n
yükseltilmesi ise iflsizli¤i art›rarak daha
farkl› iktisadî problemlerin oluflmas›na
neden olabilmektedir.

Türkiye nüfusunun  iki temel yafl grubu-
na göre (15 yafl alt› ve 65 yafl üzeri) da¤›-
l›m›, 2015 projeksiyonu ve seçilmifl baz›
ülkelerle karfl›laflt›r›lmas› Tablo 5’de gös-
terilmektedir. Bu projeksiyona  göre,
2015 y›l›nda Türkiye’nin  15 yafl alt›ndaki
nüfusunun toplam nüfusa oran› %
31.2’den 25.0’a gerilemekte, 65 yafl üze-
ri nüfusun toplam nüfusa oran› ise %
5.6’dan % 6.7’ye yükselmektedir. 15 yafl
alt› grupta % 6.2’lik gerilemeye ve 65 yafl
üzeri grupta % 1.1’lik yükselmeye ra¤-
men, Türkiye nüfusu 2015 y›l›nda, Porte-
kiz, ‹spanya,  Yunanistan, Bulgaristan,
‹ngiltere ve Japonya’dan daha genç bir
özelli¤e sahip olacakt›r. Bu ülkelerin 15
yafl alt› nüfuslar›n›n toplam nüfuslar›na
oranlar› % 13 ile 15.9 aras›nda, 65 yafl
üzerindeki nüfuslar›n›n toplam nüfusla-
r›na oranlar› ise % 17.8 ile % 26 aras›nda
gerçekleflmektedir.

Grafik 2: Türkiye’de, Okur-Yazar Olan ve Olmayanlar Aç›s›ndan Her
100 Erke¤e Düflen Kad›n Say›s›n›n Y›llar ‹tibar›yla Geliflimi 

Kaynak: (D‹E, 2004) verilerine göre düzenlenmifltir
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Beflerî sermayenin etkinli¤ini belirleyin
di¤er bir faktör de, do¤ufltan veya sonra-
dan kazan›lan beceri ve yeteneklerdir.
Do¤ufltan kazan›lan yeteneklere çok faz-
la müdahale etmek mümkün gözükme-
mektedir. Her ne kadar gen teknolojisi
oldukça geliflmifl olsa da insanlar üzerin-
deki çal›flmalar günümüzde ahlaki aç›dan
do¤ru bulunmamaktad›r. 
Bireyin sonradan kazand›¤› yetenekler,
kendi iste¤iyle gerçeklefltirdi¤i aktiviteler-
le oluflabilece¤i
gibi, çevre faktör-
lerden etkileflim
yoluyla da kazan›-
labilir. Bu durum-
da bireyin tüm
sosyal çevresi,
sonradan kazan›-
lan becerilerin el-
de edinilmesinde
etkili olur.

Geliflmifl ülkeler-
de sonradan ka-
zan›lan beceri-
lerde büyük art›fl
sa¤lan›rken, ge-
liflmekte olan ül-
kelerde do¤ufl-
tan gelen yete-
neklerle yetinil-
mektedir. Zira bu ülkelerde sosyal çev-
re, becerilerin geliflimine uygun bir or-
tam oluflturamad›¤› gibi, kurs ve semi-
nerlerle bilgi ve becerilerin gelifltirilme-
si imkanlar› da k›s›tl›d›r. Becerilerin ge-
lifltirilmesinde ortam›n uygun olmas› da
etkili olmaktad›r. Bu durumda beflerî
sermayenin etkinli¤i üç flekilde belirle-
nir:
- ‹nsan›n do¤ufltan gelen yetenekleriyle,
- ‹nsan›n sonradan kazand›¤› yetenek-
lerle,
- Her iki yetene¤i elde etme ve kullana-
bilme imkanlar›yla.
Burada son olarak söylenmesi gereken,
beflerî sermayenin etkinli¤ini belirleyen

faktörlerin birbirlerinden tam olarak ay-
r›lamayaca¤›d›r. Zira tüm bu faktörler iç
içedir ve birbirleriyle karfl›l›kl› etkileflim
içerisindedirler. beflerî sermayenin et-
kinli¤ini sa¤layan tüm faktörler dinamik
bir yap› oluflturmaktad›rlar. Bir yetenek,
üzerine konulan beceri, e¤itim, sa¤l›k
ve bar›nma koflullar›yla geliflir. Bu yete-
ne¤in geliflimi, nüfusun miktar›, yafl da-
¤›l›m› ve iflgücüne kat›l›m› gibi özellikle-
riyle iktisadî aç›dan etkinlik kazan›r.

Sonuç:
beflerî sermayeyi oluflturan faktörler aç›-
s›ndan Türkiye’nin mevcut durumu ince-
lendi¤inde, özellikle e¤itim konusunda
oldukça olumsuz bir tabloyla karfl›lafl›l-
maktad›r. Sa¤l›k ve gelir düzeylerine ilifl-
kin son y›llarda olumlu geliflmeler izlen-
mekte ancak, e¤itime iliflkin alt gösterge-
ler aç›s›ndan iki husus göze çarpmakta-
d›r. Bunlardan ilki cinsiyet eflitsizli¤inin
yüksek derecede kad›nlar aleyhine olma-
s›d›r. Bu eflitsizlik, e¤itim seviyesi yüksel-
dikçe daha da artmaktad›r. Di¤er husus
ise, okullaflma oranlar› aç›s›ndan görülen
düflük seviyedir. ‹lk ve orta ö¤retim ça-
¤›ndaki nüfusun ancak % 68’i örgün e¤i-

tim kurumlar›na devam etmektedir. So-
nuç olarak Türkiye, benzer gelir seviyesi-
ne sahip ülkelere göre daha düflük e¤i-
tim düzeyine sahiptir.
Türkiye nüfusunun yafl da¤›l›m›na bak›l-
d›¤›nda ise oldukça genç bir nüfus yap›s›-
na sahip olundu¤u görülmektedir. Nüfu-
sunun yaklafl›k 1/3’ü 15 yafl›n alt›nda ol-
du¤u gibi, yar›ya yak›n› da 25 yafl›n alt›n-
da bulunmaktad›r.  Genç nüfusun e¤itim
sayesinde nitelikli hale getirilmesi duru-

munda, beflerî serma-
ye ve etkinli¤i en üst
düzeye ç›kar›labilir.
Dolay›s›yla Türkiye,
öncelikle nüfusun e¤i-
tim seviyesini art›ra-
cak e¤itim yat›r›mlar›-
na öncelik vermelidir.
Bu yap›l›rken de, e¤i-
tim dereceleri aras›n-
da bütünlü¤ü olufltu-
racak bir yap› kurul-
mal›d›r. Öncelikle ilk
ö¤retim ça¤›ndaki nü-
fusun tamam›na e¤i-
tim imkan› sa¤lanma-
l›, daha sonra ise bu-
nun üzerine genel ve
meslek lisesi e¤itimi
ile yüksek ö¤retim ko-
narak piramit biçimde

yap› oluflturulmal›d›r. 
Sonuç olarak, iyi e¤itilmifl bir nüfus, ikti-
sadî geliflmenin önemli kaynaklar›ndan
biri olmakla birlikte, ayr›ca di¤er kaynak-
lar›n etkin kullan›m›n› sa¤layacak bir un-
surdur. E¤itim, iktisadî geliflmenin hem
tohumu hem de çiçe¤idir
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Gelece¤in toplumu, e¤itim sistemlerinin
yetifltirece¤i insan tipine göre flekil ala-
cakt›r. Ülkeler, küreselleflme sürecine
göre e¤itim sistemlerini uyarlama ve kü-
reselleflen dünyan›n evrensel de¤erleri-
ne uygun bir e¤itimi gerçeklefltirme ça-
bas› içindedirler. Bu çabay› ortaya koy-
mada e¤itim yöneticilerine, müteflebbis
insanlara ve e¤itim örgütlerindeki insan
kaynaklar› yöneticilerine önemli görev-
ler düflmektedir. Rekabetçi yönetim,
karmafl›kl›k, örgütsel hiyerarfli, çoklu
kültürel tak›m, ö¤renme ve de¤iflimdir.
E¤itim örgütlerini çevredeki örgütlerle
kalitede rekabet edebilir duruma getir-
mek, ça¤dafl bir hiyerarfliyi oluflturmak,
okullar›n her birini farkl› kültürel ortam-
lar›n etkiledi¤ini göz önünde bulundu-
rarak, ö¤retim ve yönetim stratejileri ge-
lifltirirken her okulu ayr› bir birim ve de-
¤er olarak kabul etmek gerekmektedir.

Hedefi insan davran›fllar›n› olumlu yön-
de de¤ifltirmek olan e¤itimin oda¤›nda
okullar bulunmaktad›r. Okullar›n, de¤i-
flim sürecinden etkilenmemesi düflünü-
lemez. Ayn› zamanda kültürü yayma gö-
revini üstlenen e¤itim kurumlar›n›n, de-
¤iflmenin ve yenileflmenin h›z›na kendi-
ni uyduramamas›, etkiledi¤i toplumlar›n
da yenileflmenin gerisinde kalmas›na se-
bep olacakt›r. 

Türk e¤itim tarihine kuflbak›fl› bak›ld›-
¤›nda, bir fikrî, bir de kurumsal yönü-

nün oldu¤u görülür. Türk e¤itim tarihi-
nin fikirsel yönü zengin ve de¤erlidir. Bu
alanda, insanlar›m›z›n günlük davran›fl-
lar›n› temel ahlâki ilkeler do¤rultusunda
düzenleyen, onlara hemcinslerine ve
milletine daha yararl› olmalar› için yol
gösteren, devletin iyi yönetimi konusun-
da yöneticilerine ›fl›k tutan evrensel ve
insanc›l fikirler ileri sürülmüfltür.
Farabî, ‹bni Sina, Balasagunlu Yu-
suf, Kaflgarl› Mahmut, Kâtip Çele-
bi, Erzurumlu ‹brahim Hakk› gibi
e¤itimciler ve düflünürler, yüzy›l-
lar boyunca e¤itimimizin fikirsel
yönünü gelifltirmifllerdir. ‹bni Si-
na, 200 y›ldan beri bat›l› e¤itimci-
lerin ileri sürdü¤ü görüfllerden bir
k›sm›n› 950 y›l önce ortaya atm›fl-
t›r. Amasyal› Hüseyino¤lu Ali de
540 y›l önce, günümüz pedagojisi-
nin temel ilkelerinden olan çocu-
¤un tan›nmas›, bireysel farkl›l›kla-
ra göre e¤itim yap›lmas›, ö¤ret-
menin ek bir pedagojik çaba ve
yard›m›yla ö¤rencilerin hemen
hepsinin baflar›l› olaca¤› vb. flek-
linde görüfller ileri sürmüfltür.

Osmanl›lar›n kurdu¤u Enderun Mekte-
bi, H›ristiyan tebaan›n çocuklar›n›, nite-
likli bir ö¤retimle, yüzy›llarca devletin en
üst yöneticileri olarak yetifltirmifltir. Kifli-
nin yeteneklerine de¤er verip onlar› en
iyi biçimde gelifltiren Enderun, Türkle-
rin düzenli, kendine özgü bir e¤itim sis-

temi kurup baflar›l› sonuçlar ald›klar›n›
göstermekte ve dünya e¤itim tarihinde
de yer tutmaktad›r. 
Önceleri ilim halkalar› vard›. Medine’de
‹mam Malik’in, Basra’da Hasan Bas-
ri’nin, Kufe’de ‹mam Ebu Hanife’nin. Bu
halkalar›n hepsi kendine özgü bir bilgi
üretim biçim olan özgün birer ekoldü.

Ö¤renci hocas›n›, hoca ö¤rencisini se-
çerdi. Her ö¤renicinin kabiliyet ve kapa-
sitesinin göz önüne al›nd›¤› bir model
geçerliydi. Hiçbir fley kat›, statik, otoriter
ve total de¤ildi. ‹mam Ebu Hanife’ye en
çok itiraz›n en seçkin ö¤rencilerinden
gelmifl olmas›, bu halkalarda bilim öz-

E¤itimsiz Ö¤retim!..
Hedefi insan davran›fllar›n› olumlu yönde de¤ifltirmek olan e¤itim, insandaki iyi ve güzele yönelik
bütün yetenekleri bularak ortaya ç›karmal› ve zararl› olmas› muhtemel temayülleri de önlemelidir.
Ö¤retimin amac› ise bilgidir. Meslekî bilgidir, uzmanl›k bilgisidir. fiimdi sadece, ö¤retimle (ö¤retimin
de paraya dönük yüzüyle) ilgileniliyor. Tercih bu olunca, baflar› olmaz. Ezbercilik bu tercihin zarurî
neticesidir.

Y a fl a r  D e ¤ i r m e n c i
yasardegirmenci4@hotmail.com

Türkiye, bir gün insanl›k düflünce biriki-
mine onurlu, özgün ve ufuk aç›c› bir kat-
k› sa¤layacaksa bunu tek boyutlu, kötü
taklitler üreten bir e¤itim sistemiyle de-
¤il; ‹slâm ve Bat› Medeniyeti birikimini
de, di¤er kültür havzalar›n› da kavraya-
bilen çok boyutlu bir e¤itim sistemi ile
yapacakt›r. Bütün dengeler, insan›n iç
dengesine dayan›r. Dolay›s›yla hedef;
akl-› selim, kalb-i selim ve zevk-i selim
sahibi insan yetifltirmektir. ‹yi insan,
düflünen insan, dengeli insan, sorumlu-
luk ve ideal sahibi insan yetifltirmektir. 
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gürlü¤üne ne kadar  önem verildi¤inin
en güzel ispat›d›r. Çünkü onlar statüleri-
ni devlete, makama, titre, medyaya de-
¤il; ahlâk ile bilgi aras›nda kurduklar›
kopmaz iliflki sayesinde kazand›klar› ‘si-
vil’ teveccühe borçlulard›. Bu sebeple
de, ilme intisap edeceklerde ilk arad›kla-
r› vas›f ‘karakter’ olurdu. 

E¤itim sistemimiz, II. Mahmut’tan bu ya-
na hep ‘devrim’ üstüne devrim geçirdi.
Fakat hikmetinden sual olunmaz, üze-
rinden neredeyse 200 y›l geçti¤i halde
hâlâ bir türlü oturmad›. B›rak›n›z otur-
mas›n›, gün geçtikçe daha berbat bir hal
ald›. 

Ömrünün en de¤erli y›llar›n› okullarda
harcayan üniversite mezunlar›na bak›yo-
rum; istisnalar› bir yana, bilgi, kültür, dil,
bilinç ve düflünce aç›s›ndan gerçekten
ac›n›las› bir irtifa kayb› söz konusu. Yü-
rürlükteki e¤itim sistemi, adeta insanla-
r›n düflünme mekanizmalar›n› had›m
ediyor. Kim bilir, belki de sistemin daha
bafllang›çtan beri üretmeye çal›flt›¤› ‘ide-
al insan tipi’ buydu! 

Gelenekten Kopan 
Gelecek Aray›fl›
Bu günümüzü de¤erlendirirken dünü
bilmek flartt›r. 1920’den sonra e¤itim
sistemimizle ilgili çal›flmalar› kimlerin
yapt›¤›n› bilirsek e¤itim sistemimizin ni-
çin bu duruma düfltü¤ünü daha iyi anla-
r›z. 1924’te ABD’li Prof. John Devey,
1925’de Alman Künhe, 1927’de Belçika-
l› Buyse, 1932’de ‹sviçreli A.Malche,
1934’de ABD’li Mis Parker, 1952 y›l›na
kadar Ord. Prof. Schwartz. 1933 y›l›nda
2252 say›l› kanunla Darül Funun kald›r›l-
m›fl yerine ‹stanbul Üniversitesi kurul-
du. Prof. Malche’nin raporunun ›fl›¤›nda
yap›lan bu reformdan sonra Darülfünun
hocalar› tasfiye edildi. Ö¤retim kadrosu,
Bat›’da tahsil yap›p gelenlerin doktora
yapm›fl olmas›na bakmaks›n›z doçent
olarak tayin edilmesi ve Almanya’dan,

Sistem Nas›l Bozuldu ve Neden Düzelmiyor?

Karahanl›lar, Selçuklular ve Osmanl›la-
r›n ilk zamanlar›nda gerek dini-sosyal,
gerekse müspet bilimler alan›nda bafla-
r›l› ve yararl› ö¤retim yapm›fl olan Med-
reseler de, o dönemlerde son derece
düzenli idiler ve kiflisel yeteneklere, ba-
flar›ya dayan›yorlard›. Halkla kaynaflma-
lar›, ö¤rencilere sa¤lad›klar› imkânlar vs.
günümüz için bile ilginçtir. Fakat,
16.yüzy›ldaki bozulmalardan itibaren
medreseler ve oluflan kat› zihniyet, her
alanda ve e¤itimde fikrî ve kurumsal ge-
liflmeleri engelledi, geciktirdi. E¤itimde-
ki olumsuz etkileri flöyle özetlenebilir. 

• Gerçekleri Dikkate Almayan Re-
form Giriflimleri: Tanzimat y›llar›ndan
itibaren aç›lan Bat› örne¤indeki okullar›-
m›z da kendilerinden bekleneni tam
olarak verememifllerdir. Çünkü, bunlar
aç›l›p kapat›l›rken, programlar› yap›l›p
de¤ifltirilirken ülkenin gerçek ihtiyaç ve
ç›karlar› gözönünde tutulmam›fl, geç-
miflten ders al›nmam›fl, gelece¤e bak›l-
mam›flt›r. Bu okullar insan›m›za madde-
yi tan›y›p flekillendirmeyi yeterince ö¤-
retemedi¤i gibi, tabii ve sosyal çevreleri-
ni, dünyay› da yeterince tan›tamam›fl,
insan›m›za kendisini, milletini, milli
benli¤ini, yurdunu, insan ve millet ola-
rak gerçek amaçlar›n› da tan›t›p ö¤ret-
mekte arzulanan ölçüde baflar›l› olama-
m›flt›r. 

• Ö¤retmenlerimiz Kendilerini
Yenilemiyor: Cumhuriyetin ilk y›lla-
r›nda ö¤retmen okullar› ve baflka e¤i-
tim kurumlar›nda yönetim ve ö¤retim
görevleri yapan bir e¤itimcimiz, ö¤ret-
menlerimizi, “Görgü ve bilgi darl›¤›,
çal›flma ve okuma ifltahs›zl›¤› bu mes-
le¤i en verimsiz ve tats›z bir ifl haline
getiriyor. ‹çlerinde pek de¤erli ve çok
çal›flkan olanlar› da vard›r. Ancak, bir
defa okuldan ç›kt›ktan sonra art›k hiç
okumaya lüzum görmeyenleri, hatta
gazete bile okumayarak dünyada olup
biten ifllere karfl› gözlerini yumup ku-
laklar›n› t›kayanlar› da çoktur” diye ni-
telendiriyor. Bugün de birçok ö¤ret-
menimizin okumad›¤›, bilgilerini art›r-
mak ve yenilefltirmek için çaba harca-
mad›¤› ac› bir gerçektir. 

• Yönetimdeki De¤iflikliklerin
Neden Oldu¤u ‹stikrars›zl›k: E¤i-
tim tarihimizde s›k gözlenen bir olay
da fludur: E¤itim Kurumlar›m›z ve e¤i-
tim politikalar›m›z, ço¤u kez, baz› üs-
tün çaba harcayan Bakanlar›n, e¤itim
yöneticisi ve ö¤retmenlerin gayretleri
ile geliflme göstermifltir. Yönetimdeki
de¤ifliklikler, ne yaz›k ki, zaman za-
man, daha önceki olumlu teflebbüsle-
rin duraklamas›na, hatta terk edilmesi-
ne yol açm›fl, bu istikrars›zl›¤›n e¤itim-
imize büyük zararlar› olmufltur.
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Orta Avrupa’dan siyasi sebeplerle kaçan
profesörlerin görevlendirilmesi ile ta-
mamlanmaya çal›fl›ld›. Darülfünun hoca-
lar› maafls›z, aç, susuz b›rak›l›p ma¤dur
edildi. 

Geçen süre zarf›nda devletin e¤itim sis-
temine pozitivist anlay›fl hakim olmufl-
tur. Pozitivist e¤itim k›ymet hükümleri
vermez. Ahlâktan, idealden, sevgiden,
faziletten, saadetten söz etmez. O sade-
ce maddeyle meflgul olur. ‹nsan› hangi
ideale yöneltece¤iz? Okula gitsen, para
kazand›r›c› branfllar›n bilgilerini ö¤ren-
sen, meslek sahibi olsan. Sonra? “‹nsan”
sadece bu mu demek? fiahsiyeti, bütün-
lü¤ü, dengesi, istikameti, ruhu, kalbi,
zihni, iradesi yok mu onun? Bütün bun-
lar›n hat›rlanmad›¤› bir e¤itim sistemi-
mizin baflar›s›ndan bahsedilebilir mi?
Kabahat e¤itim anlay›fl›m›zda, hayat ve
insan anlay›fl›m›zda. Sebebi olduklar› ne-
ticenin ayn› zamanda flikayetçisidirler.
Araban›n frenlerini kald›r. Ondan sonra
da, ‘Bu araba niye oraya buraya çarp›yor’
diye sebebi oldu¤un halden flikayetçi ol.
Bugün durum budur. Bir Milli E¤itim
Bakan›m›z okullara levhalar ast›rd›¤›
afiflte “Laik davran›fll› insan”, k›saca “La-
ik insan” yetifltirece¤iz diyordu. Böyle
bir kavram, Bat› literatüründe var m›? La-
ikli¤in devlet yap›s›yla ilgili bir kavram
oldu¤unu, Fransa d›fl›nda hiçbir bat›
anayasas›nda bu kelimenin geçmedi¤ini
bilmem söylemeye lüzum var m›? Laikli-
¤i “Milli mefkure” haline getirmeye çal›-
flan bir devlet yetifltirdi¤i nesle milli-dini
düflünce verebilir mi? Milli e¤itim, milli
kültüre ba¤l› e¤itimdir. Devlet e¤itim
sisteminde:
• Hizmet terbiyesi
• Mesuliyet terbiyesi
• Vazife fluuru
• ‹rade e¤itimi 
• fiahsiyet e¤itimi
• Düflünce e¤itimi 
• Ahlak e¤itimi 
• Din e¤itimi

• Dil e¤itimi 
• Tarih e¤itimi 
• Edebiyat e¤itimi 
• Estetik e¤itimi 
• Aksiyon e¤itimi 
• ‹ktisat e¤itimi 
• Siyaset e¤itimi var m›d›r? 
Mutlaka e¤itimle ilgili meseleler günde-
me geldi¤inde bu sorular sorulmal› ve
cevabi uygulamalara geçilmelidir. 

E¤itimsiz Ö¤retimimiz
Ö¤retimin amac› bilgidir. Mesleki bilgi-
dir, uzmanl›k bilgisidir. Peki e¤itimin
amac› nedir? ‹nsan yetifltirmektir. Belirli
özelliklere sahip insan yetifltirmektir.
Kendi kültürümüzün diliyle söyleyelim:
Akl-› selim, kalb-i selim, zevk-i selim sa-
hibi insan yetifltirmektir. ‹yi insan, düflü-
nen insan, dengeli insan, sorumluluk ve
ideal sahibi insan yetifltirmektir. fiimdi
sadece, ö¤retimle (ö¤retimin de paraya
dönük yüzüyle) ilgileniliyor. Tercih bu
olunca, baflar› olmaz. Ezbercilik bu terci-
hin zaruri neticesidir. 

Bir de iflin dinden, dindar insanlardan
korkma, dini okullardan mezun olanla-
r›n baflka bölümlere kabul edilmeme
problemi var. Bat›dan birkaç örnek vere-
yim: ‹ktisat ilminin kurucusu olan Adam
Smith, Oxford’da ilahiyat okudu. Büyük
iktisatç›lardan Turgot, Sarbon’da ilahi-
yat okudu. Sonra Dan›fltay üyesi de, ma-
liye bakan› da oldu. Montesquieu, keflifl
okulundan mezundu. Lock, ilahiyatla
derinlemesine meflgul oldu. Spinoza ila-

hiyat okudu, Hegel de öyledir. Borneu,
önce papazd› sonra matematik profesö-
rü oldu. Bayes, papaz ve matematikçi-
dir. G›oja, önce ilahiyatç›, sonra ekono-
mist, sonra da istatistik ilminin mucidi!
Gioberti, ilahiyat profesörü; ama her ko-
nuya dald› ve 35 cilt eser verdi. Grotius,
önce ilahiyatç›, sonra hukukçu. Gessen-
di, önce rahip , sonra ilahiyat profesörü,
sonra ekonomi profesörü. Goffroy, ön-
ce rahip, sonra tabii ilimler profesörü.
Condorcot, Cizvit e¤itimi gördü, sonra
her fley oldu; iktisat ve matematik alimi,
siyaset adam›. Beccar›a, Cizvit okulunda
okudu, sonra hukukçu ve iktisatç›. Bil-
finger, önce ilahiyatç›, sonra fizikçi ve
devlet adam›. Böyle gider bu. Z’ye kadar
yürürsek sayfalar yetmez. Okuluna gide-
rek, yahut ailesi taraf›ndan yetifltirilerek,
yahut flahsi araflt›rmalar yaparak ilahiyat-
la meflgul olmam›fl bir tek düflünce ada-
m› yoktur Bat›da. Adam Smith’den söz
ettim. Aslen ilahiyatç›-ahlakç›. Ama ikti-
sadî alanda öyle bir eser yaz›yor ki, orta-
l›k sars›l›yor. 16 y›l çal›fl›p birisi ona ce-
vap vermek için bir baflka iktisat eseri
yaz›yor. Babas› Protestan papaz› olan ve
kendisi manevi ilimler akademisine seçi-
len bir devlet adam› Sismondi. Asl›nda
illetli kalmaya mahkum eserlerdi, öyle
de olmufltur. Ama illetsizini, ufuklusunu
yazmak durumunda olan bizler o flah›s-
lara bakmad›k. Düflünce vadisinde yürü-
yece¤imize kaynaktan flüpheye düfltük
ve bir çeflit afla¤›l›k duygusuna kap›ld›k. 
Yanl›fllar, kar topu gibi yuvarlana yuvar-
lana büyüdü; bugünlere öyle geldik.
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fiimdi neresinden tutaca¤›m›z› bilemiyo-
ruz. Alternatif çözümler iflliyor. Ama gi-
diflin yönünü de¤ifltirmeye yetmiyor.
‹mkânlar› çok s›n›rl›, engelleri-s›k›nt›lar›
çok büyük. Bir tarafta e¤itimsiz ö¤retim,
öte yanda televizyon e¤itimi! Bu denk-
lem, test metoduyla çözülmez.

Bütün Meselelerin 
Halli E¤itime Ba¤l›
‹nanç-ideal-aksiyon beraberli¤ini hayat›-
m›z›n temeli haline getirecek olan bir
e¤itim seferberli¤ine muhtac›z. Gökde-
lenler, elektronik aletler, teknolojik
eserler, ‹nternetler vs... ‹nsan bozulmufl-
sa, parçalanm›fl, da¤›lm›fl, yozlaflm›flsa
teknolojik geliflmifllik sadece tehlikeyi
büyütür. Aynen geri zekal›l›kta oldu¤u
gibi. 

Zekas› geliflmeyen bir çocu¤un büyüme-
si, sadece derdini büyütür. Kendi organ-
lar› bile hem kendisi için, hem baflkalar›
için tehlike haline gelebilir. Bir de onun
cihazlan›p silahland›¤›n› düflünün. 
Her e¤itim meselesini ele al›rken iflin bu
taraf› tamamen ihmal edilmifltir. ‹spat
sadedinde çok k›sa bir-iki örnek vere-
yim. 

Menderes “halk›n sevgilisi” olmufl bir li-
derdi. Demokrasiye geçiflte, halk›n ihti-
yaçlar›n› yerine getiriflte, imar sahas›nda
yapt›klar›, yol-köprü çal›flmalar› malum.
Ancak e¤itim-gençlik-üniversite, kültür
ihmal edilmifl veya “asli unsur” olarak
fazla bir fley yap›lamam›fl, “halk›n sevgili-

si” olan Baflbakan as›l›rken millet sadece
göz yafl› dökmüfltür. 

Demirel de¤iflik versiyonlarla ayn› kade-
ri paylaflm›flt›r. Köprüler-barajlar, yollar
yap›lm›fl “‹nsan” ihmal edilmifl, e¤itim,
kültür, gençlik, üniversite meselelerin-
de “sadra flifa” olacak ad›mlar at›lmam›fl,
alt›-yedi defa gidip gelmifl ve ihtilaller-
muht›ralar ortas›nda siyasi hayat›n› sür-
dürmüfltür. 

Özal döneminde ekonomide büyük at›-
l›mlar›n yap›ld›¤›, büyük de¤iflmelerin
gerçekleflti¤i  bir gerçek.  Bu devrede de
e¤itimle ilgili köklü çözümler yap›lma-
m›fl, e¤itime, kültüre, gençli¤e önem ve-
rilmemifl, sonuçta baraj› aflamayan bir
parti durumuna düflmüfltür. Halbuki
“e¤itim”,  Türkiye’nin bir numaral› me-
selesidir. Bütün meselelerin halli ona
ba¤l›d›r. 

Kültürden, inançtan, düflünceden kaçan
nereye gidecek? Bütün dengeler, insa-
n›n iç dengesine dayan›r. E¤er getirdi¤i-
niz e¤itim sistemi, insan›n iç dengesini
bozmuflsa, o sistemin s›hhat kazanmas›
mümkün de¤ildir. E¤itimde, insan›m›za
bilgi yükleyerek de müteflebbis insan ye-
tifltiremeyiz. Bilgi yüklemek bilgisayarlar
için geçerlidir. ‹nsana bilgi yüklenmez.
Bilgi hazmettirilir. Bilgisayar›n gerçek
fonksiyonu insan› hamall›ktan kurtar-
makt›r. Bilgisayara yapt›¤›n›z›, insana
yapmaya çal›fl›rsan›z, insan› ziyan edersi-
niz. 

‹nsan e¤itiminin hassas ve ince emekle-
re ihtiyac› vard›r. E¤itim, son derece kar-
mafl›k (kompleks) bir ifltir. Genellikle
e¤itimde giriflimcili¤i, uzman yetifltirip
istihdam etmek olarak görülüyor. “Uz-
man” yetifltirmek “insan” yetifltirmenin
bir parças›d›r. Küçük bir parças›. Her fle-
yi uzman yetifltirmekten ibaret sayarsa-
n›z, “kaht-› rical” in gayyas›na do¤ru in-
meye devam ederiz. Uzmanl›¤›m›z da
bir ifle yaramaz hale gelir. Bütünün den-
gesi bozulunca, bundan zarar görmeyen
unsur ve uzuv kalmaz. 

Gazali’yi bilmeden Descartes’i ö¤renen,
Mesnevi’yi okumaks›z›n Hamlet’i ezber-
leyen, Kur’an’›n kapa¤›n› açmaks›z›n ‹n-
cil’in ruhunun sindi¤i modern bat› kla-
siklerini deviren gençlerimizle tarihi,
ça¤dafll›¤›, kimli¤imizi ve gelece¤imizi
yakalayabilir miyiz? 

Türkiye bir gün insanl›k düflünce biriki-
mine onurlu, özgün ve ufuk aç›c› bir kat-
k› yapacaksa bunu tek boyutlu kötü tak-
litler üreten bir e¤itim sistemiyle de¤il;
‹slam ve Bat› Medeniyeti birikimini de,
di¤er kültür havzalar›n› da kavrayabilen
çok boyutlu bir e¤itim sistemi ile yapa-
cakt›r. Unutulmamal›d›r ki, gelece¤i be-
lirleyen düflünürler kendi ça¤lar›n› mut-
laklaflt›rarak o ça¤a kendini hapsedenler
de¤il, tarihi gelenekten ald›klar› birikimi
ça¤lar›n›n flartlar› ile harmanlay›p gele-
ce¤in ufuklar›n› zorlayan düflünürlerdir.

Terbiye ‹le Gelifltirilecek
Müteflebbislik
Türkiye’nin meselelerini çözmeye yete-
nekli, araflt›r›c›, düflünen ve düflüncele-
rini uygulayarak kiflisel ve toplumsal ya-
flant›y› olumlu yönde etkileyen bir yap›-
n›n yerleflmesi ve e¤itimcilerin bütün
halkla beraber, onlarla iç içe yaflayarak
giriflimci ruhlar›n heyecan›n› paylaflma-
lar› gerekmektedir. Ancak; e¤itim siste-
mini tek bafl›na, kalk›nmay› sa¤layacak
sihirli bir araç olarak düflünmek gerçek-
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çi bir davran›fl de¤ildir.Yeni e¤itim düze-
ni gelifltirilirken; idari reform çal›flmala-
r›na bafllayarak yönetim, uzmanl›k ve
müflavirlik kadrolar›na ilgili, yetenekli
genç ve dinamik elemanlar›n atanmas›n›
önleyen mevzuat›n kald›r›lmas›, ülkenin
her köflesinde istihdam kapasitesi olufl-
turulacak faaliyetlerin, giriflimlerin h›z-
land›r›lmas›, köy kalk›nmas›n›n temeli
olan ö¤retmen, muhtar ve imam aras›n-
da iflbirli¤inin gelifltirilmesi, iflsizlik ve
sa¤l›k sigortas› gibi sosyal güvencelerin
her kesimde yayg›nlaflt›r›lmas›, iflçi ve
turizm dövizlerinin yat›r›ma dönüfltürül-
mesi, öncelikle ele al›nmas› gerekli ko-
nulard›r. Cumhuri-
yetin ikinci elli y›l›n-
da; Türkiye’nin, bafl
döndürücü bir h›zla
de¤iflen geliflmifl
toplumlara ayak uy-
durabilmesi için, kal-
k›nmay› h›zland›ra-
cak bir e¤itim siste-
mi kurulmas› zorun-
ludur. fiüphesiz; ye-
ni nesillerin, bugüne
kadar çözümlene-
meyen kalk›nma so-
runlar›m›za daha ce-
saretli, daha gerçek-
çi olarak yaklaflmala-
r›, gelifltirilecek e¤i-
tim düzeninin niteli-
¤ine ba¤l› olacakt›r. 

Kalk›nma sorunlar›-
m›z, y›llardan beri tart›fl›lmakta, flikayet
konusu edilmekte, çözümleri için kal-
k›nma planlar›nda yol ve yöntemler öne-
rilmekte, fakat sorunlar ayn› kald›¤›ndan
kitleler için hayat giderek güçleflmekte-
dir. Teklifler; raporlarda, plan ve prog-
ramlarda kald›¤› sürece de sorunlar›n
gittikçe büyümesini önleyecek yol bul-
makta güçlük çekilmektedir. Gelecek
nesillere daha büyük sorunlar b›rakma-
mak için; hükümet ve meclisin harekete

geçmesi ve halkla bütünleflerek çareler
aramas› gerekmektedir. Giriflimci, kat›-
l›mc› e¤itimci kadrolar›n yap›lan teklif,
plan ve programlar› uygulamalar›yla me-
seleler çözülür. 
Bitkilerin suya, ›fl›¤a yöneliflleri gayr-›
iradîdir. Yani bitkilerdeki hareketler,
“Tropizm” ad›n› verdikleri, mekanik k›-
p›rdan›fllardan ibarettir. Bilindi¤i gibi,
hayvanlar›n hayat›nda, “‹çgüdüler” çok
mühim bir yer tutar. Onlar›n hareketle-
ri, “‹radi” de¤il, belli biyolojik ve fizyolo-
jik motivlere ba¤l› olarak otomatik dav-
ran›fl kal›plar biçiminde kendili¤inden
tezahür eder. Ancak insand›r ki, “‹radeli

yarat›lm›flt›r”.
“fiuurdan mah-
rum olan” bir
canl›n›n irade-
sinden söz edi-
lemez. Dini-
miz, fluurun
bulunmad›¤ ›
yerde, “Sorum-
luluk” arama-
m›flt›r. Ancak
fluurdur ki, in-
san›, “Otokriti-
¤e” ve dolay›s›
ile “Sorumlulu-
¤a” götürür. 

‹nsan, kendi
içinde, “Melek-
lerden daha
yüce bir ruh”
ile hayvandan

daha, “Afla¤› canavar›” bir arada tafl›mak-
tad›r. Bu sebepten insan›n iradesi çatal-
l›d›r. ‹nsano¤lu ile “‹yi ile kötü”, “güzel
ile çirkin”, “Do¤ru ile yanl›fl”, “Hak ile
bat›l”, “Helal ile haram” daima yan yana
birlikte bulunurlar. E¤itim sisteminin
amac› da en güzel surette yarat›lan insa-
n› kendi f›trat› içinde tutarak yüceltmek
ve insanlar›n hayvanlaflmas›n› veya hay-
vandan daha afla¤› duruma düflmesini
önlemektir. ‹nsan› hayvan statüsü içinde

Faal, müteflebbis ve giriflimci bir flekilde ye-
tiflen insanlar; yapt›¤› davran›fllardan kendi-
sini sorumlu tutar. Bununla birlikte;
• Hür düflünebilir ve düflüncelere sayg›l›d›r.
• Birden fazla bak›fl aç›s›n›n ve yaklafl›m›n
olabilece¤ini hiç hat›r›ndan ç›karmaz.
• Ö¤retimini, daha çok hangi bilgiyi nere-
den nas›l elde edebilece¤ini ö¤renme üze-
rinde yo¤unlaflt›r›r. 
• Neyi nas›l okuyaca¤›n› do¤ru ö¤renir.
• Neyi ne kadar bildi¤inin fark›nda olur,
haddini bilir. 
• Neyi , kime, ne zaman  ve nerede dan›fla-
ca¤›n› bilir.
• Her ifli ehline sorar ve verir. (Ehliyet ve li-
yakati esas al›r.)
• Kendisini sürekli özde ve ruh plan›nda
yeniler ve mesleki bilgilerini her y›l güncel-
lefltirir. fiekildeki de¤iflmeleri gerçek yeni-
lenme olarak alg›lama yanl›fll›¤›na düflmez.
• ‹kili iliflkilerinde, “Kazand›m, kaybettin”
tutumu yerine diyalo¤a aç›k, uzlaflmac› bir
tutuma sahip olur.
• Beden, ruh ve zihin sa¤l›¤›na bir arada,
denge içinde önem verir. Biyolojik çev-
renin kirlili¤i kadar, ruhtaki ve zihindeki kir-
lenmeye karfl› da duyarl› olur ve gerekli ted-
birleri  al›r.
• Evrensel geçerlili¤e sahip tek sermayenin
yüksek ahlaki de¤erler özellikle fazilet (er-
dem ) ve dürüstlük oldu¤unu akl›ndan hiç
ç›karmaz; tutum ve davran›fllar›nda bunu
prensip edinir.

Giriflimci Yetiflen 
‹nsan›n Nitelikleri
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terbiye etmeye çal›flan e¤itim felsefeleri
baflar›ya ulaflamayan meselelere bo¤u-
lan e¤itim sistemleridir. Hal böyle oldu-
¤u halde siz insan›, iradesini kullanaca¤›
“serbesti”den mahrum ederseniz, onu
tahakküm alt›nda tutarsan›z, problem
çözen, müteflebbis, faal insanlar yerine
problem üreten insanlar yetifltirirsiniz. 

‹nsan›m›z›n kabiliyetlerini ortaya koy-
madan veya onlara yeteneklerini uygula-
yacaklar› serbest bir ortam haz›rlamadan
e¤itimde giriflimcili¤i elde etmek imkân-
s›zlafl›r. Bisiklete binmeden bisikletin
kullan›lamayaca¤›, suya girmeden yüz-
me ö¤renilemeyece¤i gibi sadece tan›m-
lamalarla, teorik bilgileri vermekle, in-
ternet ortam›nda baz› bilgi ve bulgulara
ulaflmakla e¤itim de olmaz, giriflimcilik-
te… Bir aflç› ne kadar güzel yemek yap-
mas›n› bilirse bilsin, en güzel malzeme-
lere sahip, yeme¤i piflirmifl olsa dahi
kendi yemek yemedi¤i müddetçe karn›
doymaz. E¤itim ve giriflimcili¤i, di¤er bir
ifade ile, “ Terbiye müteflebbisli¤i” elde
etmek, ferdi farkl›l›klar› kaale alan, ona
ülkenin kalk›nmas›n›n vatandafl›n e¤iti-
minden geçti¤i, toplumun insan gücü
ihtiyac›n›n dengeli ve bütünlük içinde

verilmesi gerekti¤i fluurunun verilmesiy-
le mümkündür. Müteflebbis ruhu geliflti-
recek e¤itimde, e¤itim kurumlar› ile bu
kurumlar›n sosyal, siyasal ve ekonomik
çevre aras›ndaki iliflkiler ve etkileflimi
kurmak önemlidir. P›s›r›k, pasif, ât›l,
enerjisini ve kendine güvenini kaybet-
mifl insanlarla giriflimcilik çok zordur.
Sorumluluk duygusuna sahip, kal›c›
eser vermeye talip, kaliteli ve vas›fl› in-
sanlarla halledilmeyecek problem ol-
maz. Necip Faz›l,  “Benim olmad›¤›m
(bulunmad›¤›m) cemiyet yoktur.” Di-
yor. Meydan okur gibi, “Durun kalaba-
l›klar bu cadde ç›kmaz sokak.” hitab›yla
yanl›fllar›n üstüne gidiyordu.
Giriflimcili¤e yönelik e¤itimde yap›lmas›
gerekenleri k›saca maddelefltirirsek; 
1) Ekonomik  kalk›nman›n gerektirdi¤i
insan gücünü yetifltirmek,
2)  Demokrasi e¤itimi ile vatandafllar›n
iyi münasebetler ve etkileflim içinde bir-
birleriyle dayan›flmalar›n› sa¤lamak ve
onlar› aktif hale getirmek,
3) Kültürel e¤itimde kendi de¤erlerine
sahip aidiyet duygusu tafl›yarak bu mille-
tin, bu ülkenin ve bu devletin mensubu
oldu¤unun fluurunda, “Biz kalarak de-
¤iflmek” veya, “De¤iflirken biz, kalmak!” 

4) Kendini ilmi ve teknolojik geliflmele-
re aç›k tutarak bütün geliflmelerini takip
etmek,
5) Teknolojinin emrine girmeyip, onu
idealleri u¤runda kullanmak

‹nsanda iyi ve güzele yönelebilecek bü-
tün yetenekleri bularak ortaya ç›kar-
mak,  zararl› olmas› muhtemel temayül-
leri de önlemek e¤itimin en önemli gö-
revlerindendir. 

fiu halde e¤itimin temelinde faal olma,
müteflebbis olma, giriflimci olma vard›r.
Muhatab›n› bask› alt›nda tutan kabiliyet-
leri yok eden, insandaki ferdi veya sosyal
faaliyet sahas›n› daraltarak mevcut po-
tansiyelini harekete dönüfltürmeyen e¤i-
timin baflar›l› olmas› mümkün müdür?
E¤itimin bir bütün halinde insan›n gelifl-
mesine yard›mc› olmas› gerekmez mi?
E¤itim, insanda flahsiyetin oluflmas›n› fle-
killendirir. Olumlu ve erdeme dayal› dav-
ran›fl, tutum ve al›flkanl›klar kazand›rma
süreci de¤il midir? Bunlar› verecek or-
tam haz›rlanmaz ise neticelerin nereye
varaca¤›n› tahlil edelim. Unutmayal›m ki
büyük yang›nlar küçük k›v›lc›mlardan
veya basit kontaklardan ç›k›yor. 
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E¤itim, sosyal devletin vermesi gereken en
önemli hizmetlerin bafl›nda geliyor. Peki
e¤itim-ö¤retim sadece devlete mi b›rak›lma-
l›?... Liberal ekonomi anlay›fl›na sahip hiçbir
ülkede bu soruya ‘evet’ yan›t› verilmiyor.
Özel kurum ve kurulufllar, günümüzde e¤i-
tim-ö¤retim alan›nda da varl›klar›n› gösteri-
yor. Bir çok ülkede devlet kurumlar›yla re-
kabet ediyorlar. Türkiye’de devlet kendisi
e¤itim alan›ndaki hizmetlerini günden güne
iyilefltirmeye çal›fl›rken, e¤itimdeki bir çok
alan da özel sektöre aç›lm›fl durumda. Okul
öncesi e¤itimden üniversiteye, dershaneler-
den kurslara kadar  art›k özel sermayeli ku-
rulufllar e¤itim-ö¤retimin her alan›nda reka-
bet ediyorlar. 
E¤itim alan›nda h›zl› mesafe almak isteyen
Ak Parti hükümeti, özel okullar›n önünü aç-
mak için geçen y›l önemli KDV indirimi de
yapt›. E¤itimdeki KDV, 1 Ocak 2005’ten iti-
baren yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi. Bu
karar›yla hükümet,  bir taraftan özel sektörü
e¤itim yat›r›mlar›na teflvik ederken, e¤itimle
ilgili problemlerin çözümü için de kestirme
bir yol oluflturdu. Hükümetin, e¤itimde
özel sektörün bulunmas›na neden bu kadar
önem verdi¤ini anlamak için e¤itimin duru-
munu yans›tan baz› rakamlara  göz atmak
yeterli.

Problem Büyük
Bugün Türkiye’de hâlâ 8 bin 325 okulda il-
kö¤retim ö¤rencileri birlefltirilmifl s›n›flarda
e¤itim görüyor. Halen okul bafl›na bir fen la-
boratuar› bile düflmüyor. 1,324 ö¤renci tek
bir laboratuardan yararlan›yor. Bilgisayar la-

boratuar› aç›s›ndan durum daha da iç karar-
t›c›. Yaklafl›k 8 bin 500 ö¤renciye bir bilgisa-
yar laboratuar› düflüyor. ‹lkö¤retimde ders-
lik aç›¤› onbinlerle, ortaö¤retimde derslik
aç›¤› ise binlerle ifade ediliyor. 
Devlet bütçeden ay›rd›¤› kayna¤› ne kadar
art›rmaya çal›flsa da k›sa vadede e¤itimin so-
runlar›n› çözmesi zor görünüyor. Bu yüz-
den de özel e¤itim yat›r›mlar›n› teflvik ede-
rek kaliteyi yükseltmek de tek çare olarak
görülüyor. 

Pastadaki Paylar› Az 
E¤itimde ‘özel’ damgas› tafl›yan kuru-
lufllar›n a¤›rl›¤› gittikçe art›yor. Millî
E¤itim Bakanl›¤› henüz 2005-2006
ö¤retim y›l›ndaki istatistikleri ortaya
koymasa da 2004-2005 ö¤retim y›l›n-
daki rakamlar özel sektörün e¤itim-
deki pay›n›n hangi noktalara geldi¤i-
ni gözler önüne seriyor. Türkiye’deki
toplam 53 bin 556 ö¤retim kurumun-
da 17 milyon 500 bin ö¤renci var. Bu
ö¤rencilerden ancak 2 milyon 105 bi-
ni özel e¤itim kurumlar›ndan yararla-
n›yor. Okul öncesi e¤itimden ortaö¤retime,
özel dershanelerden özel kurslara kadar bü-
tün kurumlardaki ö¤renci say›s›n› yans›tt›¤›
düflünülürse bu oldukça düflük bir rakam.
Rakamlar›n detay›na inip resmi daha da net-
lefltirmek mümkün. 

‘Dünya Standartlar›n›n 
Gerisindeyiz’
Okul öncesi e¤itim gören 434 bin 771 ö¤-
rencinin yaln›zca 17 bin 696’s› özel nitelikli

kurumlara gidiyor. ‹lkö¤retim ça¤›ndaki 10
milyon 565 bin ö¤rencinin 172 bin 348’i özel
okullarda okuma imkân›na sahipken, orta-
ö¤retimdeki 3 milyon 39 bin ö¤renciden 71
bin 253’ü özel okullarda e¤itim görüyor. 
Özel E¤itim Kurumlar› Birli¤i Baflkan› ve Bi-
rikim Koleji Sahibi Mehmet Baran, Türki-
ye’de özel e¤itimin, e¤itimden ald›¤› pay›n
dünya standartlar›n›n gerisinde oldu¤unu
vurguluyor. “Yapt›¤›m›z hesaplara göre özel

kurumlar›n e¤itimden ald›¤› pay Türkiye’de
yüzde 2 civar›nda. Bu oran Avrupa ülkelerin-
de yüzde 10-12 aras›nda de¤iflirken, Rus-
ya’da bile yüzde 8” diyor.  

Yasa Dar Geliyor
E¤itim-ö¤retim hizmeti veren özel sektörün
en büyük s›k›nt›s› devletin özel okullaflmaya
yeterince destek vermemesi. Bunun için
özel okullar›n sahipleri 
resmi okullara tan›nan haklar›n kendilerine

E¤itimde Özel Sektör
Devlet, bütçeden ay›rd›¤› kayna¤› ne kadar art›rmaya çal›flsa da, k›sa vadede e¤itimin problemlerini
çözmesi zor görünüyor. Bu yüzden de özel sektörün e¤itime yat›r›m yapmas› tek çare olarak gündeme
geliyor. Yap›lan hesaplamalara göre, özel kurumlar›n e¤itimden ald›¤› pay Türkiye’de yüzde 2 civar›n-
da. Bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 10-12 aras›nda de¤iflirken, Rusya’da bile yüzde 8 seviyesinde.  

F a t m a  B e y z a  U ç a r
f a t m a b e y z a @ y a h o o . c o m . t r

Hükümet e¤itimdeki ‘özel sektör’ pay›n›
art›rmak istiyor. 1 Ocak 2005’ten geçerli
olan KDV’deki 10 puanl›k indirim bile özel
e¤itimcileri  memnun etmifl de¤il. Halen
yüzde 8 olan özel e¤itimdeki KDV’nin en
az›ndan ilk etapta yüzde 4’e çekilmesini
istiyorlar. Milli E¤itim Bakan› ise bu iste-
¤e kulak t›kamad›. Özel e¤itimde yüzde 1
KDV’yi telaffuz etmeye bafllad›.
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verilmesini istiyor. ‘Kaliteli ve nitelikli bir
nesil’ yetifltirmek istediklerini söyleyen özel
e¤itimciler,  sorunlar›n› ekonomik ve aka-
demik olmak üzere ikiye ay›r›yorlar. Akade-
mik sorunlar›n temelinde yatan ise 36 y›l
önce ç›kan kanun yat›yor. Bu kanunun ken-
dilerine dar geldi¤ini belirten özel e¤itimci-
ler asl›nda 2 y›l önce bir taslak haz›rlad›lar
ama bakanl›kta görüflülmedi bile. Mevcut
kanun özel e¤itimcilere o kadar dar geliyor
ki; okulun herhangi bir yerini kütüphane
yapmak isterken bile bakanl›ktan izin almak
zorundalar.

‘KDV Daha da ‹ndirilsin’
Özel e¤itimcilerin sorunlar›n›n önemli bir
bölümü de ekonomik. Devletin özel e¤itimi
teflvik etmedi¤ini belirten özel e¤itimciler,

resmi okullara tan›nan baz› teflviklerden de
yararlanmak istiyorlar. En büyük taleplerin-
den birisi ise resmi okullarla ayn› kefeye ko-
nulup, elektrik ve su gibi girdilerinin süb-
vanse edilmesi... Ö¤retim ücretinden al›nan
KDV de resmi okullarla özel okullar aras›n-
da haks›z rekabet oluflturuyor. Ak Parti hü-
kümeti, 1 Ocak 2005’ten geçerli olmak üze-
re KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e çekerek
bu konuda önemli bir ad›m att› ama özel
okul sahiplerine göre bu yeterli de¤il. Özel
e¤itimcilerde KDV’nin yüzde 4’e indirilmesi
beklentisi var. Bu olmazsa bile bir ö¤renci-
nin devlete olan yaklafl›k 1,500 dolarl›k ma-
liyetinin veliye ödenmesi önerisi de bakanl›-
¤a sunulmufl durumda. Öz E¤itim Kurumla-
r› Birli¤i Derne¤i Baflkan› Mehmet Baran,
“Biz devletin s›rt›ndan ö¤renci bafl›na 1-1.5
milyar dolarl›k bir yükü kald›r›yoruz. Devlet
bu rakam› veliye ödeyerek özel okullardaki
e¤itimi teflvik edebilir” diyor. 
“Özel okulculuk bir aflk meselesidir” diyen
Baran flöyle konufluyor: “Biz de herhangi
bir ticari  kurulufl gibi vergilerimizi ödemek
ve arsa bulmak v.b. bir ton s›k›nt›yla u¤rafl-
mak zorunday›z. Özel okulculuk bir aflk me-
selesi. Özel okullar›n yüzde 90’› kâr etmez-
ler. Zaten bir çok özel okul sahibi ifladam›,
di¤er flirketlerinden okullar›na para aktar›r-
lar. Bu sektör bir ifladam›n›n kâr amac›yla gi-
rece¤i bir sektör de¤il. Elektrik kulland›¤›-
n›zda en pahal›dan ödersiniz. Oysa bir sana-
yi iflletmesi bile sanayi tarifesinden elektri¤i-
ni öder.”
Hükümet son yapt›¤› de¤ifliklikle özel okul
yat›r›mlar›n› teflvik etmek için vergi muafi-
yeti getirdi. Yap›lan düzenlemeye göre yeni

aç›lan özel okullardan 5 y›l kurumlar vergisi
al›nmayacak. Ayr›ca teflvik kapsam›ndaki 49
ilde de e¤itim yat›r›mlar› için bedelsiz arsa
tahsisi de mümkün.” 

Dershaneler Art›yor 
Türkiye’de hem resmi, hem de özel e¤itim-
ö¤retim kurum ve kurulufllar›n›n tamamla-
y›c›lar›ndan birisi dershaneler... Özellikle
üniversite s›navlar›na haz›rl›kta neredeyse
her ö¤rencinin kap›s›n› çald›¤› özel dersha-
nelerin sistemdeki a¤›rl›¤› günden güne ar-
t›yor. Eskiden büyük flehirlerde say›lar› par-
makla say›lacak kadar az olan özel dersha-
nelere bugün Anadolu’nun neredeyse her
ilinde rastlamak mümkün. 
Türkiye genelinde, 2004-2005 ö¤retim y›l›n-
da 2 bin 984 özel dershane rekabet ediyor.
Rakam Türkiye için önemli gibi görünse de
komflumuz Yunanistan’da 5 bin, Japonya’da
30 bin özel dershanenin bulundu¤unu be-
lirtmekte yarar var. Türkiye’deki yaklafl›k 3
bin özel dershanelerdeki ö¤renci say›s› ise
784 bin 565’e ulaflt›. Özel dershanelerde ö¤-
retmen say›s› ise 30 bin 737.
Ankara Ticaret Odas›’n›n yay›nlad›¤› rapora
göre, dershane ücretleri 2 ila 8 milyar lira
aras›nda de¤ifliyor. 2004-2005 ö¤retim y›l›n-
da s›rf dershanelerin e¤itimden alaca¤› pa-
y›n 3 katrilyon liray› aflaca¤› tahmin ediliyor.
Raporda flöyle deniliyor: “Kalite artt›kça, s›-
n›f mevcudu düfltükçe, iyi ö¤retmenler eliy-
le e¤itim verildikçe; ailelerin fedakarl›k kat-
say›lar› ile birlikte 2 milyar liradan bafllayan
fiyatlar da katlanarak art›yor. Baz› dershane-
lerin fiyatlar› özel üniversitelerin y›ll›k fiyat-
lar›yla bile yar›fl›yor.”

Hükümet özel e¤itim kurumlar›ndaki
KDV’nin daha da indirilmesi talebine as-
l›nda kulak t›kam›yor. Bütçe flartlar› elve-
rirse bunu yapmak niyetinde. Geçti¤imiz
günlerde Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çe-
lik, özel okullarda yüzde 8 olan KDV'nin
yüzde 1'e indirilmesi gerekti¤ini aç›klad›.
Daha önce de e¤itimdeki vergileri tart›fl-
maya açan ve Maliye Bakan› Kemal Una-
k›tan'dan destek isteyen Çelik, konuyu
gündemde tutuyor.  Maliye Bakanl›¤›'na
bir yaz› gönderen Çelik'in istedi¤i teflvik-
ler flöyle:
• Tüm özel okullar için gelir ve kurum-
lar vergisi istisnas› uygulanmal›. 
•  Özel okul yapt›rmak isteyenlere be-
delsiz arsa tahsis edilmeli. 
•  Özel okullardan ruhsat harc› aç›l›flta
al›nmal›. 
• Yüzde 100 yat›r›m indirimi sa¤lanmal›.
• Özel okul harcamalar› gelir vergisi
matrah›ndan düflülebilmeli. 
• Özel okul ö¤rencilerine faizsiz kredi
aç›lmal›. 

KDV ‹ndiriminde 
Söz Maliyenin...
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Sanc›l› Geliflim 
Özel dershaneler bugün sistemde önemli
bir yere sahip ama, geliflimleri oldukça san-
c›l› oldu. Dershaneler, 1965’te ç›kart›lan 625
say›l› yasa ile yasal güvence alt›na al›nd›. Ya-
sal zemine oturtulmalar›n›n üstünden 10 y›l
geçmemiflti ki, 1974’te dönemin Milli E¤itim
Bakan› Mustafa Üstünda¤ taraf›ndan kapat›l-
malar› gündeme getirildi. Kapat›lma gerek-
çeleri ise e¤itimde f›rsat eflitsizli¤i yaratmala-
r›yd›. Bu kapat›lma giriflimini atlatan özel
dershaneler, ikinci olarak ise 12 Eylül askeri
ihtilalinde hedef tahtas›na konuldu. Zama-
n›n Cumhurbaflkan› Kenan Evren’in de des-
te¤ini alarak harekete geçen dönemin Milli
E¤itim Bakan› Hasan Sa¤lam, yasa ile kurul-
mufl kurumlar› genelge ile kapatmaya çal›flt›
ama olmad›. Konu Dan›flma Meclisi’ne geti-
rildi. Uzun tart›flmalar›n ard›ndan Dan›flma
Meclisi kapatma karar›n› reddetti. Meclisin
karar›n› Milli Güvenlik Kurulu veto etti. Ku-
rul, 625 Say›s› Özel E¤itim Kurumlar› Yasa-
s›’ndaki baz› maddeleri de¤ifltiren ve özel
dershanelerin bir y›l içinde kapat›lmas›n›
öngören yasay› 16 Haziran 1983’te kabul et-
ti. 
Bu yasaya göre 1 A¤ustos 1984’te kapat›lma-
s› gereken Türkiye’deki özel dershaneleri
ipten alan kararda ise Turgut Özal’›n imzas›
var. Özal Hükümeti, 11 Temmuz 1984 tarih-
li ve 3035 say›l› yasa ile özel dershanelerin
faaliyetlerine devam etmelerini sa¤lad›.
1988 y›l›na gelindi¤inde özel dershaneler
bu kez dönemin Milli E¤itim Bakan› Hasan

Celal Güzel’in fitilini ateflledi¤i bir tart›flma-
n›n konusu oldu. 1990’l› y›llara gelindi¤inde
Çiller Hükümeti döneminde de özel ders-
haneler ile ilgili tart›flmalar yafland›. 
Son y›llarda dershanelerin art›k e¤itim siste-
mindeki yeri tart›fl›lm›yor. Zaman zaman ba-
z› çatlak sesler ç›ksa da, arz-talep dengesinin
yaratt›¤› kurumlar olan dershaneler art›k da-
ha cesur yat›r›mlarla yollar›na devam ediyor. 

Alternatif ‹stihdam
Özel dershanelerin kurucular›, sahipleri ve
iflletmecileri a¤›rl›kl› olarak ö¤retmenler...
Özel dershaneler ayn› zamanda önemli bir
istihdam imkân› da sa¤l›yor. Devlet okulla-
r›ndaki ücretinin azl›¤›ndan yak›nan bir çok
ö¤retmen dershanelerde çal›flmay› tercih
ederken, emekli olan bir çok ö¤retmen de
ikinci bir ifl olarak dershanelerde çal›flma
hayat›n› sürdürüyor. Türkiye’de ilkö¤retim
ve ortaö¤retimde yaklafl›k 600 bin ö¤ret-
men çal›fl›rken, özel dershanelerde çal›flan
ö¤retmen say›s› ise 30 bini geçiyor.  Özel
dershanelerde çal›flan ö¤retmenlerin 10 bi-
ni emekli ö¤retmen iken 10 bini ise devlet
okullar›ndan istifa ederek özel dershanelere
geçmeyi tercih eden ö¤retmenlerden olu-
fluyor. Stajyerlikten sonra özel dershane
kadrolar›na geçen genç ö¤retmenlerin ders-
hanelerdeki say›s› ise 5 bini buluyor. 

Krizler Vurdu
Dershaneler de özel okullarla benzer sorun-
lara sahip. Zaten ayn› yasa kapsam›nda ida-
re ediliyorlar. Özel okullarda oldu¤u gibi

KDV yüzde 8’e indirildi ama onlar da daha
büyük bir indirim bekliyorlar. Yaflanan son
ekonomik krizde oldukça güç yitiren ders-
hanelerden çok say›da kapanan da oldu.
Özel Dershaneler Birli¤i Baflkan› ‹brahim
Ar›kan yapt›¤› aç›klamada, “Ekonomik kriz
dönemlerinde ö¤renci say›s›nda düflüfl ol-
masa da veliler maddi zorluklar nedeniyle
taksitlerini ödeyemiyor. Tahsilat yapamayan
dershaneler de zor durumda kal›yorlar. Her
y›l yaklafl›k 20 dershane kapan›yor” diyor. 

1,925 Sürücü Kursu Var
Özel e¤itim kurumlar›, özel okullar ve ders-
hanelerle s›n›rl› de¤il elbette. Türkiye’de
‘yayg›n e¤itim’ kapsam›nda özel kurslar,
motorlu tafl›t sürücüleri kurslar› ve muhtelif
kurslar da özel e¤itim kurumlar› olarak de-
¤erlendiriliyor. Türkiye’deki özel kurslar›n
say›s› 3 bin 704’e ulaflm›fl durumda.  Burada
tam 1 milyon 59 bin ö¤renci e¤itim-ö¤retim
görüyor. H›zl› bir flekilde artan sürücü kurs-
lar›n›n say›s› ise 2004-2005 ö¤retim y›l›nda
bin 925’ e ulaflt›. 

ÖZEL E⁄‹T‹M KURUMLARI (2004-2005 ö¤retim y›l›)

E¤itim kademesi Okul say›s› Ö¤renci say›s› Ö¤retmen say›s›

Okul öncesi e¤itim 567 17,969 1,437

‹lkö¤retim 676 172,348 18,003

Ortaö¤retim 650 71,253 8,972

Genel ortaö¤retim 630 70,163 8,888

Mesleki ve teknik ortaö¤retim 20 1,090 84

ÖRGÜN E⁄‹T‹M 1,893 261,570 28,412

Özel dershaneler 2,984 784,565 30,537

Özel kurslar 3,704 1,059,147 15,313

Motorlu tafl›t sürücüleri kurslar› 1,925 868,251 11,966

Muhtelif kurslar 1,779 190,896 3,347

YAYGIN E⁄‹T‹M 6,688 1,843,712 45,850

GENEL TOPLAM 8,581 2,105,282 74,262

Kaynak: Milli E¤itim Bakanl›¤›

Türkiye’de Anayasa’n›n 130’ucu madde-
sine göre devlet üniversitesi ve vak›f üni-
versitesi d›fl›nda özel üniversite kurmak
mümkün de¤il. Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, ekim ay›n›n bafl›nda Bahçefle-
hir Üniversitesi’nde yeni akademik y›l›n
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada YÖK’ü özel
üniversite aç›lmas›n› engellemekle elefl-
tirdi. Erdo¤an, “E¤itime özel sektörü
sokmak istiyoruz, önümüzü kesiyorlar.
Hayatlar›nda iki koyun gütmedikleri için
anlam›yorlar. Kafalar› basm›yor” dedi. Bu
sözler YÖK’ün sert tepkisine neden ol-
du. YÖK Baflkan› Prof. Dr. Erdo¤an Te-
ziç,  “Akademik hayat müdahale kald›r-
maz. Dünyan›n hiçbir yerinde siyasiler
üniversiteleri tu kaka etmezler” diyerek
sorumluluk ça¤r›s› yapt›. Teziç, özel üni-
versite açmak için Anayasa’y› de¤ifltir-
mek gerekti¤ini belirtti. 

Özel Üniversite Polemi¤i
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Karma e¤itim, y›llard›r okullar›m›zda uy-
gulan›yor. Millî E¤itim eski Bakan› Metin
Bostanc›o¤lu, dünyada tam da karma
e¤itim sorgulan›rken, Temmuz 2000 y›-
l›nda bütün okul ve hatta kurslara karma
e¤itim mecburiyeti getirdi. El Mersin’e
giderken bizde tersine gitme karar› ve-
rildi. Karma e¤itim, bizde hiçbir zaman
araflt›rma konusu olmad›. Âdeta bir ta-
bu. Kad›nlar›n toplumun üst kademele-
rine yükselememesi, baflar›s›z olmas›
önemsenmiyor, okullarda k›zlar›n cinsel
tacize u¤ramas› görmezden geliniyor.
Çünkü ideolojik bir e¤itim anlay›fl› söz
konusu. 

Pragmatist bir anlay›fla sahip olan bat›da,
her tabu gibi, karma e¤itim sorgulan›yor
ve son on y›ld›r ayr›lma trendi yaflan›yor.
Uzun y›llar Alman, ‹ngiliz ve Amerikal›
e¤itimcilerin karma e¤itim üzerine yap-
t›¤› incelemeleri, Yüzy›l›n Pedagojik
Yanl›fl› Karma E¤itim isimli kitapta topla-
d›m. Kitap, karma e¤itimin bat›da nas›l
sorguland›¤› ve tart›flmalardan ç›kan so-
nuçlar› irdeliyor. 

Avrupa ve Amerika’da 
Karma E¤itim Tart›flmalar›
Karma e¤itimin Avrupa ve Amerika’da

90’l› y›llardan beri masaya yat›r›ld›; tart›-
fl›ld› ve flimdi ö¤rencileri ay›rma trendi
yaflan›yor. Ülkemizde kamuoyu, bat›daki
karma e¤itim tart›flmalar›ndan ha-
bersiz. MEB, karma e¤itim, kusur-
suzmufl ve erkeklerin , özellikle
de k›zlar›n iyi yetiflmesine zarar
vermiyormufl gibi davranmakta-
d›r. Halbuki karma e¤itim, 1960’l›
y›llarda toplumda kad›n-erkek
eflitli¤ini sa¤layacak bir reform
olarak sunulmufltu. Aradan geçen
bunca y›la ra¤men toplumda kari-
yer yapma ve para kazanma konu-
lar›nda kad›n-erkek eflitli¤i sa¤lan-
mad›, aksine artt›. Yeni araflt›rma-
lar, karma e¤itimin kad›nlar›n ye-
tiflmesine zarar verdi¤ini ortaya
koydu.

Der Spiegel Dergisi: 
En Büyük Pedagojik
Yanl›fl
Bir nesil 20 senedir. Bir sosyal program;
toplumda 20 sene içinde netice verir.
1960’l› y›llarda bat›da,  devlet okullar›na
karma e¤itim mecburiyeti getirildi.
1980’li y›llar›n sonuna gelindi¤inde top-
lumda kad›n-erkek eflitli¤inin sa¤lanma-
d›¤› görüldü. Bunun üzerine karma e¤i-

tim, sorgulanmaya bafllad› ve bu araflt›r-
malarla ilgili bir çok yay›n yap›ld›, yap›l›-
yor. Almanya’n›n çok satan, haftal›k der-

gisi Der Spiegel, karma e¤itimle ilgili bir
araflt›rma yapt› ve e¤itimi masaya yat›rd›.
Dergideki bafll›k flöyle: “Karma e¤itim,
60’l› y›llar›n sonunda büyük bir reform
olarak kutland›. Yanl›fl zamanda yap›ld›.
O zaman ö¤retmenler, bilim adamlar› ve
politikac›lar karma s›n›flar›n otomatik
olarak toplumda kad›n erkek eflitli¤ini

Bat›da‘Karma E¤itim’ 
Mecburiyeti Kalkt›
Pragmatist bir anlay›fla sahip olan Bat›da, her tabu gibi, karma e¤itim de sorgulan›yor ve son on y›ld›r
ayr›lma trendi yaflan›yor. Bat›da, özel okullar ve kilise okullar›na hiçbir zaman karma e¤itim
mecburiyeti getirilmedi. Onlar, velilerin iste¤i do¤rultusunda ayr› e¤itim vermeye devam etti ve ediy-
or. Bugün, bu okullar ö¤renci ak›n›na u¤ruyor. Sak›ncalar›n›n ortaya ç›kmas› üzerine, Almanya karma
e¤itim mecburiyetini kald›rd›, resmî k›z ve erkek okullar› yeniden aç›lmaya baflland›.

A l i  E r k a n  K a v a k l ›
a e k a v a k l i @ h o t m a i l . c o m

Karma e¤itim, 1960’l› y›llarda toplumda
kad›n-erkek eflitli¤ini sa¤layacak bir re-
form olarak sunulmufltu. Aradan geçen
bunca y›la ra¤men, toplumda kariyer yap-
ma ve para kazanma konular›nda kad›n-
erkek eflitli¤i sa¤lanmad›, aksine eflitsi-
zlik daha da artt›. Yeni araflt›rmalar, kar-
ma e¤itimin kad›nlar›n yetiflmesine za-
rar verdi¤ini ortaya koydu. Konuyla ilgili
bir araflt›rma yapan Der Spiegel, “Yüz y›-
l›n en büyük pedagojik yanl›fl› karma e¤i-
tim karaya oturdu” bafll›¤›yla ç›kt›.
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sa¤layaca¤›na inan›yorlard›. Araflt›rmalar
daha net gösteriyor ki, reform düflünce-
si, son yüz y›l›n en büyük pedagojik yan-
l›fl› idi. K›zlar, e¤itimde eflit flans yakala-
mak bir yana, eskiden oldu¤u gibi deza-
vantaj sahibi oldular. Eflitlik tart›flmalar›
hiç yap›lmam›fl gibi rol klifleleri sürü-
yor.” 1

Bat›da karma e¤itim, özellikle resmi
okullara tatbik edildi. Kilise okullar› ve
özel okullar, istisna kabul edildi. Bat›da
her zaman k›z okullar› bulundu. 
Karma e¤itim projesinin uygulamaya
konmas›ndan 20 sene sonra, yani 1980’li
y›llar›n sonuna gelindi¤inde manzara
flöyle idi:
1. Toplumda kad›n-erkek eflitli¤i sa¤la-
namad›.
2. Kad›nlar toplumun üst kademesinde
erkekler kadar yer almad›.
3. Kad›n ve erkek aras›ndaki ücret fark›
ortadan kalkmad›. Ayn› ifli yapmalar›na
ra¤men kad›nlar daha az ücret al›yor ve
daha çok iflsiz kal›yor. 
4. Okullarda ve toplumda cinsel taciz
önlenemedi. 

En Çok Tepki 
Feministlerden Geliyor
Karma e¤itime en çok tepki  feministler-
den geldi. Çünkü onlar kad›n›n toplum
içinde önemli mevkilerde yer almas›n›
ve haks›zl›¤a u¤ramamas›n› istiyor. Kar-
ma e¤itimle ilgili araflt›rmalar› yapanlar,
genellikle kad›n akademisyenler. Arafl-
t›rma sonuçlar› yay›nland›ktan sonra po-
litikac›lar›n, e¤itimcilerin ve pedagogla-
r›n, karma e¤itime bak›fl aç›s› de¤iflti.        
Kuzey Rheinwestafalen eyaletinin sosyal
demokrat E¤itim ve Bilim Bakan› Gabri-
ele Behler, 2000-2001 ö¤retim y›l› bafl›n-
da, bizim Milli E¤itim eski bakan› Metin
Bostanc›o¤lu’nun bütün okullara ve
kurslara karma e¤itim mecburiyeti getir-
di¤i sene, okullara birer yaz› göndere-
rek, imkânlar› ölçüsünde ve kademeli
olarak ayr› e¤itime geçmelerini emretti.

Bakan flöyle diyor: “70’li y›llarda hepimiz,
karma e¤itimin erkeklerle k›zlar aras›nda
flans eflitli¤i sa¤layaca¤›na inand›k. Me¤er
bu, afl›r› iyimser bir bak›fl aç›s› imifl. S›n›f-
lardaki erkek hegemonyas›na karfl› savafl›-
yorum.” 
Der Spiegel, araflt›rma neticelerini ortaya
koyan flu cümleyi manflet yapt›: “Yüz y›l›n
en büyük pedagojik yanl›fl› karma e¤itim
karaya oturdu.” 

‹statistikler, 
Karma E¤itimin Eflitlik 
Sa¤lamad›¤›n› Söylüyor
Araflt›rmalar›n hepsi, karma e¤itimin top-
lumda kad›n erkek eflitli¤ine hizmet et-
medi¤ini, kad›nlar›n ezilmesini ve horlan-
mas›n› önlemedi¤ini, aksine sistematik
hale getirdi¤ini gösteriyor. Meselâ:
Almanya üniversitelerinde elektro tek-
nik alan›nda ö¤renim gören k›zlar›n
oran› % 4.
Federal Almanya’da, kad›nlar›n sadece %
7’si mühendis.
Akademisyenler aras›nda kad›nlar, erkek-
lere göre daha fazla iflsiz kal›yor.
Bilim adamlar› aras›nda kad›nlar›n oran›
sadece % 6.
Almanya’da çeflitli meslek dallar›ndaki

“kad›n doçent”lerin erkeklere oran› flöyle:
“‹nflaat yüksek mühendisi kad›n doçent
% 1.6. 
Kimya doçenti % 4.5
Hukuk doçenti % 6.5
T›p  doçenti   % 8.3
Felsefe doçenti % 9.3
Tarih doçenti    % 10.4
Roman dilleri  doçenti % 19.1
E¤itim Bilimleri doçenti % 23.5” 2

Fizik alan›nda:
35 erkek profesör kürsü sahibi,
sadece 3 kad›n profesör kürsü sahibi.
(Der Spiegel,say› 2, 2001)
Halbuki yüksek ö¤retimde k›z ö¤rencile-
rin erkeklere oran› neredeyse % 50’yi bu-
luyor.
Ama yüksek kademelere ve toplumun te-
pe noktalar›na gelme yar›fl›nda kad›nlar
geride kal›yor. Kad›nlar›n fizik, kimya, bil-
gisayar mühendisli¤i gibi çok para kazan-
d›ran mesleklerde baflar›s›zl›¤›, onlar› de-
zavantaj sahibi yap›yor.
Toplumun tepe noktalar›na gelen kad›n
oran› çok az. Hem de karma e¤itimi, re-
form olarak görenlerin yüzünü k›zartacak
kadar az. Size birkaç istatistik sonucu sun-
mak isterim:
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Kuzey Rheinwestfalen Eyaletinde
lise bitirme dersi olarak  k›zlar:
Fizik  % 12
Kimya % 35
Resim  % 71
Almanca % 69 oran›nda seçiyor. (Karma
E¤itim, sh.48)

Üst Düzey Yönetici Kad›n:
Türkiye       % 4
ABD         % 2.4
Almanya      %  3
‹ngiltere      %  2
Japonya      % 1  

Mecliste Kad›n:
‹sveç             % 40
Güney Afrika % 25
Mozambik     % 25
Uganda       % 17.4
Meksika       % 14
Polonya       % 13
Türkiye     % 2.4   

Nobel Ödülü:
2001 y›l›na kadar
690 erkek
29 kad›n Nobel ödülü ald›. 3

Türkiye’de Kad›n Olmak
E¤itimde karnemiz hiç iyi de¤il. Özellik-
le kad›nlar›n e¤itimi konusunda oldukça

kötü bir karneye sahibiz. Kad›nlar›n du-
rumunu yans›tan bir istatistik, yolun ne-
resinde oldu¤umuzu çok net olarak or-
taya koyuyor. 

Kad›nlar›m›z›n:
% 1.9’u üniversite mezunu
% 6’s› lise mezunu
% 28’i okuma yazma bilmez
% 25’i ailesi taraf›ndan okula gönderil-
memifl.

E¤itim görenlerin:
% 28.6’s› teknik alanda 
% 65’i dil ve edebiyat alan›nda e¤itim
görmüfl.
% 29.6’s› dayak yiyor.
% 50’si hakl› sebepler olursa dayak ye-
nebilece¤ini savunuyor. 

Kad›nlar›m›z, özellikle daha iyi para ka-
zand›ran bilgisayar, matematik, kimya
ve fizik mühendisli¤i gibi alanlarda yok-
lar. Bu alanlarda erkek hakimiyeti var.

Türkiye’de Çocuklar›n 
E¤itim Durumu
K›zlar, okullarda fizik, kimya, matema-
tik, spor, el ifli, bilgisayar alanlar›nda ge-
nel olarak erkeklerle yar›flmay› göze al-
m›yor. Yar›fl oldu¤unda geri çekiliyorlar
ve hakimiyet erkeklere geçiyor. Halbuki

k›z okullar›nda ö¤rencilerin bu dersleri
kendi aralar›nda yar›fl›rken baflar›l› oldu-
¤unu gösteriyor. Bizde yönlendirme bir
tarafa çocuk e¤itimden s›n›fta kalm›fl
durumday›z.

Bir araflt›rmaya göre çocuklar›n:
% 29  okula gitmiyor.
% 38’i cinsel istismara u¤ruyor.
% 21’i okuma yazma bilmiyor.
20 bin çocuk sokakta.
Her y›l 125 bin çocuk okuma yazma ö¤-
renmeden zorunlu e¤itim ça¤›n›n d›fl›na
ç›k›yor.
6 milyon  çocuk çal›fl›yor.  (Karma E¤i-
tim. S. 150.)

Yeditepe Üniversitesi’ne
Göre Cinsel Taciz
Karma e¤itim, okullarda cinsel tacizlere
de yol aç›yor. Bu konuda ülkemizde de
yap›lan araflt›rmalar var. 17-27 yafllar›
aras›ndaki 532 üniversiteli k›z ö¤renci
üzerinde yap›lan araflt›rmalara göre k›z-
lar›n:
% 32’si tecavüze u¤ram›fl (Oran 1/3). Al-
manya’da bu oran,  % 25 (10.01.2002 ta-
rihli Spiegel Online). Ülkemizde kad›n-
lar, % 34 oran›nda fiziksel tacize u¤ru-
yor. Fransa bu oran % 95. Amerika’da
ise bir y›lda 4 bin kad›n dövülerek haya-
t›n› kaybediyor. 4 milyon kad›n eflinden
dayak yiyor. Her 15 dakikada 1 kad›n te-
cavüze u¤ruyor.  

ABD’de A.E. CASEY Vakf›
Araflt›rmas›
‹lkokul ikiden lise sona  kadar 4.200 ö¤-
renci üzerinde yap›lan araflt›ramaya gö-
re k›zlar: 
% 39 oran›nda her gün tacize u¤ruyor.
% 29’u en az haftada bir taciz görüyor.
% 89 oran›nda k›z ö¤renci, lâf veya geri-
den hareketle okulda tacize u¤ruyor.
13-19 yafl grubu aras›nda bekar k›zlar›n
do¤um oran›nda % 16 art›fl olmufl.
‹dareye flikâyet halinde takip oran› % 55. 
Okullarda k›zlar›n u¤rad›¤› taciz vakala-
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r›yla ilgili gazete kupürlerini toplasan›z
kocaman bir kitap olur. Karma e¤itimi
masum bir e¤itim sistemi kabul edenler,
olup bitenleri görmeli.

Erkek Ö¤renci Giremez
Bat›da e¤itime yaklaflma biçimi ideolojik
de¤il, pragmatik. Karma e¤itime bir dizi
tepki var. Orada zaten özel okullar ve ki-
lise okullar› ayr› e¤itim veriyor. Meselâ,
Amerika’daki Wellesley K›z Üniversitesi
ve di¤er k›z okullar›, bu araflt›rmalardan
sonra ö¤renci ak›n›na u¤rad›. Bu üniver-
sitede Amerika’n›n eski First Lady’si Hil-
lary Clinton ve ABD d›fliflleri eski bakan›
Madeleine Korbel Albright, ünlü artist
Ali McGraw gibi ünlüler ö¤renim gör-
müfl.
Wellesley Kolejinin, Amerika’n›n Har-
vard ve Yale gibi di¤er süper üniversite-
leri aras›ndaki tek bir fark var: “Welles-
ley’e erkek ö¤renci giremez. Kolej, bir
bayanlar üniversitesi.”
Amerika’da bugün 84 bayan üniversitesi
bulunuyor. fiu s›ralar bu okullar, ö¤ren-
ci ak›n›na u¤ruyor.
Çelik flehri Pittsburg’da bulunan Chat-
ham Koleji’ne bu y›l müthifl bir ak›n var,
ö¤renci say›s› geçen y›la oranla % 30 art-
t›.
Federal Devlet North Carolina’da bulu-
nan Salem Coleji’ne 1990 y›l›na oranla %
70 oran›nda daha fazla k›z ö¤renci bafl
vurdu.
Aralar›nda Wellesley’in bulundu¤u, gele-
neksel zenginlikleri bulunan  “Yedi Kar-
defller K›z Üniversiteleri”ne bafl vuran
ö¤renci say›s›, genel olarak iki kat artt›.
Bu okullarda afla¤› yukar› 20 bin ö¤renci
okuyor.

K›z Okullar› Daha Baflar›l›
Wellesley Üniversitesinde bir araflt›rma
yapan Alman Prof. Dr. Sigrid Metz-Göc-
kel, flu tespitlerde bulunuyor:
1. Üniversitenin mezunlar› toplum ha-
yat›nda oldukça baflar›l›. 1990’l› y›llarda
Amerika’da 10. s›ralarda yer alan Welles-

ley Üniversitesi, 1998’lerde 3. s›raya yük-
selmifl.
2. Mezunlar›n 3/4’ü meslek sahibi.
3. Mezunlar›n % 50’si, erkek egemen
mesleklerde çal›fl›yor ve iyi para kazan›-
yor.
4. Mezunlar›n % 80’i üniversiteyi bitir-
dikten sonra master, doktora, kurs gö-
rüyor ve kariyer yap›yor.
5. Okullar› ile hayat boyunca ilgileniyor-
lar, cömertçe ba¤›flta bulunuyorlar ve
böylece üniversite, di¤er üniversitelerle
yar›flma flans› elde ediyor.
6. Kad›nlar›n entelektüel büyümesi ve
enstitüler kurmas›, sosyal aktiviteleri ar-
t›r›yor.
7. Üniversite, ö¤rencilerini yönetici ol-
maya, kariyer yapmaya ve sorumluluk al-
maya yönlendiriyor. 
8. Üniversitede parlamento var, bakan-
lar var, komisyonlar kurulmufl. Ö¤renci-
ler buralarda görev al›yor ve hayata ha-
z›rlan›yor. Cesaretleri art›yor, kendileri-
ne güven kazan›yor, yard›m al›yor ve
baflkalar›na yard›m ediyorlar.

Kilise Okullar› Karma De¤il
Bat›da, özel okullar ve kilise okullar›na
hiçbir zaman karma e¤itim mecburiyeti
getirilmemifl. Onlar, velilerin iste¤i do¤-

rultusunda ayr› e¤itim vermeye devam
etmifl ve ediyor. Bugün, bu okullar ö¤-
renci ak›n›na u¤ruyor. Devlet de bu
do¤rultudaki velilerin taleplerine cevap
vermek için Almanya’da karma e¤itim
mecburiyetini kald›rd›, resmi k›z ve er-
kek okullar› yeniden aç›lmaya baflland›.
Bayern eyaleti Kültür Bakanl›¤› taraf›n-
dan ç›kar›lan Schule Aktüel dergisi bize
flu bilgiyi veriyor:
Eyaletteki 398 gymnasiumdan (bizdeki
Anadolu ve Fen Liseleri karfl›l›¤› okullar)
45 tanesi Katolik, 5 tanesi Protestan Kili-
sesine ait. Yani bu okullar›n 1/8’i özel ve
kiliselere ait.
Realschulelerin (10.s›n›fa kadar olan li-
se) %20’si, özel meslek liselerinin %50’si
kilisenin.
Bu okullardaki ö¤rencilerin büyük ço-
¤unlu¤u k›z. Devlet ve flehir okullar›, is-
tisnalar d›fl›nda karma e¤itime geçince,
k›z ö¤renciler k›zlar›n ayr› okudu¤u kili-
se okullar›n› seçiyor. Kiliseye ba¤l›
gymnasiumlardaki ö¤rencilerin 1/3’ini
Realschulelerin 2/3’sini k›z ö¤renciler
oluflturuyor.
Amerika’daki 84 k›z üniversitesinin hep-
si özel.
Bunlar›n %50’si kilise ve dinî cemaatlara
ait.4
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Bat›da Neler De¤iflti?
Almanya’da bir araflt›rma yapan ve arafl-
t›rmalar›n› kitaplaflt›ran bilim kad›n›
Doç. Dr. ‹lse Brehmer, “Radikal çözüm,
k›z ve erkeklerin ayr› e¤itim görmesidir”
diyor. Geleneksel k›z okullar›n›n des-
teklenmesini,  karma okullar›n ise mut-
laka reforma tabi tutulmas›n› öneriyor. 5

Araflt›rmalar›n ürkütücü sonuçlar› orta-
ya ç›kt›ktan sonra bat›da epey yenilikler
yafland› ve flunlar oldu:
1. K›z okullar› ö¤renci ak›n›na u¤rad›.
Güç kazand›.
2. Almanya’da yönetmelikler de¤iflti.
Okullar›n karma olma mecburiyeti kal-
d›r›ld›. Devlet,  çocuklar›na ayr› e¤itim
yapt›rmak isteyen velilerin taleplerine
cevap verme karar› ald›.
3. Almanya’da Kuzey Rheinwestfalen
e¤itim bakan› 2000-2001 ö¤retim y›l›nda
okullara yaz› göndererek en az›ndan fi-
zik, kimya, matematik, elifli, spor ve bil-
gisayar derslerinin ayr› yap›lmas›n› iste-
di.
4. Bütün eyaletlerde k›smi de olsa ayr›

e¤itim teflvik ediliyor.
5. Karma e¤itimin zararl› oldu¤u kabul
edildi ve karma okullar reforma tabi tu-
tuluyor.
6. Amerika’da devlet okullar›n›n karma
olmaktan ç›kar›lmas› içen Senatör Hilary
Clinton ve Texas Sentörü Kay Bailey
Hutchison yasa tasar›s› haz›rlad›. Gerek-
çe, ayr› e¤itim yapan özel okullara ö¤-
renci ak›n› olmas›yd›. Böyle bir talebi
devlet okullar› da karfl›lamal›yd›. 
Bat›daki karma e¤itim tart›flmalar›n› ter-
cüme ederek Yüzy›l›n Büyük Pedagojik
Yanl›fl› Karma E¤itim isimli bir araflt›rma
kitab› kaleme ald›m6. Kitap, medya tara-
f›ndan gündeme tafl›nda ve e¤itimciler
aras›nda tart›fl›ld›. Fakat tart›flmalar, Mil-
li E¤itim Bakanl›¤›’n›n kula¤›na gitmedi,
gitmiyor.

Alt› y›l Almanya’da kalmasayd›m, Avrupa
ve Amerika’daki karma e¤itim tart›flma-
lar›n› takip etmeseydim böyle bir yaz›y›
yazamazd›m. Bat›l›lar›n kafas›nda tabu
yok. Her fleyi araflt›r›yorlar. 

Biz de ise tart›fl›lmaz tabular var. 
Bu yüzden karma e¤itim, bunca zarar›na
ra¤men, biz de henüz tart›fl›lm›yor. Ama
tart›fl›lmal› ve reforma tabi tutulmal›. 

Sonuç:
1. Milli E¤itim Bakanl›¤›, yeni geliflmele-
ri mutlaka takip etmeli ve karma e¤itim
zorunlulu¤u kald›r›lmal›. 
2. Çocu¤una ayr› e¤itim ald›rmak iste-
yen velinin iste¤i yerine getirilmeli. 
3. Veliler, e¤itime dahil olmal›, e¤itimde
onlar da söz sahibi olmal›.
4. Karma e¤itim, masaya yat›r›lmal›.
Okul yöneticileri, ö¤retmenler ve özel-
likle k›z ö¤renciler karma e¤itimin sa-
k›ncalar› konusunda bilgilendirilmeli.

D‹PNOTLAR:
1 Der Spiegel, 06.05. 1996.
2 Der Spiegel, 16.03. 1998.
3 Der Spiegel, say› 42, sh. 72, 2001.
4 Schule-Aktuel, Zeitschrift für Eltern in Bayern, say› 3, Münih
1997.
5 Doç. Dr. ‹lse Brehmer, Schule im Patriarchat- Schulung fürs
Patriarchat, Belz Verlag, 1991, Weinheim und Basel.
6 Yüzy›l›n En Büyük Pedagojik Yanl›fl›  KARMA E⁄‹T‹M, Ali
Erkan Kavakl›, Nesil Yay›nlar›, 2002. Nesil Yay›nlar› tel: 0212-
5513225
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Girifl:
E¤itim, yetiflkin nesiller taraf›ndan,
sosyal hayata henüz haz›r olmayanlara
tatbik edilen bir tesirdir. E¤itimin gaye-
si; insan› sosyal hayata haz›rlayarak,
sosyal hayat›n süreklili¤ini sa¤lamakt›r.
Her insan, yasal çerçevede e¤itilme
hakk›na sahiptir. 10 Aral›k 1948'de Pa-
ris'te kabul edilen ‘‹nsan Haklar› Ev-
rensel Beyannamesi’nin 26. Maddesi
gere¤ince; insanlar›n e¤itim hakk›n›n
devletçe sa¤lanan vazgeçilmez bir ka-
ide oldu¤u beyan edilerek, bu madde
ülkelerin anayasalar›na geçmifltir. Tür-
kiye'de e¤itim hakk›, 1982 Anayasa-
s›'n›n 42. Maddesinde yer al›r. Ülke-
mizde Anayasadan baflka 1739 say›l›
Millî E¤itim Temel Kanunun 7. Madde-
sin de  e¤itim hakk›na vurgu yap›l›r.
Devlet, vatandafllara e¤itim hakk›n›n
verilmesinden sorumludur. 
Ça¤›m›zda modern pedagoglar e¤itime
bir "etkileme" ifli olarak de¤il, "etkile-
flim" olarak bakmaktad›rlar. Zira ö¤-
renciler sadece "pasif" birer alac› de¤il,
"aktif" birer kat›l›mc› olmal›d›r. Bir ö¤-
retmen için ö¤renciyi sürekli "dinleyi-
ci" konuma sokmak, hem çok zor,
hem de ö¤renme iste¤ini "öldürücü"
özelli¤e sahiptir. E¤itim, ba¤›ms›z bir
ilim olmaktan ziyade pedagoji ve psi-
kolojiden oluflan bir sentez ilmidir.
Günümüzde modern e¤itim, kiflinin
bütün yönleriyle devaml› geliflmesini
amaçlar.

Kalk›nma ve Geliflmek ‹çin Model:
Ömür Boyu E¤itim…
E¤itimde, düflünce tarihinde, ekonomik
ve teknolojik geliflmelerdeki baflar›l› ça-
l›flmalar; devleti güçlü, milleti ise mutlu
etmifltir. E¤itim ve kültür yap›s›n›, bilim-
sel bilgilerle destekleyen, millî ve mane-
vî de¤er yarg›lar›yla sentez yapan millet-
ler kimlik bunal›m›na girmeden, varl›kla-
r›n› nesilden nesle devam ettirmifllerdir.
Geliflen ve de¤iflen dünya flartlar› kiflileri
ve kurumlar› farkl› aray›fllara do¤-
ru yönlendirmektedir. Günümüz-
de e¤itim, sadece belli kurumlar›n
çat›s› alt›nda verilen ve belli bir sü-
re sonras›nda tamamlanan bir fa-
aliyet olmaktan ç›km›flt›r. Özellik-
le de h›zla de¤iflen teknoloji, kifli-
lerde aranan bilgi ve beceri düze-
yinde ciddi aç›klar do¤urmakta-
d›r. Bu ise sürekli ve dinamik bir
e¤itim sistemiyle giderilebilmek-
tedir. Ne kadar iyi e¤itim alm›fl
olursan›z olun, bir süre sonra ister
istemez yeniden e¤itime ihtiyaç
duyacaks›n›z. Elinizdeki sayg›n
kurumlar›n diplomalar› da art›k
çok fazla bir fley ifade etmiyor. Zi-
ra kurumlar diplomalara de¤il, bilgi ve
becerilerinize bak›yor. En çok da yeni
teknolojiyi ne kadar yak›ndan takip etti-
¤iniz önem tafl›yor. Yap›lan her iflin, her
e¤itimin mutlaka bir bilim, sanat ve fel-
sefe yönü vard›r. 
Gerçek bilim özgürlü¤ünün oldu¤u, in-

sanlar›n düflünmesine s›n›r koymayan si-
vil kurumlara ihtiyaç vard›r. Özgün ve
özgür bir ortamda; hayal kurabilen, öz-
gür insanlar›n yetiflmesine zemin haz›r-
lamak gerekiyor. Bu ba¤lamda ilgi ve ye-
tenek çok önem arz eder. Her ö¤renci
ayn›  zamanda bir ö¤retmendir. Hoca-
ö¤renci karfl›l›kl› ö¤renir ve ö¤retir, bu-
na e¤itim dilinde e¤itiflim denir. Bilim,
sanat ve felsefe e¤itim için en önemli üç
saç ay›kt›r. Bu nedenle;

1. Bilimin, sanat›n ve felsefenin bir ar-
kaplan› vard›r. Bunun için teorik e¤itim
önemlidir. Sa¤lam teori olmadan verile-
cek meslekî e¤itim eksiktir. 
2. Pratik de önemli teori de. E¤itim ha-
yat içindir. Bilim, sadece laboratuarlara,
kitaplara s›n›flara s›¤mamal›. Ayn› za-

E¤itim ve Kalk›nma
Ça¤›m›zda modern pedagoglar e¤itime bir, ‘Etkileme’ ifli olarak de¤il, ‘Etkileflim’ olarak
bakmaktad›rlar. Zira ö¤renciler sadece, ‘Pasif’ birer al›c› de¤il, ‘Aktif’ birer kat›l›mc› olmal›d›r. 
Modern e¤itimin temel hedeflerinden biri de, çok fleyi de¤il, ‘Ö¤renmeyi ö¤retmek’tir. 
Bu münasebetle okullar, içinde ezberlemekle yükümlü insanlar›n bulundu¤u yerler olmaktan
ç›kar›lmal›, gerçek hayat›n anlat›ld›¤› ve uygulaman›n yap›ld›¤› yerlere dönüfltürülmelidir.     

Y r d . D o ç . D r . S ü l e y m a n  D o ¤ a n
d o g a n s u l e y m a n @ h o t m a i l . c o m

2001 y›l›nda Güney Kore E¤itim Bakanl›-
¤›, ‘E¤itim ve ‹nsan Kaynaklar› Gelifltir-
me Bakanl›¤›’ olarak yeniden yap›land›-
r›lm›fl ve E¤itim Bakan›’n›n statüsü e¤i-
tim ve insan kaynaklar› geliflimi ile ilgi-
li politikalar›n formüle edilmesi ve koor-
dinasyonundan sorumlu baflbakan yar-
d›mc›l›¤›na yükseltilmifltir. Yeni bakan-
l›k; ö¤rencileri küresel giriflimci, tekni-
ker ve araflt›rmac› yapma hedefindedir.
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manda hayat›m›z›n her safhas›nda, yol-
da, bahçede, evde olmal›. 
3. Güleryüzlü e¤itim. E¤itim denince as›k
suratl› ö¤retmenler, kasvetli binalar, toz-
lu s›n›flar akl›m›za gelir. E¤itimde coflku,
keyif olmal›. Mizah olmal›. Bir yandan ta-
rihin en h›zl› ve yo¤un bilgi ak›fl›n› yaflar-
ken, bir yandan da bilgiye her zamankin-
den fazla muhtaç hale gelmifl bulunuyo-
ruz. Bilhassa elektronik ortamlarda sunu-
lan bilgi sayesinde hemen her fleyden ha-
berdar olabiliyoruz. Ancak, maruz kald›-
¤›m›z bilgi bombard›man›n›n çeflitlili¤i ve
yo¤unlu¤u, bize belli bir konuda ciddî bir
bilgi birikimi sa¤lama ve uzmanlaflma f›r-
sat› tan›m›yor. Gençlerde bu  sorun daha
da aç›k flekilde kendisini gösteriyor ve
onlara, sa¤lam bir gelecek infla etmek
için gerekli bilgi ve düflünce altyap›s›n›
oluflturma imkân› vermiyor. Baflta genç-
lik olmak üzere, farkl› kesimlerden insan-
lara ciddî bir e¤itim hizmeti sunacak ve
belli bafll› branfllarda  formasyon kazand›-
racak bir zemine olan ihtiyaç, günümüz-
de daha çok  hissedilmektedir. Bütün
alanlar›n e¤itim ve ö¤retiminde, ders an-
lat›m›n› esas alan klasik ö¤retim tekni¤i
yerine, kat›l›mc›n›n eme¤ini do¤ru yön-
lendirebilen, ilgi ve yeteneklerinin istih-
dam›na rehberlik etmeyi esas alan, yapa-
rak ö¤renme-uygulama merkezli bir ça-
l›flma gerçeklefltirilecektir. 

Yeni Müfredat Program›n›n 
Bafll›ca Özellikleri
E¤itim ve ö¤retimi iyi ve baflar›l› gerçek-

lefltirmek için de¤iflime ayak uyduracak,
kalk›nmaya fayda sa¤layacak müfredata
ihtiyaç vard›r. Eski metot ve müfredat-
larla yeni meselelere çözüm bulmak ol-
dukça zordur.  Yeni müfredat program›-
n›n vizyonu, e¤itim sistemini günümüz
toplumunun bireyine yönelik olmas› ba-
k›m›ndan önemlidir. Yeni program bire-
yi; demokratik de¤erlerle sahip, bireysel
farkl›l›klar› zenginlik sayan, araflt›ran,
sorgulayan, elefltirel düflünme becerisi-
ne sahip, problem çözme ve karar ver-
me becerileri geliflmifl, hayat boyu ö¤re-
nen ve insan haklar›na sayg›l›, olarak ye-
tifltirmeyi amaçlamaktad›r. Bu bak›mdan
program; 
1- Kiflilik e¤itimini ön plana ç›kar›yor ve
her alanda kalk›nmay› hedefliyor. 
2- Demokrasiye ve ekonomiye duyarl›
birey e¤itimini önemsiyor. 
3- Demokrasi ve insan haklar› e¤itimine
bütün derslerde ana disiplin olarak yer
veriliyor. 
4- Ö¤renciler düflünmeye ve soru sor-
maya özendiriliyor. 
5- Milli kimlik merkeze al›narak evren-
sel de¤erler benimseniyor 
6- Toplumsal sorunlara karfl› duyarl›l›-
¤›n ve toplumun geliflip kalk›nmas› ön
plana ç›kar›l›yor, 
7- Ö¤rencinin, ö¤renme sürecinde de-
neyimlerini kullanmas›na ve çevreyle et-
kileflim kurmas›na f›rsat veriliyor. 
Yukar› sayd›¤›m nedenlerden doluya ye-
ni müfredat program›, e¤itim sistemimi-
zin  düzeltilmesi için önemli bir ad›md›r.

Ancak yeni müfredat›n baflar›s› ö¤ret-
menlerin hizmet öncesi ve hizmet için-
de niteliklerinin artt›r›lmas›na, ikili ö¤re-
tim ve birlefltirilmifl s›n›flardan vazgeçip
normal ö¤retime geçilmesine, ö¤ret-
menlerin ekonomik imkânlar›n›n iyilefl-
tirilmesine, anne-babalar›n e¤itilerek bi-
linçlendirilmesine, okullar›n fizikî altya-
p›lar›n›n iyilefltirilmesine, e¤itim ortam-
lar›n›n yeni müfredata uygun hale geti-
rilmesine, okullarda süratli bir flekilde
bilgi teknolojisine kavuflturulmas›na
ba¤l›d›r. 

Müfredat, ö¤renci merkezli bir e¤itim
öngörmektedir. Ancak s›n›flardaki ö¤-
renci say›lar›m›z buna elveriflli de¤il, e¤i-
tim ortamlar›m›z buna uygun olarak dü-
zenlenmemifltir. Yeni müfredat ö¤renci
merkezli ve etkinlik a¤›rl›kl› oldu¤un-
dan her derse ait matematik, resim, mü-
zik, fen ve teknoloji dersli¤i gibi derslik-
ler oluflturulmal›d›r. Mutlaka s›n›f mev-
cutlar› 30’un alt›na çekilmelidir. Yeni
müfredat program› ekonomik olarak
desteklenmelidir. Bütçeden daha fazla
pay ayr›lmad›r. 

Ö¤retmen aç›¤› bir an önce kapat›lmal›-
d›r. Vekil ve ücretli ö¤retmen uygulama-
s›ndan vazgeçilmedir. Çünkü vekille ye-
ni müfredat› uygulama imkân›n›z yok-
tur. Gerçekten ö¤retmenlik e¤itimini al-
m›fl ve ö¤retmenlik mesle¤ine gönül
vermifl ö¤retmenlere ihtiyac›m›z vard›r. 
Kay›ts›z flarts›z bütün okullar bilgisayar
teknolojisiyle donat›larak, Bilgi Tekno-
loji Merkezi ad› alt›nda ö¤renme merke-
zi oluflturulmal› ve internet a¤› kurulma-
l›d›r. Yeni müfredat, ö¤renmeyi ö¤ren-
me yaklafl›m›n› benimsiyor ancak buna
uygun e¤itim ortamlar›m›z yok. Bunu
nas›l sa¤layaca¤›z? Müfredat de¤iflimi
önemlidir ancak yeterli de¤ildir. E¤itim-
de müfredat kadar di¤er faktörler de
önemlidir. Bu faktörleri de gelifltirmek
zorunday›z.  
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XXI. Yüzy›lda Türk Yüksek
Ö¤retiminde, ‘Ürün’ ve
‘Müflteri’ Anlay›fl›!...
Tüm geliflmifl ve geliflmekte olan ülke-
lerde XX. Yüzy›l›n 2. yar›s›nda, yüksek
ö¤retime olan talep, tarihte hiçbir za-
man olmad›¤›ndan daha fazla artm›fl ve
toplumlar›n ekonomik ve sosyo-kültürel
aç›dan geliflmesinde hayati bir rol oyna-
maya bafllam›flt›r. Gelece¤in kurulmas›
için yeni jenerasyonun yeni bilgiler, yeni
fikirler edinmesi kaç›n›lmaz olmufltur.
XX. Yüzy›l›n 2. yar›s›n›n bafllar›nda, 1960
y›l›nda, tüm dünyada yüksekö¤renim
gören ö¤renci say›s› 13 milyon iken
1995 y›l›nda bu say› 82 milyona ulaflm›fl-
t›r. Ülkemizde de 1991-1992 y›l›nda ör-
gün ö¤retimdeki toplam ö¤renci say›s›
yaklafl›k 450.000 iken 2003-2004 y›l›nda
bu say› 1.168.724’e ulaflm›flt›r. Yani son
13 y›lda ö¤renci say›s› yaklafl›k 3 kat art›fl
göstermifltir. XXI. Yüzy›l›n bilgi ça¤›, bil-
gi toplumu, bilgi tabanl› ekonomi ça¤›
oldu¤unu gören geliflmifl ülkeler artan
yüksekö¤retim ihtiyac›na cevap verebil-
mek için çeflitli çözüm yollar› aramakta
ve özellikle tüm dünyada yüksek ö¤reti-
min karfl›laflt›¤› finans problemlerini
çözmek için e¤itime yap›lan harcamalar›
art›rmaktad›rlar. 

Ülkemizdeki yüksek ö¤retimin temel
amac›; insan hayat›nda var olan tüm sek-
törlerde baflar›l› görev yapacak sorumlu
ve kabiliyetli vatandafllar yetifltirmek ve
kaliteli bir e¤itim ö¤retim sonucunda ki-
flileri diploma sahibi yapmakt›r. Bugün
ABD’de üniversiteler bir özel flirket
mentalitesi ile faaliyet gösteriyor.
ABD’de mezunlara “ürün” ve iflverenle-
re de “müflteri” nazar›yla bak›yorlar. Ba-
flar›y› müfredat programlar›yla de¤il,
mezunlar›n›n baflar›lar› ile ölçüyorlar. Pi-
yasada müflteri bulamayan bir ürünün
üretimine nas›l devam edilemezse, me-
zunlar› ifl bulamayan ve iflverenler tara-
f›ndan be¤enilmeyen bir üniversitenin
de uzun süre aç›k kalmas› düflünüle-

mez. O yüzden üniversite yöneticileri ve
ö¤retim üyeleri piyasa ile irtibat halinde-
dir ve piyasan›n tenkit ve tavsiyeleri ga-
yet ciddiye al›nmaktad›r.  Gerekirse pi-
yasay› tatmin için müfredat bile de¤iflti-
riliyor. O yüzden derslerde gerçek dün-
ya iliflkilerine a¤›rl›k vermek, endüstri ile
ortak proje yapmak ve ö¤rencilerin fir-
malarda part-time çal›flmas›na imkân
sa¤lamak ABD’de çok önemseniyor. ‹flte
ABD böyle kalk›n›yor. Biz bu nazarla ne-
den ABD’yi örnek alm›yoruz. AB süre-
cince Türkiye kendini bu tür uygulama-
lara haz›rlamal›d›r. ABD’de üniversitele-
rin yayg›nlaflt›r›lmas› bir buçuk as›r ön-
cesine dayan›r ve ekonomiyi destekle-
mek amac›yla yap›lm›flt›r. Bu üniversite-
lerin misyonu, topluma ihtiyaç duydu¤u
e¤itim, bilimsel araflt›rma ve yerinde hiz-
meti sunmakt›. ABD’nin tar›m ve tekno-
lojide dünya lideri olmas›nda e¤itime ya-
p›lan bu yat›r›m›n büyük etkisi olmufl-
tur. Avrupa Birli¤i 2000’de Lisbon’da
“2010 y›l›na kadar dünyada rekabet gü-
cü en yüksek ve bilgi-tabanl› en dinamik
ekonomi olmak” hedefini benimsemifl
ve uygulamaya koymufltur. Bu hedefe
ulaflmada en mühim rol üniversitelere
düflmektedir. Acaba Türkiye’nin 2010
hedefi nedir?

XXI. yüzy›lda Türk yüksekö¤retim ku-

rumlar›n›n, üyesi olmaya çal›flt›¤›m›z
AB’deki kurumlarla yar›flabilmesi, bilim-
de ileri ülkelerin oluflturdu¤u uluslarara-
s› platformda en sayg›n konumlara erifl-
mesi, Avrupa’n›n en iyi 50 üniversitesi
içerisinde birden fazla üniversitemizin
yer almas›, üniversite kap›lar›nda bekle-
yen lise mezunlar›na daha fazla konten-
jan oluflturmas› ve ça¤ nüfusunun en az
%50’sinin yüksekö¤renim e¤itimi alabil-
mesi, ABD’nin yapm›fl oldu¤u gibi ülke-
miz ekonomisine katk› yaratacak flekilde
yurt d›fl›ndan ö¤renci çekebilmesi, ve
yukar›da belirtilen amaçlar›n› gerçeklefl-
tirebilmesi için:
- Ö¤renci bafl›na yap›lan harcaman›n, en
az OECD seviyesi olan 8.000$ ›n üzerine
ç›kar›lmas›,
- AR-GE harcamalar› için k›sa zamanda
GSY‹H’n›n %1’nin orta vadede ise en az
%2’sinin ayr›lmas›,
- Ö¤retim eleman› ihtiyac›n›n karfl›lan-
mas› için üniversitelere yeteri say›da ve
y›llara göre artan oranda yeni araflt›rma
görevlisi tahsisinin yap›lmas› ve gerekli
hallerde bu elemanlar›n geliflmifl üniver-
sitelere gönderilmesi flartt›r.

Almanya Disiplinli E¤itim
Sayesinde Kalk›nd›!
Almanya, 1. ve 2. Dünya savafl› öncesin-
de süper güçtü. Her iki savaflta da ülke
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harabeye döndü. Ancak onlar kalk›nma-
s›n› ve süper güç olmas›n› bildiler. Al-
man bilim adam› Pof.Dr. Johannes Laeh-
nemann bu baflar›lar›n› üç noktaya ba¤-
l›yor: 
1- Prusya e¤itiminin sa¤laml›¤›. 
2- Alman çal›flkanl›¤›, 
3- Protestan ahlâk›. 
Avrupal› kendi dinlerinin ahlâk›n› baflar›
flart› olarak görürken, Türkiye'de baz›
ayd›nlar›n orta dereceli okullarda mec-
buri olarak ö¤retilen Din Kültürü ve Ah-
lâk Bilgisi dersinin kald›r›lmas›n› isteme-
leri anlafl›l›r gibi de¤ildir. Dinlerin gaye-
si iyi ahlâkl› insanlar›n yetiflmesidir. Bu-
gün Avrupa'n›n çeflitli ülkelerinde e¤iti-
me bafllama yafl› 4-5'dir.
Avrupal›,  e¤itimi bir dev-
let politikas› görürken, ül-
kemizde e¤itim bir hükü-
met politikas› haline gel-
mifltir. Her hükümet de¤i-
flikli¤inde milli e¤itimde
bir tak›m yeni ve farkl›
müfredat programlar› or-
taya koymakta ve böylece
f›rt›nal› tart›flmalar ol-
maktad›r. Ülkemizde ne
zaman e¤itime ayr›lan
pay savunmaya ayr›lan
pay› geçerse, o zaman Türkiye kalk›n›r,
bilinçli ve kültürlü insanlar yetiflir. Bu-
gün Japonlar dünyaya ekonomik olarak
meydan okuyorsa, iyi e¤itim sisteminin
sonucudur. 1999 y›l›nda Japonya'ya git-
ti¤imde e¤itim sistemlerini araflt›rd›m.
Japonya'da Cumartesi günleri ö¤leye
kadar e¤itim ö¤retim devam etmekte
ve tatiller çok k›sa tutulmaktad›r. Bir Ja-
pon çocuk okula bafllarken önce fabri-
kaya, ard›ndan Nagazaki ve Hiroflima'ya
götürülür. Japon ö¤retmen, ö¤rencile-
re; 'Bak›n çocuklar bu fabrikadaki ma-
kineleri sadece Japonlar yap›yor. Düfl-
man›m›z çok. Sak›n tembel olmay›n iyi
çal›fl›n' der. Biz ise tarihe alt›n sayfalar-
la yaz›lan, 'Çanakkale Geçilmez' desta-
n›n› yeni nesillere ö¤retemiyoruz. Bi-

zim yerimizde Japonlar olsayd› nesille-
rini nas›l yetifltirirlerdi acaba? Japonlar,
bilim ve teknik transferi için Avrupa'ya
mühendisleri iflçi olarak gönderirken,
Türkiye daha okur-yazar olmayan, kö-
yünden d›flar›ya ad›m›n› atmam›fl insan-
lar göndermifltir. 

Ülkelerin kalk›nmas› meslek, teknik ve
teknolojiyle mümkün olur. Bu nedenle
teknik ve teknolojiye yönlendirilen ço-
cuklar›n zeki ve en az›ndan orta seviye-
de olmalar› gerekir. Sanat okullar›na ö¤-
renci ilkokul ça¤›nda yönlendirilmelidir.
‹fle yaramayan veya kafas› çal›flmayan
ö¤rencilerin meslek okullar›na yönlen-

dirilmesi son derece yanl›flt›r. Di¤er yan-
dan meslek okullar› bat›da oldu¤u gibi
özendirilmeli ve cazip hale getirilmeli-
dir. Bugün Türkiye'de meslek okullar›-
n›n oran› genel liselere göre çok düflük
seviyededir. Bat› da ise meslek liseleri-
nin genel liselere göre oran› yüzde 55-
65 seviyesindedir. Türkiye ise hâlâ mes-
lek okullar›n›n lüzumu üzerine kafa yo-
ruyor ve beyhude tart›flmalar yap›l›yor. 

E¤itimde Bugün Almanlar
'Ahilik Sistemi'ni Uyguluyor 
Tarihimizde Ahilik ad› alt›nda kurulan
esnafl›k sisteminde ça¤dafl sanat okulla-
r›n›n ifllevi yerine getirilmifltir. Pratik bil-
giler e¤itimi usta-ç›rak iliflkisi içinde ö¤-
renilir. Bugün 'Ahilik e¤itim sistemini'

Almanya uyguluyor ve baflar›l› olmufltur.
Zaman›n Devlet Bakan› Yusuf Bozkurt
Özal bir hat›ras›nda, Türk Milli E¤itim
Bakan›'n›n Alman meslektafl›na, 'Sizin
burada uygulad›¤›n›z meslek e¤itimini
biz de Türkiye'de uygulamak istiyoruz'
talebine Alman Bakan›n›n gülerek, 'Biz
bu e¤itim sistemini Ahilik'ten ald›k' ce-
vab› Türk heyetini flafl›rtm›flt›r. Biz kendi
öz kültür ve geleneklerimizi bir kenara
atarak baflka ülkelerden model dileniyo-
ruz. 

E¤itim’de Kalk›nma 
Modeli: Güney Kore
Örne¤i 

E¤itimde global vizyon ve
misyon ile ilgili olarak yapt›-
¤› reformlarla yar›m as›rda
harabeler aras›ndan yükse-
lip yeni bir ekonomi devi
olan Güney Kore örne¤i de
Türkiye için önemli bir mo-
deldir. 1945 y›l›nda Japon ifl-
galinden kurtulup ba¤›ms›z-
l›¤›na kavuflan Güney Kore,
1950’de Kuzey Kore iflgaliyle
bafllay›p 3 y›l süren iç sava-
fl›n büyük tahribat›na ra¤-
men, bir nesil içinde bir

ekonomi devi meydana getirdi. 1971’de
$277 olan kifli bafl›na gelir, 2001’de
$16,100’e ulaflt›. Bu baflar›n›n oluflma-
s›nda çal›flkan ve beceri sahibi iflgücü ye-
tifltiren e¤itimin büyük pay› olmufltur.
Türkiye’nin Güney Kore tecrübesinden
alaca¤› çok dersler vard›r. Güney Kore,
e¤itim, modernleflme ve globalleflme
sürecine taahhüdünü sürdürürken, ge-
leneksel de¤erleri de tesis ve teyid et-
mektedir. 1995 tarihli “Kore’nin 21. yüz-
y›l Vizyonu” adl› e¤itimle ilgili hükümet
raporunda, e¤itim program›n›n hedefi,
“Ö¤rencileri dünya vatandafl› olmaya
teflvik etmek ve böylelikle çeflitlili¤e
aç›kl›k, genifl perspektif oluflturma, di-
¤er ülkelerin de¤iflik gelenek ve kültür-
lerini anlama, çevre sorunlar›na, de¤iflik



ÇERÇEVEAral›k 2005 61

dosya E⁄‹T‹M / E¤itim ve Kalk›nma

bölgeler ve ›rklar aras›ndaki anlaflmazl›-
lara hassas olma” fleklinde aç›klanm›flt›r.
Böylelikle, çeflitlilik ve farkl›l›¤a tolerans
ve aç›k-fikirlili¤e daha büyük vurgu ya-
p›lmaktad›r.  

Güney Kore’de 2001 y›l›nda E¤itim Ba-
kanl›¤›, “E¤itim ve ‹nsan Kaynaklar› Ge-
lifltirme Bakanl›¤›” olarak yeniden yap›-
land›r›lm›fl ve E¤itim Bakan›’n›n statüsü
e¤itim ve insan kaynaklar› geliflimi ile il-
gili politikalar›n formüle edilmesi ve ko-
ordinasyonundan sorumlu baflbakan
yard›mc›l›¤›na yükseltilmifltir. Yeni ba-
kanl›k, ö¤rencileri küresel giriflimci, tek-
niker ve araflt›rmac› topluma kat›lmaya
daha iyi haz›rlamak ve böylelikle bilgi-ta-
banl› ekonominin zorluklar›n› yenme
gayesiyle tesis edilmifltir. Türkiye’de ol-
du¤u gibi; Güney Kore’de de, üniversite
girifl s›nav› çocuklar› y›llarca bir “s›nav
cehennemi” içinde k›vrand›r›yordu. Baz›
elit Güney Kore’li aileler bir sektör hali-
ne gelen özel dershaneler ve kurslar için
ayda $2000’a varan ücretler ödüyordu.
Ezbercili¤i ve test çözme mekanik bece-
risini ön plana ç›karan ve defalarca de-
¤ifltirilen bu eski sistem, 1995’de baflla-
yan bir e¤itim reformunun parças› ola-
rak temelden de¤ifltirilmifl ve 2002’de
yürürlü¤e konmufltur. Yeni sistem, ge-
nel bilgi ve yetenek imtihan› ile beraber
ö¤rencilerin kiflisel okul dosya kay›tlar›-
n›, makale yazmay› ve mülakat› ön plana
ç›karmaktad›r. Bu flekilde Lise e¤itimi-
nin ö¤rencinin çok yönlü geliflimine an-
laml› bir katk› yapmas›, yani aslî görevi-
ne dönmesi amaçlanm›flt›r. Ayr›ca, üni-
versitelerden mezuniyet için gerekli kre-
di say›s›n›n da ABD’de oldu¤u gibi 120
olmas› hedeflenmifltir. 
‹flte önümüzde Güney Kore gibi model
alabilece¤imiz ve bu modele göre gelifl-
tirebilece¤imiz bir e¤itim sistemi var.
E¤itim sistemi bir devlet politikas› olma-
l›d›r. Zorunlu e¤itim sekiz y›la ç›kart›l-
m›flt›r. Sekiz de¤il, 11 y›la ç›kart›lmal›d›r.
Ancak, e¤itimde reform yap›l›rken, ön-

ceden sosyo-kültürel ve mad-
di alt yap› oluflturulmal›d›r.
'Ben yapt›m oldu mant›¤›' e¤i-
tim için bir y›k›md›r. Türkiye
e¤itimle, bilimle ve üretimle
geliflir. Bunun için üniversite-
lerimize büyük görev düfl-
mektedir. Türkiye'de toplam
üniversite say›s› il say›s›na da-
yand›. Her vilayet bir üniversi-
te ister oldu.. Bu üniversiteler
ne kadar sanayi ile iç-içeler!...
Cevapland›r›lmas› gereken so-
ru budur! 

Sonuç: 
Kalk›nman›n Yolu 
E¤itimden Geçmektedir
Hiçbir fley nedensiz de¤ildir. E¤er bir ço-
cuk ö¤renemiyorsa; bunun bir nedeni
vard›r. Ö¤retmenler, ço¤unlukla; karfl›s›-
na her zaman ö¤renmeye haz›r bireyler
geldi¤ini varsayarak ö¤retmenliklerini ic-
ra etmektedirler. Oysa bu gerçekçi bir
neden de¤ildir. Bir çocu¤un, okula gele-
rek, ö¤renmeye haz›r olmas›; öncelikle
biliflsel, duyuflsal, sosyal ve fiziksel bir ha-
z›r bulunufllu¤u gerektirir. Bütün bu un-
surlar›n bir bütün olarak gerçekleflti¤i bir
ö¤renci bulmak ise imkâns›zd›r. 

Her çocuk ö¤renebilir. E¤er ö¤renemi-
yorsa; okula bafllama haz›r bulunuflluk-
lar›ndan birinde bir sorun var demektir.
Bu nedenle; 
1- ‹lkokuldan üniversiteye kadar ö¤ren-
cileri sadece bilmek ve hat›rlamaktan
sorumlu tutan ve uzun süre yap›lan ça-
l›flmalar› sadece bir s›nava ba¤layan sis-
temde de¤ifliklik yap›lmas› gerekir. 
2- Okullar, içerisinde ezberlemekle yü-
kümlü insanlar›n oldu¤u yerler olmak-
tan ç›kar›lmal›, gerçek hayat›n, uygula-
man›n oldu¤u yerlere dönüfltürülmeli-
dir.      
3- Kredi say›s›n›n azalt›lmas›n› standart
ve kaliteyi düflürmek olarak görenlere
flunu hat›rlatmak laz›m ki, modern e¤iti-

min temel hedeflerinden biri çok fleyi
de¤il “Ö¤renmesini ö¤retmek”tir. Bu-
nunla birlikte ö¤renciye ihtiyaç duydu-
¤u bilgilere ulafl›p ö¤renebilece¤i özgü-
venini kazand›rmakt›r. 
4- Ekonomik olarak kalk›nmak ve mu-
as›r seviyeye ulaflman›n yolu e¤itimden
geçmektedir. 
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E¤itimcinin e¤itiminden bahsetmek için
her fleyden önce ö¤retim ve e¤itim kav-
ramlar›na aç›kl›k getirmek gerekir. Tari-
hin ilk ça¤lar›ndan itibaren insanlar›n
e¤itim üzerinde en çok tart›flt›¤› kavram-
lar; “e¤itim, ö¤retim, ö¤retmen, ö¤ren-
mek ve düflünmek” dir. 

Hayat›n her aflamas›nda gereken bilgi,
beceri ve al›flkanl›klar› kazanmak ama-
c›yla yap›lan çal›flmalar “Ö¤retim” ola-
rak tan›mlan›r. “E¤itim” ise insan davra-
n›fllar›nda olumlu yönde de¤iflim mey-
dana getiren bir disiplin sürecidir.

Ö¤rendi¤imiz birçok fleyin davran›fllar›-
m›zda büyük bir etkisi olmazken, iyi
planlanm›fl ve iyi bir e¤itimci taraf›ndan
verilen e¤itimin hayat›m›zda önemli de-
¤ifliklikler yapmas› mümkündür. 
Asl›nda bütün çocuklar bir dahi aday›
olarak do¤arlar. Ayn› flansa sahip olarak
ilkö¤retime bafllarlar; ancak yeterli e¤iti-
mi alamazlarsa okul hayat›ndan hayat
okuluna at›l›nca hiç de al›fl›k olmad›klar›
durumlarla karfl›lafl›rlar. Okul hayat›nda
ö¤renmeyi ö¤renmediklerinden ifl haya-
t›nda baflar›s›zl›k yaflarlar. ‹lkö¤retimin
5. s›n›f›na kadar süren dönemde parlak
fikirler üreten ve kendi çaplar›nda bu-
lufllar yapan çocuklar, lise ve üniversite
s›navlar›na  haz›rlan›rlarken dengesiz
beslenerek test çözüyorlar. Dengesiz
beslenme ile fiziksel güçlerini, tekdüze
çal›flmayla da zihinsel güçlerini kaybedi-

yorlar. Birçok flirkette verdi¤im e¤itim-
lerde  sordu¤um bir soru var : “Dere ke-
nar›nda sandal› olan bir çoban,  kurt,
kuzu ve bir tutam otu derenin karfl› tara-
f›na geçirmek istiyor, ancak her seferin-
de bunlardan sadece  bir tanesini geçire-
biliyor. Kurt kuzuyu, kuzu da otu yeme-
den bunlar› nas›l karfl›ya geçirebilir?”
Birçok üst düzey yönetici biraz
düflündükten sonra bu soruya ce-
vap buluyorlar. Ancak bir ilkö¤re-
tim  okulunda 4. s›n›f ö¤rencile-
riyle yapt›¤›m bir çal›flmada bu so-
ruyu yöneltince ö¤rencilerden bi-
ri bana flöyle dedi.  “Ö¤retmenim
o kurt kuzuyu yemez mi?” O za-
mana kadar büyüklerden  bana
böyle bir soru gelmemiflti. Biraz
düflündüm ve “o kurt sizin bildi¤i-
niz kurtlardan de¤il küçük bir
kurtmufl” dedim. Baflka bir ö¤ren-
ci ise flöyle dedi; “o küçük kurt
kuzuyu nas›l yiyecek ?” Olay›n
içinden ç›kamayaca¤›m› anlay›nca
“yeter art›k baflka soru sormay›n
ve soruyu çözün” dedim.
Bu ve buna benzer birçok olay ba-
na çocuklar›m›z›n ilkö¤retimin
bafl›nda ifllenmeye aç›k bir zekaya sahip
olduklar›n› ve bunun ifllenmesi için iflini
çok iyi  bilen e¤itimcilere ihtiyaç oldu¤u-
nu gösterdi.

Bir e¤itimcinin binlerce insana ulaflt›¤›
düflünülürse e¤itimciye verilecek e¤iti-

min önemi daha iyi anlafl›l›r.  Davran›flla-
r›m›zda olumlu yönde de¤ifliklikler ya-
pan e¤itim faktörü ne kadar önemliyse,
bunun sunumunu yapan e¤itimci de o
kadar önemlidir. Ülkemizde e¤itim ko-
nusunda bir at›l›m gerçekleflecekse bu-
na e¤itimcilerden bafllamak gerekir. E¤i-
timcilere verilecek ilk  e¤itim, kiflilerin

farkl› ö¤renme biçimlerine sahip oldu¤u
ve onlara kendi ö¤renme sistemleriyle
nas›l yaklafl›laca¤›d›r.

4 Farkl› Grup ve 
Ö¤renme Modelleri
E¤itim eskiden bir grupta bulunan in-

E¤itimcinin E¤itimi
Bir e¤itimcinin binlerce insana ulaflt›¤› düflünülürse, ona verilecek e¤itimin önemi daha iyi anlafl›l›r.
E¤itim faktörü ne kadar önemliyse, bunun sunumunu yapan e¤itimci de o kadar önemlidir. Ülkemizde
e¤itim konusunda bir at›l›m gerçekleflecekse, buna e¤itimcilerden bafllamak gerekir. E¤itimcilere 
verilecek ilk  e¤itim, kiflilerin farkl› ö¤renme biçimlerine sahip oldu¤u ve onlara kendi ö¤renme 
sistemleriyle nas›l yaklafl›laca¤› konusudur.

O ¤ u z  S a y g › n
b i l g i @ o g u z s a y g i n . c o m

E¤itim, eskiden bir grupta bulunan in-
sanlara ayn› metotlarla sunulurken, flim-
di bu ifl,  kiflilerin bireysel farkl›l›klar›
dikkate al›narak yap›l›yor. Son y›llarda
yap›lan araflt›rmalar, ö¤renme konusun-
da insanlar›n 4 farkl› gruba ayr›ld›¤›n›
ve her grubun kendine hitap eden  e¤i-
timcilerden daha çok etkilendi¤ini orta-
ya ç›karm›flt›r. Bir e¤itimci, e¤itim ver-
di¤i gruptaki insanlar›n 4 farkl› ö¤ren-
me stiline sahip olduklar›n› bilir ve su-
numunu ona göre yaparsa, çok daha ba-
flar›l› olur. 
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sanlara ayn› metotlarla sunulurken
2000’li y›llarda art›k bu ifl kiflilerin birey-
sel farkl›l›klar› dikkate al›narak yap›l›yor.
Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar, ö¤ren-
me konusunda insanlar›n 4 farkl› gruba
ayr›ld›¤›n› ve her grubun kendine hitap
eden  e¤itimcilerden daha çok etkilendi-
¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Bir e¤itimci, e¤i-
tim verdi¤i gruptaki insanlar›n 4 farkl›
ö¤renme stiline sahip olduklar›n› bilir ve
sunumunu ona göre yaparsa çok daha
baflar›l› olur. Son y›llarda e¤itim dünyas›-
na damgas›n› vuran bu ö¤renme model-
lerini birlikte inceleyelim:

1.Neden Sorusunun Aç›klamas›n›
Bekleyenler: Bu gruptakiler, bir bilgiyi
ö¤reneceklerse önce bu bilgiyle ilgili ne-
den sorusunun cevab›n›n aç›klanmas›n›
beklerler. Bu bölümde e¤itimcinin in-
sanlar› motive etmesi gerekir. Bu grup-
takiler; verilecek bilginin tecrübeleriyle,
yapt›klar› ifllerle ve kariyerleriyle ne de-
rece iliflkili oldu¤u anlat›ld›¤›nda olaya

ilgi duyarlar. Bunlar daha çok dinleyerek
ve fikir al›flveriflinde bulunarak ö¤ren-
meyi tercih ederler. Derse dahil olmak
ve anlat›lan konular› hissetmek, bu tip-
teki ö¤renciler için çok önemlidir. ‹n-
sanlarla ve de¤erlerle ilgilenirler.

2.Ne Sorusunun Aç›klanmas›n›
Bekleyenler: Bu gruptaki insanlar, or-
ganize edilmifl ve mant›kl› ba¤lant›larla
örgütlenmifl bilgilere ilgi duyarlar. E¤i-
timcinin alan›nda uzman olmas› onlar›
motive eder. Bunlar, motivasyondan
çok içerik üzerinde dururlar. Mevcut bil-
giler ile kiflisel gözlemlerini bütünlefltir-
mekte çok beceriklidirler. Parçadan bü-
tüne do¤ru ö¤renmeyi tercih ederken
yeni düflünce kavram ve modellerle ilgi-
lenirler. 

3.Nas›l Sorusunun Aç›klanmas›n›
Bekleyenler: Bu gruptaki insanlar, ö¤-
rendiklerinin uygulanmas›n› görmek is-
terler. Deneme yan›lma yoluyla ö¤ren-

diklerinden büyük zevk al›rlar ve gerçek
ö¤renmenin bu oldu¤unu düflünürler.
Teorileri test etmekten hofllan›rlar. Uy-
gulama imkân› sunmayan derslerde ilgi
problemi yaflarlar. Bu gruptakiler için
e¤itimci, uygulamalar yapt›r›yorsa onlar
için ideal bir e¤itimcidir. 

4.Nerede Kullan›labilir Sorusunun
Aç›klanmas›n› Bekleyenler: Bu
gruptakiler, ö¤rendiklerini hayatta nere-
de kullanabilirim sorusunu soranlard›r.
Bunlar karfl›laflt›klar› problemleri çöz-
mek için ö¤rendiklerini kullanmaktan
hofllan›rlar. Yeni durumlara sezgi yoluy-
la çözüm önerileri getirirler. Fakat bir
çözüme nas›l ulaflt›klar›n›n rasyonel bir
aç›klamas›n› yapmakta zorlan›rlar.
Bu gruptakiler, e¤itimcinin bir dan›fl-
man, bir ak›l hocas› olmas›n› isterler.
Bütün bunlar göz önüne al›nd›¤›nda e¤i-
timcinin dört temel soruya da cevap ve-
ren ve dört farkl› özelli¤i de kendisinde
bulunduran bir kifli olmas› gerekti¤i or-
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taya ç›kar. Bir e¤itimci yüzlerce kiflinin
hayat›n› de¤ifltirebilir. Bu yüzden e¤i-
timcinin e¤itimi çok önemlidir. Bununla
ilgili olarak, afla¤›da kimsenin baflar›l›
olamayaca¤›n› düflündü¤ü 30 çocu¤un
hepsi ile ayr› ayr› ilgilenen ve onlar› mo-
tive eden bir ö¤retmenin onlar›n hayat-
lar›na nas›l etki etti¤ini okuyacaks›n›z:
ABD’de ço¤unlukla zencilerin yaflad›¤›
çok fakir bir bölgede e¤itimciler bir arafl-
t›rma yaparlar ve bu araflt›rman›n sonu-
cunu bir rapor haline getirirler.Ortaya il-
ginç bir rapor ç›kar. Bu raporu incele-
yen e¤itimciler bu çocuklar›n hayatlar›-
n›n üzüntü ve s›k›nt›larla geçece¤ini bir
ço¤unun uyuflturucu kullanaca¤›n› ve
hapishane ile tan›flaca¤›n› tahmin eder-
ler. Bu rapora göre bu çocuklar›n hiçbi-
ri sayg›n bir meslek sahibi olamayacak-
lar, topluma üretici olarak de¤il, tüketici
olarak kat›lacaklard›r. Rapor dosyalana-

rak kütüphaneye konur ve uzun y›llar
bu raporla kimse ilgilenmez. 30 y›l son-
ra tez haz›rl›¤› yapan bir psikoloji ö¤ren-
cisi kütüphanenin tozlu raflar› aras›nda
bu raporu bulur. Raporda ad› geçen ki-
flilerin durumlar›n› araflt›rmaya karar ve-
rir. Araflt›rmalar›n›n sonucunda bunlar-
dan birini bulur. Raporda yaz›ld›¤›n›n
tam aksine, statü atlad›¤›n› ve sayg›n bir
avukat oldu¤unu görür. Di¤er arkadafl-
lar›n›n durumunu soran araflt›rmac›ya
avukat tüm arkadafllar›n›n da baflar›l› bi-
rer insan oldu¤unu ve hepsinin statü at-
lad›¤›n› söyler. Bunun nas›l gerçekleflti-
¤ini sordu¤unda avukat olan kifli tüm ar-
kadafllar›n› bir araya getirebilece¤ini ve
bu sorunun cevab›n› birlikte verebile-
ceklerini söyler. Bir akflam yeme¤inde
tüm s›n›f toplan›r. Hepsi de baflar›l› ve
kendilerine güvenen insanlard›r. Baflar›-
lar›n›n sebeplerini aç›klarken hepsi bir

noktada birleflirler. Onlar› bu baflar›ya ha-
z›rlayan çok sevdikleri bir ö¤retmendir! 

Bu ö¤retmen onlar› tüm olumsuzluklara
ra¤men baflarabileceklerine inand›rm›fl
ve onlara flöyle demifltir: “Hayatta bafla-
r›s›zl›k diye bir fley yoktur. Baflar›s›zl›k
dedi¤imiz fley sadece sonuçlard›r”. ‹n-
san isterse tüm zorluklar›n üstesinden
gelebilir. Engeller, önüne durmak için
de¤il, aflmak için vard›r Her sabah ö¤-
rencilerin tahtaya ve defterlerine yazd›k-
lar› bir cümle vard›r: Ö¤renciler bir
müddet sonra bu sözün do¤rulu¤unu
görürler. Ve gerçekten baflaracaklar›na
inand›klar› her fleyi yapabildiklerinin far-
k›na var›rlar. 
“‹nsan, baflaraca¤›na inand›¤› her fleyi
baflarabilir!”

Ayr›ca ö¤retmenleri onlardan seçmek is-
tedikleri mesle¤in ve bulunmak istedikle-
ri durumun bir resmini çizmelerini ister.
Her gün bu resmi çizen ö¤renciler günde
bir çok defa kendilerini hedeflerine ulafl-
m›fl gibi görürler ve sürekli olarak birbir-
lerini motive ederler.
Evlerinde ve çevrelerine yaflad›klar› tüm
olumsuzluklara ra¤men çocuklarda müt-
hifl bir heyecan meydana gelir. Bir müd-
det sonra tüm s›n›f baflaraca¤›na inan›r ve
baflar›y› çok yak›n›nda görmeye bafllar.
Hepsi kendilerine bir model seçer, seç-
tikleri modeller kendilerinin düflledikleri
hedefleri gerçekleflmifl olan kiflilerdir.

Ayr›ca ö¤retmenleri onlara her gün flu
sözü de yazd›r›r:
“E¤er dünyada bir insan bir ifli baflara-
biliyorsa, bunu herkes ö¤renebilir!”

Sürekli olarak beyinleri baflar›ya prog-
ramlayan çocuklar›n hepsi hedeflerine
ulafl›r. Di¤er insanlara imkâns›z gibi ge-
len bu baflar› öyküsü, bir ö¤retmenin
tüm olumsuzluklara ra¤men ö¤rencile-
rini baflar›ya inand›rmas› ve baflar›ya
flartland›rmas›yla gerçekleflmifltir.
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Ö¤renmek ve ö¤retmek bir madalyonun
iki yüzüdür. Birbirinden oldukça farkl›
boyutlar› vard›r. Bir e¤itici, karfl›s›ndaki
kiflide bir davran›fl de¤iflikli¤i (ö¤renme)
gerçekleflinceye kadar hiçbir fley ö¤ret-
mifl olamaz. E¤itici, belki çok fleyler söyle-
mifl (ö¤retmifl) olabilir. Ancak, dinleyenin
performans› de¤iflmedi¤i sürece henüz
hiçbir fley ö¤renilmifl de¤ildir. K›saca; ö¤-
retmek, söylemek ve bilgi aktarmakt›r.
Buna karfl›n, ö¤renmek davran›fl de¤iflik-
li¤i ve performans iyileflmesidir.
Ne yaz›k ki, baz› e¤iticiler bu temel fark›
fark edememektedirler. Çünkü kendileri-
ne karfl›lar›ndaki kiflilerin ö¤renebilmesi
için nas›l ö¤retmeleri gerekti¤i ö¤retilme-
mektedir.

Bir ö¤retme ihtiyac›, ya da ortam› oldu-
¤unda, ço¤u e¤iticiler, bilinçsizce, daha
önce karfl›laflt›klar› yüzlerce ö¤retmenin
zihinlerindeki modellerini izlemektedir-
ler. Bu modeller de davran›fl gelifltirme ve
performans iyilefltirme aç›s›ndan her za-
man en iyi modeller olamamaktad›r. 
Günümüzde, ö¤renmeyi de, ö¤retmeyi
de gerçekten bilen ve gerçeklefltirebilen
e¤iticilere giderek artan bir ihtiyaç bulun-
maktad›r. De¤iflen ekonomik, sosyal ve
teknolojik koflullar karfl›s›nda organizas-
yonlar, çal›flanlar›n›n davran›fllar›n› de¤ifl-

tirmek ve performanslar›n› iyilefltirmek
zorunlulu¤unu duymaktad›r. Bu neden-
le, stratejik öncelikleri aras›nda e¤itim ve
gelifltirmeye giderek daha fazla yer ver-
mektedirler.
Bu durum, e¤itimi önemli ve ka-
zançl› bir ifl alan› ve e¤iticili¤i de
çekici bir meslek konumuna getir-
mektedir. Bu alanda ifl yapmak,
e¤itim flirketi kurmak isteyenler
son y›llarda giderek artmaktad›r.
Ancak, e¤iticili¤i bir meslek olarak
düflünenler, her fleyden önce, bu
iflin etkili bir flekilde yap›labilmesi
için baz› zorluklar›, ciddi sorumlu-
luklar› ve önkoflullar› oldu¤unu bil-
melidirler. Bir e¤itici, belirli kiflisel
niteliklere, bilgi ve becerilere ve en
önemlisi olumlu zihinsel tutuma
sahip olmal›d›r. E¤iticinin, üstlen-
di¤i rolleri ve görevleri baflar›yla
yerine getirebilmesi için belirli kri-
tik yetkinlikler bulunmaktad›r. Bu
nedenle, e¤iticili¤i meslek olarak
seçmek isteyen, ya da kurumlar ta-
raf›ndan e¤itici olarak seçilen veya yetiflti-
rilmek istenen kiflilerde bu yetkinliklerin
aranmas› gerekir.

E¤itim, gerçekten severek ve isteyerek
yap›lmad›¤›nda baflar›n›n sa¤lanamayaca-

¤› bir ifltir. Baflar›l› e¤iticiler e¤itim verme-
yi gerçekten arzulayan insanlard›r. E¤itici-
li¤i bir ifl ve meslek olarak yaln›zca tut-
kuyla sevenler bu alanda baflar›l› ve uzun
soluklu olurlar.

E¤itimlerde bilgi ve deneyimini etkili bir
biçimde aktaran, kat›l›mc›lar›n e¤itim
amaçlar› do¤rultusunda yeni bilgi, beceri
ve tutumlar kazanmas›n› sa¤layabilen e¤i-
ticiler yüksek performansl› e¤iticiler ola-
rak kabul edilebilirler.

Yüksek Performansl› 
E¤itici Olmak
Bir e¤itici, belirli kiflisel niteliklere, bilgi ve becerilere ve en önemlisi olumlu zihinsel tutuma sahip ol-
mal›d›r. E¤iticinin, üstlendi¤i rolleri ve görevleri baflar›yla yerine getirebilmesi için belirli kritik 
yetkinlikler bulunmaktad›r. Bu nedenle, e¤iticili¤i meslek olarak seçmek isteyen, ya da kurumlar 
taraf›ndan e¤itici olarak seçilen veya yetifltirilmek istenen kiflilerde bu yetkinliklerin aranmas› gerekir.

P r o f .  D r .  ‹ s m e t  B a r u t c u g i l
ibarutcigil@yahoo.com

Yüksek performansl› e¤iticiler, ifllerine
odaklan›rlar ve ne yapacaklar›n› bilir-
ler. Konular›nda kendilerini yetifltirmifl-
lerdir. Uzmanl›klar› ile kat›l›mc›lar›n
güvenini ve sayg›s›n› kazan›rlar. Bu
e¤iticiler ayn› zamanda ifllerini nas›l
yapacaklar›n› da iyi bilirler. Farkl› e¤i-
tim yöntemlerinin nas›l iflledi¤ini ve na-
s›l sonuçlar verdi¤ini deneyerek ö¤ren-
mifllerdir. Yöntemler konusundaki usta-
l›klar› ile e¤itimin temposunu, canl›l›¤›-
n›, esnekli¤ini ve etkinli¤ini olumlu yön-
de gelifltirirler. 
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Yüksek performansl› e¤iticiler, ifllerine
odaklan›rlar ve ne yapacaklar›n› bilirler.
Konular›nda kendilerini yetifltirmifllerdir.
Uzmanl›klar› ile kat›l›mc›lar›n güvenini ve
sayg›s›n› kazan›rlar.

Bu e¤iticiler ayn› zamanda ifllerini nas›l
yapacaklar›n› da iyi bilirler. Farkl› e¤itim
yöntemlerinin nas›l iflledi¤ini ve nas›l so-
nuçlar verdi¤ini deneyerek ö¤renmifller-
dir. Yöntemler konusundaki ustal›klar›
ile e¤itimin temposunu, canl›l›¤›n›, es-
nekli¤ini ve etkinli¤ini olumlu yönde ge-
lifltirirler. Uygun yöntemleri yerinde ve
zaman›nda kullanarak e¤itimden bekle-
nen sonuçlar› al›rlar ve sayg›nl›klar›n› ar-
t›r›rlar.

