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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.

Karakter ve Ahlâkî De¤erler E¤itimi

202

De¤erler E¤itimi Merkezi Üniversiteye Dönüﬂecek

205

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki Misyoner Faaliyetlerinin
207
Günümüz Aç›s›ndan De¤erlendirimesi
218
Niyet Hay›r Olunca Âkibet Bereketli Oldu

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 taktik 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...

Baﬂar›n›n iki temel anahtar›: ‘Ehliyet ve Emniyet’

223

ﬁükrullah DOLU
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Geliﬂmeyen E¤itimle
Geliﬂebilir miyiz?
Kurtuluﬂ savaﬂ›ndan ç›kan Türkiye’nin nüfusu 1927 y›l›nda 13,6 milyon seviyesindeydi.

Dr. Ömer BOLAT
MÜS‹AD Genel Baﬂkan›

Bu nüfusun yüzde 24,22’si ﬂehirde, yüzde
75,28’i köyde yaﬂ›yordu ve ancak yüzde
11’i okur-yazard›. K›sacas› ülkemiz nüfusunun ço¤unlu¤u yaﬂl›lardan, kad›nlardan, köylülerden ve okuma-yazmas› bulunmayanlardan oluﬂuyordu. Çünkü birçok 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 önemi daha iyi anlaﬂ›labilir. Dolay›s›yla genç,
ﬂehirli ve e¤itimli insan kayna¤›m›z› kaybetmiﬂ bir durumdayd›k. Geçen süre zarf›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 geliﬂmemiﬂ 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 ülkelerin, "En iyi 500 üniversite" s›ralamas›nda
bir veya birkaç üniversitesi varken, binlerce y›ll›k tarihe sahip ve dünya çap›nda
medeniyetler kuran bir milletin mirasç›s›

6
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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 dönüﬂtürüldü¤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. Fakat zarar›n neresinden dönülürse kârd›r.
Dünyaya bakt›¤›m›z zaman, e¤itim seviyesi yüksek, gelir düzeyi düﬂük insan göremeyiz. Ayn› ﬂey, ülkeler için de geçerlidir.
E¤itim seviyesi yüksek olan ülkelerin üretim seviyesi de yüksek olur. Mesela Almanya geçen y›l 195 milyar dolar gibi inan›lmaz büyüklükte (Dünyada birinci, 132
milyar dolarla Japonya ikinci) d›ﬂ ticaret
fazlas› verdi. Çünkü bu ülkede 450 bin bilim insan› var. Bizde ise bu rakam sadece
27 bin seviyesinde.
O halde yap›lmas› gereken ﬂey, e¤itimi öncelemektir. Bu konuda yap›lmas› gerekenleri de maddeler halinde ﬂöyle özetleyebiliriz;

• Önce Vizyon Belirlenmeli: E¤itimi
öncelemeliyiz, ancak neye göre ve nas›l
bir e¤itim yap›lmal›? Yani e¤itimde vizyonumuz ne olmal›? Geçen y›l haz›rlad›¤›m›z, “Bölgesel - Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli raporumuz, bu hayati sorunun, ‘Neye göre e¤itim?’ k›sm›n› cevaplamak aç›s›ndan önem arzetmektedir.
Çünkü ad› geçen raporumuzda; ülkemizin
bölgesel potansiyellerinin belirlenmesini
ve bu potansiyellere göre sektörlerin geliﬂtirilmesini, teﬂvik edilmesi gerekti¤ini
dikkate sunmuﬂtuk. ‹ﬂte e¤itim vizyonu-
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muz, ülkemizin sahip oldu¤u potansiyellere ve bu potansiyellerin katmade¤ere dönüﬂtürülmesine 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 üniversitelerimiz ülke potansiyellerini aç›¤a ç›karacak insan kayna¤› yetiﬂtirememiﬂtir.
Genç enerjiyi do¤ru yönlendiremedi¤i
için özellikle 1980 öncesinde terör, sonras›nda ise bölücülük gibi gailelerle kendini
meﬂgule eder olmuﬂtur. Ülkeyi kalk›nd›racak güç ve kuvvetlerin bileﬂkesi sa¤lanmak yerine farkl› yönlere yönlendirilerek
heba edilmiﬂtir. Ülkemize nitelikli insan
kayna¤› yetiﬂtirme sorumlulu¤undaki
MEB’in farkl›, YÖK’ün ise daha farkl› yaklaﬂ›m› söz konusu. E¤itimin farkl› süreçlerinden sorumlu olduklar› için yaklaﬂ›mlar›
farkl› olmal›, ancak sonuç için iki kurum
aras›nda hedef birli¤i bulunmal›. Üniversitelerimizden beklenen, ülkemiz için bir
vizyon geliﬂtirmeleri ve bunun hayata geçirilmesi 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 engel ç›karmak yerine destek olmal›d›rlar.
• YÖK’de Sistem De¤iﬂmeli: De¤iﬂen
ﬂartlara ve ortaya ç›kan ihtiyaçlara göre iﬂdünyas› yönetim ve organizasyon yap›s›n›
sürekli gözden geçiriyor, yeniliyor. Dünyan›n sayg›n ve baﬂar›l› üniversiteleri de ayn›
ﬂeyi yap›yor. Çünkü nihayetinde üniversiteler 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›ndan seçilmesi ﬂeklindedir.
• Okul Öncesi E¤itim Geliﬂtirilmeli: Türkiye, Avrupa Birli¤i üye ve aday ülkeleri aras›nda okul öncesi e¤itimde yüzde 16’l›k oranla son s›rada bulunuyor.
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MEB verilerine göre Türkiye'deki 2 milyon
940 bin çocuktan sadece 440 bini okul öncesi e¤itim alabiliyor. ‹nsanlar›n, zihinsel
geliﬂiminin yüzde 75’ine yak›n›n› 3-6 yaﬂlar› aras›nda tamamland›¤› dikkate al›n›rsa,
okul öncesi e¤itimin Türkiye’de h›zla yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve zorunlu e¤itim kapsam›na dahil edilmesi zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü okul öncesi 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.

• Mesleki E¤itime A¤›rl›k Verilmeli: Mesleki e¤itimin önünü açmak, Türkiye'nin önünü açmak demektir. Üniversiteye giriﬂte düz lise ve meslek lisesi mezunlar› aras›ndaki katsay› eﬂitsizli¤i mesleki
e¤itime büyük darbe vurmuﬂ, iﬂletmelerde nitelikli iﬂgücü aç›¤› had safhaya ulaﬂm›ﬂt›r. Biz reel sektörü temsil eden bir sivil toplum kuruluﬂu olarak, diplomal› iﬂsizler ordusunu büyütmenin ak›l kâr› olmad›¤›na dikkat çekmek istiyoruz. Ancak
maalesef, bugün Türkiye’de yaﬂanan gerçek, meslek liseli ç›k›ﬂl› gençlerimizin
aleyhine olarak iﬂleyen katsay› eﬂitsizli¤inin diplomal› iﬂsizler ordusunu büyüttü¤üdür. Bu konuda MÜS‹AD’›n önerisi; orta ö¤retim kurumlar›nda klasik lise say›lar›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 giriﬂte getirilen katsay› eﬂitsizli¤i uygulamas›
imam hatip liseleri yan›nda meslek liselerine 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 liseleri için yüzde 31,5 olarak bozulmuﬂtur.
Halbuki geliﬂmiﬂ ülkelerde oldu¤u gibi hedef düz liseleri yüzde 35, meslek liseleri
ise yüzde 65 ﬂeklinde olmal›d›r. MÜS‹AD’›n meslekî e¤itimin önünü açacak önerilerini ﬂöyle s›ralayabiliriz;
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- E¤itim sistemimiz yeniden ele al›narak,
reel ekonominin ihtiyaçlar›n› dikkate
alan yap›ya kavuﬂmas› sa¤lanmal›d›r. Ülkemizin bölgesel kalk›nma planlar›na uygun olarak k›sa ve uzun vadede geliﬂtirilmesi hedeflenen sektörler ve bu sektörlerin ihtiyaç duyaca¤› de¤iﬂik seviyelerdeki nitelikli insan kaynaklar›n›n ihtiyaç
listeleri belirlenmeli ve gerekli olanlar›n
yetiﬂtirilmesi sa¤lanmal›d›r.
- ‹htiyaç duyulacak e¤itim dallar›n›n belirlenmesinde STK’lar, reel sektör temsilcileri, e¤itim kurum temsilcileri ortak bir
kurulda karar vermelidirler. Eldeki bina,
e¤itmen yap›s› ve mali kaynaklar›n optimum kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r.
- Reel sektör de, e¤itimde özellikle meslekî e¤itimin geliﬂmesinde elini taﬂ›n alt›na koymal›, okul, faaliyet ve e¤itmen giderleri karﬂ›lanmas›nda mali yükümlülükler alt›na girmelidir.
- Mevcut iﬂsizlerin önce bir listesinin yap›lmas› ve e¤itilmesi mümkün olabilecek
kitlelerin e¤itim seviyeleri belirlenmelidir.
- Tasnif edilmiﬂ iﬂsizler için ç›rakl›k okullar›nda, kurslarda ve meslek liselerinde
k›sa dönemli e¤itim programlar› uygulayarak h›zla reel sektörün hizmetine verilmelidir. Reel sektörün de, Çal›ﬂma Bakanl›¤›’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¤lanabilir.
- Üniversitelerin, meslek yüksek okullar›n›n, meslek liselerinin ve ilkö¤retim kurumlar›n›n h›zla geliﬂmeleri, içlerinin yeni 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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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.
2005 y›l›n›n son çeyre¤ine girilirken uygulanmakta olan ve iskeleti, temel mimarisi her zamanki gibi IMF taraf›ndan
belirlenen program›n bir de¤erlendirmesini yapmak, kazan›mlar›n›n yan ›s›ra oluﬂan k›r›lganl›klara ve zaaflara iﬂaret etmek, buradan yola ç›karak gelece¤e yönelik olarak baz› uyar› ve önerilerde bulunmak gerekmektedir.
Uygulanmakta olan program›n aç›k hedefinin 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› hedeflenmektedir.