Yüksek performansl› e¤iticilerin belki de
en önemli özellikleri ifllerini sevmeleri ve
niçin bu ifli yapt›klar›n› çok iyi bilmeleridir.
E¤iticili¤i seçmelerinin anlaml› ve hakl› ge-
rekçeleri vard›r. Mesleklerine inanmakta
ve de¤er vermektedirler. Kendini gerçek-
lefltirme, kiflisel bütünlüklerini kan›tlama,
kendileri için çok anlaml› ve önemli olan
misyonlar› yerine getirme gibi duygular
yaflarlar. Bunlar, o kiflilerin ifl tatmini sa¤la-
yan içsel ödülleridir. Baflar›l› e¤iticiler, iste-
dikleri ve sevdikleri ifli yapt›klar› için e¤iti-
cili¤in gerçekten güç ve yorucu olan u¤-
rafllar›n› e¤lenceli ve kolay bulurlar.

E¤iticinin ‹fli ve Rolü
E¤iticinin rolü, yaln›zca bilgi, beceri ve
davran›fl gelifltirmeye yönelik bir e¤itim
materyalini karfl›s›ndakilere aktarmak de-
¤ildir. E¤itim süreci içinde bir e¤itici fark-
l› roller üstlenmek durumundad›r. Bu
rollerde baflar›l› olmak için de farkl› bece-
riler gelifltirmesi gerekmektedir.
Bir e¤iticiden art›k; e¤itim ihtiyaç analizi-
nin yap›lmas›, e¤itimin tasarlanmas›, ma-
teryalin yaz›lmas› ve haz›rlanmas›, gru-
bun yönetilmesi, sonuçlar›n de¤erlendi-
rilmesi ve e¤itimin ifle transferinin izlen-
mesi gibi görevler de beklenmektedir. 
E¤itici, izleyicilerinin kendisinden e¤iti-
min konusuna, yöntemlerine ve gruba
hâkim olmas›n› bekledi¤ini bilmelidir.
Yetiflkin e¤itiminde bir e¤itici, bir ö¤ret-
men de¤ildir. Kendisinden beklenen ko-
laylaflt›r›c› dan›flman rolünü oynamas›d›r. 

Baflar›l› bir e¤itici öncelikle, e¤itim vere-
ce¤i grubun ö¤renme ve gelifltirme ihti-
yaçlar›n› belirler, konu ve kapsam› buna
uygun olarak düzenler. ‹çeri¤i ve yönte-
mi, amaçlar› ve ihtiyaçlar› karfl›layacak fle-
kilde gelifltirir ve kullan›r. Ö¤renme de-
neyimlerini uygun teknik ve materyaller-
le bütünlefltirir. E¤itim s›ras›nda ö¤ren-
meyi kolaylaflt›ran ve destekleyen bir or-
tam oluflturur, karfl›l›kl› etkileflim için uy-
gun bir uygun bir hava yarat›r. Kazand›r-

may› amaçlad›¤› bilgi, beceri ve davran›fl-
lar için bir ilham kayna¤› ve rol modeli
oluflturur. E¤itim sonunda da sonuçlar›
de¤erlendirir ve ö¤renme ihtiyaçlar›n›
yeniden gözden geçirir.

E¤iticinin en belirgin rolü sunucu olmas›-
d›r. Bir e¤itici, bilgisini ve düflüncelerini
sunma konusunda yetenekli olmal›d›r.
Böylece, kat›l›mc›lar›n dikkatlerini çeke-
bilir ve bilgiyi tam ve do¤ru bir flekilde
aktarabilir. Ancak e¤itim, bunun çok da-
ha ötesinde bir ifltir. E¤itim sürecinin afla-
malar›n› düflündü¤ümüzde, çok say›da
yetene¤in gerekli oldu¤u ortaya ç›kar. ‹h-
tiyaç analizi için gereken beceriler sunufl
için gerekenlerden farkl›d›r. Bir e¤itim
program›n› tasarlamak de¤erlendirmek-
ten, kaynak materyali haz›rlamak için ge-
rekli olan beceriler de grubu yönetmek
için gerekli olandan çok farkl›d›r. Tüm
bunlar›n ötesinde de e¤iticinin e¤itim s›-
ras›nda, öncesinde ve sonras›nda birçok
rolü yerine getirmesi gerekir. 

E¤itici, konusunun uzman› olmal› ve ko-
nuyla ilgili genifl bir bilgi ve tecrübe biri-
kimine sahip bulunmal›d›r. Rehber, da-
n›flman, lider ve rol-model olabilmelidir.
Etkili bir yönetici olarak planlama, orga-
nizasyon, yönetme, koordinasyon, de-
netleme ve de¤erlendirme görevlerini
baflar› ile yapabilmelidir. Yaflam boyu ö¤-
renmeye aç›k olmal›d›r Yenilikçi ve yara-
t›c› olmas›, dinleyicilerine ilham ve cesa-
ret vermesi de kendisinden beklenen rol-
ler için gereklidir. Bütün bunlar›n ötesin-
de, etkili iletiflim becerilerine sahip olma-
l›, dinlemeli,   kendini iyi ifade edebilme-
li, ikna edebilmeli ve yazabilmelidir.
Bu listeye flüphesiz çok daha fazla rol ek-
lenebilir. Hemen hiç kimse bu rollerin
tümünde mükemmel olamaz. Bu durum-
da yap›lmas› gereken, güçlü olunan yön-
lerin fark›nda olmak ve onlar› öne ç›kara-
cak flekilde davranmak ve zay›f olunan
yönleri gidermenin yollar›n› aramakt›r.
Bu durumlarda zay›f yönlerin gelifltiril-
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mesine çal›fl›labilece¤i gibi baz› durum-
larda da di¤er e¤iticilerden, kat›l›mc›lar-
dan ya da d›flardan yard›m isteme yoluna
gidilebilir. Önemli olan e¤itimin yolunda
gitmesi ve kat›l›mc›lar›n memnun ayr›l-
mas›d›r.
Bunu sa¤layabilmek için özellikle, üç
nokta büyük önem tafl›maktad›r.

Konu Uzman› Olmak
Kat›l›mc›lar, e¤iticinin kendi konusunda
yeterli düzeyde bilgiye sahip olmas›n›
beklerler. E¤itici konusunu ne kadar iyi
bilirse ve iyi aktarabilirse sayg›nl›¤› o ka-
dar artar. Bu nedenle, e¤iticinin kiflisel ve
mesleki geliflmesinin önemli bir parças›
konusuyla ilgili bilgileri derlemesi ve
güncellemesidir. 
Kat›l›mc›lar, flüphesiz e¤iticinin her fleyi
bilmesini beklemezler. E¤itici, bilmedi¤i
bir konu gündeme gelirse bilmedi¤ini ka-
bul etmeli, e¤er kat›l›mc›lar aras›nda ko-
nusunun uzman› kifliler varsa onlardan
yararlanmas›n› bilmelidir. ‹leri düzeyde
uzmanl›k gerektiren konularda konuk
konuflmac›lar davet etmek, konu hakk›n-
da bir “uzman” görüflünü alman›n yan› s›-
ra, sunufl tarz› de¤iflikli¤ini de sa¤lar ve
e¤itimi zenginlefltirir.

Yöntem Uzman› Olmak
Bir e¤iticinin kullanabilece¤i çok say›da
e¤itim yöntemi vard›r. Bunlar›n ço¤unu
bilmesi ve en az birkaç›n› rahatl›kla kulla-
nabilecek düzeyde de yetkinli¤e sahip ol-
mas› gerekir. Bir e¤itici, kat›l›mc›lar›n ö¤-
renmesi için en iyi yöntemin hangisi ol-
du¤una profesyonel bir flekilde karar ve-
rebilmelidir. 
Çeflitli ö¤renme yöntemleri konusunda
uzmanlaflmak, her zaman kiflisel ve pro-
fesyonel geliflmenin bir amac› olmal›d›r.
Bunun etkili bir yolu di¤er e¤itimcileri
farkl› yöntemleri kullan›rken izlemek ve
deneme f›rsatlar› oldu¤unda –gerekti¤in-
de risk alarak- bunlar› denemektir. Ger-
çek ö¤renme ve geliflme, yaln›zca riskler
ald›¤›m›zda ve bildiklerimizin, al›flt›klar›-

m›z›n d›fl›nda yeni fleyleri denedi¤imizde
gerçekleflir.

Grup Yöneticisi Olmak
Bu, bir e¤iticide en çok aranan ve olma-
d›¤›nda en fazla elefltirilen beceriler ara-
s›ndad›r. Bir grubu yönetmek (kontrol
etmek de¤il) için e¤iticiler ileri düzeyde
insanlar aras› iliflki becerilerine ihtiyaç
duyarlar. Oynanan rol ve tarz, duruma
göre, motive ediciden lidere, arabulucu-
dan dan›flmana de¤ifliklikler gösterebilir.
E¤iticiler, gruptaki bireylere oldu¤u ka-
dar grubun atmosferine de duyarl› olma-
l›d›r. Onlar, grubu oldu¤u kadar bireyleri
de analiz edebilmelidirler. Uzman olma-
lar› gerekmese de bireylerin ve grubun
psikolojisini anlayabilmelidirler.
Konu ve yöntem uzmanl›¤› ile k›yasland›-
¤›nda elde edilmesi en zor olan ve zaman
alan beceri grup yönetimi becerisidir. ‹yi
ve deneyimli bir grup yöneticisi, son de-
rece güçlü bir iletiflim becerisine sahiptir.
Bu beceri, grup içinde güçlü ve kal›c› bir
ö¤renme deneyimini gerçeklefltirecek si-
nerjiyi yaratacakt›r. Grup yönetimi, bir
e¤iticinin kazanmak için gerçekten u¤rafl
vermesi gereken ve büyük ölçüde pratik-
le kazan›labilen bir beceridir.

Yüksek Performansl› 
E¤iticilerin Seçilmesi ve 
Yetifltirilmesi
E¤itim, ilginç, zevkli ancak zor bir u¤rafl-
t›r. E¤iticilik, bafllang›çta birçok kifliye çe-

kici bir meslek olarak da görünebilir. An-
cak, yukar›da belirtilen birçok kiflisel
özellikleri ve yetkinlikleri gerektirmesi,
sürekli geliflmeye aç›k olmas›, kendini ye-
nilemeyenlere yaflam hakk› tan›mamas›
ve hepsinden önemlisi do¤ufltan varsa
var olan, sonradan gelifltirilme olana¤›
bulunmayan insan sevgisine dayanmas›,
bu mesle¤i gerçekten zor k›lmaktad›r.
Bu meslekte bireysel çal›flma imkânlar›
vard›r. Ancak, günümüzde konular›n,
hizmet beklentilerinin ve müflteri ihtiyaç-
lar›n›n çeflitlenmesi ve genifllemesi bir
e¤itim organizasyonu içinde çal›flmay›
çok daha ak›lc› ve kazançl› k›lmaktad›r.
Bir organizasyonun, e¤itim programlar›n›
gerçeklefltirmek için ihtiyaç duydu¤u e¤i-
timcileri bulmas› için öncelikle iki konu-
da karar vermesi gerekmektedir.

1) Tam zamanl›, kadrolu e¤iticileri
ifle almak ile yaln›zca e¤itimler ver-
mek üzere gelen e¤itim dan›flmanla-
r› ile çal›flmak aras›nda bir seçim yap-
mak.
2) E¤iticileri, organizasyon içinden
ve de¤iflik bölümlerden, e¤itici nite-
liklerine sahip yönetici, ya da çal›flan-
lar aras›ndan seçmek ile d›flardan
“yeni kan” olarak bulup ifle almak
aras›nda bir tercih yapmak.

Bu durumlar flüphesiz olumlu ve olum-
suz yönleriyle de¤erlendirilmeli ve kuru-
mun beklentilerine, seçeneklerin mali-
yetlerine, konular›n niteli¤ine, program-



ÇERÇEVE Aral›k 200568

dosya E⁄‹T‹M / Yüksek Performansl› E¤itici Olmak

lar›n esnekli¤ine, kalite ve tutarl›l›k özel-
liklerine verilen önem derecesine ba¤l›
olarak karara var›lmal›d›r.
E¤itici seçiminde özgeçmifllerin ve bafl-
vuru formlar›n›n dikkatli bir incelemesin-
den sonra, seçilen adaylarla telefon müla-
kat› yap›lmas› ve özellikle iletiflim (anla-
ma, dinleme ve konuflma) becerisinin ve
isteklili¤inin test edilmesi do¤ru bir yak-
lafl›m olacakt›r.
Mülakat öncesinde aday›n okul ve ifl de-
neyimi ile bilgilerin do¤ruluk derecesi
kontrol edilmelidir. Mülakat s›ras›nda da
aday›n sunum be-
cerisi, program
haz›rlama yetene-
¤i, e¤itim yöntem-
leri bilgisi, konu
uzmanl›¤› gibi
yönlerin yan› s›ra
isteklili¤i ve e¤iti-
cili¤e olan özel il-
gisi de araflt›r›lma-
l›d›r. Yaflamdaki
inançlar›, amaçlar›,
de¤erleri ve tutku-
lar› üzerinde özel-
likle durulmal›d›r.
Bunlar e¤iticili¤e
uygun olmal›d›r.
Bilgi ve beceri be-
lirli bir programla
zaman içinde ka-
zand›r›labilir, ancak tutum gelifltirmek
zor ve zahmetlidir.

Deneyim, fiziksel uygunluk, görünüm,
zekâ, olgunluk ve duygusal kararl›l›k ve
e¤itim durumu da dikkate al›nacak di-
¤er yönlerdir.
Bir e¤itim organizasyonu, aç›k bulunan
e¤itici kadrolar› için baflvuran adaylar ara-
s›ndan etkili mülakat tekniklerini kulla-
narak ve özellikle yukar›da belirtilen
özellikleri ve yetkinlikleri arayarak seçim
yapmal›d›r. Seçme ve ifle alma sürecinde
özellikle deneyimli adaylar için daha ön-
ceki ifllerinde gösterdikleri performans›

ortaya ç›karacak sorular sorulmal›d›r.
Baflka bir ifadeye, bir e¤itici için gerekli
yetkinliklerin son bir iki y›l içinde ne gibi
durumlarda kullan›ld›¤›n›, sonucun ne
oldu¤unu ve benzer bir durumda bu yet-
kinli¤in flimdi nas›l kullan›laca¤›n› araflt›-
racak sorular sorulmal›d›r.  
Ço¤u e¤itici seçimi sürecinde, büyük ola-
s›l›kla, ikinci mülakatta adaydan bir su-
num yapmas› istenir. Adaylar, bu durum-
da özel bir sunum yapmak iste¤i içinde
bir mülakat jürisi önüne ç›karlar. Do¤al
olmayan ortam ço¤u kez aday›n gerçek

yeteneklerini göstermesine f›rsat vermez
ve yan›lt›c› bir izlenim yarat›r. Bir veya
birkaç kifliye sunum yapmakla do¤al bir
ortamda büyük gruba sunum yapmak
aras›nda çok fark vard›r.
E¤iticinin e¤itiminde, uygun tutumun ye-
terli düzeyde oldu¤u varsay›m›yla üç afla-
mal› bir süreç izlenebilir.

• E¤itim aflamas›: Aday, belirli bir
konu ya da sektör üzerinde mevcut ki-
tap, kaynak ve notlarla bilgi aç›¤›n› kapa-
tarak kendini yetifltirir. Bu arada, sunum
becerileri e¤itimlerine kat›l›r ve e¤itim
içinde provalar yapar. Baz› e¤itim flirket-

leri, bu konuda geliflmifl yöntemlere,
standart uygulamalara ve sertifika prog-
ramlar›na sahiptir. 

• Gözlem ve ›s›nma aflamas›: Aday,
deneyimli bir e¤itimci ile usta-ç›rak iliflki-
si içinde çal›fl›r. E¤itimlerde yard›mc› e¤i-
tici rolü oynar. Özellikle e¤itimin lojistik
yönü, araç- gereç kullan›m› ve e¤itim dü-
zeni konusunda bilgi ve görgü edinir. 

• Deneme aflamas›: E¤itici aday›, baz›
e¤itimlerde bir ya da iki bölümün veril-

mesinde görev al›r.
Deneyimli e¤itici ta-
raf›ndan performan-
s› izlenir ve kendisi-
ne iyi yapt›klar› ve
daha iyi yapabilecek-
leri konusunda geri-
bildirimde bulunur.
E¤iticinin e¤itiminde
etkili bir yöntem
koçluktur. E¤itici
aday› daha sonra,
küçük gruplarla
standart e¤itimlerde
çal›flarak deneyim
kazan›r. Deneyim
artt›kça risk düzeyi
daha yüksek grupla-
ra ve daha uzmanl›k
gerektiren konulara

do¤ru geçifller bafllayabilir.
Bir e¤iticinin performans› konuya odak-
lanmas›na, yapmak istediklerini yapabil-
mesine ve bu ifle kendini adayabilmesine
ba¤l›d›r. Odaklanma, konuyu bilmeyi ifa-
de eder ve bilgi e¤er istenirse belirli bir
süre içinde kazan›labilir. Yapabilmek, uy-
gulama ve deneyim ile pekifltirilen plat-
form becerileri anlam›ndad›r. Uygun or-
tamlarda herkes beceri kazanabilir. Adan-
ma ise zihinsel tutum ile ilgilidir. Bir kifli
ifline ve iliflkilerine olumlu bak›yorsa,
zevkle ve istekle yap›yorsa, kendisiyle ba-
r›fl›k ve insanlara karfl› duyarl›ysa kendini
adayarak çal›fl›r ve baflar›l› olur.
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E¤itim flart... Türkiye’deki birçok konufl-
man›n sonu, ünlü flovmen Cem Y›l-
maz’›n reklam filmindeki gibi bu cüm-
leyle biter.  Avrupal› olmaya çal›flan Tür-
kiye’de,  önümüzdeki dönemde ‘e¤itim
flart’ cümlesini daha s›k duyaca¤›m›za
flüphe yok.  E¤itimle ilgili problemlerin
çözülmesi, Türkiye’deki bir çok sorunun
çözümünü de katk›da bulunacak. Bu bi-
lindi¤inde Avrupa Birli¤i ile müzakere
masas›na konulacak dosyalardan birisi
olan ‘e¤itim ve kültür’ çok önem tafl›yor. 
Türkiye’nin e¤itim yat›r›mlar› ve nüfu-
sun e¤itim seviyesi, Avrupal› partnerleri-
ne göre oldukça düflük. Türkiye’deki
e¤itim harcamalar› GSY‹H içinde yüzde
3,91’lik bir paya sahipken, Portekiz’de
bu yüzde 5.69’a, Polonya’da ise yüzde
5.31’e ulafl›yor.

E¤itim Bütçesi Yetersiz
Zaten Aral›k 2004’te yay›nlanan AB Ko-
misyonu ‹lerleme Raporu da, e¤itimin
bütçe içindeki pay›n›n yetersiz oldu¤u-
nu ortaya koyuyor. Raporda flöyle denili-
yor: 
“Türkiye'de gayri safi milli has›la içinde
e¤itime ayr›lan kamu harcamalar›n›n
oran› yüzde 4 dolay›ndad›r. AB ortala-
mas› ise yüzde 5'tir. AB içinde en yüksek
oran yüzde 9'a yaklaflmakta olan ‹sveç ve
Danimarka'd›r. Okulu terk oranlar› hâlâ
çok yüksektir. K›z ö¤rencilerin okullafl-

ma oran› son dönemdeki 'etkileyici iler-
lemeye ra¤men', özellikle Do¤u ve Gü-
neydo¤u Anadolu'da hâlâ çok yüksektir.
Türkiye, e¤itim ve mesleki-teknik bece-
riyi gelifltirme alanlar›ndaki reform çaba-
lar›n› sürdürmelidir. Üniversiteleri daha
çok iflgücü-piyasa yönelimli bir fle-
kilde yap›land›rabilmek için
YÖK'ün yetkileri gözden geçiril-
melidir. Türkiye ayn› zamanda ifl-
gücü piyasas› ile e¤itim aras›ndaki
ba¤lar› güçlendirmelidir.”

Uyum Zor De¤il
‹lerleme Raporu’nda bu cümle-

ler e¤itim konusundaki eksikleri-
miz oldu¤unu ortaya koyuyor
ama uzmanlara göre Türkiye'nin
e¤itim ve kültür bafll›¤› alt›ndaki
kapsam› s›n›rl› AB mevzuat›na
uyum sa¤lamas› güç olmayacak.
Ancak e¤itim sistemindeki gerek-
li iyilefltirmeler yap›lmad›¤› tak-
dirde Türkiye Avrupa emek piya-
sas›nda s›k›nt›lar yaratabilir.  Bu da Tür-
kiye’nin tam üyeli¤ine karfl› olanlar›n
kullanabilece¤i en önemli koz haline
gelebilir. Konuya Avrupa cephesinden
bakmakta da yarar var. AB Komisyo-
nu'nun 6 Ekim 2004 tarihli müzakerele-
rin bafllat›lmas› yönündeki tavsiye kara-
r›nda, Türkiye’nin tam üye olacaksa
e¤itim düzeyini yukar› çekmesinin ol-

mazsa olmaz oldu¤u vurgulan›yor. 6
Ekim 2004 tarihli raporda flöyle denili-
yor: “Türkiye'nin nüfus dinamikleri, AB
toplumlar›n›n yafllanmas›n› telafi etmek
anlam›nda katk›lar sa¤layabilir. Bu ba¤-
lamda, Türkiye'de önümüzdeki on y›l

içinde e¤itim ve mesleki beceri alan›n-
da reform ve yat›r›mlar›n gerçeklefltiril-
mesinde AB'nin büyük ç›kar› vard›r.
Türk ekonomisinin büyüme potansiye-
li ve rekabet gücünü art›rmak için e¤i-
timde yeterli düzeyde kamu ve özel ya-
t›r›m›n›n gerçekleflmesi ve bu alan için
özel bir dikkatin seferber edilmesi
önemlidir.”

Türkiye’nin de Yararlanabilece¤i

AB E¤itim Programlar›
AB’deki e¤itimle ilgili çal›flmalar ilk olarak 1976’da bafllad›. Yaklafl›k 10 y›l görüfl al›flverifli zemininde
devam eden çal›flmalar, 1986’da Erasmus Program›’n›n uygulanmaya bafllanmas›yla, bilgi
al›flveriflinin ötesine geçti. Erasmus’la ilk kez 1986’da üye ülkeler aras›nda ö¤renci de¤iflimi yafland›.
1992'deTek Pazar'›n kurulmas›yla, ‘E¤itim’ bir AB politikas› haline geldi. Geçen çeyrek yüzy›ldaki
çal›flmalar ve tecrübeler sonunda Socrates Program› oluflturuldu. 

F a t m a  B e y z a  U Ç A R
f a t m a b e y z a @ y a h o o . c o m . t r

E¤itimini Avrupal›laflt›rmak isteyen Tür-
kiye, Avrupa’daki bir çok programdan da
yararlanabilir. AB, mesleki e¤itimin ge-
lifltirilmesinden ö¤renci de¤iflimine ka-
dar bir çok konuda destek veriyor. Türki-
ye bu desteklerden  2005 y›l›ndan itiba-
ren fiilen yararlanmaya bafllad›. Türki-
ye’nin 30 milyon euro katk›yla kat›ld›¤›
bu programlardan 2005’de yaln›zca 15
bin ö¤renci yararland›. 



ÇERÇEVE Aral›k 200570

dosya E⁄‹T‹M / Türkiye’nin de Yararlanabilece¤i AB E¤itim Programlar›

Hayat Boyu E¤itim
Türkiye’nin e¤itimini Avrupa seviyesine
ç›karma çabalar›na AB de önemli des-
tekler veriyor. Bunlara geçmeden önce
Avrupa’n›n e¤itim politikas›n› özetle-
mekte yarar var.  Hayat boyu e¤itim...
Avrupa’n›n e¤itim stratejisini özetleyen
üç kelime.. Bu genel anlay›fl› üyelerini
kabul ettiren Avrupa Birli¤i’nin ortak bir
e¤itim politikas› yok. Üye ülkeler, e¤iti-
min içeri¤i ve organizasyonu aç›s›ndan
özgür. Bu özgürlü¤ü ra¤men birlik üye-
si ülkeler iflbirli¤i yapabiliyorlar. Avru-
pa’n›n üye ülkelerine sundu¤u e¤itimle
ilgili imkânlar› flu bafll›klar alt›nda topla-
mak mümkün:
• Uluslararas› e¤itim, mesleki e¤itim ve
gençlik ortakl›klar›
• De¤iflim programlar› ve yurtd›fl›nda
e¤itim imkânlar›
• Yenilikçi ö¤retim ve e¤itim program-
lar›
• E¤itimde yeni teknolojilerin kullan›l-
mas› ve diplomalar›n karfl›l›kl› tan›nmas›
• Akademisyenler a¤› ve mesleki uz-
manl›k
• Karfl›laflt›rma ve politika üretme
amaçl› dan›flma platformu. 

Socrates’e Giden Yol
Avrupa Birli¤i’ndeki e¤itimle ilgili çal›fl-
malar ilk olarak 1976’da bafllad›. Üye
ülkelerin e¤itim bakanlar› ilk kez bun-
dan 30 y›l önce biraraya gelerek, üye ül-
kelerdeki uygulamalar› karfl›laflt›rd›lar.
Yaklafl›k 10 y›l görüfl al›flverifli zemininde
giden e¤itimle ilgili çal›flmalar, 1986’da
Erasmus Program›’n›n uygulanmaya
bafllanmas›yla bilgi al›flveriflinin ötesine
geçti. Erasmus’la ilk kez 1986’da üye ül-
keler aras›nda ö¤renci de¤iflimi yafland›.
1992'de Tek Pazar'›n kurulmas›yla ve
Maastricht Anlaflmas›’yla ‘e¤itim’ bir AB
politikas› haline geldi. Geçen çeyrek
yüzy›ldaki AB’deki e¤itim alan›ndaki ça-
l›flmalar ve tecrübeler sonunda Socrates
Program› oluflturuldu. 

Avrupa E¤itim Programlar›

SOCRATES: Genel e¤itim program›
olan Socrates, e¤itimin tüm alanlar›n›
kaps›yor.  7'den 77'ye herkesin yararla-
naca¤› bu program›n çeflitli faaliyet
alanlar› da var.  

• Comenius (Okul E¤itimi) Prog-
ram› : Okul öncesinden lise son s›n›fa
kadar olan genel e¤itimi kaps›yor.  Bu
programla okul ortakl›klar› kurulup,
ö¤retmen ve ö¤renci de¤iflimi yap›l›-
yor. 

• Erasmus Yüksek Ö¤retim Prog-
ram›: Yüksek ö¤retimin tüm seviyele-
rini kaps›yor.  Üniversiteler aras›nda
ortakl›k kurularak ö¤renci, ö¤retim
üyesi de¤iflikli¤i yap›labiliyor. Prog-
ramdan yararlananlar, üye veya aday
ülkelerin üniversitelerinde yar›m/tam
y›l okuma hakk›na sahip olunabiliyor.
Tüm masraflar da program kapsam›n-
da karfl›lan›yor. Ö¤retim üyeleri de de-
¤iflim program›ndan yararlanabiliyor. 

LEONARDO MESLEK‹ E⁄‹T‹M
PROGRAMI: Mesleki e¤itimin kalite-
sinin art›r›lmas›n› ve güçlendirilmesini
amaçl›yor.  Mesleki e¤itim alm›fl kifli-
ler, ö¤renciler, genç iflçiler, e¤iticiler
ve yeni mezunlar için üye ve aday ülke-
leri ziyaret edebildi¤i gibi,  e¤itimcile-
rin ve mesleki e¤itim uzmanlar›n›n

e¤itimi için uluslararas› de¤iflim ger-
çeklefltirilebiliyor. 2000-2006 y›llar›
için 1,150 milyon Euro bütçesi olan
programa, meslek içi e¤itimle ilgile-
nen özel, kamu veya yar› kamu kuru-
lufllar› baflvuru yapabilirken, özel kifli-
ler baflvurular› kabul edilmiyor.

YOUTH GENÇL‹K PROGRAMI: 15-
25 yafl aras› gençlerin de¤iflim ve gö-
nüllülük program›. Bu programla Av-
rupal› gençlerin birbirlerini tan›malar›
ve gönüllü olarak toplumsal faaliyetle-
re kat›lmalar› amaçlan›yor. Bu prog-
ramlar kapsam›nda geçen y›l sonuna
kadar 2 milyon Avrupal› ö¤retmen ve
ö¤renci de¤iflim programlar›ndan ya-
rarland›. 2000-2006 y›llar› için toplam
bütçesi 520 milyon euro. De¤iflim
programlar› ve gönüllü hizmet etkin-
liklerine kat›lmak isteyen gençler,
gençlik örgütleri, gençlere yönelik
projelerden ve e¤itim etkinliklerinden
sorumlu kifliler, yerel yetkililer ve sivil
toplum örgütleri baflvuru yapabiliyor. 

NEREYE BAfiVURULMALI?
Bu projelerin yürütülmesinde ülke-
mizde ‘ulusal ajans’ olarak da bilinen
Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Prog-
ramlar› Merkezi sorumlu. Ulusal
Ajans’a  (www.ua.gov.tr ) adresinden
ulaflmak mümkün.
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Yurtd›fl›nda E¤itim
Socrates, Avrupa’n›n e¤itim alan›ndaki
en önemli projesi. Her y›l Avrupa çap›n-
da binlerce ö¤renci Socrates Progra-
m›’ndan yararlanarak yurtd›fl›nda e¤itim
alabiliyor. Socrates, e¤itim alan›nda
uluslararas› iflbirli¤i sa¤layarak, çocuk-
lardan yetiflkinlere kadar  her düzeyde
e¤itimin kalitesini gelifltirmeyi hedef al›-
yor. Ö¤renciler veya ö¤retmenler do¤-
rudan baflvuru yaparak de¤il,  e¤itimle il-
gili kamu ve özel sektör kurulufllar› ara-
c›l›¤›yla baflvurarak bu programdan fon
sa¤layabiliyorlar.  Program, kat›lan ülke-
lerin Ulusal Ajans'lar› taraf›ndan yönetili-
yor. Sokrates’in iki alt program› bulunu-

yor. Socrates’in üniversitelerde uygula-
nan alt program›n›n ad› Erasmus, orta
ö¤renimde uygulanan alt program›n›n
ad› ise Comenius. 

Türkiye Kat›l›m›
Türkiye’de baflta Socrates olmak üzere
halen Avrupa’daki üç e¤itim program›na
kat›l›ma May›s 2004’ten itibaren hak ka-
zand›. Bu programlar, Socrates (Genel
E¤itim), Leonardo da Vinci (Mesleki E¤i-
tim) ve Youth (Gençlik). Bu programla-
r›n ikinci aflamas›,  2000-2006 y›llar› ara-
s›nda uygulan›yor. Programlar›n bütçesi
de oldukça yüksek. Genel e¤itim prog-
ram› Socrates’in  1 milyar 850 milyon eu-

ro bütçesi bulunurken,  Leonardo da
Vinci Program›’n›n bütçesi  1 milyar 150
milyon euroyu, Gençlik Program› Yo-
uth’›n bütçesi ise 520 milyon euroya
yaklafl›yor.

Yeterince Yararlanm›yoruz
Türkiye'nin AB e¤itim programlar›na ka-
t›ld›¤› ilk y›l olan 2004-2005 e¤itim y›l›n-
da, Türkiye'den yaklafl›k 18.000 ö¤renci
AB e¤itim kurumlar›nda ö¤renim gör-
mek için bu programlardan destek ald›.
Türkiye'de ö¤renim ça¤›nda 17 milyon
kiflinin bulundu¤u düflünüldü¤ünde, bu
say›n›n zaman içinde daha da artmas›
kaç›n›lmaz. Buna karfl›l›k AB ülkelerin-
den Türkiye'ye gelen ö¤renci say›s› ol-
dukça k›s›tl› kald›. Türkiye'nin bu prog-
ramlara ödedi¤i miktar 2005 y›l›nda 30
milyon euro oldu. Bunun üçte biri milli
bütçeden, üçte ikisi Türkiye'ye ayr›lan
AB fonlar›ndan karfl›land›.

Türkiye’nin Avrupa yolunda e¤itimiyle ilgili
yararlanabilece¤i projelerden birisi de ME-
GEP. Türkiye’nin mesleki e¤itim sistemini
gelifltirme çabalar›n› desteklemek amac›yla
1999 AB Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin
MEDA fonlar›ndan yararland›r›lmas› karar-
laflt›r›ld›. 4 Temmuz 2000 tarihinde, Türki-
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birli¤i
aras›nda Türkiye'deki Mesleki E¤itim ve
Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Proje-
si’nin (MEGEP) anlaflmas› imzaland›. Proje-
nin Teknik Yard›m Ekibi, 30 Eylül 2002 tari-
hinde çal›flmalar›na bafllad›. MEGEP'in süre-
si 5 y›l. Bu sürenin ilk alt› ay› bafllang›ç dö-
nemi, geri kalan 4,5 y›ll› ise uygulama döne-
mi olarak kabul ediliyor. Projenin toplam
bütçesi 58,2 milyon euroyu buluyor. Bu-
nun 51 milyon euroluk k›sm› AB taraf›ndan
sa¤lanan hibe, geri kalan 7,2 milyon euro-
luk k›sm› ise Türkiye’nin yerel katk›s›yla
karfl›land›. 
Proje etkinlikleri merkezi, bölgesel ve yerel
düzeyler olmak üzere üç seviyede örgüt-
lendi. Merkez yönetim ofisi Ankara'da Milli
E¤itim Bakanl›¤› Projeler Koordinasyon
Merkezi içerisinde bulunuyor.  Merkez pro-
je ekibi 20 kifliden olufluyor. Bu sürekli per-
sonele ek olarak, MEB'in ilgili birimleri ve
toplumsal ortaklardan temsilciler gerekti-
¤inde proje etkinliklerinde katk›da buluna-
biliyor. Bölgesel etkinlikler ‹stanbul, Anka-
ra, ‹zmir, Antalya, Gaziantep, ve Trabzon'da
bulunan bölge ofisleri yoluyla yürütülüyor.

Mesleki E¤itime 
51 milyon Euroluk Hibe
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Gelece¤imiz olan çocuklar›m›z› emanet
etti¤imiz ö¤retmenlerin sorunlar› yeri
geldi en ciddi tart›flma ortamlar›nda ele
al›nd›, yeri geldi mizah programlar›na
parodi konusu oldu. Pazarda limon sa-
tan, lokantada bulafl›k y›kayan, geceleri
taksicilik yapan ö¤retmen tiplemeleri,
TV’lerin en çok reyting alan haberleri, ya
da skeçleri olarak karfl›m›za ç›kt›. Y›llar
y›llar› kovalad› ama sorunlar hiç bitmedi,
siyasiler sözlerini hiç tutmad›. Gelinen
noktada Türk ö¤retmenleri, çal›flma ko-
flullar› ve ücret bak›m›ndan dünya ülke-
leri aras›nda en a¤›r flartlarda çal›flmaya
devam ediyor. Ö¤retmenlerimizin so-
runlar›n›, ö¤retmen yetifltirme sistemin-
deki yanl›fll›klar›, merhum flair-e¤itimci
yazar M. Akif ‹nan’›n kurdu¤u E¤itimci-
ler Birli¤i Sendikas›’n›n (E¤itim-Bir-Sen)
Genel Baflkan› Ahmet Gündo¤du’ya,
Çerçeve okurlar› için sorduk;

Baz› alanlardaki on binlerce ö¤ret-
men aç›¤›na karfl›l›k, y›llard›r tayin
bekleyen yüz binlerce ö¤retmen
var. Bu durum ö¤retmen yetifltirme
sistemimizde bir problemin oldu-
¤unu gösteriyor. Size göre proble-
min kayna¤› nedir ve nas›l çözüle-
bilir?

Türkiye’de mesleklerin tam bir listesiyle
bu mesleklerin her birine hangi zaman
dilimi içinde ne kadar elemana ihtiyaç
duyulaca¤› yönünde bir planlama yoktur
ve hiç yap›lmam›flt›r. Ö¤retmenlik mes-
le¤i de bu planlayamama zaaf›ndan nasi-
bini alm›flt›r. Sonuç olarak baz› branfllar-
da onbinlerce y›¤›lma yaflan›rken, baz›
branfllarda ö¤retmen s›k›nt›s› çekilmek-
tedir. Artan nüfusa ve geliflen ülke flartla-
r›na göre ö¤retmen say›s›n›n ve bunlar›n
branfllara da¤›l›m›n›n planlanabilmesi el-
bette zor olmakla birlikte mümkündür.
Bu tür karmafl›k sorunlar›n çözümü ge-
nellikle devlet kurumlar›
aras›nda iflbirli¤ini gerektir-
mektedir. Oysa Türki-
ye’nin bürokratik yap›lan-
mas›, yani “her bakanl›¤›n,
hatta her genel müdürlü-
¤ün ayr› bir devlet gibi”
kurguland›¤› bürokratik ya-
p›, bu iflbirli¤ine ve birlikte
çözüm üretme yetene¤ine
engel teflkil etmektedir.
Böyle bir planlama için
Devlet Planlama Teflkilat›,
Nüfus Genel Müdürlü¤ü,
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve
YÖK gibi kurumlar›n elle-

rindeki verileri de¤erlendirip bu konuda
ortaklafla bir planlama yapmalar› bekle-
nir ama bugünkü anlay›flla bu çok zor
görünüyor.

Ça¤›n Gere¤i 
‹nançla Yakalan›r
Sizce e¤itim sistemimiz, ö¤retmenle-
rimizi ça¤›n gereklerine göre dona-
tacak nitelikte mi, nas›l olmal›? Ge-
liflmifl ülkelerdeki e¤itim sistemle-
riyle karfl›laflt›rma yapabilir miyiz?
Ö¤retmenlerin veya baflka meslek gu-
ruplar›n›n, mesela makine mühendisle-

E¤itim-Bir-Sen Genel Baflkan› Ahmet Gündo¤du:

‘Ö¤rencisine Mahçup Düflen
Ö¤retmen Verimli Olamaz’
E¤itim-Bir-Sen Genel Baflkan› Ahmet Gündo¤du, ö¤retmen verimsizli¤inin sebeplerinin bafl›nda ücretlerin
yetersizli¤i ve çal›flma ortam›n›n a¤›r flartlar› geldi¤ini belirterek, “Ö¤rencilerine karfl› mahcup de¤iflen,
ikinci ifl gailesiyle meflgul olmaya mecbur edilmifl bir ö¤retmen elbette verimsiz olacakt›r” dedi.

Y › l m a z  Y › l d › z
y i l m a z y i l d i z @ g m a i l . c o m

Ahmet Gündo¤du
E¤itim-Bir-Sen Genel Baflkan›
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rinin, elektronikçilerin, maden ve petrol
mühendislerinin, kurmay subaylar›n›n,
yahut tar›m uzmanlar›n›n “ça¤›n gerek-
lerine” göre yetifltirilmesi için, bir devle-
tin, ülkesi ve milletiyle varmay› arzu etti-
¤i temel ve yüce hedefler konusunda
sars›lmaz bir irade ve kararl›l›k içinde ol-
mas› flartt›r. Tabii önce bu hedef ve ide-
allerin sarahaten kavranm›fl, toplum vic-
dan›nca benimsenmifl ve fluuruna var›l-
m›fl olmas› gerekir. As›l gereklilik budur;
ö¤retmenler baflta olmak üzere tüm
toplum fertlerinin kendi milli davalar›-
n›n bilincinde olarak, dil ve din baflta ol-
mak üzere kendi kültür ve medeniyet
de¤erlerini sürekli yeniden üreterek ge-
lece¤e tafl›mak, güçlü, sayg›n, dünya
kültürüne yeni ve de¤erli katk›lar arma-
¤an eden bir toplum olma ruh ve heye-
can›n› yaflatmakt›r. Yoksa bilgisayar bil-
meyen, k›rk günlük bir kursla ö¤renebi-
lir. Ça¤› infla etme ruhu ise bir milletin
kendi yüksek idealleriyle donanm›fl ol-
maya ba¤l›d›r. Milli ve manevi de¤erlerin
heyecan ve motivasyonundan mahrum
fertler, o milletin bilim, sanat, endüstri,
savunma, tar›m, ulafl›m gibi alanlarda ba-
flar› göstermesi için herhangi bir katk›da
bulunamazlar. Günü dahi kurtaramaz-
lar.

Kariyer Sistemi 
Palyatif Çözüm
Ö¤retmenlerin de¤iflim karfl›s›nda
kendilerini yenilemeleri için ba-
kanl›kça uygulamaya konulan kari-
yer sistemini (Uzman ö¤retmen,
bafl ö¤retmen. Vb) nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz? 
Yukar›da söylediklerimin ›fl›¤›nda bakar-
sak, bu da palyatif (yüzeysel, geçici) bir
çabad›r. Uzman yahut baflö¤retmen ol-
mak için belirlenmifl olan ölçütler, bafla-
r›l› olanla olmayan› ölçmeyi mümkün k›-
lan ölçütler de¤ildir. Yine de meslekte
k›demi, tecrübeyi ve alan›nda lisans üstü
e¤itim görmüfl olmay› ödüllendirdi¤i
için olumlu bir geliflmedir.

Mesleki e¤itim oran› 
yüzde 70 olmal›
E¤itim müfredat›m›z ve sistemimiz
ülkemizi gelecekte rekabetçi k›la-
cak nitelikte mi? Son yap›lan de¤i-
fliklikleri de dikkate alarak önerile-
riniz neler?
Ülkemizi rekabetçi k›lacak bir e¤itim
modeli, müfredattan ziyade yönlendir-
meyle ilgilidir. Özellikle ortaö¤renim
kurumlar›n›n mesleklere tahsis edilmifl
olanlar›, hiçbir mesle¤i yetkinlikle yapa-
cak düzeyde mezun vermemektedir.
Düz lise meslek lisesi oran› yüzde 70’e
yüzde 30’dur. Oysa mesleki e¤itimin
yüzde 70 oran›nda olmas› elzemdir. Aci-
len meslek planlamas› yap›lmal›, gele-
cekte ihtiyaç duyulacak ifl kollar›na göre
yeni, modern, kaliteli e¤itim veren mes-
lek liseleri aç›lmal›d›r. Yeri gelmiflken
söyleyeyim, bu meslek liselerinden me-
zun olacak olanlara da, ‘sen alan›n d›fl›n-
da bir fakülte tercih ettin, seni cezalan-
d›r›yorum’ diyen bugünkü YÖK’ün uy-
gulamas› derhal kald›r›lmal› ve yerine
‘sen kendi alan›n› tercih ettin, seni art› 5
puanla, 10 puanla ödüllendiriyorum’ di-
yen bir sisteme geçilmelidir.

E¤itimciler sendikas› olarak 
e¤itimin ve e¤itimcinin 
niteli¤ini yükseltmek için 
neler yap›yorsunuz?
Sendikalar bütçelerinin yüzde 10’unu,
mensuplar›n›n mesleki bilgi ve becerile-
rini, tecrübelerini art›r›c› faaliyetler için
kullanmak zorundad›r. Biz E¤itim-Bir-
Sen olarak do¤rudan mesleki bilgi ve

performans› art›r›c› kurslar düzenliyo-
ruz üyelerimiz için. Özellikle idarecilik,
müfettifllik yahut görevde yükselme gibi
s›navlara müracaat eden üyelerimize yö-
nelik olarak onlar›n bu s›navlardaki per-
formans›n› art›r›c› ücretsiz kurslar veri-
yoruz. E¤itim sistemiyle ve e¤itim çal›-
flanlar›n›n mesleki alanlar›yla ilgili bilim-
sel yay›nlar yap›yor, araflt›rmalar yapt›r›-
yor, sempozyumlar düzenliyoruz.

Memur-Sen Konfederasyonu'na ba¤l› E¤i-
timciler Birli¤i Sendikas›, 1992 y›l›nda fla-
ir ve e¤itimci yazar M.Akif ‹nan ve arka-
dafllar› taraf›ndan kuruldu. Yaklafl›k on y›l
boyunca kamu görevlilerinin sendikal
haklara kavuflmas› için gayret gösteren M.
Akif ‹nan, bu çal›flmalar›yla ayn› zamanda
ülkemizde demokrasinin tabana yay›larak
geliflmesi ve sivil toplumun güçlendiril-
mesi çal›flmalar›na büyük katk› sunmufl,
kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme
hakk›n›n kazanmas›n›n ise tart›flmas›z ön-
cüsü olmufltu. Nihayet 25 Haziran.2001
tarihinde kabul edilen 4688 say›l› Kamu
Görevlileri Sendikalar› Kanunu ile me-
murlar›n sendika kurmalar› yasal dayana-
¤a kavuflmufl, di¤erleri gibi E¤itimciler
Birli¤i Sendikas› da bu tarihten sonra tü-
zel kiflilik kazanm›flt›. 22 Aral›k 2002'de
Ola¤anüstü Kongre ile ilk profesyonel yö-
netim kurulunu seçen sendika, 1 Ocak
2003 tarihinde 18 bin olan üye say›s›n› 72
bina ç›karmay› baflard›.

Merhum M. Akif ‹nan’›n 
‹zinde Gidiyorlar
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Ö¤retmenlerin verimsizli¤inin nedenle-
ri nelerdir, ya da verimsizli¤e neden
olan sorunlar nelerdir?
Ö¤retmen verimsizli¤inin nedenlerinin
bafl›nda ücretlerin yetersizli¤i ve çal›flma
ortam›n›n a¤›r flartlar› geliyor. Buna bir
üçüncü olarak idealizm ruhundan uzak
oluflu da ekleyebiliriz. Ancak belirtti¤im
ilk iki faktör tüm ö¤retmenlere tesir edi-
ci niteliktedir. En baflar›l›, en iyi yetiflmifl
bir ö¤retmenin bile 65-70 kiflilik s›n›fta
ortaya koyaca¤› verimlilik s›n›rl›d›r. Keza
ö¤rencilerine karfl› mahcup olan, ikinci
ifl gailesiyle meflgul olmaya mecbur edil-
mifl bir ö¤retmen de elbette verimsiz
olacakt›r.

Ö¤retmenlik kurumu, toplum 
nezdinde nas›l bir de¤iflime u¤rad›?
Ö¤retmenlik, meslek olarak hâlâ sayg›n
ve k›ymetli bir meslektir. Her ne kadar
bu sayg›nl›kta a¤›r çal›flma flartlar› ve dü-

flük ücretin getirdi¤i bir y›pranma yaflan-
m›flsa da, insan›m›z, çocu¤unu teslim et-
ti¤i ö¤retmenine olmas› gerekti¤i gibi
hâlâ güvenmekte ve sayg› duymaktad›r.
Öyle de olmal›d›r zaten. Kanaatimce e¤i-
tim çal›flanlar› sendikal örgütlenmeler
içinde aktif ve fluurlu üyeler olarak yer
ald›kça, kendi meselelerine ve e¤itim
hizmeti verdikleri çocuklar›m›zdan bafl-
lamak üzere genel toplum meselelerine
karfl› pasif seyirci konumundan ç›k›p ak-
tif kat›l›mc› konumuna yükseldikçe,
kendi mesleki sayg›nl›klar›n› ve güveni-
lirliklerini de art›rm›fl olacaklard›r.

Ö¤retmenlik, meslek aray›fl› içeri-
sindeki gençlerin gözünde hangi s›-
radad›r. ‹dealist bir yaklafl›mla de-
¤er verilen bir meslek midir, yoksa
mecburiyetten tercih edilen bir ifl
alan› olarak m› görülmektedir?
Artan iflsizlik bask›s›yla ö¤retmenlik

mesle¤ini tercihte bir yükselifl oldu¤u
do¤rudur. Keflke bu ilgi art›fl›, iflsizlik
korkusundan de¤il de ö¤retmenin ald›-
¤› yüksek ücret(!), hayat standard›n›n
yüksekli¤i ve elbet üretti¤i hizmetin yü-
celi¤i gibi sebeplerle yaflansayd›. Yine de
ben ö¤retmenli¤i tercih eden gençlerin
çok büyük ço¤unlu¤unun bu mesle¤i ve
çocuklar› sevdi¤ine ve bir ifle oldu¤u ka-
dar, ülkeye ve topluma hizmet edebilme
imkân›na da kavuflma umuduyla hare-
ket ettiklerine inan›yorum.

Ö¤retmenlerin ekonomik sorunla-
r›na katk› aç›s›ndan özel e¤itim ku-
rumlar›n›n yayg›nlaflmas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Özel e¤itim
kurumlar›, geceleri taksicilik, bula-
fl›kç›l›k yapmak zorunda kalan ö¤-
retmenler için kendi alanlar›yla il-
gili bir ek ifl imkân› sa¤lad› m›?
Temel e¤itimin devlet taraf›ndan ve üc-
retsiz sunulmas› ilkesine inan›yoruz. Or-
taö¤renimde ise özel sektörün daha çok
mesleki e¤itim alan›na yat›r›m yapmas›
beklenirdi. Mesela büyük bir sermaye
gurubunun kendi ifl sahas›nda ihtiyaç
duyaca¤› kalifiye elemanlar› yetifltirmek
üzere okul açmas›n› anlayabiliriz. Oysa
hiç bir ifli, hiçbir bilimi, hiçbir beceriyi
sektörde kullanabilecek düzeyde ö¤ret-
meyen s›radan düz lise e¤itimine yöneli-
yor özel sektör. Bu da sermayenin e¤iti-
me bir katk›s› olmuyor, aksine e¤itim,
daha çok da küçük ve orta boy sermaye-
nin bir ticaret alan›, bir para kazanma
yolu olarak görülüyor. Bu kurumlar ge-
rek ö¤retmenlerin, gerekse ö¤rencilerin
yaflad›¤› s›k›nt›lardan, k›saca e¤itim sis-
teminin zaaflar›ndan besleniyor. Bir za-
af›n, bir noksanl›¤›n sonucu olarak orta-
ya ç›kan bir yap›, o zaafiyetin ma¤durla-
r›na çözüm olamaz. Çözüm bütçeden
e¤itime daha çok pay ay›rmak, e¤itim
çal›flanlar›na daha ça¤dafl ölçülerde ör-
gütlenme ve demokratik kat›l›m hakk›
tan›mak ve branfllara göre planlama yap-
makt›r.
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E¤itimin öncelikli amac›; elefltirel düflü-
nebilen, araflt›rmalar yapabilen, bilgiye
ulaflabilen ve teknoloji konusunda belir-
li bir aflinal›k düzeyine sahip bireyler ye-
tifltirmektir. Modern e¤itim anlay›fl›nda
e¤itim-ö¤retimin birinci ifllevi, ö¤ren-
meyi ö¤retmesi, ikincisi, çocu¤un zi-
hinsel üretimini, yarat›c›l›¤›n› gelifltirici
yöntemleri kazand›rmak olarak kabul
edilmektedir.

Ça¤dafl e¤itim bilgiyi de¤il, ö¤renciyi
odak noktas› yapar. Ça¤dafl e¤itimde ö¤-
renci bilgi yüklenen bir obje de¤ildir.
Bilgi ö¤renci içindir. Temel amaç ö¤ren-
ciye bilgi y›¤mak de¤il, bilgiyi anlayabil-
mesi, kavrayabilmesi, gerekti¤inde ken-
di bafl›na ba¤lant›lar kurarak, bilgi ürete-
bilmesini sa¤lamakt›r.
George Bernard Shaw, “De¤iflimsiz geli-
flim olmaz. Kafalar›n› de¤ifltiremeyenler
hiçbir fleyi de¤ifltiremezler” der. ‹nsan
sadece biyolojik de¤il, ayn› zamanda
sosyal bir organizma oldu¤u için, zaman
içinde bireyler ve milletler sürekli de¤i-
flim geçirmektedirler. E¤itimde hedef,
bu de¤iflikliklerin istenilen yönde olma-
s›n› sa¤lamakt›r. 

Yetiflkin bir kifli üniversite e¤itimini ta-
mamlad›ktan sonra her y›l teorik bilgisi-
nin % 5’ini yitirmektedir. Teorik bilgisini

ça¤a uydurmak için çal›flanlar›n zaman›-
n›n % 15’ini e¤itime ay›rmas› gerekti¤i
uzmanlarca ifade edilmektedir. Y›lda en
az 2-3 hafta seminerlerle ya da yay›n izle-
me yoluyla e¤itilmeyen kifliler, 45’li yafl-
lara geldi¤inde geliflmelerin geri-
sinde kalmaktad›rlar. Kald› ki, tek-
nolojide yaflanan bafl döndürücü
geliflmeler bu süreyi daha k›salt-
m›flt›r. Günümüzde art›k neredey-
se çocuklar anne babalar›na tek-
nolojik cihazlar›n nas›l kullan›laca-
¤›n› ö¤retmeye bafllam›fllard›r.
Ülkemizde e¤itim, çocukluk ve
gençlik gibi belli yafl diliminde
meflgul olunan bir u¤rafl gibi alg›-
lanmaktad›r Bu nedenle, kültürü-
müzün temel parametrelerinden
olan “ilim beflikten mezara kadar-
d›r” sözü gerçek anlamdaki ifllevi-
ne istenildi¤i ölçüde kavuflama-
m›flt›r. Nitekim ülkemizde yafl›
25’den büyük olanlar›n toplam
ö¤renciler aras›ndaki oran› % 6.8
iken, bu oran geliflmifl ülkelerden olduk-
ça yüksektir. Örne¤in Almanya’da üni-
versite ö¤rencilerinin % 44’ü, Fransa’da
% 35’i, ABD’de % 36’s›, ‹ngiltere’de %
20’si 25 yafl›n üstündedir. 

Bu rakamlar bize, bahsi geçen ülkelerde
bireylerin, bir üniversiteyi bitirmifl olma-

lar›na ra¤men kendilerini yenilemek ya
da farkl› alanlarda yeni fleyler ö¤renmek
için çeflitli programlara kat›lmak üzere
üniversitelere devam etti¤ini göster-
mektedir. Nitekim geliflmifl ülkelerde

hizmet içi e¤itim büyük önem kazanm›fl-
t›r. Geliflen teknolojinin sundu¤u im-
kanlardan en iyi flekilde yararlanabilmek
için, kendini sürekli yenileme anlay›fl› gi-
derek önemini art›rmaktad›r. Örne¤in
Amerika’da, bir insan›n ilkokuldan üni-
versite bitirene kadar harcad›¤› paran›n
en az üç kat›n› bir mesle¤e girdikten

Ne Kadar E¤itim, 
O Kadar Demokrasi...
Dünya Bankas› verilerine göre, kifli bafl›na 10 bin dolar›n alt›nda bir millî geliri olan ve ortalama 
11 y›l›n alt›nda bir e¤itim düzeyine sahip bir ülkede  demokrasinin sa¤l›kl› ifllemesi mümkün de¤il.
Yani bir ülkede demokrasiyi ifller k›lman›n en etkin yollar›ndan biri, o ülkede iyi e¤itilmifl ve ortalama
refah seviyesi yükseltilmifl toplum oluflturmaktan geçmektedir.

D o ç .  D r .  O s m a n  Ö z s o y
o s m a n o z s o y @ y a h o o . c o m

E¤itilmifl toplumlar›n oylar› kolayl›kla
yönlendirilemez. E¤itilmemifl toplumlar-
da oylar›n yönlendirilmesi ve kamuoyu-
nun manipüle edilmesi daha kolayd›r.
E¤itilmifl toplumlarda haber yorumdan
daha de¤erlidir. E¤itilmemifl toplumlar-
da medya asparagas ad› verilen yalan
habere daha s›k baflvurur. E¤itilmifl top-
lumlarda tutars›z görüntü çizen siyaset-
çi veya yazd›¤› haberler üst üste tekzip
yiyen gazeteci itibar›n› kaybeder ve ifli-
ni sürdüremez. 
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sonra emeklili¤e kadar geçen süre için-
de harcad›¤› tespit edilmifltir.

Bilgisayar Okur Yazarl›¤›
Ülkemizde nüfusun yüzde 15’i hala oku-
ma yazma bilmemektedir. Kald› ki günü-
müzde art›k okur-yazarl›k kafi gelme-
mektedir. Art›k yeni bir kavram geliflti:
Bilgisayar okuryazarl›¤›. Yani, bireyler
teknolojinin sundu¤u imkanlardan ne
kadar yararlan›labiliyor.  Okuma yazma
biliyor ama, ATM kart›yla bankadan
emekli maafl›n› çekebiliyor mu? ‹nternet
bankac›l›¤› yapabiliyor mu? Düne kadar
elle mektup yazarken, bugün e-maille
yaz›flabiliyor mu? Bu ifllemleri yapama-
yan insanlar, okur yazar olsalar bile, ça¤-
dafl anlamda okur yazar say›lm›yorlar.
Daha do¤rusu, bilgisayar okuryazar›, ya
da, bilgi ça¤›n›n insan› say›lm›yorlar. Ge-
ri kalm›fl kabul ediliyorlar.
Ülkelerin okullaflma oran› kadar, bilgisa-
yarlaflma oran› da kalk›nm›fll›k gösterge-
leri aras›nda bugün. Nüfusun internete
ba¤lanma yüzdesi geliflmifllik kriteri.
Bunlar› sa¤layamayan ülkeler, yeterince
ça¤dafl ve geliflmifl kabul edilmiyorlar.
Nitekim, bahsi geçen tüm parametreler
geliflmifl ülkelerde yüksek, geliflmemifl
ülkelerde geri. Di¤er bir tasnifle, ayn› is-
tatistiki parametreler demokratik ülke-
lerde ileri, demokratik olmayan ülkeler-
de geri.

“Ortak Ak›l” Yafl›m›z...
Ülkemizin ortalama e¤itim düzeyi yakla-

fl›k 4 y›ld›r.  Buna ‘ortak ak›l’ da denil-
mektedir.
Okul ça¤›n›n (6 yafl ve) üstündeki ülke
nüfusunun genel e¤itim durumu ortala-
mas›n› yans›tan bu rakam geliflmifl ülke-
lerde 11’in üzerindedir.

Bir çocu¤un 6 yafl›nda okula bafllad›¤› ka-
bul edildi¤inde, Türkiye’nin ortak ak›l
yafl› (6 yafl›n üzerine ilave edilecek orta-
lama 4 y›ll›k e¤itimle) en fazla 10 yafla
karfl›l›k gelmektedir.Geliflmifl ülkelerde
ise bu yafl en az 18 olarak görülmektedir.

Bu ne anlama gelmektedir? 10 yafl›ndaki
bir çocuk ifl nitelikli ifl yapmada, üretim-
de, hakk›n› arama mücadelesinde vb.
konularda ne ölçüde yeterli ise, ülkenin
bu konulardaki toplumsal duyarl›l›¤› da
o ölçektedir demektir. E¤itim gösterge-
leri düflük olan toplumlarda toplumsal
duyarl›l›¤›n tatmin edici düzeyde olma-
s›n› beklemek mümkün de¤ildir. Nite-
kim olmamaktad›r.

Demokrasi E¤itim ‹liflkisi
Dünya Bankas› verilerine göre, kifli bafl›-
na 10 bin dolar›n alt›nda bir milli gelir ve
ortalama 11 y›l›n alt›nda bir e¤itim düze-
yiyle bir ülkede demokrasinin sa¤l›kl›
bir flekilde ifllemesinin ve sürdürülebil-
mesinin mümkün olmad›¤› ifade edil-
mektedir. Yani bir ülkede demokrasiyi
ifller k›lman›n en etkin yollar›ndan biri,
o ülkede iyi e¤itilmifl ve ortalama refah
seviyesi yükseltilmifl toplum olufltur-

maktan geçmektedir.
E¤itilmifl toplumlar›n oylar› kolayl›kla
yönlendirilemez. E¤itilmemifl toplum-
larda oylar›n yönlendirilmesi ve kamu-
oyunun manipüle edilmesi daha kolay-
d›r. E¤itilmifl toplumlarda haber yorum-
dan daha de¤erlidir. Yazar›n yorumuna,
sadece kendi görüflü gibi bak›l›r. E¤itil-
memifl toplumlarda medya asparagas
ad› verilen yalan habere daha s›k baflvu-
rur. E¤itilmifl toplumlarda tutars›z gö-
rüntü çizen siyasetçi veya yazd›¤› haber-
ler üst üste tekzip yiyen gazeteci itibar›-
n› kaybeder ve iflini sürdüremez. E¤itil-
memifl toplumlarda bu durumdaki in-
sanlar hiçbir fley olmam›fl gibi yollar›na
devam eder. Ortak ak›ldaki unutkanl›k
onlar› besleyen en önemli faktör haline
gelir.

Türkiye’de sivil toplum kurulufllar›n›n
Bat›’daki örneklerine göre yeterince ge-
liflmemifl olmas›n›n en temel nedeni de,
toplumun yeterince e¤itilmemifl olma-
s›ndan kaynaklanan nedenlerle yeterli
düzeyde bilinçli bir toplum yap›s›na sa-
hip olmamas›d›r. Nitekim Strateji Mori
taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre, sivil
toplum kurulufllar›na üyelik ve çal›flma-
lara kat›l›m konusunda toplumun yeter-
li duyarl›l›¤› göstermedi¤i görülmekte-
dir. Sivil Toplum kurulufllar›n›n çal›flma-
lar›na kat›l›p kat›lmad›klar›na iliflkin so-
ruya % 78 oran›nda hay›r cevab› verildi-
¤i görülmektedir.

Bir ülkede sivil toplum kültürünün olufl-
mas› e¤itimle olur. Bu aileden bafllay›p
okul e¤itimi ile devam eden ve hayat bo-
yu süren bir süreçtir. Sivil toplum bilinci
ayn› zamanda bir kültürdür, bir yaflam
tarz›d›r. Bat› demokrasilerini ayakta tu-
tan ve geliflmifl demokrasi s›n›f›na sokan
da budur. Bu ülkelerde sivil toplum ku-
rulufllar›n›n geliflmifl olmas›, halk›n çe-
flitli konulardaki beklentilerini ve hak
aray›fllar›n› sivil oluflumlar arac›l›¤›yla il-
gililere rahatl›kl› ifade edebilmelerine
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imkân vermekte, seslerini duyurabilme-
leri, demokratik tepkilerini yans›tabil-
meleri konusunda yard›mc› olmaktad›r. 
Türkiye’nin s›k s›k içine düfltü¤ü siyasi
ve ekonomik krizlerin temelinde de bü-
yük ölçüde e¤itimsiz toplum gerçe¤i
yatmaktad›r. Toplumun e¤itim seviyesi-
nin düflüklü¤üyle ba¤lant›l› olarak, sivil
toplum kurulufllar›n›n da yeterince ge-
liflmemifl olmas›, yap›lan yanl›fllara karfl›
toplumun zaman›nda duyarl›l›k göstere-
memesine neden olmaktad›r. Sivil top-
lum bilinci geliflmedi¤i ve istenilen dü-
zeyde kurumsallaflmad›¤› için, ülkede
karfl›lafl›lan çeflitli sorunlarla ilgili ortak
bir kamuoyu duyarl›l›¤› oluflturulmas› da
istenilen ölçüde sa¤lan›lamamakta ve bu
durum, sorunlar›n zaman içinde birik-
mesine ve bir yerde patlamas›na neden
olmaktad›r.

Demokrasinin Güvencesi:
Elefltirel Ak›l
‹nsanlar›n ço¤u bir fleylerden korkar. Ki-
mi çok fleyden, kimi da öyle veya böyle
de¤iflik fleylerden. Modern e¤itim anla-
y›fl›n›n bir baflka özelli¤i de, bizlere kor-
kular›m›z› yenmeyi ve onlarla bafl etme-
mizi ö¤retmesidir. Korkuyu yenmenin
en etkili yolu, onunla yüzleflmektir. Yüz-
leflmek bir cesaret iflidir ve bunu baflar-
mak ço¤u defa yüzleflti¤imiz fley hakk›n-
da bilgi sahibi olmam›za ba¤l›d›r.  Bilgi,
karanl›¤› ayd›nlatan bir ›fl›k gibidir.
Korktu¤umuz fley hakk›nda ayd›nland›k-
ça, abart›lacak bir fley olmad›¤›n› görü-
rüz. Bu durum, endiflelerimizin ortadan
kalkmas›na neden olur.

Yap›lan araflt›rmalar, e¤itimli bireylerin
kendilerini ifade, haklar›n› arama ve or-
ganizasyonel faaliyetler konusunda daha
giriflken olduklar›n› göstermektedir. Bu
aç›dan, e¤itim sistemi, elefltirel düflüne-
bilen bireyler yetifltirmek üzere planlan-
mal›d›r. Yeni bilgi, bulgu ve geliflmeler
karfl›s›nda, bugün dünden daha farkl›
düflünüyor olmak ay›p de¤ildir. Fikr-i sa-

bit olman›n övünülecek taraf› yoktur. En
önemli maharet, geliflmeye, araflt›rmaya,
yeni fleyler ö¤renmeye yatk›n olmakt›r.
Elefltirel düflünmeyi gelifltirebilen bir
e¤itim sisteminin ö¤rencilere kazand›ra-
ca¤› bir baflka özellik de, belli ideolojile-
rin amans›z savunucusu olmaktan ç›ka-
r›p daha objektif bir flekilde sosyal ve si-
yasal olaylara bak›fl aç›s› kazand›racak ol-
mas›d›r. Nitekim Anthony Robbins, “Ya-
flam için anahtar; mümkün oldu¤u ka-
dar farkl› yaklafl›mlar kullanmakt›r” der-
ken konuyu en iyi flekilde özetlemekte-
dir.

1932 y›l›nda, “Nükleer enerjinin bir gün
elde edilebilece¤ine dair en ufak bir gös-
terge bile bulunmuyor. Bu, atomu iste-
di¤imiz gibi parçalayabilece¤imiz anla-
m›na gelirdi" diyen Albert Einstein, bir
kaç sene sonra atom bombas›n›n yap›l-
mas›na kendisi öncülük etmifltir.

‹nsanl›¤›n Kaderini 
De¤ifltirmek...
E¤itimli bireyler olman›n ve buna ba¤l›
özgüvenin insanl›¤›n kaderi üzerindeki
etkileri konusunda bir örnek vererek ya-
z›m›z› sonland›ral›m. Y›l 1955. Ameri-
ka’n›n Montgomery kenti. O y›llarda
Amerikan yasalar›na göre zenciler oto-
büste beyazlara yer vermek zorundad›r.
Zenciler bu durumdan oldukça flikayet-
çidir ama, görünüflte yapabilecekleri bir
fley de yoktur. Bu uygulama gün gelir
kendi halinde sakin bir bayan olan Rosa
Parks’›n can›na tak eder. Rosa bir gün
karanl›¤› delen önemli bir karar al›r ve;

“Ben art›k otobüste beyazlara yer ver-
meyece¤im” der. Bu kararla sadece ken-
di hayat›n› de¤il, tüm zencilerin hayat›n›
ayd›nlatan dönem bafllar.

Nitekim ertesi gün otobüste yan›na yak-
laflan beyaz kalkmas› için bafl›nda dikilir.
O bafl›nda dikilen beyaza ald›rmaz ve
son derece kararl› bir tav›rla yerini ver-
memekte direnir. Otobüste olay ç›kar.
Rosa Parks’›n bu davran›fl› önce tüm
Montgomery’e, ard›ndan da tüm Ameri-
ka’ya yay›l›r. Bu olay, Amerika’da vatan-
dafll›k haklar›n›n bafllang›c› say›l›r. Çok
geçmeden de, zencilerin beyazlara yer
verme zorunlulu¤u ortadan kalkar, uy-
gulama sona erdirilir.

E¤itim sistemi ö¤rencilere tek bafllar›na
hiçbir fley olmad›klar›n› de¤il, tek baflla-
r›na bile olsalar bir ordu kadar güçlü ol-
duklar›n› hat›rlatmal›, do¤ru bildikleri
yoldan flaflmamalar› gerekti¤ini telkin et-
melidir. Bir insan e¤er isterse, kendisi-
nin, ailesinin, ülkesinin veya insanl›¤›n
kaderini de¤ifltirecek önemli bir baflar›-
ya imza atabilece¤ine inanmal›d›r. Birey-
de bu duygular›n geliflmesine etken
olan en kuvvetli motivasyon arac›, iyi bi-
rer e¤itimdir. Toplumun bilinçlenmesi,
örgütlenmesi ve demokrasinin arzu edi-
len noktaya gelmesi konusunda herke-
sin katk› göstermesinde e¤itimin pay›
inkar edilemez boyuttad›r. Yeterli olma-
sa da, e¤itime son y›llarda bütçeden en
büyük pay›n ayr›lm›fl olmas› da teselli
kayna¤›d›r. Semeresi uzun vadede de ol-
sa muhakkak al›nacakt›r.
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Bir milyon k›z ö¤rencinin çeflitli sebep-
lerden dolay›  okula gidemedi¤i Türki-
ye’de Anayasal e¤itim haklar›n› kullana-
mayan ma¤durlar›n say›s› da milyonlar›
geçiyor. Devlet bir taraftan K›z çocukla-
r›n› okula kazand›rmak için para teflvikli
“Haydi K›zlar Okula” kampanyalar› dü-
zenlerken, di¤er yandan baflörtülü k›zla-
r›n foto¤raflar›na dahi tahammül ede-
memekte,  b›rak›n üniversitede e¤itim
görmelerini, evleri niteli¤inde bulunan
üniversite lojmanlar›na bile girmelerine
müsaade edilmeyerek, vatandafl› olduk-
lar› Türkiye’nin kilometrelerce uza¤›n-
da, gurbet ellerde e¤itimlerini sürdür-
meye zorlanmakta. Ülkemizde her ko-
nuda oldu¤u gibi baflörtüsü konusunda
da traji komik olaylar yaflanmakta, Sütçü
‹mamlar›n memleketinde bir taraftan k›-
z›n› okula göndermeyen babalar ceza-
land›r›l›rken, tenkit edilmek için top-
lumsal seferberlikler düzenlenirken öte
yandan baflörtüleriyle okuyamad›klar›,
akranlar› gibi, ideallerindeki doktor, ö¤-
retmen, avukat, mühendis, eczac› hem-
flire olamad›klar›, olsalar bile baflörtüleri
ile mesleklerini sürdüremedikleri için
gözyafl› dökmekten baflka çare bulama-
yan, en do¤al haklar› ellerinden gasbedi-
len milyonlar›n gözyafllar› görülmezlik-
ten gelinmekte....
Herfleye ra¤men, Türkiye’de sorun de-
vam ediyor, gözyafl› devam ediyor... Ki-

mi k›zlar›m›z her türlü imkân›n› zorlaya-
rak baflörtüsü ile yurtd›fl›nda e¤itimleri-
ni sürdürmenin yollar›n› ar›yor, kimileri
de umutsuz da olsalar, seslerinin iktidar-
lar taraf›ndan duyulmazl›ktan gelece¤ini
de bilseler, yine sokaklarda baflörtüsüne
özgürlük diye ba¤›r›yorlar. U¤ra-
d›klar› haks›zl›¤› dünyaya hayk›r›-
yorlar.  UN‹CEF, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› ile iflbirli¤i yaparak k›z ço-
cuklar›n› okula kazand›rman›n
öncülü¤ünü yap›yor. WONDER,
Türkiye’de baflörtülü olarak oku-
yamayan k›zlar›n yurtd›fl›nda e¤i-
tim görmelerine yard›mc› olur-
ken, Özgür-Der ve  Mazlum-Der
gibi sivil toplum kurulufllar› konu-
yu meydanlara tafl›yarak, sorunun
unutturulmamas›n› istiyorlar. 

Ma¤durlara WONDER Eli
Baflörtüsü yasa¤› sebebiyle Türki-
ye’de okuyamayan baz› ö¤renci-
ler, Romanya, Macaristan ve Azer-
baycan gibi ülkelerde e¤itim görü-
yor. ÖNDER, WONDER ve AK-DER gibi
kurulufllar da bu konuda onlara destek
veriyor. ‹mam Hatip Lisesi mezunu ba-
flörtülü ö¤rencilerin genel tercihi ise Vi-
yana Üniversitesi. Bu konudaki en bü-
yük destekçileri ise WONDER (Viyana
Uluslararas› Ö¤renci Aktivitelerini Des-
tekleme Derne¤i). ÖNDER’in kardefl ku-

ruluflu WONDER,  2001 y›l›nda Viyana
Üniversitesi’ne okumak için ilk gelen 13
ö¤renci taraf›ndan kurulmufl. Dernek,
Türkiye’de üniversite imtihanlar›nda
yüksek puanlar ald›klar› halde katsay›
uygulamas› ve baflörtü yasa¤› sebebiyle

istedikleri okullara giremeyen ö¤rencile-
rin Viyana Üniversitelerinde okumalar›-
na yard›mc› oluyor. Onlara altyap› haz›r-
l›yor, dan›flmanl›k hizmeti veriyor. Dil
ö¤renmelerine yard›mc› olundu¤u gibi,
sosyal aktiviteler tertipleniyor. Derne¤in
imkânlar›ndan yararlanmak için birinci
flart, ‹HL mezunu olmak. ÖSS puan› ve

E¤itim Sürgünleri
Türkiye’de okula gidemeyen (6-14) yafl grubundaki 1.4 milyon çocuktan 874 binini 
k›z çocuklar› oluflturuyor. Ülkemizdeki her 8 k›zdan biri e¤itim hakk›ndan mahrum
bulunuyor. Baflta ekonomik olmak üzere, k›z çocuklar›n›n okula gitmesine bir dizi
engel varken, buna bir de baflörtüsü yasa¤› eklendi.  ‘Haydi k›zlar okula’ kampanyas›
ile bir yandan k›zlar›n okula gitmesini isteyenler, di¤er yandan baflörtüsü  yasa¤›n›
savunma çeliflkisine düflüyorlar.

‹ s m a i l  Z e l v i
ü z e l v i @ y a h o o . c o m

Baflörtüsü yasa¤› sebebiyle Türkiye’de
okuyamayan baz› ö¤renciler, Romanya,
Macaristan ve Azerbaycan gibi ülkeler-
de e¤itim görüyor. ÖNDER, WONDER ve
AK-DER gibi kurulufllar da, bu konuda on-
lara destek veriyor. ‹mam Hatip Lisesi
mezunu baflörtülü ö¤rencilerin genel
tercihi ise Viyana Üniversitesi. Türki-
ye’de ö¤renci olmas›na bile tahammül
edilemeyen baflörtülü ö¤rencilere, Viya-
na’da akademisyenlik teklif ediliyor.



ÇERÇEVEAral›k 2005 79

dosya E⁄‹T‹M / E¤itim Sürgünleri

‹mam Hatip Lisesi’ni bitirme notunun
da yüksek olmas› daha sonra geliyor. 

Türkiye’de Okutmad›lar,
Avusturya’da Akademis-
yenlik Teklifi Ald›
Fatma Nur, Vildan, fieyma Betül,
Mücella ve di¤erleri... Hepsi de, Tür-
kiye’de birçok gencin hayalini süsleyen
üniversiteyi kazand›. Ancak baflörtüsü
yüzünden bu haklar›n› kullanamad›lar.
Kendi ülkelerinde en do¤al haklar›n›
kullanamay›nca yurtd›fl›n›n yolunu tut-
tular. Bunlardan birisi de Fatma Nur Hü-
küm. Fatma Nur Hüküm, ‹zmit ‹mam
Hatip Mezunu. Atatürk Üniversitesi (Er-
zurum), Fizik bölümünü kazand›.
YÖK’ün baflörtüsü yasa¤› nedeniyle so-
run yaflamadan e¤itimine ancak bir y›l
devam edebildi. Büyük bir ç›kmaz›n
içindeyken bir tan›d›k vas›tas›yla ÖN-
DER’in kampanyas›ndan haberdar oldu.
Müracaat› kabul gördü ve 21 Mart
2001’den beri Viyana’da e¤itim hayat›n›
sürdürüyor. Türkiye’de baflörtüsüyle
okumas›n›n engellenmesine ra¤men ay-
n› baflörtüsüyle Avusturya’da akademis-
yenlik teklifi Fatma Nur Hüküm, bu çe-
liflki hakk›nda flunlar› kaydetti; “Viyana
Üniversitesi Fizik bölümüne devam edi-
yorum. Bura da ayn› alanda e¤itimime
devam etti¤im içim mutluyum. Bizim fa-

külte ö¤retmenlik, mühendislik ve bilim
diye üç bölümden olufluyor. Akademik
kariyer yapmak istedi¤im için bilim bö-
lümünü tercih ettim. ‹lk bafllarda bölü-
mümde tek oldu¤um için çok zor gün-
ler geçirdim. Bafllang›çta dil de bilmedi-
¤im için can›m çok s›k›l›yordu. Sonraki
y›llarda alt s›n›flara Türkiye’den arkadafl-
lar gelince okul daha da sevimli hale gel-
di. fiu anda 4. s›n›ftay›m. Master yap›yo-
rum. Önümüzdeki y›l fiubat ay›nda bitir-
meyi planl›yorum. Hocalar›m üniversite-
de kalmam› teklif ediyor. Gönlüm Türki-
ye’de ama akl›m burada kalmam› tavsiye
ediyor. Kal›rsam gelece¤im için daha iyi
olaca¤›n› düflünüyorum. Türkiye’ye
dönsem de, burada kalsam da akade-
misyen olmak istiyorum. fiu halimizle
mevcut flartlarda Türkiye’de akademis-
yen olmak zor görünüyor. Konuflulanla-
r› ve tart›flmalar› yak›ndan izliyoruz.  Bir
fleylere a¤laman›n veya umutsuzca bak-
man›n anlams›z oldu¤unu düflünüyo-
rum. ‹nsanlar umutsuz yaflayamazlar.
Umutlar›m›z, beklentilerimiz ve hayalle-
rimiz var. Asl›nda ço¤umuz, özgürlükle-
rin oldu¤u büyük bir Türkiye beklenti-
siyle burada yafl›yoruz. Dönebilirim de...
Ama burada kalmak bana fazla ac› ver-
mez.”

Kafan›n ‹çindekine 
Bak›yorlar
Mücella Atefl; böflörtüsü yasa¤›, katsa-
y› adaletsizli¤iyle birleflince Viyana,

Fatma Nur Hüküm

Mücella Atefl

“Bunu bir çeliflki olarak görüyoruz, devlet
vatandafllar› aras›nda, ayr›cal›k, ayr›mc›l›k
yapmamal›d›r. Vatandafllar›n, memleketi-
ne, yafl›na, grubuna veya hiçbir fleyine
bakmadan, e¤itim hakk› verilmelidir. Kal-
d› ki Anayasan›n temel ilkesi, ‘Hiç kimse,
e¤itim-ö¤retim hakk›ndan mahrum b›ra-
k›lamaz’ der. Bir kimse suç ifllemifl olsa
bile, cezas›n› çektikten sonra e¤itim-ö¤-
retim hakk›ndan mahrum b›rak›lamaz.
Devletin, k›zlar›n e¤itim-ö¤retim hakk›n-
dan mahrum b›rakmas›, ‘Baflörtüsünü ç›-
kartmazsan›z hayat hakk› tan›mam’ anla-
y›fl› devlete güvensizli¤i getirir. Devlet bü-
tün vatandafllar›na f›rsat eflitli¤i vermeli-
dir. Bu imkân verildi¤i takdirde çok daha
fazla k›z ö¤rencinin okuyaca¤›n› düflünü-
yorlar.
Türkiye’de okuma imkân› bulamayan ba-
flörtülü ö¤renciler, Avrupa’daki ülkelerde
katsay› ve baflörtüsü ma¤duriyeti olma-
dan okuyabilmektedirler. Sadece Avru-
pa’da de¤il, Kanada, ‹ngiltere ve Ameri-
ka’da da okuma imkân› buluyorlar. Ço-
cuklar›m›z›n bu duruma düflürülmesi ül-
kemiz aç›s›ndan bir yüz karas›d›r, ülkemi-
zin bir ay›b›d›r. Yabanc›lar›n bize göster-
mifl oldu¤u müsamahay› kendi ülkemiz-
de görememenin buruklu¤u içersinde-
yiz. Yurtd›fl›nda ayn› dini paylaflmad›¤›-
m›z insanlar taraf›ndan s›cak karfl›lanmak
kan›m›za dokunuyor. Kendi ülkemizde
ö¤rencilerimizin okuyamamas›n› kabulle-
nemiyoruz.”

“‹nsan›m›z›n Esirgedi¤i
Müsamahay› Yabanc›dan
Görüyoruz”

‹brahim Solmaz
‹mam Hatip Liseleri Mezunlar› ve Mensuplar› Derne¤i Baflkan›



ÇERÇEVE Aral›k 200580

dosya E⁄‹T‹M / E¤itim Sürgünleri

onun için de kaç›n›lmaz oldu. Aslen Os-
maniyeli. Ailesi Adana’da oturuyor. ‹flçi
emeklisi bir baban›n dört çocu¤undan
biri. Adana ‹mam Hatip Lisesi’ni bitirdik-
ten sonra Do¤u Akdeniz Üniversitesi’ni
kazand›, malum sebepten okuyamad›. 

fiu anda Viyana’da mimarl›k okuyor.
‹mam Hatip mezunu abisinin de Viya-
na’da iflletme tahsili yapt›¤›n› belirten
Mücella Atefl, yaflad›klar›n› flöyle özetle-
di; “Okul ortam›m›z güzel. Mimarl›k e¤i-
timi al›yorum. Bölümümüzde fazla Türk
yok. Avusturyal› ö¤rencilerle diyalo¤u-
muz var ve bu anlamda sorun yaflam›yo-
ruz. Bizi her gördü¤ünde merhaba di-
yen arkadafllar›m›z var. Kafam›z›n d›fl›na
de¤il, içindekilere bak›yorlar. Baflörtü-
süne çok s›cak bakmayan bir iki hoca-
m›z var. Türk oluflumuzun buna büyük
etkisi oldu¤unu düflünüyorum. Ama ge-
nel olarak k›yafetlerimizin farkl›l›¤›n› hiç
önemsemeyen, sadece yapt›¤›m›z ve
üretti¤imiz projelere bakan hocalar›m›z
ço¤unlukta. Ne kadar verimli oldu¤u-
muzu, uygulamalardaki kabiliyetlerimiz

ölçüsünde bize yaklaflan hocalar›m›z
a¤›rl›kta.”

Kazand›¤› Üniversiteye 
Gidememiflti
Vildan fiengül; Üsküdar ‹mam Hatip
Lisesi’ni bitirdi. Ailesi onu ›srarla okut-
mak istemesine ra¤men, yasak yüzün-
den liseden sonra e¤itimine 4 y›l ara
verdi. 1999 y›l›nda üniversite s›nav›na
girdi ancak, baflörtülü olarak s›nava
girdi¤i için s›nav› iptal edildi. Yasa¤›n
sona erece¤i umuduyla beklerken ne
olursa olsun üniversiteyi okuma ide-
alini elden b›rakmad›. Ve bir gün o da
karar verdi. Geçen y›l s›nava girdi ve
Yeditepe Üniversitesi kamu yönetimi
bölümünü kazand›. Baflörtüyle okulun
bahçesine bile giremeyece¤ini bildi¤i
için kay›t için baflvurmad› bile. ÖN-
DER bursuyla Viyana’n›n yolunu tuttu.
fiu anda Viyana’da Ekonomi Üniver-
sitesi Uluslararas› ‹flletme bölümüne
devam ediyor. ‹stanbul’daki ailesin-
den ilk kez ayr› düfltü¤ü için tek derdi
aile özlemi.

Vildan fiengül

Gülseren Efilti, baflörtüsü yüzünden ö¤ret-
menli¤i engellenen bir e¤itimci. Erzurumlu
bostanc› bir baban›n k›z› olan Efilti, Erzu-
rum’da her türlü engellemeye ra¤men okulu-
nu bitirmifl ve ö¤retmenli¤e baflvurmufl. An-
cak yasaklamalar ve engellemeler onu takibe
devam etmifl. Ö¤retmenli¤in içinde bir ukde
olarak kald›¤›n› belirten Gülseren Efilti, “Ma¤-
duriyet bize yeni kap›lar açabilir” diyor ve
kendi deneyiminden hareketle flöyle devam
ediyor; “Ö¤retmenlik için baflvurdum. ‹lk y›-
l›mda tayin olundum. Ö¤retmenlik benim
mesle¤im, kimli¤im oldu. Sanki ben ö¤ret-
men do¤mufltum. Lakin kara bulutlar yeni-
den göründü ve ben devlet okulundan sonra
çal›flt›¤›m özel okuldan da ayr›lmak zorunda
kald›m. Bu ayr›l›fl bana üniversitedeki ayr›l›fl-
t›n daha zor geldi. Bir ö¤retmenin ö¤rencisi
evlad› gibidir, evlad›n bile üveyi olurken ö¤-
rencinin üveyi olmuyordu. Ben,  befli¤i bofl
kalm›fl bir anne, bahçesi tarumar edilmifl bir
bahçevan gibiydim. Güllerimi soldurmufl,
goncalar›n› kurutmufllard› sanki. Biri yan›mda
birine ‘ö¤retmenim’ dese a¤l›yordum. Bir
okulun zil sesini duysam a¤l›yordum. San›r›m
ben, ayn› durumumda olan di¤er arkadafllar›-
ma oranla daha iyi durumday›m. Çünkü eflim
bana her zaman yard›mc› olmufltur. Evde ka-
l›nca daha çok üzülece¤imi düflünerek kendi-
siyle beraber çal›flmam› önerdi. Fakat nas›l ya-
pacakt›m, yay›nc›l›k ve kitapç›l›k ad›na yapt›-
¤›m tek fley kitap okumakt› benim. Zaten ö¤-
retmenlikten baflka bir ifl de yapmak istemi-
yordum. Sanki mesle¤ime ihanet edece¤im
anlam›na gelece¤i hissine kap›l›yordum. Eflim
›srarl› davrand› ve yay›n evinin hemen her bi-
riminde ifle bafllad›m.  fiu an çocuklar›m›n e¤i-
timine yard›mc› olmaya çal›fl›yorum. ‹ki o¤-
lum t›p ö¤rencisi, biri de Anadolu ö¤retmen
lisesinde okuyor. Evimden editörlük ve masa
üstü yay›nc›l›k iflleri konusunda kendimi ye-
tifltirmeye, eflime yard›mc› olmaya ve aile büt-
çemize katk›da bulunmaya çal›fl›yorum.”

Gülseren Efilti

Ö¤retmenlikten Sürüldü,
Yay›nc› Oldu
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• Ülkemizde baflörtüsü yasa¤›; 22
Temmuz 1981 tarihinde Bülent Ulusu
baflkanl›¤›ndaki Bakanlar kurulunun
Üniversitelere ça¤dafl olmayan k›ya-
fetlerle girilmesini yasaklayan karar›n›
onaylamas›, Devlet Baflkan› Kenan ev-
renin karar› imzalamas› ve 7 Aral›k
1981 tarihinde resmi gazetede yay›n-
lanmas› ile bafllad›. 

• 8 Kas›m 1986 tarihinde Dan›fltay,
“E¤itim ve Ö¤retim görmüfl kad›nlar›n
bafllar›n› örtmeleri, laik cumhuriyet il-
kelerine karfl› ç›k›p dine dayal› devlet
düzenini benimsediklerini gösterir”
karar›n› ald›. 

• Türban ve Baflörtüsüne izin veren
3511 say›l› yasa 27 Aral›k 1988 tarihli
Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürür-
lü¤e girdi. Cumhurbaflkan› Kenan Ev-
ren Yasan›n türban ve baflörtüsü ile il-
gili maddesine Anayasa Mahkeme-
si’nde iptal davas› açt›. 

• 7 Mart 1989 tarihinde Anayasa mah-
kemesi, Kenan Evren’in baflvurusu üze-
rine 10’a karfl› bir oyla okullarda türba-
na izin veren yasa maddesini iptal etti. 

• 29 Aral›k 1989 YÖK, ö¤renci disip-
lin yönetmeli¤inin “türban”› yasakla-
yan maddesini yürürlükten kald›rd›.
Ö¤renciler derslere baflörtülü olarak
girebilecekler.

• 25 Ekim 1990 tarihinde Üniversite-
lerde türbana izin veren yasa SHP’nin
engellemesi, ANAP ve DYP’nin kabul
oylar›yla kabul edildi. Üniversitelerde
k›l›k k›yafet serbestisi getirildi. 

• 1991 y›l›nda Baflörtülü ö¤rencilerin
kay›tlar› birçok üniversiteye yap›lma-
d›. 
• 15 May›s 1992 TBMM ‹nsan Haklar›
Komisyonu raporunu Genel kurula
sunarak, “Türban nedeniyle flu ana ka-
dar ma¤dur olan ö¤rencilerin ma¤du-
riyetlerinin giderilmesi ve 30 gün için-
de bundan sonra ihlale devam edildi-
¤i takdirde yapanlar hakk›nda sorufl-
turma aç›lmas›” kar›r›na yer verildi. 

• 6.3.2005, Barolar Birli¤i örtüyü ya-
saklad›, 7.4.2005 TMMOB türbanl›
üyelerinin ifllemlerini yapmad›.

• 10 Mart 1994 ‹mam Hatip Lisesi ö¤-
rencilerinden diploma için bafl› aç›k
foto¤raf istendi. 

• 15.7.1995 Sivas’ta Baflörtülü okul
birincisi dayak ve tehditle d›flar› at›ld›.
Diplomas› verilmedi. 

• 8 Haziran 1995 Meclis Genel Kuru-
lunda kabul edilen kanuna göre, ba-
flörtülü olduklar› için pratik uygula-

mal› derslere al›nmayan ve staj yapt›-
r›lmayan ö¤renciler, türbanlar›n› hor
görmeyecek ve sayg› duyacak bir di-
¤er okulu tercih ederek bu dersleri
alabilecek ya da staj yapabilecekler.

• 03.10.1997 tarih ve 27691 say›l› ge-
nelge ile okul müdürlerinden “Baflör-
tülü ö¤retmenlere k›l›k-k›yafet konu-
sunda bask› yap›lmas›” istendi.

• 1997 y›l›n›n Eylül ve Ekim  aylar›n-
da Türkiye genelinde yayg›nlaflt›r›lan
Baflörtüsü yasa¤›na karfl› ‹stanbul bafl-
ta olmak üzere oturma eylemleri ya-
p›ld›. Ö¤rencilere birçok üniversite-
den baflörtülü olduklar› gerekçesiyle
kimlik verilmedi. 1997 y›l›nda 688 ki-
fli baflörtüsü yasa¤›ndan dolay› ma¤-
dur oldu.

• 1998 y›l›nda ‹mam Hatip Lisele-
ri’nde okuyan k›z ö¤rencilerin
Kur’an-› Kerim dersi d›fl›nda baflörtü-
sü takmalar› yasakland›. ‹mam Hatip
Liseleri’nde baflörtüsü denetimi yap-
mak için polis nöbet tutmaya bafllad›. 

Yasa¤›n 
Kronolojisi

Avusturya Cumhurbaflkanl›¤› Saray›’nda Bayram Resepsiyonu 

Türkiye’de Baflörtüsü 
yasa¤›n›n dünden bugüne
kronolojik geliflimi flöyle;
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Prof. Dr. Mehmet Altan, “Birinci Cumhu-
riyet Üzerine Notlar” isimli kitab›nda flu
tespiti yap›yor; “Osmanl› nas›l fütühatç›
bir militer imparatorluk olarak yaflay›p
göçtü ise, Birinci Cumhuriyet de, ‘Ordu’
taraf›ndan kurulmufl ve ayn› ‘Militer an-
lay›fl›’ sürdürmüfltür” (Shf:31). Mehmet
Altan, bu militer anlay›fl›n Türkiye’deki
bütün problemlerin kayna¤›n› teflkil etti-
¤ini belirtiyor ve çözüm olarak, ‘Demok-
ratik Cumhuriyet’i, yani, “‹kinci Cumhu-
riyet”i öneriyor.  “Türk e¤itim sistemi
ideolojik bir yap›ya sahip oldu¤u için pi-
yasaya ve dünyaya de¤il, bürokrasiye
adam yetifltirir” diyen Mehmet Altan’a,
e¤itim sistemimizdeki problemlerin kay-
na¤›n› ve bunlar›n nas›l çözülebilece¤i
sorduk;

Sabah Gazetesi’nin 21.06.2004 ta-
rihli nüshas›ndaki köflenizde, “...
Ne yaz›k ki, Cumhuriyet'in tart›fl-
mas›z en büyük baflar›s›zl›¤› e¤i-
timde oldu...” diyorsunuz. Bu tespi-
tinizin göstergeleri ve gerekçeleri
nedir?
Bu tespitin gerekçeleri liseyi bitirip üni-
versiteye giremeyen s›n›f birincisi yüz-
lerce çocuktan tutunda, 82 y›ll›k cumhu-
riyetin ortalama okul y›l›n› 4’ün üzerine

tafl›yamamas›na kadar bir sürü neden-
dir. Çünkü, Türk e¤itim sistemi ideolo-
jik bir yap›ya sahip oldu¤u için piyasaya
ve dünyaya de¤il, bürokrasiye adam ye-
tifltirir.

Her y›l binlerce insan üniversite ka-
p›lar›na y›¤›l›rken, mezun olan mil-
yonlarcas› da vas›fs›z içgücü olarak
iflsizler ordusuna kat›l›yor. Öte
yandan ifl dünyas› arad›¤› nitelikte
iflgücü bulam›yor. ‹flgücü piyasas›n-
daki bu arz-talep uyuflmazl›¤›n›n
kayna¤› nedir?
Buna iktisatta yap›sal iflsizlik denir. Tür-
kiye’de, Avrupa Birli¤i’nde oldu¤u gibi
sosyal uyumu hedef alan bir e¤itim plan-
lamas› yoktur. Toplumun ihtiyac› olan
meslekler ve o mesleklere uygun e¤itim
yapan kurumlar birbirleriyle ba¤lant›l›
bir planlama içinde olmad›klar›ndan,
emek piyasas›nda arz ve talep buluflmaz.
Ama bir de o noktaya kadar getiremedi-
¤imiz milyonlarca e¤itimsiz insan›m›z
var. Türkiye’de aktif iflgücü 20 milyonun
üzerindedir. Ama bu say›n›n yüzde 80’i
mesleksizdir. Nitelikli iflgücü arayanlar›n
bulamamas› kadar, “Her ifli yapar›z” di-
yenlerin de ifl bulamamas› bu nedenle-
dir.

Mevcut e¤itim sistemimizle yetiflen
insan kayna¤›, ülkemizi sanayi son-
ras›nda rekabetçi k›lar m›?
Hay›r. Çünkü, Türkiye’deki e¤itim siste-
mi ideolojik bir formasyonu hedefler.
Dünya vatandafl› olmaya haz›r, rekabeti
seven, yabanc› dil bilgisi yüksek, yar›fla-
rak üretmeyi kültür edinmifl bir anlay›fl
yoktur. Resmi ideolojik yap›n›n bir vida-
s› olmaya göre flekillendirilmifl, devlette

E¤itim Problemimizi
‘II. Cumhuriyet’ Çözebilir
“Türk e¤itim sistemi ideolojik bir yap›ya sahip oldu¤u için, piyasaya ve
dünyaya de¤il, bürokrasiye adam yetifltirir” tespitini yapan Mehmet Altan,
problemin ‹kinci Cumhuriyet’le çözülebilece¤ine dikkat çekti. Mevcut
e¤itim sisteminin tek parti propagandas› yapt›¤›n› belirten Altan, “‹kinci
Cumhuriyetin e¤itim politikas›, Kemalist bir anlay›fltan demokratik bir
anlay›fla geçmektir” dedi. 

M a h m u t  B a l c ›
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çal›flmas› halinde amirine itaat edecek
bir zihniyet e¤itimin ruhunu oluflturur.
Ayr›ca ö¤renim sistemi, ö¤renciye yafla-
m›n gereksinimi olan donan›m› vermek
yerine, resmi propagandan›n eskimifl
malzemesini sunar. 

Yaz›lar›n›zda sürekli mevcut e¤itim
felsefemizin yanl›fll›¤›ndan yak›n›-
yorsunuz. Size göre e¤itim felsefe-
mizin özü ne olmal›?
Daha önceki sorulara da verdi¤imiz ce-
vaplarda belirtti¤imiz gibi, Türk çocukla-
r›na evrensel, demokratik, ço¤ulcu,
üretken, rekabetçi bir anlay›fl ö¤retil-
mez. Çocuklar bu zihniyetle yetifltiril-
mez. Tek parti zihniyetinin propaganda-
s› daha a¤›rl›kl›d›r. Nitekim bununla ilgi-
li yap›lan bilimsel bir araflt›rma, e¤itim
kurumlar›m›zdaki müfredat›n fizikçiden
çok general, matematikçiden çok albay
ismi ezberletti¤ini ortaya koydu. Türk
çocuklar›na Kemalist bir ideolojiden zi-
yade AB standartlar›n› içeren bir anlay›-
fl›n e¤itimini vermek gerek.  

Patenti size ait olan, “II. Cumhuri-
yet”le e¤itim problemini çözmek
mümkün mü, nas›l?
‹kinci Cumhuriyetin e¤itim politikas›,
Kemalist bir anlay›fltan demokratik bir
anlay›fla geçmektir. Türkiye’deki felç ol-
mufl e¤itim sistemini çözmek tabii ki
mümkün. Bunun için bu kaleme ayr›lan
bütçeyi büyütmek, e¤itimcileri yeni ha-
yata uygun bir flekilde e¤itmek, e¤itim
kanunu baflta olmak üzere tüm mevzu-
at› AB’ye uygun hale getirmek ve s›ra-
dan liseler yerine hayat›n taleplerini
karfl›layacak bir çeflitlili¤e gitmek gere-
kir. K›sacas›, e¤itimde toplumsal bir
devrime ihtiyaç var. Köhnemifl yap›y›
sarsmadan mevcudun, hayat›n talep et-
ti¤i nitelikli bir hale gelmesi olanakl› de-
¤il.  
AK Parti’nin iktidar› süresince takip etti-
¤i politikalar olumlu bir seyir izledi. An-
cak, köklü reformlar›n yap›ld›¤›n› ve ta-

mamland›¤›n› söylemek kolay de¤il.
Türk ekonomisinin günlük hayat›na ait
göstergelerde çok olumlu ad›mlar at›ld›
ama yap›n›n bar›nd›rd›¤› hastal›klar he-
nüz ortadan kalkmad›. Temel sa¤l›k so-
runlar› olan birinin, günlük yaflam›n› da-
ha öncekine göre daha aktif sürdürmesi
gibi bir fley bu. Yap›sal reformlara ara

vermeden, bunlar› siyasal rant hesaplar›-
na terk etmeden gaza bas›lmas› halinde,
AK Parti’nin ekonomik konulardaki ba-
flar›lar› daha da kal›c› ve anlaml› bir hale
gelecektir.

Türkiye, AB ile müzakereye bafllad›. Bu
iki aç›dan daha önceki reformcu at›l›m-
lardan farkl›laflmakta. Bunlardan birin-
cisi, Türkiye’de belki de ilk kez yöneti-
lenlerin ç›karlar› esas al›n›yor. Yönetile-
nin, insan›n, bireyin, vatandafl›n yöne-
tenlerden daha önemli oldu¤u ve yafla-
m› onlar›n yaflamlar›na nitelik katmak
için de¤ifltirmek gerekti¤i kabul görü-
yor. ‹kincisi, müzakere sürecinin Türki-
ye’nin Bizans’tan bu yana de¤iflmeyen
üretim yap›s›n› de¤ifltirecek olmas›. Ta-
r›m toplumu olmaktan ve köylülük zih-
niyetinden kurtulma olana¤› sa¤lan›-
yor. Bir yandan üretim biçimi bireyi do-
¤uracak bir flekilde dönüflürken, di¤er
yanda insan, yads›namaz bir biçimde
sistemin oda¤›na oturacak. Halk›m›z
h›zla zenginleflip özgürleflecek. AB üye-
si ülkelerin ortaya serdi¤i tablo, bunu
aksi söylenemeyecek bir biçimde ispat-
lamakta.
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Teknoloji, iletiflim, bilgi toplumu, bilgi
teknolojileri sözleri furya gidiyor. San›r-
s›n›z ki, insan ‘bilifl’ konusunda hayli bir
merhale kazanm›fl. Sokaktaki insanla
karfl›laflt›¤›n›zda ise her tavr›ndan ilkellik
ve nezâketsizlik ak›yor. Öyleyse, ‘gelifl-
mifllik’ konusunda birileri hem kendini,
hem de toplumu kand›r›yor. Kemâle er-
mek için, daha kaç f›r›n ekmek yeme-
miz, kaç mektep-medrese bitirmemiz,
kaç hokka mürekkep yalamam›z gereki-
yor diye, oturup düflünmeliyiz?  Burada,
Türk Millî E¤itim Sisteminin temelleri-
nin at›l›fl›nda bilfiil rol alan de¤erli ilim
adam›, e¤itimci ve dil hocas› Prof. Tah-
sin Banguo¤lu’nun as›rl›k tecrübesin-
den kaynaklanan sözlerine iflaret etmek
gerekir: “Gençlerin, ak›l hocalar›na de-
¤il; iyi örneklere ihtiyac› var! Ne yaz›k ki,
Türk ayd›n› yeni nesillere iyi örnek ola-
mad›!”(E¤itim ve Kültür
Trajedimiz, Olcay Yaz›c›,
Marifet yay›nlar›, 2001)
San›yorum e¤itim siste-
mimizin en kritik noktas›
buras›. ‹yi ö¤retmenlere
oldu¤u kadar, ‘iyi örnek-
lere’ de ihtiyac› var genç-
lerin. Büyük ‹slâm âlimi
‹bn-i Haldûn ise flöyle di-
yor: “‹nsanlar bilgilerini,
ahlâklar›n›, sahip olduk-
lar› görüfl ve faziletleri iki yoldan elde
eder. Birincisi, ö¤retim yoluyla ve ilim
olarak. ‹kincisi ise, do¤rudan bir baflka-

s›nda görüp, onu taklit etmek suretiyle.
Ancak, do¤rudan görülüp al›nmak sure-
tiyle sahip olunan melekeler daha sa¤-
lam, kuvvetli ve köklü olur.” (Mukaddi-
me, K›rk Birinci Fas›l)    

Tan›m üzerinde durursak, ‘e¤itim ve ö¤-
retimden’ maksat nedir? Hangi insan,
e¤itilmifl, olgun insand›r? Üniversitede
okuyan, fakat belediye otobüsünde de-
desi yafl›ndaki ihtiyara yer verme sayg›-
s›ndan nasipsiz genç için, ‘e¤itim-
li, sayg›l› insan’ diyebilir miyiz?
Okumufl, fakat örfünden, ahlâk
nizam›ndan uzaklaflm›fl bir nesil,
toplumun yar›n› için ne ifade
eder? ‘Git kardeflim, paran yoksa,
e¤itim de yok; o zaman çocu¤unu
yoksullar s›n›f›na kaydederim;
ilim milim de ö¤renemez; sadece

okur-yazar olur, o ka-
dar!’ diyen okul müdü-
rünü, ‘e¤itilmifl e¤itim-
ci’ s›n›f›na dâhil edebilir
miyiz? (De-da) ba¤lac›
ile (ki) ba¤lac›n›n ayr› m›, biti-
flik mi yaz›laca¤›n› bilemeyen
‘ö¤retim üyelerini’ hangi mek-
tepte e¤itece¤iz? Bu sualleri
ço¤altmak mümkün. Öyleyse,
itiraf edelim ki, ‘e¤itim siste-
mimizde muhteva ve mükte-

sebat ve hatta müfredat problemi’ var.
Evvel emirde, bu konu üzerinde kafa
yormak gerekir. Ülkenin ve genç nesille-

rin selâmeti için, bu problemin çözümü,
‘AB müktesebat›na uyum sa¤lama gay-
retlerinden’ çok daha hayatî öneme haiz
bir durum. De¤erli mütefekkir Nurettin
Topçu’nun ifadesiyle “Gençlik gelece¤in
tohumudur” ve “Millî karakterimiz bu
mekteplerden ç›kacakt›r!” Rûhunu kay-
betmifl ‘teknik bilgi aktar›m›yla’, millî ka-
rakterin teflekkülü/inflas› asla mümkün
de¤il. Bu her fleyden evvel sosyal realite-
ye ayk›r›. 

‘‹nsan›n E¤itimi’ çok boyutlu bir hâdise.
Silah›n nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renen in-
san da, bu anlamda ‘e¤itim’ görmüfl say-
l›yor. Teröristler bile, ‘insan› öldürme
metotlar›/teknikleri’ konusunda kamp-
larda e¤itiliyor. ‹nsan› insan k›lan ‘terbi-
ye sistemi’ ne ise onu bulaca¤›z, di¤er
yöntemler insan› e¤itmek yerine, delirti-
yor. Öyleyse e¤itim meselesini konuflur-
ken, samimi ve aç›k fikirli olmak; kork-

Yunus Emre, “‹lim, ilim bilmektir/‹lim kendin bilmektir/Sen kendini bilmezsin/Bu nice okumakt›r”
demifl. Düflünür Schopenhauer ise flöyle diyor: “Dünyan›n en yoksul insan›, paradan baflka hiçbir fleyi
olmayand›r.” Öyleyse, model ve metod belirlerken iyi düflünmek gerekir; e¤itimin maksad›, pratik
zekây› harekete geçirmek mi, yoksa kifliyi erdemli k›lmak m› olmal›?

O l c a y  Y a z › c ›
olcay@ekocerceve.com

E¤itim sisteminin biricik vasf› millîlik-
tir. Küresel yozlaflt›rma rüzgârlar›na
karfl› direnebilmek için, ‘kendi insan
modelimizi’ gelifltirmeliyiz. Mevlâ-
nâ’n›n pergel imaj›nda oldu¤u gibi,
genç nesiller d›fl dünyaya aç›lmadan ön-
ce, kendi kültürünü, kendi medeniyetini,
kendi ahlâk nizam›n› iyi tan›mal›. 

Tahsin Banguo¤lu

“‹lim, Kendin Bilmektir”
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madan, çekinmeden öz elefltiri yaparak,
hastal›¤› iyi teflhis etmek gerekir. Geçici,
derine inmeyen palyatif çözümlerle e¤i-
tim sistemimizdeki aksakl›klar düzel-
mez; e¤itim düzelmeyince insan›n, in-
sandan flikâyetleri nas›l halledilecek? Ül-
ke nas›l geliflmifl ve medenî say›lacak? 

Meselenin rûhu nedir?: Yunus Emre’ye
bir kere daha derinden kulak vermeliyiz
ve iflin mânâs›n›, felsefesini, mahiyetini
oradan alaca¤›m›z ilhamla belirlemeli-
yiz: “‹lim ilim bilmektir/‹lim kendin bil-
mektir/Sen kendini bilmezsin:/Bu nice
okumakt›r!?” Ve en önemlisi de, “Oku-
man›n mânâs›/Kifli hakk› bilmektir/Sen
okudun bilmezsin/Bu bir kuru emektir!”
Çünkü, yine Nurettin Topçu’nun ifade-
siyle, “Millet bünyesinde ink›lâplar mek-
tepte bafllar ve her mil-
letin, kendine özel olan
mektebi vard›r. Millî
mektep, zihniyet ve örf-
leriyle, metodlar› ve
müfredat›yla, terbiye
prensipleri ve psikolojik
temelleriyle, hattâ bina-
s›n›n yap› tarz›yla kendi-
ni baflka milletlerinkin-
den ay›r›r.” (Türkiye’nin
Maarif Dâvâs›, Dergâh
yay›nlar›)  Bunun için,
Topçu’nun tesbitiyle
söylersek, “Bir neslin kurtuluflunu, an-
cak maarifinin yükselmesinde aramak
lâz›md›r.” Çünkü, “Milletin ruhunu ya-
pan maariftir. Maarif hangi yöne yürür-
se, millet ruhu da onun arkas›ndan gi-
der.” Ezcümle, “Millet, maarif demek-
tir!”  Yani Topçu’ya göre, mektep ‘yap›l-
d›¤›m›z’ veya ‘y›k›ld›¤›m›z yer’dir.

Hayat Tarz›n›n ‹ntikâli
Prof. Muharrem Ergin hoca da, kendisiy-
le 20 y›l önce yapt›¤›m bir röportajda
e¤itim konusunda flöyle diyordu: “Kül-
türün nesilden nesle intikal etmesi gere-
kir. Kültürün nesilden nesle intikali ‘ter-

biye’ yoluyla olur, maarif yoluyla olur.
Eskiden, ‘intikali’ fertler ve cemiyet ken-
dili¤inden sa¤lard›. Fakat modern dev-
letler kurulduktan sonra, art›k fertlerin
kültürleri nakletme hududu belli bir de-
receye kadard›r. Bu vazife, as›l Devletin
vazifesidir. Devletin içinde de, Millî E¤i-
tim Bakanl›¤›’n›n vazifesidir. Türk kültü-
rünün bütün de¤erleri, ancak büyük bir
müessese olan Devlet ve onun Millî E¤i-
tim Bakanl›¤› sayesinde eski nesillerden
yeni nesillere intikal ettirilebilir. Dolay›-
s›yla, Devlet bu kültür intikalini gerçek-
lefltirmedi mi, intihar etmifl demektir!
Bu ifli fertlere b›rakmak mümkün de¤il.
Zaten daha 4 yafl›nda Ana Okulu ile bafl-
layarak, çocu¤unuzu Devlete teslim edi-
yorsunuz. Ayn› zamanda soka¤a da tes-
lim ediyorsunuz tabiî. Televizyona tes-

lim ediyorsunuz. Çeflitli
yay›n organlar›na teslim
ediyorsunuz. Böyle bir
durumda kültürün lây›-
k›yla, hakk›yla, zedelen-
meden yeni nesillere in-
tikali ancak devlet kuvve-
tiyle mümkün olabilir.
Türkiye’de cereyan eden
fikir mücadelelerinin te-
meli, bu kültür buhra-
n›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Bu da bakanl›¤›n ö¤-
retim yan›nda, ‘e¤itim’

fonksiyonunu da çok mükemmel bir fle-
kilde yerine getirmesiyle mümkün ola-
bilir.“ Görüldü¤ü gibi, geçen 20 y›lda bir
arpa boyu yol alm›fl de¤iliz; hatta dene-
bilir ki, menzilden oldukça uzaklaflm›fl›z. 

Hocan›n ‘kültür birli¤i’ bahsindeki tes-
bitleri de, günümüz sosyal ve siyasî dal-
galanmalar› aç›s›ndan oldukça mânidar.
Çünkü, kültür idrakinin geliflmesi de,
e¤itimin meselesi: “Hür dünyada kültür,
marksist dünyada iktisat esast›r. Bu se-
bepledir ki, kültürün bizim bak›m›m›z-
dan ehemmiyeti çok büyüktür. Çünkü,
kültür birli¤i sars›ld›¤› zaman, fertler bir-

birlerinin kardefli olduklar›n›n fluurunu
elden kaç›rd›klar› zaman, o cemiyet mil-
let olmaktan ç›karak, bir  y›¤›n haline ge-
lir. Y›¤›n hâline gelince de, 1970’den
80’e kadar Türkiye’de gördü¤ümüz
‘anarfli’ ortam› do¤ar. Kardefller birbirle-
rinin düflman› hâline gelir.” Demek ki,
milleti y›¤›nlaflmadan kurtaracak, ‘birlefl-
tirici mahiyet-cevher’, fluurla oluflturul-
mufl e¤itim ve kültür politikalar›d›r.  

fiu Mektepler Olmasa
Bütün kültürler, insan›n e¤itimi, bilgi
donan›m› için mücadele verir. Çünkü,
insan ancak e¤itilince de¤erli varl›k sta-
tüsü kazan›r. E¤itimin yeri aile oca¤› ile
mektep. Milyonlarca ö¤rencinin okudu-
¤u mektepleri idare etmek ise oldukça
zor. Abdülhamit’in son Maarif Naz›r›
Mustafa Haflim Pafla’ya atfedilen meflhur
bir söz var:“fiu mektepler olmasa, maari-
fi ne güzel idare ederdim!” diye. Asl›nda,
bu sözün flaka yollu söylendi¤i ifade
edilse de, çarp›c› bir ironi ihtiva etti¤i
için çokça tekrarlan›r.  

“Gençli¤in rûhunu, ifllenmeyen bir tarla
gibi kendi hâline b›rak›rsan›z, orada ›s›r-
ganlar, dikenler biter” demifl Snellman.
Demek ki, önlemi önceden almak, bofl ve
temiz sayfaya iyi fleyler kaydetmek gere-
kir; sonra baflkalar› ç›kar, ebedîyen silin-
meyecek kötü fleyler karalar, o ak sayfaya. 
‹nsan›n kemâl derecesi nedir? “Önce
do¤ruyu bilmek gerekir” der Farâbî,
“do¤ru bilinirse, yanl›fl da bilinir. Ama
önce yanl›fl bilinirse, do¤ruya ulafl›la-
maz.” Demek ki, e¤itimin ana meselesi
ABC’ye ‘do¤ru’dan bafllamak. Yanl›fl giri-
len yoldan, geri dönüfl pek kolay olmu-
yor. E¤itimimiz belki yüz y›ld›r, belki yüz
eli y›ld›r bu yanl›fll›¤›, bu yan›lg›y› yafl›-
yor. Bocalamas›, bir türlü dikifl ve hedef

Nurettin Topçu

Prof. Muharrem Ergin
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tutturamamas› bu yüzden. ‹deas flöyle
diyor, “Hayat, bir bile¤i tafl›d›r. Benli¤i-
nizi yapan madenin cinsine göre, sizi ya
eskitecek veya cilalayacakt›r.”  Demek
ki, bilgi ve ahlâk aktar›m› ile e¤itim mü-
him bir müessese.  Stratejiyi ve metodu
ona göre belirlemek, ad›m› ona göre at-
mak gerekir. Bunun için olmal› ki, Gâzi
Mustafa Kemel, “Muallimler, yeni nesil
sizlerin eseri olacakt›r!” demifl. Fakat
sormadan edemiyor insan: hangi ö¤ret-
menin? 

Gerçek zenginlik, bilgi ve erdem biriki-
minde mi, yoksa kâr ve kazançta m›? ‘Ol-
makla-sahip olmak!’ aras›nda nas›l sa¤-
l›kl› bir çizgide denge kuracak insano¤-
lu? Filozof Schopenhauer, “Dünyan›n
en yoksul insan›, paradan baflka hiçbir
fleyi olmayand›r” diyor. Öyleyse e¤itimin
amac›, para kazand›ran pratik zekây› ha-
rekete geçirmek mi, yoksa kifliyi üstün
meziyetlerle/faziletlerle mücehhez k›l-
mak m› olmal›? 

Kendi Çizgimizde Geliflmek
Taklit ve özentiden kurtulup, ‘kimli¤i-
mizi bulmam›z’ için, güçlü olmal›y›z.
Gücün ve iradenin kayna¤› ise silah de-
¤il, faydal› ilimdir. Bilgi e¤itimin/ö¤reti-
min bir sonucu. Bak›n›z ‹bn-i Haldun ne
diyor:
“Yenilen, yenene uyma e¤ilimi gösterir.
Çünkü, onun kendisinden üstün oldu-
¤una inan›r.” 
Y›llarca k›fl uykusuna yat›p,
sonra birden bire küresel
geliflmifllik hülyas›na dalan-
lar, Toffler’in Dördüncü
Dalgas›na kap›lm›fl muha-
kemesiz yarat›klar gibi, ora-
dan oraya savruluyor, bu-
lundu¤u hâlden baflka bir
hâle z›plamak için can at›-
yor. Temeli, dayana¤›, ilmî,
ahlâkî direnme noktas› yok. Oysa ünlü
Japon ekonomisti  Muarakami flöyle der:
“Toplumlar z›plamaz, kendi tekamül çi-

zisinde geliflir; de¤iflir ve olgunlafl›r.”
Kendisi olarak ve kendisi kalarak geliflir;
saman çöpü gibi sa¤a-sola savrularak de-
¤il. Yere sa¤lam basman›n temel kaidesi,
kendi köklerine, kendi irfân›na tutun-
makt›r. Bunun için de, kendi k›ymetleri-
ni, kendi ahlâk ö¤retini, geleneksel ha-
yat tarz›n› hakk›yla tan›yacaks›n. Ferde,
kendi kimyas›n›n ana elementlerini aile
ve okul tan›t›r. Temel e¤itim bunun için
çok önemli. Önce temel sa¤lam olacak
ki, üzerine infla etti¤iniz bina da sa¤lam
olsun. Sert ve yoz rüzgârlara direnebil-
sin. ‹bn-i Haldûn, sa¤lam ve sars›lmaz
bir e¤itim için, en evvelinde Kur’ânî e¤i-
timin önemine dikkat çekerek, flöyle
der: “Bunun sebebi küçüklerin e¤itimi-
nin, çok daha köklü, sa¤lam ve kal›c› ol-
mas›, daha sonra alaca¤› e¤itimin teme-
lini oluflturmas›d›r. Çünkü kâlblere ilk
yerleflenler, kazan›lacak di¤er melekele-
rin esas› gibidir. Bu esas üzerine bina
edilecek fleylerin durumu ve üslûbu ise,
o esasa göre belirlenip, flekillenir.” (Mu-
kaddime, Otuz Dokuzuncu Fas›l.) 

Bilgilenme ya da ö¤renmede meselenin
özü, Mevlânâ hazretlerinin çizdi¤i daire-
nin içinde gizli. Pergel gibi olmak: Bir
aya¤› kendi kültüründe, ötekisi ile dün-
yay› dolaflmak ve oralardan güzellikler
devflirmek. E¤itimin ana esprisi, metodu
bu olmal›. Yoksa kültürel, ahlâkî ve sos-
yal çözülmeye u¤rar cemiyet. Kendi ruh

kökünden uzaklafl›r. Malez-
ya’n›n bilge Baflbakan› Mahattir
Muhammed, küresel savrulma
ve kendili¤ini kaybetme hâli
için flöyle diyor: “Küresellefl-
me, bize s›n›rs›z, co¤rafyas›z
bir dünya vaat ediyor. Asl›nda
bu, üstü kapal› çok tehlikeli bir
durum. Çünkü, e¤er benim va-
tan›m›n s›n›rlar› olmayacaksa,
dolay›s›yla ‘oras›’ benim vata-

n›m olmayacakt›r!” Bu hakikat, e¤itim
ve kültür için de geçerli. Yani, kendi mil-
lî hedeflerimizden, kendi yerli dinamik-

lerimizden kaynaklanmayan bir e¤itim
sisteminin yetifltirece¤i çocuklar, korku-
lur ki, ‘bizim çocuklar›m›z’ olmayacak!
Öyleyse millî e¤itimin biricik meselesi
kendi irfân›na, kendi vicdan›na ve kendi
köklerine ba¤l› nesiller yetifltirmektir.
Gençler, kendisi olman›n flahsiyetli ter-
kibi ile mücehhez olmal›. Bu ‘özgün
müktesebata’ sahip olduktan sonra, d›fl
dünyaya aç›lmas›nda herhangi bir sak›n-
ca yok. Çözülme ve kopufl, kültürel idra-
kin geliflmemesinden kaynaklan›yor.
Kendini tan›yan, sorgusuzca ötekisinin
etki alan›na girmez. Onurlu duruflun ni-
rengi noktas›, kültür ve medeniyet idra-
kidir. 

Demir Tav›nda Dövülür
Derin ve yal›n felsefesiyle, her fleyi kes-
tirmeden tan›mlar ata sözleri. Bir hayat
düsturu afl›lar kifliye. Kitaplara s›¤maz
kaide ve kurallar› özetlerler k›sac›k bir
cümlede: “A¤aç yaflken e¤ilir”, “Demir
tav›nda dövülür”, “Ne ekersen, onu bi-
çersin” gibi...Sevgili Peygamberimiz,
“Hiçbir baba, çocu¤una güzel terbiye-
den daha üstün bir ba¤›flta bulunmufl
olamaz.”(Tirmizi) diye buyurmufl. Bir bu
hayat tarz›n›, onun insan› ‘terbiye eden’
yönünü düflünün, bir de kendisine ser-
vet b›rak›lan fl›mar›k ‘sokak çocuklar›n›!’
Hesap neden yanl›fl ç›k›yor, maya neden
tutmuyor, duru ›rmak neden ikide bir
bulan›yor, o zaman anlayacaks›n›z? 
Okul öncesi e¤itimde ebeveyne daha bir
büyük sorumluluk ve görevler düflüyor.
Bir yerde, ‘çocu¤a verilen ilk e¤itim, ta-
fla yaz› yazmak gibidir’; tafla yaz›lan yaz›,
rüzgârlar ne kadar sert eserse essin silin-
mez. Yaz›y› kuma ya da suya yazarsan›z,
tez zamanda uçar gider. Onun için, insa-
n› e¤itirken/terbiye ederken beyne ve
rûha hitap etmeli. Kâlbe yazmal› ahlâk
ve erdem kavram›n›, karatahtaya de¤il.
Bir ömür rehberlik/mürflitlik etmeli in-
sana ald›¤› e¤itim. E¤itimin maksad› âle-
ti/makineyi iyi kullanmak ve sistemin
mant›¤›n› kavramak de¤il; önce dürüst

Mevlânâ
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ve erdemli olmak, var-oluflun gayesini
kavramak, sonra da kafay› iyi kullanmak
olmal›. Ahilik sistemi gibi madde ve mâ-
nâ dengesi sa¤lanmal›. Eylem ve ahlâk
uyumu sa¤lanmal›. Erdemli ve sa¤l›kl›
toplumun sosyal formülü buradan, bu
âli terkipten ç›kar. ‹fli bafltan kavi tuta-
cak, erdemli insan olma anlay›fl›n› gö-
nüllere nakfledeceksiniz. Bunun için,
mürekkep, vicdanî duygular› teflekkül
etmifl iyi insan yetifltirilmeli. Küllî bir ira-
de sahibi k›l›nmal› gençler. ‹nsana sayg›-
n›n, ifl becerisinden; merhametin, pratik
zekâdan daha önemli, daha erdemli, da-
ha üstün oldu¤u inanc› yerlefltirilmeli
beyinlere. ‹flin simyas›n› da bileceksiniz;
insan› infla eden iradenin ve arz› düzen-
leyen kudretin s›rr›na vak›f olacaks›n›z.
Yoksa, müspet ilimler, mânevî ilimlerle
desteklenmedikçe, modern canavarlar
yetifltirmekten baflka bir fley yapm›fl ol-
mazs›n›z. ‹nsan›n âli cevheri: terbiye.
Terbiye edilmemifl güç, tehlikeli güçtür.
Onu verimli k›lman›z imkâns›zlafl›r. Yo-
kufl yukar› sürülen kaya gibidir e¤itim-
siz, erdemsiz güç; e¤er durdurma, diz-
ginleme noktalar› bulamazsan›z, üzerini-
ze gelir ve sizi ezer!

E¤itimli ve 
Erdemli ‹nsan Modeli
E¤er meseleye sa¤l›kl› bir teflhis konu-
lacaksa, iflin anatomisi ç›kar›lacaksa,

bunun yolu baflka; e¤er gazete ilanla-
r›ndaki ‘deneyimli elemen’ tarz›nda
gündelik ‘el becerisinden’ söz ediliyor-
sa, onun yöntemleri baflkad›r. Ama
e¤er bütün melekeleri, bütün rûhu, bü-
tün fakülteleri, bütün boyutlar›yla ‘e¤i-
timli ve erdemli insan modeli’ teflkil et-
mekse maksat, maddesi-mânâs›yla/fizi-
¤i-metafizi¤iyle kiflinin ‘kemâle ermesi’
kast ediliyorsa, bu e¤itimin metodu,
müktesebat› daha farkl› olmal›d›r. De-
mek ki, meselenin esas›, vicdân muha-
sebesi ve merhamet duygusu. Öyleyse
e¤itim denilince, ‘bir konuda beceri ve
pratik kazanmak’ diye düflünmek yeri-
ne, kiflinin, bir hayat nizam› çerçevesin-
de sevgi ve ac›ma hisleriyle donanmas›
akla gelmeli. Meselenin özet hükmü
bizce flu: Kemâl sahibi e¤itimcileri ten-
zih ederek, belirtmek gerekir ki, millî
e¤itimin arzu edilen niteli¤e kavuflmas›
için, evveliyatla ‘e¤itimcilerin e¤itilme-
si’ gerekir. Çünkü ilk model, ilk eser,
ilk örnek önemli. O halde ana problem,
nas›l kaliteli ve erdemli ö¤retmenler ye-
tifltirebiliriz sorusu üzerinde dü¤ümle-
niyor. Çünkü e¤itim, sadece akl›n çal›fl-
t›r›lmas›, ö¤renciye beceri ve meslek
kazand›r›lmas› demek de¤il; ayn› za-
manda ö¤rencinin mânen e¤itilme-
si/terbiye edilmesi, ahlâk anlay›fl› ve ge-
nel insanl›k kültürüyle yo¤rulmas› de-
mektir. 

Eskiden ‘tâlim ve terbiye’  kavram› kulla-
n›l›rd›. fiimdi ‘e¤itim ve ö¤retim’ deni-
yor. Ve ne yaz›k ki, ‘ö¤retime’ a¤›rl›k ve-
rilerek, iflin ‘e¤itim/terbiye’ yönü eksik
b›rak›l›yor. E¤itimde iflin ahlâkî boyutu
önde, ö¤retimde ise bilgilendirme ve ye-
tenek kazand›rma. Her bilgili kifli, emin
ve selim insan demek de¤il; bu s›fatlar›
kifliye daha ziyade, mânevî muhtevayla
desteklenen ‘terbiye sistemi’ kazand›r›r.
Bunun içindir ki, nas›l bir insan modeli
hedefledi¤imizi iyi belirleyip, bilgi ve ah-
lâk donan›m›n› ona göre gerçeklefltir-
meliyiz. 

Y›llar önce kendisiyle sohbet etti¤im bir
profesör, ‘ne olur hiç kimse, maafl almak
içi ö¤retmen okullar›na gitmesin, ö¤ret-
men olmaya kalk›flmas›n; çünkü e¤itim
bir gönül iflidir, bir aflk iflidir. Fedakârl›k
isteyen bir meslektir. Bu aflk›n düflmedi-
¤i gönüller meslekte baflar›l› olamaz ve
genç nesillere ince bir ruh afl›layamaz!’
demiflti. ‹nsan yetifltirmekle, iflportac›l›k
yapmak aras›ndaki mahiyet ve nitelik
fark›n› idrak edemeyenleri, maaflla tat-
min etmek mümkün de¤il. 

‹nsan›n ‹nsan Olma Süreci
E¤itim, bir anlamda, insan›n insan olma
sürecinin, kemâle ermesinin ad›. Nas›l ki
a¤aç yafl iken e¤ilirse, insan da genç iken
e¤itilir. Y›llar y›l›, e¤itim sistemindeki ak-

Çocuk için ilk okul, Ailedir
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sakl›klardan flikayet edilir, fakat sis-
tem bir türlü ray›na oturmaz. Rah-
metli Bar›fl Manço’n›n flark›s›nda ol-
du¤u gibi hadise tam bir, “Ali yazar-
Veli bozar!” durumunu and›r›yor.
Oysa e¤itim sistemi çok önemli:
Çünkü, arzu edilen, özlenen, ihtiyaç
duyulan, millî karakter, donan›ml› ve
faziletli insan burada, bu ‘mektepler-
de’ yetiflecek...

E¤itimciler Ne Diyor?
Bu konuda, e¤itim camiâs›ndan bir
profesörün mevcut duruma iliflkin
görüfllerine göz atal›m: “E¤itim ala-
n›nda bir felâket tablosu ile karfl› kar-
fl›yay›z. Çökmüfl, iflas etmifl ve en temel
ifllevlerini yerine getiremeyen bir e¤itim
sitemimiz, daha do¤rusu enkaz›m›z var.
Devasa bir e¤itim bürokrasisine, eksik
de olsa her köfle bafl›nda bir okula sahip
olmam›za ve çocuklar›n›n iyi bir e¤itim
almas› için her türlü fedakarl›¤a haz›r ai-
lelerin varl›¤›na ra¤men, durum böyle.
E¤itim ve ö¤retim bafll›¤› alt›nda söyledi-
¤imiz her sözle ve yapt›klar›m›zla birbiri-
mizi kand›r›yoruz. Ortadaki felâket tab-
losunu düzeltmek, ilk mektebinden üni-
versiteye kadar e¤itim ve ö¤retimi yeni-
den baflarmak için at›lmas› gereken
ad›mlar›n temel iki flart› var. ‹lki e¤itim
ve ö¤retimi modernleflmenin temel ma-
nivelas› olmaktan ç›kartmak. ‹kincisi de,
e¤itim ortamlar›n› siyasi kamplar›n ve
ideolojilerin savafl alan› olmaktan kur-
tarmak.”

Yanl›fl Metod Toplumu Geri B›rak›yor
Son söz niyetine söylenenler ise ‘fâci-
an›n’ boyutlar›n› bütün dehfletiyle göz-
ler önüne seriyor:
“‹nsan yaratmak” gibi Tanr›sal ifllere so-
yunan e¤itim sistemi, ak›l d›fl› bir mito-
lojinin dar s›n›rlar›na bütün toplumu ve
gelece¤imizi s›k›flt›r›yor. Toplumu geri
b›rakt›r›yor; geliflmesini, kendine güven
duymas›n› engelliyor. Statükodan besle-
nenler ise aralar›ndaki kavgay› unutup

her taraf› patlay›p dökülen bu arkaik bi-
nay› onarmaya çal›fl›yor.” (Prof. Dr.
Mümtaz’er Türköne, Zaman 08.07.
2005)

E¤itim Sisteminin 
Ac› Durumu
Mehmet fievket Eygi’nin Türk Millî E¤iti-
mine, üniversitelerdeki dil ve kültür
erozyonuna dair sözleri de, mevcut du-
rumun vahametini bütün ç›plakl›¤›yla
ortaya seriyor: 
“Bir ülkenin, bir halk›n, bir devletin yü-
celmesi, ayakta durmas›, kendini koru-
mas› konusunda en birinci, en önemli
kurum vas›fl›, güçlü ve üstün bir millî
e¤itimdir. Türkiye’deki ‘Millî E¤itim’ ke-
sinlikle millî de¤ildir. Vas›fl›, güçlü bir
e¤itim sistemimiz yoktur. Uzun y›llar-
dan beri genç nesiller, iflâs etmifl bir e¤i-
timin kurban› olmaktad›r. Türkiye’nin
güçlenmesini, ilerlemesini, mânen ve
maddeten kalk›nmas›n›, ülkeler yar›fl›n-
da önde koflmas›n› istemeyen iç ve d›fl
düflmanlar›m›z, millî e¤itim sistemimi-
zin vas›fl› ve güçlü olmas›n› istemiyorlar. 
Türkiye’ye nas›l bir millî e¤itim lâz›md›r?
(1) Gerçekten millî olacak, millî kimli¤e,
millî kültüre, millî kiflili¤e hizmet ede-
cektir, bu de¤erleri koruyacak, yaflata-
cak, güçlendirecek. (2) Uluslararas› sevi-
yede genel kültür verecek. (3) Yaz›l›,
edebî, zengin Türkçe’yi ö¤retecek. 4)

Bat› Türklerinin bin y›ldan fazla kul-
lanm›fl olduklar› yaz›y› ö¤retmeyen
bir e¤itim, e¤itim de¤ildir. Latin-
Frenk alfabesiyle okunan ve yaz›lan
Türkçe’nin yan›nda, mutlaka Arap-
‹slâm yaz›s›yla yaz›l›p okunan zengin
Türkçe de ö¤retilmelidir. (5) E¤iti-
min üç vazifesi vard›r: Birincisi, bilgi
ve kültür vermek. ‹kincisi, ahlâk ve
karakter terbiyesi vermek. Üçüncü-
sü, sanat, estetik, güzellik kültürü
afl›lamak. Bugünkü e¤itim sistemi,
bu üç boyutta da iflâs etmifl vaziyet-
tedir. E¤itim sistemimizi en k›sa za-
manda, meselâ Singapur e¤itimi se-
viyesine ç›kartamazsak, ya yok olaca-

¤›z yahut d›fl ve iç düflmanlar›m›z›n köle-
leri olarak yaflayaca¤›z.”( Mehmet fiev-
ket Eygi, Millî gazete, 11.08.2005)

Çözüm ve
Öneri Bahsine Gelince
E¤itim meselesinde önce yanl›fl› gör-
mek, sonra da olmas› gerekeni geçerli
k›lmak esas al›nmal›. Yine içeriden biri,
elefltiriyle birlikte önerileri de flöyle s›-
ral›yor: “Günümüzde di¤er tüm ‹slâm
ülkelerinde oldu¤u gibi, ülkemizde de
maalesef belirlenmifl bir e¤itim sistemi
yoktur. E¤itim her seviyede rastgele ya-
p›lmakta, e¤itim sistemlerinin üretildi-
¤i ve gelifltirildi¤i Bat› dünyas›ndan it-
hal yoluyla taklit edilmektedir. Hâlbuki
e¤itim gibi hassas bir kurum ancak ken-
di toplumumuzda bizim zihniyetimize
uygun bir dünya görüflü üzerine kurul-
mal›d›r ki, benli¤imizi ve kimli¤imizi
koruyabilelim...Bunu yapman›n yolu
bizce köklü bir e¤itim felsefesi gelifltir-
mekten geçer. Böyle bir felsefe nas›l
oluflturulabilir? Konu, nihaî tahlilde
zihniyet ve anlay›fl meselesi oldu¤un-
dan en genel zihniyetten e¤itimi ilgi-
lendiren en özele do¤ru hareket ede-
rek bunlar› e¤itim sistemimize yerlefl-
tirmeye çal›flmal›y›z...Bir e¤itim siste-
minin üç aflamal› olmas›n›n belli bir
epistemolojik temele dayand›¤›n› söy-

Aliede, ilk ö¤retmen anad›r...
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leyebiliriz: ‹lk, orta ve yüksek ö¤renim.
Bu her üç e¤itim aflamas›n›n belli bir
zihniyeti kademeli olarak vermeyi he-
deflemesi gerekir. Bu zihniyetin üç afla-
mas›n› nas›l belirleyebiliriz? fiu soruya
verece¤imiz cevap bize ayn› zamanda
birçok sorunun cevab›n› da verecektir:
E¤itimin en kapsaml› hedefi nedir? Çok
para kazanan insan yetifltirmek mi?
Gerçek e¤itim, iyi ve faziletli insan ye-
tifltirmeyi hedeflemelidir. Bu anlay›fl,
e¤itim zihniyetlerini en esasl› bir flekil-
de belirler. 

‹yi ve faziletli insan
nas›l yetiflir? 
Bu zor soruyu flimdilik k›saca
flöyle cevaplayabiliriz: ‹lk ön-
ce bilimsel olarak meselelere
bakan ve ahlâk etraf›nda te-
merküz etmifl bir dünya görü-
flü ile yetiflir. (...) ‹lkö¤renim-
de ö¤renciyi a¤›r bir ders ve
not yükü alt›nda bo¤mamal›-
y›z. Önemli olan çok fley bil-
mek de¤il, insan›n bildi¤i ile
ne kadar çok fley yapabildi¤i-
dir. ‹lkö¤renimden geçen ö¤-
renci ald›¤› dünya görüflü ile iyi ve fazi-
letli bir insan›n nas›l olaca¤›n› ve böyle
bir kimsenin nelerle mücehhez olmas›
gerekti¤ini bilir hâle gelmelidir. Böyle
bir kimsenin hayata bak›fl aç›s› belli olur,
hayatta belli bir amac› vard›r ve genellik-
le bu amac›n› bir mefkûre (ideal) olarak
ifade eder. Bu ö¤renci flimdi ikinci afla-
mada bilgi zihniyeti diye tâbir edebilece-
¤imiz bir zihniyetin e¤itimine haz›rd›r.
Bu zihniyetin elde edildi¤i aflama orta
ö¤retimdir. Burada yetiflen ö¤renci bilgi-
nin önemini ve de¤erini anlayarak yetifl-
ti¤inden; s›ra, bilgisini sistemli ve bir
yöntemle oluflturma becerisini kazan-
maya gelir ki, bu da “bilim” dedi¤imiz
çok özel ve toplumu yönlendiren bir bil-
gi türüdür. Yüksek ö¤renimde kazan›lan
ve temeli fazilet olan ilimle yo¤rulan bu
bilgi, ö¤renciye bilimsel zihniyeti kazan-

d›r›r. Art›k ö¤renci, uzmanlaflma aflama-
s›na gelmifltir ki, istedi¤i alanda derinle-
mesine bilgi elde etmeye haz›r faziletli
bir insand›r. “

“E¤itim sorunlar›m›z› 
nas›l çözebiliriz? 
“E¤itim sistemimizin ilkö¤renim aflama-
s›, dünya görüflümüzü ö¤rencinin zih-
ninde kurmaya yönelik olmal›d›r. Bu
aflamada ne verirsek sonraki aflamalarda
onu biçeriz. Ahlâk, inanç ve millî de¤er-
ler bütünlü¤ü, bu aflamada düzenli ve
anlaml› kavramlar dizisi olarak verilmeli-
dir. Sak›n›lmas› gereken en önemli hu-
sus, günümüzde oldu¤u gibi orta ö¤re-

nimde verilmesi gereken
bilimsel bilginin a¤›rl›¤›
ile bu yafltaki çocuklar›n
ezdirilmesidir.” (Prof.
Dr. Alpaslan Aç›kgenç,
Zaman 03.08.2005)

Netice-i Kelâm
Özetle, e¤itim bir âsiden
bir âlim; bir câniden,
merhametli bir insan; bir
sald›rgandan, ‘kar›ncay›

incitmekten çekinen’ bir mizaç meyda-
na getirmektir. Afl›r›l›klar› ve azg›nl›klar›
e¤iterek, sert bir kayadan görkemli bir
insan figürü flekillendireceksiniz. Siz
e¤er bunu baflarabilecek maddî-mânevî
donan›ma, pedagojik formasyona, hayat
nizam› afl›layacak mânevî-ahlâkî mükte-
sebata sahipseniz, ancak o zaman size
‘e¤itimci/e¤itici’ denebilir. Yani iflin te-
meli ilim. ‹lmin temeli de, ‘kendini, yara-
t›l›fl›n hikmetini bilmek.’ Çünkü, gelene-
¤imizde ‘Kendini bilen, Rabb’ini bilir!”
fikri hâkimdir. Bu ‘kendini bilmek/ke-
mâle ermek’ keyfiyetini yeni nesillere
afl›lamak, aktarmak kaç›n›lmaz, ihmale
gelmezi millî bir görevdir. Yoksa, yarat›-
l›fl›n merkezindeki âli statülü insan hay-
siyetini es geçerek, fleklî formasyon, be-
ceri, yöntem ve metod aktarmakla, kifli
belki bilgilendirilmifl olur ama, ‘e¤itil-

mifl’/terbiye edilmifl, faziletlerle donat›l-
m›fl olmaz. 

Türk millî e¤itiminden söz ediyorsak,
onun birinci ve biricik vasf› ‘millîlik ol-
mal›. Küresel rüzgârlar›n çok h›zl› ve
sert esti¤i günümüzde, dünyaya da aç›la-
bilecek, ‘kendi insan modelimizi’ bu
mekteplerde yetifltirmeliyiz. Genç insan
önce, kendi kültürünü, kendi medeni-
yetini, kendi hayat tarz›n›, kendi ahlâk
anlay›fl›n› kavray›p, ‘kendisi olman›n
onurunu kavrayacak ki, bundan sonra
d›fl dünyaya korkusuzca aç›labilsin. 
Ne ac›d›r ki, hemen her alanda bir ‘yoz-
laflma ve kökten kopufl süreci’ yafl›yo-
ruz; silkinip kendimize dönmedikçe, o
ebedî saadet düsturunu yeniden hayat›-
m›z›n ana dinami¤i hâline getirmedikçe,
toparlan›fl dönemine girmek pek kolay
gözükmüyor. Yol ve yöntem haritam›z,
kendi millî-mânevî dinamiklerimiz ol-
mal›. Ça¤dafl bilgiye paralel olarak, hik-
metî bilgilenmemizi de tamamlamam›z
lâz›m. E¤er e¤itimden anlad›¤›m›z, nesil-
lere bir kimlik rûhu afl›lamak ve kültür
intikalini gerçeklefltirmek; gencin bilgi
ile mücehhez olmas› kadar, faziletli in-
san olmas›n› da sa¤lamak ise; referansla-
r›m›z kendi kültürümüze, kendi mede-
niyetimize ait olmal›. 

Sevgili Peygamberimiz, “Beflikten mezra
kadar ö¤reniniz!” diye buyurmufl. “Hiç
bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu?” de-
nilmifl. Demek ki, ömür biter, insan›n
ö¤renme süreci bitmez. Hatta, bildikçe,
bilgisizli¤inin fark›na var›r kifli. Bu yüz-
den, “Bir fley biliyorum: hiçbir fley bil-
medi¤imi!” demifl Bat›l› filozof. Çünkü,
‘bilmedi¤ini bilmek’ bilgide üst bir mer-
haledir; bunu da kifliye e¤itim sistemi
sa¤lar. Demifl ya ‹bnülemin Mahmut Ke-
mal ‹nal, “‹rfan ehli cehaletini, ancak
âlim olunca anlar!” Öyleyse gücenmece
yok: E¤itilmemifl e¤itimciler de, eksi¤ini
e¤itildikleri zaman anlayacak. Umar›z bu
süreç uzun sürmez... 

‹bnülemin 
Mahmut Kemal ‹nal
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Befl bin y›ll›k uykusundan adeta histerik
bir s›çrama ile uyand›¤›na flahit oldu¤u-
muz Çin, her sektörde oldu¤u gibi e¤i-
tim alan›ndaki açl›¤› ile de dünya e¤itim
ekonomisinin kaderini tayin eder hale
geldi. Okuma ve geliflme u¤runa tüm
dünyaya da¤›lan 500 bin kiflilik Çin'li ö¤-
renci ordusu, sadece Britanya e¤itim
sektörüne y›lda 1 milyar dolar kazand›r›-
yor. Türkiye ise baflta Amerika ve ‹ngilte-
re olmak üzere yurtd›fl›na her y›l 450
milyon dolar civar›nda e¤itim ödemesi
yap›yor. ‹ngiltere'ye dünyan›n dört bir
köflesinden her y›l ak›n eden 200 bin ö¤-
renci,  bu ülkenin so¤uk, kapal› ve sü-
rekli ya¤›fll› havas›na ve olmayan yemek
kültürüne katlanmak pahas›na milyarlar-
ca dolar ödüyor. Peki neden?  ‹ngiliz hü-
kümetinin yeni haz›rlad›¤› planda her
fley yolunda giderse ‹ngiltere 15 y›l son-
ra flimdiki rakam› 4' e katlayarak y›ll›k
900 bin ö¤renci kapasitesine ulaflacak.
Bu ö¤rencilerin 250 bine yak›n› da Çin'li
orta s›n›f ö¤rencilerden teflekkül ede-
cek. ‹skoçya, ‹ngiltere, Kuzey ‹rlanda ve
Galler bölgesinden oluflan Britanya,
e¤itim iflinden y›ll›k 20 milyar dolar ka-
zan›r hale gelecek. Yani bugünkü oto-
mobil, yiyecek içecek ve sigara ihracat›n-
dan daha büyük bir rakam› e¤itim sektö-
ründen kazanmaya bafllam›fl olacak. ‹n-

giltere’de yabanc› e¤itimin istatisti¤ini
tutan kurum UCAS’›n aç›klad›¤› rakamla-
ra göre 2004 senesinde bu ülkenin kolej
ve üniversite fakültelerine gidebilmek
için 2 milyon 98 bin kifli baflvurdu. 

Ancak 377 bin 544 flansl› (!) ö¤-
renci kabul edildi. Bu rakamlara
master, doktora ö¤rencileri dahil
de¤il.  Peki Çin'de, ya da Türki-
ye'de üniversite yok mu? Türk
üniversitelerini sorgulaman›n za-
man› gelmedi mi? Taksim civar›n-
da konufllanm›fl yurtd›fl› e¤itim
dan›flmanl›¤› flirketlerinin kap›s›n›
her gün afl›nd›ran binlerce Türk
gençlerini neden tatmin edemi-
yor yerli üniversiteler? Yerli ve ye-
rel kalmaya devam ettikleri için
mi? Çinli ö¤renciler aras›nda yap›l-
m›fl 'neden ‹ngiltere' anketinden
ortaya ç›kan sonuçlar, Türkiye'de
de benzer nedenlerle genç beyin-
lerin neden göç etti¤ine cevap verir nite-
likte. Ezbercilik, hocalara afl›r› ba¤›ml›-
l›k, Tart›flma fakirli¤i ve seminer eksikli-
¤i, kiflisel çal›flma ve muhakemeyi engel-
leme, ideolojik derslere kat›lma zorun-
lulu¤u (Mao düflüncesi, Marxism teori-
si), üniversite yönetimi ideolojik görü-
flünün d›fllay›c› etkisi, hocalar›n ders içi

ve d›fl›ndaki so¤uk davran›fllar›. Evet. Bu
türden basit gerçekler ayn› bilgi burada
ö¤retilse bile gençlerin kafas›n›n d›flar›-
da olmas›n›n ard›ndaki en temel neden-
ler olmaya devam ediyor.

YÖK'ün Gönderdi¤i Ö¤rencilerin
Yüzde 11'i Geri Dönmüyor
Yüksek Ö¤retim Kurulu (YÖK) taraf›n-
dan 2002 senesi itibariyle yurtd›fl›na
gönderilen ö¤rencilerin yüzde 11.2'i
(426 kifli) görevlerine geri dönmedi.
YÖK cephesinde de¤iflen bir fley olmasa
da ülke flartlar›nda görülen iyileflme ger-

Dünya E¤itim Ekonomisinde
Kaybedenler ve Kazananlar
11 Eylül'den sonra getirilen a¤›r vize flartlar›, yabanc› ö¤renci pazar›n›n tart›flmas›z hakimi ABD ve
‹ngiltere'nin en zay›f noktas› olmaya bafllad› bile. ABD'nin, y›ll›k 2 milyonu aflan yabanc› ö¤renci
pazar›nda az›msanmayacak güç kayb›na u¤rad›¤› bildiriliyor. ABD ve ‹ngiltere'nin ard›ndan global
e¤itim pazar›n›n yeni oyuncular› ise Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, hatta Çin, Tayland ve 
Hong Kong gibi Uzakdo¤u ülkeleri ile Türkiye oldu.

Y a k u p  K o c a m a n
y k o c a m a n @ y e n i s a f a k . c o m . t r

Dünya e¤itim ekonomisinden daha fazla
pay almak için dü¤meye basan Çin hükü-
meti, 100 tane üniversitesini dünyadaki en
yüksek kaliteye ç›karmak üzere bir proje-
yi uygulamaya koydu. ‹ngilizler ise yaban-
c› ö¤rencilerin doktora sonras› ‹ngilte-
re'yi terk etmemesi için maafllara yüzde
25 zam teflvi¤i getirdi. Avrupa Birli¤i de
halen uygulanan 6. Çerçeve Program› sü-
resince insan kayna¤›n› çekebilmek için
1.8 milyar euroluk fon tahsis etti.
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çe¤inden hareketle bu oran›n günümüz
flartlar›nda biraz afla¤› çekildi¤i tahmin
ediliyor. Çin, sözkonusu oldu¤unda
dönmeyen ö¤renci say›s› daha da art›-
yor. Çin'den 1978-1999 döneminde e¤i-
tim amaçl› gönderilen 400 bin ö¤renci-
den sadece 100 bin'inin geriye döndü¤ü
kaydediliyor. Geri dönmeyenlerin yar›s›
ise ABD'de kalmay› tercih etmifl. Öte
yandan ABD'ye göçmen gelen nitelikte-
ki insan gücünün yaklafl›k yüzde
13.4'ünü Hindistanl›lar oluflturuyor.
ABD'de  Silikon Vadisinde çal›flan bilgi-
sayar uzmanlar›n›n yüzde 30'u da yaban-
c›. ABD, 1990'lar boyunca OECD'deki
tüm yabanc› ö¤renci pazar›n›n üçte biri-
ni kendisine çekmeyi baflard›. 

Vize Kuyruklar›ndan 
B›kanlara Kimler Kucak 
Aç›yor ?
11 Eylül'den sonra getirilen a¤›r vize
flartlar›, yabanc› ö¤renci pazar›n›n tart›fl-
mas›z hakimleri ABD ve ‹ngiltere'nin za-
y›f karn› olmaya bafllad› bile. ABD'nin,
y›ll›k 2 milyonu aflan yabanc› ö¤renci pa-
zar›n›n az›msanmayacak güç kayb›na u¤-
rad›¤› bildiriliyor. ABD ve ‹ngiltere'nin
ard›ndan global e¤itim pazar›n›n yeni
oyuncular› ise Avustralya, Yeni Zelanda,
Kanada, hatta Çin, Tayland ve Hong

Kong gibi Uzakdo¤u ülkeleri ile Türkiye
oldu. Türkiye'deki özel üniversiteler de
dahil olmak üzere yerel dili ne olursa ol-
sun tamamen ‹ngilizce olarak MBA (‹fl
‹daresi) e¤itimini verebilen bu ülke üni-
versiteleri, vize sorunlar›yla u¤raflmak-
tan g›na gelmifl ama e¤itim için para har-
camaya haz›r gençlerin yeni tercihleri
haline geldi. ABD'de yay›nlanan makale-
lerde, 11 Eylül'den sonra yabanc› ö¤ren-
cileri kabulde vize uygulamalar›n› daha
da zorlaflt›ran Amerika'n›n art›k bilim
adamlar› ve araflt›rmac› özgür beyinler
için dünyan›n en emin ve kârl› mekan›
olmaktan ç›kt›¤› s›kça ifade edilir oldu.
Red Herring dergisi, “Kendini ABD'de
rahat hissetmeyen beyinler alternatif ül-
kelere, ya da kendi ülkelerine gitmeyi
tercih ediyor. Çünkü bir bilim dili olarak
‹ngilizce e¤itim art›k dünyan›n dört kö-
flesinde veriliyor” yorumunda bulundu.
11 Eylül'den sonra bafllayan süreçte vize
vermede sorunlar ç›karan ve yabanc›lar›
neredeyse iç çamafl›r›n› bile görmeden
ülkeye almayan ABD, bu hoflgörüsüzlü-
¤ün faturas›n› narin beyinlerin kaç›fl›yla
ödüyor. Amerika'y› dünyan›n en büyük
devleti yapma yolunda büyük katk›lar
sa¤layan yabanc› ö¤rencilere ABD art›k
daha az cazip geliyor. Öte yandan Irak
savafl›na karfl› ç›kan Almanya, geçti¤imiz

y›llarda 20 bin Biliflim uzman› genç
transfer edece¤ini duyurdu ve bunu
büyük ölçüde gerçeklefltirdi.

Tersine Beyin Göçü 
Zaman› 
Ekonomik olarak fakir ve geliflen ül-
kelerden geliflmifl ekonomilere süre-
giden beyin göçü hareketlerini olum-
suz de¤erlendirenlere s›kça rastlar›z.
Ancak beyin göçü verenlerin de za-
manla bu iflten karl› ç›kmaya bafllad›-
¤›na flahit oluyoruz. 1970'li y›llarda
küresel göçmenlerin ülkelerine hava-
le ettikleri 2 milyar dolar civar›nday-
ken günümüzde bu rakam 125 mil-
yar dolara ulaflm›fl durumda. Bu tu-

Yurtd›fl› e¤itim sektöründe 18 y›ll›k tecrübesi
olan Network Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›
Direktörü Özdemir ‹çin, sa¤l›kl› bir istatistik
olmamakla beraber Türkiye’den y›lda yakla-
fl›k 30 bin kiflinin okumak için yurtd›fl›na gitti-
¤inin tahmin edildi¤ini, bu gidiflin parasal bü-
yüklü¤ünün de tahminen 450 milyon dolar
oldu¤unu söylüyor. Bilimsel anlamda Türki-
ye’ de rahat edemeyip yurtd›fl›na gidenlerin
ço¤unun maalesef dönmedi¤ine dikkat çe-
ken ‹çin, "Bunun gerekçesi de YÖK'ün kurul-
mas›yla Türkiye'de yüksek ö¤renim kurumla-
r›n›n özerk ve özgür yap›dan uzaklaflmas›.
Üniversite kadrolar›n›n siyasallaflmas›, üniver-
sitelerde bilimsel özgürlükten ziyade akade-
mik oligarfli getirdi. Bu, genç beyinleri Türk
üniversitelerinden uzaklaflt›r›yor" diyor. Vas›f-
l› olan üniversite mezunlar›m›z›n yüde 90'›n›n
bir müddet yurtd›fl› maceras› yaflad›ktan son-
ra Türkiye ye geri döndü¤ünü belirten ‹çin,
"Çok az kifli yurtd›fl›nda hayat›n› sürdürmeye
devam ediyor. Bunlar da genelde 5 y›ldan
uzun süre yurtd›fl›nda kalm›fl ve geri dönüflte
uyum problemi yaflayaca¤›n› düflünen kifliler"
diye konufltu. "Türkiye deki gelir düzeyinin
bir kaç kat› para kazanmak inan›n yurtd›fl›nda
yaflamay› tercih edenlerin temel sebebi de¤il"
diyen ‹çin, flunlar› ifade ediyor, "Özgür düflü-
nebilme, herkes için eflit olan hukuk zeminin-
de yaflayabilme, devletin millete zorba de¤il
onun hadimi oldu¤unu gösteren devlet anla-
y›fl›, devlet dairelerinde azar de¤il de sayg› ve
çözüm görme, verdi¤i emek ve vergilerin
hortumlanmad›¤›, u¤runa flehit verdi¤i top-
raklar›n peflkefl çekilmedi¤i bir ülkeye herkes
seve seve geri döner, hem de hiç arkas›na
bakmadan. Bu imkânlar›n yar›s› ülkemizde
sa¤lanm›fl olsayd› hiç kimse gitmezdi"

Yurtd›fl›na E¤itim ‹çin Her
Y›l 30 Bin Kifli Gönderiyoruz
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tar›n yaklafl›k yüzde 60'› geliflmekte
olan ülkelere gönderildi¤i belirtiliyor.
Geliflmekte olan ülkelerde y›ll›k nü-
fus art›fl oran›n›n yüzde 1.4'ler düze-
yinde olmas›, bu ülkelerin nüfuslar›-
na her y›l 90 milyon yeni insan›n ka-
t›lmas›na neden oluyor. Uluslararas›
Göçmen Organizasyonu (IOM),
OECD üyesi 30 ülke içerisinde yakla-
fl›k 12.9 milyon beyin göçünün ger-
çekleflti¤ini, bu insan sermayesi hare-
ketinin 7 milyonunun da sadece
ABD'ye gitti¤ini kaydediyor. fiu anda
Avrupa ve Kuzey Amerika'da 300 bin
civar›nda Afrikal› profesyonelin yafla-
d›¤›n› bildiriyor. Geçti¤imiz Haziran
ay›nda yay›nlanan ve dünyada bir ilk
olan Dünya Göç Raporu-2005'te yer
alan veriler bize gidiflat hakk›nda fikir
veriyor. Buna göre dünya nüfusunun
yüzde 2.9'u, yani 190 milyon insan
göçmen konumunda. Göçmenler
kendi ülkelerine resmi kanallar yoluy-
la 2003'te 93 milyar dolar, 2004'te 126
milyar dolardan fazla para aktard›. Sa-
dece paralar de¤il; ifl kültürü, yat›r›m-
lar ve uzmanl›k alanlar›nda da geliflen
ekonomilere transferler ciddi flekilde
art›yor. 

E¤itimin Ard›ndaki 
Yat›r›m Gerçe¤i
Tersine beyin göçü gerçeklefltiren ülke-
leri son on y›llar›n en h›zl› geliflen ülke-
ler olmas› bir tesadüf de¤il. Hindistan,
Çin, ‹rlanda, Güney Kore gibi ülkeler da-
ha önceden geliflmifl ülkelere gönderdi-
¤i beyinlerini yavafl yavafl da olsa geri ka-
zan›yor. Ar-Ge yat›r›mlar›na h›z vererek
yeni kaç›fllar›n olmas›n› engelliyor. Be-
yin kayb›na dur demek için dü¤meye
basan Çin hükümeti, 100 tane üniversi-
tesini dünyadaki en yüksek kaliteye ç›-
karmak üzere bir projeyi uygulamaya
koydu. ‹ngilizler ise yabanc› ö¤rencile-
rin doktora sonras› ‹ngiltere'yi terk et-
memesi için maafllara yüzde 25 zam tefl-
viki getirdi. Avrupa Birli¤i de halen uy-
gulanan 6. Çerçeve Program› süresince
insan kayna¤›n› çekebilmek için 1.8 mil-
yar euroluk fon tahsis etti. Hep çekmeyi
hayal etti¤imiz ancak bir türlü getireme-
di¤imiz yabanc› do¤rudan yat›r›mc›lar,
Çin'e son 20 y›l içinde 500 milyar dolara
yak›n yat›r›m yapt›lar. Ayn› yat›r›mc›lar
Türkiye'ye ise son 24 y›lda ancak 20 mil-
yar dolarl›k do¤rudan yat›r›m getirdiler.
Ancak 2005 y›l›nda yabanc› yat›r›m ha-
yallerimiz gerçek mi oldu ne, son 24 y›l-

da yap›lan 20 milyar dolarl›k yabanc› ya-
t›r›m rakam›n›n 16 milyar dolar›  (yarg›-
dan dönmez ise) 2005 y›l› henüz bitme-
den yakaland›. Peki bu yat›r›m rakamla-
r›n›n e¤itimle ilgisi var m› diyecek olur-
san›z. Evet hem de çok. Sermaye hem
ucuz, hem de e¤itimli iflgücünün oldu-
¤u yere do¤ru çekinmeden gidiyor.

Küresel Sistem, 'Göçü nas›l
yönetirim' Derdinde
Birleflmifl Millet çat›s› alt›nda faaliyet gös-
teren Uluslararas› Göç Organizasyonu ya-
y›nlad›¤› 2005 Dünya Göç Raporu'nda ilk
kez göç olgusunu yönetiminden ve fay-
das›ndan bahsetti. Göçün, toplumlara,
hükümetlere ve göçmenlere maliyetini
irdeleyen rapora göre, Sovyetlerin da¤›l-
mas›n›n ard›ndan kaçan insan y›¤›nlar› ile
Almanya'n›n ekonomiye dinamizm ka-
zand›rmak için alaca¤›n› ilan etti¤i 20 bin
biliflimci aras›nda ciddi fark var. Yurtd›-
fl›nda yaflayan 50 milyon Çin'li 1.5 milyar
nüfuslu ülkelerinin kazand›¤› paran›n üç-
te ikisini kazan›yor. Bu paralar›n ülkelere
yat›r›m olarak dönmesi halinde küresel
ekonominin çarklar› da farkl› dönecek.
International Herald Tribune Gazetesine
konuflan IOM'un genel direktörü Brun-
son McKinley, "H›zla globalleflen dünya-
da yerli iflçi piyasas›na ba¤›ml› kalmak
zor. E¤er iyi yönetilirse göç hareketlerin-
den fayda elde edebiliriz. Yabanc› iflçile-
rin kazan›p geri gönderdi¤i paralar o ül-
kelerde açl›k ve fakirli¤i önlüyor" diyor.
Yani geliflmifl ülkelerin bir nevi sözcüsü
olan McKinley, di¤er ülkelerin kar›n tok-
lu¤u pahas›na nitelikli iflçilerini Bat›'ya
göndermesinden oldukça memnun.
IOM Direktörü, yabanc› iflçilerin 2003'te
93 milyar dolar, 2004'te ise 126 milyar do-
lar› geldikleri ülkelere transfer etmesini
büyük bir geliflme olarak de¤erlen-
diriyor.
Sorulmas› gereken soru: Türkiye dün-
ya e¤itim ekonomisinde kaybedenler
liginden kazananlar s›n›f›na ne zaman
ç›kar?
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Türkiye’den giden ö¤retmenlerin gönül-
lülük esas›yla güç verdi¤i Türk Okullar›;
90 ülkede kolej, dil kursu,  kültür merkez-
leri, yurtlar ve diyalog merkezleri olmak
üzere 400 civar›nda kurum ve kuruluflu
bünyesinde toplayan bir organizasyona
dönüfltü.  Gazeteciler ve Yazarlar Vak-
f›’n›n da destek verdi¤i okullar,  her gün
yenilerinin aç›lmas›yla sürekli art›yor.
Okul müfredatlar›nda Türk kültürüne da-
ir bir ders olmamas›na ra¤men ö¤rencile-
rin Türk kültürü e¤itimi ald›klar›n› kayde-
den Gazeteciler ve Yazarlar Vakf› Yönetim
Kurulu Baflkan› Harun Tokak, bunun na-
s›l oldu¤unu flöyle aç›klad›; “Çünkü ö¤ret-
menlerin oturmas› kalkmas›, yemesi iç-
mesi, konuflmas› ve k›l›k  k›yafeti gibi hu-
suslar do¤al süreçte  müfredata girmese
de bir ders mesabesindedir.” Harun To-
kak, Türk Okullar›yla ilgili merak edilenle-
ri cevaplad›;

Okullar hakk›nda genel bir 
bilgi verir misiniz?
Türk Okullar›, 1990’l› y›llardan itibaren
SSCB’nin de da¤›lma sürecine girmesiyle
önce bu co¤rafyada,  Anadolu insan›n›n
tamamen gönüllü olarak bafllatt›¤› sivil bir
giriflimdir. Her geçen gün artan yo¤un ilgi

sayesinde de tüm Asya k›tas›na yay›ld›. Sa-
dece ›rkî yak›nl›k söz konusu olan Türkî
cumhuriyetlerde de¤il, Moskova ve Pe-
tersburg’da da Türk okullar› aç›ld›. Ruslar
bu okullardan son derece memnunlar.
Dolay›s›yla bu genifl co¤rafyada ikinci
önemli unsur olarak görülmesi gereken
Slav topluluklar›nda da ayn› yo¤unluk ve
ilgiyle karfl›laflm›flt›r. Daha sonra Uzakdo-
¤u, Balkanlar, Pasifik, Hint Alt K›tas› ve Af-
rika bu okullar›n büyük bir yo¤unlukla
aç›lmas›na sahne oldu. Bu gün gelinen
nokta da dünyan›n dört bir yan›na bu
okullar›n aç›ld›¤›n› söylemek mübala¤a
de¤ildir.

Okullar hangi amaçla, 
ilk olarak nerede aç›ld›?
Bu okullar›n aç›lmas› bir gönüllülük esa-
s›yla mümkün olmufltur ve sivil bir inisiya-
tif söz konusudur. Dolay›s›yla okullar için
ilk kez flurada aç›ld› demektense, az önce
de ifade etti¤imiz gibi SSCB’nin da¤›lma
sürecinde önce bu co¤rafyada aç›lm›flt›r,
diyebiliriz. Öte yandan resmi olman›n öte-
sinde sivil bir hüviyet tafl›d›¤›ndan bir çok
farkl› bölgede ayn› anda aç›lm›flt›r da de-
nebilir. Bu noktada belki Türkiye’ye bir-
kaç saatlik mesafede bulunan ve eskiden

bu yana ‘Bir millet iki devlet’ olarak tarif
edilen Azerbaycan’›n bir önceli¤i olabilir.
Okullar›n amac› konusunda bu durum
belki yard›mc› olabilir. A¤r›’ya 2-3 saatlik
mesafede bulunan Azerbaycan halk›n›n
refah› için buraya yak›n bölgelerden ifl
adamlar› ve gönüllü ö¤retmenlerin gay-
retleri ile okullaflma h›zla yay›ld›.

Nas›l yay›ld›, nas›l geliflti?
Okullar her gitti¤i ülkede sevildi, benim-
sendi ve ilgi gördü. Bu yak›n ilgi hep çift
tarafl› oldu. Yani halk bu okullar ve ö¤ret-
menleri sevdi, devlet erki de bu okullar›n
kendi ülkelerinin e¤itim seviyesini yüksel-
tece¤ini düflünerek destek oldular. Bu
okullar›n ilk aç›ld›¤› yerlerden birisi de
Rusya’n›n baflkenti Moskova’d›r. Bu okul-
da okuyan ö¤rencilerin velileri, çocuklar›-
n›n bu okullara gitmeye bafllad›ktan sonra
de¤ifltiklerini; kendilerine karfl› sayg›l›
davrand›klar›n›, içki ve uyuflturucu gibi
kötü al›flkanl›klar› b›rakt›klar›n› ifade et-
mifllerdir. Dolay›s›yla bu okullar›n nas›l ya-
y›ld›¤›n›n en güzel cevab›n› burada ara-
mak gerekir. Yani bir ülkede aç›lan okul-
da bulunan ö¤retmenlerin tav›r ve davra-
n›fllar›, okul içinde estirilen hava k›sa süre-
de civarda duyulmakta ve o yörenin dev-

Türk Okullar›’ndan
Dünyaya ‘Hâl’ E¤itimi
Gazeteciler ve Yazarlar Vakf› Baflkan› Harun Tokak, Anadolu insan›n›n
sivil bir giriflimi olarak ilk önce Ortaasya’da aç›lan ve flu anda 
90 ülkeye yay›lan Türk Okullar›’n›n dünya gençlerini Türk kültürü
konusunda ‘Hâl’ e¤itimine tabiî tuttu¤unu söyledi.  Harun Tokak,
“Ö¤retmenlerin oturmas› kalkmas›, yemesi içmesi, konuflmas› ve 
k›l›k  k›yafeti gibi hususlar, do¤al süreçte  müfredata girmese de, 
bir ders mesabesindedir” dedi. 

Harun Tokak
Gazeteciler ve Yazarlar Vakf› Baflkan›
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let erkinin kula¤›na gitmektedir, dolay›-
s›yla yeni bir okul açma teflebbüsünde
olumlu cevab›n gelmesi gecikmiyordu.

fiu anda kaç ülkede, kaç tane
okul/kurum var ve buralarda kaç
ö¤renci ö¤renim görüyor?
Rakam verme konusunda  her zaman tam
ve kesin bir bilgi vermek kolay de¤ildir.
Çünkü bunun mümkün olamayaca¤›
aç›kt›r. Bizim gezip görme imkan› buldu-
¤umuz yerlerde, anlad›¤›m›z kadar›yla,
her gün yeni bir ülkede yeni bir okul aç›-
l›yor olabilir. Bundan da herkesin haberi
olamayabiliyor. Dolay›s›yla mesela ‘fiu ka-
dard›r’ dedi¤imiz anda belki dünyan›n
baflka bir yerinde aç›lm›fl befl okul daha
var ve bundan daha henüz kimsenin ha-
beri olmam›flt›r. Ancak geçti¤imiz günler-
de Aktüel dergisinde  konuyla ilgili yay›n-
lanan bilgiyi aktarabiliriz: Dünyan›n de¤i-
flik bölgelerinde yaklafl›k 90 ülkede kolej,
dil kursu,  kültür merkezleri, yurtlar ve di-
yalog merkezleri olmak üzere 400 civar›n-
da kurum ve kurulufl bulunmaktad›r.

E¤itim kadrosu kimlerden 
olufluyor?
Okullar›n dünyan›n de¤iflik ülkelerine git-
mesi tamamen gönüllülük esas› iledir.
Dolay›s›yla Ö¤retmenler Türkiye’nin seç-
kin üniversitelerinden mezun olmufl  ide-
alist Türk gençleridir. Dünyan›n küresel-
leflmesinin de etkisiyle bafllayan bu süre-
ce yeni mezun gençlerin kat›l›m› da kolay
olmakta ve art›k dünyada bir Türk ö¤ret-
menleri realitesi görülmektedir. 

Bu okullar›n bulunduklar› 
ülkedeki di¤er okullardan 
fark› nedir?
Öncelikle bu okullarda ihtiyaç olan bat›
dili ö¤retiliyor. Bu dil ‹ngilizce’dir. Ayr›ca
yerli dil de ö¤retilmekte, mesela Kazakis-
tan’da Kazakça, Tataristan’da Tatarca ola-
bilmektedir. Öte yandan Asya co¤rafya-
s›nda aç›lm›fl bulunan okullarda zorunlu
olarak Rusça da ö¤retilmek zorundad›r. 

Bunlar›n yan› s›ra Türkçe’yi de dahil etti-
¤imiz takdirde toplam dört dil ö¤reniyor-
lar ki, bir ö¤rencinin bu okulu bitirdi¤i za-
man dört dil ö¤renerek mezun olmas›
çok önemli bir ayr›cal›kt›r. Dolay›syla dil
fark›n›n çok  bariz olmas›n›n ötesinde bu
okullarda ileri teknoloji ile e¤itim veril-
mektedir. Yani tüm okullarda bilgisayar
ve internet  ba¤lant›s›n›n yan› s›ra mo-
dern laboratuarlar, teknik altyap› ülke
flartlar›n›n hayli üzerindedir. Her y›l bilim
olimpiyatlar› yar›flmalar›nda flampiyonla-
r›n bu okul ö¤rencilerinden ç›km›fl olma-
s› bir tesadüf de¤ildir.

Bu okullar›n tercih edilme nedenlerinden
biri olarak da okul-aile iflbirli¤inin son de-
rece yüksek seviyede olmas›d›r. Ö¤ret-
menler düzenli olarak velilerle temas ha-

lindedir. Zaman zaman veli ziyaretlerine
gidilir, ya da onlar okula ça¤r›l›r. K›saca
çocu¤un durumu yak›ndan takip edilir.
Ö¤renci bir an olsun bafl›bofl ve yaln›z b›-
rak›lmaz. Dolay›syla bu okullarda okuyan
ö¤rencilerin  zararl› al›flkanl›klara sahip ol-
mamas›, baflta anne-baba olmak üzere bü-
yüklere sayg›y› öngörmesi de bu okullar›n
tercih edilme nedenleri aras›nda say›labi-
lir.  Pek çok veli çocu¤unun bu okullara

bafllad›ktan sonra ahlakî yönden olumlu
manada de¤iflti¤ini belirtmektedir.

Niçin tercih ediliyor?
Türk Okullar›, bulunduklar› ülkede hiç
tart›flmas›z en gözde ve seçkin okullard›r.
Tercih edilme nedenleri aras›nda, yukar›-
da da ifade edildi¤i gibi; Modern dünya-
n›n  gere¤i olan, bilgisayar destekli bir e¤i-
tim verilmesi, küreselleflen dünyan›n bir
realitesi olarak ‹ngilizce ö¤retilmesi; bu-
lundu¤u ülkenin tarihi ve kültürü ö¤retil-
mek suretiyle, genç kuflaklar›n kimlik bu-
nal›m›na düflmesinin önüne geçilmesi;
Okullarda, ortak insani ve ahlâki de¤erler
sadece teorisi ile de¤il, prati¤i ile de be-
nimsetiliyor olmas› baflta gelenlerdir. Öte
yandan belki aç›kça ifade edilmese de bu
okullar ayr›cal›kl› k›lan en önemli unsur
ö¤retmenleridir. Okullarda bulunan ö¤-
retmen ve rehberler, adanm›fll›k ruhuyla,
okulun tüm ö¤rencileri ile adeta bir arka-
dafll›k ruhuyla ve onlarla evlat yaklafl›m›
içinde ilgileniyorlar.

Müfredatta Türkiye ve 
Türk kültürüne dair ne var?
Hemen ifade edelim ki okul müfredat›n-
da Türk kültürüne dair hiçbir fley olmasa
bile ö¤retmenleri Türk olmas› nedeniyle
bu okullarda Türkiye ad›na çok fley oldu-
¤u söylenebilir. Çünkü ö¤retmenlerin
oturmas› kalkmas›, yemesi içmesi, konufl-
mas›, k›l›k  k›yafeti gibi hususlar do¤al bir
süreçte  müfredata girmese de bir ders
mesabesindedir.
Kald› ki bu okullarda ö¤retmenlik yapan
gençler, Türkiye’nin farkl› yerlerinde bu-
lunan üniversiteleri bitirmifllerdir. Dolay›-
s›yla Anadolu kültürünün çeflitlili¤i de bu
okullarda yans›t›lmaktad›r.
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Tarihte e¤itimin bir sömürge  vas›ta-
s› olarak kullan›ld›¤›n› görüyoruz.
Türklerin ise sömürgecilik yapmad›-
¤›n› biliyoruz. Bu iki tespitten hare-
ketle, global bir nitelik kazanan bu
okullar, bulunduklar› ülke ve dünya-
n›n gelece¤i için ne anlam ifade edi-
yor?
Bu okullara, bulunduklar› ülkelerin Türki-
ye ile olan iliflkileri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,
burada mezun olan ö¤rencilerin, ülkeler
aras› iyi bir kaynaflt›rma vas›tas› olaca¤›
kesindir. Bu ö¤renciler, dünyaya ve olay-
lara, diyalog hoflgörü ve birlikte yaflama
perspektifinden bakt›klar›ndan dolay›, di-
¤er ülkelerle olan iliflkileri de sadece dost-
luk eksenine oturacakt›r. Dolay›syla, bu
olgu gelece¤in dünyas› aç›s›ndan, küresel
bar›fla önemli bir katk›d›r. Dünyan›n en
büyük sorunu olarak görülen terör ve flid-
detin kol gezdi¤i, insanlar›n farkl› olana
tahammül gücünün zay›flad›¤› günümüz-
de bu okullarda farkl› kimliklere sahip in-
sanlar›n kardeflçe ve  sevgi ile  bir arada
müsamaha ve toleransla okumalar› gele-
cek ad›na dünyan›n en büyük flans› ve
umududur.

Okullar gelecekte Türkiye’nin dünya
ile her alanda iliflkilerini nas›l etkiler?
Bu soruya verilecek cevap tekdir. Bu
okullar gelecekte Türkiye’ye her alanda
sempati ve ilgi kazand›racakt›r. Hem halk-
lar nezdinde, hem diplomatik seviyede,
hem ekonomik ve ifl dünyas› çevrelerinde
ülkemize yo¤un bir ilgi ve alaka uyanma-
s›na neden olacak
ve eflit flartlarda bulunan ülkeler aras›nda
Türkiye’yi bir adam öne ç›karacakt›r. Bu
aç›dan da okullar›n gelecekte hem Türki-
ye’ye, hem de dünyaya katk›s› olacakt›r.

Yeni hedefler nelerdir?
Okullar›n yeni hedefleri hakk›nda bir fley
söyleyebilmek oldukça zordur. Bu soru-
nun cevab› bende de¤il. Bu sorunun ce-
vab› fedakar Anadolu insan›n›n himmeti-
nin yüceli¤i ile yak›ndan ilgilidir.

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
her y›l, ülkemizin yurtd›fl›nda tan›t›m›
için milyonlarca dolar harc›yor. Öte
yandan giriflimcilerimiz ürünlerini ve
hizmetlerini dünya çap›nda pazarlaya-
bilmek için bir fuardan di¤erine kofltu-
ruyorlar, onlar da milyonlarca dolar
harc›yorlar. Asl›nda bütün bu u¤rafllar-
la var›lmak istenen hedefe daha küçük
bütçe ve çabalarla ulaflmak mümkün.
‹flte Hüseyin Gökçe’nin öncülü¤ünde
7 ifladam› taraf›ndan kurulan Mozaik
Kültür ve Yard›mlaflma Derne¤i, bunu
mümkün k›lan bir organizasyon. Tür-
kiye’ye lisans, yüksek lisans veya dok-
tora e¤itimi almak için gelen yabanc›
uyruklu ö¤rencilere yard›mc› olma dü-
flüncesiyle 2000 y›l›nda kurulan der-
nek; dünyan›n de¤iflik co¤rafyalar›n-
dan ülkemize gelen ö¤rencilerle ileti-
flim kuruyor, e¤itimlerine katk› ama-

c›yla onlara her ay burs veriyor, ihtiya-
c› olanlara g›da ve giyecek yard›m›nda
bulunuyor. fiimdiye kadar 52 ülkeden
bin 300 ö¤renciyle tan›flan dernek,
onlara maddi yard›m›n yan›nda orga-
nize etti¤i de¤iflik programlarla e¤itim
ve kültür hizmeti de sunuyor. 300’ü
aflk›n seçkin üyesi ve profesyonel kad-
rosu ile Mozaik, esas›nda ülkemizin
konukseverlik kültürünün tan›t›m›n›
yap›yor, hem de çok küçük bütçelerle.
Merkezi Mecidiyeköy’de bulunan der-
ne¤in baflkanl›¤›n› flu anda Ergin Mey-
dan yürütüyor. E¤itim salonu da bulu-
nan dernek merkezinde farkl› e¤itim
aktiviteleri yap›labiliyor. Derne¤in ku-
rucusu Hüseyin Gökçe, bursiyer her
ö¤rencinin ülkesine döndü¤ünde ül-
kemizin gönüllü bir elçisi olaca¤›n› ve
ikili iliflkilerin geliflmesine katk› sa¤-
layaca¤›n› kaydetti.

Türkiye’deki Yabanc› Ö¤rencilere Türk Konukseverli¤i





“Büyük Britanya Devleti, yönetimle ilgili
baz› prensiplere ba¤l› kalarak, böylesine
genifl bir imparatorlu¤u nas›l idare ede-
bilir? Tabiat› ile yerli dünyas›n› çok iyi ta-
n›yan ve ayn› zamanda bir Anglo-Sakson
gibi hareket edebilen Yerli Memurlara
güvenmek zorunda kalacakt›r. Bu kifliler
Londra’dan emir alacaklard›r. Ancak, bu
kiflilerin ilk amac› yerlilerin ç›kar›n› ko-
rumakt›r. Daha sonra bu ç›karlar ‹mpa-
ratorlu¤un ç›karlar› ile ayn› hizada tutul-
mal›d›r. Çünkü, bir makinan›n çeflitli
parçalar› aras›ndaki ahenkli çal›flma dü-
zeninden sadece merkez sorumludur.” 
Bu ifadeler, 1913 y›l›nda yay›nla-
nan Political and Literary
Essays 1908-1913 isimli
kitapta yer al›yor. Kita-
b›n yazar› Lord Cro-
mer.

Kim bu Cromer?
K›saca tan›tal›m.
As›l ad› Evelyn Baring. 1841-
1917 y›llar› aras›nda yaflad›.
1880-1883 y›llar› aras›nda Hindistan Ma-
liye Bakanl›¤› görevinde bulundu. 1883
y›l›ndan 1907’ye kadar da M›s›r’›n bir
numaral› ismi oldu. Kendisine 1892 y›-
l›nda Baronluk, 1901 y›l›nda ise Kontluk
ünvan› verildi.
Lord Cromer’in, Büyük Britanya taraf›n-
dan kurulan sömürge sisteminin ilânihâ-
ye devam etmesini sa¤lamak üzere sun-
du¤u, “Yerli memurlar›n yetifltirilmesi”
teklifi büyük bir baflar›yla uyguland›. En

büyük ve en kapsaml› baflar› ise, Hindis-
tan’da gerçeklefltirildi.

Hindistan’da Neler Oldu?
Hindistan’daki ‹ngiliz sömürgesi 1800
y›l›nda bafllad› ve yaklafl›k birbuçuk as›r
sürerek 1947 y›l›nda sona erdi. Uzmanla-
ra göre bu sömürge döneminde Hindis-
tan hemen her fleyiyle de¤iflti.
Maddi zenginliklerinin sömürül-
mesi ve ya¤malanmas›n›n yan› s›-
ra, Hint insan›, düflünce yap›s›n-
dan yaflam tarz›na kadar bambafl-
ka bir flekle büründü. 

Hint insan›n› duygu ve
düflüncelerine kadar

köklü bir de¤iflime
yönelten etken
veya etkenler
nelerdi? Bu so-
runun cevab›n›

Thomas Maca-
ulay’›n 1835 y›l›n-

da kaleme ald›¤› ve
‹ngiliz koloni emperyalizminin

hedeflerini anlatt›¤› Minute on Indian
Education isimli kitab›nda bulmak
mümkün: “Hükmetti¤imiz yerlerde ida-
remiz alt›ndaki milyonlarca insanla bi-
zim aramazda iletiflimi sa¤layacak bir in-
san tipi ve s›n›f› oluflturmal›y›z. Öyle bir
s›n›f ki, kan› ve rengiyle Hintli, fakat da-
mak tad›yla, düflüncesiyle, sözleri ve en-
tellektüel birikimiyle ‹ngiliz olan insan-
lardan oluflsun.” Bu sat›rlar›n yazar›, ayn›
zamanda Hindistan’da uygulanan Bri-

tanya Kolonileri E¤itim Politikas›n›n da
mimar›yd›. Onun öncülü¤ünde uygula-
nan e¤itim politikalar›yla, t›pk› dünyan›n
di¤er yerlerindeki sömürgelerde oldu¤u
gibi, Hindistan’da, ‹ngilizlerin hedefledi-
¤i do¤rultuda bir dünya görüflü yerleflti.
Hindistan’daki bu sistem ortaya konu-
lurken temel bir hedef belirlenmiflti:

Hint tarihinin tahrifi. ‹ngilizlerin Hindis-
tan’daki yerleflik kültürü istedikleri fle-
kilde de¤ifltirme gayretleri öncelikle tari-
hin unutturulmas›na odakland›. Baflta
e¤itim olmak üzere, pek çok propagan-
da yollar›yla tarih kötülendi. Yo¤un ve
sürekli bir flekilde gelen telkinler sonuç
verdi ve insanlar kendi geçmifllerinden
utan›r, kendi tarihlerine nefretle bakar
hale geldiler. 1818 y›l›nda bas›lan üç cilt-
lik History of British India isimli eserin
yazar› James Mill’e göre Hindistan, te-

Sömürge Arac› Olarak E¤itim
Sömürgeciler, hakimiyetlerindeki nüfusu önce etnik, din  ve dil aç›s›ndan farkl›, tarihleri ve kimlikleri
birbirinden ayr› gruplara dönüfltürdüler. Sonra okullarda kendi dil, din ve kültürlerini birlefltirici bir
unsur olarak sundular. Devam eden süreçte insanlar bu durumu kabullenir hâle geldi. Böylelikle
sömürge adetleri, herkesi kuflat›c› bir üst kimli¤e dönüfltü.
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Sömürge e¤itiminden geçen bölge in-
sanlar›, yeni kimliklerini kabullenmeleri
oran›nda çeflitli ifl imkânlar›na kavufltu.
Yönetim kadrolar›na kadar yükseldiler.
Avukat, doktor, gazeteci oldular. Afrika
ve Asya’daki sömürge toplumlar›nda,
sömürgeci efendilerine sadakatle ba¤l›
yeni bir orta s›n›f iflte böyle, baflar›yla
oluflturuldu.



melde de¤iflime aç›k olmayan insanlar›n
ülkesiydi. Bu yüzden Hint toplumunda
hiçbir entelektüel tart›flma yap›lmaz ve
geliflme de olmazd›. Ayn› durum tekno-
lojik geliflmeler için de geçerliydi. Alman
sosyolog Max Weber, meflhur eseri The
Protestant Ethic and Sprit of Capitalism
isimli eserinde, Hint dini ve felsefesiyle
ilgili de¤erlendirmelerini yaparken, Hint
felsefî sistemlerinin özellikle “madde-
den uzaklaflma” ve “dünyay› reddetme”
karakterleri üzerinde odaklanm›flt›. Bu-
radan hareketle Weber, Do¤uda hiçbir
rasyonel doktrinin bulunmad›¤› netice-
sine ulaflm›flt›.

E¤itimle Teslim Al›nan 
Bir Toplum
‹ngilizler, okullarda uygulad›klar› e¤itim
politikalar›yla k›sa sürede kendilerine
hayranl›kla ve sadakatle ba¤l›  bir nesil
yetifltirdiler. Bizzat Hindistan’daki okul-
larda bunu sa¤lamakla yetinmeyip, kabi-
liyetli Hint gençlerine ‹ngiltere’de lise
ve özellikle üniversitelerde e¤itim imkâ-
n› sa¤lad›lar. Art›k Hintli insan›n düflün-
ce dünyas› fethedilmifl, eski de¤erlerin
yerine yenileri yerlefltirilmiflti.

‹ngiliz Hayran› Hintliler
Tamamen ‹ngiliz hayranl›¤›yla düflünce

dünyas› flekillenen nesiller, ‹ngiliz ede-
biyat›nda yer tutan bütün eserler için
inan›lmaz büyüklükte bir pazar olufltur-
mufllard›. ‹ngiltere’de yay›nlanan her
türlü roman, hikâye, fliirler doymaz bir
ifltahla okundu; elden ele dolaflt›r›ld›.
Bu gerçe¤i Edinburg Philosophical Soci-
ety’de, 1846 y›l›nda bir konuflma yapar-
ken Thomas Babington flöyle dile getiri-
yordu: “‹ngiltere’nin edebiyat ürünleri
bizim ticaretimizden daha genifl bir etki-
ye, ordular›m›zdan daha tesirli bir güce
sahip.”
‹ngilizlerin Hindistan’daki hakimiyetini
devam ettirebilmek ve insanlar›n kendi-
lerine olan ba¤l›l›¤›n› art›rmaya yönelik
baflka icraatlar› da oldu. Örne¤in, ülke-
nin ekonomik zenginliklerini daha fazla
sömürebilmek için Hindistan’›n en ücrâ
köflelerine kadar uzanan demiryollar› in-
flâ ettiler. Telgraf a¤lar› kurdular. Ancak
bunu ‹ngilizlerin kendilerine birer hiz-
meti ve arma¤an› olarak sundular. Ken-
dilerinin sömürgeci bir ülke de¤il, hiz-
met ve medeniyet getiren, hattâ kurtar›-
c› ve d›fl düflmanlara karfl› koruyucu bir
ülke olduklar›n› çeflitli yöntemlerle ka-
bul ettirdiler.

Sömürgecilerin 
Yöntemi Hep Ayn›
19. yüzy›l›n ilk y›llar›nda ‹ngilizler, kendi
e¤itim sistemlerini Hintli gençler üzerin-
de ustal›kla uygularlarken, ayn› y›llarda
Frans›z resmî makamlar›yla misyonerler
aras›nda hararetli bir tart›flma yaflan›yor-
du. Tart›fl›lan konu Bat› Afrika’da yer
alan Senegal halk›na en uygun e¤itim
sisteminin ne olmas› gerekti¤iydi. Al-
manlar ise, hakimiyetleri alt›ndaki Java’l›
zenginlerin çocuklar› için dil okullar› aç-
maya ancak 19. yüzy›l›n ortalar›nda bafl-
layabildi. Bu yüzy›l›n sonlar›na do¤ru ise
Java’ya yerleflen Almanlar›n görev ald›¤›
okullarda Java’l› gençler e¤itim almaya
bafllad›lar. 
Yine t›pk› ‹ngilizler gibi, Frans›zlar ve Al-
manlar, yönetimden postane memurlu-
¤una kadar çeflitli mevkilerde görevlen-
dirilecek iflgücüne ihtiyaç duymufltu.
Kendi ülkelerinden getirecekleri iflçile-
rin maliyetleri her aç›dan çok a¤›r yük
getirecekti. ‹flte bu sebepten dolay›, ge-
rek sömürge ülkelerindeki, gerekse
kendi ülkelerindeki okullarda e¤ittikleri
Asyal› veya Afrikal› gençler, tam arad›kla-
r› niteliklere sahipti. Zaten afl›r› s›cak ve-
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ya tropikal iklimin hüküm sürdü¤ü bu
bölgeler bat›l›lar için yaflanmaz özellik-
ler bar›nd›r›yordu. Afrika ve Asya top-
lumlar›na göre daha yüksek hayat stan-
dartlar›na sahip Bat› insan› için tehlike-
lerle, zorluklarla ve belirsizliklerle dolu
bir ortam hiç de tercih edilmiyordu. Bu
durumda bölge insan›ndan daha uygun
bir iflgücü olamazd›. Böylece sömürgeci
ülkelerin okullar›nda yetiflen gençler,
kendi topraklar› üzerinde sömürgeci
efendilerine hizmet etmenin gururunu
(!) yaflad›lar.

Zimbabve Örne¤i
Zimbabve’nin yetifltirdi¤i en önemli ro-
manc›lardan olan Charles Mungoshi, ço-
cukluk y›llar›nda yaflad›¤› olaylar› anlatt›-
¤› Waiting for the Rain isimli roman›nda,
dolayl› olarak ‹ngiliz okullar› ve e¤itim
sistemiyle ilgili önemli bilgiler aktar›r.
Roman›nda yer verdi¤i flu ifadelerde, sö-
mürgeci ‹ngilizlerin, e¤itimi bir araç ola-
rak kulland›¤› konusunda yerli halktan
baz›lar›n›n bildikleri, c›l›z da olsa tepki
gösterdikleri anlafl›l›r: “Onunla ayn› yafl-
tayd›k. Ama okul ça¤› geldi¤inde aram›z-
da sanki uçurumlar aç›lm›flt›. Çünkü ba-
bas› okulun lüzumuna inanm›yordu.
Daha do¤rusu, o¤lunun yabanc› bir kül-
türle flekillenmesini istemiyordu. O¤lu

Chemai’yi okula göndermemek için de
paras›n›n olmad›¤› mazeretine s›¤›n›yor-
du. Bu yüzden çocukluk y›llar›m›n en
yak›n dostumu kaybediyordum.”

Mungoshi, çocukluk y›llar›na ait bir
baflka olay› aktard›¤› The Setting Sun
and the Rolling World isimli kitab›nda,
yine sömürge yönetimince uygulanan
e¤itim sisteminin kendi insan› üzerin-
deki olumsuz etkilerini aktar›yordu.
Bu hikâyesinin kahraman› Nhamo
isimli yine bir çocukluk arkadafl›yd›.
Nhamo, hayallerini kurdu¤u hayat› ya-
flayabilmek için, ‹ngilizce e¤itim veri-
len bir okula gitmek istiyordu. Bu he-
defe ulaflmak onun için “her fley” anla-
m›na geliyordu. Bu u¤urda anne-baba-
s›ndan, do¤up büyüdü¤ü köyünden
ayr›lmas› gerekiyordu. Büyük bir karar-
s›zl›k içindeydi. Hikâyenin bir yerinde
Nhamo’nun kendi kendini iknâ etmek
için söyledi¤i flu sözleri, yaflad›¤› ikile-
min göstergesiydi: “Nhamo! Okulun
de¤erini, e¤itimin önemini biliyorsun.
fiimdi beni bu yaflanmayacak yerde ya-
flamaya ikna etmeye çal›fl›yorsun. Böy-
lesi bir f›rsat› tepip, buralarda ölüm
dans› yapmak m› istiyorsun? Kendi ha-
yat›m› flekillendirmek için önüme bu-
lunmaz bir f›rsat ç›kt›. Belki bir daha

ç›kmayacak. fiimdi de beni yolumdan
geri çevirmeye çal›fl›yorsun.” 
Sömürgeci ülke, Zimbabve’de e¤itimi
kendi amaçlar› do¤rultusunda kullan›r-
ken, çok masum ve insanc›l propagan-
dalardan da geri durmad›. Yerli halka,
sürekli olarak. çocuklar›n›n daha iyi ha-
yat flartlar›na kavuflabilmeleri, çok de-
¤erli f›rsatlar elde edebilmeleri için e¤iti-
min flart oldu¤u telkinlerinde bulundu-
lar. Bu telkinlerin tesiriyle halk›n ço¤un-
lu¤u, çocuklar›n›n sömürgeci ülkenin
okullar›nda e¤itim görmelerini ayr› bir
sosyal statü olarak alg›lamaya bafllad›.
Ancak bu anlay›fl, hem çocuklar›n› ken-
dilerinden koparm›fl, hem de kendi
kimlikleri ve temelleri aras›nda giderek
derinleflen uçurumlar açm›flt›.

Nijerya’da da Benzer Tablo
1905 y›l›ndan itibaren ‹ngilizler Nijer-
ya’da, etkileri günümüze kadar uzanan
bir sömürge yönetimi kurdular. Bu ülke-
deki sömürge yönetiminin ilk y›llar›nda
gözlemlenen en önemli nokta, 1914 y›l›-
na kadar Nijerya’n›n iki ayr› koloni halin-
de yönetilmesiydi. ‹ki taraf›n birleflmesi-
ne kadarki dönemde ‹ngilizler her iki ta-
rafa farkl› uygulamalarda bulundu. Ku-
zey bölgesindeki ‹ngiliz hakimiyeti, aris-
tokrat Sokoto ailesiyle iflbirli¤i kurmak
suretiyle sa¤lan›yordu. Yönetimi ellerin-
de bulunduran Sokoto ailesinin ‹ngiliz-
lerle son derece uyumlu bir çizgi takip
etmeleri sayesinde, bu bölge, Güney Ni-
jerya’ya oranla daha fazla ekonomik, po-
litik ve kültürel de¤iflime sahne oldu.
‹ngilizlerin her iki bölgede uygulad›¤›
e¤itim politikas›ndan Güney Nijerya’n›n
pay› daha fazlayd›. Bu bölgede k›sa za-
manda pefl pefle aç›lan H›ristiyan misyo-
ner okullar›yla do¤rudan ba¤lant›l› ola-
rak, e¤itim alan›nda önemli ad›mlar at›l-
d›. Bölgedeki sömürge yönetiminin hü-
küm sürdü¤ü 1900-1960 y›llar› aras›nda,
‹ngilizler, pek çok hizmetlerde bu okul-
larda e¤itim görenleri istihdam etti. Sivil
hizmetli olarak, ya da idarî kadrolarda
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görev alan bu insanlar tamamen kendi
standartlar›nda yetiflmiflti. Ancak bu du-
rum bir yanda önlerine sunulan ekono-
mik imkânlardan sonuna kadar yararla-
n›p, böyle bir düzenin hiç de¤iflmemesi-
ni isteyen, di¤er yanda ise bu kesime ve
sömürge yönetimine karfl› tepki göste-
ren iki farkl› grubu ortaya ç›kard›.

Sömürge Dili ve 
Dilin Sömürülmesi
Sömürgeci e¤itim sisteminde kullan›-
lan en önemli silâh, hiç flüphesiz dil ol-
du. Thomas Macaulay’›n Minute on In-
dian Education isimli kitab›nda, flu il-
ginç cümle dikkat çeker: “Kendi ana-
dilleriyle e¤itimlerini sa¤layamayan bu
toplumu e¤itmeliyiz.” 

Hindistan’daki e¤itim sisteminin kuru-
cusu olan Macaulay’›n, mezkur kita-
b›nda s›kl›kla vurgulad›¤› gibi, ‹ngiliz-
ce e¤itim veren okullar arac›l›¤›yla
Hintli gençlerin birer “kahverengi ‹n-
giliz centilmenlerine” dönüflmesi he-
deflenmiflti. Nitekim bu insanlar e¤i-
timlerini tamamlad›ktan sonra kendi
insanlar›na ‹ngilizler gibi yaflaman›n
yollar›n› ö¤retme çabas›na girmifllerdi.

T›pk› ‹ngilizler gibi, Frans›zlar da ayn›
çizgiyi takip ettiler. Afrika ve di¤er sö-
mürge bölgelerindeki çocuklara Fran-
s›zca’y› ve Frans›z kültürünün tüm in-
celiklerin ö¤retmenin bütün yollar›n›
denediler. Çünkü onlara göre ö¤ret-
tikleri derslerin tamamen hazmedil-
mesi ve Frans›z kültürüyle asimile
edilmesiyle bu gençler, tam anlam›yla
birer Frans›z vatandafl› olabileceklerdi.
Soy kütüklerinin, ya da deri renkleri-
nin farkl› oluflu hiç de önemli de¤ildi.
Gerçi bu flekilde oluflturduklar› grup,
her bir Frans›z kolonisi içinde küçük
bir az›nl›¤› teflkil ediyordu. Bu küçük
az›nl›¤›n önüne her türlü e¤itim imkâ-
n› sa¤lanm›flt› ve e¤itimden geçenlere
Frans›z vatandafl› olman›n bütün ayr›-

cal›klar› tan›n›yordu. Binlerce Senegal-
li, yüzlerce Vietnaml› veya Tunus-
lu’nun önüne Frans›z pasaportu tafl›-
ma, seçimlerde oy kullanma ve hattâ
Frans›z Parlamentosunda sandalye sa-
hibi olmaya var›ncaya kadar pek çok
kap› aralanm›flt›.

Sonuç
Sömürge ülkelerinde uygulanan Bat›l›
e¤itim sistemi özellikle devlet dairele-
rine önemli say›da memur, demir yol-
lar›nda kondüktör, kahverengi derili
Hint centilmenleri ve zenci Frans›z va-
tandafllar› yetifltirmede gerçekten çok
baflar›l› olmufltu. Ancak sömürgecile-
rin uygulad›klar› bu sistemin as›l etki-
leri bu kadar s›n›rl› de¤ildi. Daha bü-
yük etki, Avrupal› sömürge hakimiyeti-
nin nesiller boyunca devam etmesi
fleklinde kendisini gösterdi. Bunu sa¤-
lamak için takip edilen yöntem çok il-
gi çekiciydi. Öncelikle sömürge yöne-
timi alt›ndaki bölgelerde yaflayan nü-

fus içinde etnik, din  ve dil aç›lardan
farkl›, tarihleri ve kimlikleri birbirin-
den ayr› gruplar meydana getirildi. Di-
¤er yandan sömürgeci devletin dili, di-
ni ve kültürü birlefltirici bir unsur ola-
rak sunuldu. Okullarda sürekli bu
özellikler birlefltirici ve kuflat›c› unsur-
lar olarak sunuldu. Bir süre sonra da,
insanlar bu durumu kabullenir hale
geldiler. Kendi temel özellikleriyle de-
¤il, Bat›n›n de¤erleriyle birbirlerine
ba¤lan›r oldular. Bir bak›ma herkesi
kuflat›c› bir üst kimlik oluflturulmufl ol-
du.

Sömürge e¤itiminden geçen bölge in-
sanlar›, yeni kimliklerini kabullenme-
leri oran›nda çeflitli ifl imkânlar› buldu-
lar. Yönetim kadrolar›na kadar yüksel-
diler. Avukat, doktor, gazeteci oldular.
Afrika ve Asya’daki sömürge toplumla-
r›nda, sömürgeci efendilerine sadakat-
le ba¤l› yeni bir orta s›n›f iflte böyle,
baflar›yla oluflturulmufl oldu.
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Okul yaflam›na bafllayacak çocuklar› ve aile-
lerini okula haz›rlamas› nedeniyle e¤itimin
önemli kademelerinden biri olan okul ön-
cesi e¤itim, yetersizlikler ve sorunlarla bo-
¤ufluyor. Gerek hükümetlerin uygulad›kla-
r› politikalar, gerekse de sivil toplum örgüt-
lerinin yürüttükleri kampanyalarla h›zla ar-
tan okullaflma oran›na ra¤men Türkiye, Av-
rupa Birli¤i üye ve aday ülkeleri aras›nda
okul öncesi e¤itimde yüzde 16’l›k oranla
son s›rada yer al›yor.  ‹nsanlar›n zihinsel ge-
lifliminin yüzde 75’ine yak›n›n 3-6 yafllar›
aras›nda tamamland›¤›na dikkat çeken uz-
manlar, okul öncesi e¤itimin Türkiye’de
h›zla yayg›nlaflt›r›lmas› ve zorunlu e¤itim
kapsam›na al›nmas› gerekti¤ini savunuyor. 

Beynin Kapasitesi 
Aktiflefltriyor
Bilimsel araflt›rmalara göre bir insan›n zi-
hinsel olarak en h›zl› geliflti¤i ve beyindeki
mevcut ö¤renme noktalar›n› aktive etti¤i
yafl dilimi olan 3-6 yafllar›n; do¤ru bir flekil-
de, uzmanlar taraf›ndan yönlendirilmesi
gerekiyor. Bireylerin tüm alg›lar›n›n tam
kapasiteyle iflleme girdi¤i, yeteneklerin or-
taya ç›kt›¤›, sosyal ve kültürel geliflim altya-
p›lar›n›n oluflturuldu¤u bu dönemde veri-
len e¤itimin ilerleyen okul dönemlerinde
ve yaflam süresince baflar›lar› artt›rd›¤› yine
yap›lan araflt›rmalarla ortaya konuyor. Bir

grup bilim adam›n›n yapt›¤› araflt›rma bu
konuda çarp›c› sonuçlar› gözler önüne se-
riyor. Buna göre okul öncesi e¤itim alan ki-
flilerin okula devam süresi ortalama 11 y›l
iken, almayanlar›n 10 y›l oldu¤u be-
lirtiliyor. Bir di¤er sonuç ise okul ön-
cesi e¤itim alan çocuklar›n yüzde
44.7’sinin üniversiteye devam etti¤i,
bu oran›n okul öncesi e¤itimden
yoksun çocuklarda ise yüzde 30.6
oldu¤u kaydediliyor.  

Tarihi Osmanl› dönemindeki ‘süb-
yan mekteplerine’ dayanan okul ön-
cesi e¤itim kurumlar›n›n önemi,
tüm faydalar› bilimsel olarak da orta-
ya konsa ve dünya taraf›ndan tart›fl›l-
mas›z kabul edilse de Türkiye’de ye-
terli say›da de¤il. Milli E¤itim Bakan-
l›¤› verilerine göre Türkiye'de bulu-
nan 2 milyon 940 bin çocuktan sadece 440
bini okul öncesi e¤itim alabiliyor. Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› ve Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan verilen okul öncesi
e¤itimin yetersiz oldu¤unu vurgulayan uz-
manlar, özel sektör taraf›ndan verilen hiz-
metin ise oldukça pahal› oldu¤unu kayde-
diyor. Özel Okullar Derne¤i Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Ay›fl›¤› Anaokulu sahibi Ayflim
‹ncesulu, okul öncesi e¤itimin yayg›nlaflt›-
r›lmas› konusunda öncelikli görevin devle-

te düfltü¤ünü, ancak nüfus art›fl h›z› olduk-
ça yüksek olan Türkiye’de bu konudaki
her fleyin devletten beklenmemesi gerekti-
¤ini ifade ediyor. Öncelikle okul öncesi e¤i-

timin zorunlu olmas› gerekti¤i konusunda
›srar eden ‹ncesulu’ya göre özel sektör ve
sivil toplum kurulufllar› da bu konuda dev-
lete destek olabilir. Yap-‹fllet – Devret mo-
delinin bir anaokulu yat›r›m› için de uygu-
lanabilece¤ini anlatan ‹ncesulu, sorunun
çözümünde veli katk› paylar› al›nmas›n›n
da büyük etkisi olaca¤›na dikkat çekiyor.
Devletin e¤itimi tamamen bedava yapmas›
yerine 5 YTL gibi cüzi mebla¤lar› veli katk›
pay› olarak toplanmas›yla elde edilecek pa-

Okul Öncesi E¤itim 
Reform Bekliyor
Türkiye, Avrupa Birli¤i üye ve aday ülkeleri aras›nda okul öncesi e¤itimde yüzde 16’l›k oranla son
s›rada yer al›yor.  ‹nsanlar›n zihni geliflimesinin yüzde 75’ine yak›n›n›n 3-6 yafllar› aras›nda tamam-
land›¤›na dikkat çeken uzmanlar, okul öncesi e¤itimin Türkiye’de h›zla yayg›nlaflt›r›lmas› ve zorunlu
e¤itim kapsam›na al›nmas› gerekti¤ini savunuyor. 
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MEB verilerine göre, Türkiye'deki 2 mil-
yon 940 bin çocuktan sadece 440 bini
okul öncesi e¤itim alabiliyor. Uzmanlar,
bu alanda acilen reform yap›lmas›n›
öneriyor. Çünkü okul öncesi e¤itim alan
çocuklar›n yüzde 44.7’sinin üniversite-
ye devam etti¤i, bu oran›n okul öncesi
e¤itimden yoksun çocuklarda ise yüzde
30.6 oldu¤u kaydediliyor.



ran›n kaynak olarak kullan›labilece¤ini
öneren ‹ncesulu, “Türkiye’nin nüfusu çok
fazla. Neredeyse bir Avrupa ülkesinin tüm
ö¤renci say›s› kadar bizde 3-6 yafl aras› ço-
cuk var. Bu durumda her fleyi devletin yap-
mas› zaten mümkün de¤il” diyor.
Milli E¤itim Bakanl›¤› da içinde bulundu-
¤umuz 2005-2006 ö¤retim y›l›nda okul ön-
cesi e¤itimde  okullaflma oran›n› yüzde
25’e ç›karmay› hedefliyor. Bu kapsamda il-
kö¤retim okullar› d›fl›nda ortaö¤retim ku-
rumlar›nda da anas›n›f› açan Milli E¤itim,
k›rsal kesimde de her ilde bir anaokulu
aç›lmas› için çal›flma bafllatt›. Görece olarak
bat›ya göre daha az geliflmifl Do¤u ve Gü-
neydo¤u Anadolu Bölgelerinde bulunan
çocuklar›n okul öncesi e¤itime daha çok
ihtiyac› oldu¤unu belirten bakanl›k yetkili-
lerine göre, veliler taraf›ndan masraf olarak
alg›lanmas›n diye okulda bulunulan sürece
yenen kahvalt› ve yemekleri de bakanl›k
ödüyor. Ayr›ca bakanl›k  Mobil Anaokulu
Projesi ile de k›rsal kesimde bulunan ço-
cuklara, birer anas›n›f›na dönüfltürülmüfl,
içinde hem e¤itmeni, hem de tüm mater-
yalleri bulunan tren, t›r ve otobüslerle ulafl-
maya çal›fl›yor.   

6.5 Milyar Dolar
Kaynak ‹htiyac› 
Uzmanlara göre okul öncesi e¤itim konu-

su AB ile müzakerelerinde de gündeme
gelecek. E¤itimde özellikle altyap›ya önem
veren Avrupa’da yo¤un bir flekilde destek
gören okul öncesi e¤itimde okullaflma ora-
n› neredeyse yüzde 100’lere ulafl›yor. Yap›-
lan fizibiliteler ise Avrupa ile müzakerelerin
tamamlanmas› öngörülen 2015 y›l›na ka-
dar Türkiye’de de okul öncesi e¤itim okul-
laflma oran›n›n yüzde 100’e ç›kmas› gereki-
yor. Ancak bu hedefe ulafl›lmas› için öngö-
rülen kaynak miktar› 6.5 milyar dolar› geçi-
yor. Ar-El E¤itim Kurumlar› Yönetim Kuru-
lu Baflkan› Kemal Gözükara, bu hedefe
ulaflmak için ortaya ç›kan kaynak ihtiyac›-
n›n afl›lmas› için devletin alternatif kaynak
aray›fllar›na girmesi gerekti¤ini belirterek,
devletin üniversite hizmetinin bir k›sm›n›
özel sektöre devrederek buralara ayr›lan
kaynakla birkaç y›lda hedefe ulafl›labilece-
¤ini ifade ediyor. Yap›lacak vergi indirimle-
rinin de giriflimcileri e¤itim sektörüne yat›-
r›ma teflvik edece¤inin alt›n› çizen Gözüka-
ra, devletin tüm bu hizmetleri vermeye gü-
cünün yetmedi¤ini, bu nedenle de e¤itim

sisteminde aksakl›klar oldu¤unu belirte-
rek, yap›lmas› gerekenin ciddi denetimler
yap›larak özel sektöre bu iflin verilmesi ol-
du¤unu söylüyor. 

Bütçeden Ayr›lan 
Pay Yetersiz
Okul öncesi e¤itimin önündeki engellerin
bafl›nda finansman sorunlar› geliyor. Her
ne kadar uzmanlar ivedilikle zorunlu e¤i-
tim kapsam›na al›narak okullaflma oran›-
n›n yüzde 100’e ç›kar›lmas› gereklili¤ini sa-
vunsa da, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n (MEB)
okul öncesi e¤itime ay›rd›¤› bütçe bu he-
deften oldukça uzak. Hükümet taraf›ndan
haz›rlanan son iki bütçede de e¤itim harca-
malar›na ayr›lan pay giderek artt›r›lsa da
yeterli de¤il. 2005 y›l› bütçesinden MEB’e
ayr›lan pay 12.854 trilyon Türk Liras›, ilkö¤-
retime bu bütçeden ayr›lan pay 7.405 tril-
yon lira iken okul öncesi e¤itime 130 mil-
yar lira. Okul öncesi e¤itimin toplam bütçe
içindeki pay› binde 1, MEB bütçesi içinde-
ki pay› ise yüzde 1 seviyelerinde. Bütçeden
yeterince pay al›nmas› ise yaklafl›k olarak
yüzde 93’ü kamu taraf›ndan verilmekte
olan okul öncesi e¤itim kurumlar›n›n yay-
g›nlaflmas› ve etkinleflmesinin önündeki
en büyük engel olarak gösteriliyor.  

Özel Okullar Cep Yak›yor
Yap›s› itibariyle ilkö¤retime göre ö¤renci
bafl›na daha fazla harcama gerektiren bir
e¤itim olan okul öncesinde, ö¤renci say›s›
da yönetmeliklerle ana okullar›nda 20, ana
s›n›flar›nda ise 25 ile s›n›rland›r›lm›flt›r. E¤i-
timin kalitesini art›rmas›na ra¤men bu s›-
n›rlamalarda okul öncesi e¤itim yayg›nlafl-
man›n di¤er bir engelidir. Okul öncesi e¤i-
tim alan çocuklar›n yafllar› nedeniyle uyku,
yemek gibi ihtiyaçlar›n›n giderilmesi ge-
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reklili¤i kamu taraf›ndan sa¤lanan okul ön-
cesi e¤itim hizmetinden de ücret talep
edilmesi mecburiyetini do¤uruyor. Yiye-
cek giderleri ve iflletme maliyetleri için kul-
lan›lan bu paralar da, okul öncesi e¤itim
hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyan fakir ai-
le çocuklar›n›n ulaflamamas›na neden olu-
yor. Devletin ana okullar› ve ana s›n›flar›n-
da talep edilen ücret illere göre farkl›l›k
gösteriyor. ‹stanbul’da yaklafl›k 100 milyon
lira olarak ifade edilen bu ücret, özel sek-
törde ise milyar liralar› buluyor. Devletin
yetmedi¤i noktalar için alternatif olarak
gösterilen özel ana okullar›nda ücretler
cep yak›yor. Kemal Gözükara, özel ana
okullar›n›n say›s›n›n artmas›na paralel ola-
rak hem kalitenin, hem de fiyatlar›n reka-
bette önemli bir faktör olaca¤›na dikkat çe-
kiyor ve ücretlerin inece¤ini kaydediyor.   

Uzman Ö¤retmen Aç›¤›
Okul öncesi e¤itimde bir di¤er önemli ko-
nu ise ö¤retmen aç›¤›. 1960’l› y›larda üni-
versitelerde okul öncesi e¤itimine yönelik
ö¤retmenler yetifltirilmeye bafllanm›fl,
1987 y›l›nda ise e¤itim fakülteleri bünyesi-
ne al›nm›flt›r. 10 y›l öncesine kadar bu alan-
da e¤itim veren üniversite ve bu okullar›n
kontenjanlar› oldukça yetersizken, son y›l-
larda ciddi bir ç›k›fl yafland›. Artan taleple
birlikte 1995 y›l›nda toplam 500 olan üni-
versitelerdeki okul öncesi ö¤retmenli¤i li-
sans kontenjan›, 2005 y›l›nda toplam 33
üniversitede 4 bin 500’ü geçmifltir. Ayr›ca
2000 y›l›nda bafllat›lan uygulama ile de Aç›k
Ö¤retim Fakültesi’nin ilgili bölümünde
okuyan ö¤renciler 2 y›l teorik, 1 y›lda pra-
tik e¤itim gördükten sonra usta e¤itici ola-
rak  görev yapabiliyorlar. Ö¤retmen konu-
sundaki aç›¤› gidermek için MEB’in daha
çok usta e¤itici atamas› ise tepkilere neden

oluyor. Zira MEB, 2005 y›l› bafl›nda 500
kadrolu okul öncesi ö¤retmeni atarken, 10
bin kadrosuz usta e¤itici atam›flt›. 

Okul Say›s› Art›yor
1991-1992 y›l›nda özel ve devlet okullar›-
n›n say›s› toplam 4 bin 405 iken, 2005 y›l›n-
da bu rakam 14 bin 411’e ç›km›flt›r. Okul
say›lar›ndaki art›fl›n en yüksek oldu¤u bö-
lüm ise devletin açt›¤› ana s›n›flar›nda ol-
mufltur. Her ne kadar k›s›tl› bir kontenjana
sahip olsa da uzmanlar, ilkö¤retim bünye-
sinde yer alan bu s›n›flar›n bafllang›ç için iyi
birer örnek oldu¤una dikkat çekiyor. Okul
öncesi e¤itimde velilerin de bilincinin art-
mas› gerekti¤ini vurgulayan uzmanlara gö-
re, bilincin tabana yay›lmas› ve faydalar›n›n
anlafl›lmas›nda en etkili yöntem, ilkö¤re-
timde bulunan ana s›n›flar›ndan e¤itim
görmüfl ö¤rencilerin baflar›s›. 

AB’nin Ortak Bir 
Politikas› Yok
AB içinde e¤itim konusunda ortak bir stan-
dart olmamakla birlikte, okul öncesi e¤itim
konusunda ülkelerin genel amaçlar› birbi-
rine benzemektedir. Örne¤in ‹ngiltere’de
zorunlu okula bafllama yafl› 5 olmakla bera-
ber tüm 3-4 yafl grubu için paras›z erken
e¤itim sa¤lanarak buradaki çocuklar için
hem e¤itim, hem de bak›m imkânlar› sa¤-
lan›yor. 5 yafl itibariyle de ilkö¤retime
entegre bir flekilde hizmet veriliyor.
Fransa’da ise tamamen zorunlu olan
okul öncesi e¤itim okullaflma oran›
yüzde 100. 6 yafl›nda bafllayan bu e¤i-
timin yan› s›ra yetersiz koflullarda bu-
lunan ve annesi çal›flan çocuklar›n
okula haz›rlanmalar›na yard›mc›
olunmas› amac›yla da 2-5 yafllar›n›
kapsayan yuva ve ana okulu hizmeti

de veriliyor.   

Acil Reform ‹htiyac›
Okul öncesi e¤itim konusunda ortak kan›
ise kapsaml› idari, hukuki, mali ve teknik
reforma ihtiyaç oldu¤u yönünde. Uzman-
lar hukuki olarak okul öncesi e¤itimin 6
yafl için zorunlu hale getirilmesini, idari
olarak da 3-6 yafl grubuna hizmet veren
tüm okullar›n MEB çat›s› alt›na toplanmas›
gerekti¤ini savunuyor. Okul öncesi e¤itim
için bütçeye ek kaynak konulmas› gerekli-
li¤i belirtilirken ayr›ca özel sektörün de çe-
flitli teflviklerle bu alana yönlendirilmesi ge-
rekti¤i vurgulan›yor. Öncelikli hedef kitle 6
yafl, ikinci öncelikli hedef kitle ise 4-5 yafl
grubu olarak belirlendikten sonra 3 yafla
kadar inilmeli. Zorunlu e¤itim olmal›, e¤iti-
me ek de¤il, entegre bir flekilde yürütül-
meli. Sonuç olarak, faydas› maliyetinden
daha yüksek olan ve gelecek nesillerin
yetifltirilmesinden çok gelifltirilmesini sa¤-
layan okul öncesi e¤itim k›sa zamanda
reforma ihtiyaç duymaktad›r. 
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Kemal O¤uz KIDIL, Bak›rköy’de okul ön-
cesi e¤itim konusunda hizmet veren Elif
Yuva’n›n genel müdürlü¤ünü yürütüyor.
3-6 yafl aras› ö¤rencilerin kabul edildi¤i Elif
Yuva’da ikisi yuva, üçü haz›rl›k olmak üze-
re toplam befl s›n›f bulunuyor. Ayn› zaman-
da ‹TO Özel E¤itim Kurumlar› Anaokulu
Komite Baflkan› olan Kemal O¤uz KIDIL,
Elif Yuva’da çocuklara var olan yetenekle-
rini en üst düzeyde ortaya ç›karacak, sevgi,
ilgi, bilgi ve oyun dolu bir ortam sundukla-
r›n› kaydetti. Ailelerin okulöncesi e¤itim
konusunda bilinçsiz oldu¤unu vurgulayan
Kemal O¤uz KIDIL’a okulöncesi e¤itimle
ilgili merak edilenleri sorduk;

Okul öncesi e¤itim konusuna 
anne-babalar›n yaklafl›m› nas›l? 
Okul Öncesi E¤itim Kurumlar› ilk y›llarda
ülkemizde çal›flan annelerin çocu¤unu b›-
rakabilece¤i bir bak›mevi olarak düflünü-
lüyordu. Toplum bu kurumlara, çal›flan
anneye hizmet veren  kurumlar gözüyle

bakt›. Bizlere gelen ev han›m› velilerimiz
içinde, çocuklar›n› yuvaya verme karar›
al›rken çevrelerinden ve efllerinden 'ama
çal›flm›yorsun' tepkisini ald›klar›n› söyle-
yen çok say›da anne var. Bu imaj öyle yer-
leflmifl ki, maalesef silmemiz zor oluyor.
fiu anda okul öncesi e¤itim eskiye oranla
daha yayg›nlaflm›fl durumda fakat nitelik
olarak istenen düzeye geldi¤i söylenemez.
Tabii ülkemizde nitelikli kurumlar az da
olsa var. Bu kurumlarda ideale yak›n e¤i-
tim veriliyor. Velilerin okul tercihi yapar-
ken çok seçici davranmas› gerekiyor.

Okul öncesi e¤itimin gelifltirilmesi
için bu alana yat›r›m yapacak 
giriflimcilere ne tür destekler, 
teflvikler verilmeli?
Bu sorunuza cevap verirken ilk önce mü-
saadenizle, okul öncesi e¤itim sektörü-
nün genel durumu hakk›nda biraz bilgi
vereyim; Küreselleflme ile birlikte iletiflim
teknolojisindeki h›zl› de¤iflim ve geliflim

bilgi toplumlar›n›n oluflumunu h›zland›r-
m›flt›r. Bilgi toplumlar›n›n en belirgin
özelli¤i e¤itime yap›lan yat›r›m ve nitelikli
insan gücüdür. E¤itime anne karn›ndan
bafllay›p insan ömrünün sona ermesine
kadar devam eden uzunca bir süreç olarak
bakarsak ; okul öncesi yani zorunlu e¤iti-
me kadar olan sürecin çok önemli oldu-
¤unu görürüz. E¤itimcilerin ekseriyeti 0-6
yafl aral›¤›nda kiflili¤in kazan›ld›¤› ve te-
mellerinin at›ld›¤›, ö¤renmenin % 60-70’in
bu dönemde gerçekleflti¤ini ifade etmifl-
lerdir. Bu dönemde çocu¤a verilebilecek
do¤ru bilgi ve örnek davran›fllar,  onlar›n
ileriki y›llar›n› önemli ölçüde etkileyecek-
tir. Öncelikle anne - babalar ve onlar› gele-
cek olarak gören devletin, çocuklar›n geli-
flimi ile ilgili gerekli düzenlemeleri ve yat›-
r›mlar› yapmas› gerekmektedir. Son y›llar-
da Dünyada ve Türkiye' de okul öncesi
e¤itimin önem ve yayg›nl›k kazand›¤›n›
görmekteyiz. Türkiye' de okul öncesi e¤i-
timin tarihsel geliflimine bakacak olursak,
cumhuriyet öncesi ve sonras› olarak ele
almak mümkündür.

Osmanl› döneminde, genellikle camilerin
bitifli¤inde bir mekanda sübyan mektebi
olarak adland›r›lan ana mekteplerini, 5-6
yafllar›ndaki çocuklar›n, zorunluluk olma-
dan devam etti¤i, dini de¤erlerin, temel
okuma  yazma gibi derslerin verildi¤i k›s-
men anaokulu, k›smen de ilkö¤retimi an-
d›ran bir yap›lanma olarak görmekteyiz.
Cumhuriyet döneminde ise kurumsal an-
lamda, okul öncesi dönemle ilgili geliflme-
ler 1960 y›llardan sonra meydana gelmifl-

‘Okul Öncesi’ Destek ‹stiyor
‹TO Özel E¤itim Kurumlar› Anaokulu Komite Baflkan› Kemal O¤uz KIDIL, okulöncesi e¤itim konusunda
ailelerin bilinçsiz oldu¤una dikkat çekerek, “Devletin yapmas› gereken, hizmeti üstlenen özel okul
öncesi e¤itim sektörünü desteklemek ve ödüllendirmektir” dedi.
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tir. VII. Milli E¤itim fiuras› çal›flmalar›ndan
sonra 1962 y›l›nda okul öncesi e¤itimin
önemi etkin bir flekilde gözden geçirilmifl,
resmi ve özel okul öncesi kurumlar ülke
çap›nda yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. Bu y›l-
lar, 1950 ve özellikle 1960'l› y›llardan itiba-
ren k›rsal alanlardan kentsel alanlara yo-
¤un göçün yafland›¤› y›llard›r. fiehirleflme
olgusu beraberinde bir tak›m sorunlar›,
problemleri getirmifl, sosyal dokuda ciddi
de¤iflmeler olmufltur. Çal›flma hayat›nda
kad›nlar rol almaya bafllam›fl, genifl aile-
den çekirdek aileye geçifl h›zlanm›flt›r.
Sosyal yap›daki bu de¤iflim, özellikle okul
öncesi çocuklar› derinden etkilemifl ve bu
yafllardaki çocuklara hizmet üreten ku-
rumlar› ortaya ç›karm›flt›r. 1991-1992 e¤i-
tim y›llar›na gelindi¤inde nüfusun ancak
%5.4'üne hizmet götürülebilmifltir. 

Türkiye’de okul öncesi e¤itim oran› son
befl y›lda flöyle gerçekleflmifltir; 1999-2000
E¤itim - Ö¤retim y›l›nda %10.2 , 2000-2001
E¤itim -Ö¤retim y›l›nda  %10.3, 2001-2002
E¤itim -Ö¤retim y›l›nda %11, 2002-2003
E¤itim ö¤retim y›l›nda %11.7, 2003-2004
E¤itim- Ö¤retim y›l›nda ise %13.02.

Türkiye’de durum böyleyken, di¤er baz›
ülkelerde okul öncesi e¤itime bakacak
olursak Ülkemizin bu sektörde iyi olmad›-
¤›n› görmekteyiz. Meksika’da %70, Fas'ta
%34, Do¤u Avrupa Ülkelerinde en az %50,
Avrupa Birli¤i Ülkelerinde bu oran %70 'in
üzerindedir.

Amerika Birleflik Devletlerinde ise 3-5 yafl
aras› çocuklar›n e¤itimi %68 civar›ndad›r.
Dolay›s›yla, ülkemizde okul öncesi e¤iti-
mi, ne say›sal, ne de niteliksel olarak ye-
terli seviyede de¤ildir. Devlet, Okul önce-
si e¤imin yayg›nlaflt›r›lmas› için kurumla-
r›n önünü açacak düzenlemeleri yaparak
özel alanda okullaflma oran›n›n nitelikli
olarak artmas›n› sa¤layabilir. Devletin bir
anlamda yapmas› gereken, hizmeti üst-
lenen özel okulöncesi e¤itim sektörünü
desteklemek ve ödüllendirmektir.
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l-Maliyete iliflkin Sorunlar: Bir-
çok Ülkede özel okul öncesi e¤itim
kurumlar› KDV ödememektedir. Ül-
kemizde de bu sa¤lanmal›d›r. Gelir
ve Kurumlar vergisinden muaf tutul-
mal›d›r. Dünya Bankas›, Avrupa para
fonu ve Avrupa Birli¤inden sa¤lanan
kaynaklar›n Özel Okul öncesi sektö-
rü taraf›ndan kullan›m› sa¤layacak
ad›mlar at›lmal›d›r. Özel Okul öncesi
e¤itim kurumlar›n›n maliyetlerinin
düflürülmesi, e¤itim hizmetlerinin
daha kaliteli olmas›n› ve bu alana ya-
t›r›mlar›n daha fazla olmas›n› sa¤laya-
cakt›r. Böylelikle devletin yükü de
azalacakt›r.

2-Personele ‹liflkin Sorunlar:
Özel Okul öncesi E¤itim Kurumlar›n-
da çal›flanlar, resmi okullarda çal›flan
ö¤retmenler gibi ayn› hak ve hizmet-
lerden yararlanabilmeli. Örne¤in Be-
lediyelerin paso hizmetinden istifade
etmelidir. Okul öncesi e¤itim kurum-
lar› çal›flanlar›n›n sa¤l›k ve hayat si-
gortas› ifllemlerini özel sigorta flirket-
leri ile yapabilmelidir. Nitelikli ve
tecrübeli ö¤retmen s›k›nt›s› yaflama-
mak için kurumlar kendi bünyelerin-
de ö¤retmen yetifltirme kurslar› dü-
zenleyebilmeli ve devlet taraf›ndan
desteklenmelidir.

3-E¤itime ‹liflkin Sorunlar: Ku-
rumlarda tespit edilen eksiklikler ce-
za ve kapatma yerine, yanl›fll›klar›n
tespiti ve düzeltilmesi fleklinde yap›l-
mal›d›r. Denetlemeler rehberlik ve
yol gösterme fleklinde olmal›d›r.
Özel Okul öncesi kurumlarda çocuk-
lar›n geliflim özellikleri dikkate al›na-
rak bu dönemde ahlâki de¤erlerin
verilmesi için gerekli ad›mlar›n at›l-
mas› sa¤lanmal›d›r. Zaten maddi s›-
k›nt› çeken Özel Okul Öncesi kurum-
lar›n›n Yaz tatil dönemlerinde e¤itim,
kültür, sosyal ve sportif etkinlikler
düzenlemesine müsaade edilmelidir.

4-Bina, E¤itim Materyalleriyle ‹l-
gili Sorunlar: Özel okul öncesi e¤i-
tim kurumlar› aç›lmas› ile ilgili bü-
rokratik ifllemler azalt›lmal›d›r. Bele-
diyelerce imar kanununa göre ayr›l-
m›fl okul alanlar› çocuk yuvalar›na
tahsis edilebilmelidir. Okul öncesi
e¤itim kurumlar›n›n kendi e¤itim
materyallerinin üretimi teflvik edil-
melidir. Yurt d›fl›ndan getirilecek e¤i-
tim araç-gereçleri gümrük ve harçlar-
dan muaf tutulmal›d›r. Okul öncesi
kurumlar› için yap›lan yat›r›m ve e¤i-
tim harcamalar› için uzun vadeli faiz-
siz krediler sa¤lanmal›d›r.

Özel Okul Öncesi e¤itim sektörünün sorunlar›n› çok ayr›nt›ya
girmeden dört ana maddede ele almak mümkündür.



Okul ça¤›nda ve sonras›nda çocuklarda
görülen sosyal uyumsuzluklar›n, okul
baflar›s›zl›klar›n›n, afla¤›l›k duygusunun
ve buna ba¤l› pek çok antisosyal davra-
n›fl›n kayna¤›, ço¤u zaman okul öncesin-
de içinde bulunulan olumsuz aile ortam›
ve yanl›fl aile içi e¤itimdir. Her çocuk,
anne ve babas›ndan belirli bir kal›t›msal
özle dünyaya gelir. ‹flte bu genetik öz,
çocu¤un ileride gelifltirece¤i kiflili¤in
malzemesidir. Bu malzemeyle kiflili¤i ya-
p›land›ran, biçimlendiren, kendine özgü
niteliklerini kazand›ran, özellikle okul
öncesi sürecindeki aile içi etkenlerdir. 
Anne baba e¤itimiyle çocuk, sosyal yafla-
ma kat›lmazdan önce aile içinde öyle be-
lirgin özellikler kazan›r ki, bunlar onu
tüm yaflant›s› boyunca etkiler. Baflar›s›-
n›n veya baflar›s›zl›¤›n›n, uyumunun ve-
ya uyumsuzlu¤unun, mutlulu¤unun ve-
ya mutsuzlu¤unun temeli olur. Dünyada
yap›lan bütün bilimsel araflt›rmalar, ço-
cuklar›n ana baba iliflkileri ve aile içi ya-
flama koflullar›yla sosyal uyumlar› ve
okul baflar›lar› aras›ndaki ba¤›nt›n›n %70
oldu¤unu ortaya koymufltur. Bu göz ar-
d› edilemeyecek bir orand›r. Çocuklar›-
m›z›n iyi yetiflmifl gençler olarak hayata
kat›lmalar›n› istiyorsak bu konunun üze-
rine e¤ilmemiz gerekti¤ini aç›kça gös-
termektedir. 

Çocu¤un aile içinde nas›l e¤itilmesi ge-
rekti¤ini ise flu ana bafll›klar alt›nda ince-
leyebiliriz.

1. Çocu¤u Tan›mak ve 
Anlamak: 
Bizler e¤er anne baba olarak çocuklar›-
m›z› do¤ru e¤itmek, do¤ru yetifltirmek
istiyorsak; ifle, onlar› tan›mak ve anla-
maktan bafllamal›y›z. Çünkü anne ve ba-
ba olarak bizim en büyük yan›lg›m›z, on-
lar› küçük birer yetiflkin modeli olarak
görme e¤ilimimizdir. Bilgice, de-
neyimce, yetenekçe tam olarak
geliflmemifl, ama geliflmeye haz›r
küçük birer yetiflkin modeli... T›p-
k› fizik ve biyolojik aç›dan oldu¤u
gibi. Ancak bu yanl›flt›r. Çocuklar
yetiflkinlerden çok farkl› birer psi-
kolojik yap›ya sahiptirler. ‹flte bu
yap›, çocu¤un e¤itiminde daima
göz önünde tutulmal›d›r. Peki ne-
dir çocuklar›n yetiflkinlerden fark-
l›l›klar›? 
a. Okul öncesi döneminde ego-
santrizm, yani benbencilik, çocu-
¤un do¤al zihnî e¤ilimidir. Sosyal
benlik sonradan, zamanla kazan›-
l›r.

Çocuk, do¤du¤unda tam anlam›yla ye-
tersizdir. Yaflamas›, ailesinin ilgisine ve
bak›m›na ba¤l›d›r. Buna ra¤men kendisi-
ni bulundu¤u dünyan›n merkezine
oturtmay› baflar›r. Her a¤lay›fl›nda çevre-
sini, her türlü gereksinimini karfl›lamak
üzere bafl›na toplar. Böylece çocuk; her
iste¤inin, istedi¤i anda yerine getirilme-
sini kendisine hak olarak gördü¤ü bir

yap› gelifltirir. Eskilerin dedi¤i gibi, “Ne
durdan ne yoktan anlar.”. 

Aileler bunun s›k›nt›s›n› daha çok, evle-
rine çocuklu bir konuk geldi¤inde veya
böyle bir eve konuk gittiklerinde yaflar-
lar. Çocuklar›, di¤er çocukla oyuncakla-
r›n› paylaflmad›¤›nda veya onun oyun-
caklar›na el koyup kavga ç›kard›¤›nda

bunal›p gerilirler. Misafirli¤e gittiklerine
gideceklerine piflman olurlar. 
Bir baflka s›k›nt› yaratan durum da, ço-
cukla birlikte ç›k›lan al›fl verifl etkinlikle-
ridir. Böyle zamanlarda çocuklar, oyun-
cakç› dükkânlar›n›n veya ma¤azalar›n
oyuncak satan bölümlerinin önünde
saplan›p kal›rlar. ‹stedikleri oyuncak
al›nmad›kça oradan ayr›lmak istemezler.
Ya çocu¤un iste¤ine uyulur, ailenin si-

Çocuk E¤itiminde Ailenin Rolü
Anne baba e¤itimiyle çocuk, sosyal hayata kat›lmazdan önce, aile içinde öyle belirgin özellikler
kazan›r ki, bunlar onu tüm hayat› boyunca etkiler. Baflar›s›n›n veya baflar›s›zl›¤›n›n, uyumunun veya
uyumsuzlu¤unun, mutlulu¤unun veya mutsuzlu¤unun temeli olur. Dünyada yap›lan bütün bilimsel
araflt›rmalar, çocuklar›n ana baba iliflkileri ve aile içi yaflama flartlar›yla sosyal uyumlar› ve okul
baflar›lar› aras›ndaki ba¤›nt›n›n %70 oldu¤unu ortaya koymufltur.
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Çocu¤un sa¤l›kl› bir ruhsal geliflme
gösterebilmesi için tam bir güven duy-
gusu içinde bulunmas› temel flartt›r. Ço-
cuk ancak içinde sevgi ve flefkat gördü-
¤ü, sevme ve sevilme ihtiyaçlar›n›n kar-
fl›land›¤› uyumlu ve mutlu bir aile orta-
m›nda kendini güvende hisseder. Aile
içi iliflkilerde seviyeli, dengeli ve say-
g›l› davran›fllar çocukta güven duygusu-
nu pekifltirir.



nirleri ve bütçesi bozulur. Ya da ailenin
dedi¤i olur, çocu¤un sinirleri bozulur.
Yani herkesin mutlu olmas› bir türlü
sa¤lanamaz. Aile bu durumun sürekli ol-
mad›¤›n›, ilerleyen yafl, geliflen olgunlafl-
ma ve sosyalleflmeyle birlikte düzelece-
¤ini bilmelidir. Bu olumsuz süreç, çocu-
¤a do¤ru davran›fl› anlatmaya çal›flarak,
fakat daha çok gerilim yaratacak ortam-
lar›n oluflmas›n› önleyerek afl›lmaya çal›-
fl›lmal›d›r. Küçük çocuklu ailelerle yap›-
lacak görüflmeler, çocu¤un uyku saatine
aktar›larak çözümlenebilir. Al›fl verifller-
deyse, oyun parkl› al›fl verifl merkezleri
seçilerek hem aile, hem de çocuk geri-
limden uzak tutulabilir. Çocuk, oyun
park›nda görevliler gözetiminde oynar-
ken anne baba da rahatça al›fl verifl yapa-
bilir. 
b. Ana s›n›f› ça¤›na kadar çocuklar, nes-
nelerin duyarl›, bilinçli, canl› varl›klar ol-
du¤unu san›rlar. 
Saçlar›n› da¤›tan rüzgâra, elbisesini ›sla-
tan ya¤mura, dizini ac›tan masaya k›zan
çocu¤a gülümser, hatta onu yat›flt›rmak
için masay› yalanc›ktan döversiniz. Ama
bazen yerdeki tafllar› al›p al›p soka¤›n
de¤iflik yerlerine tafl›yan o¤lunuza elini
kirletti¤i için k›zars›n›z. Halbuki o sade-
ce ayn› yeri görmekten s›k›lan zavall›lar›
biraz e¤lensin diye farkl› yerlere tafl›-
maktad›r. Onca iflinizin aras›nda, kolu
kopan oyuncak askerini getirip onarma-
n›z için a¤layan o¤lunuzu anlamakta
güçlük çekebilirsiniz. Oysa onun için
oyuncak askeri, savaflta yaralanm›fl ger-
çek bir askerden farks›zd›r. E¤er onun
duygular›n› anlayabilseydiniz, hemen

elinizdeki ifli b›rak›p iste¤ini yerine geti-
rirdiniz. Hiç kayg›lanmay›n›z. Çocu¤u-
nuzun cans›z varl›klara karfl› hissetti¤i
bu duyarl›l›k ana s›n›f› ça¤›na geldi¤inde
kaybolacakt›r. 
c. Ana s›n›f› öncesindeki çocuklarda ne-
den sonuç ba¤›nt›lar›, yani nedensellik
kal›plar› yetiflkinlerde oldu¤undan fark-
l›d›r. 
Çocuklar, yetiflkinlerin bilgi ve deneyi-
mine sahip olmad›klar› için, karfl›laflt›k-
lar› olaylar› onlardan farkl› yorumlarlar.
Bu da hem kendilerini, hem de anne ve
babay› flafl›rt›r. Söz gelimi, gözlerini ka-
pad›klar›nda çevrelerini göremedikleri
için baflkalar›n›n da kendileri gibi göre-
medi¤ini san›rlar. 
Bu yüzden okul öncesi çocuklar›, sak-
lambaç oynarken saklanacaklar› yerde
ço¤u kez gözlerini kapamakla yetinirler.
Masal dinleyen çocuk, annesinin uyar›-
s›yla gözlerini kapar. Ancak  onun masal
okumaya devam etti¤ini fark edince,
hayretle gözlerini açar. “Fakat ben göre-
miyorum. Sen nas›l masal okuyabiliyor-
sun?” diye sorar. Bir baflka çocuk baba-
s›yla birlikte trende gitmektedir. Tren
bir tünele girer. Kompart›man karanl›¤a
gömülür. ‹flte o zaman çocuk ç›¤l›k ç›¤-
l›¤a, “Baba ben kayboldum! Kayboldum.
Çabuk ol, bul beni!” diye ba¤›r›p a¤lama-
ya bafllar.
Bunlara benzer binlerce olay, okul önce-
si çocuklar›ndaki neden sonuç iliflkileri-
nin yetiflkinlerinkine hiç benzemedi¤ini
aç›kça ortaya koyar. Anne baba, çocukla-
r›n›n bu zihinsel yap›s›n› kavrarlarsa
onunla daha sa¤lam bir duygusal ba¤

kurmay› baflarabilirler. Bu da çocu¤un
daha dengeli bir kiflilik gelifltirmesini
sa¤lar. 
d. Ana s›n›f› öncesinde çocuklar zengin
bir düfl gücüne sahiptirler. 
Yetiflkinler de zaman zaman düfl kurar-
lar. Ancak bu, onlar›n çocuk düfllerini
anlamalar›na yetmez. Çünkü yetiflkinler
düfl kurarken bunun bir hayal oldu¤u-
nun, gerçek olmad›¤›n›n bilincindedir-
ler. Oysa çocuklar, düfllerini adeta birer
gerçek gibi yaflarlar. Anne ve babalar›
onlar› ciddiye almad›¤›, önemsemedi¤i
zaman k›r›l›p incinirler. Hatta bu durum,
çocukla anne baba aras›nda zaman za-
man çat›flmalara bile neden olur. 
Küçük çocuk, so¤uk k›fl günleri boyun-
ca eve kapanm›flt›r. Sürekli olarak yaz›n
gitti¤i park› ve parktaki ku¤ular› say›kla-
maktad›r. Baba dayanamaz. Bir pazar
günü o¤lunu s›k›ca giydirir. Yanlar›na
ku¤ulara vermek üzere ekmek parçalar›
da al›p park›n yolunu tutarlar. Fakat ne
yaz›k ki ku¤ular havuzda de¤ildir. Hava
so¤uk oldu¤u için görevliler ku¤ular› ka-
pal› bir koruna¤a alm›fllard›r. Do¤al ola-
rak ku¤ular› göremezler ve evin yolunu
tutarlar. Çocuk yol boyunca hiç konufl-
maz. Fakat eve gelince heyecanla kap›y›
yumruklar. Kap›y› açan annesine sevinç
içinde, ku¤ular› gördü¤ünü hatta onlar›
kendi eliyle besledi¤ini anlatmaya bafl-
lar.
Baba, do¤ruluk ve dürüstlük konusunda
çok titizdir. Çat›lan kafllar›yla çocu¤u
uyar›r. “ Yavrum, niye yalan söylüyor-
sun?” der. Biz parkta ku¤ular› görmedik
ki! ‹flte bunlar da ku¤ulara veremedi¤i-
miz ekmek parçalar› de¤il mi?” Çocuk
a¤lamaya bafllar. “Hay›r!” der h›çk›r›klar
aras›nda “Hay›r!” Ben ku¤ular› gördüm.
Onlar› kendi elimle besledim.” Sonra
kofla kofla gidip odas›na kapan›r. A¤lar,
a¤lar...  
Çocuklar gerçekte yaflamad›klar› pek
çok olay› zengin hayal güçleriyle düflsel
olarak yaflarlar. Bu onlar›n psiflik yap›la-
r›n›n önemli bir özelli¤idir. Yukar›daki
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örnekte çocuk, özlemini çekti¤i ku¤ula-
r› görmek umuduyla parka gitmifltir. An-
cak bu gerçekleflmeyince dile¤ini haya-
linde gerçeklefltirerek yaflam›flt›r. Böyle-
ce düflsel alanda bir doyuma ulaflm›fl, ya-
flad›¤› gerilimi gidermeyi baflarm›flt›r.
Babas›n›n karfl› ç›k›fl›ysa, onu yeniden
kurtulmay› baflard›¤› gerilim ortam›na it-
mifl ve olumsuz duygular›na geri dön-
mesine neden olmufltur. 
e. Çocuklar, bizim yaflad›¤›m›z dünya-
dan farkl› bir dünyada yaflarlar. Bu dün-
ya, bir oyun dünyas›d›r. 
Yetiflkinlerin dünyas›; çeflitli güç denge-
leriyle, karfl›l›kl› görev, hak ve sorumlu-
luklarla, kazanma ve yoksun kalma ba-
¤›nt›lar›yla örülmüfl, gerçe¤in tüm bo-
yutlar›yla yafland›¤› kat› bir dünyad›r.
Oysa çocuk, yaflam›n›n bafllang›c›nda
bütün bu kavramlardan henüz çok uzak-
t›r. O yaflad›¤› dünyay› bizim gibi kavra-
y›p alg›layamaz. Ona bizim gibi egemen
olamaz. O, bir yetiflkinin sahip oldu¤u
gerçeklik bilincine, ancak bir zaman sü-
reci içinde ve aflama aflama ulaflacakt›r. 
Onun dünyas›, flimdilik, gerçe¤e ancak
sanal anlamda egemen olunabilen bir
oyun dünyas›d›r. Çocuk, gerçekte yapa-
mayaca¤› pek çok etkinli¤i bu dünyada
kolayl›kla yapar. Doktor olur, hastalar›n›
iyilefltirir. Ö¤retmen olur, ö¤rencilerini
e¤itir. Pilot olur, uça¤›yla gökyüzünde
gezinir. Anne olur, çocuklar›n› büyütür.
Ve böylece bu oyunlarla gerçek yaflama
haz›rlan›r. Çocuk bütün bu oyunlar›, bir
yetiflkinden farkl› olarak, t›pk› bir ger-
çekmifl gibi yaflar. Oyunda yaflad›klar›n›
önemser ve etkilenir. Ancak ilgisi baflka
bir alana kayd›¤› anda, biraz önce bir
gerçek gibi benimsedi¤i nesneler, bir
anda  kendi anlamlar›na dönerler. Söz-
gelimi, çocuk evcilik oynarken yemek-
ler, pastalar, kurabiyeler piflirir. Konuk-
lar›yla birlikte karn›n› doyurur. Ancak bi-
raz sonra gerçekten ac›k›r. Her fleyi ora-
c›kta b›rak›p mutfa¤a koflar. “Anne!
Ac›kt›m. Bana yemek ver!” der. 
Çocuklar, yetiflkinlerin sahip olduklar›

anlamda bir gerçeklik bilincine dört afla-
mada ulafl›rlar. 
1. Üç yafl›na kadar, bir iste¤e karfl›l›k
olan her fley gerçektir. 
2. Üç yaflla befl yafl aras›ndaki çocuklar-
da iki farkl› dünya ay›rt edilir: 
a. Oyun dünyas›,  b. Gerçek dünya. 
Bu iki dünyadan oyun dünyas›, çocuklar
taraf›ndan daha çok tercih edilir. 
3. Alt› yaflla - on bir yafl aras›ndaki ço-
cuklarda yine iki farkl› dünyan›n varl›¤›-
n› sürdürdü¤ü görülür. Ancak çocu¤un
okula bafllamas›yla birlikte üzerinde yo-
¤unlaflan sosyal etkiler, bu iki farkl› dün-
yan›n öncelik s›ralamas›n› de¤ifltirir.
Gerçek dünya, s›ralamada ön plâna ge-
çer, oyun dünyas›ysa ikinci plâna düfler. 
4. On iki yafl›ndan itibarense, çocukta
yetiflkinli¤e do¤ru önemli bir psikolojik
geliflme görülür. Hayat›n sorumlulukla-
r›, amaçlar› ve hedefleri benimsenir. Ar-
t›k çocukta, bütünleflmifl tek bir dünya
vard›r. Oyun sadece bir dinlenme ve e¤-
lenme arac›d›r.

2. Çocu¤a Tam Bir Güven
Duygusu Afl›lamak: 
Çocu¤un sa¤l›kl› bir ruhsal geliflme geçi-
rebilmesi için tam bir güven duygusu
içinde bulunmas› temel kofluldur. Ço-
cuk ancak içinde sevgi ve flefkat gördü-
¤ü, sevme ve sevilme gereksinimlerinin
karfl›land›¤› uyumlu, mutlu bir aile orta-
m›nda kendini güvende hisseder. Aile
içi iliflkilerde düzeyli, dengeli, sayg›l›
davran›fllar çocukta güven duygusunu
pekifltirir. Aile bireyleri birbirlerine sayg›
gösterirken, sayg› görmeyi hak edecek

tarzda davranmaya da özen göstermeli-
dirler. Böylece çocuk gelifltikçe benzer
flekilde davranarak çevresindeki güven
ve sayg› ortam›n›n bir parças› olur.
Buna karfl›l›k çeliflkili, tutars›z tav›rlar;
afla¤›lay›c›,  düzeysiz, güven sars›c› dav-
ran›fllar; aile bireylerinin çocu¤a veya
birbirlerine karfl› korkuya ve fliddete yö-
nelik tepkileri çocukta güvensizlik yara-
t›r. Güvensizlikse tüm korkular›n befli¤i-
dir. Ve korku, sa¤l›kl› bir kiflilik geliflimi-
nin önündeki en büyük engeldir. Hele
hele çocuk, ailesinin y›k›labilece¤i, da¤›-
labilece¤i kuflkusunu asla duymamal›d›r.
Her gün irili ufakl› kavgalarla sars›lan,
her an da¤›lma tehlikesi geçiren bir aile
ortam›nda bulunan çocu¤un yaflad›¤›
olumsuzluklar, mutlaka onun kiflili¤ine
de yans›yacakt›r. 
Çocukta güvensizlik duygusuna yol açan
bafll›ca etkenler aras›nda:
• Fiziksel fliddete u¤ramak, dövülmek,
itilip kak›lmak; 
• Ceza amac›yla korku, endifle ve tedir-
ginlik yaratan ortamlarda b›rak›lmak;
• Tehdit edilmek, korkutulmak;
• Çok yüksek ses tonuyla ba¤›r›lmak,
azarlanmak;
• Horlanmak, afla¤›lanmak, küçük dü-
flürücü davran›fllara maruz b›rak›lmak;
• Anne ve baban›n kavgalar›na,  sert tar-
t›flmalar›na tan›k olmak;
• Ailesinin y›k›l›p da¤›labilece¤inden
kayg›lanmak;
• Anne ve/veya baban›n kaza, hastal›k
gibi sebeplerle kaybedilebilece¤i korku-
suna kap›lmak;
• Sevilmedi¤i veya kardefllerinden daha
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az sevildi¤i endiflesini duymak; 
• Deprem, sel, heyelan gibi
do¤al afetlerden, yang›n, trafik
kazas›, ölümcül hastal›k gibi fe-
lâketlerden korkmak say›labi-
lir.
Çocu¤un, yaflam›n› kendi bafl›-
na sürdürebilme yetkinli¤inde
olmamas›; dolay›s›yla ailesine
tam anlam›yla ba¤›ml› bulunmas› onun
bu konudaki duyarl›l›¤›n› art›r›r. Kendini
koruyup gözetmesini, esirgeyip büyüt-
mesini, sevgi ve sevecenlik göstermesini
bekledi¤i ailesinden bu beklentilerini
karfl›layamayan; üstelik bir de fliddet, öf-
ke ve tehdit gören, afla¤›lan›p horlanan,
itilip kak›lan çocuk bütün güven duygu-
sunu yitirir.. Çünkü bu onun bafl ede-
meyece¤i, karfl› koyamayaca¤›, üstesin-
den gelemeyece¤i bir durumdur. Böyle-
ce kopkoyu bir mutsuzlu¤a ve umutsuz-
lu¤a gömülür. ‹çinde bulundu¤u duru-
mun fliddetine ba¤l› olarak çeflitli korku-
lar, kompleksler ve psikozlar gelifltirir.

Bir Güvensizlik Kayna¤› 
Olarak Televizyon
Çocuklarda korku, endifle ve güvensizlik
yaratan etkiler bazen aile d›fl›ndan da
kaynaklanabilir. Bunun en ilgi çekici ör-
neklerinden biri, televizyondur. Evleri-
mizin bafl köflelerinde yer alan bu ayr›ca-
l›kl› ayg›tlar, pek çok ailede sabah uya-
n›nca aç›lmakta ve gece yatarken kapan-
maktad›r. Televizyonlar›n en sad›k izle-
yicileri de ne yaz›k ki yapacak baflka bir
iflleri olmayan küçük çocuklard›r. Dola-
y›s›yla onlar,televizyonun bütün etkileri-
ne aç›kt›rlar. Televizyonlar yaln›zca ya-
y›nlad›klar› fliddet içerikli çizgi film ve
filmlerle de¤il; fakat ayn› zamanda rek-
lâmlar›yla, haber programlar›yla da ço-
cuklar›m›z için birer korku, endifle ve
güvensizlik kayna¤› olabilmektedirler.
Küçük çocuklarda sanal - gerçek ay›r›m›,
tarih, zaman, mekan, co¤rafî uzakl›k gibi
kavramlar daha henüz geliflmemifltir. Bu
yüzden televizyonda yay›nlanan sanal

bir sahne veya dünyan›n uzak bir yöre-
sinde, geçmifl bir tarihte yaflanm›fl savafl,
salg›n hastal›k, k›tl›k, deprem, yang›n,
sel, heyelan gibi  felâketler; onlar›n var-
l›klar›n› tehdit eden tehlikeler olarak al-
g›lanabilmektedir. Bütün bu nedenlerle
küçük çocuklar›n, günün yaln›z s›n›rl›
saatlerinde; güven duygular›n› pekiflti-
ren, kendilerini mutlu hissetmelerine ve
geliflmelerine yard›mc› olan programlar›
izlemelerine imkân tan›nmal›d›r.

Masal ve Öykülerde Güven 
Sars›c› Ögeler
Bütün çocuklar, masal ve öykü dinleme-
yi severler. Özellikle masallar, içerdikle-
ri ola¤anüstü ögelerle onlar›n hayal güç-
lerini k›flk›rt›r, merak ve ilgilerini art›r›r.
Gerçeküstü bir dünyan›n büyüsünde
düflsel serüvenler yaflat›r. Onlar bizden
hep masal isterler. Biz de anlat›r veya
okuruz. Ama hangi masallar›? Çocuklar›-
m›za anlat›p okudu¤umuz klâsik masal-
lar›n ço¤u yüzlerce y›ll›kt›r. Bunlar, ilk
kez ortaya ç›kt›klar› karanl›k ça¤lar›n
tortular›n› hâlâ tafl›rlar. Filmlere, çizgi
filmlere, tiyatro sahnelerine, kitap re-
simlerine olanca sevimlili¤iyle yans›yan
kahramanlar›na karfl›n çocuklar›m›z›n
kalplerine korku ve güvensizlik tafl›rlar.
Oduncunun Çocuklar›’nda  baba, yeni
evlendi¤i ikinci eflinin  bask›lar›na daya-
namayarak o¤lu Hansel ve k›z› Gratel’ i
ormanda kendi bafllar›na b›rak›p döner.
fiimdi bu masal› yatmadan önce dinle-
yen çocuklar acaba hangi duygu ve dü-
flüncelerle gözlerini uykuya kaparlar? O
gece düfllerinde neler görürler? Bilinç
altlar›nda neler gizlerler? Bu masal› oku-

yan çocuklar, o günden sonra  ba-
balar›na ve anal›klar›na nas›l güve-
nirler? Onlar›n da bir gün kendileri-
ni terk edebileceklerini hiç düflün-
mezler mi? Kül Kedisi’nin üvey an-
nesi veya Pamuk Prenses’ teki  kö-
tü  kalpli kraliçe hiç mi ürkütmez
üvey anne sevecenli¤ine s›¤›nm›fl
küçükleri? ‹flte bu yüzden çocukla-

r›m›za masal anlat›p okurken çok dik-
katli olmal›y›z. Onlara olumlu duygular
yaflatan masallar sunmal›y›z.

3. Çocu¤u Bilinçli Bir Sevgi
ve fiefkatle Büyütmek: 
Çocu¤unuza, do¤du¤u ilk günden itiba-
ren sevildi¤ini, istendi¤ini, sizin için
önemli oldu¤unu hissettiriniz. Onlara
sevgi ve sevecenlikle davran›n›z. Olabil-
di¤ince yumuflak ve sevecen bir ses to-
nuyla konuflunuz. Bilinçli bir sevgi ve se-
vecenli¤in çocuklar› fl›martaca¤›n› asla
düflünmeyiniz. Bebeklik ça¤› içindeki is-
teklerine uyunuz. Fizyolojik ve tinsel ge-
reksinmelerinin karfl›lanmas›n› geciktir-
meyiniz.
Sevgi ve flefkat, çocuklar›n en az besin
kadar ihtiyaç duyduklar› iki ihtiyaç. Bu-
nun örne¤i o kadar çok ki... ‹flte biri:
‹kinci Dünya Savafl› s›ras›nda çocuk ba-
k›mevlerinde toplanan kimsesiz çocuk-
lar›n bütün fiziksel ve fizyolojik gereksi-
nimleri en iyi flekilde karfl›lan›yordu. Bu-
na ra¤men çocuklarda, a¤›r beslenme
bozukluklar›nda ve psikolojik sars›nt›-
larda ortaya ç›kan belirtiler gözleniyor-
du. Bedenlerinde fliflkinlikler ve yatakla-
r›nda yatt›klar› hâlde sallanma... Doktor-
lar bu durumu araflt›r›yor ancak geçerli
bir neden bulam›yorlard›. Bak›mevinde,
bu belirtilerin görülmedi¤i tek bir çocuk
vard›. Bütün dikkatler hemen onun üze-
rinde topland›. Nas›l oluyordu da bu ço-
cuk di¤erlerinden farkl› olabiliyordu? 
Bu neden k›sa sürede anlafl›ld›. Hemfli-
lerden biri, çocu¤u savaflta kaybetti¤i
kardefline benzetmiflti. Onu ölen karde-
flinin yerine koyuyor; her gün onunla
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oynuyor, öpüyor, seviyor, okfluyordu.
Bunun üzerine doktorlar hemen yeni
bir uygulama bafllatt›lar. Yeterli say›da
hemflire, günün belirli saatlerinde, ye-
timhanedeki çocuklarla özel olarak ilgi-
lenmeye; sevgi ve flefkat göstermeye
bafllad›. Çocuklar›n bedenlerindeki flifl-
likler ve sallanma davran›fl› flafl›rt›c› bir
h›zla azald›. K›sa bir süre sonra da bütü-
nüyle kayboldu. Bu çarp›c› örnek, ço-
cuklardaki sevgi gereksinmesinin ne ka-
dar önemli oldu¤unu aç›kça ortaya koy-
maktad›r. 
Anne ve babalar, çocuklar›na olan sevgi-
lerini dokunufllar›yla, söz ve davran›flla-
r›yla s›k s›k göstermekten kaç›nmamal›-
d›rlar. Bizim kültürümüzde özellikle ba-
balar, geleneksel bir tutumla  çocuklar›-
na olan sevgilerini adeta onlardan sak-
larlar. Onlarla aralar›na belirli bir mesafe
koymay› tercih ederler. Öyle ya; baba
otoriter olmal›, çocuklar›yla yüz göz ol-
mamal›d›r. Geleneksel yap›daki bu aile-
lerde çocuklar, sevgi ve sevecenlik ge-
reksinimlerini daha çok annelerinden
karfl›larlar.  Anne ve babalar aksi yönde
bir tepkiyle karfl›laflmad›kça çocuklar›n›
bu gereksinmelerinden yoksun b›rak-
mamal›d›rlar. 
Bunun yan› s›ra, aile bireylerinin birbir-
lerine gösterdikleri sevgi, sayg›, flefkat
ve anlay›fl da, en az çocuklar›na göstere-
cekleri sevgi, flefkat ve anlay›fl kadar
önemlidir. Çocuk, ancak böyle bir ortam
içinde sevgiyi tüm boyutlar›yla görüp
ö¤renir. Efllerin birbirlerine sevgiyle yö-
neldiklerinde veya s›k›nt›l› bir anda bir-
birlerini teselli ettiklerinde bunu küçük
çocuklar›n›n görmesinden çekinmeme-
lidirler. Çünkü bunu fark eder etmez o
da hemen gelip size sar›lacak, ailenizde
yaflanan sevgi ve flefkatin bir parças› ol-
mak istedi¤ini size kan›tlayacakt›r. ‹leri-
de yaflayabilece¤i benzer durumlarda da
ayn› tav›r ve davran›fllar› sergileyecektir.
Sevgiden yoksun kalan çocuklar›n gelifl-
melerinde nas›l baz› eksiklikler görülür-
se, çocu¤a gösterilen afl›r› sevgi ve hofl-

görü de ayn› flekilde onun sahip olmas›
gereken baz› de¤erleri kazanmas›n› en-
geller. Afl›r› sevgi, flefkat ve koruma gö-
ren çocuklarda ba¤›ms›z davranma yete-
ne¤i geliflemez. At›l›m gücü c›l›z kal›r.
Özellikle erkek çocuklarda ba¤›ms›zl›k
duygusu ve erke¤e özgü atak e¤ilimler
yitirilir. Bu yüzden sevginin bilinçlisi,
flefkat  ve anlay›fl›n ölçülüsü çocuk için
en yararl› olan›d›r. 

4. Çocu¤un Kendini 
Gelifltirebilece¤i Bir Ortam
Sa¤lamak: 
Çocuk, daha dünyaya geldi¤i ilk günler-
den itibaren d›fl dünyay› tan›mak ve ken-
di yeteneklerinin s›n›rlar›n› ö¤renmek
için yo¤un bir çaba içine girer. Yata¤a
ba¤l› oldu¤u ilk aylar›nda bu durum aile
için bir sorun olmaz. Ama çocu¤un
emeklemeye bafllamas›yla birlikte onun
bu etkinliklerinin karfl›s›na çeflitli yasak-
lar, engeller y›¤›l›r. Bazen çocuk, park
denilen parmakl›klar›n aras›na al›n›r. Ba-
zen de “C›ss!”larla, “Aman ha!”larla s›n›r-
lar konulmaya çal›fl›l›r. Bütün bu önlem-
ler, kimi zaman evdeki vazolar›, biblolar›,
tabaklar›; kimi zaman da çocuklar› koru-
mak amac› tafl›r. Ancak amaç ne olursa
olsun sonuçta çocu¤un etkinlik özgürlü-
¤ü, bir baflka deyiflle deneyim kazanma
olana¤› k›s›tlanm›fl olur. Do¤al olarak
böyle bir durum, çocu¤un geliflmesinin
önüne çekilmifl bir engeldir. Çocu¤unu-
za, yaflam›n›n ilk y›llar›nda koydu¤unuz
yasaklamalar olabildi¤ince az olmal›d›r.
Bu, onun daha iyi geliflmesini, ileriki yafl-

larda isteklerinize daha yatk›n bir kiflili¤e
sahip olmas›n› sa¤layacakt›r.
Bazen de çocuk, harekete iliflkin yöne-
lifllerinde son derece özgür b›rak›lmak-
ta, adeta hiçbir k›s›tlama, hiçbir s›n›rla-
ma görmemektedir. Bu durumda da, ka-
ç›n›lmaz bir biçimde istenmeyen kazalar
geçirerek bedenen ve ruhen yaralan-
maktad›r. Sonuç olarak; afl›r› bir özgür-
lük içinde çocu¤un olumsuz deneyimler
yaflamas› da, t›pk› önüne engeller ç›ka-
r›lmas› veya her fleyden esirgenmesinde
oldu¤u gibi, onun y›lg›n, çekingen, k›r›l-
gan ve beceriksiz bir yap› kazanmas›na
neden olabilir. Hareket ve etkinlikte s›-
n›rs›zl›¤›n bir baflka sak›ncas› da, çocu-
¤un davran›fllar›n› denetleyememesi so-
nucunda çevresi taraf›ndan uyumsuz
damgas› yiyerek d›fllanmas›d›r. 
Anne, baba; çocuklar›n›n d›fl dünyay› ta-
n›maya yönelik deneyim etkinliklerinde
dikkatli ve bilinçli davranmak zorunda-
d›r. Çocu¤a konulan s›n›rlarda, tan›nan
özgürlüklerde onun yafl ve olgunluk dü-
zeyi kadar içinde yaflan›lan fiziksel ve
sosyal çevrenin özellikleri de dikkate
al›nmal›d›r. Çocuk, içinde bulundu¤u
yafl ve olgunluk basamaklar›n› baflar›yla
aflt›kça ona kendini s›nay›p kan›tlayaca¤›
yeni alanlar sunulmal›d›r ki, bir yetiflkin
olana dek ad›m ad›m geliflip ba¤›ms›z ve
özgün bir kiflilik gelifltirebilsin. 

5. Çocukla Do¤ru 
‹letiflim Kurmak: 
Kuflkusuz her anne baba; çocu¤una ya-
k›n olmak, onu iyiye, do¤ruya, güzele,
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yöneltmek ister. Bu ise ancak çocukla anne
ve baba aras›nda içten gelen bir paylaflma-
n›n, etkili bir anlaflman›n gerçekleflmesiyle
sa¤lanabilir. Halbuki çocuklarla anne  ve ba-
balar aras›ndaki iliflkiler incelendi¤inde, bu-
nun pek de yayg›n olmad›¤› görülür.

Ne yaz›k ki çocuklarla anne ve babalar ara-
s›nda geçen konuflmalar›n konusu büyük
bir ço¤unlukla uyarma ve ö¤ütle yakarma ve
karfl› koyufltan ibarettir. Oysa çocuklar, dav-
ran›fllar›n›n elefltirilmesinden hiç mi hiç
hofllanmazlar. Yapt›klar› yanl›fllar nedeniyle
azar iflitmek, ö¤üt dinlemek istemezler.
Dertlerini, sorunlar›n› anne ve babalar›na
açarlarsa bafllar›na ifl açacaklar›n› düflünür-
ler. Onlarla konuflmaktan kaç›n›rlar. Böyle-
ce çocu¤un e¤itiminde en önemli ögeler-
den biri olan iletiflim ortadan kalkar.

Çocuklar› Anlamak, 
Duygular›n› Paylaflmak
Çocuklar›n›zla etkili bir iletiflim kurabilme-
niz için eski konuflma biçiminizi de¤ifltirme-
li, yeni konuflma ve yaklafl›m yöntemleri uy-
gulamal›s›n›z. Bu yeni yöntemlerde temel,
anlay›fl ve sayg› olmal›d›r. Onlara her zaman
sa¤duyuyla, sevgi ve anlay›flla yaklaflmal›s›-
n›z. Kendi onurunuz ve sayg›nl›¤›n›z kadar
çocu¤unuzun onurunu ve sayg›nl›¤›n› da
korumal›s›n›z. Ö¤üt verici, yol gösterici söz-
ler kullan›lmadan önce onu ilgiyle dinleme-
li, duygu ve düflüncelerini sizinle paylaflma-
s›na olanak tan›mal›s›n›z. Hatta k›flk›rt›c›,
yüreklendirici sözlerle onu buna  teflvik et-
melisiniz. Ancak bütün bunlar› uygulayabil-
mek hiç de öyle san›ld›¤› kadar kolay de¤il-
dir. Her fleyden önce kendi yetifltirilifl tarz›-
n›z, gelenek, görenekleriniz, eski al›flkanl›k-
lar›n›z, afl›lmas› gereken güçlü birer engel
olarak önünüze dikilecektir. Sa¤duyunuzu
kullanabildi¤iniz, serinkanl›l›¤›n›z› koruya-
bildi¤iniz zamanlarda belki bunu baflarabile-

ceksiniz; ama ya öfkeli anlar›n›zda... Büyük
bir olas›l›kla bunu baflaramayacak ve eski
al›flkanl›klar›n›za geri döneceksiniz. Oysa bu
yeni ve ça¤dafl yaklafl›m en çok böyle anlar-
da gerekli olmaktad›r. Anne, baba; böyle
bunal›m anlar›nda çocu¤u anlamal›, onun
duygular›n› paylaflmal›, bundan da öte, ço-
cu¤un ruhuna ve akl›na uygun bir dil kullan-
mal›d›r. Do¤ru bir iletiflim, etkili bir e¤itim
için; elefltirmede, övgüde, dertleflmede,
yönlendirmede, özendirme ve engelleme-
de ç›kmaz sokaklara saplan›p kalmaktan
kurtulmak  gerekir. Çünkü bu ç›kmazlara gi-
rildi¤inde bazen öyle durumlarla karfl›lafla-
bilinir ki anne, baba ve çocuk iliflkisi bir da-
ha hiç düzeltilemeyebilir. 

Övgü ve Elefltirileri 
Davran›fllara Yöneltmek
Bütün çocuklar övülmek, ama hep övülmek
isterler. Ne yaparlarsa yaps›nlar bak›fllar› he-
men bizden yana döner. Yüzümüzde yapt›k-
lar›n› onaylayan bir anlam belirmesini, du-
daklar›m›zdan alk›fllayan sözler dökülmesini
beklerler. Övgü ve elefltirinin çocuklar üze-
rindeki etkilerini araflt›ran psikologlar; okul
ça¤›ndaki çocuklardan bir kümeyi, hak et-
sinler veya etmesinler sürekli olarak övmüfl-
ler. Bir di¤er kümeyi  ise hak etsinler veya et-
mesinler sürekli olarak yermifller. Bu uygula-
ma sonucunda övülen kümede bulunan ö¤-
rencilerin baflar›lar›n›n sürekli olarak yüksel-
di¤i, yerilen kümede bulunan ö¤rencilerin
baflar›lar›n›n ise düfltü¤ü gözlenmifltir. De-
mek ki övgünün hak edilmifl veya hak edil-
memifl olsun çocuk üzerinde  genellikle
olumlu ve yap›c› etkileri görülmektedir. Yer-
ginin de bozucu ve y›k›c› etkileri... Ancak her
çocuk, sonuç olarak bir çocuktur. Çocuklu-
¤un dürtü ve e¤ilimleri içindedir. Deneyim-
sizdir. Bilmedi¤i pek çok fley vard›r. Dolay›-
s›yla her fleyi deneyip ö¤renmek,  beceri ve
yeteneklerini s›nayarak kendi s›n›rlar›n› tan›-

mak ister. Do¤al olarak olumlu deneyimler
geçirip baflar›lar kazanaca¤› gibi, yan›lg›lara
düflüp baflar›s›zl›klar da yaflar. Bizler de anne
ve baba olarak elbette onlar›n baflar›lar›n› al-
k›fllay›p över, baflar›s›zl›klar›nda ise yan›lg›la-
r›n› belirterek elefltirir ve yol gösteririz. Bun-
lar bizim ana baba olarak görevimiz ve so-
rumlulu¤umuzdur. Övgü ve elefltiri, çocuk
e¤itiminde çok s›k baflvurdu¤umuz iki
önemli  araçt›r. Ancak do¤ru ve yerinde kul-
lanmak kofluluyla...Aksi hâlde hem övgüle-
rin, hem de elefltirilerin  gerginli¤e ve olum-
suz geliflmelere neden olmas› kaç›n›lmazd›r.

Elbette hiç kimse elefltirilmekten hofllan-
maz. Elefltiren kim olursa olsun, elefltirilen
herkes  gerginlik ve mutsuzluk duyar. Oysa
övgü, çocu¤un kiflili¤ine  de¤er verildi¤ini
gösteren  onur verici, gururland›r›c› bir ol-
gudur. Bu nas›l olur da bir gerginli¤e ve
olumsuz sonuçlara neden olabilir diye dü-
flünebilirsiniz. 
Sözgelimi; kendisine uslu, a¤›r bafll› niteli¤i
yak›flt›r›lan bir çocuk, içinde kalk›p oyna-
mak, e¤lenmek iste¤i duysa bile kendisine
yak›flt›r›lan  ada uymayan bir davran›flta bu-
lunup bu övgüyü yitirece¤i korkusuyla bu-
lundu¤u köflede sessizce, fakat içinde f›rt›na-
lar koparak oturabilir. Elinden oynama ve
e¤lenme hakk›n›n al›nmas› hiçbir çocu¤un
hak etmedi¤i bir cezad›r. T›pk› bunun gibi,
kendisine çal›flkan san› yak›flt›r›lan çocuk da
herhangi bir nedenle derslerinde baflar›s›zl›-
¤a u¤ray›nca kaç›n›lmaz olarak büyük bir
mutsuzluk ve gerginlik yaflayabilecektir. Söz-
gelimi ald›¤› kötü bir karne ile eve gelmek is-
temeyecek, evden kaçmay› veya kendini öl-
dürmeyi düflünebilecektir. ‹flte bütün bu ne-
denlerle övgülerinizi bundan böyle  herhan-
gi bir soruna yol açmayacak, aksine daha bü-
yük yararlar sa¤layacak bir yöntem kullana-
rak yapmal›s›n›z. Övgülerinizi çocu¤unuzun
kiflili¤i üzerine de¤il, davran›fllar›, çaba ve be-
cerileri üzerine yönlendirmelisiniz. 

Olumsuz Elefltirilerden Kaç›nmak;Yap›c›,
Onar›c› ve Yönlendirici Olmak gerekmek-
tedir.
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Çocuk, ne kadar masum bir kelime…
60/70 y›ll›k ömrümüzün yaklafl›k 10 y›l›
çocukluk olarak geçer. Üstelik bu uzun
ömrümüzden “unutulamayanlar” genel-
de çocukluk döneminde yaflananlard›r.
Çocuk/luk bu kadar genifl yer kaplamas›-
na ra¤men yaz›l› edebiyat›m›zda gerekti-
¤i kadar yer ald›¤›n› söyleyemeyiz. Bu,
asl›nda yeni bir durum de¤il. Geçmiflte
de çocuk kitaplar›n›n yaz›m› ihmal edil-
mifl.  16. yüzy›la kadar dünyada çocuklar
için yaz›lm›fl kitap bilinmiyor. 18. yüzy›l-
dan sonra Robenson Crosoe, Güliver’in
Seyahatleri, Alis Harikalar Diyar›nda, De-
fine Adas›, Ay’a Seyahat… gibi say›lar›
çok fazla olmayan kitaplar yay›nlanm›fl.
Dünya geçte olsa çocuklar›n dünyas›n›
keflfetmifl. Ya biz! Biz, 20. yüzy›la kadar
çocuklar›n okuyabilece¤i kütüphaneler
dolusu kitaplar yazamam›fl›z. Yaz›l› yeri-
ne daha çok sözlü kültürün hakimiyeti,
bunda en büyük etken olmal›. Masal,
ninni, tekerleme, maniler ve türküleri
okutma yerine, bunlar› anne-babalar,
büyükler çocuklara aktarm›fllar. Dolay›-
s›yla küçük yaflta kazand›r›lmas› gereken
okuma ve kitap sevgisi, bu yaklafl›mdan
dolay› yeteri kadar gerçeklefltirilememifl.
Çocuk kitaplar›n say›s› yak›n zamana ka-
dar bir elin parmaklar› kadard›. Nitekim
“Ülkemizde çocuk kitaplar› yazarlar›
kimledir?” desek, akl›m›za “Ben kendim

için yazan bir adam›m. ‹çimdeki çocu¤u
inzivadan kurtarmak benim en büyük
tutkum olmufltur.” diyen Kemalettin
Tu¤cu, daha çok kahramanl›k hikayeleri
yazan Ömer Seyfettin ve birazc›kta Cahit
Zarifo¤lu.  Öyle ki Erdem Yay›nla-
r› kurusucu Ebubekir Erdem, ki-
tap sektörünün içinde olmas›na
ra¤men çocuklar›na okutturabile-
ce¤i faydal› kitaplar bulamay›nca
yay›nevi kurmaya karar verir ve
Erdem Yay›nlar› öyle do¤ar.  

‹htisaslaflm›fl Editörler,
Ressamlar Yok
“Çocuk kitaplar› yay›nc›l›¤› neden
ülkemizde yeterli seviyede de¤il?”
“Çocuk kitaplar›n›n e¤itimle ba¤-
lant›s› nedir?” Bu iki sorunun ce-
vab›n› sektör temsilcilerinden; Er-
dem, Çilek, Timafl ve Damla yay›-
nevleriyle görüflerek anlamaya ve
çözüm üretmeye çal›flt›k. Her fleyden
önce flunu belirtelim: Görüfl ald›¤›m›z
bu dört yay›nevinin temsilcileri sanki an-
laflm›flças›na, çocuk kitaplar› yay›nc›l›¤›-
n›n çok ciddi sorumluluk gerektirdi¤ini,
yay›nc›l›¤›n en zorunun çocuk kitaplar›
yay›nc›l›¤› oldu¤unun alt›n› çizdiler.  Çi-
lek Yay›nlar› sahibi Hayati Bayrak, “Ya-
y›nc›l›k hayat›m›n 22. y›l›ndan sonra bu
alanda yay›na bafllad›m.” derken, Timafl

Yay›nlar› yay›n yönetmeni Emine Ero¤-
lu’nun düflüncesi de pek farkl› de¤il: “Ti-
mafl’›n 20 y›ll›k bir yay›n tecrübesinden
sonra ancak çocuk kitaplar›na girebil-
dik.” Yine Erdem Yay›nlar› sahibi Ebube-

kir Erdem’in çok uzun y›llar yay›n sektö-
ründe çal›flt›ktan sonra çocuk kitaplar›
a¤›rl›kl› kitap yay›nlayan Erdem Yay›nla-
r›’n› kurmufl ve 31 y›ll›k tecrübesiyle an-
cak Damla Yay›nlar› çocuk kitaplar› ya-
y›nlayabiliyor. Peki, bu zorluk nereden
kaynaklan›yor? Bir çocuk kitab›n›n ya-
y›nlanabilmesi ekip çal›flmas› gerektiri-
yor.  Metin yazar› “Ben yazd›m.” ya da
ressam, “Ben çizdim oldu.” diyerek bir

Çocuk Kitaplar› ve 
Çocuklar›n E¤itimi
Dünyada 16. yüzy›la kadar, çocuklar için yaz›lm›fl kitap olup olmad›¤› bilinmiyor. 18. yüzy›ldan sonra
Robenson Crosoe, Güliver’in Seyahatleri, Alis Harikalar Diyar›nda, Define Adas›, Ay’a Seyahat… gibi
say›lar› çok fazla olmayan kitaplar yay›nlanm›fl. Yazarlar geç de olsa çocuklar›n dünyas›n› keflfetmifl. 
Biz ise 20. yüzy›la kadar çocuklar›n okuyabilece¤i kütüphaneler dolusu kitaplar yazamam›fl›z.
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Ülkemizde çocuk psikolojisinden anla-
yan, dili çok iyi kullanabilen yazar s›k›n-
t›s› yaflan›yor. Dr. Melike Günyüz’ün,
“Y›lda 1000 adet kitap da basar›z ama,
bu kitaplar› yazd›raca¤›m›z yazar yok”
demesi dikkate de¤er. Emine Ero¤lu’nun
belirtti¤i, “Türk edebiyat› bölümlerinde
çocuk edebiyat› üzerine çal›flan ne do-
çent, ne de profesör var. Çocuk edebiya-
t› kürsüsü olmal›” gerçe¤i de önemli. 



kitab›n bas›lmas› mümkün de¤il. Önce
bu alanda uzmanlaflm›fl editör, sonra ço-
cu¤un ruhundan anlayan iyi bir ressam
ve grafiker laz›m. Bütün bu uzmanlar›n
çal›flmalar›n›n, çocu¤un ruh yap›s›na ve
seviyesine uygun olup olmad›¤›n› de-
netleyecek pedegog da laz›m. Matbaa,
pazarlama iflin baflka derinli¤i. Tak›m ça-
l›flmas› gerektirecek bu giriflim, yak›n za-
mana kadar yay›nc›lar›n çocuk kitaplar›-
n› yay›nlamas›n› önledi. 

Kaliteli Yazar Aran›yor!
Çocuk kitaplar› yay›nc›l›¤›nda, eskiye
göre çok ciddi ilerleme olmas›na ra¤-
men geliflmifl ülkelere göre yeterli oldu-
¤umuzu söylememiz zor. Bunda da ürü-
nü ortaya koyan yazar, ressam ve di¤er
görevlilere tatmin edici ücret verileme-
mesi etkenlerden biri. “Neden yeteri ka-
dar ücret verilemiyor?” sorusunu sor-
duk. Yay›nevi temsilcileri, yay›nlanan bir
kitab›n yüksek sat›fl rakam›na ulaflma-
mas›, elde edilen kazanc› k›s›tl› tutma-
s›ndan yay›nevlerinin yazara, çizere, pe-
degoga tatmin edici ücret ödemelerini
engelledi¤ini söylediler. Erdem Yay›nla-
r› editörü ve yazar› Dr. Melike Günyüz,

gelirin azl›¤›ndan yazarl›¤a ilginin az ol-
du¤unu, geliri ve popülerli¤i daha yük-
sek futbol ve sinema sektörüne çocukla-
r›n ilgi gösterdi¤i düflüncesinde. Hakika-
ten de çocuk psikolojisinden anlayan,
dili çok iyi kullanabilen yazar s›k›nt›s› ya-
flan›yor ülkemizde. Günyüz’ün, “Y›lda
1000 adet de kitap basar›z ama bu kitap-
lar› yazd›raca¤›m›z yazar yok” demesi
dikkate de¤er. Emine Ero¤lu’nun belirt-
ti¤i, “Türk edebiyat› bölümlerinde ço-
cuk edebiyat› üzerine çal›flan ne doçent,
ne de profesör var. Çocuk edebiyat› kür-
süsü olmal›” gerçe¤i de önemli. 

100 Temel Eser 
Sektörü Canland›rd›
Milli E¤itim Bakanl›¤› liselilerin okumas›
için 100 Temel Eser tavsiye etti. Ard›n-
dan da ilkö¤retim 4-8.
s›n›f ö¤rencilere tavsiye
kitap listesi haz›rlad›.
Listelerin aç›klanmas›yla
sektörde, bu kitaplar›
yay›nlayan çok say›da
yeni yay›nevi kuruldu.
Baz› büyük yay›nevleri
de listelerdeki kitaplar›

birbiri ard›na yay›nlad›lar. Bu durum
sektörde rekabete neden oldu. Öyle ki
15 milyona sat›lan kitaplar 3-5 milyona
sat›l›r oldu. 

Projeden yay›nevleri oldukça memnun.
Ancak devletin daha fazla fleyler yapma-
s› gerekti¤inin de alt›n› çizdiler. Talim
Terbiye’nin tavsiye onay› almam›fl, an-
cak y›llardan beri tüm dünya taraf›ndan
okunan bir kitab› ö¤retmenin ö¤rencisi-
ne okuttu¤unu müfettifl tespit etti¤inde,
ö¤retmen hakk›nda soruflturma açabili-
yordu. Art›k 100 Temel Eser Projesi ile
geçmiflte s›kça görülen bu s›k›nt›lar afl›l-
m›fl durumda. Ancak yaflayan yazarlar›n
eserlerinin listede olmamas›, 1-3. s›n›fla-
r›n projeye dahil edilmemesi, listedeki
kitaplar›n yafl gruplar›na göre s›n›fland›-
r›lmamas›, ö¤retmenlerin bu kitaplar›
okutturmay› “öneri” olarak de¤il “mec-
bur” gibi alg›layarak baflka kitaplara yö-
nelmemesi, dikkat çeken sorunlar. He-
men flunu da belirtelim: Çoklu zeka, ya-
p›land›r›c› yaklafl›m ve ö¤renci merkezli
e¤itim gibi yeni e¤itim-ö¤retimizi flekil-
lendiren sistemle beraber ö¤rencilerin
kitaba olan ilgisinin daha fazla olaca¤›
sektörün beklentileri aras›nda. 

Çocuk kitaplar›nda; resim, yaz› karakte-
ri, ebat, ka¤›t gibi konular›nda standart
yok. Milli E¤itim Bakanl›¤› bir standart
belirlemeli. Ayr›ca pedegoglar›n kontro-
lünden geçmeyen kitaplar›n içeri¤inde
çocuklar›n psikolojisini bozacak k›s›m-
lar olabiliyor. Bu konuda en somut ör-
ne¤i dillendiren Emine Ero¤lu. “Klasik-
lerden K›rm›z› Bafll›kl› K›z kitab›nda, av-

c›n›n kurdu yeme sahne-
leri tasvir ediliyor. Bunu
okuyan çocu¤un psikolo-
jini düflünemiyorum.”
Ayn› tespiti Damla Yay›n-
lar› yay›n yönetmeni Hü-
seyin Do¤ru da yapt› ve
içerik kontrolü yapma-
dan kitaplar› yay›nlama-

ÇERÇEVE Aral›k 2005114

dosya E⁄‹T‹M / Çocuk Kitaplar› ve Çocuklar›n E¤itimi



d›klar›n› söyledi.  Melike Günyüz baflka
bir probleme daha de¤indi: “Metinde
her fleyi aç›kl›yoruz. Çocuklar› salak ola-
rak görüyoruz. Kitaplar›n e¤itici olmas›-
n› istiyoruz. Oysa kurgu yüzeysel olarak
verildikten sonra kitab› okuyan çocuk
kendi tecrübelerini katarak hikayeyi ye-
niden kurgulamal›.”

Çocuk Kitaplar› Fuar› 
Düzenlemek fiart
Ayn› kitaplar› çok farkl› yay›nevlerinin
yay›nlamas›na ra¤men kalite farkl›l›¤›
var. Ancak hangi yay›nevinin kitab›, kali-
tesine bak›lmadan, ucuz ise sat›c›lar ta-
raf›ndan o tercih ediliyor. Pazar kalitesiz
kitaplarla doluyor. Halkta kitaplar›n pa-
hal› oldu¤u yayg›n kanaat. Yay›nevleri
matbaa, ka¤›t, cilt hizmetleri için %18
KDV öderken tüketici kitab› al›rken %8
veriyor. Ayr›ca bu iflleri 3 ayl›k vadeyle
yapt›rabildikleri halde satarken en erken
5 ay vadeyle satt›klar›n› ifade ettiler.  S›-
cak para bulmada sorun yaflayan sektö-
rün imdad›na fuarlar yetifliyor. Fuarlar,
yay›nevlerine hem s›cak para girdisini
sa¤l›yor, hem okurun istek ve flikayetle-
rini dinleme imkân› sunuyor. Ancak sa-
dece çocuk kitaplar›n›n sergilendi¤i bir
fuar›n olmamas› büyük bir eksiklik. 400

yay›nevinin kat›ld›¤› ‹stanbul TÜYAP fu-
ar›nda çocuklar›n, büyüklere yönelik ki-
taplar›n çoklu¤undan kendilerine ait ki-
taplar› bulmas› pek mümkün de¤il. Sul-
tanahmet Kitap Fuar›’nda bu y›l çocukla-
ra yönelik bir bölüm oluflturulmufl olsa
da bu bölümlerin, çocu¤u çekecek teflri-
fattan uzak olmas›, çocuk kitaplar› satan
standlarda canl›l›k yerine sezsizli¤e se-
bebiyet vermifl. Çok renkli gösterilerin
yap›labilece¤i, çocuklar›n dikkatini çe-
kecek kitap standlar›n›n olaca¤› özel fu-
arlar düzenlenmeli. Daha önceden Te-
pebafl›’nda çocuk kitaplar› fuar› düzen-
lendi ama ilgi görmemiflti. ‹lgisizli¤in te-
mel sebebi fuar›n t›pk› yetiflkinlere yö-
nelik fuarlar gibi düflünülmüfl olmas›n-
dand›. 

Kütüphane ve Kitapç›lar,
Çocuklar›n ‹lgisini Çekmeli
Ülkemizdeki kütüphane say›s› çok ye-
tersiz. Var olanlar ise çocuklar›n ilgisini
çekecek türden de¤il. Ö¤retmenlerden,
anne-babalardan çocuklar› kütüphaneye
götüren çok az. Aya¤› ›s›nmayan çocuk-
lar büyüdüklerinde de kütüphaneden
yararlanma yoluna gitmiyorlar. Özellikle
okullar›n yo¤un oldu¤u bölgelerde ço-
cuklara okumay› sevdirecek iflleve ve

teflrifata sahip kütüphaneler açmal›y›z.
Yine anne-baban›n hafta sonu, ö¤retme-
nin okul zaman›nda götürebilece¤i ki-
tapç›lar yok. Oyuncak, k›rtasiye, elektro-
nik e¤itim malzemeleri ve çeflit çeflit ki-
taplar... Bunlar›n da yoklu¤u çocuklar›n
kitaba mesafeli durmalar›n› sa¤l›yor. Bu
durum ise çocuk kitaplar› yay›nc›l›¤› ya-
pan firmalar›n ürünlerine talebi azalt›-
yor. Talep olmay›nca arz da olmuyor. 