I- Mevcut Program›n
Arka plan›
Daha önce, 1999 y›l›nda uygulama sürecine 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 program, 1- uygulanmakta olan sabit kur ç›pas› nedeniyle TL’nin aﬂ›r› de¤erlenmesi ve bunun tetikledi¤i tüketici mal itha8

lat›n›n patlamas› sonucunda oluﬂan re- c›l›k sektöründe ve kamu sektöründe
kor düzeydeki cari aç›k; 2- ekonomiyi yap›lan reformlar›n, yolsuzluk, verimtam bir yolsuzluk furyas›na teslim
eden 28 ﬁubat adl› demokraside- Uygulanmakta olan IMF program›n›n
ki k›r›lma süreci; 3- sistemin ﬂeffafl›ktan uzaklaﬂmas›na paralel üzerinden yaklaﬂ›k beﬂ senelik bir süre
olarak ba¤›ms›z denetim meka- geçti. Programa hükümet tabir yerinde
nizmas›n›n çal›ﬂmamas›; 4- devletin regülasyon görevini verimsiz ise, IMF kadar sahip ç›kt› ve harfiyen uyyapmas› veya aksatmas› netice- gulad›. 2004 y›l› sonunda program›n süsinde söz konusu program
çökmüﬂ, temel makro ekonomik resi doldu¤u halde, IMF ile olan anlaﬂma
göstergelerde tarihi bozulmalar 2007 sonuna kadar uzat›ld›. Çünkü geoluﬂmuﬂtu.
Borç ve enflasyonun düﬂürülme- çen zaman göstermektedir ki; IMF ile
sini hedef alan bu mevcut prog- olan iliﬂkiler her geçen süre daha ileri
ramda ise aksamalara mahal verderecede k›r›lganl›k ve dolay›s›yla bamemek üzere bu kez sabit kur
yerine, kontrollü dalgal› kura ge- ¤›ml›l›k oluﬂturmakta, bu da IMF’in süçilmiﬂ, enflasyonun düﬂürülmesi
rekli bir ﬂekilde koltuk de¤ne¤i olmas›aç›k bir hedef olarak tan›mlanm›ﬂt›r. Böylece program›n bir ca- n› gerektirmektedir.
ri aç›¤a neden olmayaca¤› de¤il,
ancak cari aç›k verilmesi durumunda, sizlik ve kötü yönetiﬂimin altyap›s›n› orkurlardaki zamanl› ve isabetli (opti- tadan kald›raca¤› ve böylece bu sürecin
mum) tepki sayesinde d›ﬂ aç›¤›n oto- desteklenece¤i ifade edilmiﬂtir. Bu tematik olarak kontrol alt›na al›naca¤› ve mel mimarinin yan› s›ra uygulama düdaha öncekine benzer bir kriz ortam›- zeyinde ise program içeride s›k› para ve
n›n oluﬂmayaca¤› varsay›lm›ﬂt›r. Banka- maliye politikas›na, yani kemer s›kmaÇERÇEVE

Aral›k 2005

macro bak›ﬂ / Ekonomideki ‹yileﬂmeler ve Devam Eden K›r›lganl›klar

ya dayanmakta olup, d›ﬂa aç›k bir büyüme esas al›nm›ﬂt›r.
Buna göre ekonomi d›ﬂ ticarete dayal›
olarak büyüyecek, bu süreçte bir yandan kamu finansman›n›n kolay sa¤lanabilmesine katk›da bulunmak için, bir
yandan da oluﬂacak cari aç›¤›n finansman› için ucuz döviz girdisi ad› konulmam›ﬂ bir ç›pa olarak görev yapacakt›r.
Dolay›s› ile ucuz döviz girdisinin devam› ancak Türkiye ile ayn› kategoride
yer alan di¤er “yükselen piyasalara” nazaran daha yüksek bir reel faiz ödenmesini gerektirmiﬂtir. Makroekonomik
verilerin düzelmesinin belli bir aﬂamaya
ulaﬂmas›yla beraber, zaman içinde
olumlu göstergelerin kendini istihdam,
gelir art›ﬂ›, iç talebin canlanmas› ve elbette 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 gereklere do¤ru giden bir süreç iﬂlemektedir. Sorun, bu süreçte ortaya ç›kabilecek zaaflar›n niteli¤i, bunlar›n sürdürülebilir 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 finanse edilece¤i gibi konularda belirginleﬂmektedir. 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: Ekonomi, 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 düﬂen faizler ve enflasyonun da katk›s›yla
sat›nalma gücü paritesi ba¤lam›nda bu
rakam kiﬂi baﬂ›na 7000 dolara yaklaﬂ10

m›ﬂt›r. Bu sürecin a¤›rl›kl› olarak özel
sektörün s›rt›nda ve rekor düzeylere
varan sabit sermaye yat›r›mlar›yla gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› alt› çizilmesi gereken çök önemli bir yap›sal de¤iﬂime
iﬂaret eder.
2. Fiyat ‹stikrar›: Yukar›da sözü edilen büyüme ile fiyat istikrar›n›n bir arada gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas› di¤er bir
kritik geliﬂmeye iﬂaret etmektedir. Enflasyon % 68’lik istikrars›z ve kronikleﬂmiﬂ yüksek düzeyden tek haneli rakamlara gerilemiﬂ, üstelik bu, petrolün varil
fiyat›n›n 60 dolar› aﬂt›¤› bir ortamda
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu baﬂar› da, disiplinli kamu maliyesi kritik katk›
yapm›ﬂt›r.
3. Kamu Maliyesi: Bütçe aç›¤›n›n milli 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. Gerçekten de s›rf faiz harcamalar›n›n mili
gelirin % 20’lerini al›p götürdü¤ü, toplam vergi gelirlerinin %110’una ulaﬂt›¤›
(yani bütün vergi gelirleri sadece faiz
ödemelerini karﬂ›lamad›¤›) bir düzeyden, toplam gelirlerin % 37’leri düzeyine kadar geri çekilmiﬂtir.
4. Borç Stoku; elde edilen yüksek düzeyli 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.
ÇERÇEVE

5. Faizler: Reel faizler ise %36’lar düzeyinden 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 arada 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 düzeyde küresel sisteme entegre oldu¤unu göstermektedir.
7. Özelleﬂtirme: Tarihsel olarak bak›ld›¤›nda özelleﬂtirmede Türkiye’nin baﬂar›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›¤› halde k›r›lgan siyasi iradenin yetersizli¤i ve
bütün dönemleri kapsamak üzere Türkiye’nin ideolojik kat›l›klar› ile küresel
sürece entegrasyona karﬂ› sergilenen
ak›l d›ﬂ› direniﬂler esas nedenler olarak
belirginleﬂmiﬂtir. Türkiye telafisi imkâns›z kay›p zamanlardan sonra art›k
geriye dönülmez bir ﬂekilde de bu yola
girmiﬂtir.
Türkiye demokrasinin, serbest piyasa
ekonomisinin ve kalitenin önünü açabilmek için, ancak bu arada stratejik
ulusal kayg›lar› da bir kenara b›rakmadan özelleﬂtirmeyi tamamlamak zorundad›r. Bu ba¤lamda ulusal varl›klar gerçek de¤erinden, mümkün mertebe yerli sermayenin de içerisinde oldu¤u oluAral›k 2005
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ﬂumlara sat›lmal›d›r. Böylece bir yandan yerli denetim sa¤lan›p sermaye korunurken, küresel tecrübeden de yararlanmak mümkün olacakt›r. Ayr›ca kamu tekellerinin yerini özel sektör tekellerinin almamas› için de rekabet kurumu 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 kamu kuruluﬂlar› devletin varl›¤› iken,
borçlar› da pasiflerin de yer almakta,
son tahlilde varl›klar azalt›l›rken pasiflerin de azalm›ﬂ olmas› gayet uygundur. Bütün bu kriterler ba¤lam›nda
hükümetin özelleﬂtirme tarz ve yöntemlerinin baﬂar›l› oldu¤u görülmektedir. Son bir y›lda elde edilen özelleﬂtirme geliri, son 20 senelik gelirlerin tümünü aﬂar bir noktaya gelmiﬂtir. Bu kazan›mlar›n, Türk ekonomisine gösterilen güvenin bir göstergesi olarak da de¤erlendirilmesi mümkündür. Bilhassa
Bat›’dan çekilen Körfez sermayesinin
ilk defa olarak yönünü Türkiye’ye çevirmesinde hükümetin gösterdi¤i proaktif tutum son derece isabetli ve baﬂar›l›d›r.

III- Baﬂar›n›n Maliyeti:
Zaaflar, K›r›lganl›klar:
Uygulanmakta olan program›n üzerinden yaklaﬂ›k beﬂ senelik bir süre geçmiﬂtir. Programa hükümet tabir yerinde ise IMF kadar sahip ç›km›ﬂ ve harfiyen uygulam›ﬂt›r. Hiçbir popülist yola
da sapmam›ﬂt›r. 2004 y›l› sonunda
program›n süresi doldu¤u halde, IMF
Aral›k 2005

ile olan anlaﬂma 2007 sonuna kadar
uzat›lm›ﬂt›r. MÜS‹AD bunu, IMF ve çevrelerinin günün sonunda ortaya ç›kan
“baﬂar›n›n” sürdürülemez nitelikte oldu¤unu düﬂündükleri ve program›n bir
daha çökmesini göze alamad›klar› nedeniyle yeniledikleri ﬂeklinde de¤erlendirmiﬂtir. Gerçekten de geçen zaman göstermektedir ki, IMF ile olan
iliﬂkiler her geçen süre daha ileri düzeyde k›r›lganl›klara neden olmakta, bu
nedenle daha ileri düzeyde ba¤›ml›l›k
yaratmakta, bu da IMF’in sürekli bir ﬂekilde koltuk de¤ne¤i olmas›n› gerektirmektedir.
Gelinen aﬂamada oluﬂan zaaflar ﬂu
ﬂekilde özetlenebilir:
1. Dalgal› Kur Merhem Olmad›:
Her ﬂeyden önce 2001 krizine neden
olan ve bir daha buna mahal vermeyece¤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 art›k gelinen aﬂamada “cari aç›¤› düzeltmesi” yönünde sürekli olarak hükümeti uyarmakta ancak, mevcut programdan ç›kmadan buna nas›l çare bulunabilece¤i konusunda hiçbir öneride bulunmamaktad›r. Neticede d›ﬂ aç›¤a ra¤men, “rekabetçi” veya “gerçekçi kur”
beklentisi bir türlü gerçekleﬂmemektedir.
2. ‹stihdam art›yor ancak, iﬂsizlik
düﬂmüyor: Esasen ekonomide bir istihdam art›ﬂ› yaﬂanmaktad›r. Ancak iﬂ
ÇERÇEVE