Yap›lmas› Gereknler: 
1. Çocuklar›n ilgisini çekecek etkinlik-
lerle beraber “Çocuk Kitaplar› Fuar›”
düzenlenmeli.
2. Çocuklar›n dünyas›na girecek yazar-
lar yetifltirmeli.
3. Çocuk edebiyat›nda uzmanlaflm›fl
editörler yetifltirilmeli.
4. Yine bu yafl grubunun psikolojisin-
den anlayacak kaliteli ressamlar, grafi-
kerler yetifltirmeli.
5. Üniversitelerde “Çocuk Edebiyat›
Kürsüsü” kurulmal›. 
6. MEB’in 100 Temel Eser gibi çocuk-
lar› ve ö¤retmenleri teflvik edici çal›fl-
malar yap›lmal›.
7. Okumaya teflvik edici çocuklar için
kütüphaneler aç›lmal›, kitapç›lar ol-
mal›. 
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Girifl
Son zamanlarda kula¤a hofl gelen birçok
kelime ya da kelime gruplar› a¤›zlardan
düflmüyor. Her konuflmada muhakkak
bu kelimelere yer verilir. Bu kelimeler ge-
nelde, tercümedir ama, kafiyelidirler de.
Vizyon, Misyon, Delegasyon, Koordinas-
yon, Motivasyon vs. Bu kavramlar, ger-
çekten de modern iflletme biliminde cid-
di yeri olan kavramlard›r. Kullan›lmal›d›r.
Ama içi doldurularak, gere¤i yap›larak, alt
yap›s› haz›r edilerek. Aksi taktirde slogan
olmaktan öteye gidemezler. 
E¤er bu kavramlar içi doldurulmaz, alt ya-
p›s› olmazsa bir anlam ifade etmez.  Bu-
gün bir çok flirketimizin duvarlar›n› süsle-
yen, Vizyonumuz..., Misyonumuz..., yaz›-
lar› da böyledir.
Vizyon, bir hedefin gerçekleflmesi öngö-
rüdür. Ancak misyonsuz vizyon, çok fazla
bir anlam ifade etmemektedir. Yani elin
tafl›n alt›na sokulmas› esast›r. Gerçeklefle-
cek hedefin gere¤inin yap›lmas›d›r.

Politika ve Strateji kavramlar› da böyledir.
Kanaatimce vizyon-misyon iliflkisi, politi-
ka ve strateji aras›nda da böyle bir iliflki
vard›r. Politika iyi güzel de, e¤er strateji ol-
mazsa bir anlam ifade etmeyecektir. Mes-
leki ve teknik e¤itimde politika ve strateji
olgusuna bu aç›dan bakmak istiyorum.

Günümüzde ülkelerin kalk›nmas›nda
öne ç›kan üretim etkenleri, bilim, tekno-
loji ve yetiflmifl insan gücü olarak say›l-
maktad›r. Bunlar›n içinde yetiflmifl insan
gücü di¤erlerine mutlak katk›y›
sa¤layacak bir konumda bulun-
maktad›r. Ülkeler, geliflmeleri için
uygun bir süreç içerisinde bu güç
için Mesleki Teknik E¤itime (MTE)
yat›r›m yapmak veya bu gücü ülke
d›fl›ndan ithal etmek durumunda-
d›rlar. Kalifiye insan gücü ithali pa-
hal› olmakta, ülke menfaatleri için
çeflitli güçlükleri de beraberinde
getirmektedir. Ülke insan›na yap›-
lacak yat›r›m burada en do¤ru se-
çenek olmaktad›r. Sadece bununla
kal›nmay›p gelifltirilecek uygun po-
litika ve müeyyideler ile bu yetifl-
mifl insan gücünün ilgili alanlarda
da de¤erlendirmeleri gerekmekte-
dir.Yetifltirilmifl fakat çeflitli sebep-
lerden dolay› etkin olarak kullan›lamayan
bu güç için yap›lan yat›r›m›n ülke için bir
katma de¤eri bulunmayacakt›r.

Türkiye, AB’ye tam üyelik için MTE ile il-
gili mevzuata uyum sa¤lama zorunlulu-
¤unu kabul etmifltir. VIII. Befl Y›ll›k Kal-
k›nma Plan› ile AB Müktesebat›n›n Üstle-
nilmesine ‹liflkin Türkiye Ulusal Program›

ile bunu amaçlar aras›nda belirtmifltir. AB
ülkelerindeki MTE uygulamalar› ile ülke-
miz uygulamalar›n›n entegrasyonunun
sa¤lanmas›, bunun sonucu olarak da AB

müktesebat›n›n bir parças› olan yetiflmifl
insan gücünün art›fl› da gerçeklefltirilmifl
olacakt›r.

MTE’nin Verilmesi ‹çin 
Stratejiler
MTE, hayat›n her alan›nda ihtiyaç duyu-
lan mesleklere kalifiye eleman›n yetifltiril-
mesi için verilen bilgi ve becerilerin e¤iti-

Meslekî E¤itimde 
Politika ve Stratejiler
Meslekî ve Teknik E¤itim, hayat›n her alan›nda ihtiyaç duyulan mesleklere kalifiye eleman yetifltir-
ilmesi için verilen bilgi ve becerilerin hepsini kapsamaktad›r. Ülkeler, geliflmeleri için Meslekî Teknik
E¤itime yat›r›m yapmak veya bu gücü ülke d›fl›ndan  getirmek durumundad›r. Kalifiye insan gücünün
ithali pahal› oldu¤u ve ülke menfaatleri için çeflitli güçlükleri de beraberinde getirdi¤i için, en do¤ru
seçenek kendi insan›m›za yat›r›md›r. 
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AB, gelifltirdi¤i ve üye ülkelerin uygula-
mas› için belirlenen meslek e¤itimi
standartlar›nda; herkes için uygun ve
yeterli meslekî e¤itim sa¤layacak flart-
lar›n haz›rlanmas›n›, tüm sektörlerde
ihtiyaç duyulan ifl gücünün yetifltirilme-
si için imkânlar oluflturulmas›n› ve yeni
teknolojilere uygun beceriler edinilme-
sinin sa¤lanmas› ile, bu alanda üye dev-
letlerle ifl birli¤i yap›lmas›n› flart kofl-
maktad›r.



midir. Teknolojinin her geçen gün
önemli derecede geliflti¤i dikkate al›n›rsa
MTE’de verilen e¤itim, ülkelerin ça¤›n
gereksinimleri ile ba¤›nt›l› ihtiyaç duy-
duklar› elemanlar› güncel bilgi ile donat-
malar› fleklinde olmal›d›r. Geliflen tekno-
loji ve artan bilgi dikkate al›narak verile-
cek e¤itim, içerik ve becerinin verilme
yaklafl›mlar›n› da beraberinde getirmek-
tedir.1

AB gelifltirdi¤i ve üye ülkelerin uygulama-
s› için belirilen meslek e¤itimi standartla-
r›nda; herkes için uygun ve yeterli mesle-
kî e¤itim sa¤layacak koflullar›n haz›rlan-
mas›n›, tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan
ifl gücünün yetifltirilmesi için imkânlar
oluflturulmas›n› ve yeni teknolojilere uy-
gun beceriler edinilmesinin sa¤lanmas›
ve bu alanda üye devletlerle ifl birli¤i ya-
p›lmas›n› flart koflmaktad›r.2 Görüldü¤ü
gibi burada öne ç›kan devletin MTE için
sa¤layaca¤› koflullar yan›nda bunu tüm
sektörlerdeki ilgili ifl gücü ihtiyac› ile de
iliflkilendirmektedir. AB üyesi ülkeler in-
celendi¤inde MTE’de farkl› uygulamalar
bulundu¤u görülmektedir. Bunlar›n ba-
fl›nda Almanya’da bulunan teorik ve uy-
gulamal› e¤itim programlar›n›n birlefltiril-
di¤i ‹kili Sistemdir. ‹flletmede verilen uy-
gulama ve bir meslek okulunda al›nan te-
orik e¤itim sayesinde e¤itim ve istihdam
aras›nda bir ba¤ kurulmufltur. Bu alanda
e¤itimini devam ettirecek olanlar›n istih-
dam› kolayl›kla sa¤lanabilmektedir. Bu
alanda e¤itimi tamamlayanlar ise yüksek
teknik okullar veya üniversitelere yönlen-
mektedirler. Almanya’da vas›fl› iflçi statü-
sünde olanlar›n % 90’› bir meslek diplo-
mas› ya da sertifikaya sahiptir.

Frans›z e¤itim sisteminde, genel ve tek-
nik e¤itim ayn› yap› içerisinde ele al›n-
maktad›r. Ortaokul e¤itiminin ilk iki y›l›n
bitiminden sonra genel e¤itime ya da tek-
nik ve meslekî e¤itime devam imkanlar›-
n›, genel e¤itimlerini sürdürerek lise dip-
lomas› almak ve yüksek ö¤retime geç-

mek seçenekleri izler. Lise e¤itiminde
bunlar›n d›fl›nda kalanlar ise 2 y›ll›k mes-
lekî e¤itim görerek, temel meslekî e¤itim
sertifikas› veya ç›rakl›k meslek sertifikas›
almaktad›rlar. Di¤er seçenekleri de içe-
ren bu sistemde dikkate de¤er unsur al›-
nan diploma veya sertifikalar›n mezunla-
ra bir yeterlilik sa¤land›¤›n›n kan›tlanma-
s›ndan baflka büro açmak, endüstride is-
tihdam› için aranan bir belge oluflturma-
s›d›r.3

‹ngiltere’de orta ö¤retim de ‹leri E¤itim
Kolejleri meslekî e¤itim sunmaktad›r.
Üçüncü Kademe Kolejleri ise meslekî ve
genel e¤itimin bir arada oldu¤u kurum-
lard›r. Burada ö¤rencilerin niteliklerine
göre düzenlemeler yap›lmakta ve ‹leri Se-
viyede Genel E¤itim Sertifikas›, Genel
Ulusal Mesleki Nitelikler ve Ulusal Mesle-
ki Nitelikler gibi sertifikalar verilerek
adaylardan özel meslekler için baz› zo-
runlu yeteneklerin gösterilmesi isten-
mektedir. Türkiye’de bulunmayan bu
sertifika programlar› için yap›lan de¤er-
lendirmelerin neticesinde elde edilen ye-
terlilikler ve belgeleri istihdamda aranan-
lar olarak karfl›lar›na ç›kmaktad›r. ‹spanya
iki model uygulamaktad›r; k›sa ve uzun
süreli mesleki e¤itim. K›sa süreli mesleki
e¤itimde genel orta ö¤retime devam et-
meyen ö¤renciler e¤itilmekte ve iki y›lda
tamamlanarak teknik asistan diplomas›
almaktad›rlar. Uzun süreli e¤itimde ise
belli bir alanda uzmanl›k için e¤itim sa¤-
lanmaktad›r. Bu e¤itim k›sa süreli e¤iti-
me ek olarak üç y›l sonunda tamamlana-

rak uzman teknisyen unvan›n› verilmek-
tedir. Burada mesleki e¤itimin amaçlar›n-
dan birisi uzmanl›k derecesinde e¤itim
alm›fl insan gücünün oluflturulmas› ola-
rak ifade edilmektedir. Yunanistan’da
mesleki e¤itimi seçen ö¤rencilerin say›s›
az olmas›na karfl›n, ilgili düzenlemeler
sosyal taraflar›n ulusal meslekî e¤itim po-
litikas› dan›flmanl›k konseylerine ve mes-
lekî e¤itime iliflkin araflt›rma faaliyetlerine
kat›lmalar›n› sa¤lamaktad›r. Bu taraflar
sertifikaland›rma komitelerine de kat›l-
maktad›r. ‹lgili taraflar aras›nda entegras-
yon sa¤lanmaktad›r.

Türkiye’nin MTE 
Uygulamalar›
Ülkemizdeki MTE sistemi amaç olarak,
ö¤rencinin ifl hayat›na at›laca¤› ça¤a göre
entegrasyonunu, yönlendirme ve rehber-
lik uygulamas›na ifllerlik kazand›r›lmas›n›,
ö¤rencinin toplam geliflimini ölçen ve
de¤erlendirmeye alan bir sistemin geliflti-
rilmesini, ortaö¤retim meslek okullar›na
meslek ö¤retmeni yetifltiren yüksekö¤re-
tim kurumlar›ndan bafllayarak mesleki
e¤itimin temelinin güçlendirilmesini,
mesleki e¤itimde özel sektörün yat›r›m
yapmas›n› teflvik etmek için genel e¤iti-
me nazaran daha fazla teflvik unsurlar›n›
uygulamaya koyulmas›n›, meslek stan-
dartlar›n›n gelifltirilmesini ve uygulamaya
al›nmas›n›, e¤itim - istihdam dengesini
sa¤lamak için uzun vadeli planlar haz›r-
lanmas›n› içermektedir.
Bu kapsamda de¤iflik yafl seviyelerine hi-
tap eden de¤iflik seviyelerde MTE uygu-
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lamalar› bulunmaktad›r. Örgün e¤itim al-
t›nda bulunan meslek ve teknik liselerde
endüstrinin ihtiyaç duydu¤u meslek
alanlar›nda teorik ve uygulamal› e¤itim
yapt›r›lmaktad›r. Mezun olanlar istihdam
için hemen yan›t almada çeflitli zorluklar
ile karfl›laflmakta ve bunun sonucu ola-
rak birçok ö¤renci yüksekö¤retimi he-
deflemektedirler. Yayg›n e¤itimin alan›n-
da ise ilgili yasalar ile belirlenen içerik
dahilinde aday ç›raklar›n e¤itimi, ç›rakla-
r›n e¤itimi ve kalfalar›n e¤itimi sa¤lan-
maktad›r. Bunun yan›nda, VIII. Befl Y›ll›k
Kalk›nma Plan› ile AB Müktesebat›n›n
Üstlenilmesine ‹liflkin Türkiye Ulusal
Program›’nda ortak olarak ifade edilen
amaçlar aras›nda MTE için hedefler tayin
edilmifltir.4 Bunlardan baz›lar›;5

MTE’in bir sistem bütünlü¤ü içerisinde
ele al›narak programlar aras›nda yatay ve
dikey geçifllere olanak sa¤lanmas› gere¤i,
Modüler (eklemeli) e¤itim programlar›-
na a¤›rl›k verilmesi ve bu modüllere gö-
re belgelendirme (sertifikasyon) sistemi-
ne geçilmesi,
Sistem içerisinde yatay ve dikey geçiflle-
rin sa¤lanmas›,
Mesleki ve teknik ortaö¤retimde çeflitli
türde programlar›n uygulanmas›na ola-
nak tan›yan bütünleflmifl bir yap› sa¤lan-
mas›, fiziki olanaklar›n ortak kullan›lma-
s›,
Yerel yönetimlerin kat›l›m ve katk›lar›n›n
sa¤lanmas›.

E¤itim – ‹stihdam Ba¤lant›s› 
Ülkemizde mesleki e¤itim sistemi ile is-
tihdam aras›nda fonksiyonel ba¤lant›
mevcut de¤ildir. Meslek okulu ö¤rencile-
rinin ifl hayat›n›n yaflayan ve sürekli de¤i-
flen ihtiyaçlar›na göre bilgi ve beceri sahi-
bi olma düzeyi yetersizdir. E¤itimi sürdü-
rülen mesleklerin, e¤itim programlar›-
n›n, e¤itimcilerin ve ders materyallerinin
iflletmelerde ifle girildi¤inde karfl›lafl›lan
ifl gereklerine tam olarak uygun olmad›¤›
belirtilmektedir. E¤itim araçlar›n›n ve ö¤-
retilen teknolojilerin genellikle eski oldu-
¤u da bildirilmektedir. Mesleki e¤itim
okul mezunlar› iflgücü piyasas›n›n talep
etti¤i niteliklere tam anlam›yla sahip de-
¤ilken; bir yanda iflletmelerde nitelikli ara
eleman aç›¤›, di¤er yanda mezunlar›n ifl-
sizli¤i ya da baflka alanlarda çal›flmalar›
söz konusu olmaktad›r.6

Küresel pazarda rekabet eden ülke eko-
nomilerinin nitelikli iflgücü bak›m›ndan
durumlar› incelenerek yap›lan s›ralama-
da, Türkiye’nin 60 ülke aras›nda 37.s›ra-
da oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Öte yandan,
mesleki e¤itim kurumlar›na ö¤renci tale-
bi de arzu edilen düzeyde de¤ildir.7

Mesleki lisesi mezunlar› ise genellikle ifl-
letmelerde çal›flmak yerine yüksek ö¤re-
time devam etmektedir. Sonuçta sanayi
uluslararas› rekabette nitelik sahibi ara
insan gücünden yoksun kal›rken, gençler
mesleksiz flekilde üniversite diplomas› ile
iflsiz duruma düflmektedirler. 

Türkiye, genç iflsizli¤inde dünya alt›nc›-
s›ndad›r. Bugün gençlerin dörtte birin-
den fazlas› iflsizdir ve bu oran sürekli art-
maktad›r. Bu ba¤lant›s›zl›¤›n temel nede-
ni okul – iflletme diyalog ve iflbirli¤inin
yetersizli¤i ve sistemin iflleyiflinde ifllet-
melere tan›nan rolün zay›fl›¤›d›r. 
Mesleki e¤itim sisteminin istihdama hiz-
met etmesi, sürekli yenilenmesi ve bafla-
r›s› için her iflletme bir “erken uyar› siste-
mi”dir. ‹flletmelerin ihtiyaçlar›n›n dikkate
al›nmas›, MEB’in performans› aç›s›ndan
büyük öneme sahiptir. Bu bak›mdan, sis-
temin iflleyiflinde iflletmelerine daha güç-
lü rol verilmeli, iflgücü ihtiyaçlar› dikkate
al›nmal›d›r. 

‹flletmeler, merkezi ve yerel düzeyde,
e¤itimi verilen meslekler, e¤itim prog-
ramlar› ve dual e¤itim alanlar›nda söz sa-
hibi olmal›d›r. MEB’in, mesleki e¤itimi
yeniden yap›land›rma, teflkilat›n› reorga-
nize etme ve müfredat düzenleme çal›fl-
malar›n› sürdürdü¤ü bilinmektedir. Bu
çal›flmalara iflletme kesimi temsilcileri-
nin kat›lmalar› halinde ortak baflar›ya
hizmet edilecektir. Öte yandan, iflgücü
piyasas› sürekli ve düzenli olarak izlene-
rek iflgücü ihtiyac› belirlenmeli, mesleki
e¤itim kurumlar› ve iflletmelerdeki e¤i-
tim buna göre düzenlenmelidir. “‹flgücü
Piyasas› Araflt›rma Sistemi” kurularak
mesleki e¤itimin yönlendirilmesinde
faydan›lmal›d›r. 

Gelecekte ön plana ç›kacak meslekler
için sistem flimdiden haz›rl›k yapmal›d›r.
Bilgi ve iletiflim teknolojileri, nanotekno-
loji, biyoteknolojiler gibi öncü ve ileri
teknolojilere dayal› mesleklere uyum
sa¤lanamad›¤› takdirde ülkemizin kalk›n-
mas› frenlenecektir.

Temel Mesleki E¤itimin Yap›land›-
r›lmas› 
Temel mesleki e¤itimin yeniden yap›lan-
d›r›lmas› gereklidir. 
Temel mesleki e¤itim ifl hayat›n›n talebi
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ile uyumlu olarak bir meslek alan›nda ifle
girifl için gerekli asgari mesleki davran›fl-
lar› kazand›rmay› amaçlar. Temel mesle-
ki e¤itimde derinlik de¤il, mesleki ge-
nifllik esast›r. Mesleki derinlik bireyin bir
dalda uzmanlaflmas›n› ifade etmektedir.
Mesleki uzmanl›k e¤itimi, ça¤dafl mesle-
ki e¤itim sistemlerinde ileri meslek e¤i-
timinin ifllevi olarak kabul edilmektedir.
Bireyin bir dalda e¤itimi bilimin ve tek-
nolojinin h›zl› de¤iflmesine
dayal› olarak istihdamda ve
bireyin de¤iflime uyumunda
güçlükler yaratmaktad›r. Bi-
reyin bir meslek alan›nda
temel mesleki yeterlilikleri
kazanmas› ona istihdamda
esneklik ve de¤iflikliklere
uyum gücü kazand›rmakta-
d›r.8

Temel mesleki e¤itim, orta-
ö¤retim (lise) kademesinde
yayg›n biçimde uygulan-
maktad›r. Ortaö¤retim ça¤›
gençli¤i, AB ülkelerinde
a¤›rl›kl› olarak temel mesle-
ki e¤itime yönlendirilmek-
tedir. Türkiye’de de kalk›n-
ma planlar›nda, ortaö¤reti-
min mesleki e¤itim a¤›rl›kl›
olarak yap›land›r›lmas› he-
deflenmifltir. Türkiye’nin
uzun dönemli hedefi, ortaö¤retim ö¤-
rencilerinin yüzde 35’inin genel liseler-
de, yüzde 65’inin ise meslek liselerinde
ö¤renim görmesidir. Günümüz Türk or-
taö¤retim sisteminde ise tam tersi bir
durum söz konusudur.9

Ortaö¤retim kademesinde genel ve mes-
leki e¤itim kurumlar›na devam eden ö¤-
renci yüzdelerinde AB ülkeleri aras›nda
anlaml› farkl›l›klar vard›r. AB ülkeleri or-
talamas›, ortaö¤retim kademesinde ge-
nel e¤itim kurumlar›nda ö¤retim gören-
lerin yüzde 41, mesleki e¤itim kurumla-
r›nda ö¤renim görenlerin ise yüzde
59’luk bir a¤›rl›¤› oldu¤unu göstermekte-

dir. AB ülkelerinde ortaö¤retim kademe-
sinde, mesleki e¤itim a¤›rl›kl› bir yap›lan-
d›rma vard›r. 

E¤itim Programlar› 
Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez örgütünde
ortaö¤retim kademesinde mesleki e¤i-
timden sorumlu üç Genel Müdürlü¤e
ba¤l› mesleki ve teknik liselerin uygula-
makta olduklar› e¤itim programlar› “te-

mel mesleki e¤itim” yönünden incelendi-
¤inde özetle afla¤›daki sonuçlara ulafl›l-
maktad›r. 

E¤itim programlar›n›n tan›mlanmas›nda
uyumsuzluklar bulunmaktad›r. 
Programlar›n bir k›sm› temel mesleki e¤i-
tim özelli¤i göstermemektedir. 

Meslek liseleri ve teknik liselerin uygula-
d›¤› programlar›n bir k›sm› birbirinin tek-
rar› niteli¤indedir. 
Ortaö¤retim kademesinde uygulanacak
mesleki e¤itim programlar›n›n günümüz
ihtiyaçlar› dikkate al›narak yeniden yap›-
land›r›lmas› yararl› görülmektedir. 

Ortaö¤retim kademesinde meslek e¤iti-
mi, bir dal e¤itimi de¤il, bir alan e¤itimi
olarak yap›land›r›lmal›d›r. 
Ortaö¤retim kademesinde mesleki e¤i-
tim programlar›n›n temel mesleki e¤iti-
me göre yap›land›r›lmas›n›n iflletmelerde
beceri e¤itimine de olumlu yans›malar›
olacakt›r. 

Halen ç›rakl›k, mesleki, teknik ve lise
sonras› e¤itim kategorilerinde e¤i-
timi sürdürülen meslek say›s› sis-
tem bütünlü¤ü içinde günün ihti-
yaçlar›na göre azalt›larak rasyonali-
ze edilmelidir. 
E¤itim programlar› bilgi ve iletiflim
teknolojileri, yabanc› diller, sorun
çözme, karar verme, giriflimcilik,
ekip çal›flmas›, yenilikçilik, yarat›c›-
l›k, toplam kalite gibi iflletme bek-
lentilerine cevap verecek unsurlar›
da kapsamal›d›r. 
Mesleki e¤itimin 1.y›l›nda uygula-
nan program, ö¤rencilere meslek-
lerini 2.y›l›n sonunda seçme flans›
vermek için, ayn› olmal›d›r. 

3. ve 4.y›llardaki programlar›n belir-
li bir bölümü yerel ihtiyaçlara uy-
gun olmal› ve okullar bunlar› sosyal
taraflar›n dan›flmanl›¤› ile belirle-
meye yetkili olmal›d›r. 

Aç›lacak bölümler de yerel ihtiyaç analizi-
ne dayanmal›d›r. 

E¤itim programlar› ve e¤itim standartlar›,
meslek standartlar›yla ba¤lant›l› olarak
Avrupa Birli¤i standartlar› dikkate al›na-
rak belirlenmelidir. 

E¤itim programlar› verimlilikleri aç›s›n-
dan de¤erlendirilmeli, modüler ve esnek
yap›da gelifltirilmelidir. Bireyin yarat›c›l›k
kapasitesini art›rmak hedeflenmelidir. 
Programlar›n haz›rlanmas›nda, belirlene-
cek çerçeveye göre, yerel ihtiyaçlar› karfl›-
layabilecek program yap›s› esas olmal›d›r.
Modüler ve kredilendirmeye dayal› prog-
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ram yap›s› ile dikey ve yatay geçifllerde
gerekli esneklik sa¤lanmal›d›r.

Mesleki Yöneltme ve 
‹flgücü Talebi 
Bireyin yapt›¤› iflin onun ekonomik, sos-
yal ve psikolojik durumuna anlaml› etki-
leri olmaktad›r. Bireyin ilgi ve yetenekle-
ri ile iflin gerektirdi¤i özellikler aras›nda-
ki uyum, bireyin ifle karfl› motivasyonun-
da ve ifldeki baflar›s›nda da etkili olan
faktördür. Meslek seçiminin isabetli ol-
mas› bireyin kendi ilgi ve yetenekleri ile
iflin gerektirdi¤i nitelikleri tan›mas› ile
mümkündür. Bireyin ilgi ve yetenekleri-
nin belirginleflmesi için zorunlu e¤itim
süresi uzat›lmakta, bireye kazand›r›lan
e¤itsel yaflant› zenginlefltirilmekte, prog-
ramlarda seçmeli derslere yer verilmek-
te, rehberlik hizmetleri güçlendirilmek-
te ve yayg›nlaflt›r›lmaktad›r. 

Ülkemizde mesleki yönlendirme, ilkö¤-
retimin ikinci devresinde (6-8 s›n›flar)
bafllamakla birlikte, bu dönemde uygu-
lanan e¤itim programlar› mesleki yön-
lendirme yönünden yeterli de¤ildir.
Rehberlik hizmetleri de bireye isabetli
meslek seçimi yapmas› yönünden yeter-
siz kalmaktad›r. 

Mesleki e¤itimin gelifltirilmesi ve bu
okullara gidecek ö¤rencilerin bilinçli bir
flekilde seçim yapabilmeleri için mesleki
rehberlik ve dan›flmanl›k hizmetleri ge-
lifltirilmelidir. 
‹flgücü arz› ile iflgücü talebi aras›ndaki
niteliksel uyuflmazl›k devam etmekte-
dir. 
Mesleki ve teknik e¤itim kurumlar›n›n
etkinli¤i, yetifltirdi¤i becerili ve teknik ifl-
gücünün, iflgücü piyasas›n›n talepleriyle
nitelik ve nicelik yönünden uygunlu¤u
ile orant›l›d›r. ‹flgücü piyasas›n›n iflgücü
talebi ekonomik ve teknolojik geliflme-
lere göre de¤iflmektedir. Bu nedenle ifl-
gücü piyasas› iflgücü talebinin sürekli ve
düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir.
‹flgücü piyasas› teriminden yaln›zca Ül-
kemiz iflgücü piyasas› anlafl›lmamal›d›r.
‹flgücü piyasas› analizinde AB, bölgemiz
ve dünya iflgücü piyasas›ndaki geliflme-
lerin de dikkate al›nmas› gerekmekte-
dir. 

Örgün ve yayg›n mesleki ve teknik e¤i-
tim kurumlar›nda uygulanan e¤itim
programlar›, bu programlarla yetifltirilen
becerili ve teknik iflgücü ile iflgücü piya-
sas›n›n ihtiyaçlar› aras›nda nitelik ve ni-
celik yönünden bir uyum görülmemek-

tedir. Bu durumun genelde mesleki e¤i-
time olumsuz etkileri olmaktad›r. ‹fllet-
melerde beceri e¤itimi de belirtilen du-
rumdan olumsuz yönde etkilenmekte-
dir. Hangi mesleklerin hangi seviyede
yetiflkinlik gerektirdi¤i, e¤itim talebinin
örgün ve yayg›n hangi e¤itim kurumla-
r›nda etkili olarak karfl›lanabilece¤i be-
lirlenmelidir. Bu durum uygulanan mes-
leki ve teknik e¤itim programlar›n›n ye-
niden tan›mlanmas›n› gerektirecektir. 

Yaflam boyu e¤itim kapsam›nda yetifl-
kin e¤itimine önem verilmeli ve AB ül-
kelerinde oldu¤u gibi çeflitli teflvik un-
surlar› ile teknolojik geliflmeye uygun
iflgücü e¤itimlerine öncelik tan›nmal›-
d›r. Meslek e¤itiminin karar, uygulama
ve denetleme aflamalar›nda ifl dünyas›,
sendikalar, meslek kurulufllar› ve gö-
nüllü kurulufllar›n etkin kat›l›m› sa¤lan-
mal›d›r. Beceri e¤itimi ve ifl deneyimle-
rinin önce meslek kurslar›nda, sonra
da yak›n iflbirli¤i ile iflletmelerde kazan-
d›r›lmas› esas al›nmal›d›r. Bu koordi-
nasyon sonucunda gerçekleflen e¤itim
ve istihdam ba¤lant›s› yasal olarak da
kurulmal›d›r.
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Ça¤dafl dünyada, ortaö¤retim sistemi
“genel” ve “mesleki teknik e¤itim” flek-
linde düzenlenmifl, bunun yaklafl›k ola-
rak % 30 unu genel lise, % 70 ni de mes-
leki teknik e¤itim oluflturacak flekilde
hedef konulmufl, bu her iki kesimin de
fonksiyonlar› belirlenmifl, sonra da bu
hedefe ulaflmak amac›yla, bu kesimlerin
hem süreci, hem de sonucu cazip hale
getirilmifltir. Böylece hem genel liselere
ve onun ileri aflamas› olan fakültelere
yönelenler rahatlam›fl, hem de mesleki
teknik e¤itim ve onun ileri aflamas› olan
“sanayi, hizmet ve biliflim sektörleri” ka-
lifiye ara eleman ihtiyac›n› karfl›lama im-
kân› bulmufltur. Bunun sonucu olarak
da o dünyada üniversite ve teknoloji
enstitüleri rahatl›kla fonksiyonlar›n› icra
edebilmifller, sanayi, hizmet ve biliflim
sektörleri, söz konusu kalifiye ara ele-
manlarla kaliteli üretim ve geliflme kay-
detmifller, baz› istisnalar hariç, insanlar
kendilerine uygun ifl bulmufllar, o ülke-
ler de geliflmifllerdir. 

Fakat Ülkemizde durum aksinedir. ‹lk
bak›flta bizde de ortaö¤retim, “genel” ve
“mesleki teknik e¤itim” format›nda dü-

zenlenmiflse de, yanl›fl ve eksik uygula-
malardan dolay›, ça¤dafl dünyadaki
oranlar›n tersi bizde gerçekleflmifltir. Za-
ten % 30-35 civar›nda olan mesle-
ki teknik e¤itim, hem kurumsal
olarak, hem de ö¤renci baz›nda,
sanayi ve hizmet sektörlerini esas
alarak de¤il, genel lisede imifller
gibi, çeflitli fakülteleri hedefleye-
rek e¤itim ö¤retim yapmaktad›r-
lar. Böylece, o okullarda okuyan
ö¤renciler sanayi, hizmet ve bili-
flim sektörlerinin ihtiyaçlar›na gö-
re haz›rlanmak yerine, üniversite
ve fakültelere yönelmenin gayreti-
ne düflüyorlar. Bu ise, hem mesle-
ki teknik e¤itimi felç etmekte,
hem genel liseleri bo¤makta, hem
üniversite ve fakülteleri ifllevsiz
hale getirmekte, hem de sanayi,
hizmet ve biliflim sektörlerini at›l›m ya-
pamaz duruma sokmaktad›r. Bu kaos
ortam›nda milyonlarca gencimiz heba
olup gitmekte ve di¤er s›k›nt›lar günden
güne artmaktad›r. Pek çok etkili ve yet-
kili insan da bu durumu, büyük ölçüde,
üniversiteye girifl sistemimizdeki kat sa-
y› sorununa ba¤lamaktad›r.

Önce flunu arz edeyim ki, çok önemli bir
haks›zl›k ve sorun olan  üniversiteye gi-
rifl sistemimizdeki kat say› sorunu mu-

hakkak çözümlenmelidir. Bu flartt›r. Fa-
kat sadece bu sorun çözümlense de çö-
zümlenmese de, mesleki teknik e¤itimi-
mizin sorunlar› devam edecektir. Çünkü
sorunun asl› orada de¤il, baflka alanlar-
dad›r. O da, “mesleki teknik e¤itimin ca-
zip hale getirilememesinde” yatmakta-
d›r. Daha önce de belirtildi¤i gibi, ça¤-

Bilgi Ça¤›na Girerken Ülkemizde

Meslekî Teknik E¤itim,
Sorunlar› ve Çözüm Önerileri
Meslek Yüksekokullar›, 1981 y›l›nda üniversitelere devredilmifl ve bu devir iflleminden sonra, ciddi bir
at›l›m yaflanm›flt›r. Nitekim o at›l›mlarla, 1982-83 ö¤retim y›l›nda 54 olan okul say›s›, 2004-2005
ö¤retim y›l›nda 469 rakam›na; 13170 olan ö¤renci say›s›, 475838’e; 480 olan ö¤retim eleman› say›s›
ise 5307’ye; 229 olan program say›s›, 2000-2001 ö¤retim y›l›nda 970’e ulaflarak ciddi geliflmeler

sa¤lanm›flt›r. Fakat bu say› art›fl›na karfl›l›k, bu okullar›n günümüzde pek çok sorunu bulunmaktad›r.
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Meslek Yüksekokullar›nda uygulanan
programlar, “E¤itimde Program Gelifl-
tirme” tekni¤ine göre sürekli gelifltiri-
lip dinamik ve ça¤dafl tutulmal›d›r. Ül-
kemizdeki meslekî teknik e¤itimin, so-
runlar›na gerçekçi, ça¤dafl, bilimsel ve
uygulanabilir çözümler üretmek için, il-
gili taraflar›  ortak bir platformda bir
araya getirecek olan bir Milli E¤itim
fiuras›’n›n toplanmas›na ihtiyaç var.



dafl dünya ortaö¤retimin % 30 unu ge-
nel lise, % 70 ni de mesleki teknik e¤iti-
mi oluflturacak flekilde ayarlamay›, an-
cak o alanlar› cazip hale getirerek sa¤la-
m›flt›r. Tabiidir ki bunu yapmak kolay ol-
mam›flt›r. Bizde ise bu sa¤lanamam›flt›r.
Öte yandan bir ülkede kalk›nma, do¤al
altyap›, maddi altyap›, personel altyap›s›
ve kurumsal altyap›n›n uygun ve haz›r
olmas› ve bunlar›n üzerinde ça¤dafl bilgi
ve sermaye birikimi ile yaray›fll› ham-
maddenin ça¤dafl bir anlay›flla yat›r›m ve
üretime dönüfltürülmesiyle gerçekleflir.
Bunlar, pazarlama ve ar-ge çal›flmalar›yla
da sürekli desteklenmelidir. Bunlardan
birisini ya da birkaç›n› ihmal eden, eksik
b›rakan veya gözden kaç›ran ülkeler,
kalk›nma ve geliflme hedefine ulaflmak-
tan o oranda uzaklaflm›fl ve geri kalm›fl
olurlar. Kalk›nma, ilerleme ve geliflme,
bu temel unsurlar›n harmonik bir tarzda
ve yerli yerinde, ama sürekli kullanmak-
tan geçer. 

Geliflme ve ilerlemenin temel unsurlar›
diyebilece¤imiz bu ö¤elerden, personel
altyap›s› ö¤esinin, bunun içinde de “ka-
lifiye ara eleman”›n  elde edilmesi, gelifl-
tirilerek ça¤dafl ve dinamik tutulmas›,
bafllayan ama bitmeyen, uzun ve yorucu
bir e¤itim sürecini gerektirmektedir.
Bunun için ülkeler önce, geliflme ve iler-
leme için, di¤erlerinin yan›nda bu temel
ö¤enin “olmazsa olmazl›¤›n›” kabul et-
meli, sonra bunun eksikli¤ini sürekli
hissetmeli ve var olan bu eksikli¤i gider-

mek için bitmeyen bir çaba içerisinde
olmal›d›rlar. Sonra kuramdan uygulama-
ya kadar, çok ciddi teoriler, projeler ve
uygulama teknikleri gelifltirmek ve bun-
lar› sürekli ça¤dafl tutmak zorunda ol-
duklar›n› hiç unutmamal›d›rlar. Bunla-
r›n yan›nda çok ciddi bir finansman des-
te¤i ile bu eksikli¤in giderilebilece¤ini,
dolay›s›yla her kademedeki mesleki tek-
nik e¤itime ciddi desteklerin verilmesi
gerekti¤ini de bilmek flartt›r.  

Bu çerçeveden Ülkemize bakt›¤›m›zda,
uzun zamandan beri, e¤itim sistemimi-
zin, çözümlenmeyi bekleyen önemli ve
temel sorunlar›n›n oldu¤unu görürüz.
Bunlardan kalk›nma ve geliflmemizi de
etkileyen önemli sorunlardan birisi de,
bafll› bafl›na bir sorun olan mesleki tek-
nik e¤itim sistemimizdir. Bilhassa Ülke-
mizde mesleki teknik e¤itimle, e¤itim
sistemimizin bütününün düzelmesi ve
mesleki teknik e¤itimle, kalk›nma ve ge-
liflmemizin gerçekleflmesi aras›nda do¤-
rudan ve karfl›l›kl› iliflkiler vard›r. Bunlar-
dan birisinin sorunlar› çözülürse, di¤er-
leri de bundan olumlu olarak etkilene-
cektir.    

Kanaatime göre, reform niteli¤inde ya-
p›lacak baz› çal›flmalarla, kalifiye ara ele-
man yetifltiren mesleki teknik liseler ve
meslek yüksekokullar› kuvvetlendirilir
ve cazip hale getirilirlerse, ça¤dafl dün-
yada oldu¤u gibi, bizde de ortaö¤retim-
de, genel ve mesleki teknik liseler aç›-

s›ndan tafllar yerine oturur; üniversite ve
fakülteler ifllevlerini yerine getirir; sana-
yi, hizmet ve biliflim sektörleri at›l›m
yapma¤a bafllar; insan›m›z rahatlar ve
Ülkemiz kalk›nma yoluna girer. Söz ko-
nusu reform niteli¤indeki bu çal›flma, 
a- Mesleki teknik lise ve meslek yükse-
kokullar› alanlar›ndaki program gelifltir-
me çal›flmalar›n›; 
b- Ö¤retmen yetifltirme ve sanayi, hiz-
met ve biliflim sektörlerindeki hizmet-içi
e¤itimlerle onlar›n derinleflmesini sa¤la-
ma çal›flmalar›n›;
c- Genel olarak mesleki teknik liselerin
ve meslek yüksekokullar›n›n ö¤rencile-
rinin, e¤itim sürecinde ve sonras›nda
dikkatlerini sanayi, hizmet ve biliflim
sektörlerine çevirme ve oralarda hem
geleceklerini arama, hem de derinlefle-
cekleri yer olarak oralar› görmelerini
sa¤lama çal›flmalar›n›; 
d- Sanayi, hizmet ve biliflim sektörlerin-
de kendini yetifltirmifl, deneyimli yöneti-
cilerin, hem bilgi ve becerilerinden ya-
rarlanmak, hem de oralar›n, bu okullar-
dan beklentilerini ilk elden almak ama-
c›yla ders vermelerini sa¤lama çal›flmala-
r›n›;
e- Mesleki teknik liselerin, ve meslek
yüksekokullar›n›n sanayi, hizmet ve bili-
flim sektörleri ile program, ders ve pra-
tiklerde antlaflma sa¤lama çal›flmalar›n›; 
f- Yine mesleki teknik liselerin, ders
araç-gereçleriyle, atölyelerinin ça¤dafl-
laflt›r›labilmesini sa¤lama çal›flmalar›n›;
g- Ve meslek yüksekokullar›n›n ö¤renci
ve mezunlar›n›n özlük haklar›n› iyilefltir-
me çal›flmalar›n› kapsamal›d›r.

Elinizdeki bu çal›flman›n amac›, çal›flan
düz iflçiyle, nezaret ve kontrol eden tek-
nik kadro aras›nda yer alan ve bir örgün
e¤itim program› sonucunda mesleki for-
masyon edinmifl bulunan personel anla-
m›nda “kalifiye ara eleman” yetifltiren
örgün mesleki teknik e¤itim kurumlar›,
yani ilkö¤retim, ortaö¤retim ve meslek
yüksekokullar›n› ele al›p, onlar›n sistem-
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lerine özgü sorunlar›n› saptamak ve çö-
züm önerileri üretme¤e çal›flmakt›r. Bu
çerçevede ele al›nacak ilk sorun, mesle-
ki teknik e¤itime ne zaman bafllamak ge-
rekti¤i hususudur. Bize göre mesleki
teknik e¤itim, ilkö¤retimde flu çal›flma-
larla bafllamal›d›r: 

I- ‹lk Ö¤retim Döneminde
Genel ve Mesleki Teknik
E¤itim: 

Ö¤retim kademelerinin her birinden ge-
çiflte, ifl ve mesleklere yönelik okul seçi-
mi yapmak zorunlulu¤u ortaya ç›kar. Bu
seçim, ö¤rencinin ve yak›n çevresinin
hem çocuk ve gencin özellikleri hakk›n-
da, hem de ifl ve meslekler hakk›nda bil-
gi ve görgülerinin gelifltirilmesini zorun-
lu k›lmaktad›r. Bunun yo¤un bir flekilde
yafland›¤› dönem, ilkö¤retim okullar›n›n
bitirildi¤i dönemdir. Bu aç›dan, ilkö¤re-
tim döneminde, genel ve mesleki teknik
e¤itime haz›rl›k olarak flu iki çal›flman›n
muhakkak yap›lmas› gerekir: 
A- Ö¤rencilerin ilgi, yetenek ve kabili-
yetlerinin, bunlar içerisinde de ba-
flat/bask›n olanlar›n›n ortaya ç›kar›lmas›
ve tespit edilmesi gerekir. ‹lkö¤retimin
ikinci yar›s›, ö¤rencilerin çocukluktan ç›-
k›p, ergenlik devresine girdikleri dö-
nemdir. Bu dönemde ö¤rencilerin, ön-
ceden varolanlar›n›n yan›nda, yeni yeni
ortaya ç›kma¤a bafllayan ilgi, yetenek ve
kabiliyetleri vard›r. Bu ilgi, yetenek ve
kabiliyetlerin, bunlardan da baflat/bas-
k›n olanlar›n›n belirlenmesi son derece
önemlidir. Bu görev, okullardaki reh-
berlik servisleri ve ö¤retmenlerindir. 
B- Ülkemizdeki ana meslek alanlar›n›,
onlar›n e¤itim imkânlar›n›, mesleki tek-
nik ö¤retim programlar›n›, bugün ve ge-
lecekte bunlar›n, sosyo-ekonomik ve
statü yönünden kifliye kazand›racaklar›-
n› tan›tmak olmal›d›r. Bunun için ilkö¤-
retimin 7. ve 8. s›n›flar›nda, meslekleri
bu yönüyle tan›tan iki dönemlik bir ders
konmal›d›r. Bu dersin amac›, herhangi

bir alan›n gerektirdi¤i mesleki teknik
e¤itimi vermek de¤il, aksine, tüm mes-
lek alanlar›nda geçerli olan genel mes-
lek kültür ö¤elerini, bir bütünlük içeri-
sinde tan›tarak; ö¤rencileri, meslekleri
bilen, tan›yan ve onlara bilinçli olarak
yönelen insanlar durumuna getirmek ol-
mal›d›r. 

Böylece ilkö¤retim okulunu bitirirken,
ö¤rencinin yak›n çevresi ve kendisi,
hem kendi ilgi ve yeteneklerini, hem de
meslekleri yak›ndan ve gerçekçi olarak
tan›m›fl olurlar. Bu bilgi ile, ö¤rencinin
lisede hangi alan veya mesle¤e yönele-
ce¤i, daha gerçekçi olarak belirlenir.

II- Ortaö¤retim Döneminde
Meslekî Teknik E¤itim ve
sorunlar›:

A- Ortaö¤retim Döneminde Mesleki
Teknik E¤itimin Sorunlar›:
Ortaö¤retimde mesleki teknik e¤itimin
amac›, ö¤rencilerini, ilgi, yetenek ve ka-
biliyetlerine göre hayata haz›rlanm›fl,
kendisinin ve toplumun mutlulu¤una
katk›da bulunacak bir meslek sahibi ol-
mufl, yap›c›, üretici ve verimli kifliler ola-
rak yetifltirmektir. Bu amac›n gerçeklefl-
me derecesi, söz konusu okullar›n so-
runlar›n›n gerçekçi olarak saptan›p, çö-
zümlerinin de ça¤a uygun yöntem ve
yaklafl›mlarla üretilme derecesine ba¤l›-
d›r. fiimdi biz bunu yapma¤a gayret ede-
ce¤iz. Önce mesleki teknik e¤itimin so-

runlar›n›, inceleyelim. 

‹lk Sorun, genel ve mesleki teknik e¤i-
time karfl› toplumumuzun de¤er yarg›la-
r›n›n kar›fl›k (netleflmemifl) olmas›d›r.
Çünkü bu alan ve bu alanda düzenlen-
mifl olan e¤itim sistemi kar›fl›kt›r. Dola-
y›s›yla insanlar hem meslek liselerine
yöneliyorlar, hem de iyi bir “ara elemen”
olmay›, o alanda derinleflmeyi, veya yük-
selmeyi düflünmüyorlar. Toplumsal ve
“yap›sal” derinliklerdeki çeflitli tarihi ve
düflünsel nedenlerden dolay› insanlar,
bilerek veya bilmeyerek bu yanl›fll›¤a
düflmektedirler. Bu durum ise, hem in-
sanlar›m›z› mutsuz etmekte, hem top-
lumsal ihtiyaçlar›n yetesiye karfl›lanmas›-
n› engellemekte, hem de e¤itim sistemi-
mizi, fonksiyonlar›n› yerine getiremez
duruma düflürmektedir.

‹kincisi, mesleki teknik e¤itimde, ciddi
anlamda yaflanan planlama sorunudur.     
Ülkemizde bugüne kadar, mesleki tek-
nik e¤itimin planlanmas›na esas teflkil
edecek insan gücü ihtiyaçlar› ile ilgili ve-
riler elde edilememifltir. Bu durum,
mesleki teknik e¤itimin yeniden düzen-
lenmesinde, gelifltirilmesinde ve me-
zunlar›n›n istihdam›nda önemli sorunla-
ra neden olmaktad›r. 

Üçüncüsü, bu okullardaki bina ve tesis-
lerin yetersiz olufludur.

Dördüncü sorun, mesleki teknik e¤i-
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tim okullar›nda uygulanan e¤itim prog-
ramlar›n›n ça¤›m›za uygun olmamas›d›r.
Ülkemiz e¤itiminin genelinde oldu¤u gi-
bi, bu okullar›n programlar› hem kuram
a¤›rl›kl›d›r, hem de sanayi ve hizmet
sektörüne de¤il, genel lise e¤itimine dö-
nüktür.

Beflinci sorun, Okullar›m›zda finans-
man sorununun yaflanmas›d›r.

Alt›nc›s›, Sanayi ve hizmet sektörleriyle
gerekli iflbirli¤inin kurulamam›fl olmas›, 

Yedincisi, nicelik ve nitelik yönünden
ö¤retmen yetersizli¤i sorununun olma-
s›,

Sekizincisi, Ders araç-gereçlerinin ye-
tersizli¤i sorununun yaflanmas›,

Dokuzuncu sorun, Mezunlar›n istih-
dam sorunu yaflamalar›,

Onuncusu, Mezunlar›n›n yüksekö¤re-
time geçifl sorunu yaflanmalar›d›r. 

Bütün bu sorunlar, y›llardan beri, Ülke-
mizdeki mesleki teknik e¤itimin önün-
de duran ve onun geliflmesini engelle-
yen önemli faktörlerdir. Bunlar çözül-
meden mesleki teknik e¤itimimizin ge-
liflmesi mümkün de¤ildir. Peki bu so-
runlar nas›l çözülür, flimdi onlar› incele-
yelim.

B-Ortaö¤retimde 
Mesleki Teknik E¤itimin 
Sorunlar›na Yönelik
Çözüm önerileri:
Birinci öneri: Ülkemizde mesleki tek-
nik e¤itime karfl› toplumun de¤er yarg›-
lar›n›n kar›fl›k (netleflmemifl) olmas›n›n
sebepleri ciddi bir flekilde araflt›r›lmal›
ve ona göre yeni politikalar gelifltirilme-
lidir. Bize göre bu sebepler ve yap›lma-
s› gerekenler flunlard›r:
Bugünkü flartlar›yla, ifl bulma, iflinden
tatmin olma ve kazand›raca¤› sosyal
statü yönünden insanlar çocuklar›na
“mesleki teknik e¤itim” ald›rmay› pek
fazla istemiyorlar. 
Öyle ise, toplumsal hayat›n yani sanayi,
hizmet ve biliflim sektörlerinin en çok
ihtiyaç duydu¤u; mensuplar›n›n da “ifl
bulma, iflinden tatmin olma ve kazand›-
raca¤› sosyal statü yönünden” doyuma
ulaflaca¤› ve yukar›da belirtildi¤i gibi,
kalk›nman›n ve geliflmenin ana unsur-
lar›ndan birisi olan mesleki teknik e¤iti-
mi ve mezunlar›n› yeniden tan›mlamak,
bu alanda ciddi çal›flma ve yat›r›mlar ya-
parak onlar› birer cazibe merkezi hali-
ne getirmek gerekir. 

‹kinci öneri: Ülkemizde mesleki tek-
nik e¤itimin planlanmas›na esas teflkil
etmek üzere, hangi ifl kolunda, hangi
düzey ve nitelikte, ne kadar “kalifiye
ara eleman”a yani mesleki teknik e¤i-

tim mezununa ihtiyaç duyuldu¤u ve ge-
lecekte ne kadar ihtiyaç duyulaca¤›, ile-
riye yönelik projeksiyonlarla k›sa za-
manda belirlenmeli, belirlenecek bu
veriler ›fl›¤›nda da mesleki teknik e¤iti-
min bugünü ve gelece¤i planlanmal›-
d›r.

Üçüncü öneri: Bu okullar›n bina ve
tesislerinin, mesleki teknik e¤itimin
amaçlar›na hizmet edecek, okulun ve
çevrenin ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek
düzeye ulaflt›r›lmas› için gerekli yat›-
r›mlar ve çal›flmalar yap›lmal›d›r. 

Dördüncü öneri: Mesleki teknik lise-
lerde “e¤itimde program gelifltirme”
çal›flmalar› bafllat›larak, bu okullar›n
programlar›, ö¤rencilerine, sanayi, hiz-
met ve biliflim alanlar›nda hem bugü-
nün, hem de yar›n›n geliflen ihtiyaçlar›-
na cevap verecek temel bilgileri, kazan-
d›racak programlar haline getirilmeli-
dir. Bunun için de mesleki teknik e¤i-
tim okullar›n›n üst düzey yetkilileri, sa-
nayi, hizmet ve biliflim sektörlerinin
temsilcileri ve e¤itim bilimciler belli
aral›klarla bir araya gelerek program
gelifltirme çal›flmalar›n› koordine etme-
lidirler.

Beflinci öneri: Mesleki teknik e¤iti-
min finansman›na, hem kamu bütçesin-
den daha çok pay ayr›lmal›, hem de
özel sektörün, mesleki teknik e¤itim
alan›nda da okullaflma yoluyla hizmet
vermesi teflvik edilmelidir. Buna ek ola-
rak, Ülkenin sanayi bölgelerinde en-
düstri meslek liseleri ve teknik liseler,
endüstri ve sanayi sektörünün temsilci-
lerine; turizm bölgelerinde, turizm
meslek liseleri, bu alandaki sektör tem-
silcilerine; tar›m›n yo¤un oldu¤u alan-
larda, ziraat meslek liseleri de o alanda-
ki sektör temsilcilerine devredilmelidir.
Bu sektörler, söz konusu okullarda, Ba-
kanl›k kontrolünde e¤itim ö¤retim ya-
parak kendi kadrolar›n› yetifltirsinler.

ÇERÇEVE Aral›k 2005124

dosya E⁄‹T‹M / Meslekî Teknik E¤itim, Sorunlar› ve Çözüm Önerileri



Ayr›ca, bu hizmetten yararlanan sendi-
ka, oda, kifli, kamu ve özel sektör kuru-
lufllar›n›n katk› yapmalar› sa¤lanmal›-
d›r. Nitekim Avrupa’da, sendikalar, ilgi-
li iflletmeler, sanayi ve ticaret odalar› ile
yerel yönetimler, mesleki teknik e¤iti-
min finansman›na, büyük oranda katk›-
da bulunmaktad›rlar. 

Alt›nc› öneri: Mesleki teknik
liseler, sanayi, hizmet ve biliflim
alanlar›na ö¤renci yetifltiren
okullar; sanayi, hizmet ve bili-
flim kurulufllar› da, bu okullar›n
yetifltirdi¤i insanlara ifl veren
kurumlard›r. Dolay›s›yla bu
okullara yönelik olarak al›nacak
bütün kararlar› okul yöneticile-
ri, e¤itim bilimciler, sanayi, hiz-
met ve biliflim kurulufllar›n›n
temsilcileri birlikte vermelidir-
ler. 

Yedinci öneri: Mesleki teknik
e¤itimde belirlenmifl olan he-
deflere ulafl›lmas›, yeter say›da
ve iyi yetiflmifl ö¤retmenlerle
mümkün olacakt›r. Bunun için,
hem bu okullar›n ihtiyaç duyu-
lan alanlar›na iyi ö¤retmen yetifltirilme-
li, hem de ö¤retmenlerin, sanayi, hiz-
met ve biliflim alanlar›ndaki bilgi ve tec-
rübelerinin art›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
Bunlara paralel olarak, sanayi, hizmet
ve biliflim alanlar›nda tecrübe kazanm›fl
insanlar›n, mesleki teknik e¤itim siste-
mi içinde dan›flman, ö¤retmen, yöneti-
ci ve uzman olarak görev almalar› da
sa¤lanmal›d›r.

Sekizinci öneri: Arzu edilen “kalifiye
ara eleman”›n yetifltirilmesinde, sanayi,
hizmet ve biliflim sektörünün de¤iflen
ve geliflen flartlar›na uygun ders araç ve
gereçlerinin tespiti, tasar›m›, sa¤lanma-
s› ve kullan›ma haz›r hale getirilmesi
önemli flartlardan birisidir. Ayr›ca bu
husus, bir ülkede mesleki teknik e¤itim

vermenin asgari kofluludur.

Dokuzurcu öneri: Mesleki teknik lise
mezunlar›, kendi alanlar›nda veya uy-
gun bir alanda ifl bulamamaktad›rlar- ki
buralara yönelimin, az oluflunun önem-
li bir sebebi de budur. Bunun karfl›l›kl›
iki sebebi vard›r. Birincisi, okullar›m›-
z›n mezunlar›, ifl hayat›n›n beklentileri-

ni karfl›layam›yorlar; ikincisi de, Ülke-
mizdeki sanayi, hizmet ve biliflim sek-
törleri, “kalifiye ara eleman” aray›fl›nda
pek istekli görünmemektedirler. Öyle
ise, mesleki teknik lise üst kademe yö-
neticilerinin, sanayi, hizmet ve biliflim
sektörünün istek, beklenti ve ihtiyaçla-
r›na dönük programlar uygulamas› ge-
rekti¤ini; ifl dünyas›n›n da geliflme ve
kalk›nman›n, nitelikli insan gücüne
ba¤l› oldu¤unu düflünmesi flartt›r. Bu
iki yaklafl›m hayata geçirildi¤inde, mes-
leki teknik lise mezunlar› daha rahat ifl
bulmaya, sanayi, hizmet ve biliflim ku-
rulufllar› da geliflme ve kalk›nmaya bafl-
layacaklard›r.         

Onuncu öneri: Ülkemizde mesleki
teknik lise mezunlar› yüksekö¤retime

geçifl sorunu yaflamaktad›rlar. Esasen
mesleki teknik e¤itimde genel amaç,
“kalifiye ara eleman” yetifltirmektir. Do-
¤al olan›, bunlar›n ortaö¤retimi bitir-
dikten sonra, derinleflmek ve geliflmek
için “kendi alanlar›nda” yüksekö¤reti-
me yönelmeleridir. Bunun için, 1- Mes-
lek yüksek okullar› afla¤›da belirtece¤i-
miz flekilde, her yönden cazip hale ge-

tirilerek, ö¤rencilerin büyük
bir k›sm›n›n oraya yönelmesi
sa¤lanmal›d›r. 2- Ülkemizdeki
mesleki teknik liselerin yüksek
ö¤retimdeki “kendi alanlar›”
olarak belirlenmifl olan fakülte-
lerin say›lar› ve nitelikleri yeni-
den gözden geçirilmelidir.
Çünkü flu andaki uygulama, bu
okullar› dar bir alana hapsetmifl
durumdad›r. Örne¤in, sa¤l›k
meslek lisesi mezunlar›n›n t›p
fakülteleriyle; bilgisayar bölü-
münü bitirenlerin ayn› alandaki
mühendislik fakülteleriyle;
imam hatip lisesini bitirenlerin
sosyoloji, felsefe ve edebiyat;
ticaret lisesi mezunlar›n›n ifllet-
me fakülteleriyle iliflkilendiril-
meleri gibi konular üzerinde,

yeniden ve objektif olarak çal›fl›lmal›d›r. 

Burada flu hususlar›n da alt›n› çizmek
gerekmektedir: Önce insanlar, seçtik-
leri alan› bilerek ve isteyerek seçmeli ve
onu sevmelidirler. Bunun için yukar›da
belirtti¤imiz, ilkö¤retim döneminde ya-
p›lmas› gerekenlerin ne kadar önemli
oldu¤u bir defa daha ortaya ç›kmakta-
d›r. Sonra, ülkemizde mesleki teknik
e¤itim alan› cazip hale getirilmeye çal›-
fl›lmal›d›r; Üçüncü olarak da, seçip
yöneldi¤i halde, o alanla uyum sa¤laya-
mayan veya baflka alanlarda gözü olan
insanlar da, flartlar›n› yerine getirdikleri
takdirde, rahatl›kla baflka bir alana, ya-
tay ve dikey geçifl yöntemleriyle yönel-
me imkân›na sahip olabilmelidirler, ya-
ni önlerine engel konulmamal›d›r. 
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III- Meslek Yüksek 
(Önlisans) Okullar›nda
Mesleki Teknik E¤itim ve
Sorunlar›: 

A-  Meslek Yüksek Okullar›n›n
Fonksiyonlar› ve Önemi:

Yüksekö¤retim uygulamalar›n›n iki y›l
sürenlerine meslek yüksek (önlisans)
okullar› denmektedir. Ülkemizde mes-
lek yüksekokullar›, yeni bir kapasite
oluflturarak hem lisans programlar›n›n
önündeki y›¤›lmalar› önlemek, hem ar-
tan yüksekö¤renim talebini karfl›layarak
e¤itim imkânlar›n› geniflletmek; hem Ül-
kemizin tar›m, ticaret, sanayi, hizmet ve
biliflim alanlar›n›n de¤iflen ve geliflen ih-
tiyaçlar›na cevap verecek kalifiye ara ele-
man ihtiyac›n› karfl›lamak, hem de top-
lumsal geliflmeyi yayg›nlaflt›rmak üzere
kurulmufllard›r. Ça¤dafl dünyada meslek
yüksekokullar›n› bitirme oran› %52’, biz-

de ise, ancak %17’dir.
Meslek yüksekokullar›, gelece¤imiz aç›-
s›ndan son derece önemli okullard›r.
Özellikle Hükümetimizin son y›llarda
yapmakta oldu¤u ciddi, planl› ve kararl›
çal›flmalar› sonucu, Ülke ekonomisinin
düzelmeye bafllamas›; tar›m-hayvanc›l›k,
ticaret, sanayi, e¤itim, sa¤l›k, turizm, bi-
liflim ve di¤er hizmet alanlar›ndaki yat›-
r›mlar›n kapasitesini art›r›p ciddi istih-
dam alanlar› oluflturma¤a bafllamas›
beklenmektedir. 
Ayr›ca, meslek yüksekokullar›, kalifiye
iflgücü ihracat›m›z ve bu yönde dünyaya
aç›lmam›z aç›s›ndan da çok büyük bir
önem arz etmektedir. Önümüzdeki 5-10
y›l içerisinde Avrupa, Uzakdo¤u, Orta
Asya ve A.B.D. gibi dünyan›n çok ciddi
geliflme gösterme¤e aday bölgelerinde,
kalifiye ara elemana büyük bir ihtiyaç
duyulaca¤› aç›kt›r. E¤er biz bugünden,
ça¤dafl anlamda iyi bir haz›rl›k yaparsak,
yetifltirece¤imiz kalifiye ara elemanlarla

oralarda da ciddi anlamda istihdam ya-
kalama imkân›na kavuflabiliriz. 
Gerçekleflmesine kesin gözüyle bak›lan
yukar›daki beklentiler nedeniyle, önü-
müzdeki y›llarda kalifiye ara elemana da-
ha çok ihtiyaç duyulaca¤› aç›kt›r. ‹flte bu
beklentiden hareketle, meslek yükseko-
kullar›n›n önemi çok daha iyi anlafl›la-
cakt›r. 

B- Meslek Yüksek Okullar›n›n 
Sorunlar›:
Meslek yüksekokullar›, 1981 y›l›nda üni-
versitelere devredilmifl ve bu devir iflle-
minden sonra, ciddi bir at›l›m yaflanm›fl-
t›r. Nitekim o at›l›mlarla, 1982-83 ö¤re-
tim y›l›nda 54 olan okul say›s›, 2004-
2005 ö¤retim y›l›nda 469 rakam›na;
13170 olan ö¤renci say›s›, 475838’e; 480
olan ö¤retim eleman› say›s› ise 5307 ye;
229 olan program say›s›, 2000-2001 ö¤-
retim y›l›nda 970’e ulaflarak say›sal an-
lamda ciddi geliflmeler sa¤lanm›flt›r. Fa-
kat bu rakamlar›n gösterdi¤i okul, prog-
ram, ö¤retim eleman› ve ö¤renci say›la-
r›ndaki göreceli art›fla karfl›l›k, meslek
yüksekokullar›n›n günümüzde pek çok
sorunu vard›r. Önce bu okullar›n fonksi-
yonlar› anlafl›l›p, ça¤dafl dünyadaki gibi,
bir cazibe merkezi haline getirilememifl-
tir. Nitekim bu okullar›n pek ço¤unda
iki ya da üç ö¤renci bulunmaktad›r. Bu
kapasite düflüklü¤ünün yan›nda 142
okulda da hiç ö¤renci yoktur. Buna kar-
fl›l›k iyi durumda olanlar da mevcuttur.
Onun için bu okullar ele al›narak yeni-
den tan›mlanmal›, sorunlar› çözülerek,
toplumsal cazibe alan› haline getirilmeli-
dir. Bu sorunlar:
1- Ülkemizde meslek yüksekokullar›na
yönelifl ve ilgi, ça¤dafl dünyadaki önli-
sans okullar›na yönelifl ve ilgi gibi sa¤l›k-
l› de¤ildir. Okulun bileflenlerinde dahi
ciddi bir isteksizlik ve ilgisizlik söz konu-
sudur. 
2- Genel olarak bu okullar, üniversite
yönetimleri taraf›ndan kampus alan› d›-
fl›nda tutuluyor. Bu durum ise, meslek
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yüksekokullar›na “üniversite”nin bir bö-
lümü denmesini, ö¤rencilerinin de “üni-
versite havas›”n› soluyup, onu yaflayarak
geliflmelerini engelliyor 
3- YÖK ve üniversite yönetimlerinin,
meslek yüksekokullar›na, bak›fl› ve onla-
r› alg›lay›fl›nda sorunlar vard›r. 
4- Meslek Yüksekokulu e¤itiminde
okul, bina, atölye, laboratuar, ders araç-
gereç ve iç donan›m›yla ilgili sorunlar
had safhadad›r.
5- Ö¤retim eleman› temini, bunlar›n ni-
celik ve nitelik sorunlar› yaflanmaktad›r.
6- Okul ve ders programlar›n›n ça¤dafl
beklenti ve ihtiyaçlar› karfl›lamas› ve di-
namik tutulmas› çok önemli bir sorun-
dur.
7- Meslek Yüksekokulu mezunlar›n›n
sosyal statü, istihdam ve özlük haklar›na
yönelik sorunlar, y›llardan beri bir türlü
çözülememektedir. 
8- ‹fl dünyas›n›n beklenti ve tutumlar›
tahlil edilerek gerekli dersler ç›kar›lma-
m›flt›r.
9- S›ralanan sorunlar›n, bugüne kadar,
popülist ve k›sa dönemli politik at›l›m-
larla çözülece¤i san›lan yaklafl›mlar›n or-
taya ç›kard›¤› sorunlar, ifli daha karmafl›k
hale getirmektedir.  

C- Meslek Yüksekokullar›n›n 
Sorunlar›na ‹liflkin Çözüm 
Önerileri:
1- Ayd›n›, siyasetçisi, ö¤rencisi, velisi,
üniversite yönetimi, kamu ve özel sek-
tör yöneticisi ve bütün kesimleriyle top-
lumumuz, meslek yüksekokullar›n› ye-
niden tan›mlayarak ona bak›fl›n› de¤ifl-
tirmeli, gereken önemi vermeli ve ça¤-
dafl dünyadaki gibi, birer cazibe merkezi
haline getirme¤e çal›flmal›d›r. Çünkü bu
okullar, ça¤dafl dünyada oldu¤u gibi, bi-
zim Ülkemize de çok yararl› hizmetler
verebilecek birer e¤itim modelidir.   
2- Meslek yüksekokulu e¤itiminin, çok
önemli ifllevleri olan bir üniversite e¤iti-
mi oldu¤u dikkate al›narak, bu okulla-
r›n, üniversite kampüsleri içerisine al›n-

maya çal›fl›lmas›, en az›ndan teorik ders-
lerin üniversite kampus alan› içerisinde,
pratiklerin ise, o ders araç ve gereçleri-
nin bulundu¤u ortaö¤retim kurumlar›n-
dan birisinde yap›lmas› gerekir. Unutul-
mamal›d›r ki, 1952-74 y›llar› aras›nda fa-
aliyet gösteren tekniker ve yüksek tekni-
ker okullar›, ortaö¤retim düzeyindeki
mesleki teknik okullar›n ortam› içerisin-
de kurulduklar› ve “üniversite” kavra-
m›ndan yoksun kald›klar› için, ifllevlerini
yerine getiremeyip kapanm›fllard›r.
3- Y.Ö.K’te meslek yüksekokullar› ile il-
gili bir koordinasyon birimi kurulmal›-
d›r. Bu birimin görevi, araflt›rmalarla bu
okullar›n sorunlar›n› saptamak, çözüm-
lerine yard›mc› olmak, geliflmelerini sa¤-
lay›c› tedbirler almak, e¤itim ö¤retim fa-
aliyetlerinde birlik, beraberlik sa¤lamak,
standart belirlemek, bunlar› bilimsel öl-
çütlerle denetlemek olmal›d›r. Bünye-
sinde üçten fazla meslek yüksekokulu
bulunan üniversitelerin rektör yard›mc›-
lar›ndan birisinin, koordinasyon için bu
iflle görevlendirilmesi yap›lmal›d›r. 
4- Popülist yaklafl›mlar terk edilerek,
meslek yüksekokullar› prensip olarak
büyük yerleflim birimlerinin sanayi, hiz-
met ve ticaret bölgelerinde veya bu böl-
gelere çok yak›n mekanlarda kurulmal›,
ö¤rencilerinin sanayi, hizmet ve ticaret
bölgelerinde çok yo¤un bir pratik e¤itim
yapabilmeleri, bilgisayar ve yabanc› dil
ö¤renme imkanlar› dikkate al›nmal›d›r. 
5- Meslek yüksekokullar›n›n çok önemli
bir k›sm›, halen e¤itim ö¤retim faaliyet-
lerini, ilgili ortaö¤retim kurumlar›na
ba¤l› mesleki teknik liselerin binalar›nda

gerçeklefltirmektedir. Bu uygulama, 2.
maddedeki düflüncelerimiz sakl› tutul-
mak kayd›yla, kaynaklar›n etkin kullan›-
m› ve k›sa dönemde alt yap› problemle-
rinin hafifletilmesi bak›m›ndan olumlu
say›labilir. Ancak bu iflbirli¤ine o üniver-
sitenin de, okulun fiziksel donan›m›,
araç-gereçleri, laboratuar ve atölye mal-
zemelerinin temin ve bak›m› anlam›nda
ciddi katk› sa¤lamas› gerekir. Ayr›ca bu
okullara, o yörede ifl yapan, özellikle o ifl
kolundaki ifl yerleri, sanayi ve ticaret
odalar› ile yerel yönetimlerin de yard›m
yapmalar› sa¤lanmal›d›r.
6- Meslek yüksekokullar›ndaki ö¤retim
eleman› kadrosu, uygulanan program›n
evrensel ve yerel teorisini ve geliflme bo-
yutlar›n› ö¤renciye anlatacak olan ö¤re-
tim üyelerinden, o alandaki bilimsel ça-
l›flmalar›yla yeterlili¤ini kan›tlam›fl, o
mesle¤in teori ve prati¤ini içsellefltirip
onu yeniden üreterek ö¤renciye aktara-
cak ö¤retim görevlilerinden ve o mesle-
¤in yönelece¤i ifl kolunun inceliklerini
bilen, oralarda uzun y›llar yöneticilik
yapm›fl, yüksekokul mezunu, profesyo-
nel yöneticilerden oluflmal› ve bunlar bir
denge içerisinde dersleri vermelidirler.
7- Bu okullara, flu anda geçerli olan, yal-
n›z mesleki teknik lise mezunlar›n›n
al›nmas› uygulamas› ve ö¤rencilerin di-
key geçifl yapma haklar› aynen devam
etmelidir. 
8- Meslek yüksekokullar›nda uygulanan
programlar yerel, ulusal ve evrensel bil-
gi ve becerileri harmanlayarak ö¤renci-
lerine aktaracak, onlar› ça¤›n beklenti ve
ihtiyaçlar›na cevap verecek zenginlikte
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programlar olmal›d›r. Bu programlar,
“E¤itimde Program Gelifltirme” tekni¤i-
ne göre sürekli gelifltirilip dinamik ve
ça¤dafl tutulmal›d›r. 
9- Meslek Yüksekokulu mezunlar›na,
kamu sektöründe, kendi alanlar›nda, ifle
al›nacaklar aras›nda öncelik tan›nmal› ve
özlük haklar› bak›m›ndan da lise mezu-
nu ile üniversite mezunu aras›nda bir
noktadan de¤erlendirilip ifle bafllat›lma-
l›d›rlar.
10- Askerlik, lise mezunlar›na göre bu
okul mezunlar› için 1/3 oran›nda azalt›l-
mal›d›r. 
11- Bu okul mezunlar›ndan, kendi ala-
n›nda ifl yeri açma ve gelifltirme çal›flma-
s› yapanlara destek olmak maksad›yla
devlet, düflük maliyetli “iflletme” kredisi
vermelidir. 
12- Meslek Yüksekokulu mezunlar›n›
çal›flt›ran özel sektör kurumlar›na, me-
zun say›s›na paralel vergi ve S.S.K pirimi
indirimi gibi muafiyetler getirilmelidir
13- Bütün bunlar yap›l›rken belli bir
program çerçevesinde, bu okullara s›-
navs›z girifl hakk› ortadan kald›r›lmal›-
d›r. Bunun yerine, rekabetçi bir ortam›n
sa¤lanabilmesi için, ö¤renciler kendi
aralar›nda, kendi okul derslerinden s›-
nava tabi tutularak bu okullara al›nmal›-
d›rlar.

IV- Sonuç:
Yukar›da da görüldü¤ü gibi, Ülkemizde
mesleki teknik e¤itimin, geliflmesini en-

gelleyen pek çok temel sorun vard›r.
Mesleki teknik liseler ve meslek yükseko-
kullar›n›n bugünkü sosyo-ekonomik sta-
tülerinin de aç›kça gösterdi¤i gibi, bu so-
runlar›n çözümlenemeyiflinden dolay›,
ça¤dafl dünyan›n aksine, bizde mesleki
teknik e¤itime ra¤bet azalmakta, en az›n-
dan artmamaktad›r. Buna paralel olarak
da, her gün artan hizmet, sanayi ve bili-
flim sektörlerindeki kalifiye ara eleman
ihtiyac› karfl›lanamamakta, dolay›s›yla
hem bu alanlarda kalite, arzu edilen nok-
taya tafl›namamakta, hem de iflsizlik ora-
n› h›zla artmaktad›r. Üniversite önünde
ciddi y›¤›lmalar yaflanmakta; ortaö¤retim
sistemi, görevini hakk›yla yapamamakta;
bütün bunlar›n sonucu olarak ta huzur-
suzluk dalgalar› her gün biraz daha yük-
selmektedir. Bu sorunlar belli oldu¤u gi-
bi, çözümleri de bilinmektedir. Önemli
olan, ilgili kurulufllar›n bu sorunlara ve
onlar›n çözümlerine yo¤unlafl›p, yo¤un-
laflamamalar›d›r.
Söz konusu sorunlar›n çözümüne etki
edecek taraflar vard›r. Bunlar: 
1- Meslek yüksekokullar›n›n yap›land›r›l-
mas›, yerlerinin tespiti, program ve pra-
tiklerinin düzenlenmesi, ö¤retim ele-
manlar›n›n temini gibi hususlara yeni bir
bak›fl getirerek toplumda onlara yak›fl›r
bir sosyo-ekonomik statü kazand›rmakla
görevli olan Yüksekö¤retim Kurulu
ve üniversitelerin yönetimlerinin
temsilcileri,
2- Mesleki teknik e¤itimin program ve

pratikleri üzerinde, Ülkemizdeki sanayi
ve hizmet sektörlerinin beklenti ve ihti-
yaçlar›n› göz önüne alarak yeni düzenle-
meler yapmas› beklenen, dolay›s›yla bu
okullar›n gerçekten birer mesleki teknik
lise olma özelli¤ini yeniden kazanmalar›-
n› sa¤layacak olan Milli E¤itim Bakan-
l›¤›,
3- ‹kinci ve üçüncü maddedeki sebeple-
re ba¤l› olarak, bu okullara ve mezunlar›-
na pek fazla itibar edemez olan sanayi,
hizmet ve biliflim sektörlerine ait
kurumlar›n temsilcileri,
4- Sorunlar›n›n masaya yat›r›l›p çözümler
üretilmesini bekleyen mesleki teknik
lise ve meslek yüksekokullar›n›n
temsilcileri,
5- Ülkemizdeki mesleki teknik liseler ve
meslek yüksekokullar›n›n sorunlar›na
ça¤dafl, bilimsel ve uygulanabilir çözüm-
ler üretecek olan e¤itim bilimcilerdir.

Ülkemizdeki mesleki teknik e¤itimin, yu-
kar›da sayd›¤›m›z sorunlar›na gerçekçi,
ça¤dafl, bilimsel ve uygulanabilir çözüm-
ler üretmek için, isimlerini and›¤›m›z ta-
raflar›, bir platformda bir araya getirecek
olan bir M‹LL‹ E⁄‹T‹M fiURASI’n›n top-
lanmas›na ihtiyaç oldu¤u kanaatindeyim.
Toplanmas›na acil ihtiyaç olan bu Milli
E¤itim fiuras›, zaman bask›s› alt›nda ol-
mamal›d›r, ama zaman kayb›na da taham-
mülü yoktur. Gerekli bilimsel, teknolojik
ve uzman kadro alt yap›s› haz›rland›ktan
hemen sonra toplan›p (2006 kas›m ay›n-
da olabilir), yukar›da saptanan fonksiyo-
nunu yerine getirmelidir. 

fiunu unutmamak gerekir ki, Ülkemizde
mesleki teknik e¤itimle, e¤itim sistemi-
mizin bütününün düzelmesi ve mesleki
teknik e¤itimle, kalk›nma ve geliflmemi-
zin gerçekleflmesi aras›nda do¤rudan ve
karfl›l›kl› iliflkiler vard›r. Mesleki teknik
e¤itimin sorunlar› çözülürse, genel e¤iti-
mimiz ile kalk›nma ve geliflmemiz bun-
dan, çok büyük oranda olumlu olarak et-
kilenecektir. 



‹mam Hatipleri Bitirmek Ad›na 
Asl›nda Teknik E¤itim Bitirildi
MÜS‹AD Sektör Kurullar› Baflkan› Mehmet Akif Özyurt, ‹mam Hatipleri bitirmek ad›na, asl›nda Teknik
E¤itimin bitirildi¤ini ifade etti. Okullar›n 30 y›l öncesinin müfredat›yla e¤itim verdi¤ini belirten Özyurt,
flöyle devam etti; “Mevcut E¤itim sistemimiz, mesle¤ini bilimsel temellere dayal› olarak ö¤renmifl
Teknik ve Meslek Lisesi Mezunlar› yetifltirmek yerine, hiçbir meslekî bilgisi olmayan düz Lise
Mezunlar› üretecek flekilde tasarlanm›flt›r.”
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MÜS‹AD Sektör Kurullar› Baflkan› Meh-
met Akif Özyurt, meslek lisesi ç›k›fll› bir
ifladam›. Maçka Teknik Lisesi’nden
sonra meslekî tahsiline devam ederek,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makine Mü-
hendisli¤i’ni bitirmifl. Onunla da yetin-
meyip, ‹stanbul Teknik Üniversite-
si’nde yüksek teknolojiler ve robotik
sistemler konusunda master e¤itimi al-
m›fl. Böylesine sa¤lam meslekî bir alt-
yap›ya sahip olun-
ca, meslekî 

ve sektörel geliflmeyi kendine misyon
edinmifl. 

MÜS‹AD Sektör Kurullar› Baflkanl›¤› ya-
n›nda ‹TO Meclis Üyeli¤i görevini de yü-
rüten Mehmet Akif Özyurt, bulundu¤u
her ortamda ve yakalad›¤› her f›rsatta bu
misyonunun gere¤ini yerine getiriyor.
‹flte bu kapsamdan olmak üzere geçti¤i-
miz dönemde,  mezunu oldu¤u Maçka
Teknik Okullar› binas›n›n  müze yap›m›
amac›yla ‹stanbul Büyükflehir Belediye-

si’nce al›nmak istemesini ganimet bi-
lerek yine misyonu do¤rultusunda

bir ad›m atarak Milli E¤itim Baka-
n›’na bir mektup yazd›. Mektu-
bunda, okulunun al›nmas›n› al›-
flageldik flekilde protesto etmek
yerine, meslekî e¤itimin içinde
bulundu¤u durumu gözler önü-
ne serdi ve meslekî e¤itime yö-
nelik önerilerini s›ralad›. ‹mam

Hatipleri bitirmek ad›na asl›nda
Teknik E¤itimin bitirildi¤ini vurgu-
layan Özyurt’un konuyla ilgili mek-
tubunun genele flamil k›sm›n›

önemine binaen dikkatinize su-
nuyoruz: 

“Say›n Bakan›m,
Babas›, Menderes Döne-
minde  aç›lan (Gece) Tek-
nik Okullarda yetiflen ve

(di¤er iki kardefli ile birlikte) Maçka Tek-
nik Okullar›’ndan mezun olan bir vatan-
dafl olarak, Teknik E¤itimimizin bu gün-
kü durumundan fazlas› ile muzdarip ol-
du¤umu belirtmek istiyorum.  
Ben, Maçka Teknik Lisesi, Elektronik
Bölümü Mezunuyum. O dönemlerde
(1980’ler) okulumuza s›nav ile, en yük-
sek puanla, ö¤renci al›n›yordu ve piyasa-
da ‘Maçka Mezunu’ olmak bir ayr›cal›kt›.
Ne yaz›k ki bu gün, ‹mam Hatipleri bitir-
mek ad›na asl›nda Teknik E¤itim bitiril-
mifl durumdad›r. Mevcut E¤itim sistemi-
miz ise, maalesef, mesle¤ini bilimsel te-
mellere dayal› olarak ö¤renmifl Teknik
ve Meslek Lisesi Mezunlar› yetifltirmek
yerine, hiçbir mesleki bilgisi bulunma-
yan Düz Lise Mezunlar› üretecek flekilde
tasarlanm›flt›r. Bu durum ise, hiçbir mes-
leki bilgisi olmayan genç, fakat verimsiz,
bir büyük kitlenin do¤mas›na yol açm›fl-
t›r. Teknik ve Meslek Lisesi mezunlar›-
n›n üniversiteye girifllerinde uygulanan
katsay› eflitsizli¤i ise, mesleki okullara
baflvuran gençlerin kalitesinin ve say›s›-
n›n, büyük oranda düflmesine neden ol-
mufltur. Çocuklar›m›z, aileleri taraf›n-
dan, üniversiteye giremez korkusu ile
bu okullara yollanmamakta, zaten üni-
versiteyi kazanamayaca¤› düflünülen ço-
cuklar ise, ‘Bari bir meslek sahibi olsun’
mant›¤› ile, s›nav ile girme flart› da kald›-
r›ld›¤› için, bu okullara yazd›r›lmakta veMehmet Akif Özyurt

MÜS‹AD Sektör Kurullar› Baflkan›



mezun olabilenlerden maalesef birço¤u
da okuduklar› mesle¤i yapmamaktad›r.
Bu durum, hem milli servetin ve zama-
n›n heba olmas›na sebep olmakta, hem
de imalat ile u¤raflan bütün sektörleri-
nin s›k›nt›s›n› derinden hissetti¤i ara
eleman sorununun da h›zla artmas›na
neden olmaktad›r. Tak›m tezgah› üreti-
mi yapt›¤›m›z firmam›zda da, flu anda,
günümüzün teknolojik gereksinimleri-
ne uygun yetiflmifl ara elemana olan ihti-
yac›m›z, en büyük sorunumuz duru-
mundad›r. 

Meslekî E¤itimin Yeniden
Yap›land›r›lmas› 
Bu konudaki görüfllerimizi, afla¤›da, k›-
saca bilgilerinize sunuyor ve yard›mlar›-
n›z› talep ediyoruz. 

1. 21.Yüzy›lda, Dünya art›k Yüksek
Teknolojiler, Bilgi Teknolojileri, Robo-
tik Sistemler (Ben de bu konuda lisans
- master e¤itimi ald›m), Mikro / Nano
Teknolojiler, Yenilenebilir Temiz Ener-
ji Sistemleri (Hidrojen - Rüzgar vs) gibi
konulara yönelmektedir. ‹talya, Alman-
ya örneklerini incelersek, bu ülkelerde,
Teknisyen grubunun çok etkin bir
fonksiyon üstlendiklerini, teorik ve
pratik alt yap›y› teflkil ettiklerini, do¤ru
tezgah seçimi ve tezgahlar›n maksi-
mum verimle kullan›lmas›n›, kalite
kontrol sisteminin do¤ru çal›flabilmesi-
ni, uluslararas› sat›fllarda yerinde mon-
taj - yerinde e¤itim hizmetlerinin veril-

mesini sa¤lad›klar›n› görürüz. Dolay›s›
ile, Teknik E¤itimimiz, yeniden bir ya-
p›lanma sürecine sokulmal› ve günü-
müzün Teknolojik taleplerine uygun
flartlarda e¤itilmifl ara eleman yetifltiril-
melidir. Bu de¤iflim gerçeklefltirileme-
di¤i, hâlâ neredeyse 30 y›l öncesinin
müfredat› takip edildi¤i için, firmalar›-
m›z yo¤un olarak yetiflmifl kaliteli ara
eleman s›k›nt›s› çekmelerine karfl›n,
ö¤rencilerimiz, talepleri karfl›lamakta
yetersiz kald›klar›ndan, büyük oranda,
okuduklar› meslek alanlar›nda çal›fla-
mamaktad›rlar (Ayn› durum üniversite-
lerimizde de mevcuttur). Teknik E¤iti-
mimiz yeniden yap›land›r›l›r ise ancak,
Meslek Lisesi mezunlar›m›z, aranan ni-
telikli eleman haline getirilebilir ve bu
okullar›m›z tekrar eski cazibelerine ka-
vuflarak, üniversite kap›lar›ndaki y›¤›l-
malar azalt›labilir. 

2. En k›sa zamanda e¤itim sisteminin
yeniden gözden geçirilmesi ve katsay›
eflitsizli¤inin ortadan kald›r›lmas› sureti
ile, meslek liselerinin verimlili¤i de art-
t›r›larak, gençlerimizin yurt d›fl›nda ol-
du¤u gibi, %65’inin mesleki e¤itim ve-
ren okullarda, % 35’inin ise normal lise-
lerde e¤itim almas› sa¤lanmal›d›r. Aksi
taktirde, Teknoloji  Üreten insanlar ye-
tifltirmez isek, ne yaz›k ki, ciddi mana-
da “Teknoloji Müzesi” haline gelen bir
ülke olaca¤›z. 

Sayg›lar›mla arz ederim.”
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PERAKENDE sektöründe Flo, Polaris
Shop, Kinetix Shop ma¤azalar›yla faali-
yetg österen Ziylan Grubu, tezgahtar (sa-
t›fl temsilcisi) yetifltirmek için Mesleki E¤i-
tim Projesi bafllatt›. ‘Ö¤renci Sat›fl Dan›fl-
manl›¤› Program›’ ile ihtiyaç duydu¤u ye-
tiflmifl iflgücünü karfl›lamak isteyen Ziylan,
proje kapsam›nda, 8 y›ll›k temel e¤itimini
tamamlam›fl iflsiz gençlere kariyer imkan›
sa¤layacak. Projeye baflvuracak adaylar›n
temel e¤itimlerini tamamlam›fl olmalar›
ve 17 yafl›ndan gün alm›fl olmalar› gereki-
yor. 19 yafl›n› tamamlam›fl bay adaylarda
ise askerlik görevini tamamlam›fl olma
flart› aran›yor. Adaylar programa, ön mü-
lakat, psikoteknik test ve 2 ayl›k deneme
süresi ile kabul ediliyor. Bir yandan Milli
E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› Meslek E¤itim
okulunda e¤itim al›rken di¤er yandan
Grup fiirketlerine ait ma¤azalarda ifl de-
neyimi kazanma imkan› buluyorlar. ‹fllet-
me, kalite, sat›fl teknikleri, ayakkab›, ma-
¤azac›l›k gibi dersleri kapsayan program
üç y›l sürüyor. Üç y›l süresince ayn› za-
manda Ziylan Grup ma¤azalar›nda dene-
yim kazanacak ö¤renciler sosyal güvence
ile birlikte ücret ve sosyal yard›mlardan
da faydalan›yor. Ç›rakl›k Program›n› ta-
mamlayan ö¤rencilerden Mesleki Belge
almaya hak kazananlar Ma¤aza fiefi, Mü-
dür Yard›mc›s› gibi pozisyonlara terfi et-
me imkan› buluyor.

Ziylan’dan Gençlere
Meslekî E¤itim
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Doç. Dr. Davut Kavrano¤lu, ifl hayat›na
at›larak akademik çal›flmalar›n› piyasa
prati¤i ile sentezleyen ender flahsiyetler-
den birisi. fiirketi Teknobil’le, Bilgi Tek-
nolojileri (BT) sektöründe faaliyet gös-
teren Davut Kavrano¤lu’nun söyledikle-
ri  bu aç›dan  büyük önem arzediyor. Ay-
n› zamanda MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri
Sektör Kurulu Baflkan› olan Doç. Dr. Da-
vut Kavrano¤lu, günümüzde en önemli

ve stratejik alan haline gelen, ‘BT’yi, Tür-
kiye gibi geri kalm›fl ülkeler için, ‘Biricik
Kalk›nma F›rsat›’ olarak de¤erlendiriyor.
Davut Kavrano¤lu, “Türkiye’nin bu ko-
nuda çok yüksek bir potansiyeli vard›r
ve bu potansiyel ‘Krona’ ve ‘Bor’ maden-
lerine atfedilen önemden çok daha faz-
lad›r. E¤er biz teknoloji gelifltirmezsek,
bizdeki Krona veya Bor  madeni çak›l ta-
fl› fiyat›na bizden al›n›r ve bize 1,000 kat›

fiyatla mamul olarak
geri döner ve biz ha-
y›fland›¤›m›zla kal›r›z”
uyar›s›nda bulunuyor.
Çözüm olarak da BT
e¤itimiyle insan kay-
na¤›m›z›n nitelikli ha-
le getirilmesini öneri-
yor. Kavrano¤lu’na,
konuyla ilgili merak
ettiklerimizi sorduk;

Her y›l binlerce in-
san üniversite kap›-
lar›na y›¤›l›rken,
mezun olan mil-
yonlarcas› da vas›f-
s›z iflgücü olarak ifl-
sizler ordusuna ka-
t›l›yor. Buna karfl›-
l›k özellikle biliflim

sektöründe aranan nitelikte iflgücü
bulunam›yor.  Bu çeliflkiyi ortadan
kald›rmak için neler yap›labilir?
Öncelikle sektörün ismi ile ilgili bir dü-
zeltme yapmak isterim. Sektörün ismi
“Bilgi Teknolojileri (BT)” sektörüdür.
“Bilgi Teknolojileri”, elektronik sistem-
ler (buna bilgisayarlar ve her türlü ha-
berleflme cihaz› da dahildir), bu elektro-
nik sistemlerde çal›flan yaz›l›mlar, bu
elektronik sistemlerin birbiriyle haber-
leflmesini sa¤layan sistemlerin (Internet
ve GSM/GPRS/PSTN/uydu haberleflme
a¤lar› vs. de dahildir) tümüne verilen
isimdir.“Biliflim” ise uzun bir süreden
beri y›ll›k olarak düzenlenmekte olan bir
fuar›n ismidir. Biliflim ismi, sektörü do¤-
ru tan›tan bir isim de¤ildir.

Sorunuzda dile getirdi¤iniz problem ma-
alesef yayg›n olarak yaflanan bir prob-
lemdir. Ülkemizde bütün okullara “Bili-
flim Teknolojileri” s›n›flar› ve Internet
ba¤lant›s› kurulmas› önemli bir hedef
olarak ortaya konulmufl ve Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve Hükümetimiz bu hedefe va-
r›lmas› için büyük bir gayret göstermek-
tedir. Bu hedeflere var›lmas› nihayetin-
de belli say›da bilgisayar ve ilgili malze-
menin sat›n al›nmas› ve Internet ba¤lan-
t›s› sa¤lanmas› için gerekli yat›r›m›n ya-

‘Biricik Kalk›nma F›rsat›’n›
Kaç›rmamak ‹çin BT E¤itimi
Günümüzde en önemli ve stratejik alan haline gelen, ‘Bilgi Teknolojileri’ni,  Türkiye gibi geri kalm›fl
ülkeler için, ‘Biricik Kalk›nma F›rsat›’ olarak de¤erlendiren Doç. Dr. Davut Kavrano¤lu,  “Bilgi
Teknolojileri (BT) sahas›nda bir yerlere gelmek için çok yüksek miktarda yat›r›m ve çok uzun seneler
çal›flmak gerekmemektedir. Bu konuda en önemli kaynak yetiflmifl, genç insan potansiyelidir” 
diyerek, BT e¤itiminin önemini vurgulad›.

Doç. Dr. Davut Kavrano¤lu
MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Baflkan›

Ö z c a n  T O K E L
ozcan@ekocerceve.com 



p›lmas› için kaynak ayr›lmas›, yani para
ile mümkündür. Ama bu yap›lan yat›r›m
ve harcanan  para ne fayda sa¤layacakt›r
acaba? Bu soruya cevap olarak k›sa vade-
de maalesef çok olumlu bir öngörüde
bulunam›yorum. Acaba Milli E¤itim de
görevli kadrodan ne kadar› bilgisayar
kullanmas›n› biliyor? Bilgisayar› kullana-
rak faydal› bir ifl yapabilecek  e¤itime sa-
hip? Korkar›m ki al›nan malzeme büyük
ölçüde hiç kullan›lmadan oldu¤u yerde
eskiyecek veya sadece çocuklar›n “bilgi-
sayar oyunu oynamas›na” yarayan oyun-
caklar olacaklard›r. Bütün bu olumsuz-
luklara ra¤men yap›lan bu yat›r›m en
az›ndan Türkiye’nin her taraf›ndaki ö¤-
renci ve ö¤retmenlerin Bilgi Teknoloji-
leri ile temas etmesine vesile olacakt›r
ve konuya ilgi ve merak uyand›rmas› aç›-
s›ndan faydal› olacakt›r.

Bu proje ile  birlikte ve projenin bir par-
ças› olarak her okula bir Bilgi Teknoloji-
leri ö¤retmeni/rehberi atanabilse, kuru-
lacak bu s›n›flar ve yap›lan yat›r›m sade-
ce okullara de¤il bulunduklar› yöreye de
büyük fayda sa¤lar.  Bu ö¤retmen veya
rehberler, Endüstri Meslek Liselerinde
yayg›n olarak yetifltirilebilirler . Burada
tabii ki Meslek Liselerinin son y›llarda
içine düflürüldü¤ü olumsuz durumun
düzletilmesi ve mesleki e¤itime ilginin
yeniden kazan›lmas› flartt›r.
Özet olarak, Bilgi Teknolojilerinden ül-
kemizin e¤itim ve her sahada gerekli
fayday› sa¤layabilmemiz için bu konuda
mesleki e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas› flart-

t›r. Bunun sonucunda ifl gücünü e¤ite-
cek ö¤retmen/rehberler yetiflecektir. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›, ülkemizde
bilgisayar okur-yazarl›¤›n› art›r-
mak için önümüzdeki y›ldan itiba-
ren bilgisayar sertifikas› olmayan
ve bilgisayar bilmeyen ö¤retmen
aday›n›n müracaat›n› kabul etme-
yece¤ini aç›klad›. Teknolojiyi iyi
kullanan olmak yan›nda, ülkemi-
zin teknolojiyi üreten de olmas› ne-
ler yapmak gerekir?
Sorunuz uzun uzad›ya cevap vermeyi
hak eder bir stratejik öneme sahip. K›sa-
ca cevap vermeye çal›flay›m.
Burada k›saca genel olarak Bilgi Tekno-
lojilerinin önemi, konumland›r›lmas› ve
Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri için  cö-
mertçe para harcayan konumdan bir an
önce Bilgi Teknolojileri gelifltiren, üre-
ten, kullanan ve ihraç eden bir konuma
gelmesi  için at›lmas› gerekli görülen
ad›mlara k›saca de¤inece¤im.

Günümüz Türkiye’sinde öncelikli he-
def, Türkiye’nin ekonomik geri kalm›fll›-
¤›na son verilmesi ve ülkemizin uygar
ülkeler ile ayn› refah ve hayat standard›-
na ulaflt›r›lmas› olmal›d›r. Geliflmifl  bat›
demokrasilerini inceledi¤imizde bu ül-
kelerin ekonomik olarak çok güçlü ol-
duklar› görülmektedir. Bu ekonomik
güçleri  ise var olan bol miktardaki tabii
kaynaklar›n› hayata geçirme yoluyla ol-
maktan çok; çok iyi e¤itilmifl bir nüfusa
sahip olmak (bunu oluflturmak ve mu-

hafaza etmek), teknoloji ve marka gelifl-
tirmek, bu konuda öncü olmak ve ileri
teknoloji ile üretti¤i “bilgi”’ye dayal›
ürün ve hizmetlerini çok yüksek bir ge-
tiri ile dünyaya satmaktan geçmektedir.
Yaklafl›k 150 senedir devam eden  süreç-
te söz konusu olan teknolojiler ve ilgili
ürün ve hizmetler (onlarca y›llarla ifade
edilebilen) de¤iflik dönemlerde de¤ifl-
mekle birlikte genel “trend” hiç de¤ifl-
memektedir. fiöyle ki, geliflmifl ülkeler
“bilgi” yani yeni teknolojiler gelifltirmek-
te; ve di¤erleri tabii kaynaklar›n› ve in-
san kaynaklar›n› son derece ucuz fiyat-
larla bu yeni “ürün” ve “hizmetleri” sat›n
almak için vermektedirler. Bir örnek
vermemiz gerekirse, bir geliflmifl verita-
ban› yaz›l›m› (üretim maliyeti 1$ civar›n-
da olan) sat›n almak için bizim gibi gelifl-
memifl ülkelerin, 4,000 ila 10,000 varil
ham petrolü ç›kart›p gemiye yüklemesi
gerekmektedir veya Karadeniz’deki f›n-
d›k üreticisinin 60,000 ila 100,000 KG
f›nd›¤› en kaliteli flekilde üretip bir ge-
miye yüklemesi gerekmektedir.  

Bu konudaki bir di¤er trend ise eskiyen
ifl kollar›n›n zaman içinde “Bat›dan”
“Do¤uya” do¤ru bir ak›fl› olmas›d›r. Me-
sela, tekstil ifl kolu günümüzde bir “mo-
dern köle ticareti” ifl koluna dönüflmüfl-
tür. Tekstilde kullan›lan en geliflmifl ma-
kine ve di¤er teknolojiler Almanya’da,
‹talya’da, Japonya’da üretilir; Türki-
ye’deki, Pakistan’daki, Bangladefl’teki,
Çin’deki, ..., tekstil iflverenleri çok yük-
sek bedeller ödeyerek (asl›nda bu be-
delleri teflvik ad› alt›nda o devletlerin
hükümetleri ve dolay›s›yla halk› öde-
mektedir) bu makine ve teknolojileri sa-
t›n al›rlar ve ülkelerindeki bol miktarda
var olan insan kaynaklar›n› yok pahas›na
bütün Bat›n›n tekstil hammadde, yar›
mamul ve mamul ihtiyac›n› karfl›lamak
üzere kullan›rlar.  Bat›l›lar bunlar› al›r ve
bunlar›n üstüne “bilgi” yani marka katar-
lar ve kendi pazarlar›n›n yan›nda o ma-
mulleri üreten pazarlara ald›klar›n›n 10
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ila 100 kat›na geri satarlar. Bu arada
tekstil iflverenleri nas›l en son model
makineye  sahip oldu¤u ile övünür, or-
du komutanlar› nas›l en son model tank
veya uça¤a (geliflmifl ülkelerden çok
yüksek maddi ve siyasi bedellerle sat›n
ald›¤› ve kime karfl› kullan›p kullanama-
yaca¤› da flarta ba¤lanm›fl olan...) sahip
oldu¤u ile övünür ve onlar› milli günler-
de gururla dünyaya teflhir ederler. Bu gi-
bi iflkollar›nda herkesin girdisi afla¤› yu-
kar› ayn›d›r (ayn› makineler, dünya pa-
zar›nda fiyat› dibe vurmufl pamuk, ip-
lik,...), farkl› olan belli bafll› tek fley ne
kadar ucuza iflçi çal›flt›rabildikleridir. Bu
konuda en ucuz iflçiye sahip olanlar öne
geçmektedirler. 

Bir yan›lt›c› örnek de geçti¤imiz y›llarda
ülkemizde yaflanm›flt›r ve halen de ya-
flanmaya devam edilmektedir. Türki-
ye’nin köklü ve büyük gruplar› “teknolo-
ji”’ye yat›r›m yapm›fl ve bu konuda her-
kes taraf›ndan takdir toplam›fllard›.  Ne
yapm›flt› bu gruplardan birisi?, daha bü-
yük baflka gruplar cesaret edememifl-
ken, o 300 Milyon Dolar bir yat›r›m yap-
m›fl ve GSM (flu anda dünyadaki en ge-
liflmifl sahalardan birisine) ifline girmiflti
ve 4-5 sene içinde 10 Milyonu aflk›n abo-
neye ulaflm›fl ve borsadaki de¤eri 30 Mil-
yar Dolar›n üstüne ç›km›flt›. Hisseleri ‹s-
tanbul ve New York borsalar›nda sat›fla
ç›kart›lm›fl ve kap›fl›lm›flt›. Ama daha
sonra kriz bafllad›¤›nda bu  kocaman ba-
lon büyük bir gürültü ile patlad› ve Türk
halk›n›n al›n teri de bu balonun rüzgar›
ile birlikte havaya uçtu. Peki burada
problem ne idi? Problem bu grubun (ve
di¤er birçok grubun) bütün yat›r›mlar›n›
teknolojik ürün ve hizmet sat›n almaya
aktarmalar› ve Türkiye pazar›n› vahflice
sömürmeleriydi. Hiçbir flekilde teknolo-
ji gelifltirmeye kaynak ay›rmad›lar. Bü-
tün stratejileri GSM konusunda ç›kan
bütün ürün ve hizmetleri en yüksek fi-
yatla, mümkün oldu¤u kadar yüksek
miktarlarda ve mümkün oldu¤u kadar

çabuk olarak Türk pazar›na sunmaktan
ibaret idi. Teknoloji gelifltirmeye gelin-
ce, “biz kim, öyle boyumuzdan büyük ifl-
lere kalk›flmak kim” anlay›fl›yla paralar›n›
“çarçur” etmediler! Sonuç olarak bakt›-
¤›m›zda bütün bu GSM maceras›ndan
Türkiye’nin elinde kalan 60-80 bin adet
kadar baz istasyonu,  40-50 milyon kadar
yeni ve eski GSM telefonundan fazla pek
bir fley yoktur. Halbuki, bu flirketler ge-
lirlerinin ufak da olsa bir k›sm›n› düzen-
li olarak yapt›klar› ifl ile ilgili teknoloji
gelifltirmeye harcam›fl olsalard›, hem
kendilerine ve hem de Türkiye’ye kal›c›
“bir fleyler”, “de¤erler” kazand›rm›fl
olurlard›.  

‹nan›yorum ki, bu durum geri kalm›fl ül-
kelerin ve halklar›n kaderi olmak zorun-
da de¤ildir. Bu duruma son vermek, glo-
balizm aleyhinde sövüp saymak veya
gösteri yapmakla da olmaz. Bu proble-
min çözümü, geri kalm›fl ülkelerin iyi
yöneticiler taraf›ndan do¤ru bir vizyon
ile yönlendirilmeleri ile mümkündür.
Yak›n geçmifl olarak adland›rabilece¤i-
miz 60 ve 70’li y›llarda, dünyada kalk›n-
m›fll›k, a¤›r sanayi ve ilgili teknolojilerle
ölçülüyordu. O y›llarda birçok geri kal-
m›fl ülkede  oldu¤u gibi, Türkiye’de de
geliflmifl ülkelere yetiflmek için çok u¤-
rafl›ld›, birçok büyük yat›r›mlar yap›ld›,
fakat maalesef  bu çabalar arzu edilen se-
viyede baflar› ile sonuçlanamad›. Bir ül-
kenin uçak sanayi, a¤›r sanayi gibi saha-
larda dünyada lider ülkelerin aras›na ka-

t›lmas›, çok yüksek miktarda yat›r›m,
çok uzun y›llar süren bilgi edinme/birik-
tirme süreci gerektirmekteydi. Mesela,
Türkiye’nin  bir Airbus veya Boeing kali-
tesinde uçak “gelifltirecek”  seviyeye gel-
mesinin kaç tane on y›l ve baflka daha
neler gerektirece¤ini hesap etmeye
kalksak sonunda  herhalde “yeise” kap›-
l›r›z.

AB ile bütünleflme sürecindeki Tür-
kiye, Hindistan’da oldu¤u gibi bili-
flimde bir s›çrama yapabilir mi, bu
konudaki vizyon ne olmal›?
3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa birli¤i
Türkiye ile kat›l›m müzakerelerine res-
men bafllam›fl bulunmaktad›r ve bu mü-
zakerelerin ilk dosyas›n›n “Bilim tekno-
loji- Ar-Ge” olmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu
müzakereler sonucunda Türkiye’nin bu
konuda önümüzdeki 10-15 y›l içerisinde
nas›l bir politika izleyece¤i, öncelikleri,
Avrupa Toplulu¤undan neler alaca¤›,
neler verece¤i, vs. gibi birçok temel ko-
nuda karfl›l›kl› ba¤lay›c› sonuçlara var›la-
cakt›r. Bu görüflmelerde do¤ru vizyo-
nun oturtulmas› ve do¤ru ad›mlar›n at›l-
mas› son derece önemlidir.

Geçti¤imiz 15-20 sene içinde hat›r› say›-
l›r flekilde dünyada ekonomik önemi ar-
tan ve günümüzde en önemli ve strate-
jik alan haline gelen “Bilgi Teknolojileri”
bizim ülkemiz gibi geri kalm›fl ülkeler
için çok önemli ve tarihi bir f›rsat sun-
maktad›r.  “Bilgi Teknolojileri” olarak bi-
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zim tan›mlad›¤›m›z fley, elektronik sis-
temler (ki buna bilgisayarlar da dahil-
dir), bu elektronik sistemlerde çal›flan
yaz›l›mlar, bu elektronik sistemlerin bir-
biriyle haberleflmesini sa¤layan sistem-
lerin (Internet, vs.) tümüne verilen isim-
dir. Bu isimlendirme konusunda ülke-
mizde genel bir yanl›fl gözlenmekte ve
sadece yaz›l›m öne ç›kar›lmaktad›r. Ger-
çekte ise teknolojik olarak öne ç›kma
ancak özgün elektronik sistemler ve on-
larda çal›flan yaz›l›mlar ile söz konusu-
dur. Bu sahada geliflmifl ülkelerin, Hin-
distan vs. gibi ülkeleri daha çok yaz›l›m
için onlar›n ucuzu beyin gücünden fay-
dalanmak için bir kaynak olarak kullan-
maktad›r. Kanaatimizce, bu da çarp›k bir
geliflmedir. Yaz›l›m mühendisleri çok
büyük bir (elektronik) sistemin gerek-
tirdi¤i yaz›l›m›n bir k›sm›n› kendilerine
verilen ifl tan›m›na göre yapmakta ve fa-
kat iflin tümü hakk›nda bilgi sahibi ola-
mamaktad›r. Bu a¤ac› görmek ile orma-
n› görmek aras›ndaki fark gibidir. Bilgi
Teknolojilerinde, tekstilde oldu¤u gibi
ucuz ifl gücünü geliflmifl ülkelere sunma
“ötesinde” bir fleyler baflarmak için Hin-
distan yaklafl›m›n›n ötesinde, fason üre-
timden ziyade veya en az›ndan onunla
birlikte, yeni “fikir” ve “çözümler” düflü-
nüp bunlar› bir bütün olarak gelifltirme-
miz ve kendi markam›zla Dünya pazar›-
na sunmam›z gerekir.

Bilgi teknolojileri sahas›nda bir yerlere
gelmek için çok yüksek miktarda yat›-
r›m ve çok uzun seneler çal›flmak gerek-
memektedir. Bu konuda en önemli kay-
nak yetiflmifl, genç insan potansiyelidir.
Bir di¤er önemli unsur da bu konunun
stratejik önemini kavram›fl yönetimlerin
insan kaynaklar›n› ve yerli/yabanc› ser-
mayeyi uygun bir flekilde bu sahaya yö-
neltmesi ve teflvik etmesidir. Bu öyle bir
sahad›r ki, ak›ll›, iyi e¤itim görmüfl, ken-
dine güvenen ve kendini güven içinde
hisseden 3-4 tane mühendis bir araya
gelip, dünyada baflka hiçbir kimsenin

düflünmedi¤i bir çözümü hayal edebilir-
ler, hayallerini hayata geçirebilirler, ken-
dilerine ve ülkelerine çok büyük gelir
kazand›rabilirler ve bunlar›n hepsini de
3, 5, 10 sene gibi çok k›sa sürelerde ger-
çeklefltirebilirler. Türkiye’nin bu konu-
da çok yüksek bir potansiyeli vard›r ve
bu potansiyel “Krona” ve “Bor” maden-
lerine atfedilen önemden çok daha faz-
lad›r. E¤er biz teknoloji gelifltirmezsek,
bizdeki Krona veya Bor  madeni çak›l ta-
fl› fiyat›na bizden al›n›r ve bize 1,000 ka-
t› fiyatla mamul olarak geri döner ve biz
hay›fland›¤›m›zla kal›r›z. 

Yap›lmas› Gerekenler
Maalesef ülkemizde yak›n geçmifle ka-
dar bu konu ile ilgili olarak hiçbir hat›r›
say›l›r ad›m atmad›¤›n› gözlemlemek
üzüntü vericidir. Say›n baflbakan›m›z Re-
cep Tayyip Erdo¤an liderli¤indeki flim-
diki hükümet ise bu konuda  baz› önem-
li ad›mlar atmaktad›r. Türkiye bu konu-
da 10-20 y›l› heba etmifl bulunmaktad›r
ve ümit ediyorum ki flimdiki hükümeti-
miz bu konuda gereken ad›mlar› tered-
dütsüz olarak atacak, bu biricik kalk›n-
ma f›rsat›n› daha fazla geciktirmeyecek
ve kaç›r›lmayacakt›r.
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir an
önce bilgi teknolojilerinde geliflmeyi en
stratejik hedefi haline getirmeli ve bu
sahada yat›r›m yap›lmas›n›n önünü so-
nuna kadar açmal›d›r. Özel olarak at›l-
mas›nda  fayda mülahaza edilen baz›
ad›mlar flöyle s›ralanabilir:
1- Teflvik olarak devlet hiçbir flekilde ya-
t›r›mc›ya para ödemesi yapmamal›, sa-
dece yat›r›mlar›n önündeki engelleri
kald›rmal›, vergi, SSK ve di¤er adlar al-
t›nda al›nan ödemeler konusunda yük
yüklememe yöntemini tercih etmelidir.

Para ödemesi yap›lmas› birçok yolsuzluk
ve kaynak israf›na sebep olmaktad›r ve
olacakt›r.
2- Devlet, kendi kurdu¤u (ve kendisine
ait) flirketler ve kurumlar eliyle teknolo-
ji gelifltirme politikas›n› b›rakmal›, özel
sektörü bu yönde teflvik etmeli ve özel
sektöre projeler vererek önünü açmal›-
d›r. Bu manada, TÜB‹TAK bir üniversite-
ye dönüfltürülmeli ve özel sektör ile
haks›z rekabetine son verilmelidir. Ayn›
flekilde, Aselsan, Mikes, Tei, Tai, OYAK,
vs... gibi flirketler özellefltirilmelidir. fiir-
ketlere öz evlat (devlete ait olanlar) ve
üvey evlat ay›r›m› uygulanmamal›d›r.
3- Bütün dünyada, askeri projeler her
zaman teknoloji gelifltiren sektörün ana
kalk›nma kayna¤›d›r. Bu projeler hiçbir
zaman devlete ait flirketler taraf›ndan
de¤il; fakat özel sektör taraf›ndan ger-
çeklefltirilirler. fiirketler bu yolla elde et-
tikleri gelirleri di¤er sahalardaki araflt›r-
ma/gelifltirme masraflar›n› da finanse et-
mek için kullan›rlar. Silahl› kuvvetlerin
ihtiyaç duydu¤u teknolojiler, öncelikli
olarak teknoloji gelifltiren özel Türk flir-
ketlerinden talep edilmelidir. Bu konu-
da flirketlere %100 yerli ve “güvenlik so-
ruflturmas›ndan geçmifl” mühendis ça-
l›flt›rma flartlar› getirilebilir. Devlet bu
deste¤i, mesela, Bay›nd›rl›k bakanl›¤›
üzerinden Türkiye’nin inflaat ifli ile iflti-
gal eden özel flirketlerine y›llarca ve çok
cömertçe vermifltir ve vermeye devam
etmektedir, fakat bu flirketler teknoloji
de¤il; hizmet gelifltiren flirketlerdir.
Devlet yol yapmamakta, yapt›rmaktad›r
ama nedense telsizi kendisi yapmay›
(Aselsan üzerinden), kriptoyu kendisi
yapmay› (TUB‹TAK üzerinden),... gerek-
li görmektedir.
4- Devlet bu konuda yerli ve yabanc›
sermayedarlar› bilgilendirici ve teflvik
edici olmal›d›r. Sermayedarlar›n hemen
3-4 ay içinde kar beklemelerinin yanl›fl
olaca¤›, hiç olmazsa birkaç sene süre ile
do¤ru yapt›klar› yat›r›mlar›n sonuçlar›n›
görmek için beklemeleri gerekti¤i bir
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bilgilendirme kampanyas› fleklinde izah
edilmelidir.
5- Öncelikli olarak baz› “baflar› hikayele-
ri” oluflturulmal›d›r ve bu hikayelerin
oluflturulmas› için cesur ad›mlar at›lma-
l›d›r.
6- Offset programlar› (yurt d›fl›ndan ya-
p›lan çok yüksek tutarl› ithalatlarda flart
olarak koflulan yat›r›mlar) kullan›larak
özel sektörün teknoloji gelifltirilmesi,
proje vererek desteklenmelidir.
7- Bilgi Teknolojisi kapsam›na giren flir-
ketlerden vergi ve SSK yükü kald›r›lmal›
ve bu flirketlerin kendi özel sa¤l›k sigor-
tas› ve sosyal flartlar› oluflturmas› sa¤lan-
mal›d›r (unutulmamal›d›r ki, bilgi tekno-
lojisi üreten bir flirkette çal›flan bir mü-
hendis, ne hasta oldu¤unda tedavi için
SSK hastanelerine gider ve ne de emekli
oldu¤unda SSK’dan alaca¤› 350Milyon TL
maafla umut ba¤lar). fiu anda sektörün
ne kadar küçük oldu¤u göz önüne al›n›r-
sa, bu durumun herhangi bir vergi kayb›-
na sebep olmayaca¤› aç›kt›r. Bu sektörde
çal›flan ve yüksek gelir elde eden insanla-
r›n yapt›¤› harcamalarda ödedi¤i
KDV’den dolayl› olarak vergi geliri art›fl›-
na sebep olacakt›r.
8- Bilgi Teknolojileri’nin ne oldu¤u, han-
gi flirketlerin Bilgi Teknolojisi gelifltiren
flirket oldu¤unun k›staslar› aç›kça tan›m-
lanmal›d›r. Burada konulacak k›staslar-
dan en önemlisi flirket çal›flanlar›n›n en
az %50 kadar›n›n Bilgisayar ve/veya
Elektronik Mühendisleri olmas›d›r.
9- Örnek olarak, bütün yurt sath› 10 y›l
süre ile bilgi teknolojileri yat›r›mlar› için
bir serbest bölge ilan edilebilir. Bu konu-
da yolsuzluk ve istismar›n önlenmesi için
de gerekli düzenlemeler yap›lmal›d›r.
10- Yap›lacak yat›r›mlar için (araflt›rma
merkezi kurulmas› vs. için) bedava arsa
tahsisi yap›lmal›d›r. Bu arsalar en güzel
ve çekici mekanlarda olmal›d›r.
11- Kendilerinden vergi al›nmayan Bilgi
Teknolojisi flirketlerinin gelirlerinin en az
%5-10 kadar›n› Türk üniversiteleri ile or-
tak yürütecekleri Ar-Ge projelerine yön-

lendirmeleri flart koflulmal›d›r. Böyle bir
flart üniversiteler ile ifl alemini yak›nlaflt›-
racak ve üniversitelere önemli bir kaynak
oluflturacakt›r.
12- Yabanc› sermaye çok genifl ölçüde
ve ak›ll› yönlendirilerek Türkiye’ye gel-
meye teflvik edilmelidir. Bu konuda geç
kalm›fll›¤›m›z› telafi edecek flekilde, yat›-
r›mlar›n Hindistan yerine Türkiye’ye yö-
nelmesini cazip hale getirmemiz gerekir.
Bu konuda hükümetimiz son derece ce-
surca ve cüretkarca ad›mlar atmal›d›r. 
13- Çok iyi ifllerde çal›flan, çok iyi e¤itim
görmüfl, yüksek gelir düzeyine sahip
genç bir nüfusun vergiye tabii di¤er bü-
tün ürün ve hizmetleri sat›n alaca¤› ve
dolay›s›yla devletin vergi gelirlerini de
önemli miktarda art›raca¤›n›n güzel bir
izah› maliye bürokratlar›n›n direncini k›r-
makta faydal› olacakt›r.   

Ülkemizde bilhassa son büyük ekono-
mik krizden  sonra ortaya ç›kan yetiflmifl
insan birikimini kaybetme olgusuna son
verilmesi, yukar›da yazd›klar›m›z ve ben-
zeri ad›mlar›n bir an önce at›lmas› ile
mümkün olaca¤›na inan›yorum. Yetiflmifl
insan gücümüzün bir an önce ekonomi-
mize katk›da bulunacak hale getirilmesi
ve yurt d›fl›na göç eden de¤erli Bilgi Tek-
nolojileri teknisyenlerimizi tekrar geri
kazanmam›z hayati öneme sahiptir.

MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri Sektör
Kurulu Baflkan› olarak biliflim kül-
türünün KOB‹’lere yay›lmas› konu-
sunda neler yap›yorsunuz ve gele-
cekle ilgili hedefleriniz neler?
MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri Sektör Kuru-
lu olarak, yukar›da izah etti¤im anlay›fla

paralel bir gayret ve oluflumu ortaya koy-
may› amaçl›yoruz. Sektörümüzün günü-
birlik problemleri ile de mümkün oldu¤u
kadar ilgilenmenin yan›nda ana enerjimi-
zi Türkiye’de sektörün do¤ru bir stratejik
do¤rultuya yönlendirilebilmesi için at›l-
mas› gereken ad›mlara yo¤unlaflt›rd›k.
Bu kapsamda, yukar›da izah etti¤im anla-
y›fl çerçevesinde gerekli ad›mlar›n pratik
olarak gerçeklefltirilmesi için çal›flmakta-
y›z.  Bu konuda MÜS‹AD yönetim kuru-
lunun bütün deste¤i ile çal›flmalar›m›za
devam etmekteyiz. Bu çabalar›n (ve di-
¤er olumlu çabalar›n) sonucu olarak
önümüzdeki aylarda ve y›llarda Bilgi tek-
nolojileri Sektörünün h›zl› bir flekilde ge-
liflmeye bafllayaca¤›n›  beklemekteyiz.

Bizler MÜS‹AD olarak bu sahada da aktif
ve do¤ru yola yönlendirici bir rol üstlen-
meye devam edece¤iz. Bilhassa bafllam›fl
bulunan Avrupa Birili¤i kat›l›m müzake-
relerinde ilk fas›l olarak Araflt›rma Gelifl-
tirme konusunda yukar›da izah etti¤imiz
vizyona uygun olarak Türkiye’de sektörü
gelifltirici ad›mlar›n at›lmas›na uygun ola-
rak müzakerelerde pozisyon al›nmas›
için çaba sarf edece¤iz.

Özet olarak, ülkemiz Bilgi Teknolojileri
ithal eder konumdan bir an önce Bilgi
Teknolojileri gelifltiren, üreten ve ihraç
eden bir konuma gelmelidir ve biz bu-
nun KOB‹’lerin do¤ru bir vizyon ile bu
sektöre yönlendirilmesi ile olabilece¤ine
inan›yoruz. Bütün çabam›z her sahada ve
her zeminde KOB‹’lerin önünü açacak
ad›mlar›n at›lmas› ve böylece Türkiye’nin
teknolojik ve ekonomik olarak kalk›nma-
s›na azami katk›da bulunmakt›r.
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Dr. fieref O¤uz, Milliyet Gazetesi Ekonomi
Servisi Müdürü oldu¤u dönemde Bilgi Tek-
nolojileri (BT) konusunu ›srarla vurgulama-
s›yla dikkatleri çekti. Konuyu Türkiye gün-
demine getiren kifli olarak tan›nd›. Özellikle
‹nternetin hayat›m›za girmesinden sonra
bunun ifl dünyas›nda ve ifl yap›fl biçimlerinde
ne gibi de¤ifliklikler yapaca¤› konular›nda
uyar›c› yay›nlar yapt›, yaz›lar yazd›. Onun ön-
cülü¤ü sayesinde k›sa sürede hemen hemen
bütün gazetelerde BT sayfalar› yay›nlanmaya
bafllad›. Gelinen noktada Türkiye BT’yi tan›-
d›, kullan›yor. Ancak flimdi de fieref O¤uz,
Türkiye’nin sadece BT kullan›c›s› olarak kal-
mamas›n›, onu üretmesi gerekti¤ini söylü-
yor. Bu konuda Malezya’y› ve onun efsanevi
baflbakan› Mahattir Muhammed’i örnek gös-
teriyor. “Bugün Malezya’n›n, ihraç mallar›-
n›n yüzde 65’ini kâr marj› son derece yüksek
olan nitelikli ürünler oluflturuyor” diyen Dr.
fieref O¤uz, ülkenin bu seviyeye, Mahattir
Muhammed’in seçim kaybetme riskine ra¤-
men e¤itimi önceleyen politikalar sayesinde
ulaflt›¤›n› kaydediyor. “Türkiye, flimdiki çok
yüksek ihracat cirolar›na ra¤men kazanama-
yan bir ülke noktas›nda. Katma de¤er ürete-
medi¤inden dünyan›n hamall›¤›n› yap›yor”
tespitinde bulunan  fieref O¤uz’la,  e¤itimle
ekonomik geliflme aras›ndaki iliflkiyi konufl-
tuk. 

Mevcut e¤itim sistemini nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz?
Türkiye’deki e¤itim sistemi, di¤er pek çok
ulusta oldu¤u gibi sanayi toplumunun ihtiyaç-
lar›na göre ve sanayi toplumunun ihtiyaç duy-
du¤u insanlar› yetifltirmek üzere tasarlanm›fl
bir e¤itim sitemidir. fiimdiki e¤itim sistemine
en büyük elefltiriyi ezber konusunda getiriyo-
ruz. Ezber konusu, ifle yarar bir konuydu eski-
den. ‹nsanlar, ezberleri olmazsa hayat› alg›la-
yamazd›. En basitinden hesap yapabilmek için
dahi çarp›m tablosunu bilmeliydiniz. Ezbersiz
e¤itim diye herkesin dilinde bir fley var ama,
ezbersiz e¤itimde siz genel kavramlar› ezber-
lemezseniz, yürümez. Sorun burada, bir gen-
cin e¤itim süreci içerisinde hayat›n›n geri ka-
lan k›sm›n› yürütebilece¤i bilginin, yani ezber-
lemesi gereken bilgi miktar›n›n artmas›ndan
kaynakland›. Miktar art›nca, artan içeri¤i ço-
cuklara ezberletme imkân›n› kaybettik. ‹hti-
yaçlar geniflledi, bafl edilmesi gereken bilgi
miktar› artt›. S›k›nt›, bizim yöntemlerimizin
hâlâ ezber kazand›rma yöntemlerinde kalma-
s›ndan kaynaklan›yor. 

Ekonomik geliflmeyle e¤itim aras›ndaki
iliflki nedir?
1300’lü y›llarda yaflam›fl bir bilgin olan El Ce-
zeri der ki, ‘Hayata geçirilmemifl her bilgi,
do¤ruyla yanl›fl aras›nda bir yerdedir.’ Verdi¤i-

niz e¤itimin bir amac› olmas› laz›m. Öbür tür-
lü malumat fürûfl, yani her fleyi bilip hiçbir ifle
yaramayan olursun. E¤itim toplumun yar›n›n›
infla etme noktas›nda bir yerde kullan›lacak.
Ekonomiyle do¤rudan ba¤lant›s› fludur: Ne
üretmek istedi¤inle ilgilidir e¤itim. Eskiden ta-
r›m toplumunda sözel kültür çerçevesinde
atadan gelen ve sosyal genlerden gelen bir
e¤itim vard›. E¤itimsiz hiçbir fley yok. Ve o çer-
çevede bafledece¤in bilgi miktar› s›n›rl› oldu-
¤undan dolay› bizim flimdi modern tan›m› içe-
risinde okuma-yazma bilmek, belirli bilim dal-
lar›nda bilgi sahibi olmak anlam›nda olmasa
dahi yine de hayatta kalmak için ö¤renmek
zorundas›n ve üretmek için ayakta kalmak zo-
rundas›n. fiimdi; yeni zenginlik alanlar› olufltu,
yeni ifller aç›ld›, teknoloji de ekonominin ara-
s›na çok fazla girdi ve daha karmafl›k hale gel-
di.  Böyle olunca yeni süreçler ortaya ç›kt› ve
bunlarla bafl edebilmek için nitelikli insan gü-
cüne ihtiyaç ortaya ç›kt›. Sanayiye bakt›¤›m›z
zaman bugün Türkiye’nin en büyük s›k›nt›la-
r›ndan bir tanesi, nitelikli insan gücüdür. Ma-
kine bir yere kadar. Neticede yine insan var.
‹nsan becerisi, insan›n katma de¤eri söz konu-
su. Makine ona hükmedecek olan insanla de-
¤er kazan›r. Baflka bir anlam› yoktur. O aptal
makine orada durur. ‹stedi¤i kadar ileri tekno-
loji olsun orada, ister kendin yap, ister ithal et
farketmiyor. fiöyle bir örnek vereyim size. E¤i-

E¤itimle Geliflmeye 
Malezya Örne¤i
Seçim kaybetme riskine ra¤men Mahattir Muhammed’in e¤itime
öncelik tan›yan politikalar› sayesinde Malezya’n›n ileri teknoloji
üreten bir noktaya geldi¤ini belirten Dr. fieref O¤uz, “Türkiye, 
flimdiki çok yüksek ihracat cirolar›na ra¤men, kazanamayan bir ülke
durumunda. Katma de¤er üretemedi¤inden dünyan›n hamall›¤›n›
yap›yor” diyerek, Türkiye’nin Malezya’y› örnek almas›n› önerdi. 
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time çok daha fazla kaynak ay›rm›fl ülkelerle
e¤itime daha az kaynak ay›rm›fl ülkeler aras›n-
da bir k›yaslama yapabiliriz. Buna göre bir sa-
atlik çal›flmayla bir insan›n milli gelire katk›s›
Amerika’da 40 dolar, Avrupa’da 29 dolar, Tür-
kiye’de ise bu 4 dolar seviyesinde. S›k›nt› bu-
radan kaynaklan›yor. Hepimizin günü 24 saat,
hepimiz çal›fl›yoruz, oldukçada iyi çal›fl›yoruz.
Fakat bu çerçeve içerisinde insan›n niteli¤i,
makinenin verimini ve kurumun niteli¤ini de-
¤ifltiriyor. Milli gelire e¤er siz Amerika’da çal›-
flan olsan›z bir saatlik çal›flma sonucunda 40
dolar katm›fl olacakt›n›z. Halbuki bu ülkede 4
dolar katabiliyorsunuz. Aradaki fark tamam›y-
la e¤itimin nitelik fark›d›r, nicelik de¤il. 

Türkiye’nin e¤itim ile ilgili bir 
vizyonu var. Siz bu vizyonu yeterli bu-
luyor musunuz? Sizin bak›fl 
aç›n›zdan e¤itime yeni bir vizyon ka-
zand›r›lmak istense bu nas›l olurdu?
Mizah olarak dilimize dolanm›fl olmas›n› da
seviyorum, “E¤itim flart” diye. Herkesin dilin-
de. Her iktidar›n elinde de e¤itimi daha ileri-
ye tafl›mak için yürümeyen bir plan vard›r.
Herkesin e¤itim derdi var. Türkiye’nin en bü-
yük sektörü e¤itimdir. ‹nan›lmaz paralar gidi-
yor. Özel üniversiteler, özel okullar, dersHa-
neler vesaire. Demek ki insanlar e¤itime para
harcaman›n ihtiyac›n› hissediyorlar. Fakat bu
belirli bir vizyona oturtulmas› noktas›na tafl›n-
d›¤› zaman elimizde di¤er önceliklerin çok
önüne geçmeyen, t›pk› Malezya örne¤inde ol-
du¤u gibi, bir stratejimiz yok. Devlet elinden
geleni yap›yor. Ama elinden gelenin üstüne
bir fleyler koyabilmesi için bunu öncelemek
laz›m. 

Rahmetli Özal, 1986’da Türkiye bütçesinin üç-
te birini iki fleye harcad›: Ulaflt›rma ve haber-
leflme. Ve enflasyonun patlamas›na sebep ol-
du. Çok büyük bedel ödedik bunun için. Üs-
telik aç kald›k di¤er alanlarda. Bugün Türkiye,
dünyan›n nitelikli en büyük 13’üncü operatö-
rüne sahip, etraf›ndakilerden ve hatta baz› Av-
rupa ülkelerinden çok daha iyi bir iletiflim alt-
yap›s›n› kurmas›n›n sebebi budur. 
Bu e¤itim öyle enteresan bir fley ki, kavak a¤a-
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Sizin de önemli destek verenler
aras›nda oldu¤unuz Bilgisayar
Destekli E¤itim konusunda Türki-
ye’yi nerede görüyorsunuz?
Türkiye genellikle makine obur bir top-
lum. Teknolojiyi çabuk kullan›yor. Hiç
kimse, ‘Bilgiye eriflemiyorum’ diye bir
s›k›nt›da de¤il asl›nda. Bugün art›k bil-
gisayar fiyatlar›, cep telefonlar›yla eflit
hale gelmeye bafllad›. Yak›n gelecekte,
önümüzdeki 5 y›l içerisinde 100 dolar-
l›k bilgisayarlar olacak. Bilgiye eriflim
problemi kalmayacak Türkiye’de. Al-
lah’a flükür, ‹nternet eriflimimiz var ve
bilgisayarlar herkesin alabilece¤i nokta-
ya tafl›n›yor. 

Bilgisayar Destekli E¤itim (BDE) nokta-
s›ndaki s›k›nt› flu: Ben eskiden Emin
Oktay’›n tarihini üçüncü hamur ka¤›t-
tan okurdum, flimdi sanal hamur ka¤›t-
tan okuyorum. Ben eskiden midyenin
organlar›n› üçüncü hamur ka¤›ttan
okurdum. fiimdi bunu beyaz ekrandan
okuyorum. Bu de¤il. E¤itim o aletle bil-
giye ulaflt›r›r ve sana zaman kazand›r›r.
Ama senin yerine asla düflünmüyor. Ço-
cuklar›n hepsi kopya-yap›flt›r çocuklar›
oldular. fiimdi bilgisayar destekli e¤i-
timde ald›¤›m cevaplar ayn›d›r. Üzerine

hiçbir entelektüel birikim ya da bir san-
c› koymadan ka¤›d› ç›kar›p veriyorlar. O
da benim bilgisayar destekli e¤itimdeki
göremedi¤im ve çok büyük ›zd›rab›n›
gördü¤üm bir noktaya tafl›nd›.
Ziya Gökalp’in çok güzel bir tasnifi var.
Üç çeflit kafadan söz ediyor. Bunlar;

• Depo Kafa: Ne verirsen içine sokar-
s›n. Eski e¤itim sistemimizin özü de bu-
dur. ‹nsanlar›n kafas›na ezberle bir fley
sokmak. 

• Antrepo Kafa: Kulaktan, gözden gi-
rer, a¤›zdan ç›kar. Hiçbir iflleme tabi tu-
tulmaz. T›pk› antrepoda mallar al›n›r it-
hal edilir. Sonra yavafl yavafl götürülür.
fiu andaki BDE ile biz antrepo kafalar
yaratt›k. 

• Fabrika Kafa: Ald›klar›n› kullana-
cak, iflleyecek, ondan baflka bir fley ya-
pacak, dönüfltürecek, ifle yarar k›lacak
ve öyle aktaracak. ‹flte bizim ihtiyaç
duydu¤umuz kafa bu. Bu sayede, flimdi-
ki hatal› kullan›m›, kopya-yap›flt›r siste-
minin ifle yaramad›¤›n› fark edece¤iz.
K›sacas›, bilgisayar destekli e¤itim, ant-
repo kafaya de¤il, fabrika kafaya hizmet
edecek. 

Fabrika Kafalara ‹htiyaç Var



c› ifli de¤il bu. Ç›nar a¤ac› ifli, yani uzun soluk-
lu bir ifl. ‹yi bir sistem seçeceksin. Seçtikten
sonra ›srarla onda kalacaks›n ve üzerinden en
az bir nesil geçecek. Optimali, Dünya Banka-
s›’n›n bu konuyla alakal› araflt›rmalar›nda 1,5
nesil. 30 y›ldan söz ediyoruz. 30 y›l geçtikten
sonra kaderin de¤iflmeye bafll›yor. fiimdi bu
anlamda bakt›¤›n zaman Türkiye’de böyle bir
vizyon yok, ama e¤itime inan›lmaz kaynaklar
harc›yoruz biz.

Türkiye e¤itim sistemine 
öneriniz nedir?
Türkiye ekonomideki rekabet avantaj›n› yara-
tabilmek için e¤itimini olmazsa olmaz noktada
öncelemeli. Bir örnek vermek istiyorum bu-
nunla ilgili olarak. Bu çok çarp›c› bir örnektir.
Malezya, geliflen piyasalar›n 1990’lar›n ikinci
yar›s›nda ön plana ç›km›fl bir Uzakdo¤u ülkesi.
Orada Mahathir Muhammed diye bir baflba-
kan vard›. Silikon Vadisi benzeri yüksek tekno-
loji vadisi kurmak için, ki bugün teknopark di-
ye Türkiye’nin peflinden kofltu¤u fley. Adam
bundan 6-7 sene önce kurulmas› için bu ifle
1,9 milyar dolar ak›t›yor. Biz sadece o k›sm›n-
day›z. Ama baflka bir fley daha yap›yor. Orada-
ki yüksek teknoloji co¤rafyas›n›n ihtiyaç duya-
ca¤› insanlar› yetifltirmek kayd›yla sadece e¤i-
tim için de 2,9 milyar dolar ay›r›yor. Bugün
Malezya’n›n, ihraç mallar›n›n yüzde 65’ini kâr
marj› son derece yüksek olan nitelikli ürünler
oluflturuyor. Önceki gün benim laptopumun
harddiski bozulmufltu. Kredi kart› kadar bir
fley. Bunu de¤ifltirmek için gittim, gördüm ki,
üstünde Malezya yaz›yor. Afla¤› yukar› 200
gram ve 80 dolar. fiimdi 200 gram›n içerisine
ne koyman gerekti¤ini iflte e¤itime verdi¤in o
para tayin ediyor. Ben 200 graml›k patatesi
verdi¤im zaman 80 dolar kazanam›yorum. Ya
da 200 graml›k bir tiflört verdi¤im zaman kaza-
nam›yorum. 200 graml›k otomobil verdi¤im
zaman da art›k kazanam›yorum. Aradaki fark›,
ki ona bir iktidar› kaybettirdi ve bir krize sebep
olmas›na ra¤men bugün Malezya bu tercihi
yüzünden farkl› bir noktaya tafl›nd›. Türkiye
flimdi çok yüksek ihracat cirolar›na ra¤men ka-
zanamayan bir ülke noktas›nda. Katma de¤er
üretemedi¤inden dünyan›n hamall›¤›n› yap›-

yor. Yani kilosu 1-10 dolar aras›nda mal üreten
ülkeler aras›nda. Halbuki Türkiye e¤itimdeki
dönüflümünü sa¤layabildi¤i taktirde 10-1000
dolar aras›ndaki üretim gam›na geçecek. Za-
ten yar›flta oldu¤umuz ülkeler orada yer al›yor.
O yüzden ekonomiyle e¤itimin iliflkisi tarih
boyunca oldu¤u gibi bugün çok daha fliddetli
ve çok iç içe geçmifl durumda.

Bundan 10 y›l önce benim rüyam, bütün kara-
tahtalar› internetle de¤ifltirmekti. Bu rüyayla
yaflad›m. fiimdi bu oldu, ‹stanbul’da bilgisayar-
s›z okul kalmad›. Anadolu’da da yavafl yavafl
oluyor. O dönemde biz teknolojiyi getirip vere-
ce¤iz, her fley sütliman olacak demifltim. Fena
halde yan›ld›¤›m› gördüm. Sadece ben de¤il,
di¤er uluslar da gördü. fiimdi 10 y›l önceki gibi
her okula sadece teknolojiyi vermek noktas›n-
da insanlar. Hardware’e, ekrana, monitöre, bit-
lere ve  byte’lara harcad›klar› paray›, bunu nas›l
kullanaca¤›z? ne iflimize yarayacak? noktas›na
harcamad›klar›ndan dolay› istedikleri sonuca
ulaflamad›lar. Biz ilkelli¤in emrine teknolojiyi
vermek gibi en büyük hatay› yap›yoruz flu an-
da. Bunun motoru ve en büyük kilit noktas› ba-
na göre ö¤retmen. Türkiye e¤itimini, e¤iticile-
rini yeniden tasarlayarak çözebilecek.

Mevcut yaklafl›m, olan bütün dünyan›n bilgile-
rini çocu¤a ver. Çocu¤un k›vranarak sordu¤u
bir soruya cevap verme. O da flu: ‘Hocam bu
ö¤rendi¤im bilgi hayatta ne iflime yarayacak.’
Çocuk çok do¤ru soru soruyor. Ama bunun
cevab›n› ö¤retmen bilmiyor. Bunun cevab›n›
e¤itim sistemi bilmiyor. Bunun cevab›n› kamu
okulu müdürü de bilmiyor, özel okul müdü-
rü,  ya da sahibi de bilmiyor. ‘Hele sen bunu
ö¤ren, ö¤rendi¤ini bana ispatla. Ben bunun
karfl›l›¤›nda sana bir ka¤›t verece¤im. Sonra
bu ka¤›d› al, ne yaparsan yap.’ Ona bir diplo-
ma veriyoruz. Halbuki onun ihtiyaç duydu¤u
fley art›k bereci. Beceri kazand›rma odakl› e¤i-
tim olmad›¤› sürece ister özel olsun, ister dev-
let okulu olsun hiçbir flekilde durum de¤iflmi-
yor. O yüzden çocu¤un o sorusuna cevap ha-
z›rlayabilmek için bafllayaca¤›m›z nokta bence
e¤itici nesli yeniden tasarlamakla bafllamal›,
ö¤rencileri de¤il. 
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Bilindi¤i gibi Malezya, 1970 ve
1980’lerde elektronik ürünlerin yo¤un
olarak üretildi¤i Penang adas›ndaki ya-
t›r›mlar›, “Düflük iflçilik maliyetleri” yü-
zünden Çin’e kapt›rm›flt›. fiu anda ül-
kemizin karfl› karfl›ya bulundu¤u Çin
kaynakl› s›k›nt› ile 20-25 y›l önce tan›-
flan Malezya, bunu aflabilmek için,
“Hizmet ekonomisi”ni önceleyen bir
hedef belirlemifl ve bu hedefe ulaflmak
için de bütçesindeki en büyük kalemi
e¤itime ay›rm›flt›. “Dünya standartla-
r›nda kaliteli e¤itim” hedefiyle yürütü-
len ve sonuç itibariyle Malezya’y› küre-
sel bir güç haline getiren bu politikala-
r›n mimar›, ülkenin efsanevi baflbakan›
Dr. Mahattir Muhammed idi. 22 y›l bafl-
bakanl›k kariyeri bulunan Dr. Mahattir
Muhammed, 1981’de baflbakan olduk-
tan sonra etnik kavgalarla çalkalanan
ülkesini h›zla kaos ortam›ndan ç›kar-
m›fl  ve 22 y›l süren baflbakanl›¤› döne-
minde Malezya’y› Uzakdo¤u’nun parla-
yan y›ld›z› yapmay› baflarm›flt›. Mahat-
tir, MÜS‹AD’›n ev sahipli¤i yapt›¤› IBF
Forumu için geçen y›l Türkiye’ye gel-
miflti.

Malezya, Çin’i E¤itimle
Durdurdu



Bugün, "Tasarlanm›fl bir dünyada” yafl›-
yoruz. Bir yanda ifllev, öte yanda yeni
e¤ilimler ve modan›n etkisiyle sürekli
de¤iflen ve geliflen bir dünya... 1980’li
y›llarda üretkenlik (Productivity),
1990’l› y›llarda kalite (Quality), günü-
müzde ise tasar›m-yarat›c›l›k (Creati-
vity) önem kazanm›fl durumda. Dolay›-
s›yla tasar›m-yarat›c›l›k, rekabetin ana
unsuru haline gelmifltir. Rekabetçi ol-
mak isteyen ülke ve firmalar, tasar›m
kültürü ve e¤itimini gelifltirmek için
özel politikalar uygulamaktad›r. Ülke-

mizde yeterli olmasa da bu alanda ilk
ad›mlar›n at›l›yor olmas› gelecek ad›na
sevindirici. ‹lk olarak Bilgi Üniversite-
si’nde bafllayan Tasar›m Kültürü E¤iti-
mi, BSF Akademi’de de verilmeye bafl-
land›. Her iki kurumdaki programda da
ö¤retim üyeli¤i yapan Ali fiimflek’e me-
rak edilenleri sorduk; 

Tasar›m ve tasar›m kültürü 
konusunda k›saca neler 
söylenebilir sizce?
Tasar›m›n son yirmi senede önemi git-

tikçe artm›flt›r. Tasar›m›n s›rf bir k›l›f
de¤ildir. Baflar›l› bir tasar›m için bilgi
ve beceri sahibi tasar›mc›lara ihtiyaç ol-
du¤u kadar, tasar›m› insan yaflam›n›n
bir parças› haline getirecek tasar›m yö-
neticilerine de ihtiyaç var. Tasar›m; dil,
söylem ve imaj yoluyla anlam›n üretimi
demektir. 

Küreselleflmeyle birlikte rekabet h›z
kazand›, bunun sonucunda tasar›m ala-
n›nda da bir sürü de¤ifliklikler yafland›.
Küreselleflmenin tasar›ma katk›s› ne ol-
du? 
Öncelikle medya alan›nda da de¤ifliklik
oldu, bunun sonucunda tasar›m›n tan›-
t›laca¤› veya uygulama alan› bulaca¤›
mecralar da de¤iflti. Küreselleflme,
ikinci dünya savafl› sonras›; Birleflmifl
Milletlerin kurulmas›, Marshall yard›m-
lar›n›n yap›lmas› ile etkisini gösterme-
ye bafllayan ve özellikle son yirmi y›ld›r
enformasyon ve bilgisayar teknolojisin-
de yaflanan geliflmelerle birlikte; 1989
y›l›nda kutuplu dünyan›n ortadan kalk-
mas› ile h›z kazanan ve de çok uluslu
flirketlerin oluflturduklar› küresel ticarî
a¤larla; ülkeler aras›nda sermayenin,
paran›n, mal -hizmetlerin ve eme¤in

Rekabet ‹çin Tasar›m
Tasar›m ‹çin de E¤itim...
1980’li y›llarda üretkenlik (Productivity), 1990’l› y›llarda kalite (Quality),
günümüzde ise tasar›m-yarat›c›l›k (Creativity) önem kazanm›fl durumda.
Dolay›s›yla tasar›m-yarat›c›l›k, rekabetin ana unsuru haline gelmifltir.
Rekabetçi olmak isteyen ülke ve firmalar, tasar›m kültürü ve e¤itimini
gelifltirmek için, özel politikalar uygulamaktad›r. ‹lk olarak Bilgi Üniver-
sitesi’nde bafllayan Tasar›m Kültürü E¤itimi’nin, BSF Akademi’de de ver-
ilmeye bafllanmas› gelecek ad›na sevindirici bir durum.
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Ali fiimflek



dolafl›m›n› güçlefltiren engellerin azal-
t›larak dünya ekonomisinin bütünlefl-
mesi sürecini ifade eder. Dünyada ya-
flanan h›zl› de¤iflim ve küreselleflme
süreci, ifl dünyas›nda ac›mas›z bir reka-
bet ortam›n›n do¤mas›na neden ol-
mufltur. Bu yeni ifl dünyas›nda iflletme-
lerin baflar›l› olabilmesi; di¤er iflletme-
lerden farkl› olmalar›na, müflterileri
için de¤er yaratabilmelerine ve bunu
sürekli k›labilmelerine ba¤l›d›r. ‹fllet-
meler art›k bugün için rekabet etmek
yerine gelecek için rekabet etmeye ça-
l›flmaktad›rlar. Bir baflka ifadeyle kalite,
h›z ve maliyet avantaj› sa¤layarak uzun
dönemli bir rekabet avantaj› sa¤lamak
art›k çok zor hale gelmifltir. 

Firmalar aç›s›ndan bakarsak, 
firmalar içerisinde de ciddi 
de¤ifliklikler oldu de¤il mi?
Hem de çok büyük de¤ifliklikler oldu.
Firmalar›n tasar›m ve imaja yöneldi. Ni-
ke, Kinetix gibi firmalar,  özellikle tasa-
r›m ve imaja yönelik yeniden yap›lahd›-
lar.  Nike ayakkab›lar›n› kendi üret-
mez. Nike  merkezinde sadece tasar›m-
c›lar var. Bu merkezlerde tasarlanan
ayakkab›lar, baflkalar› taraf›ndan üreti-
liyor. Dolay›s›yla bir yanda tasarlayan-
lar, di¤er yanda ise onu üretenler var. 

Tasar›m kültürü ile ilgili e¤itim 
veren kurumlar ülkemizde henüz
çiçe¤i burnunda diyebilir miyiz?
Tasar›m kültürü e¤itimi bizde o kadar
yayg›n de¤il. Güzel sanatlar fakülteleri
var ama yayg›n de¤il. Dersler veriliyor,
fakat  tasar›m kültürü bir yüksek lisans
boyutunda yok. Sadece Bilgi Üniversi-
tesi’nde, bir de Taksim’de yeni aç›lan

ve benim de ö¤retim üyeli¤i yapt›¤›m
BSF Akademi’de ileri seviye e¤itim ve-
riliyor. Bu konuda BSF ilklerden biri.
Daha çok uygulamaya dönük e¤itim
veriliyor. Grafik e¤itimleri var. 80’lerde
ve 90’larda program bilmek önemliydi
ama art›k önemli de¤il flu anda e¤itim
veren birçok yer var ama insanlar art›k
mant›¤›n› gelifltirecek e¤itimler istiyor.
Müflteriyi ikna etme gücünü art›racak
e¤itimler verilmeli. Yani mezun olan,
‘Ben akademisyen olaca¤›m’ mant›¤›
ile de¤il, ‘ÖZEL SEKTÖRDE çal›flaca-
¤›m, REKABET’e katk›da bulunaca¤›m’
mant› ile bakmal› tasar›m kültürüne. 

Tasar›mda baflar›y› yakalayan 
ülkeler hangileridir? 
Tasar›m›n merkezini hâlâ bat› ve ‹talya
yorumluyor, yani hâlâ ‹talya’n›n öncü-
lü¤ü var. Türkiye de bat›dan etkilen-
mifltir. Bütün dünyadaki tasar›mc›lar
da dünyan›n birçok yerdeki etkilenme-
lere aç›kt›r.  Türkiye’de belli bir ilerle-
me kaydediyor ama yine bat›dan etki-
leniyoruz.. ‹nternet ve bilgisayar tek-
nolojisi ilerledikçe kurum içindeki
ürünün paylafl›m halinde tasarlanmas›
yöntemi de gelifliyor. 2023 senesinde
farkl› ülkelerdeki tasar›mc›lar›n ayn›
ürünün komponentlerini eflzamanl›
modellemeleri çok ola¤an bir durum
olacakt›r. Bugün varolan bu teknoloji
ileride daha da ak›llanacakt›r.

Ülkemizde ifl dünyas› aç›s›ndan
bakarsak, ifladamlar› tasar›ma 
nas›l bak›yorlar?
‹fladam›, kaynaklar› buna elveriyorsa
tasar›m departman›na fazlas›yla yat›r›m
yap›yorlar. Ama tasar›m pahal› bir fley.

Firma ölçekleri küçüldükçe daha dü-
flük tasar›mlarla yetiniyorlar. Uygula-
madan daha pahal›d›r tasar›m.Türki-
ye’de  baz› firmalar yurtd›fl›nda yabanc›
firmalara tasar›m yapt›rd›lar ve halen-
de bu devam ediyor. Bu oldukça paha-
l› bir fley ve her firman›n yapt›raca¤› bir
fley de¤il.

Gelecekte tasar›m› neler bekliyor?
Gelecekte tasar›m›n önemi daha da ar-
tacak ama  daha pazarlamaya dönük ta-
sar›m anlay›fl› hakim olacak.  Di¤er bir
ifadeyle daha sat›fla dönük tasar›mlar
yap›lacak. 

BSF’de tasar›m dersi alan ifladam-
lar›ndan bahsettiniz, ifladam› ken-
disi de mi tasar›m dersi al›yor?
Evet. Çünkü kendisini bu ifle adam›fl ve
yapt›¤›n›n kusursuz olmas›n› istiyor.
En az›ndan tasar›mc›y› yönlendirme
aç›s›ndan, ilgili birime yön vermek aç›-
s›ndan BSF’de kursa kat›l›yor. Kendi ifli
tasar›mla alakal› oldu¤u için mesela
mobilya, tekstil vb gibi. Bu gruptakileri
ifl dünyas›na yönelik olarak tasar›m
kültürü sertifika program› içine almak
istiyoruz. BSF olarak ifl dünyas›na yö-
nelik bir modül haz›rl›¤› içerisindeyiz.

Internet ç›kt› tasar›m daha m› 
kolaylaflt›, yoksa Internet düflün-
ceyi iyice tembellefltiriyor mu? 
Internet do¤ru kullanabilirse elbette
faydal›. .Google kullanmaya da motive
etmeye çal›fl›yoruz. Sanat kitaplar› çok
pahal›d›r, telif var. O kitaplar› almak
hem maliyet,  hem de taranarak göste-
rilmesi bir emek ama Google’dan der-
leyebiliyoruz. Pratik örneklerini ö¤re-
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tebiliyoruz. ‹nternetin tasar›m kültürü-
ne büyük katk›s› var. Sadece modern
mimariyi anlatmak yetmiyor, bunlar›
birbirleriyle iliflkilendirerek göstermek
gerekiyor. Kitaplarla desteklenmedi¤i
takdirde Internet kopyac›l›kt›r bunun
da alt›n› çizmek laz›m. ‹nternetin yara-
r› görselleri gösterebilmekte kolayl›k
sa¤l›yor. Ö¤renci buna al›flt›¤›nda bafl-
ka varyasyonlar›n› da görebilir.

BSF’deki e¤itimlerinize daha çok ba-
yanlar m›, yoksa erkekler mi ra¤bet
ediyor?
Bizim ö¤renci profilimiz a¤›rl›k olarak
grafik tasar›mdan olufluyor. ‹fl bulma
aç›s›ndan en genifl alan sadece grafik
oldu¤u için. Bununla birlikte mimarl›k
ö¤rencimiz var. Mesle¤i farkl› olsa da
bunu hobi ötesine tafl›mak isteyenler
var. Üniversite ö¤rencileri var. Üniver-
sitede pratik olarak alamad›¤›n› burada
al›yor. Tasar›m kültürüne ciddi mana-
da bir talep var. Bunun sebebi, insanlar
program bilmenin ötesinde bir fleyler
istiyorlar. Programla hayal kuramazs›-
n›z veya programlar size bir dünya kül-
türünün evrimini gösteremez. Oysa ta-
sar›m kültürü,  program bilgisinden
çok arka plan oluflturuyor. Rekabet
içinde kendilerini farkl›laflt›rmay› dü-
flünüyorlar. Tasar›m kültürü alm›fl bir
yöneticinin ‹KNA KAB‹L‹YET‹ DAHA
ÜSTÜNDÜR. T›rnakl› karakterden düz
karaktere geçifl modernize geçifltir.
Sonrada soyutlamas›n› gelifltirecektir.
Tasar›m dersi alan ö¤renci a¤z› laf ya-
pacak hale gelecektir. Çünkü etkile-
mek ve kendini sunmak  çok önemli.
Tasar›ma kimler kabiliyetli desek ba-
yan ö¤rencilerin daha çok yatk›nl›¤›
var. Dersleri en iyi onlar takip ediyor-
lar.

Peki tasar›m ama hangi tasar›m. 
Ülkenin kendi kültürünün 
içinde olan bir tasar›m m›?
Yoksa küreselleflmenin getirdi¤i 

karmafl›k kültürü içinde 
yans›tan  bir tasar›m m›?
Art›k ‘Küresel düflün yerel hareket et’
slogan› var. Bu en gözde slogan. Bu-
gün tasar›m yap›lmadan ilk önce tasar›-
m›n nerde kullan›laca¤›na bak›l›yor,
sonra o ülkenin olmazsa olmazlar› or-
taya ç›k›yor ve tasar›m yapmaya karar
veriliyor. Cola reklam›nda Ramazan
vurgusunda oldu¤u gibi. Ama Türki-
ye’de yay›nlanan ayn› temay› iflleyen
Cola reklam›n› baflka bir ‹slam ülkesine
uygulayamazs›n›z, iflte t›pk› bunun gibi
tasar›m kültüründe yerel özellik mutla-
ka vard›r. 

Ülkemizde tasar›m kültürü 
neden bat›daki gibi de¤il, yavafl
ilerlemesindeki sebep nedir sizce?
Küçük ve orta ölçekli üreticiler kendi-
lerine pazarda daha emin ad›mlarla
ilerlemek için özel yard›mc›lar tutma-

y› nedense ek bir maliyet, gereksiz bir
harcama olarak görüyorlar. Kurumsal-
laflma, markalaflma bilinçleri ne yaz›k
ki yok. Markalar› için en önemli gör-
sel elemanlardan biri olan Logo’lar›na
dahi gereken önem vermemekteler,
iflin ehli tasar›mc›lara yapt›rmamakta-
lar.  Bir marka dan›flman›yla çal›flan,
özel pazarlama stratejileriyle hareket
eden, üretim anlay›fl›ndan sat›fla su-
nulan tüm ambalaj tasar›mlar›na ka-
dar ortak bir dilin kullan›lmas›, mar-
kan›n tüketiciler karfl›s›nda güvenini
kazanmada önemli bir etkendir. Gü-
ven güçtür ve markan›n uzun y›llar
devaml›l›¤›n› sa¤lar. Bilinçli yap›lan
yenilikler sayesinde gerçeklefltirilen
hamlelerle lider markalar›n elinde bu-
lunan Pazar paylar›ndan önemli dilim-
lerin kazan›lmas› mümkündür. Baflar›
hikayelerinin ard›nda flans, mucize
yoktur.

ÇERÇEVEAral›k 2005 141

dosya E⁄‹T‹M / Rekabet ‹çin Tasar›m Tasar›m ‹çin de E¤itim



Made in Italy'nin  dünyanın hemen her
yerinde ‹talyan ürünlerine sa¤ladı¤ı inti-
ba; kalite, dizayn, farklılık, güven, estetik
de¤er ve ifllevsellik olarak karflımıza  çık-
maktadır. En iyi ve prestijli spor otomo-
bil "Ferrari", en de¤erli ve farklı mücev-
her "Bulgari", en flık abiye elbise "Versa-
ce", ABD'nde dahi polis teflkilatının bey-
lik silahı olarak kullanılan "Beretta",
dünyanın en ünlü mimarları listesinde
onlarca ‹talyan Mimarın adı... Sayılan
markaların gücü " tasarım" aflamasının
içinde yer almaktadır. 

Tasarımın bir yönü  teknolojik, bir yönü
ise estetik, ama her yönden e¤itimli in-
san aklının bir ürünü. ‹talyan tasarım gü-
cü acaba nereden geli-
yor ? ve bize,  Made in
Türkiye için,  ne gibi
perspektifler sunabilir?
Öncelikle  ülke kültü-
rü estetik kaygılara ve
sanata çok önem ve-
ren bir yapı taflımakta-
dır. Günlük hayat için-
de  barok stilden, mo-
derne, minimalist e¤ilimlerden Roma
‹mparatorlu¤u mimarisine kadar sanatın
hemen her e¤ilimini yaflamak mümkün.
Aynı ortam Selçuklu ve Osmanlı kültü-
ründe mevcut idi. Maalesef biz ise - az
sayıda ve onları da korumada zaafiyet ta-
flıdı¤ımız kültürel mirasımız haricinde -

günlük hayatımızı biçimsiz, boyasız ve
sevimsiz yapılar ve sokaklarda geçirmek-
teyiz. Bizim çocuklarımızın yetiflti¤i
kentsel atmosfer belli. Önceki kuflaklar-
dan devralınan ve çok iyi korunan bir
kültürel miras; ve bu mirası devr alıp da-
ha ileriye taflıyanları özendirecek ve
onore edecek tanınma, takdir ve ödül
sistemleri mevcut. Her alanda ve sektör-
de ‹talyan Stilinden bahsetmek müm-
kün. Bu noktada benzer alanlar için bir
Türk Stili tanımlamak ve bunun dünya-
da tanınırlı¤ından bahsetmek zor görü-
nüyor. Mevcut kültür ve sanat hazinesini
bilimsel olarak iflleyecek yetenekleri ye-
tifltiren  sanat ve tasarım okulları, gerek
devlet ve gerekse özel sektörde olmak

üzere son derece yay-
gın. "Benetton" okulun-
daki gibi, genç de¤erle-
re kendilerini ispatlama
fırsatı tanıyan ve bafla-
ranları ücretsiz yetiflti-
ren örnekler mevcut.
Tasarım kreatif bir sü-
reç. Ve,  estetik kaygı ve
bilgi, teknolojiyi tanıma,

yenilik yapma kapasitesi, vizyon sahibi
olma, fütürizm hatta biraz uçukluk, mal-
zeme bilgisi ve  insanı tanıma  gerektiren
bir disiplinler bütünü. Bu süreç planlı ve
ciddi bir e¤itim gerektirmekte. Tesadü-
fen bir fleyler tasarlamanız ihtimali çok
az ve giderek de azalmakta. Oturdu¤u

yerden sadece okuyarak ve önceden ya-
pılanları kopyalayarak tasarım gelifltir-
mek mümkün de¤il.

Bu nokta "çok gezenin" bilmeye baflladı-
¤ı ve çok okuyanla farklılaflmaya baflladı-
¤ı nokta. Katolik ö¤renciler çok ucuza
dünyada dolaflma imkânına sahipler. Bu
imkân dünya üzerindeki yaygın Katolik
vakıflar tarafından sa¤lanmaktadır. Tabii
AB serbest dolaflım imkânı da gençlere
çok büyük bir vizyon ve dünyayı tanıma
fırsatını sa¤lamaktadır. Bu imkân bizim
gençlerimizde yok. AB ülkelerinde ve
‹talya'da da "Giriflimcilik" dersleri orta
seviyesinde okutulmakta ve insanlar gi-
riflimci olmaya özendirilmektedir. 

Giriflimcilik, AB'nin gelece¤i olarak gö-
rülmektedir. Biz ise Üniversiteyi bitirdi¤i
güne kadar ne yapaca¤ını düflünmemifl
nesiller yetifltirmekteyiz. ‹talya'nın yerel
yönetimleri güçlendiren ve müteflebbis-
lerin önünü açan bir devlet yapısı var.
Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı müteflebbis-
lerle beraber tüm dünya pazarlarında fa-
aliyette. Örne¤in Çin pazarında beyaz pi-
rinç unundan yapılmıfl ama spagetti for-
munda ‹talyan Makarnaları satılmakta.
Pirinç tadında ama makarna fleklinde:
Tanıdık tad altında makarna yemeye
alıfltıracak bir tasarım. Bir yandan da ‹tal-
yan Devleti'ninde deste¤i ile Çin bası-
nında makarnanın pirinçten besleyici ol-

‹talya’da Tasar›m E¤itimi
‹talya’da mevcut kültür ve sanat hazinesini bilimsel olarak iflleyecek yetenekleri yetifltiren  sanat ve
tasarım okulları, gerek devlet ve gerekse özel sektörde olmak üzere son derece yaygın. Benetton
okulundaki gibi, genç yeteneklere kendilerini ispatlama fırsatı tanıyan ve baflaranları ücretsiz
yetifltiren örnekler mevcut. Teknik liselerin a¤ırlıkta oldu¤u ülkede sadece doktoralardan sorumlu bir
bakanlık var ve bu bakanlık ihtiyaca göre arafltırmalar, tasarımlar yaptırıyor. 
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du¤u konusu ifllenmekte. 1.5 milyar nü-
fuslu bir pazarın % 10'una makarna sat-
sanız 150milyon kifli eder ki ‹talya'nın
nüfusu 55 milyondur. Tasarım her za-
man katma de¤eri beraberinde getiri-
yor. ‹talyan ayakkabılarının %40'ı Çin'de
yapılıyor. Tekstil ‹spanyollara kaptırılmıfl
görünüyor. Brode ve perde makinaları
genellikle Türkiye'ye devredilmifl. ‹tal-
ya'nın dünyaya sattı¤ı zeytinya¤ı ve ma-
karnalık durum bu¤dayının ana tedarik-
çisi Türkiye. ‹talya örne¤inde Sanayi
toplumundan Bilgi toplumuna geçifli
görmek mümkün. Ama tasarım, dolayı-
sıyla katma de¤er sa¤layan bilgi hep elle-
rinde ve patentler vasıtasıyla dünya pa-
zarlarında koruma altında.

Türkiye, Tanzimattan bu yana Do¤u'ya
giden trenin lokomotifi olmaktansa batı-

ya giden trenin son vagonu olmaya çalıfl-
tı¤ından (Batı'ya sırtımızı dönmek ve Ba-
tı iflle ifl yapmamak manasında de¤il bu
sözler) her alanda yapılan tasarımlar bizi
tanımlayan ve dünya pazarında müflteri
bulan bir referansa otur(a)mamaktadır.
Bu ifl, co¤rafi konumumuzu Avrasya ola-
rak tanımlamak gibi kolay görünmemek-
tedir. Her iflte oldu¤u gibi tasarım tarzı-
mızda da muhakkak Do¤u-Batı sentezi

yapmak zorunda de¤iliz. Ço¤u iflte ne
Batılı, ne de Do¤ulu olamayıflımızı unut-
mamak lazım. Bir Osmanlı mimarisini afl-
mak, ya da yeni bir Versace olmak müm-
kün de¤il. ‹skandinav Ülkelerinin basit ve
ifllevsel tasarımları gibi yeni bir tarzımız
olmalı ki farklılık yaratabilelim. Türki-
ye'nin "tasarım" konusunda gelecekteki
konumu, bugünden "insan yetifltiren sis-
temleri" nasıl tasarlayaca¤ımıza ba¤lı.
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ALMAN mucizesi denince akla, II. Dünya
Savafl›’nda bafltan afla¤› y›k›lan bir ülke-
nin çok k›sa bir sürede kalk›nmas› gelir.
Alman ekonomisi günümüzde sergiledi-
¤i performansla ak›llarda kalmaya de-
vam edecek gibi gözüküyor. Çünkü son
y›llarda Euro’nun dolara ve dolara ba¤l›
di¤er para birimlerine karfl› 3-4 y›lda
yüzde 50 de¤erlenmesinin Alman ihra-
cat›n› köstekleyece¤inin söylenmesine
ra¤men, Almanya geçen y›l 195 milyar
dolar gibi inan›lmaz büyüklükte (Dünya-
da birinci, 132 milyar dolarla Japonya
ikinci) d›fl ticaret fazlas› verdi. 

Uzmanlara göre gerçek ihracat, ürünün
ihraç fiyat› de¤il, yerli katk› (yani muhte-
va)d›r. Dolay›s›yla Almanya’n›n d›fl tica-
ret fazlas› vermesinin temelinde, ihraç

etti¤i ürünlerde yerli katk›n›n fazla ol-
mas› bulunmaktad›r. Bu gerçek bize, ül-
kemiz ihracat›n›n son y›llarda katlanarak
artmas›na ra¤men neden daha fazla
oranda d›fl ticaret aç›¤›n›n, dolay›s›yla
cari aç›¤›n yükseldi¤ini bütün aç›kl›¤› ile
anlatmaktad›r. Çünkü Türkiye, de¤eri
düflük tekstil ihracat› için bile,  onu iflle-
yecek daha de¤erli yat›r›m ara mallar›n›,
ekipmanlar›n› ithal etmektedir. Bu du-
rum do¤al olarak üründeki yerli katk›y›
azaltmaktad›r. Bunun temel nedeni de,
Türkiye’de makine-ekipman üretiminin
yeterli olmay›fl›d›r. 

MÜS‹AD’dan Meslekî 
E¤itim Ata¤›
Türkiye’nin geçen y›l 17 milyar dolarl›k
makine ithalat› yapmas›na karfl›l›k 4 mil-

yar dolarl›k ihracat gerçeklefltirebildi¤i-
ne dikkat çeken MÜS‹AD Genel Baflkan
Yard›mc›s› Hasan Büyükdede, bu duru-
mun cari aç›ktaki en büyük etken oldu-
¤unu vurgulad›. ‹flte bu çarp›k durumu
düzeltmek için MÜS‹AD, Hasan Büyük-
dede’nin önderli¤inde önemli bir ad›m
att›. Avrupa Birli¤i’nin (AB) mali, ‹fi-
KUR’un ise teknik deste¤iyle Hidrolik
Teknisyeni Yetifltirme Program› (HTYP)
bafllatt›. Tamam›n›n 257.335 Avro’ya ta-
mamlanmas› planlanan program maliye-
tinin yüzde 90’l›k k›sm› olan 231.601,5
Avro AB fonlar›ndan, yüzde 10’luk k›sm›
olan 25.733,5 Avro ise MÜS‹AD kaynak-
lar›ndan karfl›lan›yor. Esenyurt ile Ha-
d›mköy aras›ndaki bölgede yerleflmifl
bulunan sanayiinin ihtiyaç duydu¤u ni-
telikli iflgücünü yetifltirmek üzere civar-
daki iflsiz gençlere yönelik organize edi-
len programda gençlere teknik olarak
“Hidrolik teknisyenli¤i” tasar›m beceri-
leri kazand›r›lmak isteniyor. Rexroth-
Bosch firmas› ile ortaklafla oluflturulan
laboratuarda pratik yapma imkân› da bu-
lan kat›l›mc›lara, e¤itim süresi boyunca
günlük 8 Avroluk cep harçl›¤› sa¤land›.
20 kifliden oluflan 5 gruba ikifler ayl›k
h›zland›r›lm›fl e¤itim verilmesini öngö-
ren program, ilk mezunlar›n› verdi. K›-
raç'taki ‹MKB Endüstri Meslek Lisesi'nde
e¤itim program›n› baflar›yla tamamlayan
20 genç, düzenlenen törenle sertifikala-
r›n› ald›lar. Art›k kolayca ifl bulacak ol-
man›n sevinciyle yüzleri gülen 20 gencin

Meslekî E¤itime Alman Kalitesi
Almanya’y› Almanya yapan meslekî e¤itim sisteminin bir benzeri, MÜS‹AD’›n organizasyonu ile 
Türkiye’de hayata geçirildi. MÜS‹AD Genel Baflkan Yard›mc›s› Hasan Büyükdede’nin önderli¤inde  
uygulamaya konan Hidrolik Teknisyeni Yetifltirme Program›’na (HTYP) AB malî, ‹fiKUR ise teknik 
destek veriyor. Almanya’dakine benzer ortamda gerçeklefltirilen e¤itimi tamamlayan ilk kat›l›mc›lar
sertifikalar›n› ald›. 
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coflkusu görülmeye de¤er manzaralar›n
yaflanmas›na yolaçt›. 

Deneyimli Makineciler 
Nezaretinde
Program›n bizzat Hasan Büyükdede ne-
zaretinde bafllamas› ayr›ca önem arzedi-
yor. Çünkü Hasan Büyükdede, 1972’de
‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine ve
Uçak Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra makine endüstrisine giren dene-
yimle ve donan›ml› bir makineci.
1977’ye kadar Alman ortakl›¤›ndaki ‹n-
bat Makine’de Almanlarla birlikte çal›-
flan Büyükdede,  1977’de Hiromode
(Hidrolik Makine Sanayii) ad›yla kendi
flirketini kurdu. Geçen süre zarf›nda
binlerce hidrolik makine ve hidrolik te-
sisler üreterek ülkemizdeki binlerce
fabrikaya komple tesisler kurdu. Bugün
ise Hidromode’yi, hidrolik preslerde ül-
kemizdeki en büyük presleri üreten ko-
numa getirmeyi baflarm›fl durumda. Ha-
san Büyükdede, böyle bir e¤itime niçin
öncülük yapt›¤›n›n gerekçesini flöyle
aç›klad›; “Türkiye’deki makine endüst-
risi, Avrupa ile rekabet edebilecek bir
yap›ya do¤ru h›zla ilerliyor. Buna para-
lel olarak Türkiye’nin makine ihracat›-
n›n toplam ihracat içindeki pay› da her
geçen gün art›yor.
Bununla birlikte geçen y›l Türkiye 17
milyar dolarl›k makine ithal ederken, 4
milyar dolarl›k da ihracat gerçeklefltirdi.
Aç›¤›n en büyük kayna¤› makine sektö-
ründen geldi. Cari aç›¤›n en büyük se-
bebi olan makine sektörüne heves var,
ancak nitelikli insan kayna¤› olmad›¤›
için bu sektör büyüyemiyor. Bunun
önünü açman›n yolu, elimizdeki insan
kayna¤›n› bu sektörde çal›flabilecek ni-
teliklerle donatmakt›r. Bu ihtiyac› gi-
dermek durumundaki meslek liseleri-
miz hem say› olarak, hem de verdikleri
e¤itimin kalitesi bak›m›ndan maalesef
çok yetersiz durumda. Liselerimizden
mezun olan gençlerimiz sokaklarda,
kahvelerde. Bu çocuklar›m›z› k›sa süre-
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Önder Özer
Makine Yüksek Mühendisi

Önder Özer, Hidrolik Teknisyeni Ye-
tifltirme Program›’n›n iki e¤itimcisin-
den biri. Yüksek Lisans›n› Makine
Elektronik ve Hidrolik kontrol konula-
r›ndan Mekatoronik Bilim Dal›nda
yapm›fl. Halen H‹PAfi A.fi.’de Proje Sa-
t›fl Mühendisi olarak E¤itim Bölümün-
de çal›fl›yor. Dolay›s›yla uzman bir e¤i-
timci. “Hidroliksiz bir makine sanayii
düflünülemez” diyen Önder Özer, ül-
kemizdeki hidrolik e¤itimiyle ilgili flu
bilgileri verdi; “Türkiye’de say›l› birkaç
üniversitede hidrolikle ilgili lisans ve
yüksek lisans e¤itimi veriliyor. Ancak
ara kademe personele yönelik e¤itim
sadece Haydarpafla Lisesi’nde var. Bu
eksikli¤i gidermek için firmalar kendi
bünyelerinde hizmet içi e¤itimler veri-
yorlar. Bu noktadan hareket edersek,
bu program, hidrolikle ilgili örgün e¤i-
tim anlam›nda ilklerden birisi denilebi-
lir. Bizim verdi¤imiz e¤itimin bir özelli-
¤i de e¤itim ekipman› olarak en son
teknolojinin kullan›lmas›d›r. “

“Program Türkiye’de 
Bir ‹lk”

Gazanfer Büyüktuncay
Makine Yüksek Mühendisi

Gazanfer Büyüktuncay da, Hidrolik Teknis-
yeni Yetifltirme Program›’n›n e¤itimcisi. 1950
do¤umlu Gazanfer Büyüktuncay, Türkiye’de
meslek lisesini bitirdikten sonra Almanya’n›n
Düsseldorf kentinde e¤itimime devam etmifl.
Türkiye’ye döndükten sonra da tak›m tez-
gahlar›nda ve tesisat tak›m tezgahlar›nda be-
fler y›l çal›flt›ktan sonra hidrolik sektörüne
geçmifl. Afla¤› yukar› 20 sene hidrolik üzerine
konusunda çal›flan Büyüktuncay, “Kan olma-
dan insan yaflayamayaca¤› gibi güç ve kontrol
gerektiren makineler de hidroliksiz çal›fla-
maz” diyerek hidroli¤in, dolay›s›yla verilen
e¤itimin önemini vurguluyor. E¤itimin Türki-
ye’deki büyük bir bofllu¤u dolduraca¤›n› be-
lirten Gazanfer Büyüktuncay, flöyle devam et-
ti; “Almanya makine sanayii konusunda dün-
yan›n en rekabetçi ülkelerinden birisi. Bunun
da temelinde mesleki e¤itime çok önem ver-
meleri var. Bu nedenle MÜS‹AD’›n katk›s›yla
verilen bu e¤itimin, Türkiye’deki makine sa-
nayiinin geliflmesine büyük katk› yapaca¤›n›
düflünüyorum. Çünkü sektörden gelen birisi
olarak biz hidrolik konusunda e¤itime sahip
eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu eksik-
li¤i gidermek için kendi bünyemizde meslek
ç›k›fll› ö¤rencileri e¤itmeye çal›fl›yoruz. Prog-
ram kapsam›nda verdi¤imiz temel e¤itimin
sektöre büyük katk› olaca¤›n› düflünüyorum.
Mezun etti¤imiz ö¤renciler, ald›klar› bu te-
meli sektörde çal›flarak daha da gelifltirebile-
cekler. Verilen hidrolik e¤itimleri, güç ve
kontrol istenilen her makinede geçerlidir.
Dolay›s›yla hidrolik; bugün tak›m tezgahla-
r›nda, tekstilde, demir çelikte ve ifl makinele-
rinde a¤›rl›kla kullan›lan  bir faktör. K›sacas›
güç ve kontrolün söz konusu oldu¤u maki-
neler için hidrolik bir kan görevindedir.” 

“Makinenin Kan› Hidroliktir”



li e¤itimlerle nitelik ve beceri sahibi ya-
p›p makine endüstrisinin içine dahil
edebilirsek bunun sektörde bir at›l›ma
sebep olaca¤›n› düflündük. 
Makine imalat ve makine bak›m endüst-
risinde ihtiyaç duyulacak kalemler belli.
Bunlar:
- Hidrolik teknisyenli¤i,
- Pnömatik teknisyenli¤i,
- Mekanik teknisyenli¤i,
- Elektrik-elektronik teknisyenli¤i,
Yukar›dakilerin hepsini birarada tutan
Mekatoronik diye bir robot  yüksek tek-
nolojisi var. Mekatoroni¤e geçebilme-
niz için hidroli¤i, pnömati¤i, mekani¤i
ve elektrik-elektroni¤i mutlaka geçme-
niz gerekiyor. Bunlar taban kalemler ve
bizim buralarda baflar›l› olmam›z laz›m.
Özellikle hidrolik ve pnömatikte çok
fazla ara insan kayna¤› aç›¤›m›z var. Bu
konuda yüksek e¤itim görmüfl çok in-
san›m›z var, ancak bunlar atölyeye in-
miyorlar, makinelerin bafl›na geçmiyor-
lar, montajda bulunmuyorlar, bak›m
yapm›yorlar. Bize; atölyeye inen ve
atölyede çal›flacak insan kayna¤› laz›m.
Di¤er bir ifadeyle bize general de¤il er
laz›m. Harp sadece generallerle de¤il,
erlerle birlikte kazan›l›yor. Mevcut e¤i-
tim sistemimiz durmadan general yetifl-
tiriyor, er e¤itimini ihmal ediyor. Ülke-
miz, atölyede çal›flabilecek dünya
normlar›nda ara insan gücü yetifltirmesi
gerekiyor.”

Alman E¤itim 
Kalitesiyle Ayn›
“Almanya’y› Almanya yapan nitelikli in-
san kayna¤›d›r. Dolay›s›yla insan kayna-
¤›n›n niceli¤i delil, niteli¤i önemlidir.
‹nsan kayna¤›n› da ancak e¤itimle nite-
likli hale getirebiliriz” diyen Hasan Bü-
yükdede, flöyle devam etti; “Bu prog-
ramla biz, Almanya’da benzer insan kay-
na¤›n› yetifltirmek için nas›l bir e¤itim
metodu uygulan›yorsa, hangi laboratu-
ar ortam› oluflturulduysa ve hangi ki-
taplar kullan›l›yorsa hepsini bir arada

sunmaya çal›flt›k. Haftada 5 gün ve gün-
de 8 saat süren yo¤un  tempodaki e¤i-
timler iki ayda tamamland›. 20’fler kifli-
lik olmak üzere 5 dönemde tamamlaya-
ca¤›z bu program›. Dolay›s›yla 1 y›lda
100 kifliyi yo¤unlaflt›r›lm›fl e¤itime tabii
tutarak e¤itmifl olaca¤›z. Program son-
ras›nda buraya kurdu¤umuz laboratuar
bu okulun döner sermayesine dahil
edilecek. fiu anda makine endüstrisin-
den, ‘Bu laboratuarla iflsiz gençleri e¤it-
ti¤iniz gibi, ikinci bir vardiya yaparak ne
olur bizim personelimizi de bu flekilde
e¤itin’ tarz›nda talepler geliyor. Çünkü
Avc›lar, Beylikdüzü, Silivri, Had›mköy,
Esenyurt, Büyükçekmece ve Mimar Si-
nan’› kapsayan bu bölge, önemli bir en-
düstri bölgesi. Öte yandan hidrolik ko-
nusunda çal›flan tesislerin ço¤unlu¤u
da bu bölgede. Dolay›s›yla bu bölgenin
yetiflmifl insan kayna¤› ihtiyac› var.”

Hem Üretim, 
Hem de Verim Artacak
Hidrolik teknisyeni yetifltirme progra-
m›n›n Türkiye’de bir ilk oldu¤unu vur-
gulayan Hasan Büyükdede, “fiirketler
kendi bünyelerinde veya mümessil fir-
malar paral› olarak hidrolik e¤itimi veri-
yorlar. Ancak biz özel sektörde ilk defa
böyle bir e¤itimi, hem de üstüne para
vererek sa¤lad›k” dedi. Verilen e¤itimin
Türkiye’de hidrolikle çal›flan makine sa-
nayiinin geliflmesi kadar mevcut maki-
ne park›n›n verimli çal›flt›r›lmas›na da
katk› sa¤layaca¤›n› belirten Büyükdede,
flöyle devam etti; “Dünyan›n her tara-
f›ndan ülkemize birçok hidrolik maki-
nesi getirildi. Ancak bu makinelerin ba-
k›m›n› yapacak ve verimli çal›flt›racak
insan kayna¤› yok. fiu anda o nitelikli ve
pahal› makinelerin bak›m›n› sokaktaki
oto tamircilerini toplayarak onlara veri-
len yetersiz e¤itimlerle yapt›rmaya
çal›fl›yorlar. Biz, e¤itti¤imiz gençlerin
e¤itimlerini zamanla daha yükselterek
onlar›n nitelikli bak›mc› olmalar›n› sa¤-
layaca¤›z.”
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Tamer fiener 
Tekirda¤ Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Mezunu

“Daha önce de meslek lisesinin maki-
ne bölümünde 4 sene okudum. Yükse-
kokulda hidroli¤e karfl› bir ilgim vard›.
Ama orada test ünitemizdeki imkânlar
pek fazla olmad›¤› için uygulamaya dö-
nük tecrübe sahibi olamam›flt›m. Hid-
roli¤in önemini biliyordum, fakat pra-
ti¤im yoktu. Bu nedenle hidrolikle ilgi-
li bu e¤itimi duyunca hiç tereddütsüz
kat›lmaya karar verdim.” 

“Meslek Lisesi Makine Bölümü mezu-
nuyum, ancak ald›¤›m e¤itim çok ge-
neldi. Hidrolik ise çok daha özel bir
konu. Tavsiye üzerine bu e¤itime kat›l-
ma karar› ald›m. Bu iflin proje-tasar›m,
montaj ve pazarlama-sat›fl gibi aflama-
lar› var. Bir bayan olarak güç gerekti-
ren montaj k›sm›nda çal›flamam belki,
ancak proje-tasar›m ile pazarlama-sat›fl
süreçlerinde hizmet üretebilirim. Bu
nedenle genelde erkek ifli olarak görü-
len bu sektörde bayanlara göre de ifl
imkânlar› olaca¤›n› düflünüyorum.” 

Kat›l›mc›lar Memnun:
Prati¤ini Gelifltirdi

Bayanlara da ‹fl Var

Ahu Do¤ruyol
Anadolu Meslek Lisesi Makine Bölümü Mezunu



Arza dayal› e¤itimden talebe ba¤l› e¤itime
geçilmesi gerekti¤ini belirten Hasan Bü-
yükdede’nin, de¤erlendirme ve önerile-
rini ihtiva eden aç›klamas› flöyle; “Son y›l-
larda yakalad›¤›m›z istikrar ortam› ve her
y›l ortalama yüzde 5 oran›ndaki büyüme-
nin kal›c› olabilmesi; mevcut yat›r›mlar›-
m›za yeni ilaveler yapmam›z›, bunlar› da
yeni personel ve teçhizat ile donatmam›z›
gerektirmektedir. Yat›r›mlar›m›zdaki ma-
kine ve yedek teçhizat› gerek öz sermaye
koyarak, gerek teflvik ve fonlardan fayda-
lanarak ve gerekse ortaklar bularak bir fle-
kilde tedarik edebilmekteyiz. Ancak, bu
iflletmelerde çal›flacak vas›fl› insan kayna-
¤›n› bulmada s›k›nt› çekmekteyiz. 
‹flletmelerde çal›flt›r›labilecek  düz iflçi ile
nezaret ve kontrol eden teknik kadro ara-
s›nda yer alan ve bir örgün e¤itim progra-

m› sonucunda mesleki formasyon edin-
mifl bulunan personel anlam›nda, “Kalifi-
ye ara eleman” yetifltiren örgün mesleki
teknik e¤itim kurumlar›; özellikle son 20
y›lda sanki bilerek köreltilmeye, so¤utul-
maya gayret edilmifl, çocuklar›m›z ve aile-
lerin beklentileri maalesef mesleki e¤itim
d›fl›na yönlendirilmifltir.

Bugün aileler; çocuklar›n›n iflletmeler
içinde makinelerin bafl›nda, montajda, ba-
k›mda veya kalite kontrol  gibi birimlerde
bulunmas›n› istememekte, bir büroda kir-
den pastan uzak, bilgisayar bafl›nda daha
risksiz ve temiz ortamda, muhasebe, fi-
nansman, istatistik, planlama, personel,
yaz›l›m, ISO9000 gibi norm ve standart
uygulamas›, pazarlama, gümrük muame-
lecisi, ithalat ve ihracat yaz›flmalar› depart-

man› gibi bölümlerde
bulunmas›n›, klimal›
konforlu mekanlarda,
çayc›s›n›n da kendisi-
ne hizmet verebildi¤i
rahat ortamlarda bu-
lunmas›n› tercih et-
mektedirler. Gençle-
rin önemli bir k›sm›
çal›flmadan, yorulma-
dan en h›zl› para nas›l
kazan›l›r, konforlu ha-

yata en k›sa zamanda nas›l ulafl›l›r anlay›fl›
içindedirler.

Bunun için de, di¤er ülkelerin tam tersine
bizde liselere gitmek isteyen çocuklar›m›z
yüzde 65, meslek okullar›n› isteyen ço-
cuklar›m›z ise yüzde 35 seviyesindedir. Bu
denge son 10 y›lda daha da bozulmufltur
ve böylece de devam etmektedir. Aileler
çocuklar›n› liseye gönderiyor, oradan üni-
versiteye göndermeyi ve iflletmelerde üst
düzey yönetici olmalar›n›, iflletme içinde
görev almamalar›n› istememektedirler.
Sonuçta, ‘Herkes general olmak istiyor,
ancak harbi kazanacak erimiz yok’ duru-
muyla karfl› karfl›ya kal›yoruz.

Biz, önce ailelerimizden bafllayarak bu
psikolojiden kurtulmam›z gerekmekte-
dir. Gençlerimizin yüzde 65’ten fazlas›n›
mesleki e¤itim kurumlar›ndan geçirerek
onlar› önce meslek sahibi yapmam›z, son-
ra da bunlar›n içinden sivrilen ve gelifl-
me istidad› olanlar› daha üst ö¤retim ku-
rumlar›nda e¤iterek üst yöneticili¤e
yönlendirmemiz gerekmektedir. Hükü-
metlerimiz de; uygulayaca¤› programlar-
la gençlere çal›flmadan, yorulmadan ha-
yatlar›n› kazanman›n mümkün olamaya-
ca¤› anlay›fl›n› kazand›rmas› bir zorunlu-
luk haline gelmifltir.

MÜS‹AD Genel Baflkan Yard›mc›s› Hasan Büyükdede:

‘Arz’a Dayal› E¤itimden
‘Taleb’e Ba¤l› E¤itime Geçilmeli

Hidrolik Teknisyeni Yetifltirme Program› (HTYP) ile MÜS‹AD,  meslekî e¤itim konusunda sadece 
öneriler sunmakla kalmay›p, örnek bir uygulamay› da ülkemize kazand›rm›fl oldu. Bu önemli projenin
önderli¤ini yapan, MÜS‹AD Genel Baflkan Yard›mc›s› Hasan Büyükdede, meslekî e¤itimle ilgili
de¤erlendirme ve önerilerini dile getirdi. 
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Ülkemizde çal›flabilir insan kayna¤›m›z›n
25 milyon oldu¤unu, ancak e¤itim orta-
lama y›l›n›n 4 y›l civar›nda oldu¤unu bi-
liyoruz. Bu ortalaman›n yükseltilmesi
gerekti¤i gibi nitelikli hale getirilmesinin
ülkemizin en büyük projesi olmas› ge-
rekti¤ini de biliyoruz. Bu nedenle mes-
leki e¤itimi hayat boyu sürecek bir anla-
y›fl olarak benimsememiz gerekiyor.
fiimdi buna yönelik yap›lanlar› ve yap›l-
mas› gerekenleri görelim;

I- Mesleki E¤itim 
Merkezlerinde E¤itim
‹lkö¤retimi bitirmifl, ancak orta ö¤reti-
me devam edememifl 15-19 yafl aras›nda
3 milyon gencimiz bulunmaktad›r. Bu
gençlerin bir meslek sahibi yap›lmas›
için 1986 y›l›nda 3308 say›l› ç›rakl›k ve

mesleki e¤itim kanunu ç›kar›lm›flt›r.

a) Mesleki e¤itimin amaçlar›:
- Ç›rak yafl›nda olup, sistemi d›fl›nda bulu-
nan gençlere temel meslek vermek ve
bunlar› ifle yerlefltirmek.
- Ç›rakl›k sistemine girecek gençlerin uy-
gun meslek seçimine rehberlik yapmak.
- ‹fl hayat› içinde bulunup, 15-19 yafl gru-
bunda olan gençleri, e¤itim süresince sos-
yal güvenlik flemsiyesi alt›na almak.
- ‹fl yerlerinde ö¤renilemeyen ifl ve ifllem-
lere ders araç ve gereçleri ile zenginlefltiril-
mifl laboratuar ve atölyelerde ö¤retmek.
- ‹fl hayat›nda çal›flma disiplini sa¤lamak.
- ‹fl yeri açma imkân›n› belli bir düzene
kavuflturmak.
- Ustalar›n, ifl yerlerinde ç›rak ö¤rencile-
re sanatlar›n› daha iyi ö¤retmelerini sa¤-

lamak amac›yla, “Usta ö¤retici-
lik” kurslar›yla geliflmelerini
sa¤lamak.

b) Ç›rak ö¤rencilere 
sa¤lad›¤› faydalar:
- Ç›rak ö¤renciler, Mesleki E¤i-
tim Merkezine kaydoldukla-
r›nda sigortal› yap›lmakta ve
sigorta primleri devlet taraf›n-
dan ödenmektedir.
- Askerlik ifllemleri e¤itim so-
nuna kadar tecil edilmektedir.
- Di¤er e¤itim kurumlar›ndaki
ö¤rencilerin yararland›¤› bü-

tün haklardan yararlanmaktad›rlar. (pa-
so vs.)
- Mesleki yeterlilikleri belgeye ba¤lan-
m›flt›r. Mesleki e¤itimini tamamlayanlar
KALFALIK BELGES‹, kalfal›k e¤itimini ta-
mamlayanlar USTALIK BELGES‹, ustal›k
e¤itimini (kursunu) tamamlayanlar US-
TA-Ö⁄RET‹C‹ BELGES‹ almaktad›rlar.

c) ‹flverene sa¤lad›¤› faydalar:
- ‹flyerinde çal›flan ve Mesleki E¤itim
Merkezine kaydolan 15-19 yafl aras› kifli-
lerin sigorta primleri devlet taraf›ndan
ödenmektedir.
- ‹flveren, Mesleki E¤itim Merkezine kay-
dolan kifli için:
• Gelir vergisi ödemiyor
• Damga vergisi ödemiyor
• Vergi iadesi ödemiyor
• Konut edindirme fonu ödemiyor
• K›dem tazminat› ödemiyor
• Ç›rak ö¤renciye ödenen ücret gider
olarak gösteriliyor
• Ç›rak ö¤renci iflçi say›s›na dahil edil-
miyor
• E¤itime bir sözleflme ile bafllanmak
suretiyle ç›raklar›n gelifligüzel iflyeri de-
¤ifltirmeleri önlenmifl ve böylece ifl haya-
t›na çal›flma disiplini getirilmifltir.

II- Sertifikal› Sistemle 
Hayat Boyu E¤itim
Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z AB fonlar›ndan
da istifade ile MEGEP Projesi bafllatm›flt›r.

Hidrolik Teknisyenli¤i sertifkas› alanlar›n coflkusuna ortak olan Hasan Büyükdede,
gençlere, kendilerini sürekli yenilemeleri tavsiyesinde bulundu 



Bu proje ile Mesleki Teknik E¤itim konu-
sunda e¤itim-sanayi ifl birli¤inin bafllat›l-
mas› amaçlanm›flt›r. Bu sistemle ARZA
DAYALI E⁄‹T‹M yerine TALEBE DAYALI
E⁄‹T‹M sistemine geçilmektedir. 

Bilgi toplumunda her fley çok h›zl› de¤ifli-
yor. Bir çok meslek kayboluyor ve her
gün yeni ifl kollar› ve meslekler teflekkül
ediyor ve meslek tan›mlar› h›zla de¤ifliyor.
Ayr›ca ülkemizde her y›l 1.250.000 ö¤ren-
ci e¤itime dahil oluyor. Bu sistemle HA-
YAT BOYU E⁄‹T‹M sistemine geçilmekte-
dir. ‹fl de¤ifltirmeden meslek de¤ifltirme-
nin önü aç›lmaktad›r. Mevcut mesleki e¤i-
tim sistemimizde;
• ‹fl piyasas› ihtiyac›n› karfl›lamakta zafiyet
vard›r.
• Çok dar tabanl› e¤itim vard›r. (tesviye ,
a¤aç iflleri , metal iflleri vb.)
• Mesleki rehberlik zay›ft›r.
• Her ifl gücü için “ortak beceri” e¤itimi
yoktur.
• Ö¤renci de¤il, ö¤retmen daha aktif hal-
dedir.
• Meslek standartlar› belirlenmemifltir.
• Yerel ifl gücü ihtiyac› dikkate alan es-
neklikte de¤ildir.
• Alanlar aras›nda geçifl azd›r.

MEGEP sistemi uygulamas›yla;
• Tüm sivil toplum kurumlar› mesleki
e¤itime kat›lmas› sa¤lanacak.
• Yüksek kaliteye ulaflm›fl ö¤renim yap›-
lacak.
• E¤itim sistemi bilgi ekonomisine uygun
hale getirilecek.
• Temel e¤itim zaman içinde 12 y›ll›¤a ç›-
kar›lacak.

Yap›lacak uygulama yöntemi:
• Öncelikle ifl piyasas›n›n ihtiyaç analizi
yap›lacakt›r. ‹fl piyasam›z›n gerçekten ihti-
yaç duydu¤u nitelikli insan say›s› ve niteli-
¤i ne olmal› belirlenecektir, gerekmeyen
eleman yetifltirilmeyecektir.
• Meslek Standartlar› Kurumu (MSK) ka-
nal›yla 250 adet ve üzerinde MESLEK

STANDARTI belirlenecektir.
• 38 adet e¤itim standard›  belirlenecektir.
• E¤itim MODÜLER hale getirilecektir.
Bu sistemle tüm orta e¤itimin 9. s›n›flara
ortak e¤itim alacak 10 , 11 , 12. s›n›flarda
ö¤rencinin yap›s›na uygun mesleki e¤iti-
me devam ettirilecektir. Gere¤inden fazla
lise e¤itimi verilmeyecektir. 9. s›n›flarda
ortak ö¤retmen ve ö¤renci k›lavuzlar› ha-
z›rlanacak, meslekler tan›t›lacak, ö¤renci
meslek erbab› ile tan›flt›r›lacakt›r. Kaliteli
insan gücüne yönlendirilecek ve rehber-
lik gezileri düzenlenecektir.
• ULUSAL YETERL‹L‹K S‹STEM‹ (UYS)
oluflturularak tüm sivil toplum kuruluflla-
r› e¤itim sisteminin bir parças› haline geti-
rilecektir.
• Hayat Boyu Ö¤renme (HBÖ) politikas›
etkin hale getirilecektir. 8 adet mesleki
seviye standard› belirlenerek her seviyede
meslek sahibindeki geliflim, imtihanlarla
ve gözlemlerle de¤erlendirilerek SERT‹-
F‹KALANDIRILACAKTIR.

UROFAS sertifikas›, Yüksek Ö¤renim me-
zunlar› için uluslar aras› geçerli pasaport
haline getirilecektir. Al›nacak sertifikalar
uluslar aras› geçerlili¤i olan “MOB‹L‹TE”
yeterlili¤i olan, mukayese edilebilir sertifi-
kalar olmal›d›r. Her meslek standard› için
8 seviye tespit edilmifltir. ‹lk 4 seviye orta
ö¤retim, 5-6 seviye üniversite mezunlar›
için, 7-8 ise lisans ve lisans üstü e¤itim
mezunlar› için belirlenmifltir. Sertifika tes-
pitine sivil toplum kurulufllar› ile yap›lan
ortak çal›flmayla karar verilmektedir. Her
meslek sahibi, okul mezuniyeti ile bir se-
viyeden hayata at›l›r. Ancak hayat boyu

yeni kurslar, yeni e¤itimler almal› ki yeni
bir seviye sertifikas›na sahip olsun ve da-
ha yüksek gelir düzeyine ancak seviyesi-
nin niteliklerini art›rarak ulaflabilsin ya da
mevcut mesle¤i art›k geçerlili¤ini yitirmifl-
se çal›flt›¤› ifl yerinden ç›kar›larak de¤il, ay-
n› ifl yerinde baflka bir mesle¤in e¤itimini
ve sertifikas›n› alarak meslek de¤ifltirmeli,
iflini de kaybetmemelidir. Bu da hayat bo-
yu e¤itimi gerektirir. Bu sistem için yeni
ve iyi mesleki e¤itim gereçleri ile donat›l-
m›fl kaliteli e¤itim elemanlar›n›n bulundu-
¤u yüzlerce e¤itim kurumu gerektirecek-
tir. Mevcut meslek okullar›m›z›, liselerimi-
zi ve üniversite seçme s›navlar›na kurs
vermekten öteye gitmeyen dershaneleri-
mizi h›zla dönüfltürmeliyiz. Art›k herkesin
mutlaka üniversiteye gitmesi yerine üni-
versite öncesinde çeflitli meslek seviye
sertifikalar› ile donat›lm›fl, yeterli kalitede
meslek sahibi ve yeterli geliri kazanarak
hayat›n› idame ettirebilen uluslararas›
mobiliteye, yani bütün ülkelerde geçerli
sertifikal› insan kayna¤›na sahip olmal›y›z.

Sonuç
Ülkemizde bir bütün olarak mesleki tek-
nik e¤itimin geliflmesi, fonksiyonlar›n› ye-
rine getirebilmesi, böylece toplumumuza
hizmet edebilmesi, dolay›s›yla bir cazibe
haline gelebilmesi için; k›sa, orta ve uzun
vadeli yo¤un ve çok yönlü bir çal›flma ya-
p›lmas› gerekir. Milli E¤itim Bakanl›¤›, ka-
mu bürokrasisi, meslek odalar›, özel sek-
tör kurulufllar›, Y.Ö.K. ve üniversiteler dü-
zeyinde yap›lacak olan bu çal›flmalar›n
ciddi, kararl› ve tutarl› bir takipçisi ve
denetleyicisi olmal›d›r.
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HTYP Sertifika Törenine kat›lan K›raç Belediye Baflkan› Hamit Öncü, iflsiz gençlerin önünü
açan MÜS‹AD girifliminin örnek bir proje oldu¤unu belirtti. Baflkan Öncü'nün "Bal›k vermek
yerine bal›k tutmay› ö¤retmek" olarak tan›mlad›¤› e¤itim program› kapsam›nda, 80 iflsiz
gence daha e¤itim verilecek.



Türkiye ‹fl Kurumu Genel Müdürlü¤ü taraf›n-
dan, daha öce duyurusu yap›larak ihaleye ç›-
kar›lan Biliflim Ç›raklar› E¤itim Projesi kapsa-
m›nda, “Toplam 1020 kifliye e¤itim verilme-
si” ihalesi sonuçland›. ‹haleyi  “Edutime Bilgi
Teknolojileri Akademisi” ile “KocBryce Tek-
noloji E¤itim Hizmetleri A.fi.” den oluflan ifl
ortakl›¤› kazand›. Proje kapsam›nda Türki-
ye’de,  ‹stanbul, ‹zmir, Adana, Ankara, Konya,
Mersin, Sakarya, Kocaeli, G.Antep, Trabzon,
Kayseri, Manisa, Denizli ve Bursa illerinin ta-
mam›n› kapsayan toplam 14 bölgede e¤itim-
ler efl zamanl› olarak 09 Kas›m 2005 tarihinde
bafllad›. E¤itimlere kat›lacak ö¤renciler, 14 il-
de yap›lan Seviye Belirleme S›nav› ile tespit
edildi. Konuyla ilgili detaylar› Edutime Genel
Müdürü Özgür Demir’e sorduk;

E¤itimin kapsam›nda neler var?
KOB‹’lerdeki iflgücü niteli¤inin yükseltilme-
sini amaçlayan proje, 6 Ay sürecek. Proje
kapsam›nda e¤itime kat›lan ö¤renciler; 200
Saat Teknik ‹ngilizce, 120 Saat Temel Biliflim,
60 Saat Sistem, 120 Saat Muhasebe, 100 Saat
D›fl Ticaret ve 40 Saat TNN Portal› olmak üze-
re toplam 640 Saatlik e¤itim alacaklar. Proje
ile  Baflbakanl›k Sosyal Yard›mlaflma ve Daya-
n›flmay› teflvik fonundan yard›m alan veya
yard›m alma durumunda bulunan  dar gelirli
ailelerin lise mezunu çocuklar›n›n bilgi tek-
nolojileri konusunda e¤itilerek KOSGEB ve
T‹M ‘in deste¤i ile ihracat yapan KOB‹’lerde
istihdam edilmeleri hedefleniyor. T.C. Baflba-
kanl›k Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Ge-

nel Müdürlü¤ü taraf›ndan ihalenin finans›n›n
karfl›lanmas›n›n yan› s›ra, ö¤rencilere e¤itim
gördükleri süre içinde günlük belirli ihtiyaç-
lar›n› karfl›layacaklar› oranda cep harçl›¤› da
veriliyor.

Edutime olarakne tür e¤itimler
veriyorsunuz?
Hindistan merkezli uluslararas› APTECH
Worldwide (www.aptech-turkiye.com) flirke-
tinin Marmara Bölgesi’ndeki ana ifl orta¤›
olan Edutime Bilgi Teknolojileri Akademisi
(www.edutime.com.tr), APTECH’in tüm
dünyada sürdürdü¤ü ACCP (Aptech Certifi-
ed Computer Professional )  adl› sertifika
program› e¤itimini ‹stanbul’da 4 flubede (Ba-
k›rköy, Mecidiyeköy, Kad›köy, fiirinevler) ba-
flar› ile vermektedir. APTECH,  BT e¤itimi ala-
n›nda sadece Hindistan’da de¤il , Ameri-
ka’dan Rusya ve Çin’e kadar 53 ülkede
3.200’ü aflk›n e¤itim merkezi ile dünyada li-
der konumunda. APTECH  ile birlikte sun-
makta oldu¤umuz sertifika programlar› dün-
yada oldu¤u gibi Türkiye’nin de ihtiyaç duy-
du¤u nitelikte BT eleman› yetifltirmek üzere
düzenlenmifl; kapsam ve içerik olarak Türki-
ye’deki en güncel ve en genifl BT e¤itimi
programlar› oldu¤unu özellikle belirtmek is-
teriz. E¤itimler sonunda baflar›l› olanlar, Ap-
tech sertifikalar›n› ücretsiz ald›klar› gibi, edu-
time da online s›navlara girerek di¤er ürün
sa¤lay›c›lar›n sertifikalar›na da sahip olabil-
mekteler. Programa kat›lan her ö¤renci, Edu-
time taraf›ndan verilen kiflisel flifre ile Dünya

çap›nda yar›m milyondan fazla Aptech ö¤-
renci ve e¤itmenini buluflturan uluslararas›
bilgi platformuna kat›labilme olana¤› sa¤lan-
maktad›r. www.onlinevarsity.com adl› portal,
digital ça¤›n üniversitesidir ve küresel bir e¤i-
tim ortam›n›n yarat›lmas›na adanm›flt›r. Gü-
nümüzde e¤itimciler, bilgi ve becerilerini ge-
leneksel derslik e¤itimlerinin d›fl›na, s›n›rlar
ötesindeki ö¤rencilere  tafl›maktad›rlar.  Ka-
y›t esnas›nda ücretsiz olarak verilen LG mar-
ka notebooklar ile ö¤renciler, hem iflte, hem
de evde ders tekrar› yapmakta ve online e¤i-
timden faydalanmaktad›rlar.  Ders kitaplar›
Aptech ve Edutime taraf›ndan e¤itimde veri-
mi artt›racak flekilde tasarlan›yor en son tek-
nolojiye göre yaz›l›yor. Edutime Bilgi Tekno-
lojileri Akademisi’nde e¤itim kadrosu Aptech
sertifikal›, konusunda hizmet içi e¤itim prog-
ramlar›n› tamamlam›fl uzman ve deneyimli
ö¤retmenlerden olufluyor. Her flubede Hin-
distan’dan gelmifl yabanc› bir teknik e¤itmen
de bulunmaktad›r. E¤itimin son aflamas›nda
ise deneyimli uzmanlar taraf›ndan BT  sektö-
rü ile ilgili çeflitli seminerler veriliyor. Ö¤ren-
cilere mezun olduktan sonra Edutime Kari-
yer Planlama Merkezi, staj ve ifle yerlefltirme
konusunda destek veriyor.
Bununla birlikte bireysel kariyer ve sertifikas-
yon e¤itimlerinin yan› s›ra, özel sektör ve ka-
mu kurulufllar›n›n faaliyet konular› ve belirle-
nen kurumsal hedeflerine yönelik olarak,
özel e¤itim içerikleri haz›rlanmakta ve/veya
projelendirilerek kurumlara özel kurumsal
e¤itim çözümleri sunulmaktad›r.

Biliflim Ç›raklar›na da
E¤itim
KOB‹’lerdeki iflgücü niteli¤inin yükseltilmesini amaçlayan ve 6 ay sürmesi plan-
lanan Biliflim Ç›raklar› E¤itim Projesi kapsam›nda 1020 dar gelirli aileye mensup
lise mezunlar› e¤itiliyor. Biliflim yan›nda muhasebe ve d›fl ticaretle ilgili olmak
üzere toplam 640 saati bulan e¤itimlere kat›lanlara cep harçl›¤› da veriliyor. 
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Osmanl› Devleti’nin son döneminde,
kendi e¤itim ve yüksek ö¤retim kurum-
lar›n› gelifltirme yerine iktisadî, askerî ve
siyasî olarak üstünlük sa¤lam›fl olanlar-
dan faydalanma yolu tutulmufl ve Türki-
ye'de Avrupa modelinde yüksekö¤retim
kurumlar› ilk önce mesleki e¤itim ala-
n›nda aç›lm›flt›. Tanzimat döneminde
"üniversite" tesis edilerek yüksekö¤re-
timde Avrupaî dönem bafllam›flt›. 1863,
1873 ve 1874 y›llar›nda yap›lan üç baflar›-
s›z denemeden sonra 1900 senesinde
daimi bir müessese olarak faaliyet gös-
termeye bafllayan "üniversite" 1933'e ka-
dar Darülfünun olarak adland›r›lm›flt›r.

Tanzimat döneminde Frans›z üniversite
modeline göre 1869 Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi ile kurulmas› kararlaflt›r›-
lan Darülfünun-› Osmanî, 1870'de aç›l-
m›fl, ancak bu nizamnameye göre faali-
yet gösteremeden k›sa bir süre içerisin-
de kapat›lm›flt›r. Bu nizamnamede ilmî
ve idarî özerklikten bahsedilmemekle
birlikte, ö¤retim üyeleri vas›tas›yla Da-
rülfünun'a kendi kendini yönetme imkâ-
n› verilmiflti. Üniversitelerin en etkin bi-
rimi olan fakültelere, o dönem için flu-
belere, kendi yöneticilerini seçme imkâ-
n› verilmekte ve süreçte Maarif Naz›r›n›n
tasdikine bile lüzum görülmemektedir.
Edebiyat, Fen ve Hukuk fakültelerinden
seçilmifl birer müdür ile Maarif Vekâle-

ti'nden atanm›fl naz›rdan oluflan Darül-
fünun Meclisi, müessesenin en etkili or-
gan›d›r. 1869 Nizamnamesi'yle Darülfü-
nun'da oldukça özerk bir yap› kurulmak
istenmifl, yönetim modeli olarak do¤ru-
dan ifade edilmese de ilmi ve idari
özerklik prensibi kabul edilmifltir.

1900'de, II. Abdülhamid döneminde te-
sis edilen Darülfünun-› fiâhâne'deki yö-
netim modeli, o dönemin yöne-
tim anlay›fl›na paralel biçimde
herfleyi kontrol alt›nda tutma poli-
tikas›na uygun olarak kurulmufl-
tur. Darülfünun, Maarif Nezare-
ti'ne s›k› biçimde ba¤lanm›fl ve
atanan müdür ve yard›mc›lar› vas›-
tas›yla merkezden yönetilmifltir.
II. Abdülhamid, 1869 Nizamname-
si'ndeki Darülfünun'un serbest
yönetimi ile ilgili maddelerini kal-
d›rarak Türkiye üniversitelerinde
uygulanan ilk merkeziyetçi yöne-
tim tarz›n› getirmifltir. Buna karfl›-
l›k, Edebiyat, Fen, ‹lahiyat fakülte-
lerinden oluflan bu Darülfünun kesinti-
siz devam eden ilk üniversite olmufltur.

II. Meflrutiyet'le beraber Hukuk ve T›p
fakülteleri Darülfünuna dahil edilmifl,
Darülfünun'da merkeziyetçi anlay›fltan
özerk yönetim anlay›fl›na bir geçifl yaflan-
m›flt›r. Bu süreçte Darülfünun'u ilgilen-

diren bütün kanunlar, bir bütün olarak
ele al›nmadan parça parça düzeltilmeye
çal›fl›lm›fl ve üniversite yönetim anlay›fl›
tekâmül ederek 1919'da tam bir düzene
kavuflmufltur. 1911 Fakülte Meclisleri
kurulmufl ve yavafl yavafl yerinden yöne-
time geçilmeye bafllanm›flt›r. II. Meflruti-
yet'le beraber ö¤renciler de özerk üni-
versite anlay›fl›n›n bir parças› olarak ilk
defa serbestçe dernek kurma veya der-

neklere kat›lma hakk› kazanm›fllard›r.
Türkiye'de üniversite yönetimi ve di¤er
hususlar hakk›nda bir bütün olarak yap›-
lan ve uygulamaya konulan düzenleme
1919 y›l›nda gerçekleflmifltir. Bu sistem
1933-1946 aras› hariç tutulursa 1981 y›l›-
na kadar üniversite özerk yönetiminin
temel ilkelerini oluflturmufltur. 

Darülfünun'dan Üniversite'ye; 
Yaflanan K›s›rdöngüler ve Öneriler
YÖK'ün kuruldu¤u günden itibaren tenkit edilmesine karfl›n, bugün bir koordinasyon müessesesi
olarak var olmas› gerekti¤i yönünde genel bir kanaat oluflmufltur. Ancak YÖK'le beraber son verilen
özerk üniversiteye duyulan ihtiyaç günden güne daha da belirginleflmifl ve bu statünün oluflturulmas›
zaruret halini alm›flt›r.

ÇERÇEVEAral›k 2005 151

dosya E⁄‹T‹M
D o ç .  D r .  A l i  A r s l a n
‹stanbul Üniversitesi Tarih Bölümü 

Hindistan örne¤inde oldu¤u  gibi,
1990’lardan sonra  bilgisayar alan›nda
verdi¤i e¤itim sayesinde  bugün 10 mil-
yar dolarl›k döviz  geliri elde eden ma-
sabafl› sektörüne berzer flekilde; DPT ile
beraber, YÖK’ün de ufuk  aç›c›  planla-
malar yapmas›  ve  üniversitelerde  ve-
rimli  olacak  elemanlar›n yetiflmesini
temin  etmesi flartt›r.



‹lk ‹lmi Özerklik
1919'da ilmî özerklik ilk defa kanun ile
verilmifl ve resmen ifade edilmemesine
ra¤men özerk bir idarî yap› kurulmufl-
tur. Darülfünun'daki en yetkili yönetici
olan Emin(rektör)'in bütün ö¤retim
üyeleri taraf›ndan, fakülte reislerinin ise
fakülte ö¤retim üyeleri taraf›ndan seçil-
mesi ve Maarif Nezareti'nce tasdik edil-
mesi esas› getirilmifltir. Darülfünun'da
en yetkili organ olan Darülfünun Diva-
n›(senato); Emin ve fakülte reisleri ya-
n›nda her fakülte meclisi taraf›ndan se-
çilen ikifler üyeden meydana gelmekte-
dir. Divan'da idareci olmayan seçilmifl
üyelerin say›s› devaml› olarak ço¤unluk-
ta olmufltur. Müderris ve muallimlerden
oluflan, Meclis-i Müderrisîn denilen fa-
külte meclisleri de fakültelerin en yetki-
li organ› konumuna gelmifltir. Fiili ola-
rak kurulan özerk idari yap›, 1922'de bir
kararname ile tüzelkiflilik verilerek ka-
nunî olarak da tan›nm›flt›r. Böylece,
Tanzimat döneminde düflünülen ancak
uygulanamayan serbest üniversite, II.
Meflrutiyet döneminde tekâmül ederek
1922'de özerk bir yap›ya kavuflmufltur. 

1924 y›l›nda üniversite ifllerini ele alan
Cumhuriyet yönetimi, Darülfunun'un il-
mî ve idarî özerkli¤ini kanunlaflt›rd›¤› gi-
bi, bu do¤rultuda bir talimatname haz›r-
layarak 1933'e kadar, 1919 düzenlemesi

ile ayn› prensipleri içeren, özerk bir yö-
netim sistemi kurmufltur. Darülfun'un
bu özerk yap›s› di¤er yüksek ö¤retim
kurumlar›n› da etkilemifl ve 1928'de
Yüksek Mühendis Mektebi'ne özerklik
verildi¤i gibi, 1933'de Ankara’da kurulan
Yüksek Ziraat Enstitüsü de özerk bir
üniversite niteli¤inde Darülfunun yöne-
timi esas al›narak kurulmufltur.

Darülfunun'dan ümit edilen verimin al›-
namamas› üzerine, özellikle 1929 y›l›n-
dan itibaren Darülfunun'da ›slahat çal›fl-
malar› bafllam›fl ve Darülfunun taraf›n-
dan bu hususta bir proje haz›rlanm›flt›.
Bunu yeterli görmeyen hükümet, ‹sviç-
re'den Albert Malche'› getirerek bir ra-
por haz›rlatm›fl ve büyük ölçüde bu ra-
porun do¤rultusunda, Darülfünun'dan
Üniversite'ye geçilmiflti. Üniversite'ye
geçiflle birlikte ilmî ve idarî özerkli¤e
son verilerek merkezi bir yönetim siste-
mi kurulmufl, rektör ve dekanlar Maarif
Nezareti'nce tayin edilmeye bafllanm›fl
ve özerk yap›n›n bir uzvu olan Divan kal-
d›r›lm›flt›r. Ancak fakülte baz›nda akade-
mik konularda faaliyet göstermek üzere,
Darülfünun'da oldu¤u gibi, fakülte mec-
lisi uygulamas›na devam edilmifltir. Ayr›-
ca ö¤rencilerin serbestçe dernek kur-
malar›na da son verilmifltir. Darülfü-
nun’undan Üniversiteye geçiflin en
önemli nedeni Darülfünunun merkezi-

yetçi anlay›fl yerine liberal fikirleri savun-
mas›d›r.

1934'de üniversitede kurulan merkez-
den yönetim anlay›fl› di¤er müesseseleri
de etkilemifltir. Özerk yönetim sistemi-
nin uyguland›¤› Yüksek Mühendis Mek-
tebi ile Ankara Yüksek Ziraat Enstitü-
sü'nde bu yap›ya son verilerek merkez-
den yönetime geçilmifltir.

Üniversitede merkezi yönetime geçifl,
üniversite ö¤retim üyelerince kabul gör-
memifl ve 1938'de bizzat üniversite yö-
netimi özerklik konusunu gündeme ge-
tirmeye bafllam›flt›r. Ancak Maarif Vekili
Hasan-Âli Yücel'in 1944'e kadar özerkli-
¤e karfl› olmas› dolay›s›yla bu konuda
ciddi bir çal›flma ortaya ç›kmam›flt›r. Fa-
kat daha sonra çok partili sürecin baflla-
d›¤› 1945 y›l›nda, özerklik konusunda
somut ad›mlar at›lm›fl ve 1946'da özel-
likle Prof. S›dd›k Sami Onar'›n gayretle-
riyle yeniden özerk üniversite yönetimi-
ni  kuran bir Üniversiteler Kanunu yü-
rürlü¤e girmifltir. Bu arada Ankara Üni-
versitesi ve ‹TÜ kurulmufltu. 

1946 düzenlemesi esas itibariyle 1919-
1933 aras›ndaki Darülfünun yönetim
tarz›na çok benzemektedir. Bu düzenle-
me ile, birden çok üniversitenin bulun-
mas› dolay›s›yla koordinasyon amac›yla
yeni bir müessese olan Üniversitelerara-
s› Kurul oluflturulmufltur. Darülfünun
döneminde oldu¤u gibi Milli E¤itim Ba-
kan›'na ba¤l› olan üniversitelerde üst
kurul olan ve üniversite rektörleri ile de-
kanlar›ndan ve senatolar›n seçece¤i bi-
rer temsilciden oluflan Üniversitelerara-
s› Kurul'un baflkan› da Milli E¤itim Baka-
n›'d›r. Bu kanunla üniversiteler özerklik
kazanm›fl, ö¤retim üyeleri serbest çal›fl-
ma ortam› bulmufl ve ö¤renciler de öz-
gürce dernekler kurmaya bafllam›fllar-
d›r. Bunu takiben di¤er yüksek ö¤retim
kurumlar›n›n da özerklefltirilmesine yö-
nelinmifltir.
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1946 düzenlemesiyle üniversitelere veri-
len özerkli¤e ra¤men, CHP hükümetleri
bunu dikkate almadan eski dönem uy-
gulamalar›na devam etmesi, daha 1946
Üniversiteler Kanunu'nun uygulamaya
konmas› s›ras›nda tart›flmalar meydana
getirmiflti. Özellikle 1948 y›l›nda baz› sol
temayüllü  hocalar›n kadrolar›n›n üni-
versite bütçesi görüflmeleri s›ras›nda,
Milli E¤itim Bakan› fiemseddin Sirer'in
gayretleriyle TBMM'de iptal edilmesiyle
zirveye ç›kan üniversitenin özerkli¤ine
müdahale edildi¤i tart›flmalar›, uzun sü-
re devam etmifltir.

Üniversitelerin 
Anadolu’ya Yay›lmas›
Üniversitelerin özerklik hususuna kuru-
lufl beyannamesinde yer veren ve Erzu-
rum, Trabzon, Ege gibi üniversitelerini
kurarak yüksek ö¤retimin Anadolu’ya
yay›lmas›na katk› sa¤layan Demokrat
Parti'nin üniversitelerle iliflkileri, DP ikti-
dar›n›n bafllar›nda iyi iken, baz› hocala-
r›n hükümet icraatlar›n› tenkit etmesi
üzerine, 1953'de ç›kar›lan ve ö¤retim
üyelerinin siyasî beyanda bulunmas› ve-
ya faaliyet göstermesi halinde üniversi-
teden uzaklaflt›r›lmas›n› öngören kanunî
düzenleme ile bozulmufltu. Baz› ö¤re-
tim üyelerinin bakanl›k emrine al›nmas›
ile t›rmanan gerginlik, 1956-1960 aras›n-
da üniversitelerin neredeyse topyekün
DP iktidar›na muhalefet etmeye baflla-
mas›yla zirveye ç›km›flt›. DP'liler, üniver-
siteleri özerklik ad› alt›nda muhalefet
yapmak ve CHP'nin yan›nda yer almakla
suçlam›fllard›. 28 Nisan 1960 olaylar› DP
iktidar› ile üniversiteler aras›ndaki iliflki-
leri tamamen koparm›flt›. DP'nin bu tav-
r› karfl›s›nda üniversiteler, 27 May›s ha-
reketinde etkin rol oynayarak 27 May›s-
ç›lar›n yan›nda yer alm›fllard›r.

27 May›s'ta oluflan Milli Birlik Komitesi
(MBK) ile üniversitelerin bafllang›çtaki
iyi diyalo¤u, üniversitelerde en genifl
muhtariyeti verilmesi ile neticelenmifl-

tir. Üniversiteler Milli E¤itim Bakanl›¤'na
ba¤›ml›l›ktan kurtar›lm›fl ve sadece üni-
versite temsilcilerinden oluflan Üniversi-
teleraras› Kurul'a ba¤›ml› hale getirilmifl-
tir. Üniversitelerdeki her türlü denetim
senatolarla Üniversiteleraras› Kurul'a ve-
rilmifltir. Ancak, üniversite muhtariyeti
bu kadar genifl bir flekilde ta'mim edilir-
ken, bu kanunla ayn› günde ç›kar›lan
114 say›l› Tasfiye Kanunu ile 27 May›s
hareketinde etkin rol alanlar da dahil
147 ö¤retim üyesinin üniversitelerden
uzaklaflt›r›lmas› bir çeliflki meydana ge-
tirmifl ve özerkli¤in ihlal edildi¤i tart›fl-
malar›na yol açm›flt›r. Üniversitelerin
büyük tepki göstermesi üzerine MBK,
karar›n tekrar gözden geçirilece¤ini söy-
lemifl ancak somut ad›mlar at›lmad›¤›n-
dan bu konu uzun süre gündemde kal-
m›flt›r. 27 May›s hareketi s›ras›nda ö¤-
rencilerin hareketlerini destekleyen
MBK'n›n, daha sonra ö¤renci teflkilatla-
r›n› kontrol alt›na almak istemesi de tep-
ki ile karfl›lanm›flt›r.

Özellikle 1968'de  kendi istedikleri dü-
zeni kurmak ve toplumu da bu yönde
de¤ifltirmek isteyen dünya ö¤renci hare-
ketleri, etkisini Türkiye'de de göstermifl-
tir. Ancak, sonralar› ö¤renci hareketleri
dünyada yavafllarken, Türkiye'de sa¤-sol
kamplaflmas›n›n bafllamas›, ö¤renci
olaylar›na yeni bir boyut getirmifl ve üni-
versitelerin ö¤renciler taraf›ndan iflgali
dönemi bafllam›flt›r. Di¤er taraftan ülke-
deki gidiflattan memnun olmayan ordu,
12 Mart Muht›ras›'n› vererek yeni bir dö-
nemi bafllatm›flt›. Ö¤renci olaylar›n›n fa-

turas› özerkli¤e ç›kar›larak 1973'de yeni
bir düzenleme yap›lm›flt›r. Yeni kanunla,
üniversiteleri denetlemek ve gözetle-
mek üzere Yüksek Ö¤retim Kurulu ile
Üniversite Denetleme Kurulu oluflturul-
mufl ve gerekti¤inde hükümetlerin üni-
versite yönetimine el koymas› kararlaflt›-
r›lm›flt›. Ancak, buna ra¤men üniversite-
lerdeki iç iflleyifl bak›m›ndan özerkli¤e
pek dokunulmam›flt›. Özerkli¤in s›n›r-
land›r›lmas›, üniversite ve CHP taraf›n-
dan iyi karfl›lanmam›fl ve kanunun baz›
maddeleri Anayasa Mahkemesi taraf›n-
dan iptal edilerek yeni kurulan yap› iflle-
mez hale getirilmifltir.

Özellikle 1977'den itibaren bafllayan ö¤-
renci ve terör olaylar› neticesinde 12 Ey-
lül 1980'de yönetime el koyan Milli Gü-
venlik Konseyi döneminde, yeni bir
Yüksek Ö¤retim Kanunu haz›rlanarak
merkezden yönetim esas›na göre bütün
yüksek ö¤retim kurumlar› bir çat› alt›n-
da toplanm›flt›r. O ana kadar üniversite-
ler d›fl›nda kalan akademiler ve yüksek
okullar›n büyük ço¤unlu¤u üniversiteler
içine al›narak, yeni kurulan Yüksek Ö¤-
retim Kurulu (YÖK)'na ba¤lanm›flt›r.

YÖK’le Üniversite 
Özerli¤ine Son Verildi
26 kifliden oluflan YÖK'ün sadece 8 üye-
si üniversiteler taraf›ndan tesbit edilme-
sine imkân tan›nm›fl, üniversitedeki se-
çim esas› yerinden yönetim ve denetim
ilkesine dayanan sisteme son verilmifl,
üniversiteler YÖK taraf›ndan tesbit edi-
len rektörler arac›l›¤›yla merkezden yö-
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netilen bir müessese haline getirilmifltir.
Bu kanunla fakültelerdeki karar organla-
r› olan meclisler kald›r›lm›fl, senato bir
istiflari organ haline getirilmifltir. 1981
Yüksek Ö¤retim Kanunu ile özerkli¤e
son verilmifl, üniversitelerde merkezden
yönetim ve denetim ilkesi tesis edilmifl-
tir.

1983'te ANAP iktidara geldi¤inde YÖK'e
karfl› bir tav›r tezahür etmemifl ve eksik-
likler varsa zamanla düzeltilece¤i belir-
tilmiflti. Ancak k›sa bir süre sonra
1984'te, ANAP'tan YÖK'e ve merkeziyet-
çi yap›s›na karfl› bir tutum ortaya kon-
maya bafllanm›flt›. Ad› YÖK'le beraber
an›lan ve YÖK'ün üniversiteleri birer
"kusursuzluk merkezleri" yapt›¤›n› sa-
vunan o dönemin YÖK Baflkan› ‹hsan
Do¤ramac› da, ilk defa 1986'da YÖK ya-
sas›n›n de¤ifltirilecek yanlar› oldu¤unu
belirterek yeni aray›fllar›n h›zlanmas›n›
sa¤lam›flt›. 1989 y›l›nda ANAP iktidar›,
özgün statülü mütevelli heyetleri ile yö-
netilen üniversiteler oluflturarak, mer-
keziyetçi yap›dan uzaklaflma yönündeki
çal›flmalarda bir netice alamam›fl ve
özellikle ö¤retimin paral›  sisteme dö-
nüfltürüldü¤ü noktas›ndan fliddetle ten-
kide u¤ram›flt›.
YÖK'ü kald›rmay›, üniversiteleri özerk
hale getirmeyi program›na koyan ve bü-
yük umutlar ba¤lanan Demirel baflkanl›-
¤›ndaki DYP-SHP koalisyon hükümeti,
bu vaadini  gerçeklefltirememifl ve sade-
ce rektörlerin tesbitinde seçim yap›lma-
s›n› yürürlü¤e koyabilmiflti. Yerinden
yönetim ilkesi gere¤i özerk bir yap› bek-
lenirken, sadece alt› aday›n tesbiti için
yap›lan seçim usulü ile çok az miktarda

oy alanlar›n rektör olma yolunu açm›flt›.
Seçilen ancak yerinden denetlenmeyen
rektörler dönemi bafllam›flt›. Zaten üni-
versitelerin özerk birer kurum haline
dönüfltürmeden seçilmifl rektörlerin de-
netlenmesi de pek mümkün de¤ildir.

Üniversitelere verilen kaynaklar› de¤er-
lendirmesi ve yeni kaynaklar oluflturma-
s› için, bizzat YÖK Baflkan› Kemal Gürüz
taraf›ndan ortaya konulan yeni tasar›,
Mesut Y›lmaz baflkanl›¤›ndaki ANAP-
DYP koalisyonu taraf›ndan desteklen-
medi¤i için kanunlaflamam›flt›.

Daha kurulufl aflamas›ndayken RP-DYP
koalisyon hükümetine tav›r alan YÖK'e,
bu koalisyon hükümeti de karfl› tav›r ko-
yarak, YÖK'ün yöneticilerini de¤ifltirme-
ye yönelik çal›flmalar bafllatm›flt›. Ancak,
Refahyol'un haz›rlad›¤› ve esasen 1919,
1924 ve 1946’da kurulan özerklik anlay›-
fl›n› esas alan yasa teklifi hükümete kar-
fl› oluflan tepkiler dolay›s›yla  kanunlafla-
mam›flt›r.  

1998-2002 y›llar› aras›nda Türkiye’yi ida-
re eden Mesut Y›lmaz’›n Anasol-D ve
Ecevit’in Anasol-M  Hükümetleri  dö-
nemlerinde üniversitelerde reform için
bir  çal›flma görülmemifltir. 

2002 sonundan beri Türkiye’de iktidar-
da olan AKP taraf›ndan haz›rlanan iki ka-
nun teklifi haz›rlanm›fl, ancak  TBMM’de
kanunlaflt›r›lmam›flt›r. 2004 y›l›nda esas
itibariyle Yüksek  Ö¤retim Kurulu’nun
mevcut yönetimini de¤ifltirmeye yönelik
yasa düzenlemesi TBMM’den geçmesi-
ne ra¤men Cumhurbaflkan› taraf›ndan

onaylanmad›¤› için yürürlü¤e girmemifl-
tir.  Ancak YÖK ve üniversiteler konusu-
nun kapanmad›¤› bizzat Baflbakan Re-
cep Tayyib Erdo¤an taraf›ndan aç›klan-
m›flt›r. Yeni üniversitelerin kurulmas›
çal›flmalar›n›n yap›lmas› ve AB ile baflla-
yan müzakere sürecinin önemli madde-
lerinden birinin YÖK olmas› dolay›s›yla
bu konularda yeni geliflmelerin yaflana-
ca¤› dönemin bafllayaca¤›n› göstermek-
tedir.

Çözüm ‹çin Öneriler
YÖK'ün kuruldu¤u günden itibaren ten-
kit edilmesine karfl›n, bugün bir koordi-
nasyon müessesesi olarak var olmas› ge-
rekti¤i yönünde genel bir kanaat olufl-
mufltur. Ancak YÖK'le beraber son veri-
len özerk üniversiteye duyulan ihtiyaç
günden güne daha da belirginleflmifl ve
bu statünün oluflturulmas› zaruret halini
alm›flt›r. Bu  çercevede yap›lacak  dü-
zenleme için dikkat edilmesi  gereken
önemli hususlar flunlard›r: 
1- Her fleyden önce art›k üniversitelerin
iktidar ve muhalefetçe politik vas›ta ola-
rak  kullanma düflüncesinden vazgeç-
meleri gerekmektedir.
2- Üniversite mensuplar›n›n e¤itim, kül-
tür ve ufuk  aç›s›ndan  ülke ve dünyada-
ki problemler ve olaylar hakk›nda duyar-
l›  olmalar› ve hatta bazen mevcut kabul-
lere ayk›r› düflmeleri normal karfl›lanma-
l›, bu fikirlerden  ülkemiz ve  insanl›k
için faydalanma  yoluna gidilmelidir. Bu
de¤iflik fikirlerden en fazla  faydalanma-
s› gereken siyasiler olmal›d›r.  Üniversi-
teler de belli bir siyasi görüfl veya ideolo-
jik yaklafl›m sergilemeden mevcudiyet-
lerinin ruhuna uygun olarak  ilmî bir du-
rufl  sergilemelidirler.
3- Birden çok  üniversitenin bulundu¤u
bir ülkede üniversiteler aras›nda ahenk,
uyum ve denklikleri sa¤layacak bir üst
kurum olmas› kaç›n›lmazd›r. Zaten Tür-
kiye’de Üniversiteleraras›  Kurul diye bir
müessesenin ortaya  ç›kmas› da  üniver-
site say›s›n›n üçe  ç›kmas› dolay›s›yla  ol-
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mufltu. Ad› ne olursa olsun, bu üst kuru-
mun niteli¤i bütün üniversitelerin üze-
rinde hiyerarflik bir kademe olarak yap›-
land›r›lmamal›d›r. Yoksa ilmî özerkli¤i
siyasî etkilerden kurtarmak ad›na, üni-
versiteleri yeni bir  hegemonya alt›na
sokmakla karfl› karfl›ya kal›nabilir. Bu üst
kurumun  ad› YÖK de olabilir “Üniversi-
teleraras› Denklik Kurumu” , “Üniversi-
teler Birli¤i”, “Üniversiteleraras› Koordi-
nasyon Kurulu” gibi adlarla  da adland›-
r›labilir.
4- Bugün  Türkiye’deki üniversiteler
aras›nda e¤itim-ö¤retim, maddi imkân-
lar, ö¤retim  üyesi,  (ayn› diplomay› alan-
lar aras›ndaki)  program farl›l›klar› çok
ciddi boyutlardad›r.
5- Kurulan veya kurulacak olan  üniver-
sitelere yeterli  say›da akademik unvan
sahibi ö¤retim üyesi    bulunmadan ö¤-
renci al›nmamal›, al›nm›fl ise ö¤retim
üyesi  ihtiyac›  bir an önce karfl›lanmal›-
d›r.  E¤itim Enstitüsü gelene¤ine göre
lise ö¤retmenlerinin akademik  görevli
olarak atanarak yeni kurulan üniversite-
ler bir nevi Yüksek Lise halinde bulun-
maktad›rlar.
6-Aç›lacak fakülte veya bölümler, Türki-
ye’de ve dünyada duyulan ihtiyaca göre
aç›lmal›, aç›lm›fl olanlar da yeniden tan-
zim edilmelidir. Hindistan örne¤inde ol-
du¤u  gibi, 1990’lardan sonra  bilgisayar
alan›nda  verdi¤i e¤itim sayesinde  bu-
gün 10 milyar dolarl›k döviz  geliri elde
eden masabafl› sektörü gibi, DPT ile be-
raber, YÖK’ün de ufuk  aç›c›  planlama-
lar yapmas›  ve  üniversitelerde  verimli
olacak  elemanlar›n yetiflmesini  temin
etmesi flartt›r. Ziraat mühendisi fazlas›
olan Türkiye, neredeyse 30 y›ld›r tart›fl›-
lan ve  uygulanan GAP’ta verim almak
için ‹srailli ziraat  mühendislerine ihtiyaç
duymas›, bu  problemi aç›k bir flekilde
ortaya koymaktad›r.
7- Üniversitelere verilen  kaynaklar, ye-
tersizde olsa  verimli olarak kullan›lmal›-
d›r. Rektörün, dekan›n veya etkili olanla-
r›n  inisiyatifi ile verilen imkânlar›n sade-

ce  onlar›n istedi¤i  alanlarda  kullan›l-
mas›n›n önüne geçilmelidir. 
8- Üniversitelerin üzerindeki  kurum
nereye ba¤l› olaca¤› önemli  olmakla bir-
likte tek öncelik de¤ildir. Buradaki
problem  özerkli¤in üniversite ve  fakül-
teler yerine YÖK’e  verilmesinden kay-
naklanmaktad›r. 
9- Üniversite ve fakültelere malî, idarî ve
ilmî özerklik verilmeli, sadece YÖK’ün
yetersiz denetimi yerine, yerinden dene-
tim mekanizmalar› oluflturulmal›d›r. Bu
kadar üniversiteyi Ankara’dan denetle-
mek  mümkün de¤ildir, bundan dolay›
da üniversiteler YÖK ra¤men denetim-
sizdir. Hele hele köklü üniversitelerdeki
gibi gelene¤i  olmayan yeni üniversiteler-
de bir nevi ilmî feodaliteler oluflmakta-
d›r. Özerklik kurulurken tek kiflinin et-
kinli¤ini pekifltirecek yönetim tarz›na
son verilmelidir. Bunun için üniversite
senatolar› ve fakülte kurullar› mutlaka
muhalefete yer verilmelidir.
10- Rektörlük seçimleri art›k Türkiye’nin
gündeminden düflmeli, yap›lacak  dü-
zenleme  ile gerekiyorsa iki   turlu seçim-
le en çok  oy alan Rektör atanmal›d›r.
11- Üniversite senatolar› seçilmifl ve
atanm›fl dekanlar›n yan›nda her fakülte-
den mutlaka yap›lacak  seçimlerde en
çok oy alan iki  senatörün do¤rudan ta-
bii  üye oldu¤u tarzda düzenlenmelidir.
Bu  üniversitelerde iç  denetimi  sa¤la-
mada büyük katk›  sa¤layacakt›r.
12- Dekan da, yap›lacak  düzenleme  ile
gerekiyorsa iki   turlu seçimle en çok  oy
alan›n   atanmas› tarz›nda düzenlenmeli-
dir. Dekan yard›mc›lar› da seçim  usulü

ile belirlenmeli, birden fazla dekan  yar-
d›mc›s› seçilmesi  gerekiyorsa en çok oy
alanlar›n ikisi birden dekan yard›mc›s›
atanmal›d›r. 
13- Fakülte Genel Kurulu dan›flma  de-
¤il etkin bir yönetim kurumu haline  ge-
tirilmelidir.         
14- Ö¤retim üyesi yetifltirmedeki veya
akademik terfilerdeki k›staslar  bütün
üniversitelerde eflit  flekilde uygulamal›-
d›r. Çal›flan ve üreten ö¤retim üyesi tal-
tif edilmelidir.
15- ‹lmî kriterler sadece asistan, yard›m-
c› doçent, doçentler için de¤il profesör-
ler dahil  bütün  ö¤retim üyeleri için yü-
rürlü¤e konmal›d›r.  
16- Yüksek Lisans ve Doktora çal›flmala-
r›nda da üniversiteler  aras›ndaki seviye-
de denkli¤e dikkat  edilmedir. Bu gün
hâlâ hangi üniversitede hangi  tez çal›fl-
mas›n›n yap›ld›¤› veya yap›lmakta  oldu-
¤unu tesbit için güncel bir sistem yok-
tur. 
17- Üniversitedeki e¤itim-ö¤retim siste-
mi, bilgi aktarma usulü tarz› yerine pra-
ti¤e yönelik, yani  üretime yönelik ola-
rak yap›lmal›d›r.. 
18- Ö¤rencilerin örgütlenmesinin
önündeki engeller kald›r›lmal› ve kura-
caklar› derneklerin ilmî ve kültürel bo-
yutta kalmas› için tedbirler al›nmal›d›r.
Gerekirse bu ö¤renci  derneklerinin ka-
y›tlar› üniversitelere de ayr›nt›l› olarak
verilerek kontrol  sa¤lanmal›d›r. 
Geliflmifl ve güçlü ülkenin ortaya ç›kma-
s›nda fikri hürriyete sahip ve üretken
üniversitelerin mutlak olan katk›s›n›n
gözden kaç›r›lmamas› temennisiyle…
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Türk biliminin ve üniversitelerinin yeni-
den  yap›land›r›larak ça¤a uygun hale ge-
tirilmesi  ihtiyac›, Avrupa Birli¤ine girifl
sürecinin yo¤un bir flekilde tart›fl›ld›¤›
flu günlerde  çok daha hayatî bir öneme
ulaflm›fl görünüyor. E¤itimde ve bilimde
gerekli reformlar  yap›lamad›¤› takdirde,
AB’ye girdi¤imizde bafll›ca iki tehlike ka-
p›m›zda görünüyor: Birincisi bilime da-
yanmayan mevcut üretim tesislerinin ka-
panarak, sanayinin çökme tehlikesi ile
karfl› karfl›ya bulunmas›; ikincisi ise sade-
ce lise mezunlar›n›n de¤il, yüksek tahsil
mezunlar›n›n da  kendilerini  ayak ve alt
ifllere mahkum olaca¤› bir sürecin içinde
bulmalar›d›r.  

Konuyu sanayicimizin ça¤dafl üretim
kavram›n›n olmazsa olmaz flart› olan re-
kabet edebilirlikte  zay›f kalmas› aç›s›n-
dan ele alal›m: Rekabet edebilirli¤in kay-
na¤› “icat ve yenilik” oldu¤undan, Arafl-
t›rma-gelifltirmesiz (AR-GE) sanayinin
rekabet etmesi mümkün de¤ildir.  Sana-
yide, tar›mda, hizmetler sektöründe, ka-
mu yönetiminde, politikada “icada daya-
l›”, “Buluflçuluk Temelli” bir anlay›fl›
oluflturmad›¤›m›z takdirde AB içinde var
olmam›z ve varl›¤›m›z› sürdürmemiz güç
hale gelecek. fiimdi düflünün! “Endüstri
Tasar›m›”ndan, aletlerin üzerine renkli
yaz› yazmay›, AR-GE'den ise farkl› kay-

naklardan sat›n al›nan malzemelerin kul-
lan›labilirli¤inin sa¤lanmas›n› anlayan;
ucuz iflçi ile ucuz iflçilik fark›n› henüz
kavramam›fl; iflçi verimlili¤ini art›rarak
maliyet azalt›labilece¤ini sanan; “De¤er
Analizi”, “Lojistik Mühendisli¤i” gibi mes-
leklerle henüz tan›flmam›fl, bir tane dahi
patent alamadan, üretimini yaban-
c› patentlere lisans ücreti ödeye-
rek, ihracat›n› ise lisansörünün
kendisi için kârs›z gördü¤ü pazar-
lara ancak izinle yapabilen  üretici-
lerimiz, AB’ye girdi¤imizde nas›l
ayakta kalacak?  Memur, amir, ö¤-
retmen, ö¤retim üyesi, politikac›,
asker, mühendis ya da ifladam›-
m›z, bu e¤itim yap›s› içinde  zihin-
sel faaliyetleri kal›planmakta, üret-
ken zekas›n› kullanmay›, hiçbir s›-
n›r tan›madan elefltirel düflünebil-
meyi ö¤renememektedir. Elbette-
ki  bu özellikleri kazanm›fl beyin f›rt›nas›
ile e¤itilen  toplumlarla yar›flabilmesi, on-
lara yetiflebilmesi mümkün olamayacak-
t›r. Öyle ise bu süreçte yap›lmas› gere-
ken, insan›m›z› düflünme yetene¤ine  ka-
vuflturacak, üretkenlik ve sorgulama
özelli¤ini tekrar  elde edece¤i aktif  e¤i-
tim  modellerini hayata geçirmektir. Üre-
timin  temelinde bulufl; buluflun temelin-
de de meraka ve sorgulamaya dayal› e¤i-
tim vard›r.  

Üçüncü bin y›l›n dünyas›nda belirleyici
gücün buluflçuluk (yenilik, icat) olaca¤›
art›k iyiden iyiye ortaya ç›kt›. ‹sveç'in
buzdan bir çöl ülkesi olmaktan,   endüst-
ri ötesi bir topluma dönüflmesinin teme-
linde 50 kadar  önemli keflif ve icat oldu-
¤u 1986'da yap›lan bir doktora çal›flma-

s›yla gösterilmiflti.  Geçti¤imiz yüzy›l›n
bafllar›nda birer avuç pirince talim eden
Japonya, Güney  Kore, Taiwan, Singapur
ve Hong Kong'u bugün birer ekonomik
güç haline getiren de yine  yenili¤e ve
keflfe dayanan ekonomi ve sanayileri ol-
du¤u herkesin bildi¤i bir gerçektir.

Üniversite Reform Çal›flmalar›
Neden Baflar›s›z?
Üniversitelerin as›l problemi, Türki-

Üniversitelerimizin Gerçek
Problemleri ve Çözümü
E¤itimde ve bilimde gerekli reformlar  yap›lamad›¤› takdirde,  AB’ye girdi¤imizde bafll›ca iki tehlike
kap›m›zda bizi bekliyor: Birincisi bilime dayanmayan mevcut üretim tesislerinin kapanarak, sanayinin
çökme tehlikesi ile karfl› karfl›ya kalmas›; ikincisi ise sadece lise mezunlar›n›n de¤il, yüksek tahsil
mezunlar›n›n da  kendilerini  ayak ve alt ifllere mahkum olaca¤› bir sürecin içinde    bulmalar›d›r.  
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Klasik e¤itime alternatif, aktif e¤itimde
öncelikli mesele ö¤rencilerin derslere
motive edilmesidir. Ö¤rencilerin motive
edilmesinden temel nokta, derslerin
“ö¤renme ve ö¤renci merkezli” hale ge-
tirilmesidir. Bunun için de aktif e¤itim-
de dersler a¤›rl›kl› olarak, “Problem
Çözme Temelli E¤itim” ve “Proje Des-
tekli E¤itim” metotlar›na dayan›r.



ye'nin içinde ve dünyadaki bilim ve arafl-
t›rma hedeflerini k›sa, orta ve uzun va-
deli olarak seçmesi, bu seçimde Türki-
ye'nin hayr›na kafa yoracak, çal›flacak ye-
tenekli ve haysiyetli kimselere görev al-
mas›n› sa¤layacak bir sistemin kurulma-
s›d›r. Bu hedefler do¤rultusunda üniver-
sitelerimizde gerçek üretkenli¤e ve bu-
lufllara yol açacak araflt›rma ortam ve
teçhizat›n›, kütüphanelerini, d›fl dünya
ile iletiflim ve bilgi al›flveriflin art›racak iç
ve d›fl yay›nlar›n (yay›n için yay›n olma-
mak kayd›yla) gelifltirilmesine a¤›rl›k ve-
recek reformlar›n tart›fl›lmas›d›r. Örne-
¤in, üniversitelerle toplum neden etkile-
flim içine giremiyor, neden her fleyi hâlâ
d›flar›dan al›yoruz ve AR-GE kurulam›-
yor? Üniversite reformu tart›flmalar› çer-
çevesinde bu sorular›   gündeme getire-
miyoruz. Üniversitelerde hocay› gecesi
ile gündüzü dersliklere kapatan, araflt›r-
may› ve bilimsel üretimi de bir kenara
b›rakt›rd›¤› gibi e¤itimi bir ticarete dö-
nüfltüren, 'ek ders ücretli e¤itim' yerine
nas›l bir sistem kuraca¤›m›z› da tart›flm›-
yoruz. Dahas› dünya çap›ndaki meflhur
bilim adamlar›m›z› YÖK baflkan›, TÜB‹-
TAK, TÜBA baflkan›, rektör, dekan yapa-
bilecek bir sistemi neden kuramad›¤›m›-
z›, neden bu insanlar› Türkiye'den ka-
ç›rtt›¤›m›z› ve onlar› Türkiye'ye nas›l ge-
tirece¤imizi de konuflam›yoruz. Baflba-
kan›n, bakanlar›n AB ülkelerinde oldu¤u
gibi gerçek bilim adamlar› ile beraber ça-
l›flaca¤›, kalk›nma planlar›n› birlikte ku-
raca¤› bir sistemi ve "bilim politikas›n›"
nas›l oluflturaca¤›m›z› da ele alam›yoruz. 

Tek Boyutlu Yasa 
De¤iflikli¤i Çözüm De¤il! 
Dikkat edilirse üniversite reformu deni-
lince tüm dikkatler YÖK Yasas›'nda yap›-
lacak de¤iflikliklere odaklan›yor. Sadece
yasal düzenleme vas›tas›yla ideal bir dö-
nüflüm ve ink›lap beklentisi içine girili-
yor. Yasa ve mevzuat de¤iflikli¤inin “çok
boyutlu” e¤itim probleminin çözümün
ancak bir parças› olabilece¤i, asla “ken-
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Üniversite Reformunda Odaklan›lacak Üç Temel

Kanaatimce, “Yüksek Ö¤retimin yeni-
den yap›lanmas›” çerçevesinde “üni-
versite reformu”    öncelikle üç ana ko-
nuya  odaklanmal›d›r.

1 Ö¤renci ve Ö¤renme Merkezli
E¤itim: Bu e¤itim yap›s› içinde mera-
ka dayal›   kuflku ve sorgulama  nere-
deyse s›f›r düzeyde   kald›¤›ndan,  veri-
len e¤itim üretici ve mucit düflünceleri
gelifltirememekte, fert problem çözme
yetene¤ine sahip olamamaktad›r. ‹lk ifl,
ilkö¤retimden yüksek ö¤retime kadar,
konuyu anlamak -kavramak  ve nas›l
ö¤renilece¤ini ö¤renmek yerine beyne
bir sürü bilgiyi doldurmak biçimine dö-
nüflen e¤itimi      “ö¤renci ve ö¤renme
merkezli”   hale getirilmesi, bunun için
gerekli alt yap› ve reform çal›flmalar›n›n
bafllat›lmas›d›r. 

2 Meslekî E¤itime Yönlendirme:
2004 y›l› itibariyle  üniversite önünde
iki milyonu bulan  ö¤renci kitlesi s›na-
va girerken bunun ancak % 15-20’si ka-
y›t yapt›rabilmektedir. As›l ö¤renci kit-
lesinin meslekî  e¤itime yönlendiril-
mesi gerekti¤i halde tüm orta ö¤retim
kurumlar› (meslek liseleri dahil)  üni-
versiteye endeksli e¤itim verir hale
gelmifltir.  Bu yap›, üniversiteye haz›r-
l›k kurslar›n› ön plana ç›karm›fl,
ÖSYM’nin yapt›¤› s›navlar› tek kriter
haline getirmifltir. Her y›l liseleri biti-
ren, hiçbir mesle¤i ve gelece¤e ait   gü-
vencesi olmayan  milyonu aflk›n genç,

iflsizli¤e ve umutsuzlu¤a itilmektedir.
Bunun için de    üniversite reformu
çerçevesinde öncelikle ele al›nmas› ge-
reken konu,  ortaö¤retimde  ö¤renci-
nin   mesleki e¤itime yönlendirilmesi
ve meslek liselerinin cazip hale getiril-
mesidir.  Meslek liselerinin cazibesinin
artmas›,  kontenjanlar›n gerçek piyasa
ihtiyaçlar›na  göre belirlenmesi ve elin-
de meslek diplomas› olmayana kesin-
likle ifl ve meslek verilmemesi yönün-
de ilgili kanuni tedbirlerin al›nmas›d›r.  

3 Bilim Politikas› Belirleme: “Bi-
lim politikas›” ile  araflt›rma hedefleri
ortaya konulmad›¤›ndan,  üniversite-
ler toplumun geliflmesinde ve yenilik-
lerde öncü görevi yürütememektedir.
Üniversiteler  “bofl” çal›flmalarla vakit
geçirmekte, toplum ve endüstri ile et-
kileflim içine girememektedir. Bu yüz-
den Araflt›rma – Gelifltirme (AR – GE)
hayal olmaya, bilim ise aksesuar olarak
görülmeye devam etmektedir. Sonuç-
ta araflt›rmalar, ülke kalk›nmas›na kat-
k› ve geliflim için de¤il de, “yay›n yap-
mak” için yap›l›r hale gelmifltir. ‘Dok-
tora al›ns›n, doçent olunsun’ diye arafl-
t›rma etkinlikleri yap›lmaktad›r. Bu
yüzden Lisansüstü e¤itim amac›na ula-
flamamaktad›r. Devlet ve üniversitele-
rin belirlenmifl bilimsel araflt›rma ön-
celikleri olmad›¤›ndan yüksek lisans
ve doktora çal›flmalar›  rastgele konu-
larda  yap›lmakta,   sanayi ile etkileflim
sa¤lanamamaktad›r.   



disi” olamayaca¤› bilinememektedir.
Bununla birlikte yasa de¤iflikli¤i çerçe-
vesinde de olsa, yasada as›l yap›lmas› ge-
reken de¤ifliklikler gündeme gelemiyor.
Örne¤in, kadro ve s›nav ma¤duru bin-
lerce akademisyenin,  akademik kariyer-
lerin tüm basamaklar›nda, araflt›rma gö-
revlisi, yard›mc› doçentlik, doçentlik ve
profesörlük vs. s›navlar›na kadar  daha
önceden oluflturulmufl ve ilan edilmifl
aç›k, adil, fleffaf, öngörülebilir kurallar
ve kalite kriterleri gündeme geleme-
mektedir. Rektörlerin ve YÖK'ün yetki-
lerinin s›n›rland›r›laca¤› rektör, dekan,
kurul ve jüri üyeleri seçiminde kalite ve
performans kriterleri konuflulamamak-
tad›r. Problemlerin çözüm yoluna gir-
memesinin  bafl nedenlerinden birisi de,
çok boyutlu e¤itim ve üniversite prob-
lemlerinin tüm boyutlar› ile çeflitli sem-
pozyumlarda ve flûrâlarda 'bilimsel ola-
rak” ele al›namamas› ve tart›fl›lamamas›-
d›r.  

‹flte Üniversitelerin Çözüm
Bekleyen  Gerçek Problemleri 
1. Ö¤retim elemanlar›n›n  yeni teknolo-
jileri takip etmesi, yenilikler üretmesi
için k›stas ve denetimler yoktur. Bilim
adam› çal›flma gayreti içerisinde olsa da,
olmasa da  onlardan hiçbir hesap sorul-
mad›¤›ndan, üniversitelerde yap›lan
araflt›rma çal›flmalar›n›n ço¤u bilimsel
özellikten uzak, kalitesiz taklitlerden
ibaret kalmaktad›r.Üniversitelerde   çal›-
flanla çal›flmayan› ay›rt eden, çal›flan›
mükâfatland›ran ve destekleyen yeterli
ciddi kriterler ve unsurlar bulunmamak-
tad›r. ‹lmî verimlili¤in artt›r›lmas› için et-
kili motivasyon ve ödüllendirme sistem-
leri  bulunmamaktad›r. Her türlü akade-
mik yükseltilmelerde ve s›navlarda  aka-
demik verimlilik, liyakat ve bilimsel ba-
flar›  performans  ölçütleri temel al›nma-
s› için  yüksek ö¤retim sistemi içinde bir
öz de¤erlendirme sistemi oluflturulama-
m›flt›r. 
2. Üniversiteler, idari ve malî özerkli¤e

sahip de¤ildir. Rektörlere ola¤anüstü
yetki verilmifltir. E¤itim ve araflt›rman›n
tüm sorumluluk ve ifllevlerini   bölümler
üstlendi¤i halde bölüm baflkan›n›n bir
“çivi” almaya dahi yetkisi yoktur. Bölü-
mün ihtiyaç ve problemlerine ilgili bö-
lüm baflkan› ve bölüm elemanlar› de¤il,
rektör veya dekan karar vermektedir.
Bölümlere küçük bir alet ve malzeme
temini bürokratik engeller ve “gerekli
karmafl›k ifllemler” yüzünden güçlükle
uzun bir zaman periyodunda halledile-
bilmektedir.  
3. Yurt d›fl›na araflt›rmac› gönderme me-
kanizmas› yanl›fl ifllemektedir. Belirli
amaçlarla, gidenlere belirli görevler ve-
rerek, bir temel  bilim politikas›n›n par-
çalar› olarak vazifeyle gönderilememek-
tedir.   
4. Ders ücretleri ve ikinci e¤itim gibi un-
surlar e¤itimi  “ticarete” dönüfltürmek-
tedir.  Ö¤retim eleman› derse girip ç›k-
maktan baflka ifl yapamaz, araflt›rmaya
vakit bulamaz hale gelmifltir. Bir k›s›m
özel vak›f üniversitelerinde;  paras› çok,
puan›  düflük kiflilere diploma kap›s›n›n
aç›lmas›yla f›rsat e¤itli¤ine ayk›r› bir du-

rum ortaya ç›kmaktad›r. Üstelik baz›
özel üniversiteler, kampüs anlay›fl›ndan
ve araflt›rmadan uzak bir yap›lanma ser-
gilemekte, dersane mant›¤› ile ifllemek-
tedir;  kendi bünyesinde araflt›rmac› ve
ö¤retim üyesi yetifltirmekten ziyade di-
¤er  üniversitelerin ö¤retim elamanlar›n›
istihdam etmektedir.
5. Ö¤retim elemanlar›n›n performans
kriterleri dikkate al›narak baflka üniver-
sitelere geçifl yapabilme, ya da kendi
üniversitelerinde yükselme  haklar› aç›k,
genel, adil, öngörülebilir ve nesnel ku-
rallara ba¤lanm›fl de¤ildir. Bugün fiili
olarak herhangi bir üniversitede kadro-
lar, o üniversitenin daha alt kademele-
rinde yetiflen kiflilere aittir. Baflka bir
üniversiteden bilgi ve liyakat sahibi bir
ö¤retim eleman›na fiili olarak kap›lar
aç›k de¤ildir. Akademik hareketlilik
(mobilite) somut kurallara ba¤lanma-
m›flt›r.
6. Üniversitelerde ciddi barajlar bulun-
mad›¤›ndan, üniversitelerde  her gire-
nin mezuniyetine yol veren bir yap›
oluflmufltur. Baflar›s›zl›klar›ndan dolay›
kayd› silinenler bile  meclis taraf›ndan
ç›kart›lan “ö¤renci aff›” ile  tekrar e¤iti-
me bafllayabilmektedir.
7. Akademisyenli¤in her seviyesinde in-
sanlar›n karfl›s›na ç›kar›lan  ÖSYM nin
tertipledi¤i   test tipi yabanc› dil s›navla-
r› ile “araç”lar  “amaç” haline dönüfltü-
rülmüfltür. Üstelik bu tip s›navlar›n
mesle¤e  nas›l bir katk›da bulundu¤u
sorgulanmamaktad›r. Son y›llarda bu s›-
navlara bir yenisi daha eklenmifltir. Ge-
nel yetenek ve kültür türü sorulardan
oluflan  LES   ad› verilen merkezî s›nav›n
hangi amaçla uyguland›¤› bilinmemek-
tedir.  ‹nsanlar,   araflt›rmada ve mesle-
¤inde ilerleme ve derinleflme yerine,
enerjilerini  meslek ve bilimle  alakas› ol-
mayan s›navlar› aflmak için harcamakta-
d›r. 
8. Ülkemizde neflredilen uluslararas› ka-
litede periyodik bilimsel dergi yok de-
necek kadar  s›n›rl› kalm›flt›r. Üniversite
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ve bilimin bu ülkenin hizmetinde olma-
s›; ülke kültürüne, diline ve kalk›nmas›-
na hizmet etmesi gerekti¤i  gerçe¤i göz
ard› edilmektedir. Örne¤in   üniversite-
lerde yabanc› dille e¤itim git gide yay-
g›nl›k kazanmaktad›r. Nitelikli Türkçe
bilim dergileri neflretmek ve Türkçe ma-
kale yay›nlamak adeta “yasak” hale gel-
mifltir. 
9. Ülkemiz s›n›rlar› içinde  uluslar aras›
çapta   ilim  ve araflt›rma merkezleri ku-
rulamam›flt›r. Üniversite bünyesinde
merkezî araflt›rma üniteleri oluflturula-
mamaktad›r.  TÜB‹TAK Marmara Araflt›r-
ma Merkezi kurulufl amac›ndan sapt›r›l-
m›flt›r.  Gebze Yüksek Teknoloji Enstitü-
sü ve ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
kurulufl amac› yönünde gerekli ilerle-
meyi sa¤layamam›flt›r. Bilim kurumlar›-
m›z›n bafllar›na dünyaca ünlü bilim
adamlar›m›z›n getirilebildi¤i bir sistem
ve anlay›fl oluflturulamam›flt›r.
10. Dünyan›n birkaç sömürge ülkesi ha-
riç,  hiçbir ülkede uygulanmayan   “ya-
banc› dille e¤itim”, ezbercili¤e ve zihin
kar›fl›kl›¤›na yol açmakta, Türk insan›
kendi ülkesinde yabanc› konumuna dü-
flürülmektedir. Yabanc› dil haz›rl›k s›n›f-
lar›  sebebiyle dört y›ll›k üniversite 5 y›la
ç›kar›lm›flt›r.
11. Üniversite ve araflt›rma kurumlar›-
m›z›n  d›fl dünya ile ba¤lant›s›  kopuk,
bilgi kanallar› kapal› bulunuyor.  Yenilik-
leri  h›zl› ve yayg›n bir flekilde kendi dili-
mize  kazand›ran  müesseseler oluflma-
m›flt›r. YÖK ve üniversite bünyelerinde
tercüme ve telif eserler ortaya koyan
kurulufllar bulunmamaktad›r. 
12. ‹nternet, multimedya  ve modern
e¤itim teknolojileri  e¤itimin hizmetine
sunulamam›flt›r. Atölye,  laboratuvar gibi
uygulama  gerektiren dersler bile  ço-
¤unlukla  “ka¤›t üzerinde” gösterilmek-
tedir.   
13. Ülkemizde tüm y›llar› içine alan ve
gerekli bilimsel dergi ve kaynaklar› bün-
yesinde bulunduran dört bafl› mamur
bir tane bile kütüphane oluflturulama-

m›flt›r. YÖK  kütüphanesi periyodik ya-
y›nlar› tüm y›llar› içine alacak flekilde ge-
lifltirilememifltir. ‹nternet yoluyla  “onli-
ne” olarak bilimsel kaynaklara ve  bilgiye
serbestçe  ve rahatça  ulaflabilecek im-
kanlar hâlâ oluflturulamam›flt›r. ‹nternet
Türkçelefltirilememifltir.

Çözüm Önerisi: 
Aktif E¤itim Modelleri
‹lkö¤retimden yüksek ö¤retime kadar
e¤itim,   konuyu anlamak-kavramak  ve
nas›l ö¤renilece¤ini ö¤renmek yerine
beyne bir sürü bilgiyi doldurmak biçimi-
ne dönüflen e¤itimin sorgulanarak  ö¤-
renciye kendi yetenek ve s›n›rlar›n›n far-
k›na varabilece¤i   ö¤renciye  kendini ye-
tifltirme ve yenileme flevki verildi¤i  bir
yap›ya kavuflturulmas›  tüm e¤itim refor-
mun as›l ç›k›fl noktas›n› teflkil etmekte-
dir. Bu ifl yap›lmadan giriflilecek her tür-
lü reform hareketi temelleri çürük, y›-
k›k-dökük e¤itim binam›z  üzerindeki
restorasyondan ibaret kalacakt›r. Zaten
milli e¤itim ve yüksek ö¤retimde flimdi-
ye kadar yap›lanlar›n yap-bozdan ibaret
kalmas›n›n temel nedeni budur.  Ezber-
ci, kopyac›-kal›pç› yerine araflt›r›c› ruhta
gençler yetifltirilmesi için  beyin f›rt›nas›
ile,  proje ile e¤itim  gibi  ö¤renci mer-
kezli aktif e¤itim modellerinin hayata
geçirilmesi, sorgulayarak ö¤renmenin
hakim hale getirilmesi gerekiyor.  Muh-
tevada ve özde yap›lacak  çok boyutlu
reformlara ihtiyaç vard›r.  Bunun için de
“e¤itimin” ve “bilginin” yeniden tan›m-
lanmaya ihtiyac› vard›r.

Gerçek Bilgi, Gerçek E¤itim
E¤itimde kalite iki soruyu gündeme ge-
tirir: (1) Ne ö¤retmeli? (2) Nas›l ö¤ret-
meli?

Do¤ru Bilgiye Ulaflmada  Kalite E¤itimi
Do¤rusunu söylemek gerekirse, kalite,
üç temel direk üzerinde yükselir. Bu
“Kalite güvencedir.” Her nedense, kalite
ile kalite güvencesini ço¤u kere birbiri-
ne kar›flt›r›r›z. E¤itim alan›nda, elimiz-
den geleninin en iyisini yap›yor olma-
m›zla, “kalite güvencesi”nin sa¤land›¤›n›
zannederiz. Kalite güvencesinde anah-
tar noktaya, kalite önderi olarak tan›nan
Deming’e sorarsak, o “Ne yapt›¤›m›z›
bilmemizdir” (W. E. Deming, 1986) diye
cevap verir. Kalite güvencesi, insanlar›n
do¤ru oldu¤una inand›¤› fleyde elinden
gelenin en iyisini yapmas›d›r (ISO 9001). 
E¤itim uzmanlar›, “e¤itimde kalite”nin
iki ayak üzerinde do¤rulaca¤›n› söyler-
ler. Bunlar:  “Faydal› ö¤renme hedefleri”
ve “Yetkin ö¤renci”dir.
Verilen e¤itim, toplum ihtiyaçlar›n› ve
endüstri taleplerini karfl›l›yorsa, o za-
man “faydal› ö¤renme” hedefinden söz
edebiliriz. E¤itim ad›na yap›lanlar, toplu-
mun ve ferdin geliflimini sa¤layacak;
onu bulundu¤u konumdan daha ileriye
götürdü¤ü gibi, önünü açacak ve hedef-
lerine ulaflt›racakt›r. Her sahada yaflanan
amatörlükten kurtard›¤› gibi, profesyo-
nelleflmeye ve kurumsallaflmaya hizmet
edecektir. ‹lgili meslekî alanda en son
yenilikleri ve mesle¤in gerekli temel
prensipleri yan›nda, uygulamalar› da fer-
de kazand›racakt›r.    
“Yetkin ö¤renci”ile kastetti¤imiz fludur:
Ö¤renme hedeflerine ulaflmada ve ö¤-
renme metotlar›n› kullanmada baflar›l›
ve nas›l ö¤rendi¤ini (ö¤renmeyi ö¤ren-
me) bilen ö¤renci.

Ö¤renme Stilleri
Kaliteli e¤itimin zemin tutmas› ve yerlefl-
mesi her fleyden önce “farkl› ö¤renme”
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metotlar›n›n farkl› “ö¤renici stilleri”ne
uyum sa¤lamas›na ba¤l› oldu¤u görün-
mektedir. Bu da, ancak aktif e¤itim mo-
dellerinin hayata geçirilmesine ba¤l›d›r.
Yani e¤itimde temel kayg›, “ö¤renme
hedefleri”nin “ö¤retme metotlar›”na
uyarlanmas› olmal›d›r. Aksi halde, ö¤ret-
me dedi¤imiz bilgiyi aktarmaya dayanan
metotlarla nas›l ö¤rendi¤i (ö¤renme sti-
li) hakk›nda, ilgi duymad›¤› ve ihtiyaç da
hissetmedi¤i fleyleri insanlara ö¤retme-
ye kalk›flmak bofl bir çabadan ibaret ka-
lacakt›r.

“Motivasyon” ve 
“Ö¤renici” Farkl›l›¤›
fiimdi de e¤itimin baflar›l› olmas› ve
amac›na ulaflmas›n›n nelere ba¤l› oldu-
¤una bakal›m. Burada da bir araya gel-
mesi gereken iki unsuru görüyoruz:
Yöntem çeflitlili¤i
ve Ö¤renci profili.
Neden “yöntem çe-
flitlili¤i”?  Bir dili an-
lama ve ö¤renme
ile elektromagnetiz-
may› anlama ya da
ö¤renme ayn› fley
de¤ildir. Sporu ö¤-
renmede kullanaca-
¤›m›z metodu, re-
sim çizmede  kulla-
namay›z. Keza harp-
lerin sebeplerini an-
lamak, baz› insanlar›n neden kederli ol-
du¤unu anlamaktan farkl›d›r. Fen konu-
lar›n›, yeni keflfedilmifl olaylar› aç›klama-
da kullanaca¤›m›z en iyi ö¤renme yolla-
r›  deneme-yan›lma ve hatalar› gösterme
metotlar›d›r. Yahut da   “problemleri
araflt›rarak sonuca varma”  (problem-
çözme temelli e¤itim) yoluyla olay ve
kavramlar› aç›klamakt›r. Her bilim dal›
farkl› tabiat ve yap›s›n›n sonucu olarak
farkl› ö¤renme metotlar› kullanmay› ge-
rektirmektedir.  Sadece bilgiyi aktarma-
ya (söyleme-konuflma metodu) dayanan
kaba ö¤retme metodu e¤itimde verimi

en düflük ve zararl› yan etkileri en fazla
bir e¤itim metodu oldu¤unu unutmaya-
l›m. Her bir bilim dal› ayn› metotla ö¤re-
tilemedi¤i gibi her ö¤renci de ayn› ö¤-
renme stili ile ö¤renememektedir. Her
ö¤rencinin farkl› ö¤renme tercihleri ve
stillerine sahip olmas›;   ö¤renme hedef-
lerinin ö¤renme metotlar›na göre tasar-
lanmas›n› gerektirir. Bu farkl›l›k,  ö¤ren-
cilerin baflar›l› olmalar› için motive edil-
melerinin gere¤ini ortaya koyar. ‹lginçtir
ki, her ö¤renci ayn› metotla motive ol-
mamakta, motivasyon da her ö¤renci
için farkl›l›k arz etmektedir.

Motivasyon Yoksa 
Ö¤renme de Yok!
Nas›l ö¤rendi¤i (ö¤renme stili) hakk›n-
da, bir bilgi sahibi olmayan insanlar› ö¤-
retmeye kalk›flmak bofl bir çabadan iba-

ret kalacakt›r. Ö¤renciler ö¤renmeye
karfl› istekli hale getirilememiflse ve iyi
motive edilmemiflse, en iyi ö¤renme or-
tam ve çevresinde bile “etkili ö¤renme”
mümkün olmamaktad›r. Ne ö¤retece¤i-
mizi ne kadar iyi tespit edersek edelim,
ö¤renci isteksiz ve ö¤renmeye karfl› he-
vesi yoksa “ö¤renme” gerçekleflmeye-
cek, ö¤retilenler davran›fla dönüflmeye-
cektir. Bu yüzden  motive etmek, iyi ho-
cal›ktan daha önemli hale gelmifltir. Bil-
gi ö¤rencinin ihtiyac› oldu¤u zaman ona
verilirse anlaml› ve kal›c› olmaktad›r. 
Kaliteli e¤itim, iyi ders verme ve “iyi

ders anlatma”dan farkl› bir durum orta-
ya koydu¤una göre, dikkat edilmesi ge-
reken nokta ve temel kayg› bir “aktif  ö¤-
renme ortam›” ve “üretken e¤itim çev-
resi” oluflturmak olmal›d›r. Önemli olan
ö¤renilenlerin davran›fla dönüflmesi ol-
du¤una göre dönüflümün alt yap›s› per-
sonel kalitesinden do¤an “etkili bir aka-
demik ö¤renme” çevresi oluflturmakt›r. 

Aktif E¤itim
Aktif e¤itimde öncelikli mesele ö¤renci-
lerin derslere motive edilmesidir. Ö¤-
rencilerin motive edilmesinden temel
nokta derslerin “ö¤renme ve ö¤renci
merkezli” hale getirilmesidir. Bunun
için de aktif e¤itimde dersler a¤›rl›kl›
olarak, “Problem Çözme Temelli E¤i-
tim” ve “Proje Destekli E¤itim” metotla-
r›na dayan›r. Ö¤renci merkezli aktif ö¤-

renme yöntemleri,
ö¤renciye: çeflitli
kaynaklardan ko-
nu hakk›nda bilgi
toplamas›n› ve bu
bilgileri bütünlefl-
tirmesini ö¤retti¤i
gibi proje haz›rla-
ma ve tamamlama
becerisi (sorun
çözme yetene¤i)
kazand›r›r. Ö¤ren-
ciler, bilgi geldi¤i
sürece tüketici ve

edilgen konumdan bilgiyi araflt›ran, bu-
lan ve iflleyen konuma yükselmekte;
kaynaklara yüzde yüz güven yerine, sor-
gulay›c› bir anlay›fla kavuflmaktad›r. Aktif
e¤itimde hedef; sorgulama, sorun çöz-
me ve püf noktay› yakalama, “bilgiye
eriflme, onu flekillendirme, bilgiyi pay-
laflma” yetene¤inin geliflmesidir. “Etkili
ö¤renme çevresi”nin “etkili ö¤retme
çevresi”nden farkl›l›¤›n› ve mevcut e¤iti-
min neden e¤itmedi¤i bu aç›klamalar
çerçevesinde de¤erlendirdi¤imizde,
problemin kayna¤› daha iyi anlafl›lmak-
tad›r. Ö¤renme profilini ve ö¤renme
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tercihlerini göz ard› eden, ö¤retmede
tek tip yöntem (söyleme -bilgiyi aktar-
ma) kullanan (yöntem çeflitlili¤ine yer
vermeyen) e¤itim, e¤itmemektedir. 
Sonuç olarak kaliteli e¤itim;  “aktif e¤i-
tim ortam›” sa¤lar. Pratik çal›flma, bilgi-
sayar destekli e¤itim, video ve audio
multimedya (görsel a¤›rl›kl›) e¤itim,
problem çözme temelli ö¤renme, proje-
lerle e¤itim, usta-ç›rak iliflkisine dayanan
bir e¤itimdir.

Gerçek Ö¤renme  ve 
Gerçek Bilgi
Bilgi, genel anlamda  üç s›n›fa ayr›labilir:
(a) Söyleme –anlatma yolu ile “anla-
ma”y› temel alan bilgi  (b) Gerçek bilgi
(c) Sözsüz bilgi ( know-how, tacit know-
ledge). Ülkemizde  e¤itim temelde bi-
rinci tür bilgiyi esas almaktad›r. Hatta
ço¤u durumlarda  “anlama”n›n bile ger-
çekleflti¤ini söyleyemiyoruz. Uygulanan
s›nav sistemi yüzünden, ö¤renci, konu-
yu anlamadan ve kavramadan sadece s›-
navlarda baflar›l› olmak için ders çal›fl-
maktad›r.  “Ö¤retmek”, söylemek ve bil-
gi aktarmakt›r. “Ö¤renmek”, davran›fl
de¤iflikli¤i ve performans iyileflmesidir.
Halbuki e¤itimde bilgiyi aktarma metot-
lar› söyleme- konuflma metodu ile  “an-
lama” gerçekleflse bile  “ö¤renme” ger-
çekleflmemektedir. Bir e¤itici, karfl›s›n-
daki kiflide bir davran›fl de¤iflikli¤i (ö¤-
renme) gerçekleflinceye kadar hiçbir fley
ö¤retmifl olmamaktad›r.  E¤itici, belki
çok fley söylemifl (ö¤retmifl) olabilir.
Hatta dinleyici anlat›lanlar› anlam›fl da
alabilir. Ne var ki dinleyenin performan-
s› de¤iflmedi¤i sürece henüz hiçbir fley
ö¤renilmifl de¤ildir.  “Ö¤retme” yolunun
sak›ncas›, ö¤renci ad›na bir e¤itimci ola-
rak her fleyi onun ad›na siz  yapt›¤›n›z-
dan “devaml› müdahale” ortaya ç›kmak-
tad›r. Kifli ancak deneyerek kendi kabili-
yetini keflfedebildi¤inden, devaml› mü-
dahale yani neyi, nas›l ve ne zaman yapa-
ca¤›n› ö¤retici olarak siz empoze etti¤i-
niz zaman “deha” kendini göstermekte-

dir. “Deha”, al›fl›lm›fl›n d›fl›nda yeni bir
tarz gelifltiren ve yeni bir görüfl üreten
yetenek demektir. Onun içindir ki; bü-
tün yenilikleri ve bulufllar› dahilere borç-
luyuz. Araflt›rma ve tecrübeler, bir bilgi-
nin beyne mal olmas› o bilginin de¤iflik
safhalarda ifllenmesini gerekli oldu¤unu
gösteriyor. ‹kinci bilgi türü “gerçek bilgi
(factual knowledge)” ancak “ö¤renci
merkezli ö¤renme” sonucunda ortaya
ç›kabilir. Gerçek bilgiye götüren ö¤ren-
me faaliyet zinciri flu safhalar› içine al›-
yor. (i)”anlatma”, (ii) “gösterme ve (iii)
“uygulama” (yaparak, deneyerek) yan›n-
da (iv) “hata düzeltme. Proje destekli-
problem temelli e¤itim, bu ö¤renme fa-
aliyetlerini içine ald›¤›ndan, en etkin ve
faydal› e¤itim metotlar›ndand›r.  

“Gerçek bilgi” yaz›l› s›navlar›nda test
edilebilen, geri istenilebilen ve ölçülebi-
len hüner ve bilgiler de¤ildir. Gerçek bil-
gi flahs›n hayat›nda ve düflüncesinde
otomatik olarak uygulamaya konulabi-
lendir; davran›fla dönüflmüfl beceri ve
hatta al›flkanl›klar haline gelmifl oland›r.   
‹nsan bir konuyu araflt›rmaya bafllar, ye-
nilikler bulmaya gayret eder ve bunu da
yaparken eksikliklerini ö¤renir. Gerçek
bilgi, meraka dayal› kuflku ve sorgulama-
n›n neticesinde ortaya ç›kmaktad›r. Bu
anlay›fl, üretici ve mucit düflünceleri ge-
lifltirmekte, ferdî problem çözme yete-
ne¤ine sahip k›lmaktad›r. Problemden
yola ç›karak e¤itim yapman›n (Proje
destekli-problem temelli e¤itim) faydas›
fludur: Ö¤renciye düflünmeyi, ö¤renme-
yi, sorgulamay›, bilgi kaynaklar›na ulafl-
may›, sebep-sonuç aras›nda iliflki kurma-
y› ö¤retmesidir. ‹nsan kendisi sorular
sorarak, konunun can al›c› noktalar›n›
görerek,  kafas›n› o konuda çal›flt›rarak,
meseleleri çözmeye bafllarsa “gerçek ö¤-
renme” o zaman teflekkül eder. Bu ayn›
zamanda araflt›rman›n da bafllang›c›d›r.
Çünkü   bilim, kutuda duran bir bilgi de-

¤ildir; organik bir fley; daima tazeleni-
yor, üretiliyor, de¤ifliyor. Araflt›rma ya-
pan, bir fleylerin pefline düflen ve dene-
yen insanda, bilim ve e¤itimin heyecan›
olur. Ve en önemli fley, ö¤renciye bu he-
yecan› afl›lamakt›r. Üretim ve senteze
yönelik ifllemler de ö¤rencilerin  mucit-
lik yönlerinin geliflmesi s›ras›nda önemli
olan›n denenenlerden yola ç›kmak ol-
du¤u görülmüfltür. Ö¤rencinin üretici
ifllemi, ancak yaflanan olaylardan kay-
naklan›r. Örne¤in; hiçbir zaman hücreyi
detayl›ca incelemeden, mikroskop alt›n-
da gözden geçirmeden, görmedi¤i bir
hücrenin resmini yapmas›n›n ö¤renci-
den istenmesi bir anlam ifade etmeye-
cektir. fiu halde, deneylerle çal›flma,
problemlerden ve müflahhas vakalardan
yola ç›kma, çal›flmalar s›ras›nda belirli
bir s›ra izleme, e¤itimin her aflamas›nda
ö¤renme metodu olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Üçüncü bilgi türü “sözsüz bil-
gi (Know-How, tacit  knowledge)” prob-
lem çözmeye dayal› baflar›l› tecrübeler
ve denemeler sonucunda kazan›l›r ve
performans›n gözlemlenmesiyle test
edilir. Bu bilgi türü, tecrübesel kazan›m-
lard›r, sezgisel bir kavray›fl›n ürünleridir.
Beceri ve hünerin bizzat kazan›m›d›r.
Fertlerin karfl›l›kl› iletiflimi, etkileflimi ve
iliflkileri sonucundaki beceri kazan›mlar›
bu kategoridendir. Bu tür hüner ve be-
cerilerin de¤erlendirilmesinde   “kalite”
ve “performans” dikkate al›n›r. Bir k›s›m
usta-ç›rak iliflkisine dayanan kazan›mlar›
bu kategoride mütalaa edebiliriz.
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E¤itim, çok yönlü kalk›nman›n temel
araçlar›ndan biridir. Ülkemizin küresel-
leflme sürecine ve bilgi toplumuna
uyum sa¤lamas›, ulusal rekabet gücü-
nün gelifltirilmesi, iflsizlikle mücadele ve
sosyal refah düzeyinin yükseltilmesi ba-
k›m›ndan, iflgücü piyasas›n›n talep etti¤i
nitelik ve nicelikle iflgücünü yetifltirecek
bir e¤itim sisteminin oluflturulmas› bü-
yük önem tafl›maktad›r. 
Bireyin, ekonomik güce dönüflecek bil-
giyle donat›lmas›, tarihin her dönemin-
de uluslar için hayati de¤er tafl›m›flt›r;
ancak “bilgi”nin stratejik bir üretim fak-
törü olarak ekonomik yaflamda giderek
ön plana ç›kmas›, dikkatlerin genel ve
mesleki e¤itim sistemlerinin etkinlik de-
recesi ve okul-iflletme iliflkilerinin geliflti-
rilmesi üzerinde toplanmas›na yol aç-
m›flt›r. 

Günümüz flartlar›nda ulusal meslek e¤i-
tim sistemlerinin baflar›s›, hem “birey”,
hem de “iflletme” baz›nda somutlaflmak-
tad›r. Art›k birey, mesle¤inde uluslarara-
s› iflgücü piyasas›nda dünyadaki tüm
meslektafllar›yla rekabet etmektedir. Bi-
reyin ifl bulup bulamamas› ve yaflam
standartlar›, mesleki e¤itim sisteminin
etkinli¤ine de ba¤l›d›r. Günümüzün ileri
teknolojiye dayal› bilgi toplumunda, e¤i-
tim, yeniden e¤itim ve yaflam boyu e¤i-
tim süreçleri rekabet gücünü gelifltirme
ve istihdam› korumada en önemli araç-
lard›r. Yeni ekonomik flartlarda art›k hiç-

bir ülkede “yaflam boyu istihdam garan-
tisi” kalmam›fl; “yaflam boyu e¤itim” ve
“istihdam edilebilirlik” kavramlar› geçer-
lilik kazanm›flt›r. Ça¤›m›zda en önemli
istihdam güvencesi, iflgücü piyasas›n›n
talep etti¤i niteliklere sahip olmakt›r.
Öte yandan, uluslar›n sosyo-ekonomik
düzeyini iflletmelerin uluslararas› reka-
bet gücü belirlemekte; burada da
mesleki e¤itim sistemi ve okul-ifl-
letme iflbirli¤i kilit konumunda
yer almaktad›r. 

“Bilgi Ça¤›”nda ve “Bilgi Toplu-
mu”nda, mesleki e¤itim sistemi,
bireyin ve ulusun kaderini belirle-
yen temel unsurlardan biridir. Av-
rupa Birli¤i ülkelerindeki de¤iflik
kalite de¤erlendirme sistemleri-
nin uyumlu duruma getirilmesi;
e¤itim kalitesinin yayg›nlaflt›r›lma-
s›; ö¤renci, çal›flan, ö¤retmen ve
araflt›rmac› dolafl›m›n›n destek-
lenmesi için bir dizi çerçeve prog-
ram uygulanmaktad›r. Mesleki e¤itim ile
ilgili COM(91)397 say›l› Komisyon mo-
merandumu (Ref. 9), mesleki e¤itimin
yeni Avrupa hedeflerini, var›lan sonuçla-
r› ve gelecek politikalar› için önerileri
içermektedir. E¤itim ve yetifltirme politi-
kalar›n›n esneklik ve yenileme için daha
yüksek kapasiteler sa¤lanmas›, "fiziki ol-
mayan (intangible) sermaye"nin (insan
sermayesi) gelifltirilmesi aç›s›ndan çok
önemli say›lmaktad›r. Bu kayna¤›n gelifl-

tirilmesi dolafl›m, mübadele ve iflbirli¤i-
ne ba¤l›d›r. 

Avrupa Birli¤i 'nin karfl› karfl›ya bulundu-
¤u ekonomik ve sosyal zorluklar, çal›-
flanlar›n meslek becerilerinin gelifltiril-
mesini gerektirmektedir. Bu nedenle,
e¤itim ve yetifltirme alanlar›nda yürürlü-

¤e konan Avrupa projeleri ile bir "Avru-
pa yetifltirme ve yeterlilik alan›" kurul-
maya bafllanm›flt›r. E¤itim ve yetifltirme
için; Mevcut politikalar›n koordinasyo-
nu, Giriflimlerin yak›nlaflmas› (ortak he-
defler), Ulus afl›r›  (transnational)iflbirli¤i
ilkelerinden hareket edilmektedir. 

2000’li y›llar için yeni AB  hedefleri; 
yetifltirmeye ayr›lan yat›r›m›n artmas›, 
derslerin kalitesinin artmas›, 

Hayat Boyu Ö¤renim
Günümüzün ileri teknolojiye dayal› bilgi toplumunda, e¤itim, yeniden e¤itim ve ömür boyu e¤itim
süreçleri rekabet gücünü gelifltirme ve istihdam› korumada en önemli araçlard›r. Art›k hiçbir ülkede
“ömür boyu istihdam garantisi” kalmam›fl; “hayat boyu e¤itim” ve “istihdam edilebilirlik” kavramlar›
geçerlilik kazanm›flt›r. Ça¤›m›zda en önemli istihdam güvencesi, iflgücü piyasas›n›n talep etti¤i nite-
liklere sahip olmakt›r.
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2002 Kopenhag Deklarasyonu ve 2004
Maasatricht Bildirgesi’nde  hayat boyu
ö¤renme olgusuna çok ciddi yer veril-
mektedir. Ülkemizde  de bu de¤iflime
ayak uydurmak ve öncelikle kendi ihti-
yaçlar›m›z› karfl›lamak maksad›yla
Meslekî ve Teknik E¤itime iliflkin ciddi
çal›flmalar yap›lmaktad›r, politikalar
belirlenmektedir. MEGEP projesi bu
alandaki en ciddi projelerdendir.   



mesleki e¤itime giriflte eflitli¤in sa¤lan-
mas› (aç›kl›k) 
olarak tespit edilmifltir.
Mesleki e¤itim/yetifltirme yeterliklerinin
karfl›laflt›r›labilirli¤i 85/368/EEC say›l›
Konsey direktifi  ile düzenlenmifl, bu di-
rektife daha sonra eklemeler yap›lm›flt›r.