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 nedeniyle yüksek büyüme rakamlar› içeride yeterli düzeyde istihdama yans›mam›ﬂt›r. Yerli katma de¤eri sürükleyen
tekstil gibi emek yo¤un sektörlerin
düﬂük kur ve Çin faktörü gibi nedenlerle güdük kalmas› nedeniyle yüksek iﬂsizlik oranlar›ndaki kat›l›k devam etmektedir.
K›sacas›, ekonominin yap›sal dönüﬂümüne paralel olarak, istihdam oluﬂturan sektörlerin varl›¤›na ra¤men, verimlilik vurgusu ve daralan emek yo¤un sektörler nedeniyle iﬂsizlik rakamlar› 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 bunun da istihdama yans›mas› beklenirken, cari aç›¤›n azalt›labilmesi maksad›yla 2005 y›l›nda ekonominin hedeflerin de ötesinde bir nispi daralma (so¤uma) sürecine girmesi nedeniyle bu yat›r›m patlamas›n›n da gerçekleﬂmedi¤i
ilk yar› y›la dair milli gelir istatistiklerinden görülmektedir.
3. Gelir Da¤›l›m› Adaletsizli¤i: Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤indeki kötüleﬂmenin faiz harcamalar›ndaki azalma ve
enflasyonun düﬂmesi nedeniyle nispi
bir durma ve yavaﬂlama sürecine girmesi beklentisi gerçekçidir. Ancak bu iki
alandaki geliﬂmelerin tek baﬂ›na ve
do¤rudan otomatik olarak bu sonucu
vermesi pek muhtemel de¤ildir.
11
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• Her ﬂeyden evvel, bunun için y›llar
itibariyle düﬂen faiz harcamalar›ndan
elde edilen tasarruflar›n nereye aktar›ld›¤›na bakmak gerekir. FDF konusunun mali idarenin ana eksenini oluﬂturmas› nedeniyle elde edilen tasarruflar›n
sosyal ve k›rsal kalk›nma amaçl› kullan›m› son derece k›s›tl› kalm›ﬂt›r. Yine faizlerin düﬂmesi, elinde hazine ka¤›d›
bulunduran tasarrufçular ile kredi kullanmak 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 görünümü raporunda da tespit edildi¤i üzere,
birim baﬂ› reel emek ücretlerinin tarihi
dip seviyelere kadar bast›r›lmas› söz konusudur. Verimlilik art›ﬂ› denen husus
ile reel ücret makas› aras›ndaki bu aç›lma hem gelir da¤›l›m›ndaki bozulmaya,
hem de verimlik art›ﬂ›n›n asl›nda daha
çok ücretlerin bast›r›lmas›na dayal› sanal bir durum oldu¤una iﬂaret etmektedir.
• Bu arada en büyük gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i insanlar›n iﬂsiz kalmas›d›r.
Türkiye elindeki genç nüfusa istihdam
yaratmadan, istihdam edilmeye uygun
olacak ﬂekilde genç neslin teknik e¤itim kalitesini art›r›c› yayg›n e¤itimi art›rmadan gelir da¤›l›m› bozulmas›n› önlemesi imkâns›zd›r.
• Yine enflasyonun düﬂüﬂü her sektöre ayn› oranda yans›mamaktad›r. E¤itim, sa¤l›k ve ulaﬂ›m baﬂta olmak üzere
hizmetler sektöründeki kat›l›klar sürmekte, 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›, arz›n ve rekabetin art›r›lmas› gerekmektedir.
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• 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 sürecine girdi¤i hesaplanmaktad›r. Nitekim
yap›lan hesaplamalara göre halk hâlâ
“reel olarak tüketilebilir gelir düzeyi”
anlam›nda çok fakirdir. Kiﬂi baﬂ›na kullan›labilir gelir rakamlar› en alttaki %
20’lik dilim için sadece 850 dolar iken,
bu rakam en üstteki % 20’lik gelir gurubu için 5500 dolar› aﬂmaktad›r. Türkiye'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 hâlâ yüzde 45.4 civar›ndad›r. Bu arada orta 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 ölçen 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 göstermektedir. Bu haliyle gelir da¤›l›m› ölçülebilmiﬂ 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. SüÇERÇEVE

rekli hale gelen devalüasyonlar arac›l›¤› ile adeta iç piyasada üretilen düﬂük
katma de¤erli mallar yok pahas›na sat›lmakta, her seferinde ayn› miktarda
döviz elde etmek için daha fazla ihracat 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 ticaret” diyorduk.
Son iki senedir bu kötü gidiﬂ tersine
dönmüﬂtür. Ancak dünyada rekabetin
bu kadar yo¤unlaﬂt›¤›, Türkiye’nin üretim sürecinde d›ﬂ girdi ba¤›ml›l›¤›n›n
yüksek ve bir çok yan sanayinin daha
yeni yeni toparlanmaya baﬂlad›¤› bir ortamda aﬂ›r› de¤erli hale gelmiﬂ bir yerli
para da ayn› ﬂekilde tersinden olumsuz
etkilerde bulunur. Nitekim düﬂük kurlar›n ekonomi üzerinde kal›c› tahribata
neden olma sürecine girmesiyle beraber, 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 ihracattaki ivme kayb›n›n oldukça kal›c› nitelikte oldu¤u görülmektedir. OcakA¤ustos aras›nda ise 28.6 milyar dolarl›k d›ﬂ ticaret aç›¤› oluﬂmuﬂ, bu durum
15,5 milyar dolarl›k cari aç›k olarak kay›tlara yans›m›ﬂt›r.
Aﬂ›r› de¤erli TL’nin ekonomi üzerinde
“dualite”, “periferileﬂme” ve “tersine sanayileﬂme” olarak ifade edilmesi gereken üç tehlikeli sonucu ortaya ç›kmaya
baﬂlam›ﬂt›r.
Aral›k 2005
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a) Derinleﬂen Düalite: De¤erli TL etkisiyle baﬂta Çin menﬂeli mallar olmak
üzere yabanc› mallara karﬂ› Türk sanayisi hem iç pazarda, hem de temel ihracat pazar› olan AB’de zor durumda
kalmaktad›r. Kur etkisi Çin sendromunun olmas› gerekenden çok daha derin
yaﬂanmas›na ve kal›c› bir niteli¤e bürünmesine neden olmaktad›r. Süreç,
yüksek kaliteli yerli üretimi ve mallar›
kovarak, Türk sanayisini Çin mallar›yla
yüksek katma de¤erde ve kalitede yar›ﬂma ajandas›ndan kopartarak, sürdürülmesi ve netice al›nmas› imkâns›z, kalitesizlik baz›nda bir fiyat rekabetine
zorlamaktad›r. Çin olgusunun Türk sanayisini 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, sürekli olarak eme¤i istismara kalk›ﬂan, kay›t
d›ﬂ›na kaçmaya, k›saca piyasalaﬂmaktan
uzaklaﬂmaya yönelen bir enformel sektörle karﬂ› karﬂ›yay›z.
b) Periferileﬂme: Y›l›n ilk sekiz ay›nda 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 sektöründe üretim art›ﬂ›n›n da iyice düﬂmesi, art›k bu ithalat›n zannedildi¤i gibi
Aral›k 2005

Türkiye’de “gelece¤in üretimi ve istihdam›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 üzere yap›sal nedenlerle Türk sanayisinin
üretim ve ihracat sürecinde, girdi ba¤›ml›l›¤› hâlâ % 70’ler düzeyinde olmas› nedeniyle, ekonominin büyüme sürecinde bir cari aç›¤›n oluﬂmas› zaten
beklenmektedir. Halbuki cari aç›¤›n
kontrol alt›nda al›nmas› amac›yla yaﬂanmakta olan nispi daralma, sanayi
üretimindeki yavaﬂlama ve iç piyasalardaki durgunluk ortam›nda bunun azalmas› 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 koﬂarken 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 azalmad›¤› gibi artmaya devam etmektedir. Birincinin gerçekleﬂmemesinde ülkenin
maruz kald›¤› sermaye sald›r›s›, ikincide de ekonominin üretimsizleﬂtirilmesi
temel neden gibi gözükmektedir.
Üretimden kopmay› ifade eden bu “tersine 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 üretim kimyas›n›n veya dokusunun bozuÇERÇEVE