Hayat Boyu Ö¤renme 
(LLL-HBÖ) Kavram›
2002 Kopenhag Deklarasyonu ve 2004
Maasatricht Bildirgesi’nde  hayat boyu
ö¤renme olgusuna çok ciddi yer veril-
mektedir. H›zla artan bilgi ve geliflen
teknoloji bireylerin e¤itim ihtiyaçlar›n›
art›rm›flt›r. Teknolojik yeniliklerin orta-
ya ç›kma s›kl›¤› artm›fl, üretim ve hizmet
sektöründe k›sa periyotlarda teknoloji-
ler de¤iflir hâle gelmifltir. Bilim ve tekno-
lojideki h›zl› geliflmeler toplumsal, kül-
türel, siyasî ve ekonomik alanlarda dev-
rim niteli¤inde de¤iflikliklere neden ol-
maktad›r. Ülkemizde  de bu de¤iflime
ayak uydurmak ve öncelikle kedi ihti-
yaçlar›m›z› karfl›lamak amac›yla Mesleki
ve Teknik E¤itime iliflkin ciddi çal›flma-
lar yap›lmaktad›r, politikalar belirlen-
mektedir. MEGEP projesi bu alandaki
en ciddi projelerdendir. Gelifltirilen pro-
je ve politikalar›n tespitinde genel ola-
rak afla¤›da verilen genel hedefler dikka-
te al›nmaktad›r. Bilgi toplumuna uyum,
Rekabet gücünün yükseltilmesi, ‹nsan
gücünün serbest dolafl›m›, ‹stihdam›n
art›r›lmas›.1 Bu çal›flmalar ayn› zaman da
AB üyeli¤i sürecindeki Türkiye için ge-
reklidir. Çünkü AB 1990’l› y›llardan son-
ra komisyon kararlar›yla ve projeler yo-
luyla e¤itime özel bir önem vermifl ve
üye ülkelerden bu kararlar› hayata geçir-
meleri istenmifltir. AB e¤itim konusunda
ülkelerin e¤itim programlar›na direkt
olarak müdahale etmemektedir. Daha
çok e¤itim sistemlerinin genel sorunla-
r›yla ilgili projeler gelifltirmektedir. Ayr›-
ca AB, üye ülkelerin e¤itim sistemleri
hakk›ndaki bilgileri k›sa aral›klarla topla-
yarak üye ülkelerin e¤itim sistemlerinde

meydana gelen de¤iflmeleri de takip et-
mektedir.2 Birli¤in e¤itim konusunda
üzerinde önemle durdu¤u bir konu  ha-
yat boyu ö¤renmedir. Bu konuyla ilgili
AB komisyonunun 1995 y›l›nda Ö¤re-
nen Topluma Do¤ru adl› çal›flmas› bu-
lunmaktad›r. 1996 y›l› ise yine komisyon
karar›yla Avrupa hayat boyu ö¤renme y›-
l› olarak kabul edilmifltir. 2000 y›l›nda ise
yeni bir bildiri yay›mlanm›flt›r.
AB’nin e¤itimle ilgili di¤er projelerinde
de hayat boyu ö¤renmeyle ilgili amaçlar
ve uygulamalar bulunmaktad›r. AB’de
haz›rlanan strateji ve projeler tüm üye
ülkelerle ortak yürütülmekte ve finans-
man› sa¤lanmaktad›r. hayat boyu ö¤ren-
me daha çok istihdam, iflsizlik ve okul
sanayi ifl birli¤i gibi konular› kapsamak-
tad›r. Bunlar›n yan›nda dil ö¤renimi, d›fl-
lanm›fll›kla mücadele gibi amaçlar› da
bulunmaktad›r. Hayat boyu ö¤renme
konusunda politikalar, kararlar, strateji-
ler ve projeler gelifltirilmifltir. Türkiye’de
AB’nin yaflam boyu ö¤renme ile ilgili ka-
rar ve politikalar›n›n bilinmesi gelecekte
e¤itim alan›nda meydana gelecek uyu-
mu kolaylaflt›racakt›r. 
Modern anlamdaki devletlerin kurulma-
s›yla e¤itim ve ö¤retim iflleri devletin as›l
görevi hâline gelmifltir. 19. yy.’dan baflla-
yarak belirli yafl gruplar› zorunlu olarak
okullarda e¤itim ve ö¤renme sürecine
sokulmufllard›r. Ancak geçen yüzy›l›n
ortalar›ndan itibaren bilinenlerin yeni
nesillere aktar›lmas› olarak görülen e¤i-
timin yetersizli¤i konusunda görüfller di-
le getirilmeye bafllanm›flt›r. Çünkü bilim
ve teknolojinin h›zla geliflmesiyle bir in-
san›n ortalama ömründe çok büyük de-
¤iflikliklere neden olan yenilikler ortaya
ç›km›flt›r. Bu koflul alt›nda insanlar›n ço-

cukluklar›nda ö¤rendikleri fleyler ya-
flamlar›n›n geri kalan k›sm›nda geçerli
ve yararl› olmayacakt›r.3

Asl›nda 1931 y›l›nda bu durumun fark›-
na var›lm›flt›r. “Art›k insanlar›n gençlik-
lerinde ö¤rendikleri fleylerin onlar›n ha-
yatlar› boyunca kullanmalar› tezi geçer-
siz hâle gelmifltir.” Bugün çok önemli
de¤iflimlerin meydana gelme süresi bir
insan›n ömründen daha k›sad›r. Bundan
dolay› yap›lacak e¤itim insanlar› olabile-
cek yeni koflullara haz›rl›kl› olmalar›n›
sa¤lamal›d›r. Bu nedenle e¤itim art›k ya-
flam boyu sürekli araflt›rma süreci olarak
tan›mlanmak zorundad›r. Ve böylece
herkes için (hem yetiflkinler hem çocuk-
lar) en önemli ö¤renme öz yönetimli
araflt›rma becerileri kazand›rarak nas›l
ö¤renilece¤inin ö¤renilmesidir.4

1972 y›l›nda toplanan UNESCO e¤itimin
gelifltirilmesi komisyonunda, e¤itimin
hayat boyunca süren bir etkinlik oldu¤u
karar›na var›lm›flt›r. E¤itimin insanlar›
henüz olmayan bir topluma haz›rlad›¤›
belirtilmifltir.

1972 y›l› UNESCO uluslar aras› 
e¤itim komisyonu önerileri:5

1. E¤itimi okul yafl› ve okul binalar› ile
s›n›rlamak yanl›flt›r.
2. E¤itim, hem okul e¤itimini hem de
okul d›fl› e¤itimi kapsayan tüm e¤itsel
etkinli¤in temel bilefleni olarak düflünül-
melidir.
3. E¤itsel etkinlik daha esnek olmal›d›r.
4. K›saca e¤itim yaflam kadar uzun bir
varoluflsal süreklilik olarak tasarlanmal›-
d›r.
1973 y›l›nda OECD taraf›ndan yay›nla-
nan yaflam boyu ö¤renme için bir strate-
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ji adl› raporda küresel ekonomi ve reka-
bet ortam›nda meslekî hareketlilik ve ki-
flisel ö¤renmeyle ilgili olarak yaflam bo-
yu ö¤renme gerekli görülmüfltür.

Hayat boyu e¤itim ile hayat boyu ö¤ren-
me kavramlar› aras›nda fark bulunmak-
tad›r. Hayat boyu ö¤renme kavram›nda,
e¤itimsel geliflimiyle ilgili sorumluluk ki-
flinin kendisine verilmektedir. ‹stihdam
edilebilir bireyler için kifli bir müflteri gi-
bi e¤itim ve ö¤retim pazar›ndan kendi
gereksinimlerine uygun e¤itimi bireysel
sorumlulu¤unu kullanarak seçer.
UNESCO ise 1996
y›l› raporunda hayat
boyu e¤itim kavra-
m› kullan›lmaya de-
vam etmifltir. Bu
kavram Frans›zca
orijinalinin çevirisi-
dir. Hayat boyu e¤i-
tim, mevcut e¤itim
sistemini yeniden
yap›land›rmay› ve
e¤itimle ilgili olup
da e¤itim sistemi-
nin d›fl›nda kalan tüm potansiyeli gelifl-
tirmeyi amaçlayan genel bir düzenleme-
dir.

Son dönemde (OECD1999) haz›rlanan
raporda flimdiye kadar hayat boyu ö¤-
renmenin yat›r›m›, ortam›, paras› ve yö-
netimi kamu otoritesi taraf›ndan karfl›-
land›¤› ancak bundan sonra beraber ve
bölünmüfl sorumlulukla, sorumlulu¤un
kifliye ve firmalara verildi¤i görülmekte-
dir. Günümüz ifl dünyas›n›n ihtiyac› olan
yüksek kaliteli ifl gücünün yetifltirilme-
sinde firmalar›n ve kiflilerin sorumlulu-
¤u bulunmaktad›r.

AB kuruldu¤undan beri, a¤›rl›kl› olarak
ekonomik bir yap› olarak görülmüfltür.
AB’nin 1970’li y›llara kadar e¤itim konu-
sunda herhangi bir projesi bulunma-
maktad›r. E¤itimle ilgili ilk rapor 1973 y›-
l›nda haz›rlanan Avrupa Toplulu¤unda
Yüksek Ö¤retim Muht›ras› adl› rapor-
dur. ‹kincisi ise yine ayn› y›lda yay›nla-
nan Avrupa Toplulu¤unda Aç›k Uzaktan
E¤itim bildirisidir. 1980’li y›llar›n ortala-
r›ndan itibaren e¤itimin farkl› alanlar›n-
da hizmet veren programlar yürürlü¤e
girmifltir.6

Sürekli e¤itimle ilgili ilk metin 1993 y›-

l›nda haz›rlanan yeflil bültendir. Bu me-
tinde iflsizlerin tekrar emek piyasas›nda
ifl bulmalar›n› sa¤lamak amac›yla sürekli
meslekî e¤itim sisteminin sistematik bir
yap›ya kavuflturulmas› öngörülmüfltür.
Bu metinde mevcut ifl gücünün meslekî
teknik e¤itim ile günün teknoloji ve ifl
gücü pazar›na uygun becerilerle donat›l-
mas›na genifl bir yer ayr›lm›flt›r.
Di¤er bir rapor ise komisyon karar› olan
Beyaz Bültendir. 1995 y›l›nda haz›rlan-
m›flt›r. Ö¤renen topluma do¤ru: Ö¤ren-
me ve Ö¤retme bafll›¤›n› tafl›maktad›r.
Hayat boyu ö¤renme konusunda birli-
¤in amaçlar› ve yap›lmas› gerekenler be-

lirlenmifltir. Bir baflka hayat boyu ö¤ren-
me etkinli¤i ise 1996 y›l›n›n Avrupa ha-
yat boyu ö¤renme y›l› ilân edilmesidir.
Komisyon karar›yla yaflam boyu ö¤ren-
menin amaçlar›, ilkeleri ve stratejileri
belirlenmifltir.
2000 y›l›nda ise EURYDICE taraf›ndan
AB üye ülkelerde hayat boyu ö¤renme
ad›na yap›lanlar raporlaflt›r›lm›flt›r. Yine
2000 y›l›nda hayat boyu ö¤renme bildiri-
si yay›nlanm›flt›r.
Yukar›da ad› geçen metinlerin d›fl›nda,
AB çeflitli konularda haz›rlanan projeler-
de de hayat boyu ö¤renme konusunda
uygulamalar bulunmaktad›r. 

Bugün bir çok AB üyesi ülkede Hayat Bo-
yu Ö¤renim, uygulanmaktad›r. Özellikle
de¤iflimin çok h›zl› oldu¤u Mesleki ve
Teknik E¤itimin iyilefltirilmesinde ve

güncellefltirilme-
sinde Hayat Boyu
Ö¤renim önem arz
etmektedir. Ülke-
mizde de bu alan-
da birçok çal›flma
yap›lmaktad›r. An-
cak flunu da vurgu-
lamakta fayda var-
d›r. Yafl ortalamas›
çok yüksek olan
AB ülkelerinde Ha-
yat Boyu Ö¤renim

çok daha fazla önem arz etmektedir. Oy-
sa bizim gibi nüfusu çok genç ülkelerden
belgelendirmeye dayal› esnek mesleki
e¤itim çok daha büyük önem arz etmek-
tedir.
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1 S. ‹lhan Sezgin. Avrupa Birli¤inin E¤itim, Ö¤renme ve Gençlik
Politikalar›, Türkiye-AB ‹liflkileri Sempozyumu, Ankara Ofset,
Ankara, 2001, s.329.
2 Akbafl,O.,Özdemir,M., “AB’de Yaflam Boyu Ö¤renme”, Milli
E¤itim Dergisi, Yaz-Güz 2002,s.155-156
3 Malcolm Knowles. Yetiflkin Ö¤renenler, Göz Ard› Edilen Bir
Kesim, Çeviren: Serap Ayhan, Ankara Üniversitesi Bas›mevi,
Ankara, 1996, s.168.
4 Akbafl,O.,Özdemir,M., a.g.d.
5 Knowles,M, a.g.e.,s.168
6 EURYDICE. Lifelong Learning: The Contribution Of
Education Systems In The Member States Of The European
Union, Results Of The EURYDICE, Survey, March, 2000, s.7.
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Elektronik ö¤renme (e-ö¤renme) yani
uzaktan e¤itim,  kaydetti¤i ciddi geliflme-
lerle sektör olma yolunda ilerliyor. Art›k
internet teknolojilerinin yayg›nlaflmas›yla
tek yönlü ö¤renme yöntemleri ortadan
kalkarak, karfl›l›kl› etkileflime dayal› elekt-
ronik ortamda ö¤renme modelleri ortaya
ç›k›yor. E-ö¤renme, internet, intranet ve-
ya bir bilgisayar a¤› bulunan platform üze-
rinde sunulan, web tabanl› bir e¤itim sis-
temi olarak tan›mlan›yor. E-ö¤renme, flu
anda s›n›f e¤itimlerinin tamamlay›c›s› ola-
rak görülmekle beraber geleneksel e¤itim
anlay›fl›nda köklü bir de¤iflim yaratm›fl du-
rumda.
2005 y›l› Türkiye’de e-ö¤renme sektörün-
de ilerlemelerin kaydedildi¤i bir y›l olarak
görülüyor. Sektörün büyüklü¤ünde ciddi
art›fl bekleniyor. Kesin rakamlar verilme-
mekle beraber, sektör yetkilileri pazar›n
ortalama 25 milyon YTL büyüklü¤e ulafla-
ca¤› tahmininde bulunuyor. E-ö¤renmede
kamunun ciddi al›c› durumunda olmas›
ileriye dönük olumlu sinyaller veriyor. 

‹çerik üretim yöntemleri, iletiflim teknolo-
jilerinin geliflmesi ve yayg›nlaflmas› ile bir-
likte e-ö¤renmenin yak›n gelecekte tüm
alanlar ve sektörlerde çok daha yayg›n bi-
çimde kullan›laca¤› düflünülüyor. Örgün
e¤itimin yan› s›ra meslek içi, meslekî ve

yaflam boyu e¤itim konular›nda uygula-
malar›n yak›n gelecekte yayg›nlaflaca¤› ön-
görülüyor.

Özellikle kalabal›k ve da¤›t›k yap›ya
sahip kurumlar aç›s›ndan e-ö¤ren-
me yöntemlerinin kullan›m› önem-
li maliyet avantajlar› sa¤l›yor. Ancak
e-ö¤renmenin gündeme getirdi¤i
en önemli de¤ifliklik, ö¤renme sü-
recinin ö¤renen odakl› hale dönüfl-
mesi.  Bilgisayar kullanmay› bilen
herkes hiç zorluk çekmeden e-ö¤-
renmeye al›flabiliyor. Fakat kullan›-
c›lar›n gerçekten ö¤renmeyi hedef-
lemeleri ve kurum yöneticilerinin,
personeli bu konuda motive etme-
si gerekiyor.

Büyümenin Etkileri
2006’da Görülecek
OYTEK Sat›fl ve Pazarlama Direktö-
rü Dilek Günçer, kamunun e-ö¤-
renmeye 2004 y›l›nda bafllayan ilgi-
sinin 2005 ve 2006 y›llar›nda ço¤ala-
rak artaca¤›n› söylüyor. 2005’te te-
melleri at›lan birçok proje oldu¤unu, sek-
törde as›l büyümenin 2005 y›l› ortas›ndan
sonra ve 2006’ta görülece¤ini ifade ediyor.
Günçer, kamunun e-ö¤renmeye olan ilgi-
si konusunda flunlar› söylüyor: “Kamu ku-

rumlar›ndaki e-ö¤renme projeleri sektörü
hareketlendirecek. Kamu sektörünün e-
ö¤renmeye ilgi göstermesinin nedeni,  ça-
l›flanlar›n›n tümüne ayn› anda, ayn› kalite-

de e¤itim sunabilmek. Kamu kurumlar› e-
ö¤renmeyi kullanarak e¤itim bütçelerinde
ciddi maliyet avantajlar› elde ediyor. Ka-
mu sektörünün e-ö¤renmeye ilgi göster-
mesinin bir di¤er nedeni ise e-ö¤renme

‹fl Dünyas› Çal›flanlar›n›
Uzaktan E¤itiyor
‹fl dünyas›, sa¤lad›¤› avantajlar münasebetiyle çal›flanlar›n› uzaktan e¤itiyor. Uzaktan e¤itimin tari-
hçesi ‹nternetten daha geriye gidiyor. Mektup, bas›l› yay›n, televizyon ve daha yak›n zamanlarda CD-
ROM arac›l›¤›yla gerçeklefltirilen uzaktan e¤itim modellerinin prati¤e yönelik baflar›l› sonuçlar verdi¤i
belirtiliyor. Ancak ‹nternet; küresel, s›n›rs›z ve herkese aç›k olmas› gibi özellikleriyle yak›n gelece¤in
tek uzaktan e¤itim arac› olarak görülüyor. 
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E-ö¤renme yani ‹nternet üzerinden ö¤-
renme, artan kullan›m oranlar›yla ifl
dünyas›n›n e¤itim maliyetlerini azalt-
mas›na yard›m ediyor. Herkese istedi¤i
yer ve zamanda e¤itim alma imkân› sa¤-
layan, e-ö¤renmeye sanayi sektörü ve
ihracatç›lar›n gösterdi¤i ilgi art›yor.
Çok flubesi bulunan kalabal›k flirketlerin
daha çok tercih etti¤i uzaktan e¤itim,
kamu sektöründe de ciddi kullan›m alan›
buluyor. Türkiye’de h›zl› bir geliflme içi-
ne giren sektörün büyüklü¤ünün 25 mil-
yon YTL’ye ulaflt›¤› tahmin ediliyor.



teknolojilerinin sundu¤u üstün perfor-
mans izleme ve raporlama özellikleri. Bu
özellikler kamu kurumlar›ndaki yönetici-
lere tek merkezden, da¤›n›k co¤rafyadaki
tüm çal›flanlar›n›n performanslar›n› izle-
me ve e¤itimlere kat›lma, e¤itim ve s›nav-
lardaki baflar›lar›n› gözlemleme gibi im-
kânlar sunuyor.”

Dilek Günçer, uzaktan e¤itimin çal›flan-
lara en büyük yarar›n› e¤itimlerine dile-
dikleri zaman ve yerden eriflme kolayl›¤›
olarak görüyor. E-ö¤renme sayesinde ça-
l›flanlar›n e¤itimlerini istedikleri kadar ve
kendi h›zlar›na ba¤l› olarak tekrar edebil-
me flanslar› oldu¤unu vurguluyor. 
E-ö¤renmede kiflilerin bilgisayar ekran›y-
la baflbafla kald›¤›n› ve bu flekilde e¤itim-
lere motive olmas› gerekti¤ini ifade
eden Günçer, e-ö¤renmede iflin içine gi-
ren çeflitli faktörler nedeniyle kullan›c›la-
r›n bu kültüre adapte olmas› ve e¤itim-
lerden beklenen verimin sa¤lanmas›n›
güçlefltirebilece¤ine dikkat çekiyor.

Yöneticiler, Personeli 
E-Ö¤renmede Motive 
Etmeli
‹dea E-learning Solutions Genel Müdürü
Ufuk Akda¤, Türkiye’de kamu alan›nda

e-ö¤renme uygulamalar›n›n daha yayg›n
kullan›ld›¤›n› belirtiyor. Kamu kurumla-
r›n›n e-ö¤renme al›mlar›n›n 10-15 mil-
yon dolar aras›nda olabilece¤ini dile ge-
tiren Akda¤, özel sektörde ise bankalar›n
elektronik ö¤renmeye daha yo¤un ilgi
gösterdi¤ini kaydediyor. Bankac›l›¤›, si-
gorta flirketleri ve ilaç sektörü takip edi-
yor. Akda¤, bu özel kurumlar›n yapaca¤›
al›mlar›n ise en çok 2-5 milyon dolar ara-
s›nda olabilece¤ini aktar›yor.
E-ö¤renmenin e¤itimde etkinli¤i art›rd›-
¤›n› ifade eden Akda¤, flunlar› söylüyor:
“Dünyada h›zl›, kolay ulafl›labilir, etkin,
güncellenebilir ve özellefltirilebilir e¤itim
yöntemlerine olan ihtiyaç art›yor. E-ö¤-
renme bu kriterlerin hepsini kaps›yor.
Dünyada e-ö¤renme pazar›n›n h›zla bü-
yümesinin ard›nda yatan temel etken de
bu. Türkiye’de kamu sektörünün yan›n-
da özel flirketlerde e-ö¤renmenin fayda-
lar›ndan k›sa sürede ve en genifl ölçekte
yararlanmaya bafllayacaklar. “

Akda¤, bilgisayar kullanmay› bilen bir ki-
flinin hiç zorluk çekmeden e-ö¤renmeye
al›flabildi¤ini dile getiriyor. Ona göre
önemli olan kullan›c›lar›n gerçekten ö¤-
renmeyi hedeflemeleri ve kurum yöneti-
cilerinin personeli bu konuda motive et-
meleri. E-ö¤renmenin anlafl›lmayan, ya
da yeterince baflar›l› olmad›¤›na inan›lan
konular›n tekrar edilmesine imkân tan›-
yan bir sistem sundu¤una iflaret ediyor.
Akda¤’a göre devlet memurlar›n›n e¤i-
tim aç›klar› h›zl› bir flekilde ancak e-ö¤-
renme ile kapat›labilir: “Küreselleflme
aç›s›ndan bak›ld›¤›ndan dünya ekonomi-
sine bütünleflmeye çal›flan geliflmekte
olan ülke devletlerinden beklenen; dev-
let memurlar› ile kamu personellerinin
h›zl› ve etkin bilgi edinme yolu olan e-
ö¤renmeden faydalanmalar›n› bir an ön-
ce yayg›nlaflt›rmalar›d›r. Özellikle devlet
görevlilerinin h›zl›ca bilgisayar okur ya-
zar› olmas› için e-ö¤renme gerekiyor.
Genifl co¤rafyaya yay›lm›fl bu kurumlar
daha önce çok yüksek maliyetlere ulaflan
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E-ö¤renme, platform olarak inter-
netle birbirine ba¤l› olan bilgisayarla-
r›n kullan›ld›¤› bir uzaktan e¤itim
modeli olarak tan›mlan›yor. Uzaktan
e¤itimin tarihçesi internetten daha
geriye gidiyor. Mektup, bas›l› yay›n,
televizyon ve daha yak›n zamanlarda
CD-ROM arac›l›¤›yla gerçeklefltirilen
uzaktan e¤itim modellerinin prati¤e
yönelik baflar›l› sonuçlar verdi¤i be-
lirtiliyor. Ancak internet; küresel, s›-
n›rs›z ve herkese aç›k olmas› gibi
özellikleri dolays›yla uzaktan e¤iti-
min do¤as›n› gelifltirebilecek bir po-
tansiyel tafl›yor. ‹nternet yak›n gele-
ce¤in tek uzaktan e¤itim arac› olarak
görülüyor. Tüm psikolojik ve peda-
gojik çal›flmalar da en etkin ö¤reni-
min ö¤rencilerin bilgiyi kendilerinin
yönetmesi ve organize etmesi duru-
munda gerçekleflti¤ini gösteriyor. E-
ö¤renme, etkileflimli ve kullan›c› de-
netimli yap›s›yla, kiflilerin e¤itim sü-
recinde aktif olmas›na daha önceki
hiçbir uzaktan e¤itim modelinde ol-
mad›¤› kadar imkân sa¤l›yor.

‹nternet, En ‹yi Uzaktan 
E¤itim Arac› 



e¤itimlerini e-ö¤renme yoluyla çok dü-
flük maliyetlere çekebiliyorlar.”

Sanayicilerin E-Ö¤renmeye
‹lgisi Art›yor
E-ö¤renme uygulamalar›na art›k belli
sektörler d›fl›nda her sektörden talep ge-
liyor. Sanayi sektörü ve ihracatç›lar›n
elektronik ö¤renmeye olan ilgisi giderek
art›yor.

Uzaktan e¤itim alan›nda faaliyet göste-
ren Enocta Genel Müdürü Cahit Topse-
ver, elektronik ö¤renmeye her sektörün
ilgi göstermeye bafllad›¤›n› vurguluyor.
Topsever, 2005 y›l›nda kurumsal e-ö¤-
renme pazar›n›n büyüklü¤ünün 6-7 mil-
yon YTL’yi zorlayaca¤›, kamu e-ö¤renme

pazar›n›n ise 20-25 milyon YTL olabilece-
¤i tahmininde bulunuyor. fiirketlerin
e¤itim faaliyetlerini e-ö¤renme ile des-
teklediklerine de¤inerek, e-ö¤renmenin
art›k kurumlar taraf›ndan öncelikle dü-
flünülen çözümlerden biri durumuna
geldi¤ini, esnek bir çözüm olmas› nede-
niyle her türlü projede kendine yer bula-
bildi¤ini vurguluyor.
Topsever, bugün sanayi sektörünün
özellikle kalite konusunda e-ö¤renmeye
ciddi ilgi gösterdi¤ini belirterek, “Ku-

rumlarda e-ö¤renme ile tan›flan kadrolar
art›k kendi ifllerinde e-ö¤renme uygula-
malar›n› nas›l kullanacaklar›n› gayet iyi
biliyor. ‹hracatç› flirketleri kendileri ve
yurtd›fl›ndaki müflterileri için ürün des-
te¤i verme konsunda bizden proje des-
te¤i talep ediyorlar. ‹laç flirketleri Türki-
ye’nin her yan›na yay›lm›fl sat›fl temsilci-
leri için e¤itim ve geliflim projelerinde
destek istiyor. Kurumsal Kaynak Planla-
mas› (ERP) uygulamalar›na bafllayan ku-
rumlar projelerinin yayg›nlaflt›r›lmas›
için e-ö¤renmeyi en h›zl› ve etkin çözüm
olarak görüyor. Finans kurumlar› art›k
yükselme s›navlar›n› online uygulamaya
koyuyor. Hastaneler müflterilerini ve ça-
l›flanlar›n› e¤itmek için e-ö¤renmeden
faydalan›yor” diye konufluyor.

Topsever,  e-ö¤renmeden en büyük fay-
day› sa¤layacak sektörlerin bafl›nda ka-
muyu görüyor. Her kamu kuruluflunun
hedef kitlesinin çok büyük oldu¤unu ifa-
de ederek, flunlar› söylüyor:
“Kamu kurumlar› Türkiye’nin tamam›na
yay›lm›fl durumda. fiu anda e-devlet uy-
gulamalar›n›n tamam›nda e-ö¤renme,
projelerin ayr›lmaz bir parças› haline gel-
di. Türkiye’nin AB yolunda h›zl› bir flekil-
de kamu sektöründeki bilgi birikimini
bir üst seviyeye ç›karmas› gerekiyor. Bu
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Ö¤renmek istedi¤i zamana kulla-
n›c› kendisi karar verebiliyor.
Herkes kendi ö¤renme h›z›nda, is-
tedi¤i zaman,  istedi¤i kadar ö¤re-
nebiliyor.
E¤itmenlere e-posta ve tart›flma
ortam› gibi ortamlarda eriflim flan-
s› oluyor. 
E¤itim için kampuse gelmeye ge-
rek olmuyor,  seyahat ve bar›nma
harcamalar› ortadan kalk›yor.
fiirketler e¤itim masraflar›n› azalt›-
yor.
E¤itimde f›rsat eflitli¤i yarat›l›yor.
Da¤›n›k bir ço¤rafyada bulunan
flirketler, çal›flanlar›na ayn› anda
daha az maliyetle e¤itim verebili-
yor.
Çal›flanlar›n terfi, atama gibi s›nav-
lar› e-s›nav yöntemiyle internet
üzerinde eflzamanl› olarak flirket-
lerin ve kurumlar›n bütün flubele-
rinde yap›labiliyor.

‹nternet Üzerinden
E¤itimin Faydalar›

•

•

•

•

•



anlamda e-ö¤renme en etkin ve verimli
çözümü sunuyor. Sektörde, E¤itim Yö-
netim Sistemi yaz›l›mlar› uygulamalar›n-
da s›n›rlara gelindi. Art›k kullan›c› dostu
yaz›l›mlar daha öne ç›kacak. Ayr›ca sek-
törde devrim niteli¤inde olan de¤iflim ve
dönüflüm, içerik gelifltirme teknolojile-
rinde yaflan›yor.”

Zaman, Mekan K›s›tlamas›
Kalk›yor
KoçBryce Genel Müdürü Diana Misim
F›nd›ko¤lu ise, 2005 y›l›nda yaklafl›k 35
milyon dolar olmas› beklenen bilgi tek-
nolojileri e¤itim pazar› içinde e-ö¤renme
pazar pay›n›n yaklafl›k yüzde 5-10 düzey-
lerinde olaca¤› tahmininde bulunuyor.
F›nd›ko¤lu, “E-ö¤renme e¤itim yönetim
sistemi, içerik bileflenleri ile daha genifl
kitlelerin kolay bir biçimde e¤itim almas›
ve e¤itim sonuçlar›n›n etkinli¤inin takibi
aç›s›ndan h›zl› bir biçimde ilerliyor. Ku-
rumsal aç›dan e-ö¤renmenin en önemli
yarar› flirket çal›flanlar›na ek motivasyon
sa¤lamas›” diyor.
E-ö¤renmenin e¤itim, otomotiv, pera-
kende sektörleri baflta olmak üzere ula-
fl›m, bankac›l›k gibi çok flubeli kanal ve
bayi a¤›na sahip kurumlar taraf›ndan ter-
cih edildi¤ini kaydeden F›nd›ko¤lu, Tür-
kiye’deki birçok üniversitenin do¤rudan
ya da baflka üniversiteler ile bu alanda
çal›flmalar yapt›¤›n› vurguluyor.
F›nd›ko¤lu, gerçek zamanl› ö¤renme ve

bu e¤itimden elde edilen kritik bilgilerin
an›nda uygulanmas›n› e-ö¤renme ile
mümkün oldu¤unu ifade ederek, bu e¤i-
tim yöntemiyle ka¤›t ifllerinin ortadan
kald›r›ld›¤›n› kaydediyor.  F›nd›ko¤lu,
flöyle devam ediyor: “E¤itim alan›nda
devrim yaratt›¤› söylenebilir. E-ö¤renme
ile zaman ve mekan k›s›tlamas› ortadan
kalk›yor ve e¤itim maliyetleri düflüyor.
Özellikle flirketler bu avantaj› nedeniyle
e-ö¤renme uygulamalar›n› kullan›yorlar.
Çünkü flirketlerin baflar›lar›, yapt›klar›
kârlarla orant›l›d›r. Ancak maliyeti düflü-
rürken e¤itimin kalitesinden ödün veril-
memelidir.”
F›nd›ko¤lu, Türkiye’de birçok üniversi-
tenin do¤rudan ya da baflka üniversite-
lerle e-ö¤renme alan›nda çal›flmalar yap-
t›¤›n› sözlerine ekliyor.

E-Ö¤renme Maliyet 
Avantaj› Sa¤l›yor
E-ö¤renme pazar›n›n büyük ölçüde ka-
muda ivme kazanmas› bekleniyor. Kamu
kurulufllar›nn e¤itim bütçelerinde e-ö¤-
renmeye artan oranda pay ay›rmalar›na
karfl›n özel sektörde ayn› ivmenin yaka-
lanmad›¤› bildiriliyor. Meteksan Biliflim
Grubu E-ö¤renme ‹fl Gelifltirme Sorum-
lusu Ayhan fiehrin, 2004 y›l› içinde ço¤u
kamu kuruluflunun e-ö¤renmeyi günde-
mine ald›¤›n› belirterek, “ Dil e¤itimi ve
bilgisayar okur yazarl›¤› ile birlikte simü-
lasyon tabanl› uygulama e¤itimlerinin e-

ö¤renme yönetimiyle verilmesini amaç-
layan projelerde birçok kurum henüz ih-
tiyaç analizi ve planlama aflamas›nda. Bu
nedenle e-ö¤renme için ayr›lacak bütçe
paylar› henüz tam olarak kesinleflmedi.
E-ö¤renmede 5-15 milyon dolar aras›nda
de¤iflen bir pazardan bahsetmek müm-
kün. Bu pazar›n büyük ölçüde kamuda
gerçeklefltirilmesi beklenen projelerden
oluflaca¤› söylenebilir” diyor.

Son y›llarda özellikle kamu kesiminde
AB’ye kat›l›m sürecinin de h›zland›rd›¤›
ulusal uygulama politikalar› çerçevesin-
de yo¤un bir e-dönüflüm sürecinin ya-
fland›¤›n› dile getiren fiehrin, e-ö¤ren-
menin de¤iflim süreçlerinin en önemli
ayaklar›ndan biri olarak tüm dönüflüm
projelerinde gündeme geldi¤ini ve bu
süreçlerin baflar›s›n› do¤rudan etkiledi-
¤ini kaydediyor.

E-ö¤renmede kamu kesiminin kurumsal
e¤itim politikalar›n›n uygulanmas› aç›-
s›ndan tüm imkâns›zl›klara ve tüm bütçe
k›s›tlar›na karfl›n çal›flan say›s›n›n da faz-
la olmas› nedeniyle özel sektöre göre da-
ha fazla örgütsel deneyime sahip oldu-
¤unu ifade ediyor.
Kamu kurumlar›n›n e-ö¤renme yöneti-
mini e¤itim programlar›nda daha fazla
kullanmas›na yönelik çal›flmalar›na a¤›r-
l›k verdi¤ini belirten fiehrin, bunun ne-
denini flöyle aç›kl›yor; “Özellikle kalaba-
l›k ve da¤›t›k yap›daki kurumlar aç›s›n-
dan e-ö¤renme yöntemlerinin kullan›m›
önemli maliyet avantajlar› sa¤l›yor. An-
cak e-ö¤renmenin gündeme getirdi¤i en
önemli de¤ifliklik, ö¤renme sürecinin
ö¤renen odakl› bir hale dönüflmesidir.
‹çerik üretim yöntemleri ve iletiflim tek-
nolojilerinin geliflmesi ve yayg›nlaflmas›
ile birlikte e-ö¤renme yak›n gelecekte
tüm alanlarda ve sektörlerde çok daha
yayg›n biçimde kullan›lacak. Örgün e¤iti-
min yan› s›ra meslek içi, meslekî ve ya-
flam boyu e¤itim konular›nda uygulama-
lar yak›n gelecekte yayg›nl›k kazanacak.”
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Erhan Erken; yay›nc›l›k-matbaac›l›k, ticaret
ve e¤itim kurumlar› iflletmecili¤i gibi pek
çok alanda faaliyet gösteren flirketler kurdu.
20 y›la yaklaflan bir süredir pek çok e¤itim
müessesesinde kurucu olarak yer ald›. E¤iti-
min alt yap›s›n›n gençlik oldu¤undan hare-
ketle çocuklara ve gençlere yönelik birçok
projeyi hayata geçirdi. Anaokulundan etüd
merkezine; bilgi merkezinden ö¤ret-
men/e¤itici kurslar›na kadar e¤itim ve ö¤re-
timle alakal› çok genifl bir alanda hizmetler
sundu; e¤itim-ö¤retim mahreçli onlarca ma-
kale kaleme ald›.  Bu süreçte çocuklar›/genç-
leri yetifltirecek ekipleri/kadroyu teflkil etti.
Bir yan›yla iflletmeci/giriflimci, bir yan›yla da
e¤itimci olan Erhan Erken, ‹stanbul Ticaret
Odas› (‹TO) Yönetim Kurulu Üyesi s›fat›yla
ayn› zamanda ‹stanbul Ticaret Üniversite-
si’nin Mütevelli Heyeti Üyeli¤ini yürütüyor.
Bo¤aziçi Yöneticiler Vakf› (BYV) Mütevelli
Heyeti Baflkanl›¤›n› da sürdüren  Erhan Er-
ken ile ifl dünyas›n›n beklentileri ve üniversi-
telerin mezunlar›na verdi¤i katma de¤er
üzerine k›sa bir sohbet yapt›k.

Türkiye’de gözlemleyebildi¤imiz ka-
dar›yla bunca mezun insan aras›nda
yetiflmifl, iyi vas›fl› birilerini bulmak
gerçekten zor. Kritik yönetici kadro-

lar› için ifl daha da vahim bir hal al›-
yor. Her “e¤itimli eleman”›n “nitelik-
li eleman” olmad›¤› ve ikisi aras›nda
bir fark oldu¤u aflikâr. Bu fark›n ka-
pat›labilmesi için kim, neler yapabi-
lir? Üniversiteler, MEB, Sivil Toplum
Kurulufllar› veya kiflinin bizzat kendi-
si aç›s›ndan soruyorum.
Bu konuda benim en önem verdi¤im husus-
lardan bir tanesi, çocuklar›n tahsil hayatlar›-
n›n en bafl›ndan itibaren ciddi bir gözleme
tabi tutularak kabiliyetlerine göre yönlendiri-
lebilmeleridir. Bizde bu husus maalesef ih-
mal ediliyor. Nitelikli bir eleman, hayat›n›n
ilk dönemlerinden itibaren kaliteli e¤itimci-
lerin elinde özelliklerine en uygun tarzda
yönlendirilen ve yetifltirilen insand›r. E¤itim
sürecindeki bir ferdin hayat›n›n hangi döne-
minde kendisine ne tür bir e¤itimin verilece-
¤i dikkatlice analiz edilerek kararlaflt›r›lmal›-
d›r. Ülkemizde maalesef herkese ayn› tür,
standart bir e¤itim verilmektedir. Analitik
düflünce çocuklar›m›za yeterli ölçüde verile-
memektedir. Çocuklar›m›za ö¤renmeyi ö¤-
renme, araflt›rma yapma, kendi kendine ye-
terli olma gibi hususlarda yeterince yard›mc›
olunamamaktad›r. Kendi sanayicilik tecrü-
bem içinde gördü¤üm nice ustalar, veyahut
kalfalar vard› ki; bunlar hayatlar›n›n daha er-

ken dönemlerinde kabiliyetlerine ve özellik-
lerine göre ele al›n›p yetifltirilebilselerdi çok
mükemmel bir endüstri mühendisi, çok ba-
flar›l› bir sistem analisti olabilirlerdi. fiu anda
kimi normal bir usta olarak emekli oldu, ki-
misi de en çok ustabafl› olarak hizmet edebil-
di. Bu de¤erler bizim ülkemizin de¤erleridir.
Mesela ifl yerimize temizlik iflleri için ald›¤›-
m›z bir eleman›n uzun y›llar içinde izledi¤im-
de mükemmel bir organizatör veya baflar›l›
bir siyaset adam› olabilece¤ini görmüflüm-
dür. Fakat bu eleman bugün sadece bir ma-
kinenin ustas›d›r. Bu konu en baflta hükü-
metin ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ele alma-
s› gereken bir husustur. Bu gün yaklafl›k 15
milyon çocu¤umuz milli e¤itim sistemi için-
de e¤itim görmektedir. Okuma yazma oran›-
n› %100’e ç›karmak, milli e¤itimimizin uzun
y›llar en önemli hedefi olmufl; çocuklar›n uf-
kunu açmaya de¤il, onlar› ortak bir standart
içinde yetifltirmeye daha büyük önem veril-
mifltir. STK’lar, milli e¤itim sistemine tavsiye-
lerde bulunma, imkân ölçüsünde yönlendir-
me, bazen de spesifik örnekleri ortaya koy-
ma noktas›nda daha aktif olmal›d›r. Üniversi-
telerimiz de bilim merkezi olma konusunda
daha duyarl› olmak mecburiyetindedir. Bu-
gün, üniversitelerimizin en üst kurulu olan
YÖK, üniversitelerimizin ö¤retim kalitesi

Kitaplardaki Teori Yetmez

Hayat Prati¤i de
Gerekir

‹stanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeli¤i yan›nda Bo¤aziçi Yöneticiler Vakf› Baflkanl›¤›n› da
yürüten Erhan Erken,  “Ö¤rencilerin tahsil hayatlar› boyunca sadece derslerine çal›flmalar› onlar› nitelikli
yapmaz. Derslerle birlikte ö¤rencili¤in s›n›rlar› dâhilinde sosyal faaliyetlere kat›lmak da, ö¤renciye ciddi
bir pratik sa¤lar. Çünkü hayat,  sadece kitaplardan ö¤renilemeyecek kadar giriftir” dedi.
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olarak yükselmesinden ve oradaki
gençlerimizin daha iyi yetiflmele-
rinden çok, mevcut pozisyonlar› ve
statüleri korumaya yönelik, -maale-
sef- dogmatik bir yaklafl›m içerisin-
dedir. ‹yi niyetin ve adaletin olma-
d›¤› ortamlardan verimli bir ürü-
nün ç›kmayaca¤› aflikârd›r. Türki-
ye’miz de maalesef bu hatal› tu-
tumlar›n bedelini ödemektedir.
Tüm flartlara ra¤men fertler, kendi
çabalar›yla ve sistem içindeki -k›smen- ve-
rimli unsurlar›n gayretleri ile belli bir düzeye
gelebilmektedir. E¤itim-ö¤retim sistemleri-
nin iç dinamiklerinin çal›flamad›¤›/iyi çal›fl-
mad›¤› yerlerde bireyler çok daha fazla gay-
ret etmek mecburiyetindedir.

Baz› ifl çevreleri taraf›ndan, mezun
olan gençlerin verimli birer eleman
olarak çal›flabilmesi ve tatmin edici
bir ücretle ifl bulabilmesi için en az 2-
3 y›l tecrübe kazanmak amac›yla ça-
l›flmas› ve bu esnada ücret konusuna
hiç önem vermemesi uygun bir yön-
tem olarak dile getiriliyor. Kat›l›yor
musunuz? Bu konuda yeni mezun
gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Gençler meslek hayatlar›n›n ilk y›llar›nda
maafl konusunu birinci öncelik olarak ele al-
mamal›d›r.  Uzun dönemde kendileri için en
uygun ifl dal› ve pozisyon, maafltan daha
önemlidir. Maafl konusunda ise hakkaniyete
uyan bir seviye tutturulmas› her iki taraf için
tavsiye edilecek bir noktad›r. ‹flveren aç›s›n-
dan iyi bir genç, yat›r›m yap›lacak bir de¤er-
dir. Bu de¤eri ucuza çal›flt›rmak, bir zaman
için mümkün olur. Hakkaniyete uymayan
maafl politikalar›, üzerine yat›r›m yap›lan ele-
manlar›n yitirilmesine yol açar. Gençler ise
çal›flma hayatlar›n›n ilk y›llar›n› daha ziyade
ö¤renme amaçl› olarak düflünmeli; ileride al-
may› düflündükleri pozisyonlara uygun ifl
kollar›nda ve ifl yerlerinde çal›flma hayatlar›-
na bafllamaya gayret sarf etmelidirler. Ben,
iflletme alan›nda ortan›n biraz üzeride bü-
yüklükteki iflletmeleri, yani orta seviyedeki
KOB‹’leri geliflme aç›s›ndan ilk dönemler

için çok faydal› görmekteyim. Çünkü bu tip
flirketler gençlere birçok departman› ayn›
anda görebilme imkân›n› sa¤layarak onlar›
daha iyi gelifltirebilir. ‹fl hayat›n›n biraz daha
ileri devrelerinde kurumsal kültürü olan, da-
ha büyük çapl› iflletmelerde çal›flmak da ka-
riyer aç›s›ndan önemli yararlar sa¤layacakt›r
kanaatindeyim.

Üniversiteden mezun olan bir ö¤ren-
cinin, sizin aç›n›zdan “nitelikli ele-
man” olarak kabul edilebilmesi için
hangi yollardan geçmesi gerekiyor?
Bir ö¤rencinin mezun olduktan sonra nitelik
aç›s›ndan eksik yönlerini tamamlamaya kal-
k›flmas› ona ciddi ölçüde zaman kaybettire-
cektir. Aslolan ö¤rencilerin tahsil hayatlar›
içinde hayata haz›rlanabilmeleridir. Ö¤renci-
nin, hangi sahada çal›flmak istiyorsa onunla
ilgili olarak gerekli donan›mlar› almaya,  üni-
versite y›llar›nda (esas›nda bu süre çok daha
öncelere kadar gidebilir) bafllam›fl olmas›
flartt›r. Mesela yabanc› dil ö¤renimi, bahset-
ti¤imiz donan›mlar›n en önemlilerinden bi-
ridir. Hangi alanda olursa olsun, mezun olan
gencimizin, en az bir yabanc› dili, yapaca¤›
çal›flmalara yetecek tarda yazma, anlama ve
konuflma olarak halletmifl olmas› ilk gerek
flartlardand›r. Lisans düzeyinde, sadece ald›-
¤› derslerin kitaplar›n› okumufl olmas› belki
yeterli not almak için kâfi gelebilir. Fakat ala-
n›nda iyi olabilmek, daha detayl› okuma ve
araflt›rmalar› gerektirir. Staj, sadece adet ye-
rini bulsun diye yap›lacak bir angarya de¤il;
çal›flma hayat›n› tan›ma noktas›nda önemli
bir araçt›r. Bu konuda gerek staj veren ifllet-
melerin, gerekse de staja giden gençlerimi-

zin daha dikkatli olmalar› her aç›dan
faydal› olacakt›r. ‹yi bir ortalama ile
mezun olabilmek de ifl hayat›nda ara-
n›lan de¤erlerden biridir. Ö¤rencile-
rin tahsil hayatlar› boyunca sadece
derslerine çal›flmalar› onlar› nitelikli
yapmaz. Derslerle birlikte ö¤rencili-
¤in s›n›rlar› dâhilinde sosyal faaliyet-
lere kat›lmak da ciddi bir pratik sa¤-
lar. Çünkü hayat sadece kitaplardan
ö¤renilemeyecek kadar girift bir fley-

dir. Bu çal›flmalar, ö¤rencileri insani iliflkiler
konusunda haz›rlar, onlara pratik düflünme
imkân› verir, bildiklerini uygulamak konu-
sunda yard›mc› olur. K›saca derslere mani
olmayacak oranda sosyal faaliyetler çok ya-
rarl›d›r. Ayr›ca ifl hayat›na do¤ru yerde baflla-
mak da gençler için daha sonraki hayatlar›n-
da fayda sa¤layacak önemli bir noktad›r. Bu
hususta tecrübeli büyüklerin kariyer yöneti-
mi konusunda tavsiyeleri alt›n de¤erinde
ö¤ütlerdir.

‹fl dünyas›, nitelikli eleman ihtiyac›n›
nas›l karfl›l›yor? Üniversiteden me-
zun olanlar›n mezuniyet sonras› e¤i-
timinde ifl dünyas›n›n daha fazla so-
rumluluk almas› gerekmez mi? Me-
sela üniversiteler yahut MEB'le  iflbir-
li¤i halinde, bir çözüm üretemezler
mi?
Ülkemizde mesleki e¤itim maalesef ciddi öl-
çüde baltalanmaktad›r. ‹mam-hatiplerin üni-
versitelere devam etmesini engellemek iste-
yen az›nl›k bir kesimin ciddi propagandalar›
neticesi, ülkemizin orta ö¤retimi çok sa¤l›k-
s›z bir noktaya sürüklenmifltir. ‹lkö¤retimin
kesintisiz olarak sekiz y›la ç›kar›lmas› ve
meslek okullar›n›n üniversiteye giriflte ham
puanlar›n›n düflük bir katsay› ile çarp›lmas›,
bir yönü ile çocuklar›m›z›n yeterli düzeyde
yönlendirilebilmelerine imkân tan›mamak-
ta, di¤er bir yönüyle de üniversiteye gitme
flans›n› kaybetmek istemeyen gençlerimiz
meslek liselerini tercih edememektedir.
Meslek liseleri ifl dünyas›na ara eleman yetifl-
tirmesi gereken bir e¤itim birimi iken, bu
fonksiyonlar›n› etkili bir tarzda yerine getire-
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memektedir. Bu durum, olaya tarafgir ve
ideolojik bir gözlükle bakan kiflilerden dola-
y›, “sakin” bir flekilde müzakere edileme-
mektedir. Fakat son dönemde ifl dünyas›, ni-
telikli ara eleman konusuna daha fazla du-
yarl› hale gelmifl ve sistem üzerinde ciddi
oranda bask› kurmufl bulunmaktad›r. Her
meslek gurubu yo¤un bir flekilde kendi mes-
lek lisesini açmaya çal›flmakta ve oradan ye-
tiflecek gençlerin yüksek okullara gidebilme-
lerinin önünü açmak için sistemin aktörleri-
ni zorlamaktad›r. Bu hâl tahminimce zaman
içinde daha da ivme kazanacakt›r. ‹laveten,
üniversite-sanayi iflbirli¤i maalesef ülkemiz-
de istenen düzeyde gerçekleflememifltir. Bu-
nunla birlikte hadiseye taraf olan tüm kesim-
ler bunun önemini kavramaya bafllam›flt›r.
Üniversiteler, sanayi ve ifl dünyas› ile yo¤un
bir temas içinde olmal›d›r. Her iki kesim bir-
birini gelifltirebilmelidir. Ar-Ge konusunda
çal›flan insan say›s› ülkemizde çok düflüktür.
Üniversiteler, Odalar, STK’lar, KOSGEB ve
MEB bu konularda son dönemlerde artmak-
ta olan ilgiyi daha da teflvik etmeli ve faydal›
yönlere do¤ru kanalize edebilmelidir. Tüm
bunlar, nitelikli eleman yetiflmesi konusun-
da zemini daha verimli hale getirecektir.

Ülkemizdeki oda ve borsalar uzun
y›llar üniversite ö¤rencilerini ihtiyaç
ve baflar› burslar›yla destekledi. fiim-
di bu kurulufllar birkaç ad›m daha
ileri giderek kendi üniversitelerini
kurmaya bafllad›. ‹stanbul Ticaret
Odas› öncülü¤ünde ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi kuruldu. Bunu, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birli¤i’nin TOBB
Üniversitesi izledi.  Mütevelli Heyeti
Üyesi bulundu¤unuz ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi ifl dünyas›n›n beklentile-
rine yönelik olarak ö¤rencilerine di-
¤er üniversitelerden ayr› olarak han-
gi katma de¤erleri sunuyor? Üniversi-
tenizde pratik ve ticari hayat› kucak-
layan ne tür e¤itim programlar› uy-
gulan›yor?
‹stanbul Ticaret Üniversitesi beflinci y›l›n›n
içinde olan bir e¤itim kurumu. ‹lk hedef ola-

rak bir flehir üniversitesi hedefiyle ö¤renime
bafllam›fl ve daha çok belli konulara dikkatini
teksif etmeye çal›flm›fl bir üniversite buras›.
‹leriki y›llarda üniversitemiz de¤iflen flartlara
göre yeni hedeflere yönelme konusunda de-
¤erlendirme yapacakt›r. ‹stanbul Ticaret Üni-
versitesi, 350 bin tüccar›n üye oldu¤u bir
odan›n deste¤inde faaliyet gösteren bir üni-
versitedir. Bu üniversite, ticaret hayat›n›n bi-
zatihi içinde, o hayat›n tüm sorunlar›n› bilen
bir zeminde faaliyet göstermektedir. Dolay›-
s›yla sorunlar›n özüne vâk›ft›r ve onlara yöne-
lik akademik çözümler üretilmesi konusun-
da ciddi anlamda flansa sahiptir. Ayn› zaman-
da üniversitemizde e¤itim gören gençlerimiz
gerek staj imkân›, gerekse de mezun olduk-
tan sonra ifl imkânlar› konusunda önemli bir
avantaja sahiptir. ‹stanbul Ticaret Üniversite-
si bir yönüyle özel bir vak›f üniversitesi ol-
makla birlikte ‹TO’nun özelli¤inden dolay›
yar› kamusal bir statüye sahiptir. Bu hususi-
yet, üniversiteye özel sektör zihniyetiyle iflle-
yen bir devlet üniversitesi özelli¤i vermekte-
dir. ‹stanbul Ticaret Üniversitesi arkas›nda
yer alan büyük gücün deste¤iyle e¤itim ala-
n›nda ihtiyac› olabilecek birçok fleye daha ko-
lay ulaflabilmekte, gerek ulusal, gerekse de
uluslararas› düzeyde genifl bir iletiflim a¤›na
sahip bulunmaktad›r. Üniversitemizin k›sa
sürede ciddi bir büyüme göstermesi de sahip
oldu¤u bu özelliklerinden dolay›d›r. Bundan
sonra da bu büyümeyi, e¤itim kalitesini daha
da artt›rarak, uluslararas› düzeyde tan›nan bir
üniversite haline gelme noktas›na kadar tafl›-
may› hedeflemekteyiz. Bu hususta ‹TO ve
ba¤l› kurulufllar›yla, Üniversitemiz aras›nda
kurulacak anlaml› ve stratejik köprülerle, da-
ha kapsaml› ve sinerji oluflturan çal›flmalara
imza at›lacakt›r.

‹fl piyasas›nda arz ve talebi olufltur-
mak amac›yla Sivil Toplum Kurulufl-
lar›na büyük görevler düflüyor. Bu
cümleden hareketle Baflkan› bulun-
du¤unuz Bo¤aziçi Yöneticiler Vak-
f›’nda ö¤rencilerle ifl dünyas›n› bu-
luflturmak ve ö¤rencileri ifl hayat›na
haz›rlamakla ilgili ne tür faaliyetler-
de bulunuyorsunuz?
Vakf›m›z befleri sermayenin bir ahenk içe-
risinde ülke kalk›nmas›n›n itici gücü olma-
s›n› temin için gerekli yönlendirme ve ko-
ordinasyon hizmetlerini sürdürmektedir.
Bu cümleden olarak geride kalan 9 y›ll›k
hizmet y›l›m›zda ö¤renci ve yeni mezun
kardefllerimize yönelik olarak ifl dünyas›y-
la tan›flma toplant›lar›, ifl dünyas›na haz›r-
l›k seminerleri, ifle ilk ad›m seminerleri,
ifl/sanayi sektörlerini tan›tma seminerleri,
fabrika/iflyeri/okul gezileri düzenledik ve
genifl kat›l›ml› staj organizasyonlar› tertip
ettik. Malum oldu¤u üzere üniversitelerin
‹dari Bilimler Fakültelerinde staj ihtiyari.
‹steyen staj yap›yor, isteyen ö¤renci de
yapm›yor. Hâl böyle olunca ‹‹BF’de oku-
yan ö¤renciler staj yeri bulmakta zorluk
çekiyor. ‹mkânlar ölçüsünde ö¤renciler
için her y›l düzenli olarak staj imkân› te-
min etmeye çaba sarf ediyoruz. Tüm bun-
lar› yaparken hadisenin talep yönünü de
ihmal etmemeye gayret ediyoruz. ‹fl cami-
as›, vakf›m›zdan Bo¤aziçi Üniversitesi me-
zunlar›n› istihdam talebinde bulunuyor.
Mezun ve mensuplar›m›za bu noktada da
yard›mc› oluyoruz. Mezun kardefllerimizi
ifl dünyas›yla buluflturuyoruz. ‹fl dünyas›na
böylelikle iyi e¤itim alm›fl, bir yabanc› dili
iyi konuflabilen BÜ üniversitesi mezunlar›-
n› yönlendiriyoruz.
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‹lhan Soylu, Malatya’n›n kenar semt
okullar›ndan biri olan Kubilay Lisesi’ni
bitirdi. O günün flartlar›nda üniversitele-
re dair buldu¤u  bir broflürü okuyarak
kariyerine dair ne istedi¤ini belirledi ve
onun pefline düfltü. Üniversite tahsilini
tamamlad›ktan sonra ifl hayat›na at›ld› ve
flirketi Artworks Reklamc›l›k’la sektörü-
nün önde gelen aktörlerinden biri olma-
ya baflard›. Fakat zorluklar da yaflamad›
de¤il... Sosyal sorumluluk gere¤i birçok
STK’da görev alan ‹lhan Soylu, flu anda
‹TO Meclis üyeli¤i yan›nda MÜS‹AD E¤i-
tim Komisyonu Baflkanl›¤›n› da yürütü-
yor.  MÜS‹AD bünyesindeki GençMÜS‹-
AD Komitesinden de sorumlu olan ‹lhan
Soylu, kendisinin el yordam›yla ç›kt›¤›
kariyer basamaklar›nda gençlerin telef
olmamas› için onlara rehberlik yapmaya
çal›fl›yor. Gençlere mesleklerle ilgili ye-
terli rehberlik ve yönlendirme yap›lma-
mas›n› Türk e¤itim sistemindeki en bü-
yük eksiklik olarak tan›mlayan ‹lhan
Soylu, GençMÜS‹AD’la bu eksikli¤i gi-
dermeye ve gençleri gelece¤e haz›rla-
maya çal›flt›klar›n› söyledi. ‹lhan Soy-
lu’ya detaylar› sorduk;

Baflar›l› bir reklamc›s›n›z. 
Bu noktaya belirli bir kariyer 
plan›yla m› geldiniz?
Lise y›llar›nda yapt›¤›m bir kariyer plan›-

n› takip etti¤imi söyleyebilirim. Malatya
Kubilay Lisesi ö¤rencisiydim. Okulumu-
zun imânlar› çok iyi de¤ildi, bir kenar
semt okulu olarak tan›mlanabilirdi. Ben
kütüphaneciye gidip, ‘Üniversiteleri ta-
n›tan bir yay›n var m›?’ diye sordu¤umu
ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi ile ilgili bölümü okudu¤umu çok
iyi hat›rl›yorum. O günün flartlar›nda
buldu¤um küçük kitapç›k sayesinde An-
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
si Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’ne gir-
dim. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü’nde
bafllayan yüksek lisans e¤itimimi de Rek-
lamc›l›k ve Tan›t›m Bölümü’ne geçerek
tamamlad›m. Ben kendi sezgi ve çabala-
r›mla yolumu bulmaya çal›flt›m. Okudu-
¤um okulu bilinçli seçtim, bugün tercih
yapacak olsam yine ayn› bölümde okur-
dum. Ancak bu ifl sadece ö¤rencinin
kendi sezgilerine b›rak›lamayacak kadar
önemli. Türkiye’de gençlerin okul son-
ras›na dair bilgilendirilmeleri, onlara çok
sa¤lam bir rehberlik yap›lmas› gerekir.
Bu konuda e¤itim sisteminin çok büyük
bir zaaf içinde bulundu¤una inan›yo-
rum. Türk e¤itim sisteminin en büyük
sorununun rehberlik oldu¤unu düflünü-
yorum. Okul y›llar›nda ö¤rencinin mes-
le¤ine, geliflimine yönelik, üniversite
sonras›nda ise meslek hayat›na dair ter-

cihlerini belirlemesinde ve yetiflmesinde
çok iyi bir rehberli¤e ihtiyaç var.  

Bir ifladam› olarak gençlerin 
hayata haz›rl›k durumunu 
nas›l görüyorsunuz?
Türkiye’deki lise ve ortaokullarda ö¤ret-
menlerimiz hayata dair konuflmuyorlar.
Benim en çok hofluma giden ve heye-
canland›¤›m anlar, ö¤retmenlerimizin
bize hayata dair ö¤ütlerde bulundu¤u,
tecrübelerini aktard›¤› zamanlard›. Muh-
temeldir ki, can kula¤› ile dinledi¤im bu
anlar›n benim gelece¤ime dair yans›ma-
lar› olmufltur. Bu tür konuflmalar, kendi-
mize güven duymam›z› sa¤l›yordu. Ö¤-
retmenlerin, ö¤rencilerle hayata dair
kurduklar› diyalog, çok güzel bir rehber-
lik f›rsat› oluflturuyordu. Ama çok ender-
di ö¤retmenlerimizin böyle konuflmala-
r›. Keflke ö¤retmenlerimiz, ders saatleri-
nin dörtte birlik bölümünde bir büyük
olarak hayatta yaflad›klar›n› anlatsa, di-
¤er her fleyden daha faydal› olur. 
Türkiye’de üniversiteler, ö¤rencilerin
al›n›p 4 y›l beflikte salland›klar›, adeta
uyutulduklar› bir yer haline geldi. Bu bir
genelleme oldu¤u için istisnalar da var
do¤al olarak. Üniversite, ö¤renciler için
bir kozalak, bir fanus olmamal›. Hayat›
erteledikleri bir dönem hiç olmamal›.
Gence, -Ne yap›yorsun? diye sordu¤um-
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Gençlere Kariyer
Rehberli¤i
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yap›lmamas›n› Türk e¤itim sistemindeki en büyük eksiklik
olarak tan›mlayan MÜS‹AD E¤itim Komisyonu Baflkan› ‹lhan
Soylu, GençMÜS‹AD’la bu eksikli¤i gidermeye ve gençleri
gelece¤e haz›rlamaya çal›flt›klar›n› söyledi. 

‹lhan SOYLU
MÜS‹AD E¤itim Komisyonu Baflkan›



da, -Ee ö¤renciyim ya... ‹yi ama iki y›l
sonra okulun bitecek. Bak›yorum da ö¤-
renciler, üniversiteyi hayatla yüzleflmek-
ten kaç›nd›klar› bir alan haline getirmifl-
ler. Bu anlamda önemli bir paradigma
yanl›fll›¤› var üniversitelerde. Burada ta-
bii ki ö¤rencinin de yaflad›¤› s›k›nt›lar
var ki, kökeni de ortaö¤retime gidiyor.
Genç doktorlu¤u tercih etmifl, ancak
onun o ifle dair bilgisi Amerikan filmle-
rinden gördü¤ünden ibaret. Hukuk fa-
kültesine giden, bir avukatl›k bürosunu
görüp de ona göre karar vermifl de¤il.
Emin olun, e¤er adliyelerin durumunu
görseler,  avukatl›k iflini tercih durumu
çok de¤iflir. 

Gençlere yönelik bir organizasyon
olan GençMÜS‹AD bu konuda 
neler yap›yor?
E¤itim sistemimiz gençleri hayata yete-

rince haz›rlam›yor. E¤itim sisteminin ek-
sikli¤inden kaynaklanan bu bofllu¤u ai-
leler de yeterince dolduram›yor. Yanl›fl
rehberlik yüzünden ö¤rencilerimiz ba-
zen hayata yanl›fl yerden bafll›yor. Bazen
bir yerden bafll›yorlar, fakat tecrübesiz-
liklerinden önemli zaman, emek ve
maddi kay›plara u¤ruyorlar. Türkiye in-
sanlar›n›n beyin ve maddi gücünü böyle-
sine tüketme lüksüne sahip de¤il. Po-
tansiyeli olan insanlar›n bulunduklar›
noktalarda bir an önce baflar›l› olabilme-
leri için, daha evvel o sektörlerde yaflan-
m›fl tecrübeyi ivedilikle almalar› ve o tec-
rübenin üzerine infla etmeleri gerekir.
Benim kendi iflimle ilgili eksikli¤ini duy-
du¤um en büyük fley, tecrübeli birinin
önderli¤i olmufltur. Hayatta da zaman
zaman yapt›¤›m hatalarda böyle birinin
yan›mda olmamas›nda görüyorum. Ger-
çekten de bir karar al›rken ve bir ifl ya-
parken, dönüp birinin gözüne bak›p ya-
p›lan›n do¤ru olup olmad›¤›n› onaylat-
mak büyük s›k›nt›lardan koruyor. Bu an-
lamda bugünkü gençler bize göre çok
flansl›. 20 y›l evvel ben bir üniversite
hakk›nda bir broflür buldu¤umda kendi-
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“ABD’de yap›lan bir araflt›rmada, kari-
yer geliflimin mesleki bilgi donan›m›n-
dan ziyade yüzde 70 oran›nda tarz›n
etkili oldu¤u tespit edilmifl. Yani kifli-
nin ifl yap›fl tarz›, iflle kurdu¤u iliflki bi-
çimi, mesleki anlamda ifli bilmesinden
daha önemli.  Ben flirketime bir perso-
nel alaca¤›m zaman, okulundan ziya-
de onun baflar›l› olup olmamas›n› be-
lirleyen vas›flara sahip mi, de¤il mi
ona bak›yorum. Zaten mesleki bilgisi-
nin yetersiz oldu¤unu peflinen kabul
ediyoruz. Bilgi eksikli¤ini kurum içi
e¤itimlerle zaman içinde giderebiliriz.
Önemli olan hamurunun, malzemesi-
nin iyi olmas›. Zeka ve kabiliyeti o or-
yantasyon e¤itiminden baflar›yla ç›k-
maya uygun ona bak›yoruz. Mesle¤in-
de baflar›l› olmufl bir çok insan var.
Bunlar›n baflar›y› yakalama kriterlerini
dikkatlice incelerseniz flu faktörleri
görürsünüz;

• Kiflinin kendine duydu¤u 
özgüven, 

• Çal›flkanl›k,

• ‹letiflim becerisi,
• Hayatla olan ilgisi,
• Genel kültürü,
• Sosyal yönü,
• Azim ve kararl›l›¤›,
• Sabr›.

Bir insan e¤er etkin olabilecek bir ze-
kaya sahipse, kendine güveniyorsa,
belli bir ifli yapmak için gerekli çabay›
göstermeye haz›rsa, bunun için yük-
sek bir kararl›l›k ve iradeye sahipse,
iletiflim yetene¤i yüksekse, onu tabiri
caizse çöplü¤e atsan›z gül biter. Ama
bunlara sahip de¤ilse, Oxford mezunu
bile olsa, baflar›l› olmas› mümkün de-
¤il. K›sacas›, baflar› insan›n kendisinde
biten bir fley. Ö¤renciye bunu söyle-
mek bile, bafll› bafl›na bir rehberlik. Bir
ö¤rencinin gözlerinde e¤er bir atefl,
bir p›r›lt› varsa, çal›flkansa, gayretliyse,
ak›ll›ysa, sab›rl›ysa ben onu al›r›m ve
onu reklamc› da yapar›m, tasar›mc›
da, mühendis de... Okul bir araçt›r.
Önemli olan bireyin ne olmak istedi¤i-
ne karar vermesidir.” 

‹fle Kimi Al›r›m?



mi flansl› hissediyordum. fiimdi kitle ile-
tiflim ça¤›nday›z ve her türlü bilgiye ulafl-
ma imkân› var. GençMÜS‹AD gibi bir
platform var. GençMÜS‹AD, MÜS‹AD’›n
en önemli ve en ifllevsel projelerinden
birisi. GençMÜS‹AD çat›s› alt›nda genç-
lere rehberlik anlam›nda biz iki fley yap-
maya çal›fl›yoruz;

1- Daha üniversite y›llar›ndayken
gençlerin ifl hayat›na, mesleklere ve
sektörlere dair bilgileri erkenden
alarak donan›ml› olmalar›n› sa¤l›yo-
ruz. Bu sayede onlar›n daha ö¤ren-
ciyken okul sonralar›n› en sa¤l›kl›
bir flekilde planlamalar›na katk›da
bulunmaya çal›fl›yoruz. 
2- ‹kinci ad›mda ise, mezun olmufl
ve ifl hayat›na kat›larak roller üstlen-
mifl gençlerin bu görevlerini ifa
ederken ihtiyaç duyduklar› bilgi ve
deneyimi, ekonominin tecrübeli ak-
törlerinden edinmelerini sa¤l›yo-
ruz. Gençleri, sektörlerinde baflar›l›
olmufl flahsiyetlerle biraraya getire-
rek onlardan istifade etme zenginli-
¤ini sunuyoruz. Bu nokta hakikaten
çok önemli ve üzerinde durulmas›
gereken bir fley. Bu yolla gençlerin
baflar› merdivenlerini çok daha kes-
tirmeden ve çok daha h›zl› t›rman-

ma imkân› bulduklar›n› düflünüyo-
rum. Bu anlamda GençMÜS‹AD
bünyesindeki gençlerin de flansl› ol-
du¤unu düflünüyorum. Çünkü üni-
versitedeki ö¤renciler sadece teorik
bilgiyle yetinmek durumundayken,
bizim gençlere workshoplara kat›l›-
yor, ticari delegasyonlar a¤›rl›yorlar,
delegasyonlara kat›l›yorlar, ifl top-
lant›lar›n›n içinde do¤rudan yer al›-
yorlar, tecrübeli ifl adamlar›yla ayn›
masada oturarak onlar› yak›ndan iz-
leme ve tan›ma f›rsat› buluyorlar.
Bunun k›ymetini ifl hayat›na at›ld›k-
tan sonra daha iyi alg›layabilirler. 

Devlet ne yapmal›?
Öncelikle ö¤retmenlerin kalitesini yük-
seltmekten bafllamal›. Ö¤retmenlerimi-
zin Türkiye’yi yeni bin y›lda ileri noktala-
ra götürecek nesli yetifltirmeye yetecek
e¤itim ve donan›ma sahip olup olmad›k-
lar›n› masaya yat›rmam›z laz›m. Ö¤ret-
menlik, kaliteli insanlar›n yapmak iste-
yece¤i cazip bir meslek haline getirilme-
li. Bunun için meslek ortam› ve ücret
durumu, ö¤retmenli¤i özendirecek fle-
kilde düzenlenmeli. Çünkü kaliteli ö¤-
retmen kaliteli insan yetifltirebilir ve ger-
çek anlamda rehberlik yapabilir. 

‹kinci olarak e¤itim müfredat›, tamamen
zorunlulu¤a ba¤lanmamal›. Ö¤retmenin
inisiyatif kullanaca¤› bir alan b›rak›lmal›.
Bu yap›lmad›¤› için ö¤retmen müfredat›
yetifltirmek için e¤itim dönemi boyunca
dolu dizgin kofluyor. E¤er amaç, ö¤ren-
cinin bu müfredat› ezberlemesiyse, o za-
man ö¤retmen görevini yap›yor. Ancak
bunun yeterli olmad›¤› da ortada. Çün-
kü ö¤renciler ifl hayat›na haz›r halde gel-
miyor. Yetersiz geliyor. O zaman ö¤ren-
ciyi müfredat›n d›fl›nda hayatla bulufltu-
racak alanlar oluflturmal›y›z. 
Ülkelerin kalk›nmas›, onlar›n do¤al kay-
naklar›n›n, madenlerinin zenginli¤i ile
de¤il, insan kayna¤›n›n niteli¤inin yük-
sekli¤ine ba¤l›. Zengin toplumlar, insan
kalitesi yüksek toplumlard›r. Dolay›s›yla
insan kayna¤› çok belirleyici ve çok te-
mel bir faktördür. Gençler üniversite
için hakikaten büyük çaba gösteriyor,
ben bunu gözlemliyorum. Dolay›s›yla
ülkemiz, geliflim dinami¤i olan bu kay-
na¤› böylesine telef etmemelidir. Onla-
r›n yeteneklerine uygun do¤ru alanlara
yönlendirilmesi ve baflar›l› olmalar› için,
aileden bafllayan ve üniversite aflamas›n-
dan ifl hayat›na kadar olan bütün süreç-
te rehberlik yap›lmas›n› fevkalade
önemsiyorum. 
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Ö¤rencileri parlak bir gelecek için üni-
versite bitirmeye yönlendirmenin e¤i-
tim sistemimizdeki  en temel yanl›fllar-
dan biri oldu¤una dikkat çeken ‹lhan
Soylu, bu durumun gençlerin ruh sa¤-
l›¤›n› bozdu¤unu ve onlar› karamsarl›-
¤a itti¤ini kaydetti. Çözüm olarak,
meslek öncesi ve sonras›nda gelifltiri-
lecek kariyer planlamas›yla ektili bir
rehberlik yap›lmas›n› öneren ‹lhan
Soylu, konuyla ilgili aç›klamas›n› flöyle
sürdürdü; “Say›lar› 1.5 milyonu aflan li-
se mezunlar›n›n üniversite kazanma
yar›fl›na girdi¤i ve rekabetin her geçen
gün a¤›rlaflt›¤› e¤itim sistemimiz adeta
ö¤rencilerin ruh sa¤l›¤›n› tehdit et-
mekte ve gelecek konusunda karam-
sarl›¤a itmektedir. Durumun ulaflt›¤›
dramatik boyutlara ra¤men gençleri-
mizin gelece¤ini ilgilendiren bu hayati
konuya iliflkin tart›flma ve de¤erlendir-
meler henüz kapsaml› bir çözüm üret-
mekten çok uzak. Orta ö¤retimde ö¤-
rencilere s›navda baflar›l› olmalar›n›
sa¤layacak bilgiler yüklenmeye çal›fl›r-
ken; dershaneler, gittikçe daha ticari-
leflen ve istismar edilen bir zeminde
onlara taktik ve pratik üstünlük kazan-
d›rmaya çal›fl›yorlar. Oysa gençler bilgi
ve yeteneklerini ne kadar gelifltirirse
gelifltirsinler, üniversitelerimizin mev-
cut kapasiteleri (bütün ö¤renciler ÖSS
de baflar›l› olsa bile ) s›nava girenlerin
ancak dörtte birine okuma flans› tan›-
yacak düzeyde. Sorun, tek bafl›na Üni-
versiteye gidip gidememek, ya da üni-
versitelerimizin say›s›yla ilgili de¤il.
Çünkü her iki durumda da gençler gü-
venli bir gelecek endiflesi yaflamaya
devam ediyorlar. Meseleye yak›ndan
bakt›¤›m›zda bir yandan Üniversitede

okuma yeterlili¤ine sahip olsalar bile
ÖSS sisteminden dolay› elenen ve ha-
yat karfl›s›nda nas›l bir tav›r almas› ge-
rekti¤ini bilemeyenleri; öte yandan da
Üniversite S›nav›n› kazansalar dahi is-
tedikleri tercihlere giremeyen veya da
yanl›fl tercihler nedeniyle hayal k›r›kl›-
¤› yaflayanlar› görmekteyiz. ÖSS s›na-
v›nda gerçekten baflar›s›z olan bir bafl-
ka grup var ki onlar›n durumu hepten
içler ac›s›. Bunlar›n durumu ne olacak?
Hayattan da baflar›s›z say›l›p elenecek,
di¤er bir deyiflle hayat›n k›y›s›na m› iti-
lecekler? Bu sorulara cevap vermek ve
çözümler üretmek elbette ki o kadar
kolay de¤il. Aileden devlete uzanan bir
yelpazede  çok kapsaml› yaklafl›mlar
ve uygulamalar gerektiriyor.  Ancak
ö¤rencilere etkili ve iyi planlanm›fl bir
rehberlik hizmetinin sa¤lanmas›na ive-
dilik ve öncelik vermek gerek. Çünkü,
ö¤rencilere sa¤lam bir hayat bilinci ka-
zand›ran, üniversiteyi gere¤inden fazla
büyütmeyen ve onlara hayatta baflar›l›
olabilmek için çok farkl› alternatifler
oldu¤unu gösteren bir rehberlik uygu-
lamas›, yukar›da belirtilen sorunlar›n
çözümünde tahmin edilenden çok da-
ha büyük yararlar sa¤layacakt›r.

E¤itim sistemimizin en temel yanl›flla-
r›ndan biri, ö¤rencilerin parlak bir ge-
lecek için üniversiteyi olmazsa olmaz
görmeleri ve hayatlar›n› büyük ölçüde
üniversiteye gitmeye endekslemeleri-
dir. Üstelik bu çarp›k anlay›fl hem aile,
hem ö¤retmenler, hem de toplum ta-
raf›ndan beslenmekte ve belki de ö¤-
renciler hayattaki alternatif imkân ve
f›rsatlar› ›skalayabilmektedirler. Üni-
versite e¤itimi elbette ki önemli ve ya-

rarl›d›r. Ancak baz› durum ve koflullar-
da kiflisel geliflim önünde bir engele
de dönüflmekte, hatta hayattan bir ka-
ç›fl alan› haline de gelebilmektedir.
Ben iyi planlanm›fl hayat›n gerçekleri-
ne yaslanan kiflisel bir e¤itim ve geli-
flim program›n›n pek çok üniversite ve
fakültenin e¤itim müfredat›ndan çok
daha yararl› ve verimli sonuçlar do¤ur-
du¤una inan›yorum. Lise mezunu ve
bir yabanc› dili çok iyi derecede bilen,
özgüveni yüksek, iletiflim becerileri
geliflmifl birinin; dört y›ll›k fakülte me-
zunu  bir ziraat mühendisinden daha
kolay ifl bulaca¤›n› ve baflar›l› olaca¤›n›
iddia etmek herhalde Türkiye gerçek-
leriyle çeliflmeyecektir. Nitekim mülki-
yede okudu¤um ilk y›l, Siyasal Tarih
hocam›z Rahmetli Prof. Dr. Oral San-
der’in kendi dersine devam yerine ya-
banc› dil çal›flanlara hoflgörü ile yakla-
flaca¤›n› beyan etmesi belki de bu du-
rumdan kaynaklan›yordu.
Yine içinde bulundu¤um sektör itiba-
riyle örne¤in iyi bir foto¤raf ustas›n›n
yan›nda ç›rakl›k yapan merakl› ve yete-
nekli birinin sahip oldu¤u flansa ve f›r-
satlara pek çok güzel sanatlar fakültesi
mezunlar›n›n sahip olmad›¤›n› yak›n-
dan görüyorum.”
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Gençler Yanl›fl 
Yönlendiriliyor



Psikologlara göre k›skançl›k, her insanda
var olan bir duygu. K›skançl›k nedeniyle
insano¤lu, bir baflka hemcinsinin kendi
önüne geçmesine, daha ön plana ç›kma-
s›na tahammül edemez. Çal›flanlar, hatta
kardefller aras›nda s›k s›k k›skançl›k kriz-
lerine tan›k oluruz. Yine psikologlara gö-
re bu genellemeyi sadece babalar bozar.
Yani babalar, o¤ullar›n›n kendilerinden
daha ön plana ç›kmas›na izin verirler, hat-
ta bundan gurur da duyarlar. Bununla bir-
likle her baban›n böyle yapt›¤› da söyle-
nemez. Türk ifl dünyas›nda, s›ras› geldi¤i
halde o¤luna yetki ve sorumluluk verme-
yen baba örne¤i çoktur. fiirketini bin bir
güçlükle kuran babalar, sa¤l›klar›n›n bo-
zulmas›na ra¤men iflleri çocuklar›na dev-
retmeye yanaflmazlar, taa ki emr-i hak ge-
lene kadar... Baba öldü¤ü zaman irtifa
kaybeden veya da¤›lan aile flirketlerinin
hazin hikâyesinin temelinde hep bu tip
yanl›fl tutumlar bulunmaktad›r. Bu du-
rum, babalar›n binbir güçlükle kurduklar›
flirketlerine ve gözbebekleri çocuklar›na
yapt›klar› en büyük kötülüktür. Bu ne-
denle;

a) ‹yi Ö¤retmenlik Yaparak 
Zamanla Gereksizleflmek Lâz›m:
E¤itimciler, “En iyi ö¤retmen, zaman-
la kendisini gereksizlefltirendir” di-
yorlar. Hakikaten iyi ö¤retmen, ö¤-
rencisine ö¤retmesi gerekeni ö¤retir

ve zamanla kendisini gereksiz hale
getirir. Bu nedenle babalar, flirketle-
rinin yönetiminde kendilerini vazge-
çilmez görmemeliler, gelecekte yö-
netimi devralacak çocuklar›na bir ne-
vi ö¤retmenlik yapmal›lar.
b) Uygulamal› E¤itim 
‹hmal  Edilmemeli:
Babalar hayatta iken çocukla-
r›n yavafl yavafl yönetime dahil
olmalar›, onlar için uygulamal›
bir e¤itim niteli¤i tafl›maktad›r.
Büyüklerin gözetim ve kontro-
lünde gerçekleflen deneyime
dayal› bu e¤itimi bir e¤itim ku-
rumunda almak mümkün ol-
mad›¤› için gelecek için büyük
önem tafl›maktad›r. Nitekim
bir Çin atasözü, “Bir insana bin
defa anlataca¤›n›za bir defa
gösterin yeterlidir” diyor. ‹flte
sorumluluk üstlenerek gele-
cek kuflaklar›n ifle dahil olmas›
onlar için görerek e¤itim demektir.
II. Murad’›n daha çocuk denecek yafl-
ta iken Fatih Sultan Mehmet’i tahta
geçirmesi ve ülke yönetimini ona
devretmesi bu konuya güzel bir ör-
nek teflkil etmektedir. Uygulamal› bu
e¤itim sayesindedir ki, Fatih Sultan
Mehmet, ‹stanbul’un fethiyle bir ça¤›
kapat›p baflka bir ça¤› açabilmifltir.

Deneyimi Dinamizmle 
Birlefltirecek Devir Plan›
“Yasl›lar yapabilseydim, gençler de bile-
bilseydim" derlermifl. Yani yafll›larda bilgi
ve deneyim, gençlerde ise enerji var. Bir

iflin baflar›labilmesi için bu iki avantaj›n
bir araya gelmesi laz›m. Nitekim baflar›l›
ve uzun ömürlü flirketlerin yönetiminde
ne sadece yafll›lar, ne de sadece gençler
vard›r. Bu bak›mdan özellikle aile flirket-
lerinde vârislerin ifl bafl›nda uygulamal›
e¤itimini de kapsayan, ‘Devir planlamas›’
büyük önem arzetmektedir. Aile flirketle-
rinin süreklili¤ini uzun y›llar koruyama-
malar›n›n alt›nda yatan en önemli sebep-

Aile fiirketlerinde
Vârislere Uygulamal› E¤itim
E¤itimciler, “En iyi ö¤retmen, zamanla kendisini gereksizlefltirendir” diyorlar. Hakikaten iyi ö¤retmen,
ö¤rencisine ö¤retmesi gerekeni ö¤retir ve zamanla kendisini gereksiz hale getirir. Bu nedenle
babalar, flirketlerinin yönetiminde kendilerini vazgeçilmez görmemeli, gelecekte yönetimi 
devredecekleri çocuklar›na bir nevi ö¤retmenlik yapmal›lar. 
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Aile flirketlerinin, genellikle ikinci neslin
elinde geriye do¤ru gitti¤i çokça rastla-
nan bir durumdur. Dolay›s›yla flirketlerin
baflar›s› ve devaml›l›¤› için, ikinci neslin
yetifltirilmesine özel olarak önem veril-
meli; flirketin mevcut ve özellikle de ge-
lecekte ihtiyaç duyaca¤› yönetim fonksi-
yonlar› da dikkate al›narak, vârislerin bir
yandan akademik e¤itimlerini sürdürme-
leri, di¤er yandan ifl hayat›n›n içinde ye-
tiflmeleri sa¤lanmal›d›r.



lerin bafl›nda, olmas› gereken zamanda
devir planlamas›n›n yap›lmamas› gelmek-
tedir. Bununla birlikte, aile flirketlerinin
gelece¤i aç›s›ndan son derece önemli bir
yer tutmas›na ra¤men, pek çok ailenin bu
plân› bafltan (zaman›nda) yapmad›¤›,  de-
vir iflinin ço¤unlukla kendili¤inden hallol-
mas› yolunu tercih etti¤i  gözlemlenmek-
tedir.  fiirketlerin gelecek nesillere sa¤l›k-
l› olarak aktar›labilmesi için, devir konu-
sunun önceden (lider henüz  iflin bafl›n-
dayken)  belirlenmesi ve belli k›staslara
ba¤lanmas› esas›na dayal› olarak, flirket
sahibinin  vefat›ndan, ifl göremez hâle
gelmesinden veya emeklili¤inden sonra,
flirketin yönetim kurulu baflkan› veya ge-
nel müdürü unvan›n› üstlenecek kifli, bü-
tün aile fertlerinin kabul edebilece¤i tes-
pit edilmelidir.

Giriflimci baflar›l› olunca, e¤itimin eksikle-
rini hissetmeye bafllar, bunun ufkunu da-
raltt›¤›n› düflünür. Bu eksikli¤ini tamam-
lamak için çocuklar›n›n çok iyi e¤itim al-
malar›n›, yabanc› dilleri ö¤renmelerini is-
ter. Bu iyi niyetli davran›fl, baba o¤ul ilifl-
kisini daha s›k›nt›l› bir noktaya getirir. Ba-
balar›ndan daha iyi e¤itim alan çocuklar,
bu e¤itimin her kap›y› açaca¤›n› zannede-
rek, babalar›n› küçük görmeye bafllarlar.
Halbuki yeni neslin baflar›l› olabilmesi
için ifl tecrübesi de kazanmalar›, teoriyle
prati¤in fark›n› anlamalar› gerekir. Baflar›-
l› olmak için e¤itim gerekli, ancak yeterli
flart de¤ildir. Çünkü giriflimcilik ve dene-
yim, mühendislik vb meslekler gibi okul-
da ö¤renilmez. Bütün mesele, babalar›n
ifl tecrübeleri ile çocuklar›n e¤itimlerini
flirket için yararl› bir flekilde bir araya ge-
tirebilmektedir.

‹nsan psikolojisine uygun olarak babala-
r›n çocuklar›n›, “harika çocuklar” gibi
görmeye meyilli olduklar›; yetene¤i ve
kapasitesi de¤erlendirilmeden,  kariyeri-
ne iliflkin düflüncesinin ne oldu¤u sorul-
madan, onu gelece¤in “veliaht›” olarak
gördükleri ve bunu her ortamda  dile ge-

tirdikleri bir gerçektir. Bu süreçte çocuk-
lara  mutlaka “flirkette çal›flacaks›n” fikri-
nin empoze edilmemesi, kariyerine yöne-
lik seçim hakk›n›n verilmesi ve üzerinde
herhangi bir bask› kurulmamas› son dere-
ce önemlidir. Aksine bir tutumun, gerek

flirket, gerekse çocu¤un gelece¤i aç›s›n-
dan olumsuz sonuçlar do¤uraca¤› göz ar-
d› edilmemelidir. Bu nedenle ana hisse-
darlar›n, bu e¤ilimlerini çok s›k› flekilde
kontrol etmeleri, flirketin uzun süreli be-
kas› için çok önemlidir.
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Aile flirketlerinin, daha rahat yetiflmeleri ve
iflin çekirde¤inden gelmemeleri münasebe-
tiyle, genellikle ikinci kufla¤›n elinde geriye
do¤ru gitti¤i çokça rastlanan bir durumdur.
Dolay›s›yla flirketlerin baflar›s› ve devaml›l›¤›
için ikinci kufla¤›n yetifltirilmesine özel ola-
rak önem verilmeli; flirketin mevcut ve özel-
likle de gelecekte ihtiyaç duyaca¤› yönetim
fonksiyonlar› da dikkate al›narak, vârislerin
bir yandan akademik e¤itimlerini sürdür-
meleri, di¤er yandan ifl hayat›n›n içinde ye-
tiflmeleri sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede kuru-
cu ortaklar›n bafll›ca görevlerinden biri, flir-
ket hisselerine sahip olacak vârislerin yetifl-
me ve e¤itimini sa¤laman›n yan› s›ra, bu sü-
reci ad›m ad›m takip etmek ve s›namak ol-
mal›d›r.. Genç neslin gelece¤e haz›rlanma-
s›nda genellikle üç yol seçilmektedir:

a) Önce Baflka Kurumda Çal›fl-
mas›na ‹mkân Tan›nmal›: Vâris-
lerin, aile flirketinde çal›flmaya baflla-
madan önce bir baflka kurumda çal›fl-
mas›na ve deneyim kazanmas›na im-
kân verilmelidir.  Örne¤in, Boyner
Holding üst yönetiminin ald›¤› ilke ka-
rar›yla, aile üyesi çocuklar 5 y›l süreyle
grup  flirketlerinde çal›flam›yor. Genç
kufla¤›n holding bünyesinde çal›flabil-
mesi için, öncelikle befl y›l süreyle, ilgi
duyduklar› alanda grup d›fl›nda çal›fl-
malar› ve bu sürede en az iki kez terfi
etmeleri gerekiyor. Amaç, grubun de-
¤erini anlay›p, çal›flmay› hak etmeleri
düflüncesinin oluflmas›n› sa¤lamak.

Dolay›s›yla bu karar› bilen çocuklar,
ona göre haz›rlanmak zorundad›r. Ço-
cuklar e¤er aile flirketinde çal›flacaklar-
sa, onlara verilen mesaj: gerçekten iflle-
rinin ehli olmalar›, iflin yürütülmesi
için yeterli liyakata sahip olmalar› ge-
rekti¤idir. Sonuç itibariyle, yeni kuflak,
üretim atölyesinin ve pazar›n tozunu
yutmal›, ifle tepeden bafllamamal›d›r.
b) ‹fle Asistan Olarak Bafllama-
l›: Vârislerin, direkt olarak kurucu or-
taklar›n e¤itim ve gözetimine veya bir
üst yöneticinin asistan› olarak ifle so-
kulmas› ve do¤rudan üst yönetime
al›flt›r›lmas›. (D›fl âlemle iliflkiler, tecrü-
beli üst yönetimin müzakerelerine iflti-
rak, ifllere kuflbak›fl› bakmaya al›flma ve
benzeri tecrübeye sahip olacak vârisle-
rin, yetenekleri ne olursa olsun, ileride
iyi bir yönetim uygulamalar› ihtimali
zay›ft›r. Bu tür yetiflmifl ve üst kademe-
de kendini bulmufl genç vârislerin, flir-
ketlerinde meydana gelen idarî ve eko-
nomik çalkant›lar›n çok yo¤un olarak
yafland›¤› görülmektedir.) 
c) Süreçleri Yaflayarak Tecrü-
be Kazanmal›: Vârislerin, flirketin
alt kademelerinden bafllayarak ve yö-
netim merdiveninin basamaklar›n› ki-
flisel güçleriyle ç›karak, sorumluluk al-
d›¤› alt mevkilerden itibaren karar ver-
me yeteneklerini gelifltirmek suretiyle
tecrübe kazanmalar›n›n sa¤lanmas›.

Gençleri Gelece¤e Haz›rlayacak Üç Ad›m



Erdim Ailesi (Zekeriya Erdim ve Saliha Er-
dim) olarak, y›llard›r “aile e¤itimi ve dan›fl-
manl›¤›” hizmeti veriyor. Uzun y›llar boyun-
ca “fahri hizmet” olarak sürdürdü¤ü  çal›fl-
malar›, son iki y›ld›r “profesyonel ifl” haline
getirmeye bafllad›. Bu konu onlar›n öylesine
ilgi ve ihtisas alan› haline geldi ki; “aile” de-
nilince, “evlenme”den yahut “evlendir-
me”den söz edilince ilk akla gelen isimlerin
içinde, hatta bafl›nda yer al›yorlar.
www.aileokulu.com adresli siteyi de
kuran Erdim ailesine aile e¤itimi ve evlilik
okulunun öyküsü ile misyonu hakk›nda me-
rak edilenleri  sorduk:
Ailece sizi bu alana sevk eden, çeken
yahut bu noktaya getiren sürecin 
hikayesini özetleyebilir misiniz?
Z. Erdim: Hay hay, memnuniyetle. ‹lk k›-
v›lc›m›n içime ne zaman ve nas›l düfltü¤ü-
nü bilmiyorum. Ama filmin hat›rlayabildi-
¤im sahnelerini, karelerini flöylece s›rala-
yabilirim:
• Ortaokul ve Lise y›llar›mdan itibaren,
toplumsal olaylarla ilgilenmeye, sosyal ve
siyasal mücadelelerin içinde yer almaya
bafllad›¤›mda; hayat için insan›n, insan için
toplumun, toplum için ailenin stratejik bir
de¤ere sahip oldu¤unu anlad›m. Bu alanla
ilgili kitaplar›, dergileri, gazete haberlerini

yahut köflelerini okumaya; fliirler, hikaye-
ler, makaleler yazmaya bafllad›m.
• Yetmiflli y›llarda çokça yazd›¤›m fliirle-
rimde, hikayelerimde, makalelerimde; ço-
cu¤a, aileye, anneye, babaya, gençk›za, de-
likanl›ya yer verdim. “Do¤ma Çocu-
¤um” adl› fliirle bebeklere, çocuklara;
“Delikanl›m” adl› fliirle, gelece¤in baba-
lar› olacak genç erkeklere; “Bir Nesil
Do¤urmal›s›n” adl› fliirle, gelece¤in an-
neleri olacak genç kad›nlara seslendim.
“Bahars›z Çiçekler” adl› hikayede; an-
ne-baba sevgisinden, ilgisinden mahrum
büyüyen çocuklar›n ma¤duriyetlerine dik-
kat çektim. “Benim Sevgililerim” adl›
fliirde; “Düflenler k›zlar›md›r, flaflan-
lar o¤ullar›m/Anam bana yafl döker,
ben onlara kan a¤lar›m” diye feryat et-
tim. Giderek duygular›m›n ve düflünceleri-
min odak noktas›na, “ana”lar oturdu.
“Milletimin Anas›” adl› manzum hikaye,
kendi annemin flahs›nda, bütün annelere
ithaf edilmifl bir methiye oldu.
• Seksenli y›llar›n bafl›nda, ‹stanbul Rad-
yosu’nun reklam kuflaklar›ndan birinde;
“‹yi Evlilik-Mutlu Aile” bafll›kl› bir dizi prog-
ram yapt›m. Yay›n yönetmenli¤ini yapt›-
¤›m bir kültür-sanat dergisinde, aile ile ilgi-
li araflt›rma yaz›lar› ve makaleler yazd›m.

• Aile konusundaki bilgilenme, bilinçlen-
me süreci; evlilikle ilgili tercihlerime ve gi-
riflimlerime de yans›d›. Dam›t›lm›fl su gibi
sade ve net duygular, düflünceler, ilkeler,
prensipler; hayat›m›n derinliklerine kadar
iflledi, uzand›. “Ben, dünyan›n en çir-
kin kad›n›na afl›k olabilirim; yeter
ki anlay›fl› ve ahlâk› güzel olsun” de-
dim. Allah’tan ve kullardan; “Bir hayat
arkadafl› de¤il, ayn› zamanda hayat
arkadafl› olabilecek bir dava arka-
dafl›” istedim. Bu hedefe ulafl›ncaya ka-
dar, üç niflan bozup dördüncüde evlenme-
yi baflararak; istedi¤im fleyin sosyal, psiko-
lojik ve ekonomik bedellerini ödedim. Bu
deneyler ve gözlemler, beni biraz daha pi-
flirdi. “Damdan düflen daha iyi bilir” ilke-
sinde ve ifadesinde oldu¤u gibi; aile konu-
sunda görüflüne itibar edilebilecek bir “bi-
lirkifli” haline getirdi.
• Seksenli y›llar›n ortalar›nda, s›rad›fl› bir
evlilik yapt›m. Aile ile ilgili teorik ve pratik
hedeflere, çift kanatla uçmaya bafllad›m.
Saliha Han›m beni hem tamamlayan, hem
de tashih eden bir unsur oldu. Söylemleri-
miz eyleme dönüflüp, yaflayan bir olgu ha-
line geldi. Birlikte, “Evlendirme Vakf›”
gibi çal›fl›p; genk›zlar›n ve delikanl›lar›n iyi
evlilikler yapmalar› konusunda rehberlik,

Yeryüzü’nün Yönü ve Yönelifli

‹nsan Merkezli Hayat,
Aile Merkezli Toplum

Y›llard›r fahri olarak yürüttükleri aile e¤itimi ve dan›flmanl›¤› hizmetini, ‘Yeryüzü E¤itim-Dan›flmanl›k’
ad›yla kurumsal bir niteli¤e kavuflturan Saliha-Zekeriya Erdim çifti, giriflimlerinin misyonunu, “‹nsan
merkezli hayat, aile merkezli toplum” fleklinde özetliyorlar. Erdim çifti, ‘Uzaktan dan›flmanl›k’ ad›
alt›nda; internetle, mektupla, faksla ve telefonla da hizmet veriyor.
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dan›flmanl›k yapmaya bafllad›k. Benim gö-
rev yapt›¤›m özel okullarda organize etti-
¤imiz “Aile Okulu” seminerleriyle, anne-
lere ve babalara ulaflt›k.
• Seksenli y›llar›n sonlar›nda, bu alana ilgi
duyan bir gurup han›mefendiyle birlikte,
“Anne E¤itimi Seminerleri” organize
ettik. Küçük guruplar halinde uygulad›¤›-
m›z paket programlar sonucu; bu alana il-
gi duyan yeni kiflilerin, guruplar›n, birimle-
rin, kurumlar›n oluflmas›na, geliflmesine
katk›da bulunan do¤urgan bir unsur hali-
ne geldik.
• Doksanl› y›llar›n bafllar›ndan itibaren,
radyo programlar› gündeme geldi. Soh-
betler, seminerler, konferanslar, paneller
birbirine eklendi. Dan›flma toplant›lar›na,
dayan›flma çal›flmalar›na kat›ld›k. Dergiler-
de düzenli yaz›lar yazd›k, röportajlar yay›n-
lad›k. Alt› çocuklu bir aile olarak, kendi ha-
yat›m›z da bizim için bir mektep oldu. Ön-
celeri sosyal sorumluluklar›m›z›n uzant›s›
olarak dert edindi¤imiz, dava kabul etti¤i-
miz bir konu; sonralar›, yak›n dostlar›n da
tavsiyeleri ve talepleri do¤rultusunda,
hem hurma yiyip, hem sevap kazanmaya
çal›flt›¤›m›z bir ifl haline geldi. Hayat›m›z›n
ana eksenine aile oturdu. Özellikle Saliha
Han›m, kendisini bu alana adayarak; daha
iyi hizmet edebilmek için pek çok ihtisas
kursuna kat›ld›, Türkiye’de flubesi bulu-
nan yabanc› bir üniversitenin Davran›fl Bi-
limleri bölümünde lisans ve yüksek lisans
programlar›n› bitirdi.

Peki flimdi, Yeryüzü E¤itim-Dan›fl-
manl›k firmas›nda neler yap›yorsu-
nuz? Kimlere, hangi formatta, ne gibi
hizmetler sunuyorsunuz?
S.Erdim: Yapt›¤›m›z iflin iki ana boyutu
var. Birincisi, örgün ya da yayg›n e¤itim;
ikincisi, kiflisel ya da kurumsal dan›flman-
l›k. Örgün e¤itimlerimiz, özel dersler ya-
hut gurup seminerleri olarak icra ediliyor.
Yayg›n e¤itimlerimiz ise; konferanslar, pa-
neller ve radyo programlar› olarak sürüp
gidiyor. Konferans ve panel türü çal›flmala-
r›m›z›n bir k›sm› davete icabet etme, tale-

be karfl›l›k verme tarz›nda; bir k›sm› ise,
kendimiz organize edip ilgililere sunma bi-
çiminde gerçeklefliyor. Radyo programla-
r›m›z, y›llard›r Marmara FM’de. Hafta içi
dört gün (Pazartesi, Sal›, Çarflamba, Per-
flembe) 10.00-11.00 aras› benim “Han›-
mefendi” program›m var. Hafta sonu
(Cumartesi) 10.00-11.00 aras› ise, Zekeri-
ya Bey’le birlikte “Aile Okulu” program›
yap›yoruz. fiimdilerde bu zincire yeni bir
halka daha eklendi. Kas›m 2005 bafllar›n-
dan itibaren, gene Zekeriya Bey’le birlik-
te, Pazar günleri 10.00-12.00 aras› Hilal
TV’de bir aile program› yap›lmas› günde-
me geldi. Kiflisel dan›flmanl›¤› çocuklara,
gençlere, annelere, babalara yap›yoruz.
Kurumsal dan›flmanl›k hizmetini ise, aile-
lere ve çal›flanlar›n aile hayatlar›n› gelifltir-
meyi önemseyen flirketlere sunuyoruz. Ai-
leyle ve aile bireyleriyle ilgili her türlü so-
ru ve sorun gündemimize giriyor. Kimile-
ri sorular›na cevap bulmak ve sorunlar›na
çözüm aramak için, kimileri ise sorulara
ve sorunlara önceden haz›rl›kl› olmak için
bize geliyor. Son zamanlarda, yeni metot-
lar, usuller, teknikler gündemimize gir-
meye bafllad›. Bir baflka ifadeyle, ihtiyaç-
lar, bizi yeni icatlar yapmaya zorlad›. ‹stan-
bul’un uzak semtlerinden, Türkiye’nin çe-
flitli yörelerinden ve hatta dünyan›n çeflit-
li ülkelerinden bize ulaflarak e¤itim ve da-
n›flmanl›k hizmeti almak isteyenler için,
çareler aramak zorunda kald›k. K›saca
“uzaktan dan›flmanl›k” diyebilece¤i-
miz bir sistemle; internetle, mektupla,
faksla, telefonla e¤itim dan›flmanl›k hiz-
meti vermenin haz›rl›klar›n› yapmaya bafl-
lad›k.

Herhalde bir de “Evlendirme Kulü-
bü” çal›flmalar›n›z vard›. Bu nas›l bir
fley? Kimler baflvuruyorlar? Ne gibi
hizmetler al›yorlar?
Z.Erdim: Biz bir yandan mevcut evlikleri
›slah etmeye, evleri ve aileleri daha olum-
lu, verimli hale getirmeye çal›fl›rken; öte
yandan yeni evliliklerin daha bilgili ve bi-
linçli yap›lmas›, yeni yuvalar›n daha sa¤lam
temeller üzerine kurulmas› için gayret edi-
yoruz. Evlendirme Kulübü, bu anlam›n ve
amac›n karfl›l›¤›. Yap›lan ifl yüzeysel bir
çöpçatanl›k de¤il. Evlenmek isteyen genç-
k›zlar›n ve delikanl›lar›n modern sa¤d›çl›-
¤›. Kendimize efl seçmek ve evlenmek, ha-
yat›m›z›n en önemli olaylar›ndan, olgula-
r›ndan biri. Fakat, insan›m›z› bu olaya ve
olguya haz›rlayan hiçbir e¤itim, bilgilen-
dirme, bilinçlendirme süreci mevcut de¤il.
Ev al›rken emlakç›ya, araba al›rken galeri-
ciye, koltuk al›rken mobilyac›ya, alt›n al›r-
ken kuyumcuya gidip hem fiyat›n›, hem
kalitesini inceliyoruz, irdeliyoruz. Efl seçer-
ken ve evlenirken gidebilece¤imiz kifliler,
kurumlar yok. Güvenilir kriterlere göre öl-
çerek, de¤erlendirerek tercih yapam›yo-
ruz. Evlendirme Kulübü adaylara kendisini
ve muhatab›n› do¤ru tan›yarak bilinçli ter-
cih yapma f›rsat›n› tan›yor. Benlik, kimlik,
kiflilik konusunda çok boyutlu bir boy ay-
nas› sunarak; görme, bilme, anlama, kavra-
ma ve fark›nda olarak ad›m atma avantaj›
sa¤l›yor. Bize baflvuran adaylara, önce
“Üyelik Baflvuru Formu” doldurtturu-
yoruz. Bu formda kendisiyle ve ailesiyle il-
gili pek çok bilgi yer al›yor. Arkas›ndan bir
“Üyelik Sözleflmesi” imzalatt›r›yoruz.
Bu sözleflme, üye ile kulüp yahut kurum
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aras›ndaki hakk›, hukuku, yetkiyi, sorum-
lulu¤u; verilecek hizmetin tan›m›n›, süre-
sini, sürecini belirliyor. Sonra bir “Kiflilik
Testi” doldurtturuyoruz. Bu test de kifli-
nin ilgilerini, e¤ilimlerini, zay›f ve kuvvetli
yönlerini, temel tercihlerini, benlik-kimlik-
kiflilik özelliklerini ortaya ç›karacak ipuçla-
r›n› ihtiva ediyor. Ayr›ca nüfus, ikamet bil-
gileri ile vesikal›k foto¤raflar›n› al›yoruz.
Bütün bu belgeler ve bilgiler bilgisayar or-
tam›nda, sistematik olarak de¤erlendiril-
dikten sonra; kendisiyle ve kendisine uy-
gun adaylarla ilgili kriterler belirlenip bildi-
riliyor. Böylece, uygun efl arama yahut ter-
cih etme konusunda kendisine bir yol ha-
ritas› verilmifl oluyor. ‹kinci aflamada, bize
bafl vuran adaylardan birbirlerine uygun
olanlar; karfl›l›kl› bilgi verildikten ve olur
al›nd›ktan sonra, meflru ve münasip ölçü-
ler içinde tan›flt›r›l›yor. Sonuç olarak karar
kendilerine b›rak›l›yor. Fakat, do¤ru karar›
verme ve uygun aday› tercih etme konu-
sunda rehberlik, dan›flmanl›k yap›lm›fl olu-
yor. fiayet talep edilirse, evlili¤e ve aile ha-
yat›na haz›rl›k amaçl› e¤itim ve dan›flman-
l›k hizmetleri de sunuluyor. Her bir üye-
nin, kulübün portföyünde kalma süresi bir
y›l. Süre bitiminde konumunda, durumun-
da de¤ifliklik olmam›flsa; kendi tercihine
göre üyelik sözleflmesini yenileyebiliyor.

Gerek e¤itim-dan›flmanl›k hizmetle-
rinde, gerek Evlendirme Kulübü ça-
l›flmalar›nda kayda de¤er sonuçlar
alabiliyor musunuz? Genelde insan
ve toplum hayat›na, özelde aile kuru-
muna ve bireylerine katk›da bulun-
du¤unuza dair geri dönüfller var m›?

S.Erdim: Elbette Boflanman›n efli¤inden
döndürüp normale dönüfltürdü¤ümüz,
sorunlar›na çözüm üretip hayatlar›n› de-
¤ifltirdi¤imiz nice aileler; intihar›n efli¤in-
den kurtar›p hayata kazand›rd›¤›m›z, kay-
bedilmifl de¤er olma noktas›nda yakalay›p
kazan›lm›fl de¤er haline getirdi¤imiz nice
çocuklar, gençler, yetiflkinler var. Önemli
bir k›sm›, bizi kendilerine örnek al›p ben-
zemeye, yahut taklit etmeye çal›fl›yorlar.
Zannederim, Allah’›n lutfu ve keremi ile
birlikte söylemleri eylemlerine uygun bir
aile olmam›z etkili oluyor. ‹nsanlara teklif
etti¤imiz ilkeleri, prensipleri kendi hayat›-
m›zda uygulamaya çal›flmam›z; anne, baba
ve çocuklar olarak dengeli ve tutarl› bir ai-
le görüntüsü vermemiz, daha kolay be-
nimsemelerine yol aç›yor. Bize gelen eflle-
rin, çocuklar›n ve gençlerin günlük hayat-
lar›ndaki de¤iflim, dönüflüm yak›nlar›n›n
dikkatini çekiyor. Memnuniyetler tavsiye-
leri ve talepleri art›r›yor, daha genifl kitle-
lerin ilgi alan›na giriyor. 

Biz bir ifl adamlar› derne¤i yay›n›y›z.
Aile konusunda ifl adamlar›na ve ifl-
letmelere yönelik tespitleriniz, teklif-
leriniz var m›?
Z. Erdim: Hem de çok. Ama burada iki
önemli tespiti ve teklifi sizinle paylaflal›m.
fiayet benimsenir ve gere¤i yap›l›rsa, flim-
dilik bu kadar›n› yeterli sayal›m. Sadece ifl
adamlar› de¤il, tüm çal›flanlar; efllerinin ve
çocuklar›n›n ihtiyaçlar›n› gidermeye, istik-
ballerini kazanmaya yahut kazand›rmaya
çal›fl›rken; kendilerini ihmal edip ikinci
plana itiyorlar. ‹flleri ve iflletmeleri araç ol-
maktan ç›kar›p amaç haline getiriyor, insa-

n›n kendisini bu yapay amaçlara kurban
ediyorlar. Biz diyoruz ki; iflinizle aileniz
aras›nda sa¤l›kl› bir denge kurun. Efllerini-
zin ve çocuklar›n›z›n iflleri yahut ihtiyaçla-
r› kadar kendileriyle de ilgilenecek zaman›
ay›r›n. Ayr›ca, insan›n aile huzuru ile ifl ba-
flar›s› aras›nda do¤ru orant› vard›r. Çal›flan-
lar›n›z›n performans›n› yükseltmek, ürün
ya da hizmet üretimlerini art›rmak istiyor-
san›z; onlar›n ifl hayatlar›yla birlikte aile
hayatlar›n› da kuflat›n ve kucaklay›n. Eflle-
riyle, çocuklar›yla iliflkilerinin ve iletiflimle-
rinin geliflmesi; sosyalleflme düzeylerinin
yükselmesi konusunda özel planlar, prog-
ramlar, organizasyonlar yap›n. 

Bütün bu anlamlardan ve aç›l›mlar-
dan sonra, genelde Yeryüzü E¤itim-
Dan›flmanl›k firmas›n›n, özelde Er-
dim Ailesi’nin maksad›n›, misyonu-
nu nas›l ifade edebilirsiniz? 
Z. Erdim: ‹nsanlar da, toplumlar da düfl-
tükleri yerden kalkarlar. Sorunlar› do¤ru
tespit edenler, çözüm bulma flans›n› da ya-
kalarlar. Yaflad›¤›m›z tüm sorunlar›n ortak
sebebi, “insan”›n kalite ve kariyer stan-
dard›n›n düflük olmas›. Ortak çözümü ise;
kiflisel, kurumsal, toplumsal rollerinin ta-
mam›n› daha iyi oynayabilecek hale gel-
mesi. Bu sürecin olufltu¤u ve geliflti¤i yer,
“aile”. ‹nsan›n serüveni; ana rahminde
oluflan, ailede geliflen, toplumda hayata
dönüflen bir silsile. Onun için; “insan
merkezli hayat, aile merkezli top-
lum” modelini öncelikli ve önemli bir ih-
tiyaç olarak görüyoruz. Kiflilere ve kurum-
lara, bu anlay›fl› ve iflleyifli gelifltirecek “pa-
ket programlar” sunuyoruz. Y›llard›r
yaflad›¤›m›z ilgilenme, bilgilenme, bilinç-
lenme süreçleri bu “kavflak”ta bulufltu.
Teorik ve pratik birikimlerimiz; “tohum”
olma, “embiryon” olma özelli¤i tafl›yan
bir “sentez”e dönüfltü. Ve flimdi, “sak-
s›”lardan “sera”lara bir yol izliyoruz. Yer-
yüzünün tüm “tarla”lar›na, “ova”lar›na
ulaflmak istiyoruz. Neden mi?
Tohumu topra¤a salmak için, Bire yediyüz
almak için…
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Ordulu çiftçi bir baban›n 7 çocu¤undan
(4 k›z, üç erkek) ikincisi olarak 1961’de
Ulubey’de do¤an Hayati Bayrak, ailenin
ilk erkek çocu¤u olunca sorumluluk
duygusunu küçük yafllarda kazanmaya
bafllad›. Ortaokuldayken köyden topla-
d›¤› üzümleri kasabaya götürüp satarak
aile bütçesine katk›da bulunan Hayati
Bayrak, sonraki y›llarda babas›n›n seyyar
ar›c›l›k yaparken uzaklara gitmesi üzeri-
ne, evin sorumlulu¤unu tamamen kendi
omuzlar›nda hissetti. Hayat›n do¤al ak›-
fl›yla flekillenen kiflili¤i sayesinde karfl›-
laflt›¤› problemleri farkl› yaklafl›mlarla
çözme melekesi geliflti. Uzun y›llar ya-
y›nc›l›k piyasas›nda profesyonel yönetici
olarak çal›flan Bayrak,  farkl› yaklafl›mlar›-
n› hayata geçirme imkân› k›s›tlan›nca,
bu sefer giriflimci olarak piyasaya girdi.
Önceden çal›flt›¤› yay›nevlerinin yay›n
yelpazesinden farkl› olarak yönetim ve
geliflim konulu kitaplara a¤›rl›k verdi. K›-
sa sürede 500 kitap yay›nlayarak klasik
bir yay›nevinin 30 y›lda alaca¤› mesafeyi
7 y›lda katetmeyi baflard›. Kitaplar› ta-
mamlay›c› unsur olarak ayl›k Kiflisel Ge-
liflim Dergisi’ni de ç›karmaya bafllad›.
E¤itimde istenilen sonuca en k›sa za-
manda ulaflabilmek için konuyla ilgili
bütün yöntem ve araçlar›n bir arada kul-

lan›lmas› gerekti¤i noktas›ndan hareket
ederek Hayat Akademi’yi kurdu ve böy-
lelikle e¤itime do¤rudan girmifl oldu.
Sonradan kurdu¤u Bilge Yay›nc›l›k ve
Matbaac›l›k ile bafllang›çtaki mütevaz› gi-
riflimini bir flirketler grubuna dönüfltür-
dü. Önümüzdeki dönemde, geliflimle il-
gili günlük gazeteden TV’ye kadar müm-
kün olan her türlü e¤itim ve yay›nc›l›k
yapmay› planlad›klar›n› belirten Hayati
Bayrak’a kariyeri ve farkl› yöntemi konu-
sunda merak edilenleri sorduk:

Nas›l Yay›nc› oldunuz?
Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakülte-
si’ni gece bölümünde okuyarak bitir-
dim. Gece bölümünde okudu¤um için
çal›flmaya bafllam›flt›m. Önce Kartal-Mal-
tepe civar›nda askerî araç-gereç üreten
bir fabrikada 3-4 ay çal›flt›m. Sonra da
baflka bir imalat flirketinde çal›flt›m. Bu
ifller, bugünkü anlamda benim ifl haya-
t›yla ilk temas›md›. Bu ilk deneyimler
bana, sonraki hayat›mda neler yapmam
veya yapmamam konusunda önemli
ipuçlar› verdi. Çünkü ben e¤itimle ilgili
bir okulda okuyordum ve e¤itimle ilgili
ifllerde çal›flmam, okul sonras› kariyerim
için daha faydal› olur diye düflünmeye
bafllam›flt›m. O zamanlar e¤itim sektörü

bugünkü kadar geliflmifl olmad›¤› için
okul sonras› hayat›ma katk› sa¤layacak
ifllerin bafl›nda yay›nc›l›k gözüküyordu.
Hekimo¤lu ‹smail de o zamanlar TÜR-
DAV’›n bafl›ndayd›. Bir arkadafl›mdan
onun elemana ihtiyac› oldu¤unu ö¤ren-
dim. Kendisiyle görüflmeye gitti¤imde o
zamanlar yeni ç›kan kitab›, ‘Müslüman
ve Para’ isimli kitab›n› bana verdi ve,
‘Bu kitab› oku, e¤er içindeki fikirleri be-
¤enirsen gel çal›flal›m’ dedi. Kitab› oku-
yunca benim de arzu etti¤im fleyler ol-
du¤unu gördüm. Böylelikle 1981’in bafl-
lar›nda yay›n-da¤›t›m flirketi TÜRDAV’da
çal›flmaya bafllad›m. O zamanlar›n en po-
püler dergisi SUR’u da ç›karan bu flirket-
te Hekimo¤lu ‹smail’le birlikte 4 y›l çal›fl-
t›m. Hekimo¤lu ‹smail, minibüs floförlü-
¤ünden SUR dergisinin genel yay›n yö-
netmenli¤ine ve firman›n genel müdür-
lü¤üne kadar her ifle kofluyordu. O za-
manlar hakikaten ifller bir gönül muhab-
betiyle yürüyordu. Böyle bir ortamda
ben de her ifle koflturuyordum. Bir za-
man sonra Hekimo¤lu ‹smail ile birlikte
çal›flmakta oldu¤umuz 6 arkadafl da da-
hil olmak üzere hepimiz yeni bir iflyeri
kurma ve ideallerimizi, hayallerimizi ora-
da gerçeklefltirme noktas›na geldik. So-
nuç olarak 1982’de Hekimo¤lu ‹smail’in

Yayg›n E¤itime, 
‘Hayatî’ Yaklafl›m
E¤itimde istenilen sonuca en k›sa zamanda ulaflabilmek için,
konuyla ilgili bütün yöntem ve araçlar›n bir arada kullan›lmas›
gerekti¤i noktas›ndan hareket eden Hayati Bayrak; önce
geliflimle ilgili kitaplar yay›nlad›, sonra ayl›k Kiflisel Geliflim der-
gisini ç›kard› ve Hayat Akademi ile e¤itime de girdi. Önümüzdeki
dönemde ise, geliflim ve yönetimle ilgili günlük gazeteden TV’ye
kadar mümkün olan her fleyi yapmay› hedefliyor.  
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önderli¤i ile T‹MAfi Yay›nlar› kuruldu.
Ben de 1994’te askere gitti¤im için as-
kerlik dönüflü T‹MAfi’ta göreve baflla-
d›m ve pazarlama ifllerini üstlendim. T‹-
MAfi, Hekimo¤lu ‹smail’in, ‘Müslüman
ve Para ’ adl› kitab›ndaki görüfllerini ha-
yata geçirmeyi hedefleyen  bir giriflimdi.
Bugünkü risk sermayesi kurulufllar›na
benzer yap›da çok ortakl› bir yat›r›m flir-
ketiydi ve bin 500’e yak›n orta¤› vard›.
Zamanla yay›n haricinde inflaat, otomo-
tiv, ithalat-ihracaat, madencilik ve tekstil
alan›nda da faaliyetlerde bulunduk. fiir-
ketin ölçe¤i büyüyünce ve faaliyet saha-
s› geniflleyince; 1990 y›l›nda yönetim ve
organizasyon anlam›nda yeniden yap›-
lanma süreci bafllatt›k. ‹flletme hocalar›-
n›n dan›flmanl›¤›nda yürütülen bu çal›fl-
malar sonucunda ben, T‹MAfi’›n genel
müdürlü¤üne atand›m. 1996’ya kadar
bu görevimi sürdürdüm. 1996’da flirket
olarak, ‘Yönetim kurulu üyelerini genel
müdür s›fat›yla çal›flt›rmayaca¤›z’ diye
bir karar ald›k. Bunun üzerine 1997’ye
kadar yönetim kurulu üyesi s›fat›yla ça-
l›flmalar›m› sürdürdüm. Bu dönem be-
nim için, ‘Merkez valili¤i’ fleklinde geçti.
O zamanlar daha genç ve atak oldu¤um-
dan yönetim kurulu üyeli¤i benim için
çok statik bir görevdi. O hal üzere de-
vam etmek de¤iflik s›k›nt›lara sebep ola-
bilirdi. Bunun üzerine mensubu bulun-
du¤umuz medeniyetin bize kazand›rd›¤›
terbiyeye uygun bir flekilde oradan ayr›l-
mak kendime ve arkadafllar›ma yapaca-
¤›m en büyük iyilik olacakt›. Ben de
1998 fiubat’›nda öyle yapt›m. 

Hayat Yay›n Grubu’nu ne zaman ve
nas›l kurdunuz?
Kardeflim Ali ‹hsan ve amcam›n o¤lu Sü-
leyman taraf›ndan yay›n konusunda fa-
aliyet göstermek üzere Hayat Yay›nlar›
ad›yla 1997 y›l›nda bir flirket kurulmufl-
tu. ‹flten ayr›ld›ktan sonra ben 3 ay ken-
dimle bafl bafla kald›m ve ondan sonra
ne yapmam gerekti¤i konusunda tan›d›-
¤›m 60 kadar bilim adam›, yazar ve gaze-

teciye, ‘Sizin bildi¤iniz Hayati Bayrak ne
ifl yapmal›’ diye sorular sorarak onlarla
istiflareler yapt›m. Bu dönemde yapt›-
¤›m istiflareler benim için çok verimli
geçti ve gelecekle ilgili vizyonum flekil-
lendi. Görüfltü¤üm insanlar bana, ‘Senin
bildi¤in ifl yay›nc›l›k. Önce onu yapmal›-
s›n. E¤er baflka ifl de yapmak istiyorsan
onu yay›nc›l›ktan sonra yapmal›s›n’ flek-
linde tavsiyelerde bulundular. Yay›n ko-
nusunda flirket kuran kardefllerimin de
beraber çal›flal›m fleklinde talepleri var-
d›. Bütün bunlar bir araya gelince birlik-
te oturup konufltuk ve 1998’in Haziran
ay›nda Hayat Yay›n Grubu’na kat›l›p, ça-

l›flmalara güç vermeye karar verdim. 

E¤itim ifline nas›l girdiniz?
Hayat Yay›nlar›’na giriflim aflamas›nda
biz her ne kadar küçük bafllasak da bü-
yümeyi hedefleyen bir vizyona sahiptik.
Benimle çal›flmak isteyen ortaklar›mla
beraber olabilmek için iki konuda muta-
bakat aram›flt›m. Bunlar;

1- ‹lerleyen zamanlarda gerekti¤in-
de bize sermaye deste¤i verebile-
cek gönül dostu ortaklara ihtiyac›-
m›z olacakt›. Yeni ortaklarla ifl yap-
maya haz›r olmal›y›zi. 
2- ‹nsan kaynaklar› konseptiyle ilgi-
li bütüncül bir yaklafl›m içinde bu-
lunmal›yd›k. Yani kiflisel geliflimin
yay›n boyutunda kitap, CD, dergi,
günlük gazete ve TV’ye kadar de-
vam eden yay›n araçlar›n› kullanma-
l›yd›k. Bununla birlikte onun e¤iti-
mini de vermeliydik. Bu konuda da
hemfikir olmufltuk. Geçen zaman
diliminde de buna uygun aç›l›mlar
yapt›k. Bir alan›n her fleyine vak›f
olacak flekilde ifller yapmak laz›m.
Zaten dünyan›n da gidifli bu yönde.
Bu durumu flöyle özetliyorlar; ‘Bir
fleyin her fleyini, her fleyden de
bir fleyler iyi bilmek laz›m.’ Do-
lay›s›yla kendi meslek alan›m›za yo-
¤unlaflmak, odaklanmak gerekiyor.
Baflar›l› olur muyuz? Oras› nasiple il-
gili.. Ben gere¤ini yerine getirece-
¤im, gerisini Allah’a b›rakaca¤›m.
Çünkü  Allah; ilmi isteyene, zengin-
li¤i ise istedi¤ine verir. 

Daha önce çal›flt›¤›n›z yay›nevlerin-
den farkl› olarak insan kaynaklar›-
yönetim konulu yay›nlara odaklan-
man›z ve bunun e¤itimini de ver-
menizin sebebi nedir?
Özelde bakt›¤›m›zda ülkemizdeki mu-
hafazakar kesimin, genelde ise dünyada
Müslümanlar›n geri kalmas›n›n temel
sebebinin yönetimdeki baflar›s›zl›k oldu-
¤unu düflünüyorum. Bu da e¤itim eksik-
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Gerek yay›n konusunda, gerekse e¤i-
tim alan›nda sürekli yeni konu ve yön-
temleri gündeme getiren Hayati Bay-
rak, önümüzdeki günlerde hayata geçi-
rece¤i, ‘‹fl Garantili Editörlük Okulu’
ile yine bir ilke imza atacak.  Bayrak,
BSF Akademi ile ortaklafla yürütülecek
projenin gerekçesini flöyle aç›kl›yor,
“Avrupa’da yay›nc›l›k yapanlar; yüzde
85 part-time ve proje bazl›, yüzde 15
ise kadrolu çal›fl›yorlar. De¤iflen eko-
nomik flartlara göre biz de personel
politikam›z› de¤ifltiriyoruz. Daha önce-
den 90 çal›flan›m›z vard›, flu anda 60’a
indi. Çünkü bizim yapt›¤›m›z iflin nite-
li¤i evden yapmaya uygun. Özellikle ev
han›mlar›na verece¤imiz e¤itimle hem
onlar› üretken hale getirece¤iz, hem
de sektörümüze verimli insan kayna¤›
temin etmifl olaca¤›z.”

‘‹fl Garantili Editörlük
Okulu’ Açacak



li¤inden kaynaklan›yor. E¤er e¤itimi ve
yönetimi iyi bir flekilde ele alabilirsek;
hem iflimizde, ailemizde, hem de ülke-
mizde ve dünyada baflar›l› olabiliriz. Bu
bak›mdan hem çocuk e¤itimine, hem
de yetiflkin e¤itimine ve mesleki e¤itime
katk› sa¤layacak yay›nlara yöneldik.

fiu anda özellikle yerel yönetim a¤›r-
l›kl› e¤itimlerle dikkat çekiyorsunuz.
Bu konuda neler yap›yorsunuz?
Sadece yerel yönetimlere e¤itim tasa-
r›mlar› yapm›yoruz. Biz konu su olan in-
sanla ilgili her türlü e¤itim programlar›
yap›yoruz. Tolstoy’un güzel bir sözü var:
‘Kendi yolunuzu bulmak istiyorsan›z, as-
l›n›za sad›k kal›n›z’ diye. Biz kendi de-
¤erlerimizi esas alarak modern dünya-
n›n bize sundu¤u evrensel do¤rular›
harmanlay›p yeni bilgiler üretmeye çal›-
fl›yoruz. Yani bize ait bilgiler. Ve bu bilgi-
lerle;  çocuk e¤itiminden yetiflkin e¤iti-
mine, kiflisel ve kurumsal geliflim e¤itim-
lerinden mesleki e¤itimlere, sa¤l›kl› ya-
flam e¤itimlerinden aile içi iletiflim e¤iti-
mine kadar hayat› kuflatan alanlarda e¤i-
timler veriyor-yay›nlar yap›yoruz.
Bir insan›n bireysel kalitesi yoksa, mes-
leki kalitesi olamaz. Çünkü kalite bir bü-
tündür. Bu temel prensipten hizmetleri-
mizi 5 ana bafll›k alt›nda topluyoruz.
Bunlar;
• Kiflisel Geliflim E¤itimleri
• Aile ‹çi ‹letiflim E¤itimleri
• Kurumsal Geliflim E¤itimleri
• Kurumsal Dan›flmanl›k Hizmetleri
• Yayg›n E¤itim Programlar›
(Aileler ve evlenecek gençler için SERT‹-
F‹KALI N‹KAH  ve ö¤renciler için Ö⁄-
RENC‹ MERKEZL‹ E⁄‹T‹M)
Bizim yerel yönetimlere yönelik vermifl
oldu¤umuz e¤itimlerin  içeri¤inin yüzde
50’sini sosyal (Kiflisel geliflim, Kiflisel Öz-
güven Gelifltirme, ‹letiflim ve Empati  Ai-
le içi ‹letiflim vb), di¤er yüzde 50’sini de
mesleki e¤itimler (Yönetim Becerilerini
Gelifltirme, Yönetim Teknikleri Finans-
man vb) oluflturmaktad›r. 

Size ait markalar neler?
fiu anda; Hayat Yay›nlar›, Mozaik Yay›n-
lar›, Bilge Yay›nlar›, Çilek Yay›nlar› ve
Popüler Kitaplar ad›yla özgün ve orjinal
kitaplar, Kitap Hayatt›r ve Kiflisel Geli-
flim ismiyle de periyodik dergiler yay›nl›-

yoruz. Hayat Akademi unvanl› firma-
m›zla e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetleri
veriyoruz. Bilge Matbaac›l›k’ta ise hem
kendi kitap ve di¤er bas›m ihtiyaçlar›m›z›
karfl›l›yor, hem de piyasaya yönelik en-
tegre bas›m ve cilt hizmetleri sunuyoruz.
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Yeni hedefleriniz nedir?
Belirledi¤imiz hedeflere bir bafllang›ç
yapt›k, ancak daha yap›lacak çok fley
var. Yeni dönemde, yapmakta oldu¤u-
muz iflleri daha nitelikli hale getirmek
istiyoruz. E¤itimin temeli ailede at›l›-
yor. Daha evlilik öncesinden bafllamak
üzere hamilelik dönemiyle devam sü-
reçleri de kapsayan çocuk e¤itimiyle
ilgili ciddi ifller yapmam›z gerekiyor.
Bu alandaki çal›flmalar›m›z› gerek da-
ha da art›rmak, gerekse bunlar›n nite-
li¤ini yükseltmek amac›nday›z. ‹kinci
olarak çocukluk dönemiyle ilgili Çilek
markas› alt›nda yapt›¤›m›z yay›nlar›
gelifltirmek istiyoruz. Bütün bunlar-
dan murad›m›z;  çocu¤un sadece dün-
ya hayat› için de¤il de, iki dünya haya-
t›n› sahip oldu¤u inanç, düflünce ve
medeniyet perspektifi içinde en iyi na-
s›l yapabilece¤i konusunda ona reh-
berlik yapmak. Böylelikle çocuk, bir
yandan inançlar›n› yaflayacak, de¤erle-

rine sahip ç›kacak, di¤er taraftan da
bu modern dünyan›n getirmifl oldu¤u
teknolojik imkânlar› kendi istikame-
tinde kullanabilecek. 
‹kincisi de yetiflkinlere yönelik kiflisel
geliflim yay›n ve e¤itimlerimizin türle-
rini ve niteliklerini daha da gelifltir-
mek istiyoruz. fiimdiye kadar Hayat
Yay›nlar› markam›z alt›nda bat›dan bu
konuda örnekler sunduk. Yeni dö-
nemde de kendi kültürümüzden ör-
nekleri bir baflka markam›z olan Bilge
Yay›nc›l›k alt›nda okuyucuya sunmak-
tay›z. Bu kapsamdan olmak üzere
Kur’an’da ‹nsan Tipleri ve Davra-
n›fllar›, Kur’an’da Beden Dili, Ev-
ren’in ‹flletim Sistemi, Kur’an’›n
Dizilifl Mucizesi, Bar›fl Dini ‹SLAM
isimli kitaplar› yay›nlad›k. fiu anda bas-
k›da olan Kur’an’da ‹nsan Yönetimi
adl› kitab›m›z bu konuda Türkiye’de
bir ilk olacak. Bunu di¤er alanlar-
dakiler takip edecek.

Yeni Hedef: E¤itimde Niteli¤i ve Niceli¤i Art›rmak



ProAktif Dan›flmanl›k, ‘‹smiyle mü-
semma’ bir kurum. Çünkü ismine uy-
gun bir flekilde  KOB‹’leri proaktif  k›-
lacak e¤itim, yönetim ve biliflim hiz-
metleri sunuyor. “Proaktiflik, ileriyi
öngörmek ve gelece¤in önünde ol-
makt›r” diyen ProAktif Dan›flmanl›k
Genel Müdürü Salim Çam, KOB‹’lere
yönelik bir meslek yüksek okulu ve
yine KOB‹’leri baz alan bir de üniver-
site kurma planlar› oldu¤unu söyledi.
Kendisi de proaktif bir kiflilik olan Sa-
lim Çam’a, detaylar› sorduk;

ProAktif Dan›flmanl›k’›n kurucu
üç orta¤›ndan biri olan Salim
Çam’› tan›yabilir miyiz?
1969 ‹stanbul do¤umluyum. Aslen Gi-
resun Görele’deniz. Lisans ö¤renimi-
ni ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakül-
tesi’nde tamamlad›m. Marmara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yö-
netim-Organizasyon Bilim Dal› ile Fi-
nansman-Muhasebe Bilim Dal› olmak
üzere iki bilim dal›nda da yüksek li-
sans derecesi ald›m. 13 y›l Ülker Gru-
bu’nda çal›flt›m. Çeflitli kademelerde

bulundum. Bunlar›; organizasyon me-
tod, bütçe planlama-finans ve pazarla-
ma fleklinde s›ralamak mümkün. Da-
ha sonra ‹nsan Kaynaklar› ve Toplam
Kalite Müdürü olarak tekstil sektörü-
ne geçtim. 1,5 y›l da tekstil sektörün-
de çal›flt›ktan sonra Prof. Dr. Ömer
Dinçer beyle birlikte Beykent Üniver-
sitesi’ne girdim ve orada da Bütçe-
Planlama Daire baflkanl›¤› yapt›m. Sa-
nayiden gelen birisi olarak üniversite-
de, üniversite-sanayi iflbirli¤inin ye-
tersizli¤ini görmüfltüm. Bu nedenle
‹stanbul Üniversitesi’nde; bütçe-plan-
lama, organizasyon-metod, iflletme ve
pazarlama konular›nda dersler verme-
ye bafllad›m. Böylelikle ö¤retim gö-
revlisi olmaya karar vermifltim. 

ProAktif’i ne zaman ve nas›l 
kurudunuz?
Üniversitede ders verdi¤im dönemde,
sanayi kökenli oldu¤um için birçok
firmadan dan›flmanl›k ve e¤itim konu-
sunda talepler geliyordu.  Daha çok
sosyal sorumluluk gere¤i ben de onla-
ra yard›mc› olmaya çal›fl›yordum. ‹flin
içine girdikte, giriflimcilerimizin bir-
çok konuda deste¤e ihtiyaç duydu¤u-
nu gördüm. Fakat bireysel olarak on-

KOB‹’lere,
‘Proaktif’ E¤itim

“Proaktiflik, ileriyi öngörmek ve gelece¤in önünde olmakt›r” diyen
ProAktif Dan›flmanl›k Genel Müdürü Salim Çam, isimlerine uygun
olarak KOB‹’leri proaktif k›lacak e¤itim, yönetim ve biliflim hizmeti
sunduklar›n› ifade etti. Salim Çam, KOB‹’lere yönelik bir meslek
yüksek okulu ve yine KOB‹’leri baz alan bir de üniversite kurma
planlar› oldu¤unu söyledi.
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lar›n hepsime yetiflmem mümkün de-
¤ildi. Bunun üzerine, yan›ma birkaç
arkadafl daha alarak onlara kurumsal
hizmet vermenin  daha faydal› olaca-
¤›n› düflündüm. 2003 y›l›nda da Doç.
Dr. Ekrem Tato¤lu ve Hünkar ‹v-
gen’le birlikte ProAktif Dan›flmanl›k
ad›yla flirketimizi kurduk. Ekrem be-
yin stratejik yönetim konusunda ça-
l›flmalar› var. Ayn› zamanda ö¤retim
görevlisi. fiirketlerin uluslararas› are-
nada rekabetçi olabilmesi için gerekli
stratejik yönetim ve stratejik felsefe
konusunda e¤itimler veriyor. Hünkar
‹vgen ise flirket de¤erlemesi ve finan-
sal yönetim konusunda çal›fl›yor. Ben
de yönetim organizasyon ve bütçe
konusunda müflterilerimize çözümler
sunuyorum. Böylelikle benim 1998 y›-
l›nda bireysel ölçekte bafllatt›¤›m da-
n›flmanl›k hizmetini kurumsal bir ya-
p›ya kavuflturmufl olduk. ‹flte ProAktif
Dan›flmanl›¤›n temelinde kariyerim
süresince edindi¤im deneyimler ve
yapt›¤›m gözlemler bulunuyor. Bizim
faaliyetlerimizi; e¤itim, yönetim ve bi-
liflim olmak üzere 3 temel bafll›k alt›n-
da toplamak mümkün. 

Sizin misyonunuz üniversite-sa-
nayi iflbirli¤ini kurmak m›?
Kendi çap›m›zda bunu yapmaya çal›-
fl›yoruz, ancak can›m›z ac›yor. Çünkü
sanayi ile üniversitede ö¤retilenler
aras›nda kopukluklar var. Geliflmifl ül-
kelerde, üniversite kadrosunda olup
de d›flar›da ders veren hocalara ödül
verirler. Bizde bu durum tam tersine.
Ben bunu k›rmak için ö¤rencilerime
daha prati¤e yönelik çal›flmalar yapt›-
r›yorum. Mesela onlara ka¤›t üzerin-
de bir flirket kurmalar›n› ve bunu na-
s›l organize edip, rekabetçi k›labile-
ceklerini onlara kazand›rmaya çal›fl›-
yorum. Zaman zaman onlar› Tahtaka-
le-Sultanhamam piyasas›na gönderip
baz› konularda araflt›rma-gözlem yap-
malar›n› sa¤l›yorum. 

fiirketinizin ismi neden ProAktif?
Efl zamanl› olarak birçok ifli yapmay›
seven bir grubuz. Mesela ben, üniver-
site y›llar›nda evlendim. Bu nedenle
hem okuyor, hem de çal›fl›yordum.
Bu al›flkanl›k, daha önceki çal›flt›¤›m
flirketlerden de kaynaklan›yor. Ben 26
tane flirketin bütçesini yapar ve kon-
solidasyonunu ç›kar›rd›m. Proaktiflik,
ileriyi öngörmek ve gelece¤in önün-
de olmakt›r. ‹leriyi görerek plan›n›z›
ona göre yapman›z, ve harekete geç-
meniz demektir. Proaktif kavram›,
birçok firmalar taraf›ndan kullan›l›r.
‹flin odak noktas›n› belirlemek ve da-
ha genifl alana yay›lmak, ancak öngö-
rülerle olabilir. fiimdi biz diyoruz ki,
BASEL II gelecek ve kap›ya dayana-
cak. Bu bir öngörü ve proaktif bir ba-
k›fl aç›s›. Biz öngörülere dayal› dan›fl-
manl›k yap›yoruz. Çal›flt›¤›m›z firma-
lara BASEL II ve bütçeleme konusun-
da hizmetler sunduk ve onlar da bu-
nun faydas›n› gördü. 

Kiflisel olarak da proaktif bir 
insans›n›z galiba...
Proaktiflik bir rahats›zl›k olarak görü-
lebilir. Proaktif kifli, durdu¤u anda
ölür. Sürekli yeni fleyler yapamaz ve
yeni fikirler üretemezse yaflayamaz.
Proaktif insanlar sabit bir iflte çal›fla-
mazlar. Siz onu bir holdingin bafl›na
koysan›z bile o tatmin olmayabilir.
Proaktifler, sosyal sorumluluk anla-
m›nda da duyarl› insanlard›r. Ben de,
KOB‹’lerin gelifltirmeyi kendime sos-
yal bir sorumluluk alan› olarak seç-
tim. MÜS‹AD da ayn› misyonda oldu-
¤u için üye oldum.

KOB‹’lerin e¤itime
yaklafl›m› nas›l?
KOB‹’lerin ö¤renme h›z› çevresindeki
de¤iflim h›z›ndan daha az ise, onlar›n
yaflamas› zorlaflmaktad›r. Peki KO-
B‹’lerin h›z›n› çevredeki de¤iflim h›z›-
na eflit veya daha fazla olmas› nas›l
olur? Hiç düflünmeyin! Cevab› çok ba-
sit, çevreye uyum sa¤layarak. Bugün
çevreye uyum sa¤layamayan, dünkü
çözüm teknikleri ile bugünün prob-
lemlerini çözmeye kalkan KOB‹’lerin
yaflamlar› gittikçe zorlaflacak. Çevre-
sel de¤iflikliklere bakt›¤›m›zda, karfl›-
m›za KOB‹’lerle ilgili yeni mevzuatlar
ç›kmaktad›r. Uluslararas› ekonomik
iliflkilerde yaflanan geliflmeler, reka-
bet koflullar›ndaki h›zl› de¤iflme, tek-
noloji alan›ndaki yenilikler yan›nda
ekonomik faaliyeti düzenleyen kural-
lardaki de¤iflmeler, KOB‹’lerin per-
formans›n› etkilemektedir. Son dö-
nemde uluslararas› finans sisteminde
yo¤un olarak tart›fl›lmakta olan BA-
SEL II düzenlemesi, dolayl› olarak
KOB‹’leri çok  yak›ndan ilgilendir-
mektedir. Bir giriflimci, bilmedi¤ini
kompleks haline getirip onu giderme
yoluna gitmezse, onun ifli zorlaflacak.
Bugün BASEL II’nin reyting çal›flmala-
r›nda personel yönetimi önemli bir
faktör. Dolay›s›yla personel içinde de
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Ekonomi ve yönetim konular›nda bir-
çok dergi ve gazeteye makaleler ya-
zan Salim Çam’›n, “Ö¤renen Organi-
zasyonlar ve Rekabet Üstünlü¤ü” is-
minde yay›nlanm›fl bir kitab› var. Ayr›-
ca, “Bütçe Oluflturma ve Kontrol Sis-
temi” ile “Baflar›ya Giden Yol” isimli
iki kitab› bas›m aflamas›nda bu-
lunuyor.



e¤itim var. ‹flletmelere önerim flu; flir-
ketlerinin bir check-up’›n› ve gelece-
¤e yönelik swot analizini (Üstün ve
eksik olan yönlerini belirlemeleri) ya-
parak, bu do¤rultuda e¤itim eksiklik-
lerini tamamlamalar›. 

Proaktif Dan›flmanl›k olarak 
KOB‹’leri gelece¤e haz›rlamak
ad›na neler yap›yorsunuz?

ProAktif Dan›flmanl›k olarak  KOB‹’le-
re yönelik BASEL II’nin gerektirdi¤i
e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetlerini
sürdürmekteyiz. Bunlar;
• Bütçe Oluflturma ve Kontrol Siste-
minin kurulmas›
• ‹flletme ‹ç Süreçlerinin iyilefltirilmesi,
• Personel Yönetimi ve performans
sisteminin kurulmas›
• Stratejik Planlama -Yönetim, Ulus-

lararas› Pazarlara Girifl stratejileri
• Finansal Yönetim ve Risk Yönetimi
• Pazarlama-Sat›fl Faaliyetleri ve Müfl-
teri ‹liflkileri
• ‹flletmelerde Aç›k ‹letiflim
• Üretim Süreci-Malzeme Yönetimi
ve Tedarikçiler
• Muhasebe Yönetimi ve Uluslararas›
Muhasebe Standartlar›

Yeni hedefleriniz neler?
E¤itim, yönetim ve biliflim alan›ndaki
hizmetlerimizi gelifltirerek sürdür-
mek istiyoruz. Bununla birlikte 2010
y›l›na kadar sadece KOB‹’lere yönelik
bir meslek yüksek okulu, 2015’e ka-
dar da yine KOB‹’leri baz alan üniver-
site kurma plan›m›z var. Yani bir Bu-
siness Center oluflturma hedefin-
deyiz.
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KOB‹’leri gelece¤in rekabet ortam›-
na haz›rlamak için neler yap›lmal›?
• Durmak ve Düflünmek: Her ifli
kendileri yapmaya çal›flt›klar› için KOB‹
yöneticileri sürekli koflar bir durumda
oluyorlar. Bu yüzden de flirketlerini ku-
rumsallaflt›rma ve bilimsel bir temele
oturtma f›rsat›n› kaç›r›yorlar. Filozofun
dedi¤i gibi, ‘Düflünmek için durmak ge-
rekir.’ KOB‹ yöneticilerinin de, sadece
rutin peflinde koflmak yerine zaman za-
man flirketlerini nas›l gelifltirebilecekle-
rini ve kal›c› hale getireceklerini düflün-
meleri, tart›flmalar› gerekir. 
• Y›lda En Az 40 Saat E¤itim: Her
iflin bafl› e¤itim. Sene içinde bir giriflim-
cinin ve çal›flan›n›n kendisini güncelle-
yebilmesi için en az 40 saat e¤itim alma-
s› laz›m. Bunu formal bir e¤itimden
geçmifl olanlar için söylüyorum. Yapt›-
¤›m›z araflt›rmalara göre giriflimcilerimi-
zin yüzde 50’den fazlas› ilkokul mezu-
nu. Bu nedenle e¤er temel e¤itimden
yoksunsa kifli, önce onu 40 saat e¤itim
alacak konuma getirmek gerekir. On-
dan sonra da her y›l onu güncellefltir-
mek laz›m.
• ‹stiflare ‹çin Dan›flman: Bununla
birlikte d›fl kaynak kullan›m›na gitmesi,
yani istiflare mekanizmas›n› çal›flt›rmak
için dan›flmanl›k hizmetlerinden fayda-
lanmas› gerekir. 

KOB‹’lere Üç Öneri

Learning Organization System (L.O.S.) Dan›flmanl›k firmas›n›n da Efl Kurucusu olan Salim
Çam, MÜS‹AD Akademi’de oldu¤u gibi kurumlar› bir okula da dönüfltürebildiklerini söyledi.
Çam, MÜS‹AD E¤itim Komisyonu Baflkan Yard›mc›s› Ömer Serdar Yeflil’le birlikte,  MÜS‹AD
Akademi program›n› bitirenlere sertifikalar›n› verdi.



E¤itim Dan›flmanl›¤› Araflt›rmalar› Mer-
kezi (EDAM), Eylül 2000’de faaliyete
geçmifl genç bir dan›flmanl›k kuruluflu
olmas›na ra¤men Türkiye’de ilk defa uy-
gulamaya koydu¤u ‘STK Yönetici Yetifl-
tirme Program›’ ile ülkemizde önemli
bir aç›l›ma imza atm›fl oldu. Gelifltirdi¤i
programla EDAM, STK yöneticili¤ini
emeklilerin ve bir mesle¤i olmayanlar›n
ifli olmaktan ç›kar›p profesyonel yöneti-
cilerin ifli haline getiriyor. STK’lar›n e¤i-
timdeki rolü ve EDAM’›n gelifltirdi¤i
programa iliflkin merak ettiklerimizi
EDAM tak›m›ndan Alpaslan Durmufl,
Murat fientürk ve Veli Karatafl birlikte ce-
vaplad›. Sorular› cevaplama flekli bile
farkl› olan EDAM’›n cevaplar› flöyle;  

STK'lar›n toplumlar›n e¤itiminde
ve sosyal geliflmedeki rolü nedir?
Bu sorunuzu “STK’lar ne yap›yor?” diye
anlamak mümkün. Dolay›s›yla farkl› yak-
lafl›mlar ve pratik uygulamalar söz konu-
su olmakla birlikte bu soruya, “Çok de¤i-
flik alanlarda hizmet veriyorlar” diye kes-
tirme bir cevap verebiliriz. Bu de¤iflik
alanlar› hat›rlayacak olursak flu “anahtar
kelime”leri zikredebiliriz: E¤itim-ö¤re-
tim, kültür, yard›mlaflma, dayan›flma,
hemflehrilik, çevre, sa¤l›k, hukuk, bilim,
sanat, siyaset, araflt›rma, spor, çocuk,
gençlik, aile, kad›n, yay›n, iletiflim, cami,
okul, iflçi, iflveren, esnaf, mimar, mühen-
dis, avukat, doktor, eczac›, akademis-
yen, ö¤retmen, imam, mezunlar, güçlen-

dirme, yetimler, yafll›lar, özürlüler,
emekliler, zararl› al›flkanl›klar› önleme,
hayvanlar› koruma, ormanlar› ve bitkileri
koruma, ahlâk, davet…
Günümüz Türkiye’sinde bu say›lan alan-
lar›n hemen hepsinde vak›f, dernek, sen-
dika, birlik, federasyon, konfederasyon,
platform vb. örgütlenmeler, kurum ve
kurulufllar birer “sivil toplum kuruluflu”
olarak çal›flmakta, hizmet üretmektedir-
ler. Bu hizmetlerini ders, seminer, kon-
ferans, aç›k oturum, yaz okulu, okuma
grubu gibi çeflitli formatlarda ve internet,
matbu yay›m, CD/VCD vb. dijital yay›m
gibi de¤iflik platformlarda sunan STK’lar
önemli bir ifllevi icra etmektedirler.

Ülkemizde STK örgütlenmesi
yeterli seviyede mi ve toplumumuzun
e¤itiminde etkili mi?
Bireylerin kendilerinden kaynaklanan
iradelerine dayanma anlam›nda “birey-
sel” ve d›flsal herhangi bir muharrik ol-
maks›z›n tamam›yla içsel (imanî/vicda-
nî/insanî) olmak anlam›nda “sivil inisiya-
tif”lere müstenit olarak geliflen STK’lar›n
bahsedilen e¤itim çal›flmalar›n›n benzer-
leri dünden bugüne hep olmufltur. As-
hâb-› Suffa’dan Nizamiye Medresesi ön-
cesine kadarki e¤itim kurumlar›n›n ta-
mam›na, Baciyan-› Rûm’dan, Âhiyân-›
Rûm’dan loncalara, tekkelerden orduya

STK’lar Toplumu,
EDAM, STK’lar› E¤itiyor
Sivil Toplum Kurulufllar› (STK), yayg›n e¤itim yoluyla toplumun e¤itiminde önemli görevler üstleniyor.
EDAM da, gelifltirdi¤i, ‘STK Yönetici Yetifltirme Program›’ ile STK yöneticili¤ini emeklilerin ve bir
mesle¤i olmayanlar›n ifli olmaktan ç›kar›p, profesyonel yöneticilerin ifli haline getirecek e¤itimler 
vererek, Türkiye’de bir ilke imza att›. 
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EDAM taraf›ndan Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen, ‘STK Yöneticisi Yetifltirme
Program›’n›n ilk uygulamas› 1 Nisan - 26 Haziran 2005 tarihlerinde gerçeklefltirildi. 



kadar bütün alanlar bu flekilde dolduru-
lagelmifltir.  Günümüzde dahi böyledir.
Ancak birtak›m yasal engeller hem
STK’lar›n serpilmesini engellemekte,
hem de STK’lar›n hizmetlerine mani ol-
maktad›r. E¤itim alan›ndan örneklersek
“tevhid-i tedrisat” konusunun yanl›fl yo-
rumlanmas›ndan kaynakland›¤›n› dü-
flündü¤üm bir engelleme var; oysa “de-
netleme konusunun düzenlenme-
si”nden ibaret bir yorumlama “tevhid-i
tedrisat” için kanaatimce kâfidir. Ayn›
flekilde ideolojik ve dogmatik tutumlar,
tarihî kavgalar, bireysel yeterlilikler/ye-
tersizlikler de bu alan›n geliflmesini en-
gelleyebilmektedir. STK’lar›n örgütlen-
mesi ve toplumumuzun e¤itimine katk›
sa¤lamas› noktas›ndaki di¤er s›k›nt›lar›
genel yönetim sorunlar›, dar bak›fl aç›la-
r›, s›n›rl›l›klar, inhisarc›l›klar, çeflitlili¤e
kapal›l›k, zihinsel engeller, günü kurtar-
ma telâfl›, kimlik sorunundan kaynakla-
nan kuflkucu ve içe kapan›k yaklafl›mlar,
modelleme eksikli¤i, paylafl›mc› olama-
mak, hukûkî mevzuat› bilmemekten
kaynaklanan ürkeklik ve çekinceli bak›fl
aç›lar›, stratejik planlama yoklu¤u, her
fleyi yapmaya çal›flmaktansa eksik b›rak›-
lan noktalar› keflfedip boflluklar› doldur-
ma ve bir yaraya merhem olma duygu-
sunun fazla yer etmemifl olmas›, üst pro-
jeleri birlikte gerçeklefltirme anlay›fl›n›n
ve al›flkanl›¤›n›n maalesef olmamas› gibi
bafll›klarda özetlemek mümkün. Ancak

tüm olumsuzluklara ra¤men STK’lar›n
örgütlenme s›k›nt›lar›n› giderme yolun-
da gösterdikleri gayretlere, alanlar›n› ge-
niflletme çabalar›na ve uygulad›klar› e¤i-
tim-ö¤retim programlar›na tan›k oluyo-
ruz.

STK Yönetici Yetifltirme Program› ha-
z›rlama gerekçeniz neydi, ilk uygula-
madan nas›l bir sonuç ald›n›z ve ko-
nuyla ilgili yeni hedefleriniz neler?
Uzun y›llard›r STK’larda çal›flan kifliler ya
emekli, ya da yapacak bir fleyi olmayan
kifliler olarak alg›land› ve ço¤u kez hem
maddî kaynaklar, hem de insan kaynak-
lar› verimli ve etkili bir biçimde kullan›-
lamad›. Toplumun üretti¤i maddî ve
manevî de¤erler tam anlam›yla ihtiyaçl›-
s›na ulaflt›r›lamad›. Elbette bu durumun
birçok nedeni var. STK’larda hâlihaz›rda
yetiflmifl yönetici eksikli¤inin olmas› bu
nedenler aras›nda say›labilir. STK Yöne-
ticisi Yetifltirme Program› bu yönetici
bofllu¤unun doldurulmas›, STK’lar›n yö-
netim sorunlar›n›n çözülmesi, temel yö-
neticilik becerilerine sahip kiflilerin ye-
tifltirilmesi için haz›rlanm›fl bir e¤itim
program›d›r.

STK Yöneticisi Yetifltirme Program›’n›n
ilk uygulamas› 01 Nisan - 26 Haziran
2005 tarihlerinde gerçeklefltirildi. ‹lk
programa yüzden fazla STK gönüllüsü
ve yöneticisi baflvurdu. Yap›lan mülâ-

katlardan sonra 14 kat›l›mc› programa
bafllamaya hak kazand›. Programa Yay-
g›n E¤itim ve Kültür Derne¤i, Han›mlar
E¤itim ve Kültür Vakf›, ‹ktisadî Giriflim
ve ‹fl Ahlâk› Derne¤i, Hukukçular Der-
ne¤i, Kad›n Koordinasyon Merkezi,
Gökkufla¤› Kad›n Platformu, ‹nsani Yar-
d›m Vakf›, Çevre ve Kültür Kurulufllar›
Dayan›flma Derne¤i, Mimar ve Mühen-
disler Grubu ve Tüketiciler Birli¤i’nin
yöneticileri kat›ld›lar. Kat›l›mc›lar prog-
ramda birçok konuda teorik bilgi edin-
diler ve bu bilgileri kendi STK’lar›nda
uygulama imkân› buldular. Ayr›ca özel-
likle e¤itim veren isimler uzun y›llar
STK’larda görev yapm›fl kiflilerden olufl-
tu¤u için kat›l›mc›lar bu kiflilerin tecrü-
belerinden istifade etme imkân› buldu-
lar. Zihinleri meflgul eden önemli konu-
lar›n tart›fl›ld›¤› programda kat›l›mc›lar;
Deniz Feneri Derne¤i, Tüketciler Birli-
¤i, ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›, MÜS‹AD,
MAZLUMDER, Gönül Kufla¤› ve ‹G‹AD
gibi STK’lar› ziyaret ettiler. Teorik bilgi-
lerin yan› s›ra ziyaret edilen STK’n›n il-
gili konuda yapt›¤› çal›flmalar incelendi.
Böylece kat›l›mc›lar toplumsal alanda
önemli faaliyetler yapan STK’lar› tan›d›-
lar ve ifl birli¤i için ilk ad›m› atm›fl oldu-
lar. 

Bundan sonra STK Yönetcisi Yetifltirme
Program› güz ve bahar dönemleri ol-
mak üzere y›lda iki kez uygulanacakt›r.
STK Yöneticisi Yetifltirme Program›,
Güz 2005 dönemi 11 Kas›m’da bafllaya-
cak ve 06 Ocak 2006 tarihinde son bula-
cakt›r. Bununla birlikte STK Yöneticisi
Yetifltirme Program›’n›n ilk uygulamas›-
na kat›lan STK temsilcileri ile ayda bir
kez olmak üzere çeflitli konularda atöl-
ye çal›flmalar› yap›lacakt›r. Her ay farkl›
bir STK’da gerçeklefltirilecek olan atöl-
ye çal›flmalar›n›n ana gündem maddesi
tecrübelerin paylafl›m› olacakt›r. Böy-
lece kat›l›mc›lar›n iletiflimi sürdürerek
bilgi ve tecrübe paylafl›m›n› art›rmalar›
sa¤lanacakt›r.
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‹lk programa kat›lan 14 kifliye sertifikalar› verildi. Bundan sonra program; güz ve bahar
dönemleri olmak üzere y›lda iki kez uygulanacak. Buna göre, güz 2005 dönemi 11 Kas›m’da
bafllad› ve 06 Ocak 2006 tarihinde son bulacak.



Özel dershaneler ilk olarak 1965’te ç›-
kart›lan 625 say›l› yasa ile kanuni güven-
ce alt›na al›nd›. O günden bu güne çeflit-
li badireler atlatarak gelen bu kurumlar,
kimine göre veliyi hortumlama mekaniz-
mas›na dönüfltü, kimine göre de bir ihti-
yac›n gere¤i olarak hayat›m›zdaki yerini
ald›. Peki bunun hangisi do¤ru? Dersha-
nelerin e¤itim sistemini tamamlayan bir
unsur oldu¤unu belirten Eksen Dersha-
neleri Genel Koordinatörü Hüseyin Kor-
kut, dershanecilikle ilgili sorular›m›z› ce-
vaplad›;

Öncelikle Eksen Dershaneleri 
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Eksen Dershaneleri, 1992 y›l›nda Ça¤la-
yan’da befl derslikli bir alanda ‹VEM
ad›yla ö¤retime bafllad› ve iki y›l sonra
EKSEN ismini alarak Mecidiyeköy’deki
binas›na geçti. Eksen Dershaneleri, Ka-
lem A.fi olarak bir araya gelen insanlar›n
oluflturduklar› bir özel ö¤retim kurumu-
dur. Halen  ikisi Mecidiyeköy’de, di¤er-
leri de Esenler ve Sultanbeyli’de olmak
üzere ‹stanbul’da dört flubesi bulunmak-
tad›r. Bunlarla birlikte gerek Eksen Ya-
y›nc›l›k dokümanlar›n› ve gerekse Eksen
sistemini kullanan Anadolu’da on tane
Eksen ad›yla faaliyet gösteren özel ö¤re-
tim kurumlar› bulunmaktad›r. Eksen Ya-
y›nc›l›k olarak da Türkiye’de yüzlerce

dershaneye kaynak haz›rl›yoruz. Eksen
Dershaneleri olarak kitlesel baflar›y› ön-
celiyoruz. Bize gelen her ö¤rencinin
do¤ru hedefler belirlenmesi durumun-
da baflar›l› olabilece¤i gibi bir düflünce-
den hareketle ö¤retim programlar›m›z›
ve sistemimizi kurguluyoruz. Ö¤renciyi
tan›yarak, kapasitesini, birikimini ölçe-
rek do¤ru yönlendirmelerle baflar›ya
ulaflabilmelerine katk› sa¤l›yoruz. Bu-
nun sonucu olarak da baflar› ortalamala-
r›m›z yükseliyor. fiunu herkesin kabulle-
nece¤i bir sistem kurgulamaya çal›fl›yo-
ruz ve bunda da baflar›l› oldu¤umuz söy-
lenebilir; “Eksen’e gelen her ö¤renci üst
düzeyde bir ilgi bulur ve kendi içinde

gözle bir geliflim gösterir.” Bu düflünce
bizim için önemli zira bunun bir hak ol-
du¤unu düflünüyoruz. Öyle ki kazana-
mayan ö¤renciler bile, “Evet gereken
her fley yap›ld›” diyebilmelidir. Bunu
önemsiyoruz. Velileri de bu sürecin içi-
ne sokarak ö¤rencinin baflar›s›na katk›
sa¤layabilece¤i bir duruma getiriyoruz.
En büyük farkl›l›¤›m›z da bu olsa gerek.
Tüm kurumlar›m›z› aileler benimseye-
rek bir güven ortam› olufluyor. Elbette
ücret flartlar›m›z ve ödeme koflullar›m›z
da aileleri yormayacak flekilde düzenli-
yoruz. ‹yi bir e¤itim ille de pahal› al›na-
cak diye bir flart yok. Biz bunu herkese
gösteriyoruz.

Ö¤retim, Dershaneyle
Tamamlan›yor
Dershanelerin e¤itim sistemini tamamlayan bir unsur oldu¤unu belirten Eksen Dershaneleri Genel
Koordinatörü Hüseyin Korkut, “Birçok ö¤renci bilgi altyap›s›n› dershanelerde tamaml›yor. Bunu görmezden
gelmemek gerekir” dedi. Her sektör gibi dershanecilikte de suiistimaller olabilece¤ine dikkat çeken
Hüseyin Korkut, bunun önüne geçebilmek için, ÖZKUR-B‹R çat›s› alt›nda teflkilatland›klar›n› kaydetti.
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Türkiye’deki dershanecilik sistemi,
baz›lar›n›n iddia etti¤i gibi gelinen
noktada veliyi hortumlamaya m›
dönüfltü?
Dershanecilik sistemi veliyi hortumlama-
ya dönüfltü genellemesini do¤ru bulmu-
yorum. Her iflleyifl insan› sömüren bir
duruma dönüflebilir. Olmas› gereken-
den pahal› ürün satanlar var diye mar-
ketçilik sistemi sömürüye dönüfltü di-
yebilir miyiz? Durumu önce flöyle orta-
ya koyal›m. Mevcut e¤itim-ö¤retim sis-
teminde s›k›nt›lar var. Ö¤rencilerin gi-
rece¤i s›navla karfl›laflt›¤›nda ald›klar›
e¤itim yeterli de¤il ve özel ö¤retim ku-
rumlar› bu aç›¤› kapat›yor. Ö¤rencinin
ihtiyaç duydu¤u bilgi birikimi ço¤u za-
man dershanelerden al›n›yor, bu da bir
baflka gerçek. 

Ö¤renciler ister özel okuldan isterse
devlet okulundan mezun olsun eksik-
liklerini s›nava yo¤unlaflm›fl dershane
sistemlerinde tamaml›yor. Okullar›n en
iyi ö¤rencileri için de durum böyle. Al-
d›klar› e¤itimin kalitesinin yüksek ol-
mas› bu ihtiyac› ortadan kald›rm›yor.
Bu düzeydeki ö¤renciler yüksek puan-
la ö¤renci alan yerleri tercih ettikleri
için çok küçük puan farklar›yla bölüme
girebiliyorlar. Bir soru fazla yapmakla
binlerce ö¤rencinin önüne geçiyorlar.
Sonuçta kontenjanlar ciddi anlamda
artmad›¤› halde, s›nava giren ö¤rencile-
rin say›s›nda art›fllar var. Bu durumda
puanlar da gitgide yükseliyor. Bir önce-
ki y›l baflar›l› olamayan ö¤renci ertesi
y›l daha yo¤un bir çal›flma program›yla
yüksek puan almaya gayret ediyor. Üni-
versite kontenjanlar› ve s›nava giren
ö¤renci say›s› bu düzeyde seyretti¤i sü-
rece üniversiteye giriflin kolaylaflmas›
mümkün görünmüyor. Sonuçta mate-
matik bu! Üniversite giriflinde mutlak
suretle kriterler koyacaks›n›z ki belli sa-
y›da ö¤renci alas›n›z.  Dershaneler bu
durumun sorumlusu de¤il, sonucudur.
Asl›nda bize göre dershaneleri e¤itim

sisteminin içinde bir unsur olarak ka-
bul edip, verimliliklerini artt›rman›n
yollar›n› aramak gerekir. Yani bizim
e¤itim sistemimizin içinde ö¤renci kat-
k› sa¤layacak bir unsur da dershaneler-
dir demek flart. Geliflmifl ülkelerde de
özel e¤itim kurumlar› güçlendirilerek
toplum için en verimli düzlemde tutu-
luyorlar.

O halde bunun bir sömürüye dönüflme-
mesi için ne yapmak gerekir onu düflü-
nelim. Biz mesleki örgütlenmelerin iç
denetim mekanizmalar›n› oluflturmas›n›
önemsiyoruz. Bununla birlikte Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› da bu kurumlar› denetli-
yor. Aileler rasgele kurumlara çocuklar›-
n› göndermezlerse, kurumlar hakk›nda
genifl çapl› bir araflt›rma yap›p, e¤itim
çevrelerine dan›fl›rlarsa k›smen de olsa
sömürüden uzaklaflabilirler. Sonuçta
buralar ticari kurumlar ve sömürü tama-
men ortadan kalkmaz. Çok ucuz fiyatla
çocu¤unuzu bir dershaneye göndermifl
olabilirsiniz ama gere¤ini yerine getiren
bir kurum de¤ilse yine sömürülmüfl ola-
caks›n›z. Biz ÖZKUR-B‹R adl› yap›lanma-
m›zla bu iç denetimin altyap›s›n› olufltu-
ruyoruz. Hiç olmazsa üye kurumlar›m›z
içinde bunun görüflmelerini fikir al›flve-
rifllerini yap›yoruz.

Problemin çözümüne yönelik 
önerileriniz ve Eksen Dersaneleri
olarak yeni hedefleriniz neler?
Dershanecilik; ö¤rencinin, velilerin, ö¤-

retmenlerin ve kurum iflletmecilerinin
içinde oldu¤u büyük ve hassas bir süreç.
Bir ö¤rencinin geliflimine katk› sa¤la-
mak ayn› zamanda büyük bir sorumlu-
luk anlay›fl›n› gerektiriyor. Eksen Ders-
haneleri, bu sorumlulu¤u ticari alg›lay›fl-
lara kurban etmez. Bir insan›n hayat›na
katk› sa¤lamak ayn› zamanda bir dünya-
n›n inflas›na da mütevazi bir katk› sa¤la-
makt›r bize göre. Mesleki örgütlenme-
ler, üye kurumlar› belli ölçülerde denet-
leyebilecek duruma gelirlerse veliler
için önemli veriler oluflturabilirler. Bafla-
r›l› ö¤renciler mevcut rekabetten de fay-
dalanarak oldukça düflük ücretlerle ve
hatta  burslar alarak ö¤retim alabilirler.
Baflar› her zaman ödüllendirilmektedir.
Veliler bu uygulamalar› takip edebilirler-
se büyük kolayl›klar elde edebilecekler-
dir. Veliler bilinçlendi¤i ölçüde sömürü-
ye dönüflebilecek uygulamalar›n da
önüne geçilebilir. E¤itim üzerinden tica-
ri kurumlar›n oluflturulmas› elbette çok
kolay de¤il. Ama bir sorunun afl›lmas›na
katk› sa¤lad›klar› ölçüde bu kurumlar
varl›¤›n› devam ettirecek. Bu sayede bir-
çok ö¤renci bilgi altyap›s›n› dershane-
lerde tamaml›yor. Bunu görmezden gel-
memek gerekir. Eksen Dershaneleri her
türlü e¤itim-ö¤retim uygulamas›n› aile-
lerle paylaflarak güven sa¤lamaya özen
gösteriyor. Zamanla bu ifli özenerek ve
gere¤ini yaparak çal›flan kurumlar ayak-
ta kalacakt›r. Bana kal›rsa veli ay›rt edici
olmal›d›r. Onlara çok ifl düflüyor.
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Bu yaz›da, çeflitli ülkelerde uygulanmakta
olan bafll›ca din e¤itimi modelleri, bunla-
r›n seçimini gerektiren özel durumlara da
iflaret edilerek sunulmaya çal›fl›lacakt›r.
Bu inceleme, devlet okullar› boyutunda
yap›lm›fl olup ilk ve orta okullar düzeyini
kapsamaktad›r. 

Devlet okullar›ndaki din e¤itimi üzerinde
yap›lacak bir de¤erlendirme, öncesinde
flu tespiti gerektiriyor: Devlet okullar›
(public school), 18.yy’dan itibaren de¤i-
flen toplum ve devlet yap›lar›na paralel
olarak ortaya ç›km›fl olup sanayi toplum
yap›s›n›n do¤al bir sonucudur. E¤itimin
bir devlet organizasyonu haline gelmesi
sürecinde, dinin okul programlar›nda yer
almas›nda çeflitli etkenler rol oynam›flt›r.
Eskiden din e¤itimi, e¤itim sisteminin tü-
müne rengini veren genel unsur iken
modernite ile bu etkinin yitirilmesine pa-
ralel olarak din ö¤retimi de derslerden
bir ders haline gelmifltir. Ülkelerin e¤itim
sistemlerinde dine yer verme düzeyi ve
fleklinin belirlenmesi konusunda kendile-
rine ait özel durumlar›n belirleyici oldu¤u
görülmektedir. Bu kapsamda özellikle flu
hususlar› din e¤itimi modellerinin flekil-
lenmesinde etkin olan faktörler olarak
zikredebiliriz:

Dine Bak›fl: Dinle ilgili tasavvurlar bera-
berinde bir dünya görüflü de getirdi¤in-
den dine bak›fl, genel anlamda insan gö-
rüflü ve bilgi anlay›fl› üzerinde etkili ol-
makta, dolay›s›yla nas›l bir insan
yetifltirilece¤i, hangi bilginin ö¤re-
tilece¤i konusunda belirleyici ol-
maktad›r. 

Toplumsal, Dinî ve Kültürel
Yap›: Bir ülke insanlar›n›n dini ve
kültürel özellikleri itibariyle homo-
jenlik veya çeflitlili¤i de seçimde et-
kili olmaktad›r. Çokkültürlü top-
lum yap›s›, din e¤itim/ö¤retim mo-
delinin flekillenmesinde önemli bir
belirleyicidir. Buna ilave olarak ge-
nel anlamda bir ülkenin kültürü
dinle s›k› bir iliflki içerisinde ise bu
ülkedeki e¤itimde dine verilen de-
¤er ve yer ile, dinin toplum veya
politik sistem taraf›ndan tamam›y-
la kifliye özel görüldü¤ü ve toplum
içine tafl›nmas›n›n olumsuz karfl›land›¤›
bir ülkedeki durum birbirinden farkl› ola-
cakt›r. Yine dini gruplar›n organize oldu-
¤u ve buna ba¤l› olarak da özel okullafl-
man›n fazla oldu¤u toplumlardaki ile
devlet okullar›n›n a¤›rl›kta oldu¤u bir ül-
kedeki uygulama ayn› de¤ildir. 

Devlet ve Yönetim Anlay›fl›: Bireyler
ve toplumdan sonra devletin de dini ha-
yata ve dini gruplara bak›fl› etkili olan bir
faktördür. Devletin resmi bir dini olup ol-

mamas›, din-devlet iliflkilerinde belirlenen
model, dinle ilgili konular›n düzenlenme
flekli, yönetim anlay›fl›n›n bireye ve toplu-
ma yaklafl›m›, insanlar›n dini ö¤renme ve
yaflama durumunun ne derece bir özgür-
lük alan› olarak görüldü¤ü gibi hususlar
sistemin belirlenmesinde etkilidir.

Dünyada Uygulanan
Din E¤itimi Modelleri
Eskiden din e¤itimi, e¤itim sisteminin tümüne rengini veren genel unsur iken, modernite ile bu
etkinin yitirilmesine paralel olarak, din ö¤retimi derslerden herhangi bir ders haline geldi. 
Devlet okullar›nda verilen din e¤itimi, belirli bir dini ö¤retmeyi esas almak ya da almamak fleklinde
temelde iki yaklafl›m göstermektedir. Ülkelerin uygulad›klar› modellerin, kendi flartlar›na göre, bu iki
temel yaklafl›mdan birine veya di¤erine yak›n durdu¤u söylenebilir.
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‹talya’da okullardaki din ö¤retimi Vati-
kan’la yap›lan bir anlaflma ile devlet ta-
raf›ndan güvence alt›na al›nm›flt›r ve
anaokulundan, lise kademesine kadar
ö¤retim program›nda H›ristiyanl›k ö¤re-
timi olarak yer almaktad›r. ‹ngiltere’de
ise din e¤itimi müfredat program›, yerel
topluluklar›n sorumlulu¤u alt›ndad›r. Bu
konudaki yasa, müfredat›n dinî cemaat-
lerin, yerel politikac›lar›n ve ö¤retmen-
lerin kat›lacaklar› yerel bir toplant›da
belirlenmesini öngörmektedir. 



Dolay›s›yla örgün e¤itimde din dersinin
yer al›fl flekline dair modellerin e¤itim
aç›s›ndan teknik bir konu olmaktan çok,
bir iliflkiler a¤›na dayanan formüller ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Bu noktada her
ülkenin kendi tarihsel, siyasal ve top-
lumsal yap›s›na göre farkl›l›klar› bulun-
maktad›r. Din e¤itimi konusunda bir ül-
kenin devlet okullar›nda uygulad›¤› mo-
deli ele al›rken bunu, o ülkenin genel
e¤itim sisteminden de ba¤›ms›z düflün-
memek gerekir. Devlet okullar›nda ter-
cih edilen din e¤itimi modeli, genel an-
lamda di¤er din e¤itimi imkânlar› ile bir-
likte düflünüldü¤ünde anlaml›d›r. 

Uygulanan Bafll›ca 
Modeller
Din e¤itiminde dünyada uygulan-
makta olan bafll›ca modeller ise
flöyle:
1. Confessional yaklafl›m› esas alan
model (Din e¤itimi yaklafl›m›)

a. Tek dinli model
b. Paralel tek dinli 
(Partikülaristik) model

2. Non-confessional yaklafl›m› esas
alan model: (Dinler hakk›nda ö¤retim
yaklafl›m›)
Devlet okullar›nda verilen din e¤itimi,
belirli bir dini ö¤retmeyi esas almak, ya
da almamak fleklinde temelde iki yakla-
fl›m göstermektedir. Din e¤itimi sahas›n-
da bu anlam› ifade için art›k yerleflik ola-
rak kullan›lmaya bafllayan kavram “con-
fessional/non-confessional” kavramlar›-
d›r. Kelime, H›ristiyanl›ktaki günah itira-

f›ndan gelen dini samimiyet ve ba¤l›l›¤›n
amaçlan›p amaçlanmamas›n› ifade et-
mektedir. Ülkelerin uygulad›klar› model-
ler, kendi flartlar›na göre bu iki temel
yaklafl›mdan birine, ya da di¤erine yak›n
bir durufla sahip olduklar› söylenebilir.

1- Confessional Yaklafl›m› 
Esas Alan Model:
Confessional yaklafl›m, belli bir dini ö¤-
renmeyi, inanç olarak ona ba¤lanmay› ve
onun inanan› olmay› amaçlayan din e¤i-
timi yaklafl›m›d›r. Asl›nda bu, geleneksel
anlamdaki din e¤itimi yaklafl›m›d›r. Dev-
let okullar›nda confessional yaklafl›mda
din e¤itimi verilmesi, birbirinden farkl›
iki flekilde gerçekleflmektedir. 

Tek dinli modelde tek bir din kabul edi-
lir ve e¤itim sistemine yans›t›l›r. Örne¤in
Kuzey ‹rlanda’da din e¤itimi, devlet yar-
d›m› alan bütün okullarda H›ristiyanl›k
e¤itimi olarak bulunmas›n› gerektirir.
‹çeri¤ini mevcut dört as›l kilisenin tem-
silcileri belirler. Okullar isterlerse buna
ilaveler yapabilirler. ‹talya’da okullardaki
din ö¤retimi Vatikan’la yap›lan bir anlafl-
ma ile devlet taraf›ndan güvence alt›na
al›nm›flt›r ve anaokulundan lise kademe-
sine kadar ö¤retim program›nda H›risti-
yanl›k ö¤retimi olarak yer almaktad›r.
‹ran’da ise tek dinli model uygulanmak-
la birlikte müfredattaki di¤er konularda
da dini bak›fl göz önünde bulundurul-
mufl, program›n bütünü ö¤rencilerin di-
ni inançlar›n› kuvvetlendirecek flekilde
düflünülmüfltür. ‹srail de tek dinli mode-

li esas almakla birlikte ilginç bir okul çe-
flitlili¤ine de sahiptir. -Di¤er Arap Müslü-
man ve H›ristiyan az›nl›klar›n e¤itimi
farkl› olmak üzere- ‹srail’de devlet okulu
sistemi, lâik ve dini olarak iki alana bö-
lünmektedir. Laik okullarda da din e¤iti-
mi yer almakla birlikte verilen din e¤iti-
minin düzeyi ve genel okul kültürü bak›-
m›ndan bu okullar birbirinden ayr›l›r. 
Tek dinli model özellikle flu aç›dan elefl-
tirilmektedir: Demokratik de¤ildir, bafl-
ka dinlerin mensuplar›na hizmet ihtiya-
c›n› karfl›lamakta yetersizdir. Bu model,
baflka din mensuplar›n›n kendi dini
prensipleri ve de¤er sistemleri çerçeve-
sinde çocuklar›n› e¤itme hakk›na yer
vermemektedir. 

Paralel tek dinli (particularistic) modele
gelince, bu model de ö¤rencilerin sade-
ce tek bir dini (kendi dinleri) ö¤renme-
lerini esas al›r. Bütün olarak okul sistemi
ise pek çok dini ihtiva eder; her bir ö¤-
renci bunlardan sadece birini al›r. Al-
manya ve Nijerya bu yaklafl›m›n en
önemli örnekleridir. Nijerya’da ülkenin
dini yap›s›na paralel olarak devlet okulla-
r›nda biri Müslümanlar, di¤eri de H›risti-
yanlar için iki ayr› din e¤itimi program›
vard›r ve içeri¤i dini gayelere yönelik ola-
rak haz›rlanm›flt›r. ‹srail’deki Arap okul-
lar› da ‹slam ve H›ristiyanl›k e¤itimi ver-
mektedir. ‹sviçre, Avusturya ve Belçi-
ka’da da bu model uygulanmaktad›r. Al-
manya, yaklafl›k yar› yar›ya nüfusa sahip
çift mezhepli (Protestan-Katolik) yap›s›-
na uygun olarak her ikisinin de ayr› ayr›
e¤itimini verebildi¤i bu modelin en
önemli savunucusudur. Anayasas›nda
din özgürlü¤ünü, birincisi vatandafllar›
devlete karfl› korumak, ikincisi de din
özgürlü¤ü için devlet taraf›ndan ortam
sa¤lanmas› olarak tan›mlayan Almanya,
bu özgürlük anlay›fl›n› din e¤itimine tafl›-
yarak bu modeli gelifltirmifltir. Buna göre
birinci ilke do¤rultusunda ö¤renciler ve
ailelerini devletin müdahalelerine karfl›
korumak amac›yla din e¤itimine devam
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etmek insanlar›n tercihine b›rak›lm›fl,
din e¤itimi ve ahlâk e¤itimi aras›nda se-
çim yapmak imkân› verilmifltir. ‹kinciye
göre de insanlar›n dini anlay›fllar›n› göz
önünde bulundurmak için, din e¤itimini
seçmesi durumunda Protestan din e¤iti-
mi, ya da Katolik din e¤itimini seçme im-
kân› verilmifltir. Di¤er din mensuplar› da
bulunduklar› yerlerde bu haklar› talep
edebilmektedir. Bölgelere göre farkl› yö-
nelifller olmakla birlikte devlet okullar›n-
daki din ö¤retiminde dini cemaatler
(Protestan, Katolik, Ortodoks, Müslü-
man, Yahudi) sorumludur. Devlet dene-
tim görevini üstlenmifltir; dersin pedago-
jik yönden iyi haz›rlan›p haz›rlanmad›¤›-
n› ve verilen dini ö¤retimin
içeri¤inin ülkenin demokratik
düzenine uygun olup olmad›-
¤›n› inceler. 

Din e¤itiminde paralel prog-
ram›n taraftarlar› böyle bir dü-
zenlemenin çeflitli inanç grup-
lar›na çocuklar› için dini e¤i-
tim imkân› verdi¤ini ifade
ederler. Çocuklar›n kendi dini
geleneklerini almalar› önem-
senir. Paralel program, ancak
dini geleneklerini iyi bilen ki-
flinin, kendi dininden yanl›fl, tek tarafl› ve
hoflgörüden uzak yorumlar ç›karmayaca-
¤›; dinini iyi ö¤renen insan›n baflka din-
den ve kültürden olan insanlarla dostluk
kurma, onlar›n inançlar›n› ö¤renme ve
karfl›l›kl› anlay›fl ve iflbirli¤i tesis etme
gayreti içinde olaca¤› kabullerine daya-
n›r. 
Bu model flu aç›lardan elefltirilmektedir:
i. Dini aç›dan çeflitlilik arzeden toplum-
larda devlet okullar›nda bu flekilde ayr›
ve di¤erlerini d›flar›da b›rakan dini prog-
ramlar, toplumun dini çizgiler do¤rultu-
sunda daha ileri seviyede ayr›lmas›na se-
bep olabilir. ii. Baz› durumlarda bu mo-
del çok say›da dini perspektife imkân ta-
n›mas› sebebiyle etkin olarak kullan›lma-
s› lojistik olarak pratik de¤ildir.

2- Non-confessional Yaklafl›m› 
Esas Alan Model:
Non-confessional yaklafl›m din hakk›n-
da ö¤renmeyi esas alan, belirli bir dinin
inançlar›n› benimsetmeyi amaçlamayan
ve genel anlamda dinler hakk›nda bilgi
veren din ö¤retimi yaklafl›m›d›r. Non-
confessional yaklafl›mda bir din ö¤reti-
mi anlay›fl›n›n ortaya ç›k›fl›nda çok fak-
törlü bir süreç etkili görünmektedir.
Çokkültürlülü¤e bulunan bir çözüm ol-
man›n yan› s›ra bir yönüyle de dini alg›-
lama ve yaflama biçimindeki de¤iflikli¤in
din e¤itimi sahas›na olan yans›mas›d›r.
Küreselleflme sürecinde kat› olan her
fleyin buharlaflmas› gibi dinin, dinî ço-

¤ulculuk ba¤lam›nda izafileflmesi, onun
özüne yönelik alg›lamadaki bir de¤iflim-
dir. Bu olgunun din e¤itimi sahas›nda
zihinlere yaklaflt›rd›¤› fikir, bütün dinle-
rin birlikte verilebilece¤i non-confessi-
onal bir din e¤itimi anlay›fl›d›r. Buna
karfl›n dinler, küresel sürecin yol açt›¤›
çevresel kirlenme, gelir da¤›l›m›nda
uçurumlar›n oluflmas›, fakirlik, açl›k vb.
olumsuzluklara karfl› tepki koymas› ve
çat›flmalar›n önlenmesindeki etkin gü-
cü sebebiyle bir yandan da vazgeçilmez
olmaktad›r. Bu durum, din dersinin be-
lirli amaçlar için kendisinden istifade
edilecek, daha çok e¤itimsel gayelerle
okul programlar›nda yer verilen bir ders
olmas› fleklinde kendisini göstermekte-
dir. 

Din alg›s›ndaki de¤iflmede, dinin birey-
selleflmesi de söz konusudur. Dinde bi-
reysel yorumlar›n etkinli¤i dinin bir bü-
tün teoloji olarak de¤il ferdin ihtiyaçlar›-
na hitap edecek flekilde ö¤retilmesi fikri-
ni vermektedir. Bunun ad› ‘dinden ö¤-
renme’dir. Non-confessional yaklafl›m da
dini ö¤renmeyi (learning religion) de¤il,
dinden ö¤renmeyi (learnin from religi-
on) esas almaktad›r. 

‹lk olarak ‹ngiltere’nin 1975’de uygula-
maya koydu¤u din hakk›nda ö¤renme
yaklafl›m› ‹sveç, Danimarka, Norveç, Ka-
nada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Afri-
ka’da ‹ngilizce konuflan ülkelerde ve

Kenya, Uganda, Tanzanya,
Gana ve Bostvana’da ayr›ca
Tayland ve Endonezya gibi
baz› Asya ülkelerinde takip
edilmektedir. 

Modelin ortaya ç›kt›¤› ‹ngiliz
toplumunda sekülerlik, top-
lumsal hayatta belirgin bir
unsur olarak artmaktad›r.
Laik, ço¤ulcu liberal demok-
rasiye sahip ‹ngiltere, di¤er
Avrupa ülkelerine oranla da-
ha çokkültürlü bir toplum-

sal yap›ya sahiptir. Geleneksel confessi-
onal yaklafl›mdaki H›ristiyanl›k e¤itimi-
nin genel anlamda din e¤itimi aç›s›ndan
verimsiz ve baflar›s›z bulunmas› bir aray›-
fl› bafllatm›fl, önce fenomenolojik, ard›n-
dan yorumlay›c› din e¤itimi yaklafl›mlar›
fleklinde bu model kendini de¤ifltirmifl,
gelifltirmifltir. ‹ngiltere’de uygulanan din
e¤itimi modelinin ayr›nt›lar› ise flu flekil-
de: Yasa gere¤i tüm ö¤renciler din e¤iti-
mi almal›d›r. Din e¤itimi yasada toplu
ibadet olarak adland›r›lan baflka bir zo-
runlu aktivite ile iliflkilendirilmifltir. Ebe-
veynler isterlerse çocuklar›n› hem din
e¤itiminden, hem toplu ibadetten veya
her ikisinden al›koyabilirler. Ö¤retmen-
ler de bütün bunlardan çekilebilirler.
Din e¤itimi müfredat program› yerel
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topluluklar›n sorumlulu¤u alt›ndad›r. Bu
konudaki yasa, müfredat›n dini cemaat-
lerin, yerel politikac›lar›n ve ö¤retmenle-
rin kat›lacaklar› yerel bir toplant›da belir-
lenmesini öngörmektedir. fiu an bu fle-
kilde oluflturulmufl 100’ün üzerinde ye-
rel müfredat program› haz›rlama birimi
bulunmakta olup bunlar ‘üzerinde anla-
fl›lm›fl müfredat’ (agreed syllabus) adl›
dokümanlar› haz›rlamakla yükümlüdür-
ler.

Non-confessional yaklafl›mdaki din
e¤itimi uygulamalar› flu aç›lardan
elefltirilmektedir: 
i. Çok dinli yaklafl›m temsil edilen dinler-
den birinin hakim olmas› riskini berabe-
rinde getirir. ii. Bu yaklafl›m dini ço¤ul-
culu¤a karfl› en iyi çözümün sentezci kri-
tisizm (syncretism) oldu¤u fikrini verir,
ki bu görüfl temsil edilen dini gruplar ta-
raf›ndan itiraz konusudur. iii. Gençleri
henüz belli bir yaflta hem inançlar›n›n sa-
d›k birer üyesi olmak, hem de di¤er din-
leri ö¤renerek onlar› olgun bir flekilde
karfl›lamak durumunda b›rakarak ifllerini
zorlaflt›rmaktad›r. Baz› bilim adamlar›,
çok dinli bir içeri¤in uygulanmas›ndan
evvel, çocu¤un dini tecrübelerine, ka-
bullerine ve dini geliflimine odaklan›lan
bir geliflim ve olgunlaflma dönemi b›ra-
k›lmas› konusunda ›srarl›d›r. iv. Bu yak-
lafl›m sebebiyle nihayetinde
çocuk ken-
di dini

hakk›nda pek az fley ö¤renecektir. Çün-
kü içerik, baflka konular›n ilave edilme-
siyle çok hafifletilmifl, seyreltilmifl flekil-
de sunulur. v. Dinlerin kurucular›n›,
sembollerini, bayramlar›n›, pratiklerini,
ibadetlerinin dinin ruhu ve özü olarak
görülmesi gibi bir yanl›fl anlamaya sebe-
biyet vermektedir. As›l önemli olan ha-
yat, hayat›n kökeni ile ilgili temel soru-
lar, bu dünya hayat› ve bunun ötesinde-
ki ahiret hayat›na dair sorular, çocukla-
r›n dünyas›n› merkeze alarak ve kiflili¤in
geliflimine katk› sa¤layacak flekilde soru-
lamamaktad›r.

Karfl›laflt›rma ve Sonuç
Özellikle Avrupa Birli¤i ülkelerinde uy-
gulanan flekilleriyle bu iki model aras›n-
da flöyle bir karfl›laflt›rma ve de¤erlendir-
me yapmak mümkündür:

Temel hareket noktalar› aç›s›ndan:
Confessional yaklafl›m›n di¤er dinlere de
yer veren paralel uygulamas› ve non-
confessional yaklafl›m›n her ikisi de ülke-
lerin demokratik ve dini-kültürel aç›dan
demografik yap›lar›na ba¤l› olarak okul-
larda çokkültürlülü¤e karfl› gelifltirilen
modellerdir. Din e¤itiminin confessional
olarak yap›ld›¤› yerlerde fertlerin din ba-

k›m›ndan özgürlü¤ü temel hareket
noktas›d›r. Dinlerin
toplu anlat›-
m›nda ob-

jektif bir yaklafl›m›n mümkün olmad›¤›-
na inan›l›r. Dine karfl› isteksizlik, kay›ts›z-
l›k, ilgili olmama anlam›nda pasif bir hofl-
görüdense, her dinin ciddi ve eflit bir fle-
kilde onayland›¤› bir ortamda güçlü ve
aktif bir hoflgörü tercih edilmektedir.
Dolay›s›yla teoloji temeline dayanan bir
yaklafl›m›n hoflgörüye daha iyi hizmet
edece¤i düflünülür. Ancak bir s›n›ra ka-
dar sa¤lanabilecek dinin tarafs›z anlat›m›
ad›na, e¤itimin çocuklar›n ve gençlerin
davran›fllar›n› yönlendiren ve flekillendi-
ren tüm dini ba¤l›l›k ve dünya görüflle-
rinden ayr›lmas›, e¤itim için pek çok im-
kândan bizi mahrum b›rakacakt›r.

Non-confessional yaklafl›mda devletin ta-
rafs›zl›¤› ve okul program›n›n birlefltirici-
li¤i öne ç›kar. Dinsel çeflitlilik sebebiyle
kamu alan›n›n dinlere karfl› tarafs›zl›k
esas›na göre düzenlenmesi, bu arada
devlet okullar›n›n da dini tarafs›zl›¤› ge-
niflletme konusunda önde geldi¤i düflü-
nülür. Bu yaklafl›m›n en önemli argü-
manlar›ndan biri, çocuklar› belli bir dini
gelene¤in içinde yetifltirme iflinin okulla-
ra ait olmad›¤›d›r. Okulun rolü, çocukla-
r› din konusunda okur-yazar olarak yetifl-
tirmektir, aile, dini cemaat ve kurumla-
r›n rolü ise dindar olarak yetifltirmektir.
Okullarda din e¤itiminin amac› insanlar-
da dini anlama ve düflünme kapasitesi
oluflturmak olmal›d›r. E¤itim, de¤erlere
karfl› de¤il, din de dahil olmak üzere
dünya görüfllerine karfl› tarafs›zd›r. Bu
yaklafl›ma göre bu tarafs›zl›k bu tarz bir
din e¤itiminin tüm dini grup ve cemaat-
ler taraf›ndan kabul edilebilir olmas›n›
sa¤lamaktad›r ve din e¤itimi ayr›mlar›
belirleyen de¤il, birlikteli¤i vurgulayan
bir içerik kazanmaktad›r. Bir baflka tarz-
da olmak üzere bu modelde de dini öz-
gürlü¤ün sa¤land›¤› düflünülür. Bu mo-
del, tek bir ülke içindeki çok dinlilik re-
alitesine de cevap vermeyi esas al›r. Or-
tak ahlakî de¤erlerin aktar›lmas›, tole-
rans ve hoflgörünün artt›r›lmas›, ön yar-
g›lar›n azalt›lmas›, milli birlik duygular›-
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n›n kazand›r›lmas› gibi belirli arzu edilir
sosyal amaçlara hizmet için düzenlen-
mifltir. 

‹çerik aç›s›ndan: Confessional yakla-
fl›m dini, bir bütün halinde anlaml› ola-
cak flekilde iman, ibadet ve ahlâk konula-
r› ile ele al›r. Non-confessional yaklafl›m,
daha çok kiflisel deneyimler, sosyal ve
pratik hayata yans›yan boyutlar›n› öne ç›-
kar›r.

Müfredat› haz›rlayan kurum aç›s›n-
dan: Confessional yaklafl›mda ço¤un-
lukla ö¤retim program›n› dini ku-
rum/grup haz›rlar. Devlet, dersin içeri¤i-
nin belirlenmesinde genellikle sadece
denetim yetkisini kullan›r ve dinlere kar-
fl› tarafs›z durma fleklinde kendini ko-
numland›r›r. Non-confessional yaklafl›m-
da ö¤retim program›n›n belirleyicisi ve
sorumlusu ço¤unlukla devlettir.

Dersin zorunlu veya seçmeli oluflu
aç›s›ndan: Öncelikle belirtmek gerekir
ki din dersinin zorunlu olmas› ‘genel ola-
rak programda yer almas› ve seçmeli ol-
mayan bir ders olmas›’ anlam›nda kulla-
n›lmaktad›r. Zorunluluk, ö¤rencinin bafl-
vurusu halinde muaf olma hakk›n› da
içerebilmektedir.  Seçmeli oluflu da ço-

¤unlukla onun yerine geçecek bir alter-
natif ders (ahlâk dersi gibi) olmas› duru-
munu ifade etmektedir. Buna göre, con-
fessional yaklafl›mda dersler ço¤unlukla
seçmeli, non-confessional yaklafl›mda ise
zorunludur. 

Bu çerçevede Türkiye’deki mevcut uy-
gulamay› de¤erlendirecek olursak: Tür-
kiye, din e¤itimi konusunda kendi tarih-
sel, toplumsal ve siyasi yap›s› içinde bir
model gelifltirmifltir. Bu modele göre,
Türkiye’de devlet okullar›nda okutulan
din dersinin ö¤rencinin kendi dini kültü-

rünü ve di¤er
dinleri tan›yarak
bilgi sahibi olma-
s›n›, bu yolla bil-
gisizlikten kay-
naklanan hoflgö-
rüsüzlü¤e engel
olmay› amaçlad›-
¤› söylenebilir.
Müfredat› haz›r-
layan kurum,
dersin zorunlu-
lu¤u vb. konular-
da yukar›da be-
lirtti¤imiz genel
çizginin d›fl›nda
Türkiye’de din

dersinin muhtevas› din hakk›nda ö¤ren-
me modelinde olmakla birlikte belirli bir
dinin bak›fl aç›s› hakimdir. Din dersi zo-
runlu olmakla birlikte müfredat› haz›rla-
yan kurum devlettir. Türkiye’de okullar-
daki din dersi bu konudaki resmi kanal
olup, dini özel okullaflma serbest de¤il-
dir. Bu yap›y› yorumlarken Türkiye’de
nüfusun çok büyük ço¤unlukla ayn› din-
den oluflunu, kilise benzeri dini otorite
konumunda kurumun bulunmay›fl›n› ve
Türkiye’nin laiklik yorumunu birlikte dü-
flünmek durumunday›z. 

Türkiye’de uygulanmakta olan din ders-
leri ile ilgili bundan sonras›nda yap›lacak
düzenlemelerde, dünya genelinde dinle
ilgili konular›n seçmeli veya zorunlu ola-
rak okul sistemleri içerisinde yer ald›¤›-
n›, din e¤itiminin ayr› bir ders olarak yer
almad›¤› yerlerde tarih, edebiyat, felsefe,
sosyoloji gibi di¤er konular çerçevesinde
dini bilgilere yer verildi¤ini, din-devlet
ayr›l›¤›n› veya seküler bir milli e¤itim
politikas›n› benimsemifl olmakla birlikte
dinin tümüyle d›flar›da b›rak›ld›¤› bir
e¤itim politikas› ve prati¤ini baflaran bir
toplum bulunmad›¤›n› ve dünyada bu
yönde bir e¤ilimin de mevcut olmad›¤›n›
dikkate almak gerekir.

ÇERÇEVEAral›k 2005 195

dosya E⁄‹T‹M / Dünyada Uygulanan Din E¤itimi Modelleri



Girifl
Türkiye’de e¤itim sistemi içerisinde dinin
yeri sürekli tart›flma konusu olmufltur ve
olmaya devam etmektedir. Din e¤itimi
konusundaki bu tart›flmalar bizlere iki hu-
susu ça¤r›flt›rmaktad›r. ‹lk olarak, din e¤i-
timinin e¤itimde ve toplumda çözümlen-
mesi gereken bir problem alan› olarak
varl›¤›n› devam ettirdi¤idir. ‹kinci olarak
da laik bir devlette ve sekülerleflen bir
toplumda din ve ona ba¤l› olarak din e¤i-
timinin gündeme gelip tart›fl›lmas›, Türki-
ye’de dinin önemli bir fenomen olmas›-
d›r. Örne¤in; Bat› Avrupa ülkelerinde bu
tarzda yo¤un din e¤itimi tart›flmalar›na
rastlamak oldukça zordur. Ülkemizde din
e¤itimi eksenli meselelerin bir bölümü
e¤itim sistemi içerisinde din e¤itimine yer
verilip verilmeyece¤i ve verilecekse hangi
düzeyde olaca¤› üzerinedir. Kamuoyu
dikkatini daha az çeken di¤er tart›flmalar
ise din e¤itiminin niteli¤i ve niceli¤i üze-
rinde yo¤unlaflmaktad›r. fiüphesiz de-
mokratik bir toplumda din e¤itiminin ilgi-
li paydafllar taraf›ndan tart›fl›l›p elefltirel
de¤erlendirmelerde bulunulmas› normal-
dir ve gereklidir. Ancak bu tart›flma orta-
m›na ço¤u zaman bilimsellikten daha çok
ideolojik durufllar›n din ve din e¤itimi ko-
nusundaki pozisyonlar›n›n etkin oldu¤u

görülmektedir. Asl›nda din e¤itimi tart›fl-
malar› Türkiye’de dinin fert, toplum, e¤i-
tim vb. alanlarda yerinin ne oldu¤u ve ne
olmas› gerekti¤i konusuyla irtibatl›-
d›r. Di¤er bir ifade ile ülkelerin din
e¤itimi politikalar› o ülkede fert ve
devlet hayat›nda dinin konumun-
dan ba¤›ms›z de¤ildir. 

Cumhuriyet dönemi Türkiye’sine
bakt›¤›m›z zaman din e¤itimi konu-
sunda oldukça zengin bir deneyime
sahip oldu¤u anlafl›lacakt›r. Okul
programlar›nda din derslerine hiç
yer vermemekten, seçmeli olarak
ders olmas›ndan nihayet zorunlu
ders haline gelmesine kadar farkl›
seçenekler denenmifltir. Bu tecrü-
beler iyi analiz edildi¤i takdirde ge-
lecekte her yönden yeni oluflturula-
cak din e¤itimi politikalar›na önem-
li katk›lar sa¤layacakt›r. Son zaman-
larda ise Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam
üyelik süreci ile irtibatl› olarak din e¤itimi
tart›flmalar›na AB boyutu eklenmifl gözük-
mektedir. Yaz›da, Türkiye’de din e¤itimi-
nin tarihi hakk›nda genel bir de¤erlendir-
me yap›ld›ktan sonra özellikle okullardaki
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) çer-
çevesinde güncel olma niteli¤i de olan flu

konular üzerinde durulacakt›r: 1. AB ve
din dersleri; 2. Din derslerinin zorunlulu-
¤u; 3. Din e¤itiminde ço¤ulculuk

Din E¤itiminin 
Tarihî Arkaplan›
Öncelikle 1923 y›l›nda kurulan Cumhuri-
yetin Osmanl›’dan nas›l bir din e¤itimi mi-
ras› ald›¤›na bakal›m. Osmanl›’da e¤itim
alan›nda ana hatlar›yla üç çeflit okul bu-
lunmaktad›r. Bunlar; medrese, mektep
(okul) ve yabanc› okullard›r. Medrese en

AB’ye Giriflte
Türkiye’de Nas›l Bir Din E¤itimi?
Her AB ülkesi, okullar›nda din e¤itiminin olup olmayaca¤›na ve olacaksa nas›l olaca¤›na kendisi karar
verme hakk›na sahiptir. AB ülkeleri aras›nda okullarda din e¤itimi konusunda üye ülkeleri ba¤lay›c›
bir müktesebat›n olmay›fl›, bu konu ile hiç ilgilenilmedi¤i anlam›na gelmemektedir. Din e¤itimi
konusu aç›kça zikredilmese bile,  okullarda din derslerinin muhtevas›n›n birden fazla dini kapsayacak
flekilde haz›rlanmas› ve ço¤unluk dini olmayan di¤er din ve inançlar›n ö¤retiminde onlar›
yarg›lamadan kendi bütünlükleri içerisinde sunulmas› beklenmektedir. 
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2000 y›l›nda ilkö¤retim Din Kültürü ve Ah-
lâk Bilgisi program›nda yap›lan de¤iflik-
lik öncesine kadar ‹slâm dini ö¤retiminde
muhteva ve yaklafl›m olarak büyük ölçüde
“ilmihâl merkezli” bir anlay›fl›n hakim ol-
du¤unu söyleyebiliriz. Bir dönem için bu
yaklafl›m yeterli olabilir. Ancak elefltirel
düflünceye önem verildi¤i, ‹slâm içinde
ço¤ulculu¤un seslendirildi¤i ve bilgi de-
¤il, ö¤renen merkezli bir pedagoji anlay›-
fl›n›n benimsendi¤i bugün, bunun yeterli
olamayaca¤› bir gerçektir.



eski ve din e¤itimi a¤›rl›kl› bir e¤itim ku-
rumudur. Medresenin devletin ve toplu-
mun ihtiyaç duydu¤u insan› yetifltirmede
yetersiz kalmas› ve e¤itimdeki modern-
leflmeye paralel olarak yeni bir okul çeflidi
ortaya ç›km›flt›r. Bu da mekteptir. Mektep
bat›l› anlamda bir e¤itim kurumudur ve
Cumhuriyet dönemi okullar›n›n esas›n›
teflkil etmifltir. E¤itim din a¤›rl› de¤ildir ve
seküler dersler (matematik, fen, tarih vb.)
ön plandad›r.  ‹slâmla ilgili olarak genelde
“‹lmihal” ve “Tecvid” adlar›nda dersler
okutulmaktad›r. Yabanc› okullar ise o za-
man güçlü olan ‹ngiltere, ABD, Fransa, Al-
manya vb. devletlerin deste¤i ile Osmanl›
topraklar›nda aç›lan yabanc› e¤itim ku-
rumlar›d›r. fiüphesiz bu e¤itim kurumlar›-
n›n e¤itim anlay›fllar› ve dünyaya bak›fllar›
birbirinden farkl›d›r.

Yeni kurulan ve ulusal bir devlet olan Tür-
kiye Cumhuriyetinde farkl› zihniyetleri
temsil eden bu okullar›n ayr› olarak varl›k-
lar›n› devam ettirmemeleri gerekti¤i so-
nucuna var›lm›flt›r. Yabanc› okullar›n bir
ço¤u kapanm›flt›r. 1924’te ç›kar›lan “Tev-
hid-i Tedrisat” kanunu ile birlikte mektep
ve medrese aras›ndaki ikileme, medrese-
ler kald›r›larak son verilmifltir. E¤itimin
Milli E¤itim çat›s› alt›nda bir elden yönetil-
mesi kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu kanunla  e¤i-
tim sistemi içerisinde din e¤itimine son
verilmemifl, dini ve seküler e¤itimin mo-
dern okul çat›s› ve anlay›fl› içerisinde veril-
mesi öngörülmüfltür. Din görevlisi yetifl-
tirmek üzere ‹mam-Hatip Okullar› ve yük-
sek din uzman› yetifltirmek üzere de ‹s-
tanbul’da ‹lahiyat Fakültesi aç›lm›flt›r. Ay-
n› zamanda okullarda okutulan din ders-
leri de varl›¤›n› devam ettirmifltir. Ancak
Cumhuriyet ilk y›llar›nda,  tek parti döne-
minin (1923-1946) din e¤itimi uygulama-
lar› aç›s›ndan bir çok sorun yaflanm›flt›r.
Muhtemelen pozitivist  düflüncenin etkin-
li¤i, afl›r› seküler anlay›fl›n baz› elitler üze-
rindeki tesiri ve ulus devlet infla sürecine
geleneksel din anlay›fl›n›n zarar verebile-
ce¤i endifleleri vb. din e¤itimi uygulamas›

aç›s›ndan olumsuz deneyim yaflanmas›n-
da rol oynam›flt›r. 1930’lu y›llar›n bafl›na
gelindi¤inde ‹mam-Hatip Okullar› ve ‹la-
hiyat Fakültesi kapanm›flt›r. Genel okul-
larda da din dersine yer verilmemektedir. 
1946’da çok partili demokratik sisteme
geçiflle birlikte halk isteklerini daha iyi bir
flekilde dile getirmifltir. Din e¤itimi talep-
leri de bunlar aras›ndad›r. Cumhuriyet
Halk Partisi içerindeki baz› milletvekilleri
de din e¤itimine olan iste¤i aç›kça belirt-
mifllerdir. 1948’te Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde okullarda din dersleri mesele-
si tart›fl›lm›fl ve ilkokul 4 ve 5. s›n›flara nor-
mal okul saatleri d›fl›nda iste¤e ba¤l› din
dersleri verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
TBMM’de yap›lan tart›flmalara bak›ld›¤›
zaman din derslerinin okul program› içe-
risinde yer verilme gerekçeleri oldukça
dikkat çekicidir. Baz›lar› flöyledir; çocukla-
r›n büyüklere karfl› sayg› göstermemesi,
Komünizme karfl› dinin gücünden yarar-
lanma, dinin Türk kültürünün önemli bir
unsuru olmas›, ölen yak›nlar›n›n arkas›n-
dan gençlerin Kur’an okumay› bilmemesi
vb. gerekçeler. Görüldü¤ü gibi bu gerek-
çeler dini bir gerekçe olmaktan daha çok
sosyolojik gerekçelerdir. Demokrasiye
geçifl, laiklik yorumundaki din lehine es-
neklik vb. nedenlere ba¤l› olarak CHP ik-
tidar›n›n son y›llar›nda Ankara Üniversite-
si’ne ba¤l› ‹lahiyat Fakültesi aç›lm›flt›r.
1947’de ‹mam-Hatip Kurslar› aç›lm›flt›r
(Kaymakcan 1996).

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gel-
mesiyle birlikte din e¤itimi alan›nda sa¤la-
nan kazan›mlar devam etmifltir. 1956 y›-
l›nda din dersleri normal okul program›-
na al›nm›fl ve ortaokullarda okutulmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r. 1951’de ‹mam-Hatip
Okullar› aç›lm›fl ve 1959’da da bir yüksek
din e¤itimi kurumu olarak ‹stanbul’da
Yüksek ‹slam Enstitüsü kurulmufltur. Çok
partili döneme geçiflle birlikte din e¤itimi
alan›ndaki olumlu geliflmeler devam et-
mifltir. 1967’de liselerde seçmeli olarak
din derslerine yer verilmifltir. 1974’de
CHP-MSP koalisyon döneminde ortaokul
ve liselere zorunlu ahlâk bilgisi dersi ko-
nulmufltur. Bu arada Yüksek ‹slam Ensti-
tüleri’nin say›lar› art›r›larak dokuza ç›k-
m›flt›r. Özetle, 12 Eylül 1980 öncesi okul-
larda seçmeli din dersi ve zorunlu ahlâk
dersi verilmektedir. ‹mam-Hatip Liseleri-
nin say›lar›  artm›flt›r ve üniversiteye gir-
mede di¤er lise mezunlar› ile eflit konuma
sahiptir. 1 ‹lahiyat Fakültesi, 9 Yüksek ‹s-
lam Enstitüsü bulunmaktad›r.

12 Eylül 1980 Askeri ‹htilal sonras› oluflan
askeri yönetim, din e¤itimi aç›s›ndan
önemli kararlar alm›flt›r. Okullarda seç-
meli din dersi ve zorunlu ahlâk bilgisi der-
si uzun tart›flmalar sonras› birlefltirilerek
ilk ve orta dereceli okullarda “Din Kültü-
rü ve Ahlak Bilgisi” ad›yla zorunlu olarak
okutulmas› öngörülmüfltür. Ayr›ca okul-
larda din dersinin yerini belirten bu dü-
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zenleme 1982 Anayasas›’n›n 24. madde-
sinde de zikredilmifltir. Di¤er bir ifade ile
din dersi en üst düzey hukuki metin
olan anayasaya konularak zorunlu hale
getirilmifltir. Bu dönemde din dersleri-
nin zorunlu olup olmamas› meselesi
üzerinde yo¤un tart›flmalar olmufltur.
Milli Güvenlik Konseyine baflta o dönem
Ankara Üniversitesi  ‹lahiyat Fakültesi
Dekan› Prof. Hüseyin Atay olmak üzere
Türkiye’de din e¤itimi konusunda rapor-
lar sunulmufltur. Bu raporlarda Tevhidi
Tedrisat Kanunu’nun özüne vurgu yap›l-
m›fl, seçmeli din dersi uygulamas›ndan
do¤an problemler dile getirilmifl ve zo-
runlu din dersinin ülkenin milli birlik ve
beraberli¤i aç›s›ndan sa¤layaca¤› katk›
üzerinde durulmufltur. Ayn› dönemde
YÖK Yasas› ile birlikte 8 Yüksek ‹slam
Enstitüsü bulunduklar› illerdeki üniver-
sitelere ba¤lanm›fl ve ‹lahiyat Fakültesi
haline dönüfltürülmüfltür (Ayhan 1999).
1980 öncesi Yüksek ‹slam Enstitülerini
akademi haline getirmek için yapt›¤› mü-
cadele gözönüne al›nacak olursa bunun
yüksek din ö¤retimi aç›s›ndan önemli
bir geliflme oldu¤u rahatl›kla söylenebi-
lir. Çünkü Yüksek ‹slam Enstitülerinde
lisans üstü e¤itim yap›lam›yordu ve bu
enstitü diplomas› sahiplerinin di¤er fa-
kültelerde yüksek lisans ve doktora yap-
ma hakk› bulunmamaktayd›. Yüksek ‹s-
lam Enstitülerinin ‹lahiyat Fakültesine
dönüfltürülmesinin Türkiye’deki din ve
‹slam konusunda akademik çal›flmalar›n

geliflmesine yapt›¤› katk›n›n alt›n› çiz-
mek gerekir. 

Örgün din e¤itimi alan›nda çok partili
döneme geçiflle birlikte bafllayan nicelik
yönünden olumlu geliflmelerin devam
etti¤i görülmektedir. Bu süreçte din e¤i-
timin kalitesinin ve de¤iflen flartlara göre
nas›l verilmesi gerekti¤i de tart›fl›lm›fl ve
geliflmeler sa¤lanm›flt›r. 28 fiubat süreci
ile birlikte özellikle mesleki din e¤itimi
alan›nda elde edilen kazan›mlarda bir
gerilemenin oldu¤u gözlenmektedir.
1997’de ilkö¤retimin kesintisiz olarak 8
y›la ç›kar›lmas› ve meslek liselerine ve
dolay›s›yla ‹mam-Hatip Liselerine üniver-
siteye giriflte normal liselerden farkl› kat-
say› uygulanmas›, bu okullara olan tale-
bin keskin  bir flekilde azalmas›na neden
olmufltur. 1992’de Türkiye’de yeni kuru-
lan üniversiteler bünyesinde ilahiyat fa-
kültelerinin aç›lmas› ile birlikte bu fakül-
telerin say›s› 21’e yükselmifltir. Son y›llar-
da YÖK taraf›ndan ilahiyat fakültelerine
verilen kontenjan›n oldukça düfltü¤ü bi-
linmektedir.
Uzun süren bir süreçten sonra 3 Ekim
2005’te Türkiye Avrupa Birli¤i ile tam
üyelik müzakerelerine bafllam›flt›r. Mü-
zakere sürecinin e¤itim alan›nda yans›-
malar›n›n olaca¤› beklenmektedir. Bu
ba¤lamda AB’nin Türkiye’de okullardaki
din e¤itimi üzerinde tesirinin olup olma-
yaca¤› sorusu akla gelmektedir. K›saca
bu konu üzerinde durmaya çal›flal›m.

Avrupa Birli¤i Din E¤itimine
Kar›fl›r m›?
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile tam üyelik
müzakerelerinin bafllamas› ile birlikte AB,
ya da uluslar aras› düzeyde okullardaki
din e¤itimi konusunda bir standard›n
olup olmad›¤› sorusu akla gelmektedir.
Bu soruya verilecek cevap olumsuz ola-
cakt›r. Yani bu konuda AB ülkeleri ve
uluslar aras› camiay› ba¤layan ortak bir ka-
rar ve mekanizma söz konusu de¤ildir.
Her AB ülkesi, okullar›nda din e¤itiminin
olup olmayaca¤›na ve olacaksa nas›l olaca-
¤›na kendisi karar verme hakk›na sahiptir. 

AB ülkeleri aras›nda okullarda din e¤itimi
konusunda üye ülkeleri ba¤lay›c› bir
müktesebat›n olmamas› bu konu ile hiç il-
gilenilmedi¤i anlam›na da gelmemekte-
dir. AB ülkelerinde din e¤itimi konusun-
da belirli yaklafl›mlar›n daha fazla kabul
gördü¤ünü ve ço¤ulcu bir yaklafl›m›n
farkl› yorumlar›n›n ön plana ç›kt›¤›n› söy-
leyebiliriz. Din e¤itimi konusu aç›kça zik-
redilmese bile okullardaki derslerin Avru-
pa Vatandafll›¤› kavram›n› destekleyecek
flekilde gelifltirilmesi önerilmektedir. Bu
da bir anlamda etnik, kültürel, dini vb.
yönlerden farkl› olanlara karfl› önyarg›l› ve
ötekilefltirmeden daha ziyade farkl› olan›
anlamaya çal›flma, birlikte yaflamaya
olumlu katk› sa¤lama boyutunu ön plana
ç›karacak flekilde ders programlar›n›n,
pedagojik yaklafl›mlar›n ve ders materyal-
lerinin gözden geçirilmesi anlam›na gel-
mektedir. Daha aç›kça ifade etmek gere-
kirse okullarda din derslerinin içeri¤inin
birden fazla dini kapsayacak flekilde haz›r-
lanmas› ve ço¤unluk dini olmayan di¤er
din ve inançlar›n ö¤retiminde onlar› yar-
g›lamadan kendi bütünlükleri içerisinde
sunulmas› beklenmektedir. Bu, di¤er bir
ifade ile flu anlama da gelmektedir: Bir di-
ni inanc›n savunuculu¤unu yapan d›fllay›-
c› geleneksel din e¤itimi anlay›fl›n›n de¤i-
flimi öngörülmektedir. Ayr›ca din dersi
dahil olmak üzere okul e¤itim programla-
r›n›n ulusal milliyetçilikleri ön plana ç›kar-
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mamas› fleklinde bir yaklafl›m›n bulundu-
¤u da söylenebilir. Ulusal milliyetçili¤in
e¤itim yoluyla ön plana ç›kar›lmas›n›n
uluslar üstü bir ekonomik ve siyasi örgüt-
lenme olmay› hedefleyen AB ideallerine
ve oluflumuna olumsuz katk› yapaca¤› dü-
flünülmektedir. Örne¤in, okullarda tarih
dersi ö¤retiminde siyasal veya askeri ta-
rihten daha ziyade kültürel tarih ö¤retisi-
ne önem verilmesi öngörülmektedir. Kül-
türel tarihe vurgu yap›lmas› ile birlikte
farkl› olandan daha çok insanlar
ve uluslar aras›nda ortak olan nok-
talar›n ortaya konulaca¤› düflünül-
mektedir (Kaymakcan 2005). 
AB’inde din e¤itimi konusuyla ilgi-
lenen baz› sivil ve mesleki kuru-
lufllar Türkiye’nin muhtemel üye-
li¤inin AB’de din e¤itimi politika-
lar› oluflumunda dikkate al›nmas›-
n› önermektedir. Örne¤in; Avru-
pa’daki din e¤itimi ile ilgilenen
uluslar aras› alt› ayr› organizasyo-
nun ortak flemsiye kuruluflu CoG-
REE (The Co-ordinating Group
for Religious Education in Euro-
pe) 2003 tarihindeki toplant›s›nda
din e¤itimi ile ilgili tart›flmalara Av-
rupa Müslümanlar› d›fl›nda Türki-
ye’nin üyelik müzakerelerini dik-
kate alarak ‹slamiyetin de dahil
edilmesinden sonuç bildirgesinde
bahsetmektedir. 

Zorunlu Din Dersi 
Son zamanlarda Türk medyas›nda Avrupa
Konseyi’nin ald›¤› karara da göndermede
bulunularak Türkiye’nin AB sürecinde
okullarda okutulmakta olan zorunlu Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu
olmaktan ç›kar›lmas› yeniden gündeme
gelmektedir. 1982 Anayasas› 24. madde
ile birlikte bu derslerin ilk ve orta ö¤retim
kurumlar›nda zorunlu olmas› baz› çevre-
lerce dini özgürlüklere, laikli¤e ayk›r› ol-
du¤u ve asl›nda bu dersin Din Kültürü
olarak öngörülmesine ra¤men din e¤itimi
içeren baz› unsurlar bar›nd›rmas› sebebiy-

le elefltirilmekte ve zorunlulu¤un kald›r›l-
mas› istenmektedir.

UNESCO’nun 2002 y›l›nda dünyada e¤i-
tim konusunda yapt›¤› araflt›rmaya cevap
veren 142 ülkeden 73’ünde okullarda en
az bir saati kapsayacak flekilde zorunlu
din dersinin oldu¤u görülmektedir
(UNESCO 2003). Ayr›ca bu araflt›rmaya
göre okullarda din dersine yer veren ülke-
lerin tamam›na yak›n›n Müslüman veya

Hristiyan nüfusa sahip ülkeler olmas› ol-
dukça dikkat çekicidir. Budizm, Hindu-
izm, fiintoizm gibi dinlere mensup olanla-
r›n oluflturdu¤u ülkelerde okullarda do¤-
rudan din dersine pek yer verilmedi¤i gö-
rülmektedir. Tabii ki zorunluluk kavra-
m›ndan ülkelere göre ne anlafl›ld›¤› ve is-
tisnai uygulamalar› konusunda farkl›lafl-
ma söz konusu olsa da, zorunlu din dersi
konusunda dünyada önemli bir e¤ilimin
var oldu¤unu görülmektedir.

Bu gerçek ve din e¤itimi konusunda ulus-
lar aras› standard›n olmad›¤› dikkate al›-
nacak olursa, din dersinin okullarda zo-

runlu olmaktan ç›kar›lmas›na yönelik Av-
rupa Konseyi kaynakl› bu ve benzeri ta-
lepler neden kaynaklanmaktad›r? Bu hu-
sustaki tart›flmalar, baflta Birleflmifl Millet-
ler ‹nsan Haklar› Bildirgesi’nin 18. mad-
desi ve baz› uluslar aras› insan haklar› ko-
nusunu içeren hukuki metinlerdeki din
ve vicdan özgürlü¤ü ile ilgili maddeler ve
onlar›n okullardaki din e¤itimi ba¤lam›n-
da yorumlanmas›na dayand›r›lmaktad›r.
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi 1. Proto-

kol Madde 2 flöyledir:
“Hiç kimse e¤itim hakk›ndan yok-
sun b›rak›lamaz. Devlet, e¤itim ve
ö¤retim alan›nda yüklenece¤i gö-
revlerin yerine getirilmesinde, ana
ve baban›n bu e¤itim ve ö¤retimin
kendi dini ve felsefi inançlar›na
göre yap›lmas› haklar›na sayg›
gösterir.”
Yukar›daki metindeki ebeveynin
çocuklar›n› kendi dini inanç ve fel-
sefesine göre yetifltirme hakk›n-
dan hareketle, zorunlu din dersi-
nin kald›r›lmas›n›n gerekti¤ini id-
dia edenler bulunmaktad›r. Asl›n-
da bu ve konuyla ilgili di¤er ulus-
lar aras› metinlerde do¤rudan
okullarda zorunlu din dersine yö-
nelik karfl›tl›k söz konusu de¤ildir.
Burada sorun flundan kaynaklan-
maktad›r: E¤er din dersinde bir
din veya mezhep esas al›n›p bun-

lar›n benimsetilmesine yönelik bir din
e¤itimi veya dini e¤itim verilip, di¤er din
ve mezhep mensuplar› veya inanmayan-
lar bu derse girmeye zorlan›yorsa bu din
ve vicdan özgürlü¤ü aç›s›ndan problem
oluflturmaktad›r (Yaflar 2000). Ayr›ca bu
maddenin bir yorumuna göre, bu madde
belirli bir din ve inanca ba¤l› olarak okul
kurulmas› hakk›n› da vermektedir (Ko-
delja &. Bassler 2004).
Türkiye’de okullardaki dersin ad› “Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi”dir. Yani bir din
veya mezhebin doktriner bir flekilde ö¤-
retmeyi amaçlayan bir ders de¤ildir. An-
cak halk›n büyük ço¤unlu¤unun Müslü-
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man olmas›, geleneksel ‹slam din e¤itimi-
nin etkisi vb. sebeplere ba¤l› olarak ö¤re-
tim program›ndaki baz› konular›n ve uy-
gulamalar›n din e¤itimine yönelik yap›la-
bildi¤i de bilinen bir gerçekliktir. Ayr›ca
mutlak anlamda bir zorunluluktan söz
edilemez. Okullarda din dersi Müslüman
ö¤renciler için zorunludur. Di¤er dinlere
mensup ö¤renciler bu derslerden muaf
olabilirler.

Türkiye’nin yaflad›¤› deneyim ve AB ve
dünyadaki genel e¤ilim dikkate al›narak
sa¤l›kl› bir din dersi için önemli bir kaza-
n›m olan ilk ve orta dereceli okullardaki
DKAB dersleri varl›¤›n› zorunlu olarak de-
vam ettirmelidir. Ancak DKAB dersi, top-
lumda ortaya ç›kan istekler, din e¤itimin-
deki yeni yönelimler vb. do¤rultusunda
içerik ve yaklafl›m olarak daha ço¤ulcu bir
çizgide kendini yeniden yap›land›rabil-
melidir. 

‹slam Ö¤retiminde 
Ço¤ulculuk ve Alevilik
Modern ço¤ulculuk, din e¤itiminde bir
din içerisindeki farkl›l›klar› dikkate alarak
ö¤retmeyi öngörmektedir (Jackson
2004). Ayr›ca nas›l bir e¤itim tart›flmala-
r›nda e¤itimin toplumun mikro düzeyde
yans›mas› olmas› gerekti¤i yönündeki gö-
rüfl gittikçe a¤›rl›k kazanmaktad›r. Bu yö-
nelimleri de göz önüne alarak Türkiye’de-

ki DKAB dersindeki ‹slam dini ö¤retimini
incelemeye çal›flal›m. 2000 y›l›ndaki ‹lkö¤-
retim DKAB program›ndaki de¤ifliklik ön-
cesine kadar ‹slam dini ö¤retiminde içe-
rik ve yaklafl›m olarak büyük ölçüde “ilmi-
hal merkezli” bir anlay›fl›n hakim oldu¤u-
nu söyleyebiliriz. ‹lmihal merkezli yaklafl›-
m› genelde ‹slam dininin inanç, ibadet ve
ahlak boyutunu içeren, dinin günümüzde
yaflayan tezahürlerini yans›tmayan, f›khî
bak›fl aç›s›n› önceleyen, ‹slam içerisindeki
yorum farkl›l›klar›na yer vermeyen bir an-
lay›fl olarak tan›mlayabiliriz (Kaymakcan
1998). Asl›nda bu anlay›fl, Türk-‹slam tari-
hinde Anadolu’da geliflen ve Cumhuriyet
döneminde de etkilerini sürdüren ‹slam
anlay›fl›n›n pedagojik yönden desteklen-
mifl fleklidir denebilir. Bir dönem için il-
mihal merkezli yaklafl›m ‹slam dini ö¤reti-
minde yeterli olabilir. Ancak elefltirel dü-
flünceye önem verildi¤i, ‹slam içerisinde
ço¤ulculu¤un seslendirildi¤i ve bilgi de¤il
ö¤renen merkezli bir pedagoji anlay›fl›n›n
benimsendi¤i bir dönemde ilmihal mer-
kezli ‹slam ö¤retiminin yeterli olamayaca-
¤› bir gerçektir. ‹slam ö¤retiminde bu
yaklafl›m›n yetersizli¤i konusunda genel
bir kanaat olmas›na ra¤men onun yerine
nas›l bir ‹slam ö¤retiminin yap›laca¤› ko-
nusunda tart›flmalar›n devam etti¤ini söy-
leyebiliriz. Asl›nda, “nas›l bir ‹slam ö¤rete-
lim” konusunda din e¤itimi ile u¤raflan
akademisyenlerden daha çok ilahiyatç›la-

ra görev düflmektedir. 2000 y›l›nda uygu-
lanmaya bafllayan ‹lkö¤retim DKAB prog-
ram›nda ilmihal merkezli ‹slam ö¤retimi-
nin yetersizliklerinden hareketle ak›l ile
inanc› bütünlefltirmeyi esas alan ve asli
kaynaklar› referans alma ve kök ‹slami il-
keleri önceleme iddias›nda olan bir yakla-
fl›m›n benimsendi¤i söylenebilir. Genel
hatlar›yla literatürdeki ifade ile yeni prog-
ram “modern ‹slam” yönelimi a¤›rl›kta
olan bir ‹slam ö¤retimini savunmaktad›r.
Ancak her iki yaklafl›m›n da esasta ‹slam
içerisindeki ço¤ulculu¤a yer vermek gibi
bir e¤iliminin olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. 

Son y›llarda artan düzeyde okullarda zo-
runlu DKAB derslerinde Türkiye’de kü-
çümsenemeyecek bir nüfusa sahip olma-
lar›na ra¤men Alevilik ve Bektaflilik konu-
suna yer verilmedi¤i ve bu din e¤itim po-
litikas›n›n yeniden gözden geçirilmesine
yönelik görüfller ortaya konulmaktad›r.
Alevi vatandafllar›m›z›n baz›lar› zorunlu
olan bu derste kendi dini geleneklerinin
yans›mas›n›n ‹slam dini ö¤retiminde ol-
mad›¤›ndan hareketle bu konuda yeni
ad›m at›larak Alevilik konusuna da yer ve-
rilmesini talep etmektedir. Alevilik konu-
suna din derslerinde yer verilip verilme-
mesi, verilecekse bunun nas›l olaca¤› ko-
nular› üzerinde son zamanlarda tart›flma-
lar›n yo¤unlaflt›¤› din e¤itimi meselelerin-
den biridir. Elbette bu konunun siyasi,
ideolojik, dini vb. bir çok yönü bulun-
maktad›r. Bu konunun çok k›sa süre içe-
risinde konu ile ilgili farkl› paydafllar› tat-
min edecek flekilde çözümünün kolay ol-
mad›¤› ortadad›r. 

Baz› Alevi vatandafllar›n veya gruplar›n
DKAB dersinde Alevilik  konusuna yer ve-
rilmesi isteklerine baz› akademisyenler ve
de¤iflik çevreler farkl› gerekçelerle karfl›
ç›kmaktad›r. Bu gerekçelerin baz›lar›n›
flöyle s›ralayabiliriz: 
1. DKAB derslerinde bir mezhebe ba¤l›
bir ‹slam ö¤retimi yap›lmay›p ‹slam›n kök
de¤erlerinin anlat›ld›¤› dolay›s›yla Alevili-
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¤e yer vermeye gerek olmad›¤›; 
2. Alevili¤e  DKAB dersinde yer verildi¤i
takdirde bir mezhep, tarikat, cemaat ola-
rak m› bahsedilecektir? Alevili¤i bu seçe-
neklerden biri olarak tan›mlaman›n bazen
bilimsel, bazen hukuki yönden problem-
lerinin olabilece¤i dile getirilmektedir. Ay-
r›ca Alevilik içerisinde de oldukça farkl›
ayr›flma ve görüfl ayr›l›klar›n›n oldu¤un-
dan hareketle din derslerinde hangi Alevi-
lik yorumuna yer verilece¤i gündeme gel-
mektedir. 
3. Alevilik konusuna din dersi içerisinde
yer verilmesinin Tosun (2005)’unda be-
lirtti¤i gibi di¤er ‹slam yorumlar› aras›nda
Alevili¤e yer verilirken yap›lacak karfl›lafl-
t›rman›n Alevili¤in ‹slam içerisinde ancak
‹slam’dan bir çok fleyi içermeyen bir yo-
rum olarak gösterme durumu söz konusu
olacakt›r. Bu durumun Alevi çocuk üze-
rinde sorgulama hissi uyand›rmas› ihtima-
li bulunmaktad›r. Bu da ileride Alevi din
dersi isteme vb. mezhebe ba¤l› bir din
dersi modeline götürme potansiyeli tafl›-
maktad›r.

Yukar›da belirtilen argümanlar›n kendi
aç›s›ndan hakl›l›k paylar›n›n oldu¤u söyle-
nebilir. Ayr›ca Türkiye’de geçmiflte uygu-
lanmayan bir deneyim oldu¤u için Alevili-
¤e din derslerinde yer verildi¤i takdirde
oluflabilecek problemlerle ilgili endifleler
bulunmaktad›r. Ancak konu üzerinde tar-
t›flmadan yeni politikalar oluflturmaks›z›n
mevcut durumu aynen devam ettirmenin
de bir çözüm olmad›¤› ortadad›r. DKAB
derslerinde Alevilik meselesinin ilgili aka-
demisyenler, sivil toplum örgütleri, Milli
E¤itim Bakanl›¤› vb. olabildi¤ince ilgili
paydafllar›n genifl kat›l›m›n›n sa¤land›¤›
ortamlarda konu üzerindeki hassasiyetle-
rin dikkate al›narak bilimin öncülük etti¤i
bir zeminde tart›fl›lmas› gerekmektedir.
DKAB dersine kat›lan çocuklar›n veya
ebeveynlerinin kendi dini gelene¤inden
bahsedilmesi talebinin dini özgürlükler,
bireyi ön planda tutan demokrasi anlay›fl›,
bilimsellik vb. yönlerden anlaml› oldu¤u

yads›namaz. Ancak bütün bu tart›flmalar
yap›l›rken mezhebe ba¤l› müstakil Alevi-
lik dersi iste¤inin bu dersten beklenen ‹s-
lam dini içerisindeki farkl› yorumlar› anla-
ma ve hoflgörü ile karfl›lama, milli birli¤e
katk› sa¤lama hedeflerine hizmet etmeye-
cektir. Müstakil alevilik din dersi, uluslar
aras› düzeyde her geçen gün daha fazla
destek bulan bir din dersinde farkl› inanç-
lar›n ö¤retilmesi yaklafl›mlar›yla da örtüfl-
memektedir. Ayn› ders içerisinde farkl› ‹s-
lam yorumuna mensup çocuklar birbirle-
rinin kültürleri hakk›nda bilgi sahibi olup
anlamaya çal›flmalar› Alevilik ve Sunnilik
konusunda oluflan veya oluflturulan ön-
yarg›lar›n afl›lmas›na da katk› sa¤layacak-
t›r. Bu konu makul ortamda tart›fl›ld›¤›
takdirde genel kabul gören bir sonuca
ulaflacakt›r. Örne¤in, ‹slamiyetin ortak te-
mel yönlerinden bahsedildikten sonra
Alevi yorumunun farkl›laflt›¤› konular ve
bunlar›n yaflayan Alevilik üzerine yans›-

malar›ndan bahsedilmesi, yaklafl›mlardan
biri olarak de¤erlendirilebililir.
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Girifl
Sorumluluk, sayg›, adalet, özgürlük ve
benzeri temel insanî de¤erlerin kazand›-
r›lmas› toplumun okuldan beklentileri
aras›nda yer almaktad›r. Özellikle genç-
ler aras›nda madde kullan›m›, suç iflle-
me, fliddet, zorbal›k ve benzeri kendine
ve baflkalar›na zarar verici eylemlerin
artmas› bunu daha da önemli hale getir-
mektedir. Temel de¤erlerin kazand›r›l-
mas›; hem e¤itim felsefesi, hem de okul-
lar›n misyonu temeline dayanmaktad›r
(daha genifl bir de¤erlendirme için bkz.
Ekfli, 2003).

Bu misyonun yerine getirilmesinde kifli-
li¤in ahlâkî boyutunu ifade etmek için
kullan›lan karakter (Kulaks›zo¤lu, 2000;
Wiley, 1998) kavram›ndan esinlenilerek
karakter e¤itimi ad› alt›nda pek çok
program gelifltirilmektedir. Karakter e¤i-
timi; genel olarak  Ahlakî Muhakeme/Bi-
liflsel Geliflim, De¤erler E¤itimi, Sosyal
ve Duyuflsal Ö¤renme, Ahlâk/Erdem
E¤itimi, Yaflam Becerileri, Vatandafll›k,
Sosyal Sorumluluk, Madde Kullan›m›,
fiiddet Önleme, Çat›flma Çözme ve ben-
zeri e¤itimlerin   flemsiye kavram› olarak
kullan›lmaktad›r (Character Education
Partnership [CEP], 2002).
Bu çerçeveden hareketle bu yaz›da aile

ve okullar›n, çocuklar›n karakter/ ahlâki
de¤erler e¤itimi ba¤lam›mda  neler ya-
pabilecekleri üzerinde odaklan›lacakt›r: 

Aile
Karakter e¤itiminin etkili olabil-
mesi, hayat›n ola¤an ak›fl› içindeki
do¤all›¤›na ve süreklili¤ine ba¤l›-
d›r. Hayat›n ilk, ayn› zamanda da
kritik y›llar›nda, bireyin tüm geli-
flim süreçleri üzerinde ailelerin
çok önemli rolleri oldu¤una bir
kez daha vurgu yaparak önerileri-
mizi s›ralayal›m (Carr Reuben,
1997; Reed, 1998).

1- Öncelikle Kendinizi Ahlâkl›
Bir Çocuk Yetifltirme ‹dealine
Ba¤lama: Çocu¤unuzun ahlâkl›
olarak yetiflmesi sizin için ne ka-
dar önemli? Bu öncelikle kendini-
ze yöneltmeniz gereken önemli
bir soru. Araflt›rmalar, çocuklar›-
n›n karakter sahibi olmalar› konu-
sunda güçlü duygular tafl›yan aile-
lerin bunu eyleme dökebildiklerini ve
sonuç itibar›yla baflar›l› olduklar›n› orta-
ya koymaktad›r. 

2- Güçlü Bir "Ahlâkî Model" Olma:
Aileler çocuklar›n›n ilk ve öncelikli ahlâk

ö¤retmenleridir. Öyleyse, çocuklar›n›za
karfl› sergiledi¤iniz davran›fllar›n, sizin on-
larda görmek istedi¤iniz davran›fllar ol-
mas›na dikkat edin. Hayat›n›z›, çocu¤u-

nuz için yaflayan bir model olmas›na özen
gösterin ve kendinize her gün sorun:
"E¤er çocu¤umun, sadece benim davra-
n›fllar›m› gözlemliyor oldu¤unu kabul
edersem, ona neyi izletmeliyim?" Sadece
bu soru bile yeterince etkili olacakt›r.

Karakter ve 
Ahlâkî De¤erler E¤itimi
Kiflili¤in ahlâkî boyutunu ifade etmek için kullan›lan karakter kavram›ndan esinlenilerek, karakter
e¤itimi ad› alt›nda pek çok program gelifltirilmektedir. Karakter e¤itimi; genel olarak  Ahlâkî
Muhakeme/Biliflsel Geliflim, De¤erler E¤itimi, Sosyal ve Duyuflsal Ö¤renme, Ahlâk/Erdem E¤itimi,
Hayat Becerileri, Vatandafll›k, Sosyal Sorumluluk, Madde Kullan›m›, fiiddet Önleme, Çat›flma Çözme
ve benzeri e¤itimlerin   flemsiye kavram› olarak kullan›lmaktad›r.
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Karakter e¤itiminin etkili olabilmesi, ha-
yat›n ola¤an ak›fl› içindeki do¤all›¤›na ve
süreklili¤ine ba¤l›d›r. Hayat›n ilk, ayn›
zamanda da kritik y›llar›nda, bireyin tüm
geliflme süreçleri üzerinde ailelerin çok
önemli rolü bulunmaktad›r. Bununla bir-
likte çocuklar›m›z, özellikle ilkö¤retim
ça¤› ile birlikte hayatlar›n›n önemli bir
k›sm›n› okulda geçirmektedirler. Okullar-
da karakter e¤itimi yap›lmas›, çocuklar›n
de¤erlerinin pekifltirilmesi ve ayr›ca
evinde bu imkâna fazla sahip olamayan›n
desteklenmesi aç›s›ndan önemlidir. 



3- Ahlakî De¤erlerinizin Fark›nda
Olma ve Onlar› Paylaflma: Karakter
sahibi bir çocuk yetifltirmeden önce de-
¤erlerinizin ne oldu¤unu aç›kça ortaya
koyman›z gerekir. De¤erleriniz üzerin-
de öncelikle siz düflünün, daha sonra
bunlar› nedenleriyle birlikte aç›klamak
suretiyle çocuklar›n›zla paylafl›n. Bun-
dan sonra, çocu¤unuz sizin düflünceleri-
nizi içeren say›s›z mesaj duymal›d›r. Ah-
lâki standartlar›n›z›n anlafl›lmas› için bu
son derece önemli. Unutmay›n, yine et-
raf›n›zdaki pek çok "uyar›c›" (televizyon,
filmler, gazeteler, kitaplar vb.) ahlâkî ko-
nularla dolu ve siz bunlar› çocu¤unuzla
de¤erlerinizi paylaflmak için kullanabilir-
siniz.

4- F›rsatlar› Kaç›rmay›n: En iyi ö¤ret-
me zaman› plânl› olanlar de¤il, tam aksi-
ne beklenmedik bir tarzda ortaya ç›kan
f›rsatlard›r. Gündeme gelir gelmez ahlâ-
kî konular› çocu¤unuzla konuflun. Bu
anlar›n avantajlar›n› kullan›n çünkü, so-
mut olgulara dayal› olarak geliflen ahlâkî
yarg›lar›n çocu¤unuza bir ömür boyu
rehberlik etmesi daha olas›d›r.

5- Ahlakî Davran›fllar Bekleme: Ça-
l›flmalar aç›kça ortaya koyuyor ki, ahlakî
davran›fllar gösteren çocuklar›n aileleri
onlardan bu yönde beklenti içinde olan
aileler... Bu beklentiler, davran›fllar› için
çocu¤unuza bir standart koyacak ve
önem verdi¤iniz fleyler hakk›ndaki belir-
sizli¤i ortadan kald›racakt›r. Evde ahlakî
standartlar›n›za s›k s›k vurgu yap›n ve
çocu¤unuz bunlar› içsellefltirene kadar
çaba harcay›n.

6- Davran›fllar›n Etkileri Üzerine
Düflünmesini Sa¤lama: Araflt›rmac›lar
en iyi ahlâk infla edici uygulamalar›n, ço-
cu¤un davran›fllar›n›n baflkalar› üzerin-
deki etkilerine dikkat çekenler oldu¤un-
da fikir birli¤i içindeler. Bu flekilde yap›l-
mas› çocu¤un ahlakî geliflimini destekle-
mektedir: ("Bak onun a¤lamas›na ne-

den oldun!"), veya zarar görenin duygu-
lar›n› ön plana alacak flekilde ("fiimdi
kendini üzgün hissediyor"). Burada ana
nokta, çocu¤u, gerçekten karfl›s›ndaki-
nin yerinde olsayd› ne olabilece¤ini his-
setmesini sa¤lamakt›r. Böylece, sergile-
di¤i davran›fllar›n baflkalar› üzerindeki
etkileri noktas›nda daha hassas olmas›
sa¤lanabilir.

7- Ahlâkîli¤i Günlük Hayat›n ‹çine
Sokma: Çocuklar ahlakî olan davran›fl-
lar› kitaplardan okuyarak de¤il, iyi ifller
yaparak ö¤renirler. Çocuklar›n›z›n kendi

dünyalar›nda de¤ifliklik yapabilmek için
inisiyatif almalar›n› teflvik edin. Çocukla-
r›m›z için ulaflmay› hedefledi¤imiz as›l
amaç, ahlakî prensipleri günlük hayatla-
r›na sokmalar› ve bu prensipleri kendi
kendilerine bularak yetiflkinlerin yol
göstericili¤ine daha az ba¤›ml› olmalar›-
n› sa¤lamakt›r.

Okul
Çocuklar›m›z özellikle ilkö¤retim ça¤›
ile birlikte yaflamlar›n›n önemli bir k›s-
m›n› okulda geçirmektedirler. Okullar-
da karakter e¤itimi yap›lmas›, çocuklar›n
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de¤erlerinin pekifltirilmesi ve hem de
evinde bu imkâna fazla sahip olamaya-
n›n desteklenmesi aç›s›ndan önemlidir.
E¤itim kurumlar›nda yap›lacak bu tarz
programlarda yönetici, ö¤retmenlerden
psikolojik dan›flmanlardan genel bek-
lentileri flu flekilde s›ralayabiliriz (Licko-
na, 1991; Pearson,  & Nicholson, 2000).

Yöneticiler : Program çerçevesinde yö-
neticilerden; (i) s›n›f›n d›fl›nda da ö¤ren-
cilerin ahlâkî geliflimlerini destekleme,
(ii) okulda olumlu bir ahlâkî iklim olufl-
turma ve  (iii) aile ile  çevreyle iflbirli¤i
sa¤lama görevlerini yerine getirmeleri
beklenmektedir.

Ö¤retmenler: Ö¤retmenlerden  de (i)
model ve yol gösterici olmalar›, (ii) s›n›f-
ta ahlâkî bir topluluk bilinci oluflturma-
lar›, (iii) ahlâk temelli disiplin yöntemle-
ri kullanmalar›, (iv) demokratik s›n›f at-
mosferi sa¤lamalar›, (v) iflbirlikli ö¤ren-
me yöntemleri kullanmalar›, (vi) ahlâkî

tezahürleri desteklemeleri,  (vii) fliddet
içermeyen sorun çözme becerilerini
kullanmalar› ve benzeri görevleri yerine
getirmeleri beklenmektedir.

Psikolojik Dan›flmanlar: Karakter
e¤itiminin en önemli kat›l›mc›lar›ndan
biri olan psikolojik dan›flmanlardan (i)
de¤er e¤itimini içeren grup çal›flmalar›
düzenlemeleri, (ii) ailelerin kat›l›m›n›
destekleyecek “anne-baba  okulu” tarz›
programlar› oluflturmalar› ve yürütmele-
ri, (iii) karakter e¤itimi ba¤lam›nda di-
¤er tüm personelin hizmetiçi e¤itimleri-
nin organizasyonunu sa¤lamalar› bek-
lenmektedir.

Böyle bir program›n etkilili¤i ayn› za-
manda onun (1) S›n›f ‹çi Etkinlikler, (2)
Okulun Tümü ‹çin Etkinlikler, (3) Aileye
Yönelik Etkinlikler içermesine ba¤l›d›r.
S›n›f içi etkinlikler, program›n temelidir
ve yukar›da bahsedilen ö¤retmen görev-
lerini desteklemeye dönüktür. Aç›k

program›n içine giydirilmifl bu etkinlik-
ler ö¤renci merkezli ve aktif ö¤renme
esasl› olmal›d›r. Okulun tümü için etkin-
likler ise hem karakter e¤itimi program›-
n›n yürütülmesinin   istikrar›n›, hem de
ulafl›lan sonuçlar›n kal›c›l›¤›n› sa¤lar.
Kurumun, de¤erleri destekleyecek, dik-
kati konu üzerinde yo¤unlaflt›racak gör-
sel malzemelerle donat›lmas›,  Ö¤renci
klüplerinin de¤erlerle ilgili etkinlik öne-
rileri haz›rlanmas› ve bunlar›n uygula-
mas›, okul personelinin de¤erlerle ilgili
olarak bilinçlendirilmesi, bu tür etkinlik-
ler için de de¤erlendirilebilir. Çocuklar›-
n›n ahlâk ve karakterini olgunlaflt›rma
çabas›nda, anne-babalara katk› ve malze-
me sa¤lama hayatî öneme sahiptir. Sa-
dece okulda uygulanan ve ailenin iflin
içerisine al›nmad›¤› programlar eksiktir.
Çeflitli bülten, seminer, anne-baba oku-
lu vb. çal›flmalarla aile de karakter e¤iti-
mi çabalar›na kat›lmal›d›r.

Sonuç olarak karakter veya ahlâki de¤er-
ler e¤itimi yukar›da say›lan pek çok ne-
denden dolay› toplumlar için hayati
öneme sahiptir. Önemli olan bunun bir
yak›nma veya temenninin ötesine geçiri-
lip, hayata dönük, ö¤renci merkezli kap-
saml› programlar kanal›yla uygulayabil-
mektir. 
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Dinî, felsefî, sosyal ve ahlâkî de¤erler ko-
nusunda faaliyet göstermek üzere 2003
y›l›nda kurulan De¤erler E¤itimi Merke-
zi (DEM), önümüzdeki dönemde bir
enstitü veya üniversite yap›s›na kavufl-
may› planl›yor. Sosyal bilimlere mevcut
üniversitelerin ideolojik yaklaflt›¤›n› ve
bu durumun bir k›s›r döngüye neden ol-
du¤unu vurgulayan DEM Baflkan› Ahmet
fiiflman, “‹deolojik sosyal bilimler anlay›-
fl› içinde olmak istemiyoruz” dedi. Ayn›
zamanda Ensar Vakf› Baflkan› olan Ah-
met fiiflman, 2003’ten bu yana DEM’in
yapt›¤› faaliyetler ve yeni döneme iliflkin
hedefler konusunda merak ettiklerimizi
cevaplad›;

De¤erler E¤itimi Merkezi hakk›nda
bilgi alabilir miyiz? Ne zaman ve ni-
çin kuruldu, de¤erler e¤itimi neyi
ifade ediyor? 
De¤erler E¤itimi Merkezi (DEM), Ensar
Vakf› taraf›ndan de¤erler ve e¤itimiyle il-
gili her konuda çeflitli akademik faaliyet-
lerde bulunmak ve projeler düzenlemek
üzere 2003 y›l›nda kuruldu. Merkezin
özel hedefi, çocuklarda ve gençlerde ah-
lâki ve manevi geliflime, yetiflkinlerde
ahlâkî-mânevî de¤erlerin pekifltirilmesi-
ne katk›da bulunacak teorik veya tecrü-
bî akademik çal›flmalar› desteklemek,

yay›nlamak ve ülke içerisinde ahlâkî de-
¤erler ve e¤itimi konusunda bir araflt›r-
ma merkezi ve diyalog platformu olufl-
turmakt›r. Ayr›ca temel de¤erlerin kav-
ranmas›, tart›fl›lmas› ve uygulanmas›nda
ve zihni altyap›n›n oluflumunda ö¤renci-

lere yard›mc› olacak ö¤retmenlere e¤i-
tim deste¤i vermeyi hedeflemektedir.
De¤erler e¤itimi derken kastetti¤imiz
dinî, felsefî, sosyal ve ahlâkî de¤erlerdir.
DEM, de¤erleri en genifl anlam›yla konu
edinmektedir. Bizim için önemli olan di-

ni de¤erlerdir; ancak de¤erler sadece di-
ni de¤erlerden oluflmuyor. Dini de¤er-
ler özümsenir ve sistematik bir flekilde
yaflay›fl alan›nda kendini gösterirse dinî
de¤erler ayn› zamanda felsefî de¤erler-
dir, ahlâkî de¤erlerdir, sosyal de¤erler-
dir. De¤er referans›n› baflka kaynaklar-
dan alan insanlar da var. Bizim ilgi alan›-
m›za insan hayat›n› yönlendiren de¤er-
lerin tümü giriyor. Bir k›sm›n› ele al›p
bir k›sm›n› d›fllam›yoruz. Bunlar›n neler
oldu¤u, e¤itimi ve e¤itim hakk› bizim il-
gi alan›m›za giriyor.

Ne tür faaliyetler yapt›n›z, 
yap›yorsunuz?
De¤erler E¤itimi Merkezi, do¤rudan ö¤-
rencilere de¤il, ö¤retmenlere ve akade-
misyenlere hitap ediyor, e¤itimin teori-
si, metodolojisi ve uygulamas› üzerine
çal›flmalar yap›yor. Bu noktada da yapt›-
¤›m›z çal›flmalar birer proje alan› olarak
iflleyifl itibariyle üniversitelerdeki kürsü-
lerle benzerlik tafl›yor. Bir k›sm› teorik,
bir k›sm› uygulamaya yönelik olan bu
projeler, akademisyenlerin eflli¤inde li-
sans, yüksek lisans, doktora ö¤rencileri
veya ö¤retmen gruplar›yla birlikte yürü-
tülüyor. 
Projelerimiz ise flunlar: ‘De¤erler e¤itimi
tarihi çal›flmas›: Osmanl› örne¤i’, ‘Avru-

De¤erler E¤itimi Merkezi
Üniversiteye Dönüflecek
‘‹deolojisiz Sosyal Bilim’ anlay›fl›yla 2003 y›l›nda kurulan De¤erler E¤itimi Merkezi, önümüzdeki
dönemde bir enstitü veya üniversite yap›s›na kavuflmay› planl›yor. Dinî, felsefî, sosyal ve ahlâkî
de¤erler konusunda flimdiye kadar birçok yay›n yapan ve yayg›n e¤itim program› gerçeklefltiren
merkez, bu sene, ‘Ö¤retmen Yetifltirme Projesi’ni de uygulamaya koyuyor. 
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pa Birli¤i ba¤lam›nda de¤erler e¤itimi
araflt›rmalar›’, ‘Türkiye’de ve dünyada
de¤erler ve e¤itimi konulu yay›nlar in-
deksinin haz›rlanmas›, DEM kütüphane-
sinin kurulmas›’, ‘De¤erler ve e¤itimi:
teori ve uygulamas›’. Bu projeler birer
kürsü gibi iflledi¤inden, her bir ilgi alan›,
kendi konusuyla ba¤lant›l› olarak akade-
mik düzeyde seminerler de düzenliyor.
Projeler kapsam›nda yürütülen çal›flma-
lardan gerekli görülenler DEM yay›nlar›
taraf›ndan yay›nlan›yor.

Uygulamaya yönelik olan projelerimiz-
den biri ‹mam Hatip Liseleri (‹HL) ile il-
gili çal›flma grubu. Akademik çal›flmalar
da yapm›fl olan ‹HL’lerdeki ö¤retmen-
lerden oluflan bu grup, ‹HL’lerin de¤i-
flen ve geliflen e¤itim sistemine uyum
sa¤lamas› noktas›nda yeni bir müfredat
haz›rlay›p MEB’e sunmufltur. Ayr›ca
‹HL’de okutulan meslek derslerine ma-
teryal sa¤lamaya yönelik www.imamha-
tipogretmeni.com adl› bir site de grup
taraf›ndan hizmete sunulmufltur. ‹HL ile
ilgili çal›flmalar›m›z sadece bu grupla s›-
n›rl› kalm›yor. ‘Kaliteli ve Nitelikli ‹nsan
Olma Sanat›’ konulu 26 seminer düzen-
leyen merkez, ‹stanbul’daki imam hatip
liselerinde okuyan 10 bin civar›nda ö¤-
renciye ulaflm›flt›r.   

Uygulama k›sm›ndaki di¤er bir proje ise
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (DKAB) ö¤-
retmenlerinin çal›flma grubudur. Bu
grup, ilk ve orta ö¤retimde okutulan
DKAB dersleri için materyal gelifltirme-
ye odaklanm›fl bir çal›flmay› yürütüyor.
Üretilen materyaller www.dinkulturuog-
retmeni.com adl› sitede hizmete sunu-
luyor. ‹HL ve DKAB derslerine yönelik

bu çal›flmalar›m›z yeni dönemde de de-
vam edecektir. 

Bu sene uygulamaya konulacak yeni
projelerimizden biri de, e¤itim fakülte-
lerinde okuyan ö¤retmen adaylar›na
yönelik, bir nevi hizmet öncesi e¤itim
niteli¤i tafl›yan Ö¤retmen Yetifltirme
Projesidir. Kaliteli ve nitelikli e¤itimin
temel flartlar›ndan birinin yine kaliteli
ve nitelikli e¤itimciler oldu¤unu düflü-
nen DEM, bu noktada nitelikli ö¤ret-
menlerin yetiflmesine katk›da bulun-
mak için bu projeyi hayata geçiriyor. 

DEM flu anda yay›nc›l›kta da önemli bir
konuma gelmifltir. Sadece de¤erler ve
e¤itimi konu alan›nda yo¤unlaflan yay›-
nevi, bu alandaki nitelikli eselerin tek
bir çat›da topland›¤› bir yay›nevi olmay›
amaçl›yor. fiu ana kadar 20 kitab› yay›n-
lam›fl bulunuyor. Merkezin yay›n nok-
tas›nda önemli bir faaliyeti de hakemli,
akademik bir dergi olan De¤erler E¤iti-
mi Dergisi (DED)’dir. Üç y›ld›r yay›n-
lanmakta olan DED, toplumun her ka-
deme ve biriminde varl›¤›n›n önemi
tart›fl›lmaz olan de¤erlerin yeniden ve
bilimsel bir bilgi ve bak›flla gözden ge-
çirilmesi, de¤erlerin daha iyi aktar›labil-
mesi ve e¤itimin her kademesinde
ufuk aç›c› bir tarzla sunulmas› için öne-
riler gelifltirilmesi ve bu önerileri payla-
flacak, tart›flacak bir zemin olmay›
amaçl›yor.

Merkezimiz faaliyette oldu¤u yaklafl›k
üç y›l zarf›nda çal›flt›¤› alan üzerinde
akademik çevrelerce de genifl kat›l›m
gören  biri uluslararas› olmak üzere
dört bilimsel toplant› düzenledi:

-Din E¤itimi ve Ö¤retiminde Din Kültü-
rü ve Ahlâk Bilgisi Dersleri Çal›flma
Toplant›s› (24-25 May›s 2003)
-‹mam Hatip Liselerinde E¤itim ve Ö¤-
retim Çal›flma Toplant›s› (6-7 Aral›k
2003)
-De¤erler ve E¤itimi Uluslararas› Sem-
pozyumu (26-28 Kas›m 2004)
-‹HL Ö¤retmenleri Kiflisel Geliflim Zirve-
si ( 21-22 May›s 2005) 

Yeni dönemde neler yapmay› 
planl›yorsunuz?
Bu sene uygulamaya geçirece¤imiz Ö¤-
retmen Yetifltirme Projesi, genifl bir sü-
reci içeriyor.  Ö¤retmen yetifltiren fakül-
telerde ö¤renim görmekte olan ö¤renci-
lere, fakültelerinde edindikleri bilgilere
ek olarak, onlar› gelifltirecek e¤itim se-
minerleri düzenlemek ve program süre-
since bursla desteklemenin yan›nda ba-
flar›l› olan ö¤rencilere özel okullarda is-
tihdam imkân› sa¤lamak da projenin
amaçlar› içerisinde. Bu y›l 10-12 Kas›m
tarihlerinde ‘Uluslararas› "Hoflgörü E¤i-
timi" Çal›flma Toplant›s›’ düzenlenecek.
Bu program Norweç’ten Oslo Coalition
ile ortaklafla düzenliyoruz. Bundan son-
ras›nda da uluslararas› ortakl› çal›flmala-
ra daha çok yer verece¤iz. DEM olarak
Türkiye’deki akademik birikimden isti-
fade etmek istiyoruz. ‹deolojik sosyal bi-
limler anlay›fl› içinde olmak istemiyoruz.
Bilimsel çal›flmalar›m›z bu tür ideolojik
ba¤lardan kurtulup kendisini yeniden
infla etsin istiyoruz. ‹leriki y›llarda mer-
kezimizi bir üniversite, bir enstitü yap›s›-
na kavuflturaca¤›z. Üniversitelerimizde
sosyal bilimler alan›nda ideolojik bir fi-
kir yap›s› var. Bu k›s›r döngüden kurtul-
mak için gençlerle çal›flmay› tercih edi-
yoruz. Buradaki çal›flmalarla birlikte ye-
tiflen kaliteli bir ekip var. Yeni bir kuru-
lufluz, Türkiye’den ve Türkiye d›fl›ndan
akademisyenlerle bu hedefimizi gerçek-
lefltirmeye çal›flaca¤›z. Art›k binam›za
s›¤m›yoruz. Bu ifl için daha uygun im-
kânlar sa¤lamaya u¤rafl›yoruz.
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Girifl
‹nsan fluuruyla vard›r. Etraf›n›, dünyay›, gele-
ce¤i fluuru sayesinde mânaland›r›r. Hayat›,
bu manaya göre flekillenir insan›n. Mânalan-
d›ramayan, tan›mayan insan›n kaosta kald›¤›
aç›kt›r. Kaos, ›st›rapt›r. Ölümdür. Toplumlar
da öyle. Dünümüz yoksa, bugünü ve yar›n›
anlayamay›z. Öyleyse, geçmifli tutarl›, bilim-
sel ve akli bir temelde tahlil etmeliyiz. Varl›k-
ta kalman›n flart› budur. Bu, yap›lanlar›n akli
temelini, zihniyet boyutunu ortaya kor. Asl›n-
da her mesele giderek bir zihniyete dayan›r.
Zihniyetlere nüfuz edemeyince hadiselere
sa¤l›kl› bak›fl getiremeyiz.

Tarihte Osmanl› büyük bir imparatorluk kur-
mufl, 1299’dan günümüze 700 y›l geçmifl. Hâ-
lâ de¤erlendirmelere konu edilir. Kimileri
onun âdil, hakperest, insanî bir sistem kur-
du¤unu, kimileri de “k›l›c”a dayand›¤›n› iddia
eder. Buradaki as›l mesele zihniyet meselesi-
dir. ‹mparatorlu¤un hangi zihniyet temeline
dayand›¤›n› hakk›yla bilemeyince, yap›p-et-
melerini do¤ru-dürüst anlamland›ramay›z.
Bu bak›mdan zaruri olarak Do¤u-Bat› dünya-
lar›na k›saca bakmak zorunday›z. Konunun
tart›fl›lmas› bir kenara, Do¤u-Bat› iki ayr› zih-

niyeti, de¤erler dünyas›n›, hayat anlay›fl›n› ve
kâinat tasavvurunu ifade eder. Bu  ay›r›m bi-
lindi¤i  gibi ilk  defa  Bat›l›lar taraf›n-
dan yap›l›r. Eski Yunan ve Fars’›n kar-
fl›l›kl› iliflkisi, mücadele ve sald›r›lar›
üzerine, Herodot, bu iki dünyay› daha
o günden Do¤u ve Bat› dünyalar› ola-
rak adland›r›r (K›sakürek, 1973, s.21).
Ama as›l Do¤u-Bat› meselesi Türk-
ler’in ‹slâm'a girmeleriyle bafllar, Ana-
dolu ve mukaddes topraklar› fethet-
meleriyle bir daha sönmemek üzere
alevlenir (Karada¤, 1971, s.19).

Bat›, flu veya bu flekilde kendinî hep
merkeze alm›fl, dünyan›n di¤er yöre-
lerine hükmetme hakk›na sahip oldu-
¤unu düflünmüfltür. Onlara göre akl›n
temsilcisi, bilimin kurucusu, medeni-
yet ve tekni¤in icatç›s› Bat›’d›r. Dünya-
y› Bat›l› enerji, bulufl, kafa imar etmifl-
tir. Bu yüzden Bat›l› beyaz adam, ken-
disini yeryüzünün, ve tekmil serveti-
nin mâliki, beyaz olmayan insanlar›n
efendisi, hamisi ve velisi ilan etmifltir: “Dün-
yay› s›rtlam›fl beyaz adam›n yükü” diye an-
lamca Türkçelefltirdi¤imiz ‹ngiliz Rudyard

Kipling’in (1865-1936) “the white man’s bur-
den” cümlesi ne kadar da manidard›r. Böyle

kibirli bir tavr›n do¤al sonucu, Henrich
Himmler’in tüyleri diken diken ettiriveren flu
sald›rgan iddias› olmaz da ne olur: “Yeni ha-

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki
Misyoner Faaliyetlerinin 
Günümüz Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi
Misyonerlik, H›ristiyanl›¤›n örgütlü yay›m›d›r. Nihaî amac› dünyan›n H›ristiyanlaflt›r›lmas›d›r. Ancak
siyasî, iktisadî, kültürel vs. amaçlar› da önemlidir. Merkezî ve yerel birçok teflkilât ve imkâna sahiptir.
Çok farkl› metotlarla çal›fl›rlar. ‹nanc› yerli halka benimsetmek öncelikli hedeftir. Güçlü devletlere ve
ekonomiye dayan›rlar. Okullar, kiliseler temel kurulufllar›d›r. Yay›n›, propaganday› ihmal etmezler.
Osmanl› Devletinin y›k›l›fl›nda gözard› edilemeyecek çal›flmalar yapm›fllard›r. Faaliyetlerine halâ
devam etmektedirler. 
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Misyonerler, tarih boyunca ‘Kral-Papa ve
Tüccar’ birlikteli¤i gibi güçlü bir zemine
dayanm›fllard›r. Zengin alt›n madenlerine
sahip olan Güney Afrika, bilindi¤i gibi sö-
mürücü ülkelerce talan edilmifltir. Bu
hadisede misyonerlerin rolü büyüktür. fiu
gerçek ve benzerleri, bunlar›n sadece din
yay›c› olmad›klar›n›, di¤er ülkelerin ye-
ralt› ve yerüstü zenginlikleriyle yak›ndan
ilgilendiklerini aç›kça göstermektedir. Bu
yüzden e¤er bu konuda bir karfl› harekete
geçilecekse, mücadele edilecekse, güçlü
ve yeterli say›da donan›ml› ihtisas birim-
lerine ve flah›slara sahip bir teflkilâta der-
hal vücut verilmelidir.

* Yazar›n orijinal makalesi, sayfa s›n›rlamas› nedeniyle taraf›m›zdan k›salt›lm›flt›r.

*



yat› yaratmak için cesetleri ezerek geçmek
zorunlulu¤u, büyüklü¤ün lanetidir-büyük ol-
man›n bedelidir. (Dural›, 1996, s.89). Hülasa
Bat›l›, dünya tasavvurunda materyalist-meka-
nist, sadece ak›lla kavranan, ama hiçbir s›rr›,
metafizi¤i saklamayan bir yap›ya ulafl›r. Böyle
bir yap›, kendili¤inden gücü önceler. Erke,
kuvvete dayan›r. Alabildi¤ine bir “Benlik”
oluflturur. Di¤er insanlara hâkimiyet alan› b›-
rakmaz. Onlar› d›fllar. Kullan›r. Onlar›n, he-
nüz Bat›l› insan›n özelliklerine sahip olmad›-
¤›n› düflünür. Bu iç ve d›fl muhasebeden yok-
sun tipler, geliflmemifl vahfliler, ancak idare
edilebilen yarat›klard›r. Kaba anlay›fls›z ve
barbar y›¤›nlar›, yokedilmeye müstahakt›rlar.
Bat›l›, önce tan›ml›yor, sizi bir yerlere oturtu-
yor sonra, bu tan›m ve tasvire dayal› olarak
haketti¤inizi düflündü¤ü muameleye tâbi tu-
tuyor*.
Esas›nda uzun y›llar, belki hâlâ Do¤u’nun,
özellikle ‹slâm dünyas›n›n tetkiki gerçek ta-
n›maya dayal› olarak yap›lmaz. Sanal bir do-
¤u düflünülür. Kaba, vahfli, muhasebesiz,
hâttâ dinsiz bir do¤u tasavvur edilir. Bu tür
do¤unun hakk› da, ya insanîleflmek! yahut
yok olmakt›r.Bu mânada ilk do¤u tetkikleri
“Oryantalizm**”olarak bafllar. Oryanta-
lizm, Bat› kapitalizminin keflif ko-

ludur. Herbelot’un Kur’an’›n ve 1001 Gece
Masallar›’n›n özetinden, Baron d’Argence’›n
Çin Mektupar›’na, yahut Montesquie’nün
Acem Mektuplar›(Meriç, 1993, s.173)’na ka-
dar tüm Do¤u tetkikleri maksatl›d›r. Ancak,
oryantalistlerin ilmî çal›flmalar›n›, ciddi tet-
kiklerini, çeflitli zorluklara katlanarak vücut
verdikleri eserleri inkâr ediyor de¤iliz. Sade-
ce bunlar›n nihayette bir kullan›m vas›tas›na
dönüfltürüldü¤ü gerçe¤ine iflaret ediyoruz o
kadar. Bu fikrî temellerin d›fl›nda, yani idare
etmek, sömürmek, hükmetmek için anla-
mak kadar, iktisadî, ticarî bak›fl aç›lar› da Do-
¤u-Bat› iliflkilerinde çok önemli bir boyuttur.
Buna yeri geldikçe de¤inilecektir. ‹ki dünya-
n›n mücadelesi, günümüzde de “Medeniyet-
ler Çat›flmas›”, “Tarihin Sonu”, yahut “Post
Modern” aç›klama ve aklîlefltirmelerle çok
farkl› boyutlar ve tezahürlerle sürdürülmek-
tedir.
Bizans’› y›kan, Orta Do¤u’ya bütü-
nüyle hâkim olan Türkler, Do¤u-
Bat› mücadelesinin mihrak› halini
al›r. Art›k bütün mesele bu gücün k›r›lmas›-
d›r. Planlar, çal›flmalar, gayretler hep bu
u¤urda seferber edilir. Savafllara, uzun
y›llar etkileri sürecek Haçl› Seferle-
ri’ne bu yüzden girilir. fiark Mese-

lesi’nin de özü budur. Üç safhadan
ibarettir. Önce Türkler’i Avrupa’da
durdurmak; sonra Avrupa yakas›n-
dan atmak; nihayette Anadolu’dan
tard etmektir. Bugünlerde bu
üçüncü safha gündemdedir denile-
bilir. Ne var ki zafer k›l›çlara dayand›kça ga-
liplere de pahal›ya mal olmaktad›r. Daha et-
kili, yumuflak, içten fethedici usullere bafl-
vurmak gerekir. Üstelik Do¤u-Bat› mücade-
leleri Müslüman-H›ristiyan dünyalar› aras›n-
da derin uçurumlar açar. Kin ve nefret duy-
gular›, k›r›lmaz düflmanl›klar oluflturur. Bu
yüzden ince-etkili, düflmanl›klara ilk planda
yer vermeyecek metot ve anlay›fllarla ifle bafl-
lanmal›d›r. ‹flte “Misyonerlik” bütün bu anla-
y›fllar do¤rultusunda devreye sokulur.

Misyonerlik
Misyonerli¤in tarihi H›ristiyanl›¤›n do¤ufluna
kadar götürülür. Bu mânda ilk misyonerler
de Saint Paul ve Saint Pierre olarak gösterilir.
H›ristiyanl›k birçok ülkeye onlar›n elleriyle
ulaflt›r›l›r. Böylece misyonerlik H›ristiyanl›¤›n
örgütlü yay›m› olarak belirir. Misyon (mis-
sion) kelimesi “Latince mittere
(göndermek) fiilinden gelir”(Koca-
baflo¤lu,1989,s.14). Bir görevle,
memuriyetle göndermek. Böylece
misyonerlik örgütlü, amaçl› ve flu-
urlu bir din yay›c›l›¤›d›r. Kelime za-
manla özellikle XVII. yüzy›ldan itibaren baflka
ülkelere ticarî, siyasî amaçlarla gönderilme
anlamlar›n› da içerecek flekilde kullan›l›r.
Misyoner böylece Avrupa, yahut Amerikal›
din adam›d›r. Ayn› zamanda “tarih-toplum-
kültür araflt›rmac›s›, öyle ki casusun da öncü-
sü say›labilir. Bunlar dünyan›n bütün bölge-
lerine yay›l›r, en ücra köflelerinde faaliyet
gösterirler. Girdikleri bölgelerin dinî durum-
lar›, nüfuslar›, dilleri, kültürleri, yeralt› ve üs-
tü kaynaklar› inceden-inceye tetkik edilir. Bu

ÇERÇEVE Aral›k 2005208

dosya E⁄‹T‹M / Misyoner Faaliyetlerinin Günümüz Aç›s›ndan De¤erlendirimesi

* Bu de¤erlendirmeler baz›lar›na afl›r› gelebilir, ne var ki gerçekte Bat›’n›n Do¤u tasavvuru bu merkezdedir. Hatta daha da itici ve afla¤›lay›c›d›r. Rana Kabbani’nin, Avrupa’n›n Do¤u ‹maj› (Çev: S.Tun-
cer, Ba¤lam Yay., ‹st.; Nisan 1993) adl› çal›flmas› bu bak›mdan önemli tespitleri içermektedir. Sözgelimi, eserin daha ilk sayfalar›nda flu de¤erlendirmelerle karfl›lafl›r›z: “ Ortaça¤ Avrupas›, örne¤in
Yahudileri bir dizi karmafl›k suçlarda kulland›: Kuyular› zehirlemek, kan için çocuklar› öldürmek, kurbanlar› çarm›ha germek ve hatta onlar› yemek gibi. Benzer flekilde, kad›nlar da fleytanla iliflki
içinde görülüyor, kilisenin ve uygarl›¤›n düflman› oluyorlard›... Avrupa’n›n Do¤u’yu kaleme alan anlat›mlar›nda, Do¤u’yu Bat›’dan farkl›laflt›ran nitelikler ve onun “di¤eri” olmaktan gelen dönüflü ol-
mayan durumu kas›tl› olarak vurgulan›yordu. Bunlardan iki tanesi kayda de¤er: ‹lki, Do¤u’nun bir flehvet yata¤› oldu¤una dair iddiad›r. ‹kincisi ise atalar›ndan alm›fl olduklar› fliddet ile biçimlenmifl
bir gerçeklik oldu¤udur.” (s 14-15).
** Ça¤dafl oryantalist söylem, klasik söylemden biraz farkl›d›r. Bu konuda meflhur düflünür Edward Said’in yorumu flöyledir: “Do¤ulular ülkelerinin sömürgeciler taraf›ndan iflgaline karfl› aya¤a
kalkt›¤›nda (Disneylik yapmamak için) onlar›n kendi kendilerini yönetmeyi bizim kadar bilmedikleri söylenecektir. Baz› Do¤ulular ›rk ayr›m› yap›p, baz›lar› onlara karfl› mücadele verirken,  “Bunla-
r›n hepsi Do¤ulu!” denecektir. S›n›f menfaatleri, siyasi koflullar, iktisadi amiller hiç mi hiç mühim de¤ildir.” (Edward Said, Oryantalizm, Çev: S.Ayaz, P›nar Yay., ‹st., 1999, s.144-145 / ‹.Süphan Da¤-
l›’n›n Bat› ve ‹slam Aras›nda Oryantalizm’inden.

Misyonerlerin Türkiye’de ücretsiz olarak da¤›tt›klar› yay›nlar



bilgiler hem dinî merkezlere hem de ba¤l› ol-
duklar› devletlere ulaflt›r›l›r (Dural›, 1996,
s.94). Gayretleri, baflar›lar› farkl› olmas›na
ra¤men tüm Bat›l› devletler bu mahir sanat›
kullanmada yar›fl›rlar. De¤il Aziz Peter Vene-
rable, yahut Papa III. ‹nnocent, filozof Roger
Bacon (1210-1294) bile bu konuda kafa yorar
ve Papa’ya sundu¤u risalede, misyonerli¤in
neflrine ve ileri sürülebilecek itirazlar›n karfl›-
lanmas›na bir vesile olmas› bak›m›ndan ya-
banc› dillerin, özellikle Arapça’n›n üniversite-
de ö¤retilmesini teklif eder. Ayn› risalede H›-
ristiyanl›¤›n zaferi için ‹slâm’›n da üniversite
ö¤retimine dahil edilmesini öngörür. (Ess›-
baî,1971, ss.71-76). Misyonerlik, temelde
dünyan›n H›ristiyanlaflt›r›lmas›n› amaçlar.
Esas itibariyle H›ristiyanlar di¤er milletleri
dinsiz ve kâfir olarak görür (Karabekir, 1930,
s.16). Mesele bunlar›n H›ristiyanl›¤a dönü-
flümlerini sa¤lamakt›r. Söz konusu Türkler
olunca, bu amaç daha da önemli olur ve aci-
liyet kazan›r. Frans›z konsoloslar›ndan Mar-
quie de Bonnac, XIV. Louis’ye yazd›¤› sefa-
retnamede bu amac› flöyle dile getirir: “Tür-
kiye’de mukaddes dinimizin ilerlemesi için
üç büyük gaye vard›r: Türkler’in H›ristiyan-
laflt›r›lmas›, mutezile Rumlarla Ermeniler’in
birlefltirilmesi, cehalet ve kabal›¤›n bu iki kili-
seye soktu¤u hatalar›n, dalaletlerin kald›r›l-
mas›” (Refik, 1340, s.268). Bu yüzden dünya
çap›nda teflkilatlar kurar, faaliyetlere giriflir-
ler. Sözgelimi daha 1649’larda ‹ngiltere’de
Parlamento, H›ristiyanl›¤›n yay›lmas› için bir
cemiyet kurar. Cemiyet 1698, 1792, ve
1805’lerde yeniden düzenlenir. H›ristiyanl›¤›
Dünyaya Yayma Cemiyeti’nin merkezi Lond-
ra’d›r. Cemiyet, 19. as›rda müthifl bir faaliyet
göstererek dünyan›n muhtelif bölgelerinde
7000 civar›nda flube açar (Karabekir, 1930,
s.16). 1787’de Frans›z fiarkiyatç›lar›, fiarkiyat-
ç›lar Cemiyeti’ni kurar ve Journal Asiatique’i
ç›karmaya bafllarlar. Amerikal›’lar Boston’da
Amerikan Misyon Dostlar› Derne¤i (1810) ile
Vaftizci Misyonlar Birli¤i’ni (1814) teflekkül
ettirirler. Öyle ki 1855’lere gelindi¤inde Ame-
rika’da say›lar› 6185’lere varan bir misyoner
kurumlar› toplulu¤u oluflturmufltur. ‹ngilte-
re’de ve di¤er Bat›l› ülkelerde de bu türden

yüzlerce cemiyet kurulur ve derhal farkl› me-
totlarla çal›flmalara bafllar.

Misyonerli¤i sadece dinî hedeflere
kilitli bir teflkilat olarak göremeyiz.
O oldukça genifl ve çok farkl› amaç-
lara, imkânlara sahip bir teflkilatt›r.
Her türlü siyasî, iktisadî, içtimaî, sosyal ve
idarî çal›flma teflkilat›n hedefleri aras›ndad›r.
Hâttâ gerekti¤inde kurulu düzene karfl› ihti-
lallere bile yol verebilirler. Nitekim Voltaire,
misyonerlerin Roma ‹mparatorlu¤u’nu bu
flekilde y›kt›klar›n› vurgular ve Japonya’daki
çal›flmalar›n› da bu meyanda dile getirir:
“...Oniki çeflit dinle ticaret orada geliflmek-
teydi. Bu oniki din aras›nda kardeflçe bir an-
laflma vard›. Siz ç›kagelince anlaflmazl›k bafl
gösterdi. Japonya alt-üst oldu. Kan gövdeyi
götürdü”(Voltaire, 1962, ss.350-356).

Voltaire, bunlar›n ‘koyun postuna
bürünmüfl ejderhalar’ oldu¤una,
‘dünyay› 1400 y›l kana boyad›klar›-
na’ inan›r (Voltaire, 1962, s.350). Gerçek-
ten Cezvitler çok çal›flkan, inatç›, kendilerini
Katolikli¤e ve Fransa’ya adam›fl gruplard›r.
Girdikleri her yeri en k›sa zamanda Katolik-
lefltirmeyi ve sömürgelefltirmeyi pek güzel
becerirler. Bu yüzden birçok ülkeyle birlikte
Fransa’dan bile kovulduklar› olmufltur (Se-
vinç, b.t.y., s.59). Bu tehlikeli amaçlar›n› ülke-
mizde de gerçeklefltirmeye çal›flm›fllard›r.
Özellikle buhranl› dönemler onlar için bu-
lunmaz f›rsatlar yarat›r. Merzifon Koleji’nde

yap›lan bir araflt›rmada elde edilen bulgular
flöyledir: Kolej’in müdürü Mr.White, ‹stan-
bul’daki Bible House müdürü Frederic Ava-
dis’e yazd›¤› mektupta özetle flu görüfllere
yer verir: “Cenab-› Hakk’›n ‹sa suretinde te-
celli etti¤i H›ristiyanî itikad›, Müslümanlara
iman ettirmek gerekir. Bu çok ulvi bir hiz-
mettir. Çünkü H›ristiyanl›¤›n en büyük ve
muntazam rakibi ‹slâmîyet’tir. Türkiye de en
güçlü Müslüman ülke ve devlettir. Gerekirse
bu amaca ulaflmak için beflyüz sene bekleye-
ce¤iz, nihayette buna muvaffak olaca¤›z.
Rum ve Ermeniler’e karfl› mukaddes vazifele-
rimiz için mukaddes bir itimat beslemekte-
yiz. Bunlardan baz›lar› ‹slâm u¤runa flehit ol-
dular. Ve unutmayal›m ki mukaddes hizmeti-
miz nihayete erinceye kadar daha pek çok
flehit kan› ak›taca¤›z” (Pontus Meselesi, 1338,
ss.6-7).

Mektup daha baflka meselelere de dokunur,
ama gençli¤i ihmal etmemeyi vurgular ve f›r-
satlardan gerekti¤i flekilde faydalanman›n za-
ruretine iflaretle sonland›r›l›r. Görülüyor ki
bunlar›n amaçlar› çok boyutlu ve derin. Bel-
ki gizli olanlar› aç›k olanlardan daha köklü.
Nitekim bu yüzden Amerika’n›n Sivas Konso-
losu haz›rlad›¤› raporunda Anadolu’nun ma-
den kaynaklar›n›n zenginli¤inden bahseder
(Polat, 1968, ss.627-652). Misyonerli¤in ‹m-
paratorlu¤a girifli, fiark Meselesi’nin halli,
Anadolu’nun yeniden H›ristiyanlaflt›r›lmas›,
Orta-Do¤u’nun ve dolay›s›yla ‹slâm dünyas›-
n›n hâkimiyet alt›na al›n›fl› yüzy›llar boyu ‹s-
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tanbul’un H›ristiyanl›¤›n genifllemesi-
ne engel teflkil etmesi, ‹slâmî siyasetin
bu konuda da baflkenti olmas›, tüm
bu temel idealler, ‹stanbul’un misyo-
ner çal›flmalar›nda merkez seçilmesini
gerektirmifltir. Bütün bunlar ayn› za-
manda ‹mparatorluk sahas›n›n önem-
li bir çal›flma alan› olmas›n›n da sebep-
leridir. Bu yüzden “ABCFM*”in faali-
yetlerini özetleyen 1880 tarihli Barlett
Raporu’nun ilk cümlesi flöyledir: “Mis-
yoner faaliyetleri aç›s›ndan Türkiye,
Asya’n›n anahtar›d›r” (Kocabaflo¤lu,
1989, s.29). Bu, Amerikan misyonerle-
rinde oldu¤u kadar di¤erlerince de
esas al›nm›fl bir fikirdir. Avram Galanti “Akde-
niz’de Türkler” adl› bir kitaba dayanarak ül-
kemize ilk gelen misyonerler hakk›nda ilginç
bilgiler verir. Ona göre daha 1621’lerde Kato-
lik Kapusenler (Freres Mineurs) ‹mparator-
lukta faaliyete bafllam›fllard›r. Bunlardan Ra-
hip Paçifiko (Paris Kapusenler Cemiyeti vaizi-
dir) büyük bir imparatorluk kurmufl olan
Türkler’i H›ristiyanl›¤a davet etmek için ‹s-
tanbul’a ilk gelen misyonerdir. Sözkonusu
cemiyet zaten H›ristiyan olmayan halklar› bu-
na davet için kurulmufltur. Hâttâ 1218’lerde,
bir di¤er Rahip, Saint Françesko’nun da böy-
le bir amaçla ‹stanbul’a geldi¤inden bahsedi-
lir. Bu hayal ürünü de olsa belirli bir ideali ifa-
de etmesi bak›m›ndan manidard›r. Her ne
olursa olsun 16.yüzy›l’da bu teflkilat mensup-
lar›n›n ‹mparatorlu¤un M›s›r’dan Suriye’ye,
Lübnan’dan Filistin’e kadar birçok bölgesin-
de kendine ait küçümsenmeyecek say›da
manast›r ve çal›flma merkezlerine sahip ol-
du¤u bir gerçektir (Galanti, 1340, s.125). Bu
amaçlara ulaflmak kolay de¤ildir. Misyonerler
bunun fark›ndad›r. Bu yüzden güçlü, sistem-
li, organize bir çal›flma sergilerler. Önce ‹m-
paratorlu¤u tan›rlar. Önemli tetkikler yapar-
lar. Kaflif, mühendis, seyyah, topograf, dok-
tor, v.s gibi farkl› unvan ve s›fatlarla bu ince-
lemeleri sürdürürler. ‹mparatorlu¤a hayat
veren idealleri, oluflumunu keflfederler. Bun-
lar “fiehitlik ve Gazilik” ideali ile Yeniçerili¤in
e¤itime dayal› olarak varl›k kazanmas›d›r

(Guckert, 1968, p.5).

‹ki de zay›f nokta keflfedilir. Bunlar da “Mil-
letler Sistemi” ve “Kapitülasyonlar”d›r (Toz-
lu, 1991, ss.20-26). Bu tespitlerden sonra ya-
p›lan çal›flmalarda, bu dört önemli husus
hep dikkate al›n›r, onlardan dersler ç›kart›l›r.
Misyoner çal›flmalar›n›n vazgeçilmez ve hâlâ
devam eden bir di¤er oda¤› da ›slahat hare-
ketleriyle bafllayan çevrimlerdir. Çünkü te-
mel amaç Türkler (Müslümanlar)’in hâkimi-
yetini k›rmak, H›ristiyan az›nl›klara giderek
üstünlük sa¤lamakt›r. Ço¤u hat›rat, metin ve
çal›flmalar›nda, bu yüzden ›slahat, Tanzimat,
Bat›l›laflt›rma hareketlerinden övgüyle bah-
sedilir. Misyoner Dwight, Tanzimat Ferman›
yay›nland›¤› günlerde ‹stanbul’dad›r.
1850’lerde yay›mlad›¤› hat›rat›nda, Tanzi-
mat’›n ka¤›t üzerinde kalmad›¤›n›, aksine
önemli etkilerinin oldu¤unu vurgular (Koca-
baflo¤lu, 1989, s.74). Ayn› mant›k ve hak an-
lay›fl› ile her güçlü Avrupa ülkesi ‹mparator-
lu¤a müdahale eder, gerek dinî, gerek iktisa-
dî, yahut sosyal, herhangi bir amaç u¤runa
hakimiyet alan›n› geniflletir. Fransa 1740
Kapitülasyonlar›yla Katolikleri hi-
maye etme hakk›n› elde eder. Ayn›
aç›ktan Protestanlar› önceleri ‹ngiltere, daha
sonra da Amerika haz›rlar ve yönlendirir. Or-
todoks hamisi Rusya dahi, Pan-‹slavizm ad›na
Girit, Anadolu içleri ve ‹ran yöresinden ‹m-
paratorlu¤u sürekli kaynat›r. Bu yüzden Sa-

int Barthelemy katliam› bütün
bir as›r devam etti. Reisi Peters-
burg’ta ve cellatlar› Balkanlar’da
bulunan gayet müthifl engizis-
yonlar ortaya ç›kt› (Küçük,
1979, s.637). Islahatlar sonras›
misyonerlerin çal›flmalar› daha
bir mayalan›r, köksalar ve geli-
flir. ‹leriye dönük stratejiler de
bu devreden sonra güçlenir.

Misyonerlerin Me-
totlar›, Çal›flmalar›
ve Faaliyet Alanlar›:
Misyonerlik örgütlü bir teflkilat-

t›r. Hiyerarflik bir yap›lanmalar› vard›r. Te-
melde öz yönetimi benimserler ama bunlar
daha üst bir birime karfl› sorumludurlar. Mis-
yoner çal›flmalar› böylece sistemli, organize
bir yap› gösterir ve misyon esas›na dayan›r.
Dahas› bu misyonlar kendilerine ait bir tü-
zükle, yönetmelikle teflkilatlan›rlar. Hâttâ
bunlar›n birer ahitnameleri de vard›r. fiöyle
çal›flaca¤›m, ihanet etmeyece¤im, vs. fleklin-
de bendleri ihtiva eden bu ahitnameler, bir
nevî fütüvvetname diye de düflünülebilir.
Misyon kendi aras›nda görev bölümü de ya-
par. Yönetici, para ifllerine bakan bir görevli,
teftifl heyeti, mütevelli heyeti, büro hizmetle-
riyle görevli k›l›nanlar fleklinde. ‹lk yap›lan
çal›flmalar yörenin tan›nmas›, kültürel doku-
nun, idarenin, insan›n, toplumun durumuna
ait incelemelerdir. Özellikle halk› tan›mak,
onlar› yönlendirebilmek için dil çal›flmalar›
da bu ilk çal›flmalar aras›nda önemli bir yer
tutar. S›k s›k ‹mparatorlu¤un muhtelif bölge-
lerine geziler düzenlemek, bunlarla ilgili ra-
porlar tanzim etmek de zikre de¤er bir hu-
sustur. Meselâ, bafllang›çta Malta, Girit, Bey-
rut gibi merkezleri seçen Amerikan misyo-
nerleri, bu tür yoklamalarla ve bafllang›çta da
ifade edilen sebeplerden dolay› ‹stanbul’un
merkez yap›lmas›na karar verirler. Arkas›n-
dan ülke üç misyon grubuna ayr›l›r. Do¤u,
Bat› ve Merkezî Türkiye misyonlar›. Her mis-
yona ait bir merkez ve önemli flehirler bulu-
nur. Meselâ Bat› misyonunun merkezi ‹stan-

ÇERÇEVE Aral›k 2005210

dosya E⁄‹T‹M / Misyoner Faaliyetlerinin Günümüz Aç›s›ndan De¤erlendirimesi

Tunceli’de da¤›t›lan ‹ncil

* American Board of Commissioners For Foreign Missions (ABCFM, yahut Board diye de an›lan bir misyoner örgütü).



bul, Do¤u’nun Harput, ve orta Türkiye’nin
ise Antep’tir. (Tozlu, 1991, ss.36-37).