larak büyürken de, küçülürken de cari
aç›k veren bir çevre (periferi) ekonomisine dönüﬂme tehlikesi alt›nda oldu¤udur.
Küreselleﬂme sürecinin iyi idare edilemedi¤i, iyi yönetiﬂimin hayata geçirilemedi¤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 politikas› olarak Türkiye iki uç aras›nda gidip
gelerek ya ihracat›, ya da ithalat› cezaland›rmak noktas›ndan uzaklaﬂarak optimum bir kur düzeyini yakalamak için
daha aktif müdahale imkânlar›n› elinden 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 piyasalar›n canland›r›lmas› gere¤i ortaya
ç›km›ﬂt›r. Hem ekonominin canland›r›lmas›, hem de cari aç›¤›n önlenmesi için
yap›lmas› gerekenler düﬂünüldü¤ünde,
ekonomi mimarisinin biran önce ‹MF
ekseninden ç›kart›larak gerçek gündemine taﬂ›nmas› gerekti¤i anlaﬂ›lmaktad›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 içeride 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›rmas›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
13
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türü sermaye giriﬂi yoluyla gerçekleﬂmekte oluﬂu da dikkat çekmektedir.
Bu koﬂullar alt›nda uygulanan s›k› maliye 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 göre de¤erlendirildi¤inde Türkiye hâlâ
net olarak borç stokunu art›ran bir ülke görüntüsünde olup, dolar cinsinden %3, YLT cinsinden ise % 4 oran›nda 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 hâlâ k›sa ve enflasyonun sürekli düﬂtü¤ü
bir ortamda, TL a¤›rl›¤› yüksek olan bu
borcun sabit faizli k›sm› da artmaktad›r. Dolay›s› ile, bütçe aç›¤›nda program hedeflerinin çok ilerisindeki azalmaya, KKBG’deki düﬂüﬂe ra¤men, iç
borç üzerindeki reel faizlerin geliﬂmelere duyarl›l›¤› son derece düﬂük kalmaktad›r. Öte yandan, yurt içi tasarruflar›n yetersizli¤i ve mevduatlar›n vadelerindeki k›sal›k ile buna ödenen faizlerin yüksek olmas› gibi argümanlar,
bilhassa yurt d›ﬂ› kaynakl› sermaye giriﬂlerinin bu kadar yo¤un oldu¤u ortamda mevcut faiz oranlar›ndaki yüksekli¤i aç›klamakta yetersiz kalmaktad›r.
Bu ba¤lamda madem yurt d›ﬂ›ndan akmakta olan s›cak paraya önlem al›nmakta hem geç kal›nd›, hem de bu göze al›nam›yor, bu durumda biran önce
faizlerdeki düﬂüﬂ sürecinin h›zlanmas›
gerekmektedir. Merkez Bankas›’n›n oldukça duyars›z kald›¤› bu konuda özelleﬂtirme gelirlerinin borç ödemelerin14

de kullan›lmas› isabetlidir. Ancak bu
gelirler muhakkak surette piyasaya
olan iç borçlar›n azalt›lmas› için kullan›lmal›d›r.
Öte yandan Merkez Bankas›’n›n reel
faizlerin düﬂürülmesi durumunda “artan petrol fiyatlar›n› da göz önünde
bulundurdu¤umuzda enflasyon mücadelesi tehlikeye girer” ﬂeklindeki yaklaﬂ›m› da gerçekçi de¤ildir. Türkiye’de
firmalar›n ortalama olarak birim maliyetleri içerisinde eme¤in pay› yaklaﬂ›k
% 10’lar düzeyinde kal›rken, finansman maliyetleri bunun çok daha üzerinde kalmaktad›r. Dolay›s› ile zaten
kaç›n›lmaz olan petrol fiyatlar› maliyet
enflasyonuna neden olurken, bu sürecin daha düﬂük faiz politikas›yla k›smen telafi edilmesi maliyet enflasyonunu azalt›c› olacakt›r. Zaten iç talebin
yerinde sayd›¤› bir ortamda bu uygulaman›n bir talep enflasyonuna yol açmas› da beklenmemelidir. Tam tersine, yukar›da bahsedildi¤i üzere, art›k
d›ﬂ talebe dayal› büyümenin devresel
olarak sonuna gelindi¤inden, bu aﬂamada ekonomideki büyüme görevinin
iç piyasaya aktar›lmas› ba¤lam›nda bu
reel faiz düﬂüﬂü gereklidir de. Ancak
Türkiye’nin AB’den müzakere tarihi ald›¤›, özelleﬂtirmelerde büyük baﬂar›lar›n elde edildi¤i, yabanc› sermayenin daha kal›c› nitelikte içeriye girdi¤i
bir ortamda dahi, Merkez Bankas› faizleri son üç ayda sadece çeyrek puan indirerek adeta baz› lobilere kaynak aktarmaya alet oldu¤u izlenimi uyand›rmaktad›r.
ÇERÇEVE

IV- Kriz?
Görüldü¤ü üzere Türkiye ekonomisinde belli baﬂl› makro ekonomik göstergelerde belirgin iyileﬂmeler vard›r ancak bunlar›n yan etkileri piyasalarda belirsizlikler yaratmaktad›r. Cari aç›k, bunu finanse etmek üzere s›cak para, yüksek reel faizler, 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 aﬂa¤›daki koﬂullar devam etti¤i ölçüde mevcut durumun bir kriz
ekonomisine dönüﬂme ihtimali oldukça düﬂük görülmelidir:
1- ‹çeride ve d›ﬂar›da siyasi istikrar muhafaza edilir,
2- Ortaya ç›kan cari aç›¤a karﬂ›n uzun
vadeli park eden sermaye giriﬂi devam
eder, bu arada Körfez sermayesi Türkiye’ye kal›c› bir yöneliﬂ gösterirse,
3- Esnek kur sisteminde Merkez Bankas›’n›n özellikle ani sermaye kaç›ﬂlar›na
do¤ru tepki vermesi durumunda,
4- Ulusal döviz rezervlerinin yeterli oldu¤u bir ortamda,
5- Bankalar›n aç›k pozisyonlar› kontrol
alt›nda ve ﬂirketlerin borçlar›n›n ço¤unlu¤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›lmamas› gerekmektedir.
Aral›k 2005
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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.
Üç k›ta üzerinde 10 – 50 derece Kuzey
enlemleri ile 10 – 60 derece Do¤u boylamlar› aras›nda uzanan ve alt› asr› aﬂk›n bir hayat süren Osmanl› Devleti’ndeki e¤itim ve ö¤retimi k›sa bir makale 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. ‹leride bu devletteki e¤itim-ö¤retim faaliyetlerinin durumunu biraz daha geniﬂ
ele alaca¤›z.
E¤itim ve ö¤retim, yetiﬂkin neslin bir
plan çerçevesinde ve belli bir gaye hedeflenerek yetiﬂmekte olan nesillerin
geliﬂmesini sa¤lamak için yapt›¤› bir çal›ﬂmad›r. Bu bak›mdan, e¤itim ve ö¤retim faaliyetleri, yeni kuﬂaklar›n yetiﬂmesi için bir plan yap›lan bütün faaliyetleri içine al›r. Bunun içindir ki e¤itim ve ö¤retim, sadece bir kültürün nesilden nesile intikalini de¤il, ayn› zamanda bunun sonucu olarak toplumun devaml›l›¤›n› (bekas›n›) da sa¤layan bir faktör olmaktad›r. ‹yi tasarlanm›ﬂ bir plan ve projeye göre gerçekleﬂtirilen e¤itim ve ö¤retim, toplumun
belli bir seviyeye yükselmesine hizmet
eder.‹ﬂte böyle bir anlay›ﬂ ve faaliyet
sayesinde Osmanl›lar, uzun süre toplumlar›n›, dünya devletlerinden çok
az›na nasib olmuﬂ bir ﬂekilde zirveye ç›kard›lar.
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Toplumunu ›slah etmek ve onun fertleri (düﬂük, seviyesiz) aras›ndaki fark gibiaras›nda ahenkli bir düzen sa¤lamak için dir.4 ﬁeklindeki sözleri ile, daha birçok
e¤itim-ö¤retim faaliyetleri programlar›- âyet ve hadis, Müslümanlar için ilim tahn›n yap›lmas›na ihtiyaç vard›r. Bu prog- sili hususunda bir âmil (itici güç, etken)
ramlar›n, zamanla sistemli bir geliﬂtiril- olmuﬂtur. Bu neviden âyet ve hadisler,
mesine olan ihtiyaç bilinmektedir. Buna Müslümanlar›, her alandaki ilmî araﬂt›rgöre ‹slamî e¤itim ve ö¤retim gayesi, iyi ma yapmaya yönlendirmiﬂtir.
ve dengeli insan(insan-› kâmil) yetiﬂtirme olmaktad›r. Bu anlay›ﬂ ‹slâm e¤itim tarihi içinde müstesna bir
›rk, din, dil, renk, zaman, s›n›r ve
co¤rafi bölge gibi kay›tlarla s›n›r- yeri bulunan Osmanl› medreseleri, orta
land›r›lm›ﬂ de¤ildir. Bu sebeple, ve yüksek tahsili gerçekleﬂtiren müesHz. Peygamber’den zaman ve me- seselerdi. Medreseler, as›l teﬂkilâtlar›kân belirtilmeden e¤itim ve ö¤retim faaliyetleri ile ilgili pek çok ha- n› Fatih döneminde tamamlad›lar. Osdis rivayet edilmiﬂtir. Bu arada biz- manl› medreseleri, müderrislerinin alzat kendisinin bir ö¤retici oldu¤ud›klar› maaﬂlara (yevmiye) göre derece
na iﬂaretle: “Allah, beni, bir muallim (ö¤retici-ö¤retmen) olarak ve s›n›flara ayr›l›yordu. Buna göre medgönderdi”1 ﬂeklinde bir hadis riva- reseler: Hâﬂiye-i Tecrid, Miftah, K›rkl›,
yet edilmektedir. Kur’an’da da bu
konuya temasla, peygamberin va- Ellili, Sahn-› Semân ve Altm›ﬂl› olmak
zifesinin ö¤reticilik oldu¤u belirti- üzere k›s›mlara ayr›l›yordu.
lir: “ Ey Rabbimiz! Onlara, kendi
içlerinden senin âyetlerini okuyacak, on- ‹slâm ülkelerindeki ilmî hayat›n geliﬂmelara kitap ve hikmeti ö¤retecek, onlar› sinde XI. asr›n müstesna bir yeri vard›r.
temizleyecek bir elçi gönder.”2 Nihayet Bu as›rdan itibaren, sistemli bir e¤itim
baz› hadislerin genel anlamda ilmi teﬂvik ve ö¤retim mahalli olarak medreseler,
etmeleri, Müslümanlar›n her türlü ilmî halk›n dinî, medeni sosyal ve kültürel
faaliyet ve araﬂt›rmalarda bulunmalar›na geliﬂmesinde faal bir rol oynamaya baﬂsebep olmuﬂtur. Özellikle Hz. Peygam- lad›lar. Osmanl›lar dönemindeki ilmî haber’in : “Âlim ile âbid (ibadet eden) ara- yat, genel olarak medrese sistemine das›ndaki fark ay ile y›ld›zlar aras›ndaki yanmakta idi. Bu sebeple, Osmanl›larda
fark gibidir.”3 Ve yine “Âlim ile âbid ara- medreseler, hem program, hem de mis›ndaki fark benimle sizin en ednan›z marî sahada büyük bir geliﬂme gösterdi.
ÇERÇEVE
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Öyle ki Osmanl› ﬂehirlerinin fizikî geliﬂmesinde de medreselerin önemli bir yeri bulundu¤una iﬂaret etmek gerekir.
Osmanl› Devleti’nin kuruluﬂundan bir
bak›ma Tanzimat’›n ilan›na (1839) kadar memleketin irfan, kültür, adâlet ve
k›smen de olsa yönetimine hâkim olan
medreselerin, sivil ve askerî hayat›n istedi¤i yönetici, hâkim (kad›, yarg›ç) ve
di¤er elemanlar› yetiﬂtirmek suretiyle
büyük bir hizmeti yerine getirdi¤i bilinmektedir.
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 kendini göstermeye baﬂlam›ﬂt›. Zira Osmanl› 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 adamlar›n›n yetiﬂece¤i medreseleri kurmaya
baﬂlam›ﬂlard›. Medrese, devletin kuruluﬂundan baﬂlay›p XX. Asr›n ilk çeyre¤ine kadar iniﬂli ç›k›ﬂl› bir seyir izlemekle
beraber, ülkenin ilim, irfan, kültür, medeniyet ve sosyal hayat›na do¤rudan
do¤ruya hizmet veren bir e¤itim ve ö¤retim kuruluﬂu idi.
Osmanl› Devleti’nde, daha kuruluﬂ y›llar›ndan itibaren e¤itim-ö¤retim hareketleri, farkl› safhalar geçirmiﬂti. Gerçi
Türklerin Anadolu’ya yerleﬂmelerinden
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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, oldukça yo¤un ilmî faaliyetlere sahne olmuﬂlard›. Ayr›ca Osmanl› ﬂehzâdelerinin sancak beyi olarak bulunduklar›
Amasya, Manisa ve Kütahya gibi ﬂehirlerde de ilmî faaliyetler bir hayli geliﬂmiﬂti.
Kuruluﬂ döneminde Osmanl› ilim hayat›n› canland›ran en önemli unsurlardan
birisi ﬂüphesiz çift yönlü iﬂleyen akademik seyahatlerdir. ‹slâm dünyas›nda
ilim tahsil ve tedrisi için seyahatin çok
önemli ve köklü bir yeri bulunmaktad›r.
Bu husus, Hz. Peygamber’in hadislerinde teﬂvik görmüﬂtür. Nitekim Tirmizî’de Enes’den nakledilen bir hadise göre Resûlullah : “‹lim tahsili için ç›kan
kimse dönünceye kadar Allah yolundad›r.”5 buyurmuﬂtur.
Keza, Ebû Hüreyre’den nakledilen baﬂka 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 oldu¤u günümüzden önceki as›rlarda,
medrese hocalar› ile talebelerinin belirli zaman dilimlerinde ‹slâm dünyas›n›n
ÇERÇEVE