Yap›lan incelemeler az›nl›klar›n mümbit bir
alan oldu¤unu ortaya kor. Meselâ Amerikan
misyonerleri önce ‹zmir’deki Yahudi dönme-
lerine el atarlar. Onlar›n daha ziyade nüfuzla-
r›ndan faydalanmak isterler. Ya-
hudi teba bunu reddeder. Bu-
nun üzerine H›ristiyan az›nl›kla-
r›n meskun oldu¤u bölgeler se-
çilir (Early, 1929, p.403).Ve böy-
lece Ermenilere el at›l›r.
E.Smith ve H.G.Dwight bu çal›fl-
malar› yürütmekle görevlendiri-
lir. Bunlar›n haz›rlad›klar› rapor,
“Missionary Researchers in Ar-
menia (Ermenistan’da Misyo-
nerlik Üzerine Araflt›rmalar)
ad›yla Londra’da bas›l›r
(1834).Bu araflt›rmayla flu ger-
çe¤e ulafl›l›r: Müslümanlar›n Protestanlaflt›r›l-
mas› imkâns›zd›r. Ancak H›ristiyanlar aras›n-
da çal›flmak suretiyle düflman topraklar›n›n
kalbine kolayca girme olana¤›na kavuflmufl
bulunuyoruz (Kocabaflo¤lu, 1910, p.167).
Benzer çal›flmalar Bulgarlar üzerinde de yap›-
l›r. Buradaki amaç da ayn›d›r.Bulgarlar›, Or-
todoks ve Türk bask›s›ndan kurtarmak! Az›n-
l›klara dönük en temel çal›flmalar okullar yo-
luyla yap›lm›flt›r. Bu konuda Robert Kolej afl›-
lamayacak bir rekora sahiptir.*

Kolejin bütün varl›¤›, kuruluflu, tasavvuru
Amerikan misyonuna aittir. Uzun mücadele-
lerden sonra vücut bulmufltur. Bir kere haya-
ta geçtikten sonra sadece dinî e¤itim verme-
mifl, modern e¤itimin bütün geliflimini takip
etmifltir. Böylece bu kurum ona varl›k veren-
lere fazlas›yla borcunu ödemifltir. Yunan, Er-
meni, Keldani, Maruni, vs. az›nl›klar› fluurlan-
d›rm›fl, yönetmifltir. Bulgarlar’› devlet haline
Kolej getirmifltir. Önce Bulgaristan’da çal›fl-
malar yap›l›r, bölge gelifltirilir. Öyle ki 1887-
1913 aras› Bulgaristan’da okur-yazarl›k soru-
nu halledilir. 1913’lerde bu ülkede okur-ya-
zar olmayanlar›n nispeti sadece %5’tir. Ülke-

nin Millî geliri de hayli yükselir. 1913’lerde ki-
fli bafl›na ortalama 1.20 dolar düflmektedir.
Bu oran S›rbistan’da 60 sent, Yunanistan’da
50, Karada¤’da 40, Türkiye’de ise 30 senttir
(Stephanove, 1919, pp.235-236). Bulgar dev-
leti kolej taraf›ndan var edilir. Öyle ki Bulga-
ristan’daki okullar›n ö¤retmen atamalar› bile

uzun zaman ‹stanbul’daki
Robert Koleji taraf›ndan
yap›l›r (More, 1877,
pp.30-31). Sözü uzatma-
yaca¤›m. E.Gold, en kesin
ve özlü bir flekilde, “Ro-
bert Koleji olmasa Bulga-
ristan olmazd›” (Gold,
1890, pp.1-11) der.

Misyonerlerin bu ça-
l›flmalar›, Bat›l› dev-
letlerce daima des-
teklenir ve teflvik

edilir. Bu tür güçlerden yoksun bir
misyoner teflkilat› düflünülemez.
Avrupa devletleri kendi siyasî, iktisadî ve
benzeri menfaatleri için bir yandan ‹mpara-
torlu¤u s›k›flt›r›rken, di¤er yandan misyoner-
leri destekler ve teflvik ederler. “Bu teflvik ve
tahrikler, himayeler gayr-i müslim Osmanl›
tebas› aras›nda devlete karfl› din, mezhep ve
millî mücadelelerin bafllay›p geliflmesini ha-
z›rlar (Eren,C. XII, ss.756-757). Frans›zlar,
öteden beri Suriye ve havalisinde hak iddia
ederler. Hâttâ 18.yüzy›l’da bunu resmen dile
getirirler. Bu yüzden Antakya yöresi ve Suri-
ye civar› Frans›z Katolik Kapusenler, Trapest-
ler ve Lazaristlerce kaynat›l›r. Nitekim bu ça-
l›flmalar sayesinde Millî Mücadelede Hatay’›n
Ezber ve fieyhli köylerindeki Ermeniler isyan
ederek yerli halk› katlederler (Bilgili, 1939,
ss.22-23).  Bu tür faaliyetler, ‹ngilizler ad›na
Presbiteriyenlerce yürütülür. 1846’da Süvey-
diye’de, 1876’da Antakya ve ‹skenderun’da
okullar, manast›rlar ve benzeri kurumlar
açarlar. Ama as›l ilgi sahalar› olan Ba¤dat ve
Musul civar›n› bir a¤ gibi örerler. Bölgede
141 misyoner, 183 yerli yard›mc›, 111 muh-
bir, 75 okul, 4600 ö¤renciden müteflekkil ‹n-

giliz misyoner ordusu, (Dinçer,bty, s.55) “bir
damla kan bir damla petrol” parolas›na göre
çal›flmaktad›r. Alman misyonerleri ad›na
Doktor Lespiyes, ‹talyanlar ad›na da 1860’tan
beri Karen Frerler’i benzer çal›flmalar› yürüt-
mektedirler. Sonradan bu kervan›n en güçlü
patronu olacak olan Amerikal›lar, daha o y›l-
larda ne yapacaklar›n› pek iyi bilirler. Baflkan-
lar›n›n talimat›yla onlar da misyonerlerin ya-
n›ndad›rlar. Baflkan McKinley (1897-1901)
yönetiminin D›fliflleri Bakan› John Hay, Ro-
bert Koleji’nin ünlü müdürü G.Washburn’ün
kuzeniydi. Suriye Protestan Koleji’nin ünlü
müdürü Howard Bliss ise, Baflkan Thedore
Rooswelt’in (1901-1909) çocukluk arkadafl›y-
d›. Ünlü misyoner ve Robert Koleji’nin kuru-
cusu C.Hamlin, Baflkan Cleveland'a (1885-89
ve 1893-97) Osmanl› karasular›na savafl gemi-
leri gönderilmesini sa¤l›k vererek sald›rgan
bir “gunboat” diplomasisi k›flk›rt›c›l›¤› yap›-
yordu. Ve 1901 y›l›nda baflkan seçilen T.Ro-
osevelt, daha 1898 y›l›nda flunlar› söylüyor-
du: “Dünyada herkesten önce ezmek istedi-
¤im iki güç ‹spanya ve Türkiye’dir (Osmanl›
‹mparatorlu¤u)”(Kocabaflo¤lu, 1989, s.22-
23).

Misyonerler siyasi gücü her zaman yanlar›n-
da bulmufl, bunu istedikleri gibi yönlendir-
mesini bilmifllerdir. Öyle ki Birleflik Devlet-
ler, atad›¤› elçi, elçilik kâtibi, konsolos ve
konsolos yard›mc›lar›n› bile zaman zaman
misyonerlerden seçer. 1894’te önemli mis-
yonerlerden B.D.W.Henter, Harput’a konso-
los yard›mc›s› olarak atanmak istenir. Devrin
Hükümeti, Birleflik Devletler'in bu iste¤ini
reddedince atama durdurulur. Ancak
1900’lerde ayn› göreve bir baflka misyoner,
Dr.Thomas H.Norton getirilir.

Bursa Amerikan K›z Lisesi’nde üç Müslüman
Türk k›z› din de¤ifltirir. Olay kamuoyunu, ba-
s›n› ve hükümeti Amerikan okullar›na karfl›
harekete geçirir. Neticede bu okulla birlikte
baz› Amerikan misyoner okullar› kapat›l›r.
Amerikan elçisi Mr.Grew derhal ifle el koyar.
Durum Birleflik Devletler sekreterine,
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Mr.F.B.Kellog’a iletilir. Sekreter Washington
elçimizi ça¤›r›r olay›n hallini ister. Aksi halde
flu iki nazik noktay› gündeme getirecekleri
tehdidini savurur: Amerika’daki Türk düfl-
manlar›n› harekete geçirmek ve Amerikan
halk›na Türkler’in hâlâ taassup derecesinde
‹slâm’a ba¤l› olduklar› hususunda telkinler-
de bulunmak. Bu arada D›fliflleri Bakan›
T.R.Aras, Mr.Grew’la görüflür, durum Ameri-
ka’n›n iste¤i do¤rultusunda halledilir (Tozlu,
1991, ss.174-175).

Misyonerler çal›flmalar›nda, ülke içerisindeki
önemli geliflmeleri engellemeye dönük stra-
tejiler de gelifltirirler. O günlerde yerli sanayi-
nin güçlenmesi için %50’ye kadar varan
gümrük hadleri al›nmaktad›r. Bunun kald›r›l-
mas› yolunda yo¤un çaba harcan›r. Hamlin,
“Ne zaman ki, hükümetin bu politikas› özel-
likle ‹ngiltere taraf›ndan tamam›yla y›k›ld›.
Türkiye’nin sanayisi çöktü ve ülke h›zl› bir
zaaf süreci içerisine girdi”(Ham-
lin,1893,p.33)der. Kendilerini fluurlu bir fle-
kilde anlayan, engeller ç›karan devlet adam-
lar›na, düflünür ve yazarlara dönük yay›n ve
karalama faaliyetlerini ihmal etmezler. ‹lerde
buna ait örnekler verilecektir.

Vazgeçmedikleri önemli bir saha yay›nc›l›k-
t›r. Önceleri kitap ve bas›l› malzeme misyo-
nerlerin ba¤l› olduklar› devletlerden gelir-
ken, giderek mahallinde imal edilir. Yay›n fa-
aliyeti o derece dikkatli yürütülür ki, Ameri-
kan ‹ncil Cemiyeti yüzy›l içerisinde beflmil-
yon hacme varan ‹ncil bas›p yak›n-Do¤u’ya
da¤›tabilmifltir. Bu konudaki çal›flmalar› ger-
çekten övgüye de¤erdir. 1831’lerde Antep’te
bile bir matbaa kurulur. 1839’larda ‹zmir’de
Yunanca bir gazete ç›kar›l›r. Gazete misyo-
nerlerden Van Lennep ve Calhoun taraf›n-

dan idare edilir. 1857’lere gelindi¤inde y›lda
35.091 eser bas›p da¤›tabilmektedirler. Hûla-
sa daha devletin hâkim unsuru olan Türk-
ler’in bir bas›mevi yokken 1831’lerde devrin
en modern matbaas›n› kuran Amerikan Bo-
ard, 12 y›lda 40 bin adet Türkçe ‹ncil bas›p
da¤›tabilmifltir (Sevinç,bty, ss.49-50). “XIX.
yüzy›l›n son çeyre¤ine gelindi¤inde
ABCFM’in dünya ölçüsünde 23 dilde yay›n
yapt›¤›n› biliyoruz. Bunlardan yar›s›na yak›n
bir bölümünün Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
s›n›rlar› içerisinde yap›lm›fl olmas› ayr›ca dik-
kat çekicidir”(Kocabaflo¤lu, 1989, s.146).
Misyoner okullar› zengin kitapl›klarla da do-
nat›lm›flt›r. Ayr›ca vak›f, kulüp, cemiyet gibi
farkl› kurulufllara da vücut verir, bu yolla da
çal›flmalar›n› sürdürürler.

Misyonerlerin Faaliyet
Alanlar› ve Okullar›:
Misyonerlik hayat› kucaklamaya, kendine gö-
re yabanc› diyarlardaki bu hayat› ehlilefltir-
meye, H›ristiyanî bir anlama oturtmaya çal›-
flan bir örgüttür. Bu yüzden hayat›n her saha-
s›na el atar, nüfuz etmeye çal›fl›r. Haliyle bu
anlamda birçok kurulufl ve kuruma vücut ve-
rir. O devirde ‹mparatorluk dahil, Do¤u ve
Orta Do¤u ülkelerinde önemli sa¤l›k prob-
lemleri yaflan›r. Tedavi hâlâ gelenekseldir.
Hastalar oldukça kabar›kt›r. Ve t›bbî misyon-
la halkla (H›ristiyan ve Müslüman) s›cak ilifl-
kiler kurulur. Bir misyoner doktor bu duru-
mu flöyle de¤erlendirir: “E¤er bir H›ristiyan
gitse de onlara ‹ncil’den bahsetse mutlaka
tafllan›rd›k. Fakat k›ymet itibariyle bir peni-
den daha az olan bir ölçülük ilaç, yirmi cahil
Arap Müslüman’›n gerçe¤i iflitmesinde daha
müessir oldu”(K›rflehirlio¤lu, 1963, ss.84-
85). ‹lk gelen misyonerlerin bir k›sm› özellik-
le doktorlardan seçilir. Önceleri ülkenin her

taraf›nda dolaflarak hekimlik yap›l›r. Zamanla
güçlü klinik, hastane, dispanser ve benzeri
hizmetlerle misyon merkezleri oluflturulur
ve donat›l›r. Baflka ihtiyaç duyulan sahalarda
da faaliyet gösterilir. Meselâ, Harput’ta halk
patates yetifltirmeye al›flt›r›l›r. Çiftlik hayat›n-
da sulama tekni¤i ve makine kullan›m› gibi
önemli yenilikler ö¤retilir (Gates, 1940,
p.31).Çocuklara, genç k›z ve erkeklere dö-
nük faaliyetler sürekli yap›l›r ve gelifltirilir. Bu
konuda kurulufllar meydana getirilir. “Köy
Çocuklar› Yurdu”, YMCA (Young Men’s
Christian Association- H›ristiyan Genç Erkek-
ler Birli¤i), YWCA (Young Women’s Christi-
an Association- H›ristiyan Genç Kad›nlar Bir-
li¤i) gibi yard›m kurulufllar› oluflturulur. Near
East Relief Organization (1905), Turkish Mis-
sioners Aid Society (Türk Misyonerleri Yar-
d›m Cemiyeti), vs. gibi. Bütün bunlar yoluyla
yard›m toplarlar, yard›m yaparlar, ilgili devlet
kurulufllar›yla, ricaliyle irtibata geçerler. Ge-
rekti¤i flekilde faaliyetlerin devam› için dü-
flünce, toplant›, yenilenme ve benzeri gelifl-
melerle sürekli yap›lanmalara gidilir ve faali-
yetlere devam edilir.

Misyonerlerin 
As›l Kurulufllar› Okullard›r
Misyonerler e¤itime fevkalâde önem verirler.
Onlar›n en temel çal›flmalar› bu yolla yürütü-
lür. E¤itim hem ideallerin verildi¤i, afl›land›-
¤›, hem de kültürel transformasyonun sindi-
re sindire yap›ld›¤› aland›r. Halka da bu yolla
nüfuz edilir. Gençli¤e bu sayede el at›l›r. Ay-
r›ca e¤itim vas›tas›yla Türkler’in düflmanl›kla-
r›n› uyand›rmadan H›ristiyanlaflt›rma çal›fl-
malar›na devam edebilme imkânlar› da sa¤la-
n›r (Trask, 1965, pp. 66-76, 101-111). Yerli
az›nl›klara, giderek Bat›l›laflm›fl Müslüman
toplulu¤a liderler yetifltirmek, onlar› dünya
meselelerinde söz sahibi yapacak bir ente-
lektüel yap› kazand›rmakta e¤itim yoluyla,
okul yoluyla yap›lmaktad›r. Bu aç›dan önem-
li ailelerin güçlü devlet ricalinin çocuklar› bir
yolla e¤itime al›n›r, ileride etkili liderler ola-
rak yetifltirilir. Meselâ, Minif Pafla sekiz çocu-
¤unu Kad›köy’deki Saint Jozej Koleji’ne kay-
dettirmiflti (Ergin, 1977, s.777).
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Cumhuriyet’in ilan›yla öteden beri yap›lage-
len ›slahatlar bat›l›laflma üzerine yo¤unlafl›r.
E¤itim felsefemiz bat›l›laflma temeline otur-
tulur. Bu yüzden Allah inanc›na dayal› bir ye-
tifltirme sisteminin, bu kaynakla ba¤lar› zayif-
lat›l›p, ayr›ca bu inanc›n yerine insanî tecrü-
benin ikamesine çal›fl›l›r. Bu ruh, bütün e¤i-
tim-ö¤retim elemanlar›n›n beslendi¤i mem-
ba olur. ‹flte yeni Türkiye’de misyonerleri
ümitlendiren ve faaliyete sevk eden esas
nokta buras›d›r(Allen, 1935, pp.120-123).As-
l›nda misyonerler hayat›n hiçbir safhas›n› ih-
mal etmezler. Bu yüzden laik dünyaya da e¤i-
tim yoluyla el atmalar› çok öncelere dayan›r.
Zaten yeni flartlara göre okullar›n›, program-
lar›n› realize eder, geliflmeleri dikkate alarak
yeniden yap›lanmaya giderler. Erkekleri ol-
du¤u kadar k›zlar› da e¤itirler. Gerçi misyo-
ner idaresi önceleri k›zlar›n okumas›na karfl›-
d›r. Gerekçeleri; e¤er k›zlar okuyup-yazarlar-
sa erkeklerle mektuplafl›rlar. Bu onlara göre
cemiyet için oldu¤u kadar ebeveynler için de
lekedir. Bu yüzden k›zlar›n e¤itimi 13 yafllar›
civar›nda dondurulur(Stone, 1984, p.73). Za-
manla bu afl›l›r. Kad›nlar önemli görevlere
getirilir ve bütün sahalar için e¤itilir. Misyo-
nerler Müslüman ülkelerde kad›n
e¤itimine hayli önem verirler. On-
lar› Bat›l› anlay›fla göre hür ve ba-
¤›ms›z yapmakla, kendi de¤er dün-
yalar›na büyük katk›lar sa¤layacak-
lar›n› düflünürler. Bu yüzden ilk çal›fl-
malar›n› evlerde yaparlar (Home School). Ni-
tekim daha sonralar› Gedikpafla Ermeni
Okulu ile Üsküdar K›z Lisesi bu tür çal›flmala-
r›n ürünü olarak ortaya ç›kar.

‹mparatorlukta bütün Bat›l› devletlere ba¤l›
misyoner teflkilatlar›n›n okullar› vard›r. Bun-
lar›n tam bir listesini vermek gerçekten güç-
tür. Nitekim Sultan II.Abdülhamid dönemi-
nin Maarif Naz›r› A.Zühtü Pafla, Padiflah'a
sunmak üzere haz›rlad›¤› raporunda, çeflitli
sebeplerden dolay› ‹mparatorlukta bulunan
okullar›n ve misyoner kurulufllar›n›n kesin
bir say›s›n› vermenin mümkün olmad›¤›n›
beyan eder. Bununla birlikte Pafla, Protestan
okullar›n›n say›s›n› 413 olarak gösterir. Bu s›-

ralarda 4547 tane de az›nl›k okulu vard›r.
Bunlar›n 4049’u ruhsats›z, kalan 498’i ise
ruhsatl›d›r (Çetin, 1983, s.194). Ne var ki
Frans›z misyonunun Cezayir'in Keyk›lad Ada-
lar›ndan S›la'da (Refik,1340,ss.258-276) bir
okulu,1911-12'lere gelindi¤inde Amerikan
misyonunun K›br›s ‹skele'de (Cemal, 1328,
s.39) bile 80 ö¤rencisi olan bir baflka okula
sahip oldu¤u düflünülürse, ‹mparatorlu¤un
bu tür kurumlarla örüldü¤ü ifade edilebilir.
1867'lerde Mardin'e kadar giden, orada çal›fl-
ma alt-istasyonlar› kurabilen, köyleri bunlara
ba¤l› olarak teflkilatland›ran bir enerjinin,
idealin ve misyonun, tüm yapt›klar›n› ve
okullar yoluyla meydana getirdiklerini bütü-
nüyle ortaya koymak güçtür. fiu olay bu tefl-
kilat›n yap›s›, -belki korkunçlu¤u da denilebi-
lir- hakk›nda önemli bir ölçüdür: O y›llar, bi-
lindi¤i üzere fakirli¤in, açl›¤›n, sefaletin hü-

kümran oldu¤u y›llard›r. Misyonerler bunu
bilir. ‹mkânlar› vard›r. Yard›mlar›n› az›nl›klara
yaparlar. Böyle bir yard›m için Mardin'in köy-
leri dolafl›lmaktad›r. ‹fle, meflhur misyoner-
lerden, Robert Koleji Müdürü Mr.Gates neza-
ret etmektedir. Köyün birinde kap›da-eflikte,
aç ve ihtiyar bir Müslüman kad›n oturmakta-
d›r. Kad›n; "Ben dinimi de¤ifltirmeyece¤im"
der. Gates, "Ben senden dinini de¤ifltirmeni
istemiyorum" diye cevap verir. Kad›n tekrar,
"Bir protestan olmayaca¤›m" diyerek Gates'i
karfl›lar. Gates, "Sen ihtiyaçl› m›s›n, de¤il mi-
sin?" sorusunu sorunca Kad›n, "Allah biliyor,
biz ihtiyaç içindeyiz, fakat dinimi de¤ifltirme-
yece¤im" diyerek diyalogu keser (Gates,
1940, p.82).

Bütün bu faaliyetler için daha önce de ifade
edildi¤i üzere yayg›n bir çal›flma benimsenir.
‹lkokul, ortaokul ve yüksekokullar› ihtiva
eden kurulufllara vücut verilir. Her derece-
den okullar›n merkezî rol oynayanlar› yan›n-
da ikinci, üçüncü dereceden, hâttâ kaliteleri
oldukça kötü olanlar› da vard›r. Bunlara kili-
se, yetimhane ve benzeri kurulufllar› da ekle-
di¤imizde misyonerlerin oldukça güçlü bir
teflkilat ve organizasyona sahip olduklar› or-
taya ç›kar. ABD Sefiri H.S.S. COX'un verdi¤i
bilgilere göre 1917'lere gelindi¤inde Ameri-
kan Misyonerleri 27 bin gündüzlü, 35 bin ya-
t›l› ö¤renci yan›nda 101 kilise, 12 bin muha-
bir, 47 bin müntesip, 48 kolej ve ortaokul
(k›zlar için), 350 de umumi okula sahiptir.
Bütün bunlar için Birleflik Devletlerce y›lda
en az bir milyon dolar sarf edilebilmektedir
(Komite, 1981, ss.31-32). Ayn› misyonun
Anadolu, Suriye ve Rumeli'de yediyi aflk›n
üniversitesi, 50 civar›nda yüksekokulu vard›r.
Bütün bu kurumlar›n ayr›nt›l› bir listesini ver-
mek, makalenin amac›n›, s›n›rlar›n› aflar. Bu
yüzden çok önemli okullar›n sadece isimleri
verilmekle yetinilecektir. 

Amerikan Misyonu'nun en önemli okulu Ro-
bert College'dir. Kolej hakk›nda tafsilatl› bir
inceleme N.Tozlu'nun "Kültür ve E¤itim Ta-
rihimizde Yabanc› Okullar" adl› eserinde
mevcuttur. Oradan sadece “Say›lar›n Dili”
bafll›¤› alt›nda yap›lan incelemeyi k›saca akta-
rarak bir fikir vermeye çal›flaca¤›m: Burada
Kolej’in hizmeti ortaya ç›kar. Kimleri e¤itmifl,
yetiflenler daha çok kimlere hizmet etmifl,
hangi görevlerde kullan›lm›flt›r? ‹fle bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda bir inkisar tablosuyla karfl›-
lafl›l›r. 1863’te aç›lan Kolej, tüm hizmetini
az›nl›klara sunar. Yetiflenler Yunan’d›r, Bul-
gar’d›r, Ermeni’dir. Bunun için gelifligüzel
birkaç y›la bak›yoruz. Meselâ, 1870’de Kolej,
8. Ö¤retim Y›l›'na girer. Bu y›l 135 ö¤renci
kayd›n› yapt›r›r. Bunlar›n hepsi de az›nl›kla-
r›n çocuklar›d›r. 1870 y›l›na kadar Kolej’in
yüksek k›sm›ndan 9 ö¤renci mezun olur.
Bunlar›n da hepsi az›nl›klara mensuptur. 6’s›
Bulgar, 2’si Ermeni biri de Alman’d›r.
1882’de 243 yeni kay›t yap›l›r. 110’u Bulgar,
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83’ü Ermeni, 26’s› Yunan, di¤erleri de farkl›
milletlerdendir (bunlardan sadece 11’i
Türk’tür) (Tozlu, 1991, ss.235-239). Bütün
bu mezunlar hep kendi milletlerinin hizme-
tinde olmufl, bu yolda her türlü f›rsat›, hatta
mesle¤i dahi bir araç olarak kullanmaktan
çekinmemifllerdir. Meselâ bir k›s›m kolej me-
zunu Bulgar, Rus ordusuna subay olarak so-
kulmufllard›r. Kald› ki Bulgaristan’a devlet
baflkan› bile bu kurum mezunlar›ndan seçil-
mifltir. 93 Harbi’nde istihbarat servislerinde
hizmet görenlerden, ‹ngiliz Gizli Servisi ad›-
na çal›flan kolej mezunu Bulgarlar'›n say›s› da
az de¤ildir (Merdivenci, 1988, ss.42-49).

Bafllang›çta ifade edildi¤i üzere ülke üç
önemli misyon grubuna bölündü¤ünden bu-
ralarda güçlü, merkezi okullar›n kurulufluna
gidilir. Bu anlamda ‹zmir’de, Milletleraras› ‹z-
mir Koleji, Harput, Elaz›¤ yöresinde F›-
rat(Euphrates) Koleji, Merzifon’da Anadolu
Koleji, Tarsus’ta Saint Paul Enstitüsü, Kon-
ya’da Apostolik Enstitü, Merkezi Antep ve
Marafl Kolejleri, ‹stanbul K›z Koleji bunlar›n
en önemlilerindendir. Van, Erzurum, Bitlis
vs. gibi daha pek çok vilayette bu misyonun
okullar› vard›r.

Ayn› flekilde Frans›zlardan, ‹talyanlara hâttâ
Gürcü Rahipleri’ne kadar ço¤u Bat›l› devlet-
lere ba¤l› misyonerlerin ‹mparatorluk’ta bir-
çok ö¤retim kurumlar› vard›r. Meselâ Frans›z
Cezvitleri’ne ba¤l› Saint Benoit Okulu ta
1583’lerde kurulmufltur. fiüphesiz ayr›nt›lara
girmek burada mümkün de¤ildir. fiu kadar›-
n› ifade edelim ki 1892’lerde sadece Frans›z
rahiplerine ba¤l› olarak faaliyet gösteren ku-
rum say›s› 306’d›r (Polvan,1952, s.125). ‹tal-
yan, Avusturya hâttâ Gürcü rahiplerinin bile

‹mparatorluk’ta ö¤retim kurumlar› vard›r.
Bütün bunlar dikkate al›nd›¤›nda konunun
vehameti bir derece idrak edilebilir. 

Misyonerler tüm bu güç görevleri yerine ge-
tirecek flekilde yetifltirilirler. Bu ayr› bir konu
olmakla birlikte, k›saca de¤inilmesi gereken
bir husustur. Çünkü misyoner olmadan bu
tür faaliyetlerin hiçbirisi olamaz. Öyleyse
misyonerin seçilifli, yetifltirilifli, ideali, sadaka-
ti baflar›n›n temelini oluflturur. Bunlara bu
yüzden bir nebze de olsa göz at›lmal›d›r.

Misyoner Kimdir?
Tan›m›n› yapm›flt›k. Misyoner din yay›c›d›r.
“ABCFM’e göre, ‘‹ncil’i fierif’in hizmetkârl›¤›-
na atanm›fl kiflidir’(Kocabaflo¤lu, 1989, s.39).
As›l mesuliyeti bu hizmeti yerine getirmede
yo¤unlafl›r. Misyonerlik bu yüzden tamamen
kendini bir ideale adamada görülür. Ve bun-
dan dolay› gönüllülük esas›na dayan›r. Birer
din adam› olmalar›na ra¤men ak›lc›, bilimsel
düflünüflü benimseyip, ba¤›ms›z bir yap›ya
ulaflmay› öncelerler. Dört y›ll›k bir e¤itimden
sonra önemli ilahiyat okullar›nda din tahsili
yaparlar. ‹dealist, görevlerini benimsemifl,
inatç› bir kiflilik gösterirler. Merkezden (BO-
ARD) daima destek görür, iyi bir hayat sür-
meleri için gereken flartlar haz›rlan›r. Ço¤u
önemli misyonerlerin aileleri dindar H›risti-
yan aileleridir. ‹çlerinde önemli âlimler de
vard›r. Bunlar dikkate de¤er tespitler yapar,
önemli eserlere imza atarlar. Bulunduklar›
ülkelerde çok yönlü bir faaliyet gösterir,
uzun müddet kal›rlar. Meselâ ülkemize 24
yafllar›nda gelen Gates, sadece Mardin'de 13
y›l kalm›flt›r. Ayr›ld›¤›nda 75 yafl›ndad›r. Bu-
lunduklar› ülkenin devlet adamlar›n›n gizli
s›rlar›na aflina olanlar› da vard› (Tozlu, 1991,

ss.151-157). Elias Riggs (1810-1901), 69 y›l
misyonerli¤e hizmet etmifltir. Bu uzun hiz-
metin 50 y›l› ‹stanbul'da geçmifltir (Kocaba-
flo¤lu, 1989, s.43). Tüm bunlar belli ki önem-
li bir parasal güce de dayan›r. Bu güç, çeflitli
kaynaklardan gelir. Dolayl› yollarla misyoner-
lerin ba¤l› olduklar› devletlerden, merkezî
misyoner teflkilat›ndan, idealist-hay›rsever
H›ristiyan zenginlerden, yerli H›ristiyan az›n-
l›klardan, H›ristiyanl›¤› yaymak, gelifltirmek
üzere kurulan cemiyetlerden, vs. bu tür hiz-
metler için sürekli paralar toplan›r ve mis-
yonlara ulaflt›r›l›r.

Devlet Cephesi
Bütün bunlar karfl›s›nda ‹mparatorluk'ta ya-
p›lanlara da göz atmal›y›z. Misyoner faaliyet-
leri ifade edildi¤i üzere çok boyutludur: Dinî,
ekonomik, siyasî, kültürel ve askerî boyutun
yan›nda, bunlar ayn› zamanda bilimsel ve te-
fekkurî boyutlar› da ihmal etmezler. Tüm bu
aç›lardan bak›ld›¤›nda ‹mparatorluk bu olu-
fluma ayn› mahiyette cevap verecek durum-
da de¤ildir. Bir kere misyoner faaliyetleri ilk
geliflleri itibariyle dikkatten kaçar. Daha do¤-
rusu t›pk› kapitülasyonlar gibi alg›lan›r.
Önemsenmez. Devlet güçlüdür, güvenlidir
ve bunlara fazla önem vermez. Bu yüzden
misyoner faaliyetlerine derinli¤ine nüfuz edi-
lemez. Bu dönemde bunlar›n yap›p-ettikleri,
amaçlar›, çal›flma flekilleri hakk›nda genel bir
bilgisizlik hâkimdir. Hareket mayalan›p, dal-
budak sald›ktan sonra kendinî müdafaa et-
me yollar›n› güçlendirir. Bu dönemde devlet
18. yüzy›la girmifl, güç dengeleri de¤iflmifltir.
Avrupa’da art›k Osmanl›'n›n paylafl›lma plan-
lar› yap›lmaktad›r. Her güçlü Bat›l› ülke bir
az›nl›¤a sar›l›r, böylece ‹mparatorlukta bir te-
mel oluflturur. ‹mparatorlukta yap›lacak re-
formlar›n as›l amac› da budur. Hem bir az›n-
l›k H›ristiyan devlet ç›karma, hem de bunlar›
kullanarak ç›kar sa¤lama. "London Times ga-
zetesi editörlü¤ünce misyoner T.C. Trowb-
ridge'e gönderilen mektup (17 Ocak 1870)
bu tutumun tipik bir örne¤idir: Küçük Asya
ve Suriye H›ristiyan Devletlerin vesayeti alt›n-
da, fiili yönetim olmasa bile, gerçek deneti-
mi, flimdi bu ülkeleri kötü yönetenlerin elin-
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den almadan, hiçbir zaman ›slâh edile-
mez"(Kocabaflo¤lu, 1989, s.119). Bugün bu
bölgelerin iflgali, kaynat›l›fl› bu tarihî arkaplan
bilinince daha bir ayd›nl›¤a kavuflmufl olmak-
tad›r.

Sürekli gaileler, iç yetersizlikler zaten devle-
tin tüm bu hareketleri tetkik ve kontrolünü
de güçlefltirir. ‹mparatorluk iç çekiflmelerle
de güçsüz düflürülmüfltür. Fransa, Sultan
Aziz'in ilk on y›l›nda Ali ve Fuat Paflalar'la et-
kilerini en yüksek seviyeye ç›kar›r. Rusya, ‹n-
giltere bu durumdan flüphelenir. Sürekli çe-
kiflir, ve ‹mparatorluktan ilerde en büyük pa-
y› koparma hevesiyle savafl›rlar. Genç Türk-
ler'le ‹ngiliz Elçisi S.H.Elliot, özellikle bunla-
r›n lideri Mithat Pafla'yla anlafl›r. Washburn,
"Onu önemli bir suikastç› yapan S.H.Elli-
ot'tur" der. Bunlar (Genç Türkler) 1.Dünya
Savafl› s›ras›nda da Enver Pafla vas›tas›yla Al-
manlar'›n etki ve kontrolündedir-
ler. Pafla ve ekibi fikri derinlikten
yoksundur. Halihaz›r durumu ve
gelece¤i hesap edemezler. Sultan
Abdülaziz’in öldürülmesi sonras›n-
da  1894'te Ermeni ayaklanmalar›
gündeme gelir. 1889, 1896 ve
1897'lerde Yunanl›lar'›n Girit ‹s-
yanlar› bafllat›l›r. Bu s›ralarda tüm
Balkanlar atefle verilir. M›s›r, ‹ngi-
lizlerce bir oldu-bittiye getirilip ifl-
gal edilir. Böyle bir ortamda mis-
yonerlerle u¤raflmak sadet d›fl›d›r. Ne var ki
hadiselerin devleti böyle bir badireye sürük-
leyece¤i düflünülmeliydi. Bu hengâmede
iflin fark›na varan sadece Sultan Ab-
dülhamid'dir. Gerçi Sultan Abdüla-
ziz zaman›nda ç›kar›lan 1869 tarih-
li Maarif-i Umumiye Nizamname-
si'nde de yabanc› okullara ait ted-
birler getirilmifl, ancak bunlar›n ço-
¤u uygulanamam›flt›. ‹lk planda
Sultan Abdülhamid 400'ü aflan
Amerikan okulunu kapat›r. Sürekli
bask›lar karfl›s›nda merkezî ko-
numda olan on tanesinin aç›l›fl›na
izin verir. Maarif Nazar› Zühtü Pafla'y› ko-
nuya ait etrafl› bir rapor haz›rlamakla görev-

lendirir. Rapor dikkatli ve kavray›c›d›r. Ted-
birler bahsi de önemlidir. Benzer bir tefleb-
büste Balkanlar'da, Tuna Valili¤i'ne gönderi-
len Mithat Pafla taraf›ndan yap›l›r. Pafla ço¤u
konularda menfi bir tav›ra sahip olmas›na
ra¤men, bu konuda isabet eder. Bu dönem-
de Sultan, ayr›ca Mekatib-i Ecnebiye ve Gayr-
i Müslime Müfettiflli¤i (1886'da) ihdas ede-
rek, 1869 tarihli Nizamnameyle getirilen hu-
suslar› da uygulama alan›na intikal ettirir. Bü-
tün bunlara flahit olan düflman cephe, ona
bin türlü iftira atar, emellerine ulaflmak için
onu bertaraf etmenin yollar›n› haz›rlar. Padi-
flah devlet gemisini kurtarman›n peflindedir.
Onu kimlerin bat›rmakta oldu¤unu çok iyi
bilmektedir. Onun devleti imarda Halifeli¤i
bile dedelerinden daha etkin bir flekilde kul-
land›¤›n› Washburn itiraf eder (Wash-
burn,1909, p.XXIII). Bu yüzden bu engel or-
tadan kald›r›lmal›d›r. Amerikan misyonu ve

Bat› böyle düflünür (Earle, 1929, p.402).
Genç Türkler, yabanc›lar›n propagandalar›na
kanar, Sultan'›n düflürülmesinde en etkili ro-
lü oynarlar.

Padiflah'›n düflürülüflüyle ‹mparatorlu¤un
idari felsefesi de de¤iflir. Pluralist bir anlay›fl,
›rkî bir temele çekilir. Böylece ‹mparatorlu-
¤un da¤›l›fl› çabuklaflt›r›l›r. Osmanl› bilinen
sona ulafl›r. Ama henüz "fiark Meselesi" bit-
mifl de¤ildir. Bu önemli bir safhad›r ve daha
da ileriye götürülecektir. Nitekim bugün ya-
flad›¤›m›z ortam, oluflum böyle bir sürecin
bir halkas›, belki son halkas› olarak görülebi-
lir. Çünkü nihaî amaca ulafl›lmay›nca, bafllat›-
lan süreç bitmez. Bu yüzden ›slahatlarla bafl-

layan, elverdikçe misyonerlikle bir k›sm› uy-
gulanan düflünsel boyut devam etmektedir.
Baflka flartlarda, metot ve anlay›fllarda,bu ide-
al yeni stratejilerle kesin sonuç elde edilince-
ye kadar sürdürülecektir.

Devlet, H›ristiyan dinine dahil farkl› mezhep-
lerin çevrimini yasaklam›flt›. Bu hengâmede
buna mâni olunamad›. Memurlar su-i istimal
ettiler, rüflvet yediler, ifllere özen gösterme-
diler. Bu da karfl› cepheye önemli avantajlar
sa¤lad›. Patrikhane bu konuda da önemli rol-
ler oynar. Papazlar hep isyan, kargafla ve
oyun içinde olurlar. Bir yandan da sureti hak-
tan görünürler. Din gibi kutsal bir de¤erin ar-
kas›nda gayr-i insanî ve ahlâkî bir faaliyet için-
de olurlar. Bunu fazla detayland›rmayaca-
¤›m. ‹ki örnekle yetinece¤im. ‹lki, meflhur
Rum Patri¤i Üçüncü Yoachim'in Figaro Gaze-
tesi'ne verdi¤i bir beyanat›n özeti, di¤eri de

Makarios'un bir de¤erlendirmesi-
dir. Yoachim, özetle kendisinin, ›r-
k›n›n sadece esir bir koyun sürüsü
oldu¤unu, her an yabanc› bir gü-
cün karakuflî ahkâm›na tâbi bu-
lundu¤unu, seleflerinin neler çek-
ti¤ini, ama ümitsiz olmad›¤›n›, ni-
hayette H›ristiyanl›¤›n bu emri va-
kilere galebe çalaca¤›n›, bunu öl-
meden görürse bahtiyar olaca¤›n›
önemle vurgular (K›rflehirlio¤lu,
1989, ss.80-81). Makarios,

1951'lerde ayn› amaçta olduklar›n› ifade
eder. O, "belki malumunuzdur. 1821'de Yu-
nan ‹htilali'ne de kilise önderlik etmifl, ilk ih-
tilal bayra¤›n› papazlar açm›fl ve böylece Yu-
nanistan istikbâlini elde etmiflti" (Refik, 1341,
ss.73-77) der. Ayn› rolü papazlar Bulgar ‹hti-
lali'nde de fazlas›yla oynarlar. Bütün bunlar
TBMM gizli oturumunda tart›fl›l›r, de¤erlen-
dirilir ve zararl› faaliyetler olarak tevsik edilir.
Hâttâ, konuyu de¤erlendiren devrin Maarif
Vekili Hamdullah Suphi Bey, "...ika ettikleri
tesir itibariyle söylüyorum ki, baz› mahzurla-
r› olmasa, bütün Türkiye dahilinde bir tek
Ecnebi Mektep b›rakmam. Fakat bu, dahili
oldu¤u kadar haricidir de"(TBMM Gizli Celse
Zab›tlar›, 1985, s.170) der.
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Devlet, din perdesi alt›nda oynanan böyle et-
kili, yayg›n ve güçlü bir faaliyetle de karfl› kar-
fl›yad›r. Buna mani olacak karfl› bir faaliyet ve
projeden yoksundur. Bu yüzden K.Karabekir
Pafla, bir incelemesinde "Misyoner teflki-
lat›n›n iç yüzünü bilmeyen müs-
temleke halk›n›n esaretten kurtul-
mas› bir yana, bu teflkilata karfl› ka-
y›ts›z kalan müstakil milletlerin bi-
le atisi tehdit alt›ndad›r." (Karabe-
kir,1930, s.10) de¤erlendirmesini yapar. ‹lk
zamanlarda tüm yabanc›lara, bunlar›n faali-
yetlerine olumlu bakan ‹ttihatç›lar, nihayet
iflin fark›na var›nca Mekâtib-i Hususiye Tali-
matnamesi (20 A¤ustos 1330)'yle bunlara bir
düzen getirmek isterler. Tüm bu ve benzeri
tedbirler, yabanc›lar›n, misyonerlerin faali-
yetleri doyum noktas›na ulaflt›ktan sonra
al›nmaya çal›fl›l›r. Devlet de art›k güçsüzdür,
kendi bafl›n›n çaresine düflmüfltür. Haliyle
tedbirlerden istenilen neticeler al›namaz. Bu
hengâmede 1.Cihan Savafl›'na girilir. ‹mpara-
torluk parçalan›r. Yeni Türkiye Cumhuriyeti
kurulur. Cumhuriyetin felsefesi daha Bat›c›
olmas›na, bunlar› Bat›l› müttefikler olarak ka-
bul etmesine ra¤men, y›k›c› faaliyetler de-
vam eder. Bu faaliyetler, flekil, metot ve anla-
y›fl de¤iflikli¤iyle kesintisiz sürer.

De¤erlendirme
Misyonerlik gelip geçici, belirli bir zamana
has bir olgu de¤ildir. Her fleyden önce bir
inanc›, bir insan ve dünya tasavvurunu, bir
medeniyet anlay›fl›n› önceler. Güçlü bir ideali
temsil eder. H›ristiyanl›¤›n ç›k›fl›ndan itibaren
varolagelmifltir. Herhangi bir ça¤ ve zaman
dilimiyle s›n›rl› de¤ildir. Hala canl›d›r, faaliyet-
tedir. Olmaktad›r ve hamle yapmaktad›r.
Misyonerlik güçlü devletlere dayan›r. Önem-
li bir iktisadi arkaplan› vard›r. Merkezi ve ye-
rel teflkilatlara sahiptir. Girdikleri ülkelerde
ifli, yerli halklara maletmek isterler. Bu aç›-

dan az›nl›klar öncelikli hedefi teflkil eder.
Bunlar seçilir ve fluurland›r›l›r. ‹deallerini
gerçeklefltirmek için tarihen verimlili¤ini test
ettikleri birçok metoda baflvurur ve yeri gel-
dikçe çok farkl› metot ve anlay›fllar› da kulla-
n›rlar. Sözgelimi, radyo yay›nlar›, tv program-
lar›, yay›n faaliyetleri, yard›mlar, kurumsallafl-
ma -okullardan kiliselere, ev okullar›na ka-
dar- her türlü yolla çal›flmalar›n› sürdürürler.
Hedef ülkelerin iç s›k›nt›lar›n› ve problemle-
rini pek güzel kullan›rlar. Bugünlerde ülke-
mizde Kürt kardefllerimizi bu anlamda yeni
bir din ve tarihe sahip k›lma gibi abes bir
usülle çalmaya, çevrime u¤ratmaya çal›flmak-
tad›rlar. Bu aç›dan AB’ye uyum yasalar›na da-
yanarak, yeni okullar aç›p, tv kanallar›na ka-
dar çok farkl› yap›lanmalara ve faaliyetlere gi-
recekleri aç›kt›r.

Bütün bu çal›flmalar›nda tarih boyunca ‘Kral-
Papa ve Tüccar’ birlikteli¤i gibi güçlü bir ze-
mine dayanm›fllard›r. Bugün de ayn› üçgen
icrai faaliyettedir. Gençler hedefteki kitledir.
En fazla istifade ettikleri husus, mânevî bofl-
luktur. Benim üç karadelik diye isimlendirdi-
¤im ‘Midelerin, Kafalar›n ve Kalplerin’ bofllu-
¤u, bu taifeye bulunmaz f›rsatlar vermektedir.
Dikkatle takibi gereken bir di¤er husus da, ül-
kede ç›kar›lan bir tak›m kar›fl›kl›klar›n, çat›fl-
malar›n sebepsiz olmad›¤›d›r. Bu yüzden bü-
tün bunlar›n arkaplan›na nüfuz edilmelidir.
Çünkü önemli geliflmeleri engellemek ve
misyonerlerin çal›flmalar›na derinli¤ine nüfuz
eden donan›ml› flah›slar› gözden düflürmek
vazgeçemeyecekleri bir stratejidir. Kar›fl›kl›k-
larla bu f›rsatlar yarat›l›p kullan›l›r.

Tarihinde bütün bu oyunlara gelmifl bir mil-
let olarak, misyonerli¤i art›k iyi tan›mam›z,
ona göre techizatlanm›fl olmam›z gerekir. Bu
konuda polisiye tedbirlerin baflar›l› olamaya-
ca¤›n› düflünüyorum. Karfl› tedbirler tefek-

küre dayanmal›, mânevî donan›ml› ekip ve
kurulufllarla yürütülmelidir. Tarihimizde Gü-
ney Afrika’ya gönderilen Ebu Bekir Efen-
di*’nin çal›flmalar› ve 1929’da Türk Gazeteci-
lerinin Misyonerleri Kovma Cemiyeti ad›yla
kurduklar› cemiyet hariç, bu tür faaliyetleri
karfl›layacak, hamle yapacak bir teflkilat kur-
mufl de¤iliz. Bu tür teflkilatlanmaya gidilme-
di¤i ve bu tür kurulufllar gelifltirilmedi¤i için,
bugün sözkonusu alan alabildi¤ine bofltur.
Boflluk pek tabi misyonerlerce doldurulmak-
tad›r. Ancak flunu ifade etmeliyim ki, zengin
alt›n madenlerine sahip olarak bilinen Gü-
ney Afrika, bilindi¤i gibi sömürücü ülkelerce
talan edilmifltir. Bu olguda misyonerlerin ro-
lü büyüktür. fiu hadise ve benzerleri, bunla-
r›n sadece din yay›c› olmad›klar›n› di¤er ül-
kelerin yeralt› ve yerüstü zenginlikleriyle ya-
k›ndan ilgilendiklerini aç›kça göstermekte-
dir. Bu yüzden bu konuda bir karfl› eyleme
geçilecekse, mücadele edilecekse, güçlü ve
yeterli say›da donan›ml› ihtisas birimlerine
ve flah›slara sahip bir teflkilata derhal vücut
verilmelidir.

Kaz›m Karabekir’in, Voltaire’in de-
¤erlendirmelerini bir daha hat›rla-
yal›m: Bu teflkilat›n iç yüzünü bil-
meyen ülkelerin; esaret alt›ndaysa
kurtulmalar›n›n mümkün olmad›-
¤›n›, hürse geleceklerinin tehdit al-
t›nda oldu¤unu unutmayal›m.

‹fle bir de baz› de¤erlerin neredeyse dünya
çap›nda kabul gördü¤ü, evrenselleflti¤i –en
az›ndan böyle düflünüldü¤ü- noktas›ndan
bakmak gerekir. Avrupa Birli¤i’ne girme ide-
ali tafl›yan ülkemiz için bunlar görmezlikten
gelinemez. Hassasiyetle üzerinde durulan bu
de¤erler bar›fl, birlik, eflitlik, özgürlük, daya-
n›flma, ekonomik ve sosyal güvenlik gerek-
sinmelerinin karfl›lanmas› ve temel haklar gi-
bi genel / temel de¤erlerdir. Bunlar, Avru-
pa’n›n devrolunmaz miras›n›n bir parças›
olarak düflünülür. Dolay›s›yla bu zeminden
hareketle bir anahtar de¤erler seti tan›m›na
ulafl›l›r. Bunlar;
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• ‹nsan haklar› / insan›n de¤eri, sayg›nl›¤›,
• Temel özgürlükler,
• Yasaya uygunluk,
• Sonsuza kadar fliddetin reddi ve bar›fl,
• Bir dayan›flma ruhu (Avrupa’da ve halka
halka tüm dünyada),
• Âdil geliflim,
• F›rsat eflitli¤i,
• Rasyonel düflünce prensipleri: Delil ve is-
pat eti¤i,
• Ekonomik sistemin korunmas› ve
• Kiflisel sorumluluktur.
Avrupa Birli¤i ve BM belgelerinde de yer alan
bu temel de¤erlerin yan›nda oluflturulmak is-
tenen de¤erler de vard›r. Avrupal›l›k bilinci,
ruhu, vatandafll›¤›, kimli¤i, sosyal kaynaflma,
birleflme vs. gibi.

Biz, böyle bir dünyaday›z ve yasal olarak ta bu-
rada yer alaca¤›z. Öyleyse bu ilkeler çerçeve-
sinde varolabilmenin yolunu ortaya koymak
gerekir. E¤er bir Türk Milleti, onun kimli¤ini
oluflturan temel dinamikleri, de¤erleri flu say›-
lan ve oluflturulmaya çal›fl›lan de¤erler çerçe-
vesinde arkaplana itilip, ortadan kald›r›lmaya
çal›fl›l›yorsa, bunun bir hesab› yap›lmal›d›r.
Gerçekten H›ristiyanl›k, ona dayal› misyoner-
lik Avrupa kimli¤ini veren, bilincini oluflturan,
ahlâkili¤ini kazand›ran önemli de¤erlerden bi-
ridir. Ve bu de¤er AB yasalar›nca meflrudur.
Okullara, kurumlara, teflkilatlara ve güce sahip-
tir. Haliyle her türlü faaliyeti hiçbir engelle kar-
fl›laflmadan icra edilebilmektedir. Bu bir ideal-
dir, inançt›r. Ferdi aç›dan insanî bir hakt›r. Te-
mel özgürlükler aç›s›ndan masundur. Eylemi
görünürde fliddete dayal› de¤ildir. Bir dayan›fl-
ma ruhu sa¤lar ve üretir. Mevcut ekonomik
sistemin teflekkülü büyük ölçüde H›ristiyanî
ahlâk›n eseridir (Weber’e göre). Ve dahas› bu
de¤erler dünyaya flekil veren bir gücün deste-
¤inde gelmektedir. Elbette daha farkl›, bize gi-
ran gelebilecek yeni de¤erlerin oluflturulmas›
da muhtemeldir. fiartlara, geliflmelere göre
bunlara da vücut verilecektir.

Bu tahlil, böyle bir dünyadan kaçmay›, d›fllan-
may› de¤il fluurlu bir yap›lanmay› hedefliyor.
Boflluklar›, karadelikleri gündeme getirmeyi

önceliyor. ‹çine girilen ve yasal olarak ta gi-
rilecek olan dünyan›n donan›m›yla, dina-
miklerine dikkat çekiyor. Öyleyse bu dün-
yan›n önemli bir silah› olarak misyonerlik
flu de¤erlendirmeler çerçevesinde yeniden
düflünülmeli, tarihte karfl›laflt›¤›m›z oyunla-
ra tekrar gelmemek için, bizi güçsüz düflü-
ren zaaflar›m›z giderilmelidir. Bu ba¤lamda
birliktelik mutlaka sa¤lanmal›d›r. Halk-dev-
let birli¤i perçinlenmeli, hiçbir toplumsal
birim, grup d›fllanmamal›d›r. Yabanc›lar›n
kafl›yacaklar› tehlikeli yaralar, alanlar, prob-
lemler sa¤alt›lmal›d›r. Rüflvetin, su-i istimal-
lerin, adaletsizli¤in, vs. önü kapat›lmal›, in-
san haklar›na, insanileflmeye, özgürleflme-
ye ait problemler ortadan kald›r›lmal›d›r.
Devlet çark› bütün bunlar›n sorumlulu¤u-
nu duyan insanlarca çevrilmelidir. fiu halde

herfleyden önce misyonerli¤in bütün yap›-
lan›m›n› bilen, hamlelerini karfl›layabilecek
donan›ml›, kurumsal karfl› teflkilatlara vü-
cut verilmelidir. Bu, hem kendi varl›¤›m›z›,
kimli¤imizi var k›lman›n hem de Bat›l›, Av-
rupal›, Amerikal›, vs. insana birfleyler deme-
nin, vermenin yoludur. Çünkü siz bu yolla
Mevlanalarla, Yunuslarla, Hac› Bektafllarla
gidiyorsunuz. Gerçek bar›fl›, birlikteli¤i, hu-
zuru, sevgiyi, adaleti, özgürlü¤ü götürüyor-
sunuz. Ça¤›, insan› yenilemenin idealini ve
cehdini tafl›yorsunuz.
Buna kim hay›r diyebilir. Öyleyse bizler bu
sorumlulu¤un gere¤ini yerine getirmek zo-
runday›z. fiunu unutmamal›y›z: Zaman›
geçtikten sonra al›nacak tedbir ve baflvuru-
lacak çarelerin hiçbir de¤eri, önemi yoktur.
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Dünya çap›nda kapitalizmin öncülü¤ünü ya-
pan flirketler bile, son zamanlarda bir pazar-
lama tekni¤i olarak amaçlar›n›n sadece para
kazanmak olmad›¤›n› belirtmeye ve ‘Sosyal
sorumluluk’ ad› alt›nda sosyal geliflmeye yö-
nelik aç›l›mlar yapmaya bafllad›lar. Bu kapita-
list takti¤in henüz uygulamaya konmad›¤›
1970’li y›llarda Tortum’da çiftçilik yapan ba-
ba, o¤lu ‹srafil Kuralay’›, ‘Millete ve memle-
kete faydal› olmas›’ temennisiyle Erzurum’a
gönderdi. Ortaokul ve liseyi yat›l› olarak Er-
zurum’da okuyan ‹srafil Kuralay, Ankara Üni-
versitesi ‹letiflim Fakültesini bitirdikten son-
ra ifl hayat›na at›ld›. Babas›n›n tavsiyesini, ‘Al-
lah’›n r›zas›, kulun faydas›’ fleklinde yorumla-
yarak yapaca¤› her iflte temel düstur edindi.
Kader plan›nda yolunun kesiflti¤i Kemal Çift-
çi, Ümit fiimflek ve Bilal Ar›o¤lu’nun da ayn›
hay›rl› niyete sahip oldu¤unu görünce, bir-
likte hiç bilmedi¤i reklamc›l›k ifline girdi. Te-
vekkül inanc›yla iflin gere¤ini yaparak çal›flt›-
lar, çabalad›lar. Niyet hay›r olunca ve tevek-
kül inanc›yla çal›fl›nca, do¤al olarak âkibet de
hay›r oldu, bereket getirdi. Befliktafl’ta küçük
bir odada bafllayan Yedirenk ‹letiflim, rek-
lamc›l›k sektöründe iddial› bir konuma gel-
di. Bununla birlikte Yedirenk Film Yap›m
olarak bir de o¤ul verdi. 3 yeni ortak daha
alarak geçen y›l Beyo¤lu’nda kurduklar› Bi-
lim Sanat Felsefe (BSF) Akademisi ile flimdi

de ideallerini gerçeklefltirmeye çal›fl›yorlar.
Yedirenk ve BSF Yönetim Kurulu Baflkan› ‹s-
rafil Kuralay’la hay›rl› niyetlerinin nas›l bere-
kete dönüfltü¤ünü konufltuk. 

Öncelikle ‹srafil Kuralay’› 
tan›yabilir miyiz?
1965 y›l›nda Erzurum’a ba¤l› Tortum’un Dik-
men Köyü’nde do¤dum. Çiftçi bir baban›n
üç çocu¤undan ortancas›y›m. ‹lkokulu kö-
yümde okurken önüme kat›lan 100 kuzuyu
güderek  ekonomik anlamda hayata dahil ol-
dum. Köyümüzde ortaö¤retim kurumlar› ol-
mad›¤›ndan, babam, okuyup millete ve
memlekete faydal› olmam için Erzurum’a
gönderdi. Benimle birlikte 30’a yak›n köylü-
müzle birlikte yat›l› okula kay›t yapt›rd›k. An-
cak bunlardan pek az› okulu zaman›nda biti-
rebildi. Devlet bize iyi bir imkân sunmufltu.
‹mam Hatip’te hocalar›m›z da iflinin ehli in-
sanlard›. Ben de bunun gere¤ini yaparak 7
y›l boyunca her dönem taktir alarak okulu-
mu zaman›nda bitirdim. Okulda aktif bir ö¤-
renciydim. Özellikle münazara gibi sosyal et-
kinliklerde yer al›yordum. Bu münazaralar
sayesinde savunulacak konuyu araflt›rd›¤›m
için hem yeni fleyler ö¤reniyordum, hem de
ö¤rendi¤im fleyleri ifade edebilme becerimi
gelifltiriyordum. Yeni fleyler ö¤renmeye özel
bir ilgim vard›. Okulun d›fl›nda Karasu Kü-

tüphanesi diye üniversite hocalar›n›n geldi¤i
bir kütüphane bulunuyordu. S›k s›k oraya gi-
derek verilen konferanslar› izliyor,  büyük-
lerle sohbet ediyor ve ilgimi çeken kitaplar›
okuyordum. Necip Faz›l ve Cemil Meriç gibi
birçok yazar› orada okudum. Ortaö¤retim s›-
ras›nda böyle yazarlar› okumam, bana ide-
alist bir ruh kazand›rd›. Karasu Kütüphanesi
çevresinde üniversite hocalar› ve üniversite-
lileri tan›maya çal›flt›m. Art›k kararlar›m› ken-
dim veriyordum. Baflar›l› bir ö¤renci oldu-
¤um için babam da zaten bana güvenirdi.
Okulda duvar gazetesi ç›kard›¤›m için
1982’de lise bitti¤inde üniversite tercihimi
bas›n- yay›n yönünde yapt›m ve Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bas›n-Yay›n
Yüksek Okulu’na kay›t yapt›rd›m. Daha son-
ra okulun ismi ‹letiflim Fakültesi olarak de-
¤iflti. Arkadafllar›n da etkisiyle Radyo-TV bö-
lümüne geçtim. ‹stanbul Üniversitesi ‹leti-
flim Fakültesi Sinema-Televizyon Anabilim
dal›nda yüksek lisans yapt›m.

‹fl hayat›na nas›l girdiniz?
Ankara’da vak›f ve yay›n kurulufllar›yla ba¤-
lant›ya geçerek kendi istikametim do¤rultu-
sundaki insanlarla k›sa sürede tan›flma imkâ-
n› elde ettim. Ö¤rencilik s›ras›nda de¤iflik
dergi ve gazete ortamlar›nda bulundum.
Okul bitti¤inde ifl için Fehmi Koru beye git-

Niyet Hay›r Olunca
Âkibet Bereketli Oldu
Babas›n›n, ‘Millete ve memlekete faydal› olmas›’ temennisiyle
okula gönderdi¤i ‹srafil Kuralay, ald›¤› tavsiyeyi, ‘Allah’›n r›zas›,
kulun faydas›’ fleklinde yorumlayarak, yapaca¤› her iflte bunu
temel düstur edindi. Kendisiyle ayn› misyonu paylaflan Kemal
Çiftçi, Ümit fiimflek ve Bilal Ar›o¤lu ile hiç bilmedi¤i reklamc›l›k
ifline girdi. Niyet hay›r olunca ve tevekkülle çal›fl›nca âkibet de
bereketli oldu ve flirketler grubuna dönüflmeyi baflard›lar.
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tim. Zaman Gazetesi’nin ilk kurulufl y›llar›na
tekabül eden o dönemde baflta istihbarat  ol-
mak üzere birçok bölümünde geceli-gün-
düzlü yo¤un bir tempoda çal›fl›rken TRT
1986’da s›nav aç›nca ben gazeteden ayr›l-
d›m. S›navlar› kazan›nca Menemen’de ka-
mera e¤itimi verdiler bize. E¤itim sonras›nda
TRT ‹stanbul’da Kamera Asistan› olarak gö-
reve bafllad›m. Kameraman olarak görev
yapt›m. Birçok yap›mda görev ald›m. TRT’de
çal›fl›rken 1989’da ticari anlamda baz› tefleb-
büslerimiz oldu. Çünkü içimizdeki yeni ve
farkl› ifl yapma iste¤ini bir kamu kurumu
olan TRT çat›s› alt›nda gerçeklefltirme imkâ-
n› olmuyordu. Mesai saatleri d›fl›ndaki giri-
flimlerimizin ilki Ça¤r› Ajans’t›. Görüntüye
dayal› hizmet verme amac›ndayd›k.  TRT’de
çal›flan arkadafllar›n da içinde oldu¤u ortakl›
bir kurumdu. ‹flin bafl›nda olmad›¤›m›z için
yürümedi ve kapatmak durumunda kald›k.
Ondan sonra Görüntü Yay›n Merkezi di-
ye yine çok ortakl›l›k esas›na dayanan bir
baflka flirket daha kurduk. Kendimizce ama-
tör bir altyap› oluflturarak Türkiye’de ilk de-
fa, frekans tahsisi için Telsiz Genel Müdürlü-
¤ü’ne müracaat› biz yapt›k. Telsiz Genel Mü-
dürlü¤ü bize, ‘Böyle bir müracaat ilk defa ya-
p›l›yor, gündemimizde böyle bir fley yok’
aç›klamas›n› yapm›flt›. O zamanlarda Üskü-
dar’da bir polis memurunun ön ayak oldu¤u
bir giriflim, bir de Star TV vard›. Mühendis ar-
kadafllarla gerekli etütleri yapt›k ve biz tele-
vizyon altyap›s› için dosyam›z› haz›rlad›k.
Projemiz haz›rd›, ekibimiz vard›, fakat para-
m›z yoktu. Bunun üzerine projemizi hayata
geçirecek kifli ve kurum aray›fl›na yöneldik.
O s›rada televizyon kurma çabas›nda olan ki-

fli ve kurulufllara dosyam›z› ulaflt›rd›k.
Sonradan bize o zamanki ad›yla Zaman
TV’den iflbirli¤i teklifi geldi. fiimdiki ismiyle
Samanyolu TV’nin ilk üç ayl›k deneme yay›-
n›n› Azerbaycan’dan yapt›k. 4 aydan sonra
gerçek yay›n bafllay›nca bizim iflimiz bitti. Bu
arada 1992’nin sonlar›na geldi¤imizde yay›n›
yoktu, fakat ‹hlas Grubu TGRT’yi flirket ola-
rak kurmufltu. Bu sefer biz onlarla temas
kurduk. Yap›mc›-yönetmen olarak TGRT’de
çal›flmaya bafllad›m. O zamanlar altyap› yeni
yeni kuruluyordu. ‹lk program, ‘Huzura
Do¤ru’ idi, onun yap›mc›-yönetmenlerin-
dendim. Daha sonra özellikle tart›flma prog-
ramlar›n›n yönetmenli¤i bendeydi. 6-7 prog-
ram› 5 kifliyle yap›yordum. ‹yi bir ekiptik.
Programlar sayesinde toplumun bütün ke-
simlerini tan›ma imkân› buldum. 1996’ya ka-
dar süren TGRT’deki çal›flmalar›mda  Dr.
Veysel Gani, önümü açm›flt›, kendisine mü-
teflekkirim. 

Bugünkü anlamda ticari hayat›n›z ne
zaman ve nas›l bafllad›?
1996’dan sonra TGRT’deki yay›n politikas›n-
da baz› de¤ifliklikler yap›lmak isteniyordu.
‹HA güçlü bir haber a¤›na sahip oldu¤u için
biz TGRT’nin belgesel a¤›rl›kl› bir haber ka-
nal› olmas›n› önermifltik, fakat yöneticiler
uygun bulmam›flt›. Bunun üzerine Dini Ya-
y›nlar Sorumlusu Bilal Ar›o¤lu,  Bilim-Teknik
konusunda program yapan Kemal Çiftçi,
Ümit fiimflek ve di¤er arkadafllarla görüflerek
birlikte neler yapaca¤›m›z› istiflare etmeye
bafllad›k. ‘Genel merkez’ olarak adland›rd›¤›-
m›z Ataköy’deki bir çay bahçesinde bulufla-
rak Yedirenk adl› flirketimizin ilk temellerini

att›k. Bu arkadafllar›m›zla ortakl›¤›m›z hâlâ
sürüyor. Televizyonun tekni¤ini ve teorisini
iyi bildi¤imiz için d›flar›dan TV’lere belgesel
türü yap›mlar yapmak için teklif dosyalar›
haz›rlayarak de¤iflik TV kanallar›na sunduk.
Fakat bu giriflimlerimizden geri dönüm ala-
may›nca öncelik görüntülü olmak üzere rek-
lamc›l›¤a yöneldik. Bu vesileyle Türkiye’de
ilk defa DPS Velocity adl› dijital montaj setini
ald›k. Befliktafl’ta küçük bir odada bafllayan
serüvenimiz de¤iflik yerlerden sonra tekrar
Befliktafl’a döndü. Daha sonra Yedirenk Film
Yap›m ve Yedirenk Pazarlama ‹letiflimi ola-
rak iflleri iki ana gruba ay›rd›k. 

BSF ‹le E¤itim ifline ne zaman ve
nas›l girdiniz?
Üniversite e¤itimiyle formel e¤itimimi ta-
mamlam›flt›m, ancak yeni fleyler ö¤renme is-
te¤i her zaman vard› bende. Bu nedenle
TRT’ye bafllarken ‹stanbul Üniversitesi ‹leti-
flim Fakültesi’ne master e¤itimi için kayd›m›
yapt›rd›m ve Görüntünün Dili ad›yla bir tez-
le master e¤itimimi tamamlad›m. 1994 y›l›n-
da TGRT’de çal›fl›rken piyasan›n içinde oldu-
¤um için ders vermem gündeme geldi. O za-
mandan beri Reklamc›l›k ve Piyasa Araflt›r-
mas› konusunda hocal›¤›m sürüyor. Hem
içimdeki sürekli ö¤renme iste¤i, hem de ho-
cal›k görevim nedeniyle zaten e¤itimin d›fl›n-
da kalam›yordum. Öte yandan Yedirenk’teki
ortaklar›mdan Kemal Çiftçi de zaten ö¤ret-
men kökenli. BSF’deki ortaklar›m›zdan
Ümit fiimflek yazar ve düflünür, yani yazarak
e¤itmeye çal›flan birisi. Vahdettin Ifl›k ise e¤i-
timci. Ticareti, hayat›m›z› idame ettirmek
için yap›yorduk, fakat bir de ideallerimiz var-
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Gerçek anlamda ticari bir deneyimi-
niz olmamas›na ra¤men flirket kurup
bir aktör olarak ifl hayat›na girmek si-
zin için zor olmad› m›?
‹lk zamanlar ifl nas›l teklif edilir, nas›l yürü-
tür gibi konularda çok zorland›k. Projeleri-
mizi anlatmak için çok kap› çald›k.
1997’de MÜS‹AD’a üye oldum ve iflimle il-
gili olarak bas›n komisyonunda görev al-
d›m. Ayn› y›l›n sonunda da yönetim kurulu
üyeli¤ine teklif edildim ve seçildim. Yöne-
tim kurulu üyesi olduktan sonra da Bas›n
Komisyonu Baflkanl›¤›n› üstlendim. Bu gö-
revim 2004 sonuna kadar sürdü. 2004-2005

aras›nda da genel baflkan yard›mc›l›¤› yap-
t›m. Hakikaten MÜS‹AD benim için iyi bir
okul oldu. MÜS‹AD’da çevre kazand›m, in-
san iliflkileri, yönetim, toplant› tekni¤i ve
bürokrasi gibi her fleyi ö¤renerek bir fakül-
te daha bitirmifl oldum. Hep iyi insanlarla
birlikte olmaya çal›flt›m. ‹yi arkadafll›klar

kurdum. Gelinen noktada, ifl yönetmek ka-
dar iliflkileri yönetmenin önemli oldu¤unu
anlad›m. E¤er iliflkiniz yoksa veya varolan›
iyi yönetemiyorsan›z baflar› flans›n›z azal›-
yor. Bu noktada ekip çal›flmas› da büyük
önem arzediyor. Ekipte muhasebeyi bilen
muhasebeye bakarken, sosyal iliflkileri iyi
olan da onu yap›yor. Arkadafllar›m›z bana
d›fl iliflkiler ve temsil görevini verdi. Sadece
bulundu¤un dükkan› yönetmek de¤il de,
piyasay› yönetmenin de ifl baflar›s›nda
önemli oldu¤unu düflünüyorum. Bunun
faydalar›n› da gördük. 
2005 y›l›nda yap›lan ‹stanbul Ticaret Odas›
seçimlerinde meclis üyesi seçildim. ‹TO’da
reklamc›l›k, filmcilik sektörünü temsil et-
meye çal›fl›yorum.

“Ben ‹liflki Yönetmeniyim”



d›. MÜS‹AD’daki görevimiz s›ras›nda da her
zaman ülkemizdeki e¤itim eksikli¤i ve bu-
nun giderilmesi gündemimizde olmufltu, ol-
maya da devam edecek. Problemin çözümü-
ne kendi çap›m›zda bir çözüm üretme gaye-
siyle Yedirenk’teki ortaklar›ma baflka dostla-
r›m›z› da dahil ederek Bilim Sanat Felsefe
(BSF) Akademisi’ni kurduk. Herkese kaliteli
e¤itim vermeyi hedefleyen bir e¤itim plat-
formu oluflturmaya çal›fl›yoruz. Bizde ö¤ren-
ci yok, gönüllülük esas›na dayanan kat›l›mc›-
lar var. fiu anda bile BSF’deki e¤itimleri bir
ö¤renci olarak vakit buldukça takip etmeye
çal›fl›yorum. ‹yi bir e¤itimci kadromuz var.
Sistem oturduktan sonra ileride üniversite
kurmay› da planl›yoruz. 

1996’da bafllayan ortaklar›n›zla 
birlikteli¤iniz sürdü¤ü gibi BSF’de
yeni ortaklar da alarak yolunuza
devam ediyorsunuz. Ortakl›kta 
baflar› faktörünüz nedir?
Ortaklar›n karfl›l›kl› olarak sab›r ve taham-
mül yetkinliklerini art›rmas› gerekiyor. Bir
de farkl›l›klara riayet etmek gerekiyor. Or-
takl›klar tek tip ve tek düze adama döndü-
¤ü zaman büyük s›k›nt›lar ortaya ç›k›yor.
Benim bir yönüm güçlüyken, di¤er orta¤›-
m›n baflka bir yönü kuvvetlidir. ‹flte karfl›l›k-
l› olarak zay›f yönleri tamamlayarak daha
güçlü bir bütün oluflturmak gerekiyor. Ül-
kemizde maalesef ortakl›k kültürü zay›f. Fa-
kat bizim bunu gelifltirmemiz laz›m. Çünkü
sermaye birikimi çok düflük. Onun için kü-
çük sermayeleri birlefltirerek büyük fleyler
yapabiliriz. Daha çok kat›l›ml› ifller ve daha
büyük flirketler Türkiye’ye çok fley kazand›-
r›r. Yeter ki, niyetler iyi olsun. 

Kendi kiflisel misyonunuzu 
nas›l tan›ml›yorsunuz?
Her iflimde cevaplamam gereken ilk soru
fludur; ‘Bu iflte Allah’›n r›zas› ve kulunun fay-
das› var m›?’ Niyet böyle olup, bir de iflin ge-
re¤ini yaparak koflturunca Mevla gerisini ve-
riyor. BSF’de de öncelikli amac›m›z para ka-
zanmak de¤il. Ehliyet ve liyakat sahibi insan-
lar yetifltirmek istiyoruz. Biz bunu yap›nca
zaten di¤eri arkadan geliyor.
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BSF, geçti¤imiz sene kap›lar›n› kat›l›mc›la-
r›na açt›. Ö¤renci yerine kat›l›mc› denme-
sinin sebebini Yönetim Kurulu Baflkan› ‹s-
rafil Kuralay, flöyle aç›klad›, “BSF’de klasik
üniversite e¤itimi yerine master ve dokto-
ra seviyesinde özel e¤itimler verilecek.
Aç›k diye tan›mlamam›z›n sebebi; BSF’de
sabit ve standart bir müfredat›n olmamas›.
BSF, de¤iflen ihtiyaçlara göre her gün geli-
flebilen bir yap›da tasarland›. Bu nedenle
biz, ‘Ö¤renci’ yerine, ‘Kat›l›mc›’ tabirini
kullan›yoruz. Di¤er bir ifadeyle BSF’de e¤i-
tim, üniversitelerimizdeki monolog esasl›
klasik e¤itim yerine karfl›l›kl› diyaloga da-
yal› bir yap›da olacak” dedi. 

BSF’de teorik e¤itim yan›nda pratik yap-
maya da imkân tan›d›klar›n› anlatan BSF
Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çiftçi, “Te-
orik e¤itimini tamamlayan kat›l›mc›lar, an-
laflmal› oldu¤umuz kurumlarda staj yapma
imkân›na sahipler. Bununla birlikte web
sitemizde oluflturdu¤umuz insan kaynak-
lar› bölümü sayesinde onlar›n ifl sahibi ol-
malar›na da katk› bulunuyoruz. ‘‹fle insan,
insana ifl’ prensibiyle yap›land›r›lan site-
mizde flirketler de ihtiyaç duyduklar› insan
kayna¤›n› temin edebilecekler” diye ko-
nufltu. Reklamc›l›¤› bilmemelerine ra¤-
men baflar›l› olduklar›n›, flimdi de ayn› ba-
flar›y› e¤itim tekrarlayacaklar›n› belirten
Kemal Çiftçi, bunun gerekçesini flöyle
aç›klad›: “Bafllang›çta bizim ticari tecrübe-
miz yoktu, fakat zaman içinde ö¤rendik ki,

ticaret bir organizasyondur. ‹yi organize
oldu¤unuz zaman iyi ticaret yapabilirsiniz,
baflar›l› olabilirsiniz. Bizim de gazetecilik
ve televizyonculuk iflinden gelen bir orga-
nizasyon tecrübemiz var. O tecrübemizi
buradaki sisteme adapte ettik. Oralarda
patron ad›na yürüttü¤ümüz sevk ve idare
iflini, flirketimizi kurduktan sonra kendi
ad›m›za yapmaya bafllad›k. Herkes kendi
yetene¤ine uygun iflleri üstlenince güçlü
bir ekip ortaya ç›km›fl oldu. Yedirenk’te
uygulad›¤›m›z bu modeli flimdi BSF’de ha-
yata geçiriyoruz. Burada da yapt›¤›m›z sa-
dece bir organizasyon. Özgün tasar›m,  re-
kabette firmalar› ve ülkeleri di¤erlerinden
bir ad›m öne geçirdi¤i için  Tasar›m Kültü-
rü konusunda bir program düzenlemek
istiyorduk. Bu konuda Bilgi Üniversitesi
Ö¤retim Görevlisi Ali fiimflek bize bir öne-
ri getirince kabul ettik. Ali fiimflek hoca
program›n› oluflturdu ve ekibini kurdu.
Bilgi Üniversitesi d›fl›nda BSF’de olacak
olan bu programdaki gibi bize e¤itime or-
tam sunuyoruz, bunun ilgililere ulaflmas›n›
sa¤l›yoruz. Bizzat uygulanmas›n› ise o iflin
uzmanlar›na b›rak›yoruz. 

BSF’de ilk y›l 100 ö¤renci hedeflemifltik,
120 ö¤renciye e¤itim verdik. Bu sene 250-
300 ö¤renci hedefliyoruz. fiu an itibariyle
bunu gerçeklefltirece¤imiz anlafl›l›yor. Bu
sene gelir ve giderde denge öngörüyoruz.
2006-2007 sezonunda ise kâra geçmeyi
planl›yoruz.”

fiimdi de E¤itimi Organize Ediyorlar

‹stanbul Üniversite-
si’nde iletiflim hoca-
l›¤› da yapan ‹srafil
Kuralay, Kas›m 2005
itibariyle ‹mam-Hatip
Liseleri Mezunlar› ve
Mensuplar› Derne-
¤i’nin (ÖNDER) tan›-
t›mdan sorumlu ge-
nel baflkan yard›mc›-
l›¤› görevini üstlendi. 



Orta¤› ‹srafil Kuralay onun için, “Öy-
le sessiz göründü¤üne bakmay›n, çok
kararl›d›r” diyor. Buna örnek olarak
da, TGRT’deki son zamanlar›nda eki-
bin karars›zl›¤› üzerine Kemal Çift-
çi’nin kendisine gelerek, “Arkadafllar,
ne yapacaksak hemen yapal›m. Ben
her türlü giriflime var›m” demesini
gösteriyor. Hakikaten, Kemal Çift-
çi’nin bu kararl› yönlendirmesi sonu-
cunda ekip toplant›lar› ve istiflareleri
s›klaflt›rarak sonuç itibariyle flu anda-
ki bütün giriflimlerin bafllang›c› olan
Yedirenk’in temeli at›lm›fl oluyor. Ke-
mal Çiftçi ayn› zamanda dergimizin
yay›n kurulu üyesi. Toplant›larda az,
fakat sonuca götürecek nitelikte öz
konuflur. Bu bak›mdan onu, ‘Sessiz
dinamik’ olarak tan›mlamak müm-
kün. Zaten kendisi de, hikayesini an-
lat›rken s›k s›k, ‘Sadece ö¤renci ola-
rak kalamazd›m veya sadece ö¤ret-
men olarak duramazd›m’ gibi cümle-
ler kurarak, her ne ifl yap›yorsa sade-
ce onunla yetinmeyip, paralel flekilde
mutlaka baflka ifllerle de meflgul ol-
du¤unu vurguluyor. Bundaki hareket
noktas›n›n da, ‘‹ki günü eflit geçen zi-
yandad›r’ hadis-i flerifi oldu¤unu söy-
lüyor. Bununla ilgili bir an›s›n› anlat›-
yor. ‹fllerinin çok yo¤un oldu¤u dö-
nemde bir yay›nevi, 3 ciltlik bir eseri
tercüme etmesini teklif etmifl. Aylar-
dan ramazanm›fl. Ramazan boyunca
sahurdan sonra sabah namaz›n›   bek-
lerken geçen k›sa süreyi de¤erlendi-
rerek eserin bir cildini tercüme et-
meyi baflarm›fl. Bofl vakitlerini de¤er-
lendirerek flimdiye kadar 3’ü telif, 5’i
tercüme olmak üzere toplam 8 esere
imzas›n› atm›fl. ‹nsan ve Kainat dergi-

sinde çevirmenlik yaparken birlikte
çal›flt›¤› Olcay Yaz›c›, onun sürekli
farkl› ifller yapan bir ö¤retmen oldu-
¤unu farkedince, ‘Ben seni klasik bir
ö¤retmen san›yordum...’ demifl. Her
ne ifl yapsa onu mutlaka farkl›laflt›ran
bu sakin görünümlü, ‘Sessiz dinami-
¤i’ biraz daha yak›ndan tan›yal›m iste-
dik; 

Kemal Çiftçi kimdir?
1957 Kars Göle do¤umluyum. ‹lkoku-
lu köyümüzde okudum. Ortaokul ve
liseyi ‹srafil bey gibi Erzurum’da oku-
dum. 4 erkek 3 k›z kardeflim var. Ba-
bam çiftçiydi. Erzurum Lisesi’nde ö¤-
retmen kadromuz çok nitelikliydi.
Nitekim o dönem mezunu olanlar›n
hepsi dershaneye gitmeden üniversi-
teyi kazanm›flt›. 
1975’te ODTÜ E¤itim Fakültesi’ne
girdim ve haz›rl›k s›n›f› okudum.
Anarfli yüzünden b›rakmak durumun-
da kal›nca daha sonra tekrar s›nava
girdim ve yine ilk tercihim olan ‹stan-
bul Üniversitesi ‹ngiliz Dili ve Edebi-
yat› bölümünü kazand›m. ‹stanbul’a
geliflimin iki sebebi vard›;
1- Anarfliden uzak daha huzurlu bir
yer olmas›,
2- ‹stanbul’da çal›flma imkân› olur di-
ye. Nitekim geldikten 6 ay sonra ifl
buldum. Part-time olarak çevirmenlik
ve ö¤retmenlik yapt›m. Son s›n›fta
ise turizm rehberli¤e yapt›m. Hiçbir
zaman ‘sadece ö¤renci’ olmad›m. Ö¤-
rencili¤e paralel olarak ifller yapt›m.
Mesela üçüncü s›n›fta iken, mektupla
ö¤retim fleklinde bir yay›n faaliyetim
oldu. ‹ngilizce ö¤retimiyle ilgili haz›r-
lad›¤›m dokümanlar› teksir makinesi

ile ço¤alt›yordum. Ondan sonra gaze-
telere ilan vererek abone kaydediyor
ve o ço¤altt›¤›m metinleri onlara
göndererek ‹ngilizce ö¤retmeye çal›-
fl›yordum. Tahsilatlar› da posta çekiy-
le yap›yordum. Bu benim ilk ticari gi-
riflimdir. 

Sadece Bir fieyle Yetinmiyor
‹fl hayat›na nas›l girdiniz?
Ziraat Bankas›’nda k›sa süreli bir ban-
kac›l›k deneyimim oldu. Burada daha
çok kambiyo ve yurt d›fl› muhabir
banka ifllemlerini yürüttüm. Askerli-
¤imi ö¤retmen olarak yapt›m. Muvaz-
zaf  Subay olarak askerde kalmam› is-
tediler, fakat askerlik mesle¤inin ba-
na göre olmad›¤›n› görünce, kabul
etmedim. Askerlik sonras› özel bir li-
sede ‹ngilizce ö¤retmenli¤ine baflla-
d›m. Ö¤retmenlik yap›yordum, fakat
nas›l ki ö¤rencilik dönemimde sade-
ce ö¤renci olmad›ysam, orada da “sa-
dece ö¤retmen” olarak kalamazd›m.
Ö¤retmenlik yan›nda yaz› yazmaya ve
çeviri yapmaya bafllad›m. O zamanlar
‹hlas Holding bünyesinde ç›kar›lan
‹nsan ve Kainat dergisi ile tan›fl›kl›-
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¤›m da çeviri ve yaz› münasebetiyle
olmufltu. Gündüzleri çeviri yap›yor,
akflamlar› da ‹ngilizce dersi veriyor-
dum. Tam gün dergide çal›flmam yö-
nünde cazip bir teklif al›nca, ö¤ret-
menlikten istifa ederek önce müter-
cim olarak derginin kadrosuna geç-
tim. Bu arada ‹stanbul Üniversitesi
‹ktisat Fakültesi’nde okutmanl›¤a
bafllad›m. Fakat daha sonra derginin
Yaz›iflleri Müdürlü¤ü’nü üstlenmem
istenince ifl yo¤unlu¤undan dolay› fa-
kültedeki dersimi iptal etmek duru-
munda kald›m. E¤itim iflini b›rakm›fl-
t›m, ancak sadece dergici olarak da
kalmay›p gazeteye röportajlar da ya-
p›yordum. TGRT’nin kuruldu¤u dö-
nemde benden dergiyle birlikte TV
program› da yapmam› istemifllerdi.
Ben de Bilim-Magazin ad›yla program
yapmaya da bafllad›m. Bu arada ‹nsan
ve Kainat dergisinin yay›n› durdurul-

du. Böylelikle 1996’da bafllayan ‹nsan
ve Kainat dergisi serüvenim, 1993 y›-
l›nda sona erdi. 1993’ten 1996’ya ka-
dar da TGRT’de Bilim-Magazin baflta
olmak üzere baz› belgesel program-
lar yapt›m. Ondan sonra da zaten ar-
kadafllarla birlikte TGRT’den ayr›la-
rak Yedirenk ‹letiflim’i kurduk.

fiu anda da sadece bir giriflimci
olarak m› hayat›n›z› sürdürüyor-
sunuz?
Hayat ticaretten ve paradan ibaret
de¤il. fiirketlerimiz sayesinde r›zk›-
m›z› kazanmaya çal›fl›yoruz. Ancak
entelektüel ve sosyal ihtiyac›m›z için
de¤iflik ifller yap›yoruz. Bu anlamda
ortaklar›m›z da farkl› platformlarda
farkl› aktivitelere kat›l›yorlar. Kemal
Çiftçi olarak ben, MÜS‹AD’›n E¤itim
ve Yay›n Komisyonlar›na kat›l›yorum.
Bir ara ‹TO Reklamc›l›k komitesinde

görevim vard›. Özellikle BSF, benim
ideallerimi gerçeklefltirdi¤im bir giri-
flim. Çünkü burada hem insanlara
e¤itim veriyoruz, hem de onlara ifl
bulmaya çal›fl›yoruz. Dolay›s›yla tica-
ret yaparken bir sosyal sorumlulu¤u
da yerine getirmifl oluyoruz. Esas›nda
BSF’de o kadar çok fley yap›l›yor ki,
baflka bir yerde baflka bir ifl yapmaya
gerek kalm›yor. Burada hocal›k, ö¤-
rencilik, araflt›rmac›l›k ve yazarl›k gi-
bi 24 saatinizi dolduracak her fley ya-
pabilirsiniz. Bununla birlikte de¤iflik
konferans ve panellere ifltirak ediyo-
rum, farkl› yay›nlara yaz›lar yaz›yo-
rum.
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Sosyoloji konusunda e¤itim formasyonu
bulunan Vahdettin Ifl›k, BSF’nin 7 orta-
¤›ndan biri. Kurucu Müdür olarak kuru-
mu yöneten Ifl›k, e¤itim kadrosunda
hem akademik camiadan, hem de iflin
prati¤inden gelen uzmanlara yer verdik-
lerini belirterek flöyle devam etti, “2-3 ay-

l›k h›zland›r›lm›fl k›sa programlar›m›z ol-
du¤u gibi 2 veya 4 y›la kadar ç›kan hem
teorik, hem de pratik a¤›rl›kl› e¤itimleri-
miz de var. Bu arada bu standart e¤itim-
ler yan›nda kurumlar›n talep etmesi ha-
linde iste¤e özel kurum içi e¤itimler de
organize edebiliyoruz.”



Emekli din görevlisi bir baban›n 5 çocu-
¤undan en büyü¤ü olan Nurullah Öz-
türk, 1966 y›l›nda Sinop’ta do¤du. ‹lko-
kul ile lise döneminde futbola olan me-
rak› yüzünden uzun süre meflin yuvarla-
¤›n peflinden kofltu. Futboldaki kazanma
arzusu ve h›rs›, çeflitli sakatl›klar geçir-
mesine sebep olduysa da, futbola olan il-
gisi de¤iflmedi.
Ö¤rencilik y›llar›nda çeflitli tak›mlarda
futbol oynayan Nurullah Öztürk, Trab-
zonspor’un efsane oldu¤u y›llarda yetki-
lilerin dikkatini çekip transfer teklifi alsa
da, babas›n›n okulun yolunu göstermesi
nedeniyle, Ankara’n›n yolunu tuttu. K›z-
g›nl›kla futbola tövbe etmeyi denese de
bu kez futbol onu b›rakmad›. Ondan
sonra ilk ç›kt›¤› maçta dikkat çekici bir
flekilde  aya¤› k›r›lana kadar oynad›. Ta-
kip eden dönemde futbol sevdas›, kitap-
lar ve entelektüel çevre faaliyetleri ile yer
de¤ifltirdi.
Üniversite son s›n›ftayken ifl hayat›na at›-
l›nca asl›nda ifl hayat›n›n futbola benzer
bir çok ortak noktas› oldu¤unu gözlem-
ledi ve futbol tekni¤ini ifl yaflam›na dene-
di. MASEL Holding’de bafllayan serüven,
bir süre sonra ABD markas› bir bilgisayar
firmas›n›n sat›fl müdürlü¤ünü üstlenme-
siyle askerli¤e kadar devam etti.

Metro ‹le Bafllayan 
Perakendecilik Yolculu¤u
Türkiye’de modern ma¤azac›l›k milad›-
n›n, Alman Metro’nun Türkiye’ye gelifli
ile bafllad›¤› kabul edilir. ‹flte bu dönem-
de askerden dönen Nurullah Öztürk,
tavsiye üzerine Metro’ya girerek pera-
kendeye ilk ad›m›n› att›. Ankara Met-
ro’nun kurulufl çal›flmalar›nda bulunan
Nurullah Öztürk, bu s›rada yap›lan yo-
¤un e¤itimler ve bizzat uygulama saye-
sinde yüksek lisans›n› perakende de
yapm›fl oldu. 
Ard›ndan Be¤endik’ten gelen teklif üze-
rine Be¤endik’e geçen Öztürk, k›sa bir
süre sonra Carrefour’dan yap›lan davet
ve uzun görüflmeler neticesinde 1993 y›-
l›nda bu flirketin Türkiye organizasyo-
nunda görev ald›. K›sa sürede orta ve üst
kademe yönetime kadar yükseldi.
Uluslararas› deneyime sahip Carrefo-
ur’da bir çok baflar›n›n alt›na imza att›.
Bu süre zarf›nda bir çok yurtiçi ve yurt-
d›fl› seminer, e¤itim ve konferansa kat›l-
d›. Yedi y›l› aflk›n bir süre kald›¤› bu flir-
kette kendi deyimiyle doktoras›n› ta-
mamlam›fl oldu. 2000 y›l›nda ANAR tara-
f›ndan gelen Y‹MPAfi Ma¤azalar›n›n ye-
niden yap›lanma ve kurumsallaflma ça-
l›flmalar›n› yürütme teklifini, biraz da

toplumsal sorumluluk ad›na kabul etti.
Baflar›l› bir ekip çal›flmas› örne¤i göste-
rerek, önemli ve baflar›l› projelerin alt›na
imza att›. 2 y›l süren bu yo¤un ve yorucu
süreç sonunda misyonunu tamamlad›¤›-
n› düflünerek, yurtd›fl›na aç›lmak ama-
c›yla Y‹MPAfi’tan ayr›ld›. Yurtd›fl› planlar›
yaparken bir anda Kiler Ma¤azalar›n›n
yeniden yap›lanma ve kurumsallaflma
çal›flmalar› içerisinde buldu kendini.
2002 – 2004 y›llar› aras›nda bu kurumun
yeniden yap›lanmas›na katk›da bulundu.
Eski bir futbolcu olarak futbol tekni¤ini
ifl hayat›na uygulad›¤›n› ve baflar›l› so-
nuçlar ald›¤›n› belirten Nurullah Öztürk,
kariyerinde zirveye ç›kma s›rr›n›, ‘Ehli-
yet ve Emniyet’ olarak özetliyor. Nurul-
lah Öztürk’le detaylar› konufltuk;

E¤itim Bilimleri Fakültesi’ni bitir-
dikten sonra, neden sat›fl, pazarla-
ma ifline girdiniz?
Kiflinin sevdi¤i, ilgi duydu¤u bir alanda
baflar›l› olma flans› daha yüksek. Bireyi il-
gi ve yetene¤inin olmad›¤› bir alana yön-
lendirirseniz; ya köreltirsiniz, ya da o ki-
fli yine de ilgi duydu¤u alana kayar. Bu
nedenle Avrupa, bireyin özelliklerine
göre e¤itim ve kariyer plan› haz›rl›yor.
Ö¤rencilik y›llar›mda hareketli bir yap›m

Baflar›n›n iki temel anahtar›:

‘Ehliyet ve Emniyet’
Lisans e¤itimini farkl› bir alanda yapmas›na ra¤men, perakende
sektörüne giren Nurullah Öztürk, 1990’lar›n bafl›ndan bu yana
sektörün geçirdi¤i tüm süreç ve serüvenlerin bizzat içinde yer
ald›.  Kariyer yolculu¤unda kazand›¤› ehliyet ve muhatab›na
telkin etti¤i emniyet sayesinde h›zla yükselen Öztürk, son
y›llar›n en dinamik sektörü perakendenin birinci liginde üst
düzey profesyonel yönetici olmay› baflard›.
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vard›. Devletin dura¤an ve statükocu an-
lay›fl›ndan hep nefret ettim. Salt masa
bafl› ifli, yap›ma uygun de¤ildi. Kendime
üç alan belirlemifltim. Bunlar; Futbol, ‹fl
hayat› ve kitaplar›n dünyas› idi.
Özel Sektörün dinamik yap›s› beni cezp
etti. Ancak en dinamik ve ana yap› olan
perakendeyi tercih edince gece ile gün-
düz birbirine kar›flt›. Bilmedi¤im ifllerde
bile, kendime olan güvenim nedeniyle
fazla s›k›nt› yaflamad›m.Ancak özgüveni-
min temelinde futbol tecrübem oldu¤u-
nu söyleyebilirim.

Futbolun tekniklerini ifl hayat›na
uyarl›yor musunuz?
Futbol dünyas› ile ifl dünyas› o kadar bir-
birine benziyor ve o kadar iç içe ki, . . .
Öncelikle her ikisi de tak›m oyunu. Rakip-
lere ve yar›flt›¤›n›z lig klasman›na göre ta-
k›m›n›z›n niteli¤i baflar›n›z›n kalitesini or-
taya koyuyor. Tek bafl›na iyi bir teknik
adam, ya da iyi tak›m, kötü teknik adam
baflar›y› sa¤lam›yor. ‹flte de, futbolda da
Maradona dönemi kapand›.
Her iki alanda da farkl› ve kaliteli bir eki-
be sahip olan, do¤ru stratejiler bulmak ve
uygulamak zorunlulu¤u var.

CarrefourSA sonras›nda yap›lanma süre-
cine girmek isteyen flirketlere sordu-
¤um soru flu; -Hangi ligde olmak, oyna-
mak istiyorsunuz?

Hedef ne ise ona göre ekibiniz olmal›.
Bundan böyle futbolun kurallar› gibi ifl
dünyas›n›n kurallar› da enternasyonal.
E¤er oynamak ve sahada kalmak istiyorsa-
n›z, bu kurallara uymak zorundas›n›z. Uy-
mazsan›z oyun d›fl› kal›yorsunuz.

Türkiye’de aile flirketlerinin en temel
problemi de bu. Küçük bir iflletme iken
kontrolü kolay oluyor, fakat kural olmad›-
¤› için flirket büyüyünce kaos ortaya ç›k›-
yor. ‹fl s›k›fl›nca da herkes bir kural yazma-
ya kalk›yor. Kendi kurallar›na göre oyna-
mak istiyor. Art›k dünyada kurallar› ulus-

lararas› firmalar koyuyor ve herkeste ona
uymak zorunda kal›yor yada yok oluyor.
Çözüm için ne yapmak gerekiyor ?
Nas›l ki futbolun kurallar›n› hiç kimse
de¤ifltirmeden oynuyor. ‹fl dünyas› da
Uluslararas› arenadaki kurallar› bilmek
ve ona göre oynamak zorundad›r.
Bunun için esnafl›ktan ifl adaml›¤›na ge-
çifli mümkün k›lan de¤iflimi sa¤lamal›-
y›z. Uzmanlara göre de¤iflimin 4 kayna¤›
var; iç kaynaklar, d›fl kaynaklar, gönüllü
ve gönülsüz de¤iflim. Gelinen noktada
de¤iflim, uluslararas› bir boyut kazand›
ve çok h›zland›. Kay›ts›z kalsan›z bile
zorla de¤ifltiriyorlar adam›. Ülkemizdeki
de¤iflimler genellikle gönülsüz oluyor.
Gönüllü de¤iflimde inisiyatif sizdeyken,
gönülsüzde baflkas›nda kal›yor. Ülkemi-
zin yaflad›¤› s›k›nt›lar›n kayna¤›nda da
bunlar var.

Gelece¤e yönelik hedef  
ve bak›fl aç›n›z nedir?
Osmanl›y› incelemek, bilmek ve yeni-
den yorumlamak istiyorum. Kendimi ve
toplumu    1.000 – 1.500 y›ll›k bir bilgi ve
kültür birikiminin insan› olarak görüyo-
rum. Ancak bu kültür hazinelerinin ku-
flaklara aktar›lamad›¤› ve bunun fark›n-
da olmadan koca bir ömrü oldukça s›¤
yaflad›¤›m›z› düflünüyorum. Sanki birile-
ri bizden bir fleyleri sakl›yor ya da bizi al-
datmaya çal›fl›yor.

Kemal TAH‹R’in Amerikal› film yönet-
menine sordu¤u, ‘Bu kadar filmi nas›l
yap›yorsunuz’ sualine, ‘Bizim 200 – 250
y›ll›k tarihimizin içinden’ cevab›na Ke-
mal TAH‹R, ‘Bizim 1.000 – 1.500 y›ll›k
tarihimizin içinden acaba ne kadar film
ç›kar’ diye sormadan edemiyor tabii ki.
K›saca ne zaman yurtd›fl›na ç›ksam ya-
banc›larla konuflmam›zda bizleri Os-
manl› ve devam› olarak tan›ml›yorlar.
Bir f›rsat bulup bütün dünyay› uzun y›l-
lar kendisine hayran b›rakan, sonras›nda
küçümsenen, ac›nan bir kufla¤› derinli-
¤ine bilmek ve tan›mak istiyorum.
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Baflar›l› bir ifl tak›m›nda bulunma-
s› gereken en önemli nitelikler
nelerdir ?
Özelde içinde bulundu¤um perakende
sektörü, genelde ise tüm sektörler için
temel iki kriter var. Bunlar;

1- ‹nsan Altyap›s›: Tüm flirketler aç›-
s›ndan en temel sermaye nitelikli ifl gü-
cüdür. Bu o kadar önemli ki, ‘fiu biri-
me daha iyi birisi atanmal›, di¤erine ise
idare edecek birisi olmal›’ dememelisi-
niz. 1974 y›l›nda düflen THY uça¤›n›n
düflüfl sebebinin,  yer görevlisinin uça-
¤›n kaps›n› iyi kapatmamas› oldu¤u be-
lirtilmiflti. Ama yüzlerce insan öldü!
Baflkandan bekçiye kadar tüm kurumu
saran bir vizyonunuz yoksa k›sa süre
sonra t›kan›rs›n›z. Ancak bunlar›n ta-
mam›n› kapsayan Hz. Peygamberin
koydu¤u, ‘Ehliyet ve Emniyet’ kural›
ihlal ediliyorsa bat›fl yak›n demektir.

2- Teknolojik Altyap›: Yaflad›¤›m›z
ça¤, haf›zalar›m›z› ve zihinlerimizi ke-
miren yüzlerce sorunla bafl bafla b›rak-
t› bizi. Onbinlerce ürünü fiziksel olarak
takip etmeniz ancak teknoloji sayesin-
de mümkün. Kurumunun büyüklü¤ü
ve büyüme kapasitesine uygun bir tek-
nolojik alt yap›ya sahip de¤ilseniz çu-
vallaman›za az kalm›fl demektir.

‹flin Özü : 
Ehliyet ve Emniyet



Bir konferansta, ‘Türk perakendecili¤i-
nin uluslararas› olma flans› var m›?’ ko-
nusunda konuflmam istenmiflti. Konuyu
geriye yönelik biraz inceledi¤imde,
Dünyada al›flverifl merkezlerinin bafllan-
g›ç noktas›n›n bu topraklardan ç›kt›¤›n›
ve bunun da 1463 y›l›nda yap›lan Kapal›
Çarfl› oldu¤unu tespit ettim. Kapal› Çar-
fl› öyle bir kompleks ki, fluan yap›lanlar
bile buras›n›n yan›nda yaya kal›r. Her
türlü detay düflünülmüfl, tam 2.800 dük-
kan etraf›nda hanlar, hamamlarla birlik-
te içinde her çeflit dükkan›n oldu¤u dev
bir mekan. Yine kategori ma¤azac›l›¤›-
n›n bafllang›ç noktas› olarak da sahaflar›
sayabiliriz. ‹flte bu yüzden konuflma bafl-
l›¤›m, “Buldu¤umuzu zannetti¤imiz,
kaybetti¤imizdir asl›nda” koydum ve ko-
nuflmam çok ilgi çekmiflti.

Kader denilen bir hakikat var. Tabii ki
herkes kendisine verilen rolü ve  kaderi-
ni yaflar. Baz›lar› da rolü kendileri talep
eder ve al›r. Gelece¤i bilmek güç olmak-
la birlikte, kendi özelimde ya daha bü-
yük organizasyon ve hedeflere odakla-
naca¤›m, ya da kendi köfleme çekilip, flu
ana kadar hakkettikleri zaman› ay›rama-
d›¤›m aileme, kitaplar›ma daha fazla za-
man ay›rmaya çal›flaca¤›m.Yaklafl›k 15-
20 y›ld›r ekonominin anas› say›lan bir
sektörün en alt basamaklar›ndan en üs-
tüne kadar t›rmanm›fl birisi olarak flunu
aç›kça söyleyebilirim ki, ben ve benim
gibilerden çok fazla yok. Hatta bu dene-
yimi baflar›lar›yla birlikte yerel, ulusal ve
uluslar aras› düzeyde birisi de yok. Bu
nedenle bu birikimden istifade etmek is-
teyenler olursa onlara da yard›mc› olma-
y› görev belledim. Türkiye’nin en dina-
mik yan› KOB‹’leridir. Onlar›n geliflimi-
ne katk› yapmak arzusu da duyuyorum.
Ayr›ca 2 kardeflimin kurdu¤u MEGAV‹Z-
YON firmas› var. Tüm Türkiye’ye bilgisa-
yar ve yan ürünleri da¤›t›m› ve sat›fl› ya-
p›yor. Bu ifli gelifltirmek istiyoruz. Yurt-
d›fl› için talepler var de¤erlendirmek
gerekiyor.
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Uluslar aras› perakende devleri ya-
n›nda ulusal zincirlerde de görev üst-
lendiniz Uluslar aras› ve ulusal firma-
larda ne tür yönetim ve yaklafl›m
farkl›l›klar› var ?

Her iki gruba yönelik yapt›¤›m göz-
lem flöyle;
Uluslararas› Deneyim Avantaj›: Her
türlü pozitif ve negatif tecrübe biriktirili-
yor. Baflkalar› bir sorunla karfl›laflt›¤›nda
çözüm ararken onlar vakit kaybetmeden
teflhis ve tedaviyi yapabiliyor. Dünyan›n
herhangi bir yerindeki baflar› formülünü
direkt bir baflka yerde uygulayabiliyor.
Yerli firmalar›n ço¤u yurt içinde bile ma¤a-
zalar› ile flirketleri aras›nda koordinasyonu
sa¤layamazken onlar uluslararas› ölçekte,
ayn› anda bafllayan ayn› anda biten ve 40
ülkeyi kapsayan organizasyonlar yap›p
dünya ölçe¤inde baflar› yakalayabiliyor.
Özetlemek gerekirse, uluslararas› gücün
kayna¤›n›; sistem ve organizasyon, organi-
zasyon yetene¤i ile entelektüel sermaye
olarak özetleyebilirim.
Adeta dünya ölçe¤inde kurum vatandafll›-
¤› oluflmufl, Çinli ile Türk, Alman ile Rus
farkl› yerlerde ayn› formatlarda ve ayn› ka-
fa yap›s› ile ifl yap›yor.
Carrefour’un kurucusunun efline, ‘fiirketi
kurarken bu kadar büyüyece¤iniz akl›n›z-
dan geçiyor muydu’ diye sordu¤umda,
‘Biz flirketi kurduk, sizler, yani çal›flanlar›-
m›z büyüttü’ cevab›n› verdi.  
Bu flirketler, bir ülkeye gittiklerinde mev-
cut sistemlerinin kurulufl aflamas›nda bile
nitelikli insanlar› önce e¤itip, sistemi ö¤re-
tip kurulufllar›n› yap›yorlar. Di¤erleri he-

nüz bunun öneminin fark›nda bile de¤il.
Böyle olunca global flirketler, maça bafllar-
ken 5-0 önde bafll›yor.
Düzen ve Kaos: Global flirketlerde kural-
lar belli, kazanmak üzerine kurulu ve te-
mel olan her fleyin düflünüldü¤ü bir oyun-
da görev al›yorsunuz. Terfi etmeniz için
extra baflar›lar ya da düflünülmeyeni dü-
flünmeniz, yenilikler getirmeniz gerekiyor.
Çünkü baflar› için düflünülmesi gereken
her fley düflünülmüfl. Art› bir de¤er üret-
meniz laz›m ki fark edilesiniz.
Ulusal flirketlerde oyunun tam ad› yok, ta-
bii ki kurallar› da tam belli de¤il. Birinde
sistem ve organizasyon yaklafl›m›, di¤erin-
de ise kaos olabiliyor.
E¤itimini kurumsal firmalarda yapm›fl biri-
nin kural ve kaideleri belli olmayan bir ya-
p›ya uyum sa¤lamas› oldukça zor. Ya otu-
rup kural ve kaideleri, yani sistemi olufltu-
racak, (tabii ki müsaade ederlerse) çünkü
kaos ortamlar›ndan ç›k›fl, oradan besle-
nenleri rahats›z eder. Ya da çekip gidecek.
Ben hep zor olan› seçtim ve deneyimleri-
mi aktarmay› denedim. ‹nsanlar›n flimdi ya
da sonradan, “Allah raz› olsun ” demeleri-
ne bile de¤er.
Entelektüel Sermaye Yat›r›m›: ‹nsana
ve e¤itime yat›r›m›m›z çok yetersiz. .Sade-
ce para kazanmaya odaklanm›fl, vizyonsuz
ve gündelik düflünen insanlarla dünya öl-
çe¤inde marka oluflturamazs›n›z. Bundan
böyle flirketlerin ve toplumlar›n rekabet
avantaj ve dezavantaj›n› entelektüel ser-
mayeleri belirleyecek. Bina ve fiziksel ekip-
manlar›n en iyisinin sizde olmas› iyi olma-
n›za yetmez. 

Yerli ve yabanc› firmalar›n yaklafl›m farkl›l›¤›



Hatice Özdemir, Bo¤aziçi Üniversitesi
Edebiyat Bölümü’nde okurken iflletme
derslerini de verdi. Buna ilaveten ikin-
ci s›n›ftan sonra babas› Naz›m Özde-
mir’in Genel Müdür oldu¤u Datatek-
nik’te (Exper) çal›flmaya bafllayarak ifl
hayat›na da ilk ad›m›n› att›. Hatice Öz-
demir, birden fazla ifli birlikte yürütme
yetkinli¤ini ifl hayat›nda da sürdürdü.
Exper’deki ‹letiflim Yönetmenli¤i göre-
vini sürdürürken, 2002 y›l›nda, “Gün-
lük mutfak maceralar›” konseptiyle
www.portakalagaci.com adresli siteyi
faaliyete geçirdi. Hobi amac›yla sanal
alemdeki yerini alan site, k›sa sürede
günlük 50 binden fazla hit alan bir ko-
numa ulaflt›. Yakutistan'dan Hawai'ye
kadar dünyan›n birçok yerinden kulla-
n›c›s› olan siteyi bir marka haline getir-
mek isteyen Özdemir, ‹nternet sayesin-
de dileyen her kesin çok küçük bütçe-
lerle kendine uygun bir medya ve ticari
bir mecra oluflturabilece¤ini kaydetti.
Hayallerini gerçe¤e dönüfltürmek iste-
yen gençler ve bayanlar için örnek nite-
li¤i tafl›yan bu giriflimin hikayesini ve
detaylar›n› Hatice Özdemir’e sorduk;

Ailenizin ticaretteki geçmifli ile 
Exper’in kuruluflu ve geliflimi 
hakk›nda bilgi verir misiniz? 
Babam Naz›m Özdemir, ifl hayat›na Ya-
t›r›m ve Planlama Uzman› olarak çal›flt›-
¤› Sümerbank’ta bafllad›. Ard›ndan 1980
y›l›nda Anadolu G›da Sanayi’nde Bilgi-
sayar Programc›s› olarak Ülker Grubu-
na kat›ld›. 1981-85 y›llar› aras›nda Bilgi
‹fllem Bölümü Müdürü olarak görev
yapt›. 1985 y›l›nda tüm Ülker Gru-
bu’nun Biliflim sistemi ve altyap›s›ndan
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› gö-
revine getirildi. Bu dönem zarf›nda Ül-
ker Grubu’nun bilgisayar otomasyonu
projelerini yönetti. 1989 y›l›nda Ülker
Grubu’nun Bilgi ‹fllem Departman›’n›
ba¤›ms›z bir flirket haline getirip, Data-
teknik flirketinin kuruluflunu yapt›.
1989 y›l›ndan beri de flirketin yönetim
kurulu¤u üyeli¤ini ve Genel Müdürlü-
¤ünü devam ettirmektedir.

‹kinci nesil temsilcisi olarak 
sizi tan›yabilir miyiz? 
1980 y›l›nda Ankara’da do¤dum. 3 kar-
defliz. Benden 2 yafl büyük bir ablam

(Kendisi de halen Datateknik’in MIS
yönetmeni görevini sürdürmektedir)
ve 9 yafl küçük olan bir erkek kardeflim
var. ‹lkokulu Çapa ‹lkokulu’nda, liseyi
ise Özel Safiye Sultan Lisesi’nde oku-
dum. Ortaokul ve lise ö¤renimim bo-
yunca pek çok okul de¤ifltirdi¤im için
farkl› çevrelerden pek çok insanla tan›fl-
ma imkân›m oldu. Her okulun benim
geliflimimde farkl› yönlerden de olsa
önemli katk›lar› oldu¤unu düflünüyo-
rum.

Büyüyünce ne olmak istiyordunuz,
üniversite tercihinizi neye 
göre yapt›n›z?
Çocuklu¤um esnas›nda hayalimde ya
doktor olmak, ya da edebiyat ö¤retme-
ni olmak vard›. Ancak beyin cerrah›
olan day›m›n çal›flma temposunu gö-
rünce doktorluktan vazgeçtim. Orta-
okul ve lise e¤itimim boyunca babam›n
mesle¤ine olan sevgisinden etkilenerek
iflletme a¤›rl›kl› bir dala yönelmeye ka-
rar verdim. Ancak bir yan da edebiyata
olan ilgim devam etti. Üniversiteye gi-
riflte bu yüzden öncelikle ‹flletme bölü-

Global Giriflime 
Dönüflen Macera
Hatice Özdemir’in 2002 y›l›nda, “Günlük mutfak 
maceralar›” konseptiyle faaliyete bafllatt›¤›, 
www.portakalagaci.com adresli site, k›sa sürede
günlük 50 binden fazla hit alan bir konuma ulaflt›.
Yakutistan'dan Hawai'ye kadar dünyan›n birçok yerinden
kullan›c›s› olan siteyi bir marka haline getirmek isteyen
Özdemir, ‹nternet sayesinde dileyen her kesin çok küçük
bütçelerle kendine uygun bir medya ve ticari bir mecra
oluflturabilece¤ini kaydetti. 
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münü tercih ederek Marmara Üniversi-
tesi ‹flletme bölümüne girdim. Fakat üni-
versitenin ikinci y›l›nda ortaya ç›kan so-
runlardan dolay› daha özgür bir ortamda
okumay› tercih ederek Bo¤aziçi Üniver-
sitesi Edebiyat Bölümü’ne geçifl yapt›m.
Bo¤aziçi’ndeki e¤itim hayat›m boyunca
iflletme dersleri de alarak iki bölümün de
önemli derslerini bir arada götürdüm.

‹fle ne zaman dahil oldunuz ve 
su anda Exper'de tam olarak
neler yap›yorsunuz?
‹fle üniversitenin ikinci s›n›f›nda da-
hil oldum. O günden bu zamana  in-
ternet tasar›m›/reklam ve marka ça-
l›flmalar›/ bas›n ve halkla iliflkiler gi-
bi farkl› birimlerde görev ald›m. fiu
anda Exper'in internet üzerinden
son kullan›c›lar ve bayiler ile ilgili
tüm iletiflim çal›flmalar›yla ilgileni-
yorum. Bu çal›flmalar farkl› internet
sitelerimizin içeriklerinden, tasa-
r›mlar›na, bayilerimize internet üze-
rinden yapt›¤›m›z kampanyalara ka-
dar farkl› konular› içeriyor.

Bireysel girifliminiz olan 
http://portakalagaci.com hak-
k›nda bilgi verir misiniz? 
Portakal A¤ac›, benim ‹nternet yay›nc›l›-
¤›na olan ilgim sonucu ortaya ç›kt›. 2000
y›l›nda "Blogger" isimli kiflisel ‹nternet
günlü¤ü yay›n› yapmaya olanak tan›yan
bir site aç›l›nca yurt d›fl›nda pek çok in-
san fikirlerini yay›nlamaya bafllad›. ‹lk
bafllarda sadece gündelik yaflamlar›n
paylafl›ld›¤› bu siteler zamanla belli bafll›
konular›n tart›fl›ld›¤› alanlar haline geldi.
2002 y›l›nda art›k pazarlama bloglar›, fo-
to¤raf bloglar›, siyaset bloglar› gündem-
deydi. Ben de 2002 yaz›nda o zaman ilgi-
lendi¤im marka konusu ile ilgili bir blog
haz›rlad›m. (http://markayazilari.blogs-
pot.com/). Bir yandan da bir di¤er ilgi
alan›m olan foto¤raf konusunda bir site
haz›rlad›m. ‹lerleyen y›llarda Amerika’da
yay›nlanan yemek bloglar›n› görünce

Türkiye'de de böyle bir çal›flmaya imza
atma iste¤iyle Portakal A¤ac› sitesini kur-
dum. Türkiye'de yemek yay›nc›l›¤› sektö-
rü ço¤unlukla kitaplar ile gerçeklefliyor-
du, ‹nternetteki sitelerde de önceden
denenmemifl, foto¤rafa yer vermeyen,
deneyenlerin görüfllerini paylaflamayaca-
¤›, nitelikten ziyade niceli¤e önem ve-
ren, reklam a¤›rl›kl› siteler vard›. Ben,
‘‹nternetten al›nan tarif güvenilir olmaz’

önyarg›s›n› de¤ifltirmeyi amaçlad›m.
Özellikle son y›llarda e¤itim ya da efl du-
rumlar› dolay›s›yla yurt d›fl›nda bulunan
pek çok insan, uzak kald›klar› yemekleri
yapmak için ‹nternete baflvuruyor. En
büyük hedef kitlem de yurt d›fl›nda Türk
yemeklerini özleyen insanlar. fiu anda
Portakal A¤ac›'n›n dünyan›n çok farkl› ül-
kelerinden her gün ziyaret eden binlerce
okuyucusu var. Günlük 50 binden fazla
hit al›yor. fiu anda hobi olarak devam et-
se de bir 5-10 y›l sonra Portakal A¤ac›'n›
bir marka haline getirmeyi amaçl›yorum.

‹nternetin gençlere kendi 
medyalar›n› kurma veya ticari 
mecralar›n› oluflturmada ne tür 
f›rsatlar sundu¤unu kendi 

deneyiminizden hareketle 
anlatabilir misiniz? 
‹nternet öncesi dönemde bireylerin ken-
di medyalar›n› oluflturmalar› için çok ça-
ba harcamalar› gerekiyordu. Çal›flmalar›-
n›z› ya bas›l›, ya da sözlü olarak bireylere
iletmeniz için mutlaka herhangi bir ku-
rumun çat›s› alt›nda olmal›yd›n›z. Kendi
bafl›n›za yürüttü¤ünüz çal›flmalar ise çok
k›s›tl› bir kitleye ulafl›yordu. Ancak ‹nter-

net sonras› dönemde insanlar her-
hangi bir kuruma ba¤l› olmadan,
düflük maliyetlerle binlerce insana
ulaflmaya bafllad›lar. Ben bugün bir
dijital kamera ve ‹nternet ba¤lant›s›
olan bir bilgisayar sayesinde Yaku-
tistan'dan Hawai'ye kadar pek çok
insana kendi bilgilerimi aktarabili-
yorum. Ticari anlamda bakt›¤›n›zda
da önceden ürününüzü satmak için
gereken dükkan, tan›t›m, vb. gider-
ler ‹nternet sayesinde ortadan kal-
k›yor. Bu alanlarda da müflteri hiz-
metleri öne ç›k›yor. ‹yi çal›flan bir
‹nternet sat›fl siteniz varsa, mal› sat-
t›ktan sonraki hizmetlerinizde de
müflteriyi memnun ediyorsan›z ter-
cih edilen bir site haline geliyorsu-
nuz.

Edebiyat mezunusunuz, 
web yap›yorsunuz ve bireysel 
giriflimlerde bulunuyorsunuz. 
Kiflisel olarak misyonunuz ve
vizyonunuz nedir? 
Misyonum; Türkiye'de kad›nlar›n ifl ha-
yat›na daha aktif olarak kat›labilecekleri-
ni hatta kendi ifl alanlar›n› oluflturabile-
ceklerini ispatlamak, bireyin e¤er kendi-
sine inand›¤› alanda azimle çal›fl›rsa ger-
çekten baflar›l› olabilece¤ini kan›tlamak.
Bunun için öncelikle k›sa vadede bir ki-
tap çal›flmas›n› tamamlamay› düflünüyo-
rum. Sonraki y›llarda markalaflma konu-
lar›nda çal›flmalarda bulunup önümüz-
deki 10 y›l içerisinde Portakal A¤ac›'n› ev
yaflam›yla ilgili tasar›mlar üreten bir mar-
ka haline getirmeyi amaçl›yorum.
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1985 y›l›ndan bugüne, kendine özgü bir fi-
nansal model ve anlay›fl içinde faaliyet göste-
ren Albaraka Türk, 20. Y›l›n› kutlad›¤›
2005’den itibaren, müflterilerine tümüyle
özel ve h›zl› bir hizmet sunma ilkesini geliflti-
rerek sürdürmeyi hedefliyor. Kâr-zarar or-
takl›¤› esas›na göre fon toplayan Albaraka
Türk, esnek bilanço yap›s› sayesinde mali
sektörün ve ekonominin zaman zaman ma-
ruz kald›¤› konjonktürel dalgalanmalar, içsel
ve d›flsal floklardan daha az oranda etkilenen
bir kurum olma avantaj›n› korumay› amaçl›-
yor. Bir kat›l›m bankas› olarak müflterilerinin
talep etti¤i ça¤dafl bankac›l›k hizmetlerini en
h›zl› ve kusursuz biçimde sa¤lamak amac›yla
hem teknolojik anlamda, hem de insan kay-
naklar› alan›nda bir geliflme dönemine giril-
di¤ini ifade eden Albaraka Türk yetkilileri, bu
dönemin müflteriye verimlilik ve kâr olarak
dönece¤ini belirttiler. Yeni dönemde Albara-
ka Türk, varolufl sebebi olan faizsizlik anlay›-
fl›n› titizlikle korumay› ve müflteriye verilen
sözlerin arkas›nda durma ilkesini bir kurum-
sal anlay›fl örne¤i olarak gelifltirmeyi hedefli-
yor. 20. Y›l ve kat›l›m bankas› unvan›yla bir-
likte kültürel, milli ve sosyal de¤erlere azami
derecede sahip ç›k›laca¤› ve kurumsal sosyal
sorumluluk projelerinin operasyonda
önemli bir yer tutaca¤› toplant›da verilen
önemli mesajlar› oluflturdu.

Ekonomi ‹çin Etkin ve 
Gerekli Bir Unsur 
Yeni bankac›l›k kanununun gere¤i olarak
Türkiye’deki özel finans kurumlar›n›n Kat›-
l›m Bankas› ad›yla an›lmas›n›n ard›ndan Al-
baraka Türk Kat›l›m Bankas› A.fi. olarak de¤i-

flen ünvan›n›n operasyonel bir de¤iflikli¤e ge-
rek duyulmadan çok daha verimli bir hizmet
sa¤layaca¤›n› bir kez daha belirten yetkililer,
kamuoyunun Albaraka Türk modelinin ve-
rimlili¤ini giderek çok daha fazla benimsedi-
¤ini belirttiler. Toplant›da bas›n mensuplar›-
na yönelik olarak aç›klama yapan Albaraka
Türk Genel Müdürü Dr. Adnan Büyükdeniz,
“Albaraka Türk’ün geçti¤imiz 20 y›lda tüm
zor koflullara ra¤men, gösterdi¤i geliflme,
onun yeni bir finans modeli olarak Türki-
ye’de gerçek bir ihtiyaca tekabül etti¤inin ve
toplumsal bir karfl›l›¤› oldu¤unun aç›k bir ka-
n›t› olmufltur. Nitekim; Albaraka Türk ve özel

finans kurumlar›na her zaman yap›c› bir yak-
lafl›m içinde olan Türk kamu otoriteleri ve
hükümetlerimizin son y›llarda yapt›¤› düzen-
lemeler, bu kurumlar›n ekonomimiz ve top-
lumumuz için gerekli ve tamamlay›c› unsur-
lar oldu¤unun aç›k bir ifadesi olup, zaten bafl-
lang›çtan bu yana yasal otoritelerin düzenli
denetimine tabi olan bu kurumlar›n çok da-
ha sa¤lam bir yasal zeminde faaliyet göster-
melerine imkân sa¤lam›flt›r.” dedi. 40 flubelik
yap›s›yla Albaraka Türk, kurumsal anlay›fl›n›
"Türkiye, Ortado¤u, Körfez ve Avrupa'da fi-
nansal ürün ve hizmetler sunan etkin bir fi-
nans kurumu" olma vizyonuyla tan›ml›yor.

Albaraka Türk 
20. Y›l›n› Kutluyor
Türkiye’de faizsiz bankac›l›¤›n ilk uygulamalar›n› hayata geçiren
Albaraka Türk, “Kat›l›m Bankas›” ünvan›n› ald›ktan sonra ilk
kamuoyu aç›klamas›n› Ç›ra¤an Saray›’nda verilen özel bir
toplant›yla bas›n mensuplar›na yapt›. Albaraka Türk, ayn› zaman-
da Türkiye faaliyetlerinin 20.y›l›n› ve hedeflerini de bas›n mensu-
plar›yla paylaflt›.
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Adnan BÜYÜKDEN‹Z
Albaraka Türk Genel Müdürü

‹sim De¤iflti, ‹lkeler Ayn›

Faizden kaçan tasarruf sahiplerine 21 y›l-
d›r finansal hizmet sunan özel finans ku-
rumlar› (ÖFK) yeni Bankac›l›k Kanu-
nu'nun onaylanmas›n›n ard›ndan 'kat›l›m
bankas›' ad›n› al›yor. Böylece, ticari banka-
lar ile yat›r›m ve kalk›nma bankalar›ndan
sonra Türkiye üçüncü bir banka türü ile
de tan›flm›fl oldu. Finans kurumu tan›m›-
n›n hem yurtiçi hem de yurtd›fl›nda müfl-
teriler ve ticari ba¤lant›lar taraf›ndan tam
olarak anlafl›lamad›¤›n› gerekçe gösteren
finans kurumlar› bu yenilikle kar›fl›kl›¤›n
düzelece¤ine inan›yor. Kanunun isim de-
¤iflikli¤i için 3 ayl›k bir süre tan›d›¤› Özel
Finans Kurumlar› Birli¤i ise ismini bekle-
meden de¤ifltirdi. ÖFK'lar›n ortak hareket
etmesini sa¤layacak bir platform olarak
kurulan ÖFKBir, bundan sonra Türkiye
Kat›l›m Bankalar› Birli¤i (TKBB) ad›yla fa-

aliyetlerine devam edecek. Kuveyt Türk
Genel Müdürü ve TKBB Yönetim Kurulu
Baflkan› Ufuk Uyan, yap›lan düzenleme ile
sadece isimlerinin de¤iflti¤ini, ilkelerinin
sürece¤ini söyledi. Faizsiz bankac›l›¤›n
bütün prensiplerine eskiden oldu¤u gibi
azami dikkatle ba¤l› kalacaklar›n› vurgula-
yan Uyan, yeni de¤ifliklikle Devlet ‹ç Borç-
lanma Senedi almalar›na imkân do¤du¤u-
nu; ancak bunu asla kullanmayacaklar›n›
dile getirdi. Uyan, ileride gelire dayal› faiz-
siz bonolar›n iflleme girmesi halinde bu
türlü enstrümanlara yat›r›m yapabilecek-
lerini de sözlerine ekledi. Uyan, "banka"
kelimesinin ulusal ve uluslararas› finans
çevrelerinde yaflanan belirsizli¤i azaltaca-
¤›n› söylerken 'kat›l›m' ibaresinin de kâr
ve zarara ifltirak anlam›na karfl›l›k geldi¤i-
ni belirtti. 



UyumSoft ve Cogito ‹nsan Kaynaklar› Dan›flmanl›k Biliflim Ltd.
fiirketi'nin birlikte yürüttü¤ü proje kapsam›nda, baflvuran kifliler,
e¤itim program›na al›nmadan özelliklerine uygun ifl imkân›, kad-
roya al›m, staj amaçl› ve proje bazl› olarak istihdama yönelik de-
¤erlendirilecekler. Biliflim sektöründe yetiflmifl insan gücüne gü-
vendiklerini ifade eden UyumSoft Genel Müdürü Mehmet Ön-
der, bu y›l düzenledikleri 3 ayr› sosyal sorumluluk projesi kapsa-
m›nda UyumSoft e¤itimcileri taraf›ndan e¤itim verilen 70 gence
ifl imkân› sa¤lad›klar›n› söyledi. Yeni bafllat›lan proje ile UyumSoft
program›n› bilip, ifli olmayan profesyonellerin ifl hayat›na kazan-
d›r›laca¤›n› kaydeden Önder, sonuç odakl› ve istihdama yönelik
projeler gerçeklefltirdiklerini belirtti. Türk yaz›l›m sektörünün ya-
k›n gelecekte Avrupa'n›n yaz›l›m üssü olacak altyap›ya sahip ol-
du¤unu anlatan Önder, "Son dönemlerde AB ile müzakerelerin
de bafllamas›yla yerli ve yabanc› firmalar›n gözü Türkiye üzerine
çevrildi. Türkiye yak›n gelecekte Hindistan, Çin, ‹rlanda gibi dün-
yada önemli bir yaz›l›m üssü haline gelebilir. AB ile müzakerele-
re bafllayan ülkemiz genç, e¤itimli ve nitelikleri yüksek bir insan
kayna¤›na sahip olmal›d›r. Bu insan kayna¤›n›n niteliklerinin yük-
seltilmesi de ülkemizdeki her kurumun sosyal sorumlulu¤unda
olmal›d›r. Biliflim sektöründe nitelikleri yüksek ve yetiflmifl insan
gücü aç›¤› var. Bu aç›k her geçen y›l büyüyor. Bafllatt›¤›m›z proje-
nin, sektörde yetiflmifl nitelikli ifl gücünün sektör d›fl›na ç›kma-
mas› ve sektör d›fl›ndaki kiflilerin sektöre dönmesi fleklinde
önemli katk›lar› olacakt›r. UyumSoft olarak, gelece¤imizin genç-
lerine yat›r›m yap›yoruz ve yapmaya devam edece¤iz" dedi. 

Sosyal Sorumluluk Örne¤i
Uyumsoft ve Cogito iflbirli¤iyle bafllayan projenin sektörde bir ilk
oldu¤unu ifade eden Cogito Genel Müdürü Ahmet Tahan da,
"‹lk kez bir firma, kendi program›n› kullanmay› bilen ancak flu an
iflsiz kalanlar› sahipleniyor. Bugüne kadar biliflim sektöründe bir-

çok sosyal sorumluluk projesini
hayata geçiren UyumSoft, bu
proje ile kendi program›n› kulla-
nan profesyonelleri sektöre ka-
zand›r›rken, ça¤dafl bir istihdam›
teflvik projesiyle sektöre örnek
bir ifl modeli sunuyor. Proje ile
fluan ifli olmayan UyumSoft'lular›
bulup, yeniden e¤itim ile bilgi ve
becerilerini gelifltirerek, tekrar
biliflim sektörüne kazand›raca-
¤›z" diye konufltu. 
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UyumSoft’tan
Bir ‹lk Daha

Mehmet ÖNDER
UyumSoft Genel Müdürü
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Alternatif tedavi yöntemlerinin en büyük
destekleyicisi olarak kabul edilen, ‘Bilinçli
Spor Yapma’ al›flkanl›¤›n› kazand›rmak
üzere tasarlanan Bali Sport Center aç›ld›.
Kavac›kta do¤ayla bafl bafla olunacak bir
mevkide bulunan ve  Türkiye’de ilk kez
kullan›lacak olan son teknoloji aletlerle do-
nat›lan Bali Sport Center, spor yapmay› yo-
rucu bir u¤rafl olmaktan ç›kar›yor. TV, mü-
zik ve ‹nternet ba¤lant›l› aletlerle spor yap-
mak imkân› sunan merkez, Beykoz–Kavac›k Rüzgarl›bahçe
mevkiinde 4000 m2 kapal› alana sahip bir tesis. Dinamik bir

klüp anlay›fl›yla hizmet verecek olan tesislerde sunulan hiz-
metler flöyle;

.

Bali Sport Center Aç›ld›

‹stanbul'un perakendecilik sektö-
ründeki önemli isimlerinden Kiler,
Ankara'daki sat›nalmalarla sektörde
ilk dörde girdi. Yap›lan aç›klamaya
göre Kiler, Ankara'da 48 flubeli Ca-
nerler'i ald› ve ma¤aza say›s›n› 53'ten
101'e, cirosunu da y›ll›k 300 milyon
dolardan 500 milyon dolara yükselt-
ti. Kiler yetkilileri, sektörde ilk üçe
girmek için al›mlar›n sürece¤ini be-
lirterek, yabanc› sermayeye karfl› ge-
ri ad›m atmadan en iyi flekilde reka-
bet edeceklerini, bu durumdan hal-
k›n kazançl› ç›kaca¤›n› bildirdiler.
Yetkililer, al›mlar›n baflta ‹zmir ol-
mak üzere büyükflehirlerde sürece-
¤ini ifade ettiler. 

Kiler 
‹lk Dörde Girdi 

• Uzman e¤itmenler taraf›ndan 
kifliye özel haz›rlanan
egzersiz programlar›,

• En son teknolojiye sahip 
Techno-Gym ekipmanlar›,

• Program›n en etkin flekilde 
sürdürebilmesi için beslenme 
dan›flmanl›¤› hizmeti,

• 4 mevsim kullanmaktan keyif 
al›nabilecek yüzme havuzu,

• Uzak Do¤u konsepti içeren 
zengin S.P.A. mönüsü 

• E¤lenceli dinamik ve yeni 
trendleri takip eden grup 
egzersizleri
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Oto Market sektörünün Türki-
ye'deki öncü kuruluflu olan Auto
Shop, Topkap›’dan sonra ikinci
flubesini Bostanc›’da hizmete aç-
t›.  4 y›ld›r, ‘Otomobilinizin ihti-
yac› olan herfley’ konseptiyle hiz-
met veren Auto Shop, ayn› anda
otomobilin ihtiyac› olan tüm
ürünleri bünyesinde toplayan
modern bir otomobil marketi gö-
rünümünde. Auto Shop lastikten
aküye, ayd›nlatmadan tuninge,
aksesuardan yedek parçaya, oto
bak›m›ndan elektroni¤e kadar,
genifl ürün yelpazesiyle otomobil
sahiplerine hizmet sunuyor.
Müflterinin ailesiyle birlikte geze-
bilece¤i, sayg›l› ve güleryüzlü
personelin karfl›lad›¤› ça¤dafl bir
al›flverifl merkezi olan Auto Shop,
otomobil sektörüne yeni bir çeh-
re kazand›rd›. Auto Shop'ta di¤er
sat›fl noktalar›ndan farkl› olan
özelliklerinden bir tanesi de, sat›-
lan bütün ürünlerin montaj›n›n
ücretsiz yap›lmas›. Oto Market
kültürünün ülkemizde yayg›nlafl-
mas› için büyük çaba sarfeden
Auto Shop, ‹stanbul’daki ma¤aza
say›s›n› 5 ç›karmak ve franchising
yoluyla tüm Türkiye’ye yay›lmay›
hedefliyor.  

Bostanc›’da

Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer)
taraf›ndan bu y›l 13'üncüsü düzen-
lenen "Ulusal Kalite Ödülleri" or-
ganizasyonunda ödüle lây›k görü-
len kurulufllar, "Ulusal Kalite
Kongresi"nin ard›ndan aç›kland›.
“‹flletmeler” Kategorisinde V‹KO
ELEKTR‹K VE ELEKTRON‹K EN-
DÜSTR‹S‹ SANAY‹ VE T‹CARET
A.fi., "Ulusal Kalite Baflar› Ödü-
lü"nü ald›. V‹KO, ‹stanbul Saman-
d›ra’da bulunan 55 bin metrekare-

lik kapal› alana sahip modern fab-
rika binas›nda, 420 kiflilik çal›flan›
ile elektrik anahtarlar›, grup priz,
ayd›nlatma armatürü ve sayaç üre-
tiyor. 1993 y›l›ndan beri büyük ifl-
letmeler dal›nda verilen Ulusal Ka-
lite Baflar› Ödülü’nü kazanan V‹KO
Elektrik ve Elektronik End. San.
Tic. A.fi.’nin Genel Müdürü Levent
Özkula, bu ödülün V‹KO’nun 25
y›ld›r sürdürdü¤ü çal›flmalar›n aç›k
bir yans›mas› oldu¤unu söyledi. 

Ulusal Kalite Baflar› Ödülü  Bu Y›l V‹KO’nun  
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Baflar›ya Yürüyenler

Yrd. Doç. Dr. Süleyman 
Do¤an, Nesil Yay›nlar›, 

240 sayfa

Yrd. Doç. Dr. Süley-
man Do¤an, ihracat›
art›ran, üretimle yeni
istihdam alan› açan
baflar›l› ifladamlar›-
m›zdan 17’sinin bafla-
r› hikâyesini, “Baflar›-
ya Yürüyenler” isimli
kitapta toplad›. Hac›
Boydak'tan ‹brahim
Bodur'a, Kemal fia-
hin'den Sabri Ülker'e,
Mehmet Tanr›se-
ver’den Ahmet Ça-
l›k’a, Mehmet Kural-
kan’dan Salim Çokyü-
rür’e, Necmettin Bit-
lis’ten Fehmi Çetinka-
ya’ya, Mustafa Kara-
duman’dan Zeynel
Abidin Erdem’e kadar
pek çok ifladam›n›n
hikayesini  kayda alan
Gazeteci-yazar Süley-

man Do¤an, kitapla il-
gili flunlar› söylüyor:
“Bu kitapta, ihracat›
art›ran, üretimle yeni
istihdam alan› açan
baflar›l› ifl adamlar›m›-
z›n sadece 17'sinin
baflar› hikayesini yaz-
d›m. Bunu anlat›rken
yeni müteflebbisleri-
miz siz de ifl yaparak
baflar›l› olabilir ve üre-
tim yaparak istihdam
alan› açabilirsiniz. Ye-
ter ki kendinize güve-
nin ve ifl birli¤i yapa-
rak iyi organize olun.
Gerisi gelir. ‹flte bu-
nun örneklerini bu ki-
tapta, baflar›l› olmufl
ifl adamlar›m›z›n ha-
yat hikayesinde bula-
caks›n›z.” 

‹z B›rakanlar

Yusuf tosun, 
birey yay›nc›l›k, 

224 sayfa

Ça¤dafl Türk düflün-
cesi ve edebiyat› tari-
hi, bize ait sözün söy-
lenmifl tarihidir. Her
bir kalem erbab›, yeni
kuflaklar için keflfedil-
meyi bekleyen bir k›ta
gibidir. Yusuf Tosun,
bize ait sözü dillendir-
mifl olan mütefekkir-
lerin önde gelenlerini

yeni nesiller için kay-
da alm›fl. ‹z b›rakan
büyük flahsiyetler ve
onlar›n eskimeyen
eserleriyle tan›flmak
isteyenler bu kitapta;
Nam›k Kemal, Ahmet
Midhat Efendi, Tevfik
Fikret, Ziya Gökalp,
Ömer Seyfettin, Yah-
ya Kemal Beyatl›, Ah-
met Haflim, Yakup
Kadri Karaosmano¤-
lu, Peyami Safa, Ah-
met Hamdi Tanp›nar,
Necip Faz›l K›sakürek,
Nurettin Topçu, Ce-
mil Meriç, Sezai Kara-
koç, Nuri Pakdil ve
Cahit Zarifo¤lu’nu bu-
labilirler.

Kur’ân’da ‹nsan Yönetimi

Ali Kemal Kastan, 
Bilge Yay›nlar›, 

327 sayfa

Yönetim teknikleri
ö¤retmeyi ve yönetim

problemlerine pratik
çözümler sunmay› he-
defleyen bir iflletme
kitab› olmayan eser,
"Rahman" s›fat› üzeri-
ne bina edilmifl öz-
gün, alternatifsiz, ra-
kipsiz ve gerçek yöne-
tim felsefesi olan ‹s-
lam'›n yönetim anlay›-
fl›n› tazeleyip güncel-
leme denemesi niteli-
¤inde. Allah'›n isimle-
ri eserde  tek tek ele
al›nm›fl. Bir portre ça-
l›flmas› oldu¤u için
portreyi tamamlayan
her bir isim üzerinde
müstakil olarak durul-
mufl. Her bir isim, ge-
rekti¤inde öne ç›kan
ve görevini icra eden

bir memur durumun-
da. Ancak görevini ic-
ra esnas›nda o ismin
di¤er isimlerle iliflkisi
fark edilmektedir. ‹s-

lam düflüncesine has
olan bu bütüncül ya-
p›, O'nun, Bat›'ya has
parças›, çok tanr›c›
yaklafl›m›ndan ay›rt
edilmesini sa¤layan
en önemli fark›d›r.
Her bir isim, di¤er 98
isimle ba¤lant›l›d›r.

Muhteflem Süleymaniye
Bo¤aziçi 

Yöneticiler Vakf›, 
44 sayfa

Güzel resimlerle ha-
z›rlanan çal›flma;
1550-1557 y›llar› ara-
s›nda inflaa edilen Sü-
leymaniye Camii ve
Külliyesi ile bu muh-
teflem eserin mimar›
Sinan-› Abdülmennan
Hazretleri’ni yeni ne-
sillere tan›tmay›
amaçl›yor.

Kitap Tan›t›m
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Editör:
Prof. Dr. ‹lber Ortayl›-

Prof. Dr. Toktam›fl Atefl, 
Ufuk Kitap, 
320 sayfa

Bir hayli zamand›r tar-
t›fl›lan ama az tan›nan,
yurt d›fl›ndaki Türk
okullar› üzerine uz-
manlar›n ve siyasi li-
derlerin kaleme ald›¤›
makalelerin derlen-
mesiyle ortaya ç›kan
kitapta; Bülent Ece-
vit’in, “Türk Okulla-
r›’n›n Türk dili ve Tür-
kiye’ye katk›s›”, Büyü-
kelçi Gündüz Ak-
tan’›n, “Japonya’da
Tan›d›¤›m Türk Okul-
lar›”, Kemal Karpat’›n,
“Yurt D›fl›ndaki Türk
Okullar›’n›n De¤eri”,
A. Yaflar Sar›bay7›n,
“Dünyan›n Gelece¤in-
de Okullar”, Ali Bu-
laç’›n, “Küresel Bir
Aç›l›m Olarak Türk
Okullar›”, Halit Re-
fi¤’in, “St. Petersburg

Türk Lisesi’nde Ald›-
¤›m Ders”, M. Ali K›-
l›çbay’›n, “Fethullah
Gülen Okullar›” ve
Cengiz Aytmatov’un,
“Küresel Bar›fl Adala-
r›” isimli makaleleri
bulunuyor. 

Zikir ve Tevhid E¤itimi

Hamza K›l›ç,
‹nsan Yay›nlar›,

240 sayfa

Yazar bu eserinde,
bütün tarikatlar›n ve
tasavvufi hayat›n "ana
tema"s› olarak gördü-
¤ü Tevhid ve Tevhid
Mertebeleri'nin e¤iti-
mini rahat ve anlafl›l›r
bir dille anlatarak ma-
nevi hayat›n izini sü-
rüyor. Tevhidi düflün-
ce ve Tevhid'in ana il-
keleriyle ilgili ehlince
bilinen konular› yeni
bir sunum ve yeni bir
uslupla 'yol' dakilerin
dikkatlerine sunuyor.

Özellikle de Tevhid
ve Vahdet sözkonusu
oldu¤unda hemen
tart›flmaya aç›lan ko-
nular ve sorular›n
üzerine gidiyor, bun-
lara dair, pek yap›lma-
yan bir biçimde "Aca-
ba niçin böyle?" soru-
sunu sorup kendi ce-
vaplar›n› okura sunu-
yor. Ayr›ca kitap, bi-
rinci bölümde de¤ini-
len tasavvufi kavram-
lar›n genifl aç›klama-
lar ve örneklerle anla-
fl›l›r k›l›nd›¤› ikinci
bölümle zenginlefli-
yor.

Ahlâk ve Karakter E¤itimi

Recep fiükrü Apuhan, 
Timafl Yay›nevi

223 sayfa

Susuzluktan içi yanan
bir insan›n susuzlu¤u-
nu ona suyun doyum-
suz tad›n› anlatarak ve
bir bardak su göstere-
rek gideremezsiniz.
Yap›lacak ifl onun bir
bardak suyu içmesini
sa¤lamakt›r. Çocuk,
kendisine kazand›r›l-
mak istenen güzel ah-
lak›n hayattaki sonuç-
lar›n› gözleyebilmeli,
kendi yaflant›s›nda da
bu sonuçlardan fayda-
lan›yr olmal›d›r. Ona
nefis bir orman man-
zaras› önünde saatler-

ce a¤ac›n faydalar›n-
dan, gereklili¤inden
bahsedebilirsiniz ama
bu konuda onu ger-
çekten etkilemek ç›p-
lak bir tepeye fidan
dikmekle mümkün
olacakt›r. Çevrensini
düzenlemeyen, her
fleye ve herkese karfl›
ilgisiz bir ahlak anlay›-
fl› çocuk için bir çe-
kim alan› oluflturmaz.
De¤ifltirme gücü ve
heyecan› olmayan
yaklafl›mlar, çocuklar
ve gençler için ilgi çe-
kici de¤illerdir.

E¤iticinin E¤itimi
‹smet Barutçugil, 
Kariyer yay›nc›l›k

Günümüzün organi-
zasyonlar›, h›zl› de¤i-
flimle bafledebilmek
için yeni teknolojilere
ulaflmak ve tüm faali-
yetlerinde yüksek bir
perfonmans sa¤lamak
zorundad›rlar. Bunun
için sürekli olarak ye-

ni bilgi, beceri ve tu-
tum gelifltirmeye ihti-
yaç duyarlar. Bu ihti-
yac›n karfl›lanmas›nda
en etkili araç flüphesiz
e¤itimdir. 
Organizasyonlarda ça-
l›flanlar›n e¤itimi, dik-
katle ele al›nmas› ge-
reken çok boyutlu, il-
ginç ve karmafl›k bir
süreçtir. Bu kitap, or-
ganisazyonlarda ö¤-
renmenin, ö¤retme-
nin ve ö¤renilenlerin
uygulamaya aktar›l-
mas›n›n tüm aflamala-
r›n› tan›kmaktad›r. 

E¤iticinin E¤itimi, bir
taraftan e¤iticiye e¤i-
tim süreci boyunca
neyi nas›l yapaca¤›n›
sunmakta, di¤er taraf-
tan da etkili bir e¤itim
yönetiminin bilgileri-
ni vermektedir. Tüm
bunlar›n ötesinde, ye-
tiflkin e¤itimi ile ilgili
kurumsal bilgiyi anla-
fl›l›r ve uygulanabilir
bir flekilde konuyla
bütünlefltirmektedir.


