büyük ilim merkezlerini gezmeleri, bu
teﬂvik sebebiyle olmuﬂtur.
Çift tarafl› olan akademik seyahatin di¤er bir yönü ise tamamen farkl› idi. Osmanl› yöneticilerinin bu geliﬂmede büyük rolleri vard›. Onlar›n gerek davetleri, gerekse ilim adamlar›na karﬂ› olan
olumlu tav›rlar›, Anadolu beylikleri ile
di¤er meﬂhur ilim merkezlerinden bilginlerin bu ülkeye misafir hoca (ö¤retim elemanlar›) olarak gelmelerine sebep olmuﬂtu. Bu davetlere iﬂtirak edenler içerisinde Osmanl› topraklar›na tamamen yerleﬂenler oldu¤u gibi k›sa veya uzun süreli kalanlar da oluyordu. Nitekim kuruluﬂ dönemi Osmanl› medreselerindeki 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 dallar›nda mesafe katedip ihtisaslaﬂan bilginler için de geçerli idi. Nitekim bu dönemde t›p, astronomi, matematik, ve
tarih sahas›nda yaz›lan eserler, medreselerde ders kitab› olarak okutuluyordu.
17
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meyi ve en az›ndan eski medreseleri olduklar› gibi muhafaza etmeyi arzu
ederdi. Veliahd› ve o¤lu Orhan Gâzi, ‹znik’te imparatorluk câmiini yükseltirken orada bir de, bir asr› mütecaviz bir
zaman boyunca Osmanl› medreselerinin en yükse¤i olarak bak›lacak olan bir
medrese yapt›rd›.
Yeni kurulmuﬂ (731/1330) ve kendi ismi ile adland›r›lm›ﬂ olan bu medresenin idaresi, ‹slâm âlemindeki di¤er bütün medreseler gibi müderris titri alt›nda ﬁeyh Dâvud-i Kayserî’ye verildi.”11

18

Medrese ve Vak›flar

‹lk Medreseler

Osmanl›lar, medreselerdeki e¤itim ve
ö¤retim faaliyetlerini vak›flar vas›tas›yla
devam ettirdiler. Beyli¤in ikinci hükümdar› olan Orhan Gazi ile baﬂlayan bu gelenek çok güçlü bir ﬂekilde varl›¤›n› devam ettirdi. Keza, Fâtih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’u feth eder etmez dönemin üniversitesi olan “Sahn-› Semân
Medreseleri”ni tesisi ve bunlar›n giderlerini karﬂ›lamak için vak›f kurmas›ndan7
sonra, devlet merkezi oldu¤u gibi ilim
merkezi haline de gelen ‹stanbul’da padiﬂahlar baﬂta olmak üzere sultanlar, vezirler, ilim adamlar›, zenginler ve baz› saray mensuplar› taraf›ndan pek çok medrese inﬂa olunmuﬂtur. Yaln›z Mimar Sinan’›n baﬂ mimarl›¤› s›ras›nda ‹stanbul’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 medrese say›s›n›n 126’ya ulaﬂt›¤› görülmektedir. 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

‹slâm e¤itim tarihi içinde müstesna bir
yeri bulunan Osmanl› medreseleri, orta
ve yüksek tahsili gerçekleﬂtiren müesseselerdi. Osmanl› döneminin ilk medresesi, 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 gelirleri idi.Geliri, medrese ö¤retim eleman› olan müderris ve ö¤rencilere tahsis
edilmiﬂ bulunan bu köyler, her türlü
“Tekâlif-i Örfiye”(Örfi vergiler)den muaf idiler.27 Cemaziyelevvel 1336(23 ﬁubat 1724) tarihli bir arz(dilekçe), ‹znik
ﬂehrine ba¤l› Kozluca köyünün, ad› geçen medreseye vakfedildi¤ini göstermektedir.10
‹lk dönem Osmanl› ilim hayat› hakk›nda bilgi veren D’Ohsson’a göre Osmanl› Devleti’ndeki ilmî faaliyetler, daha
Osman Gazi döneminde baﬂlam›ﬂt›. O,
bu konuda ﬂunlar› söyler: “ Osman Gazi, Sö¤üt’te yeni imparatorlu¤un temelini atarken, hazine ve silah ile beraber
ilmî ve kültürel faaliyetlere karﬂ› da gayet müteﬂebbis idi. ‹lmî yönde ilerleÇERÇEVE

Osmanl› döneminin ikinci medresesi
de, Orhan Gâzi’nin komutanlar›ndan
biri olan ve ‹znik fethinde büyük yararl›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 kendisine ba¤›ﬂlanan ganimet mal› ile kurulmuﬂtu.12
‹znik, bir ilim merkezi olarak önemini
XV. yüzy›lda da korumuﬂ ve bu yüzden
ﬂehre “âlimler yuvas›” unvan› verilmiﬂti. ‹znik medresesinin yetiﬂtirdi¤i ünlü
alimlerden biri de Osmanl› döneminin
ilk ﬂeyhülislâm› olan Molla Fenârî (öl.
834/ 1430-1431)’dir. Bu zat, önce Karaman, 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 bilgindi.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 bas›lm›ﬂt›r.Bu eser, son y›llara kadar medreselerde ders kitab› olarak okutuluyordu.Molla Fenarî’nin aklî ilimlere dair “ Uveysatu’l-Efkâr fi ihtiyar-i Uli’l Ebsâr” 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,
Aral›k 2005
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Bursa ve Edirne’de idi. Kuruluﬂun baﬂ›nda, ‹znik Medresesi, beyli¤in birinci s›n›f medresesi idi.14 Bu medresede yap›lan e¤itim ve görülen ö¤retimin derecesi hakk›nda kesin bir bilgiye sahip de¤iliz. Bununla beraber bu müessesenin
müderrisli¤ine(ö¤retim üyeli¤ine) atanm›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 Dâvud-i Kayserî, gerekse halefleri olan Taceddin el-Kürdî ve Alaeddin el-Esved,
devrin büyük alimleri aras›nda say›l›yorlard›. Bu nokta göz
önünde tutulursa ‹znik “ Orhaniye Medresesi”ni yüksek bir
ilim müessesesi olarak kabul etmek gerekir.15

(Sultan I. Mehmed) Bursa’da kurdu¤u
medrese, daha öncekilere göre ayr› bir
özellik taﬂ›r.”Sultaniye Medresesî” denilen bu e¤itim ve ö¤retim kurumunda
ilk müderris, Mehmed ﬁah Efendi
(öl.839/1435) olmuﬂtur.Molla ﬁemseddin Fenarî’nin o¤lu olan bu zat›n ilk
dersinde, ö¤rencilerden baﬂka Bursa’n›n belli baﬂl› âlimleri de haz›r bulunmuﬂlard›. 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-

Yeni
Medreseler
Bursa’n›n fethinden
ve baﬂkent olmas›ndan sonra orada da
medreseler kuruldu. Bundan dolay›
‹znik
Orhaniye
Medresesi, ikinci dereceye indi. Buna
karﬂ›l›k Bursa “ Sultaniye Medresesi” birinci dereceye yükseldi.Orhan Gâzi’den
sonra o¤lu Murad (Murad Hüdâvendigâr), Bursa’n›n Çekirge semtinde Kapl›ca civar›nda bir câmi, medrese ve imaret yapt›rmak suretiyle bu konuda babas›ndan aﬂa¤› kalmad›¤›n› göstermiﬂti.16
Osmanl›lar›n IV. Hükümdar› olan Y›ld›r›m Bâyezid, hisar d›ﬂ›nda bir câmi ve
medrese yapt›rmakla, bir taraftan Bursa’n›n bir ilim irfan ve kültür merkezi
haline gelmesini, öbür taraftan da ﬂehrin hisar d›ﬂ›na taﬂmas› ile geniﬂlemesini sa¤lad›.Çelebi Sultan Mehmed’in
Aral›k 2005

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 devam etti. Edirne, devlet merkezi olduktan sonra Sultan II. Murad zaman›nda
841(1437) y›l›nda baﬂlanarak baz› ar›zalar sebebiyle 851(1447) senesinde tamamlanan Üç ﬁerefeli Câmi yan›ndaki
medrese “Dâru’l-Hadis” , o tarihte Osmanl› ülkesindeki medreselerin üstünde yer ald›. Böylece Bursa’daki “Sultaniye Medresesi” gerek e¤itim ve ö¤retim
gerekse tahsisat› bak›m›ndan ikinci deÇERÇEVE

receye düﬂtü. Üç ﬁerefeli Medrese müderrisine o tarihe kadar hiçbir medrese
ö¤retim eleman›na verilmeyen 100 akçe yevmiye verildi.17
764(1363) tarihinde Edirne’nin fethinden sonra, Rumeli’deki fetihlerin daha
sa¤l›kl› ve baﬂar›l› olabilmesi için devlet
merkezi buraya nakledilmiﬂti. Edirne’nin devlet merkezi olmas›ndan sonra burada da medreselerin h›zla aç›l›p
ço¤almas›n› sa¤lam›ﬂt›. Çünkü devletin
baﬂ›nda bulunanlar, bulunduklar› yerlerde e¤itim ve ö¤retim kurumu açmay›
bir gelenek haline getirmiﬂlerdi.Böyle
bir anlay›ﬂtan dolay›d›r ki, hemen her
zaman devlet merkezinin bulundu¤u
ﬂehir ilmî faaliyetlerin en çok yo¤unlaﬂt›¤› merkez haline geliyordu.Nitekim, ‹stanbul’un
fethi ve devletin
merkezi haline getirilmesinden sonra
Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan
yapt›r›lan “Sahn-›
Semân Medreseleri” Osmanl› medrese sisteminde ön plana geçmiﬂ oldu.

Sahn-› Seman Medresesi
“Fâtih Külliyesi” kurulunca bu külliyeye
dahil olan sekiz büyük medreseye
“Sahn” ad› verilmiﬂti. Bu külliyenin büyük medreselerinden her birini mânâ itibariyle birer fakülte sayabiliriz. Vakfiyelerinde, buralara aklî ve naklî ilimlerde
mütehass›s müderrislerin(profesör) tayin olunaca¤› aç›kça belirtildi¤ine göre,
buralarda t›p, f›k›h (‹slâm hukuku),
hey’et (astronomi) ve ilâhiyat okutuluyordu. Bu medreselerin odalar›nda birer
yüksek ilim talebesi (daniﬂmend) oturuyordu. Bunlar, seviyesi yüksek dersleri
19
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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 “Tetimme”ler de, âdeta bugünkü lise tahsiline benzer bir e¤itim veriyorlard›. Ö¤renciler, ancak buralar› bitirdikten sonra
Sahn-› Semân Medreseleri’ne girebiliyorlard›. Bu duruma göre Semaniye
Medreseleri’ne alem olan “sahn” tabiri,
yüksek tahsil derecesini gösteriyordu.18
Osmanl› döneminde s›n›f veya sene sistemi de¤il, ders geçme sistemi söz konusu idi. Bat›da e¤itim ve ö¤retim hakk›
henüz bir insan hakk› olarak ele al›nmam›ﬂken Osmanl›larda herkese aç›k, ﬂeffaf ve ücretsiz bir e¤itim ö¤retim vard›.
Dileyen herkes bu haktan yararlanabilirdi. Zira e¤itim ve ö¤retimin gerektirdi¤i
her türlü ihtiyaç, araç-gereç, hocalar›n
maaﬂ ve masraflar›, ö¤rencinin yeme içmesi gibi zarurî masraflar› birer sivil
toplum kuruluﬂu olan vak›flarca karﬂ›lan›rd›.

Türk As›rlar›
Bilindi¤i gibi e¤itim ve ö¤retim, vatandaﬂ›n›n ekonomik, sosyal, kültürel ve medenî sahalarda geliﬂmesini isteyen hiçbir
devletin vazgeçemeyece¤i bir faaliyettir.
Bununla beraber her devlet, vatandaﬂ›n›
kendi ﬂartlar›, ihtiyaçlar› ve ileriye dönük hedeflerini göz önünde bulundurarak yetiﬂtirmeye çal›ﬂ›r. Osmanl› Devleti
de vatandaﬂ›n› kendi konumu, ﬂart, ihti20

yaç ve gelece¤i için garanti olabilecek
ﬂekilde yetiﬂtirmeye gayret etti. Bu gayeyi gerçekleﬂtirmek için de kurdu¤u e¤itim ve ö¤retim kurumlar›na maddî-manevî her türlü deste¤i verdi. Devletin
kuruluﬂu ile baﬂlay›p, y›k›l›ﬂ›na kadar çeﬂitlenerek geliﬂen bu müesseseler, devlet ve vak›flar vas›tas›yla kurulup varl›klar›n› devam ettirdiler. Âlimler denizi
(el-bahru’l ulemâ) diyebilece¤imiz Osmanl› döneminin özellikle XV ve XVI.
as›rlar› içinde bir seçim yapmak pek kolay olamayaca¤a benzer. Bununla beraber sözü edilen as›rlar› “Türk As›rlar›”
haline getiren ve ilmî geliﬂmelerde hizmeti geçen bilginleri tan›mak için Taﬂköprülüzâde ‹sâmeddin Ahmed Efendi’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 Müslüman Âlimler(Ankara 1991), Osman
ﬁevki’nin Beﬂ Buçuk As›rl›k Türk Tababeti Tarihi, Franz Babinger’in Osmanl›
Tarih Yazarlar› ve Eserleri ile Nuri Çal›ﬂkan’›n henüz bas›lmam›ﬂ ve epey hacimli eseri olan Osmanl› ‹mparatorlu¤unda
Fen ‹limleri ve Yetiﬂen Bilginler(Kuruluﬂtan m.1700’e kadar) gibi eserlere bak›labilir. Sadece bir k›sm›na iﬂaret etti¤imiz bu eserler, Osmanl› döneminin,
farkl› ilimler alan›nda, ﬂöhret olan ve
eserleri ile zaman zaman üniversitelerimizde de okutulan âlimlerin ne çok oldu¤unu göstermeye yeterlidir.
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XV. yüzy›l›n ikinci yar›s›, Osmanl›lardaki
kültür hayat›n›n en yüksek oldu¤u devirlerden 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 Cezerî Kas›m Paﬂalar gibi k›ymetli âlim vezirler, 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› sancaklarda etraflar›na âlim ve edipleri toplam›ﬂlard›.
Edebî hayat, ‹stanbul, Edirne ve Bursa’dan baﬂka, ﬂehzâde sancaklar›nda,
Ba¤dat, Diyarbak›r, Konya ve Rumeli’de
bir ilim merkezi haline gelmiﬂ olan Üsküp ile Yenice-i Vardar’da da geliﬂiyordu.Bunun en önemli sebebi, buralarda
ﬂair ve edipleri himaye eden ﬂahsiyetlerin bulunmalar› idi.Uzunçarﬂ›l›, bu dönemin edip ve ﬂairleri hakk›nda daha
fazla tafsilat vermek suretiyle, belirtilen
dönemdeki eserlerden uzun uzad›ya
bahseder.19 Bu dönemde benzer bir geliﬂme de “Riyaziye” denilen matematik
sahas›nda olmuﬂtur. Nitekim Osmanl›
medreselerinin en alt seviyesi olarak kabul edilen “Haﬂiye-i Tecrid” medreselerinde hesap ve eﬂkâli tesis denilen hendese(geometri) ile kozmografya okutulmakta idi. Ali Kuﬂçu ‹stanbul’a geldi¤i
zaman bu medrese derslerinden baﬂka
ayr› bir kurs açarak riyaziye(matematik)
okutmuﬂtu. Hatta Sinan Paﬂa, Ali Kuﬂçu’dan riyaziye ö¤renmek için talebelerinden Tokat’l› Molla Lütfi’yi göndermiﬂ,
o da Ali Kuﬂçu’dan ö¤rendiklerin hocas›
Sinan Paﬂa’ya ö¤retmiﬂti.Nitekim ﬁakaiki Nu’maniye’de bu konu anlat›ld›ktan
sonra “Mevlânâ Sinan Paﬂa, bu tarikle
ulûm-› riyaziyeyi itmam ve ikmâl eyleyüp” denilerek Sinan Paﬂa’n›n bu sayede
Aral›k 2005

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

matematik ilmini ö¤rendi¤ini, ayr›ca bununla da yetinmeyip Kad›zâde-i Rumi’nin Ça¤mînî ‘ye yazd›¤› ﬂerhe de haﬂiye 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 kalmad›klar› gibi bu iﬂlerle u¤raﬂanlar› himaye
etmekten de geri kalm›yorlard›. Bu ﬂekilde, sa¤l›k hizmetlerine de önem verdiklerini göstermiﬂlerdi.Bu maksatla ülkelerinin d›ﬂ›ndan gelen t›p bilginlerini
de teﬂvik ediyorlard›.
Osmanl› ülkesinde, gerek sivil gerekse
askerî hayatta büyük ra¤bet görerek geliﬂen ilim dallar›ndan biri de t›pt›r. Osmanl› pâdiﬂah ve yöneticilerinin, baﬂka
ülkelerden gelen hekimlere olan iltifatlar› ile onlara sa¤lad›klar› imkânlar ve
özellikle Müslüman hekimlerin yetiﬂip
ço¤almas›na tahsis edilmiﬂ hastahânelerin kurulmas›, t›p ilminin bu ülkede daha bir geliﬂmesine sebep olmuﬂtu.Osmanl› tababetine hem hastane, hem de
t›p medresesi (fakülte) olarak hizmet
eden Bursa Dâru’t-t›bb›, Osmanl› Devletinin 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 sebeple, daha önce kendi imkânlar› ile t›bb›n geliﬂmesine yard›mc› olanlar, bu dönemde bir anlamda devleti de yanlar›nda görmeye baﬂlad›lar.XV. yüzy›l›n ilk senesinde(15 Ramazan 802/12 May›s
1400) Y›ld›r›m Bâyezid taraf›ndan Bursa’da Uluda¤ eteklerinde, havadar ve geniﬂ bir arazide iki katl› olarak inﬂa edilen
hastahânenin geniﬂ bir bahçesi vard›.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
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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 tahsis etmekle de bitmiyordu. Zira buralarda okutulacak dersler, müfredat programlar› ve takip edilecek ö¤retim metodu da önemli idi. Osmanl›’n›n o as›rlardaki anlay›ﬂ›n› ve geliﬂmiﬂli¤ini ortaya
koyabilmek için bir anlamda günümüzün ana okulu ile ilk okulu diyebilece¤imiz, ”S›byân Mektepleri”ne ﬂöyle bir
bakmak yeterli olacakt›r. Fatih Sultan
Mehmed, medrese teﬂkilât›n› kurarken
Eyüp ve Ayasofya’da açt›¤› iki medresede 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 görülmektedir. Matemati¤in, Avrupa’da ders
programlar›na giriﬂ tarihinin 1890 oldu¤unu düﬂünürsek, Osmanl› e¤itim ve
ÇERÇEVE

ö¤retim programlar›n›n ne denli ileri bir
seviyede oldu¤unu daha iyi de¤erlendirebiliriz.22
Bilindi¤i gibi gerçek ilim adam›, toplumun kültürel varl›klar›n› koruyan, yayan
ve onlar› yaﬂatan kimselerin baﬂ›nda gelir. ‹lim adam›, engin bilgisi ve kültürü
ile ister halk,ister belli bilgi birikimine
sahip kimselere sesini duyurabilmelidir.Onun verece¤i mesaj, toplum ve
devlet idaresinin ana ilkelerini belirleyebilmelidir.Böyle bir anlay›ﬂ›n meydana
getirdi¤i hareket sayesindedir ki, as›rlar
boyu, Müslüman Türk devlet gelene¤inde âlime büyük bir de¤er verilmiﬂ, fikir
ve düﬂüncelerine sayg› gösterilmiﬂtir.
Tarihimizde ve özellikle XV ve XVI. as›rlardaki 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› bilmiﬂtir.‹ﬂte bu karﬂ›l›kl› ortak anlay›ﬂ, bir
yanda güçlü devlet adamlar› ortaya ç›kar›rken, bir yandan da kuvvetli ilim adamlar›n› fikir ve kültür hayat›m›za kazand›rm›ﬂt›r.Fikir hayat›m›za damgas›n› vuran
birçok ilim ve din adam› aras›nda en ünlüsü, 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 imkânlar›n› en iyi ﬂekilde ve ilmin hizmetinde kullanarak önemli eserler ortaya
koymuﬂtur.
Osmanl› hükümdarlar›ndan Kanunî Sultan Süleyman’›n, Ebu’s-Suûd Efendi’ye
gösterdi¤i hürmet ve sayg› an›lmaya de¤er.Kanunî döneminin en çok sözü geçen ﬂahsiyetlerinden biri oldu¤u halde
politik iﬂlere kar›ﬂmaktan uzak durmuﬂ21
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tu.Kanunî, zaman zaman onun görüﬂlerine baﬂvurmuﬂ ve u¤urlu olur düﬂüncesiyle Süleymaniye Camii’nin temel atma
törenlerinde, mihrab›n temel taﬂ›n› ona
koydurtmuﬂtur.Kanunî’nin, Niﬂ’ten yaz›p kendisine gönderdi¤i ve “halde haldaﬂ›m, sinde sindaﬂ›m, ahiret karundaﬂ›m, tarik-i hakda yoldaﬂ›m Molla Ebu’s Suûd Efendi hazretlerine….” diye baﬂlayan mektubu, Ebu’s Suûd Efendi’nin,
hükümdar taraf›ndan ne kadar sevilip
say›ld›¤›n› göstermektedir.Kendisine
gösterilen bu sayg› sadece onun ilminden dolay› idi.Bu sayg› ve hürmet sadece pâdiﬂah taraf›ndan de¤il,bütün bir
devlet erkân› ve halk taraf›ndan da gösteriliyordu.Bu arada devlet, onun ilmî
faaliyetlerine yard›mc› olmak için her
türlü kolayl›¤› gösteriyordu.Nitekim 972
(1564-1565) tarihli bir arﬂiv belgesinden(hüküm) anlaﬂ›ld›¤›na göre Rodos
Medresesi müderrisi olan Bedreddin’in,
Ebu’s - Suûd Efendi’nin talebi üzerine
yan›nda tefsir kitabetinde (yaz›m) bulunmak üzere ‹stanbul’a gelmesi gerekti¤i bildirilmektedir.23

Medreselerin Dereceleri
Devlette genel ve ihtisas medreseleri olmak üzere ikiye ayr›lan Osmanl› Medreselerine S›byan Mektebinden sonra gidilirdi. Medreseler, as›l teﬂkilâtlar›n› Fatih
döneminde tamamlad›lar. Osmanl›
medreseleri, müderrislerinin ald›klar›
maaﬂlara (yevmiye) göre derece ve s›n›flara ayr›l›yordu. Müderrisinin yevmiyesi
yirmi akçadan baﬂlayan medreseler, altm›ﬂl› medreselerle sona ererdi. Buna
göre medreseler: Hâﬂiye-i Tecrid, Mif22

tah, K›rkl›, Ellili, Sahn-› Semân ve Altm›ﬂl› 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 Mahalle Mektebi, Mektephane ve Mekteb-i
‹ptidaiye gibi isimler de veriliyordu. Bu
mekteplerde “sabi” denilen beﬂ alt› yaﬂ›ndaki çocuklar okuduklar› için S›byan
Mektebi, hemen her mahallede birer tane bulundu¤undan mahalle mektebi ve
ço¤u taﬂla yap›lan binalar olduklar› için
de taﬂ mektep deniyordu. Osmanl›larda,
bu mektebin hocas›na “ muallim”, yard›mc›s›na da “ kalfa” veya “ halife” denilmekteydi.24
Osmanl› e¤itim sistemi içerisinde özel
alanlara tahsis edilmiﬂ medreseler de
bulunmaktayd›. Osmanl›lar, bu konuda
kendilerinden önceki Müslüman devletlerin isimlendirmesini aynen kulland›rm›ﬂlard›r. Buna göre ihtisas medreseleri, Dârü’l- Kura, Dârü’l - Hadis ve Dârü’t
- T›p olmak üzere üç k›sma ayr›lmaktad›r.
Bunlar›n yan›nda özellikle, XIX. as›rdan
itibaren dönemin gerektirdi¤i ﬂart ve ihtiyaçlara uygun yeni ihtisas medreseleri kurulmaya baﬂland›. Bunlardan Medresetü’l- Kudat, Medresetü’l -Vaizin,
Medresetü’l-Eimme ve’l-Huteba, Medresetü’l-‹rﬂad ve Medresetü’l-Mütehassisin gibi farkl› alanlara hizmet veren
medreseler aç›ld›. Bunlardan baﬂka,
özellikle saray ile askerî personelinin
e¤itimi ile ilgili çeﬂitli isim ve kademelerde medrese ve mektepler de ayr› bir kategoriyi teﬂkil ediyorlard›.
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Medreselerin
Bozulmas›
Osmanl›larda, ilk
medresenin kuruluﬂundan ve bilhassa Fatih Sultan
Mehmed’in Sahn-›
Seman medreselerinden sonra belli bir sistem ve yönetmeli¤e ba¤lanan medrese e¤itimi ile
müderrislik, ufak tefek baz› olaylar bir
tarafa b›rak›lacak olursa güzel ve sistemli 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¤urda harcanan çabalar ile yap›lan teklifler,
fazla tesirli olamad›.25 Medereselerin çöküﬂünü haz›rlayan sebepleri ﬂu ﬂekilde
özetlemek mümkündür:
Nüfus Yo¤unlu¤u: Devletin s›n›rlar›,
kuruluﬂtan itibaren sür’atli bir geniﬂleme gösterirken XVI. asr›n son çeyre¤inden itibaren h›z›n› kaybetmeye baﬂlad›.
Hatta ayn› yüzy›l›n sonlar›na do¤ru tamamen durmaya baﬂlad›. Daha sonra askerî baﬂar›s›zl›klar yüzünden kaybedilen toraklarda yaﬂayan Müslüman nüfusun 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 küçük medreselere s›¤›nmalar›, büyük bir
ö¤renci , y›¤›lmas›na, bu da kalitenin
düﬂmesine sebep oldu. Böylece medreselerde biriken fazla ö¤renci, vakf›n imkânlar›n› zorlamaya baﬂlad›. Bu da zamanla talebe isyanlar›na sebep oldu.
Devletin Di¤er Müesseslerindeki
Bozukluklar: Bilindi¤i gibi Osmanl›
Devlet teﬂkilât›, Anadolu Selçuklu DevAral›k 2005
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leti ile di¤er Müslüman devlet ve beyliklerin tesiriyle teﬂekkül etmiﬂ merkeziyetçi bir teﬂkilat idi. Devaml› geniﬂleyen
topraklar›n merkeze uzak olmas›, buralardaki yönetimin güçleﬂmesine sebep
oldu. Bundan dolay› ülkede zaman zaman eﬂk›yal›k, zorbal›k ve haks›zl›klar
oluyordu. XVI. asr›n sonlar›ndan itibaren idarî ve askerî alanlarda bozulmalar
baﬂlad›. Bu bozulma, adalet mekanizmas› ile t›mar sisteminin de bozulmas›na
sebep olmuﬂtu. Bu bozulma, di¤er müesseselerde oldu¤u gibi ilmiye s›n›f›na
da sirayet etti.
Ulemazâdegân S›n›f›n›n Do¤mas›:
Günümüzdeki devlet görevlilerinde oldu¤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 derdinden kurtarmak ve böylece ilmî çal›ﬂmalar›ndan geri kalmalar›n› önlemek
içindi. Bu yüzden ulema çocuklar›na baz› imtiyazlar tan›nd›. Zamanla istismar
edilen bu durum ilmî seviyenin düﬂmesinde etkili olmuﬂtu.
‹lmiyeye Ait Kanun ve Geleneklerin
Çi¤nenmesi:
Medreselerin gerileme ve hatta çökme sebeplerinden biri
de ilmiye s›n›f›na ait kanun, talimat ve
geleneklerin çi¤nenmesidir. Kanunnâme ve Hatt-› Hümâyunlar’da konu ile ilgili pek çok bilgi vard›r. Bu arada cahil
baz› kimselerin vezirlere intisâbla mans›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›mlarla mesafe alan medreselerin ›slah› veya kendilerine çeki düzen vermeleri bir
türlü sa¤lanam›yordu. Zaman›n teknik
medeniyetini meydana getiren “ yenileﬂAral›k 2005

me ça¤›”n›n gerektirdi¤i ﬂartlara uymak,
de¤il sadece Osmanl› Devleti’nde bütün
bir ‹slâm dünyas›nda mümkün görülmüyordu. Halbuki baﬂlang›çta ilmî geliﬂmeye çok müsait olan ve günümüz üniversitelerinin e¤itim seviyesinde e¤itim ve
ö¤retim veren medreselerin bu durumu
pek çok kimseyi üzmekte idi. Zira medrese, kendisini de¤iﬂen dünya ﬂartlar›na
uyduram›yor, ilim, teknik ve sanatta takip edilen metodlara yabanc› kal›yordu.
‹ﬂte bunun içindir ki , medreselerin d›ﬂ›nda yeni baz› okullar›n aç›lmas› bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle 1184(1770)
y›l›ndaki Çeﬂme Facias›, Osmanl› donanmas›n› yok etmiﬂti. Osmanl›lar aç›s›ndan
bedeli a¤›r olan bu dersten sonra devlet,
art›k bütün kurumlar› ve yap›s› ile kendini yenileme ihtiyac›n› hissediyordu.
Bu yüzden 18 Kas›m 1773’de “ Mühendishane-i Bahri-i Hümayun” ad› ile denizcilikle ilgili bir okul, Kaptan-› Derya
Cezayirli Gazi Hasan Paﬂa’n›n teklifi üzerine aç›ld›. Bu okul, Osmanl›lar›n bat›ya
aç›lan ilk penceresi oldu. ‹lk askeri deniz okulu olan bu kurumda ö¤retim süresi 3 y›l idi. Bundan sonra Mühendishane-i Berri-i Hümayun ad› alt›nda 10 May›s 1796 senesinde Kara kuvvetleri subay› yetiﬂtirmek üzere aç›lan müessesenin e¤itim süresi de 4 y›ld›. Burada zaman›n gerektirdi¤i hesap ve geometri
konular›, tarih, co¤rafya, askerî e¤itim,
astronomi, Arapça ve Frans›zca gibi
dersler okutuluyordu. Daha sonra benzer 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.
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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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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.
Tanzimat Ferman› sonras› tüm Osmanl›
devlet kurumlar› gibi, e¤itim kurumlar›nda da önemli de¤iﬂiklikler ve yenilikler yaﬂanm›ﬂt›. II. Abdülhamit döneminde e¤itimin "nitelik ve nicelik" yönündeki geliﬂimi, bu konuda araﬂt›rma yapan
yerli ve yabanc› uzmanlarca, takdirin
ötesinde hayranl›kla ifade edilmektedir.1869'da ç›kar›lm›ﬂ olan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, daha çok II. Abdülhamit döneminde uygulama alan›na
konmuﬂ ve bu dönemde eksiklikleri de
yeni düzenlemelerle giderilen nizamname, Türk e¤itim sisteminin temelini
oluﬂturmuﬂtur. Klasik s›byan mektebi ve
medreselerin yan›nda; ibtidai, rüﬂtiye,
idadi(ilkokul, ortaokul ve lise) mekteplerinin de, kuruluﬂlar›n› tamamlayarak
II. Abdülhamit döneminde; öncesi ve
sonras› ile k›yaslanmayacak derecede
yayg›nlaﬂt›¤› görülmektedir.1869 Maarifi Umumiye Nizamnamesine göre, s›byan
mekteplerinin ö¤retim süresi dört y›ld›r.
Erkek çocuklar›n 6-10, k›z çocuklar›n 711 yaﬂ aras›nda bu okullara devam etmesi zorunluydu. Çocuklar bilgi seviyesine
göre s›n›flara ayr›lm›ﬂt›. Fakir ve kimsesiz çocuklar için yat›l› okullarda aç›lm›ﬂt›. S›byan mekteplerinde Elif ba, Kur'an› Kerim, Tecvid, ‹lmihal, Ahlaka Dair Kitaplar, Yaz› Talimi, Hesap, Osmanl› Tarihi, Osmanl› Co¤rafyas›, Faydal› Bilgiler
vb. dersler okutuluyordu. Ö¤retmenle24

rin yetenekli olmas›na dikkat edilmek- özel e¤itimine yönelik liseler kurulmateydi. Ö¤retmenlerin teftiﬂi için "Müfet- s›ndan çok, halk çocuklar›na -hiç olmaztiﬂlik" kurumu oluﬂturulmuﬂtu. 1875'de sa- Türkçe okuyup-yazma ve dört iﬂlemi
Hükümet ilginç bir ad›m atarak; 35 mad- ö¤retecek kadar e¤itim verecek ibtidai
delik bir talimatname ile ‹stanbul'da s›b- mektepler (ilkokullar) kurmak, e¤itimi
yan mekteplerinin yönetimini bu mek- yayg›nlaﬂt›rma siyasetine daha uygunteplerin bulundu¤u mahallelerin halk›n- dur."
dan oluﬂan "Ö¤retim Meclislerine" b›rakm›ﬂt›. Ama bunu uygulaE¤itime özel önem veren II. Abdülhamit,
mak da ancak II. Abdülhamit döneminde gerçekleﬂtirilebilmiﬂti. 23 Nisan 1880'de, bugünkü "Haydi K›zlar
‹stanbul bu dönemde e¤itim aç›- Okula" kampanyas›na benzer bir kams›ndan biraz daha geliﬂmiﬂlik yaﬂarken, özellikle Anadolu ve Ru- panya baﬂlatm›ﬂ ve hükümet, açt›¤› k›z
meli'de bat›l› misyonerlerin gayr-i sanayi mekteplerine giden ö¤rencilere
Müslim çocuklar›na yönelik olarak açt›klar› "kolejlere" karﬂ›l›k; ayda 6 ile 36 kuruﬂ aras›nda de¤iﬂen paOsmanl› mektepleri yetersizdi. Bu ra yard›m› yaparak, ö¤renci bulmaya çayüzden Müslüman unsur cehalet
l›ﬂm›ﬂt›. Bu kampanya, ö¤renci say›lar›
içinde yüzmekteydi.

3-5'i geçmeyen k›z sanayi okullar›n›

II. Abdülhamit'in ilk y›llar›nda,
olumlu yönde etkilemiﬂ ve ö¤rencilerin
1882'de O'na sunulan bir raporda,
bu durum ﬂöyle anlat›lmaktayd›: say›lar› yüzlü rakamlar› geçmiﬂti.
"Memlekette e¤itim aç›s›ndan en
geri olan Müslüman halkt›r. Köy ve nahi- Bu rapor II. Abdülhamit'in bu konuda
yelerde Kur'an-› Kerimi biraz heceleye- baﬂlatt›¤› e¤itim hamlesine de çok uybilecek bir adam baya¤› âlim say›lmakta- gundu. Hem padiﬂah›n Hazine-i Hasd›r. Bu durum memleket ticaret ve ser- sa's›ndan bizzat verdi¤i paralar, hem de
vetini gayr-› Müslimlerin eline geçmesi- Müslüman halk›n mali katk›lar›yla süratne ve böylece Müslüman halk›n mahru- le yeni okul yapma faaliyetleri baﬂlat›lmiyetine sebep olmaktad›r. Bu sebeple m›ﬂt›. Özellikle Müslüman ailelerin yaﬂavilayetlerde yaln›z zengin çocuklar›n›n d›¤› mahalli birimlerde okullar yap›l›yorÇERÇEVE
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du. Böylece bir yandan Müslüman çocuklar bat›l› misyonerlerin açt›¤› e¤itim
kurumlar›na gitmekten men edilirlerken, di¤er yandan Osmanl› mekteplerine gayr-› Müslim çocuklar da kabul edilip, onlara "Osmanl›l›k" ﬂuuru verilmeye
çal›ﬂ›l›yordu. Bu aktif faaliyet istatistiklere 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 sonunda 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 yükselmiﬂti. Sadece ‹stanbul'da dokuz y›lda ibtidai mektep say›s› 3'ten 44'e ç›km›ﬂ, bir
baﬂka ifadeyle 41 yeni okul aç›lm›ﬂt›. ‹spanyol müzikolog Esmeralda Cervantes'in 1893'de Chicago Kad›nlar Kongresine sundu¤u rapora göre bu y›llarda ‹stanbul'da 4385 ö¤rencili ve 130 ö¤retmenli 65 ibtidai mektep vard›. 19061907 ö¤retim y›l›nda ‹stanbul'daki ibtidai 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›lm›ﬂt›. II. Abdülhamit yönetimi Osmanl›
ülkesinin bütününde "her vilayete en az
yüz ibtidai" açmak üzere 1887'de harekete geçmiﬂti. Bu faaliyetlerin sonucu
olarak 1892-1893 ö¤retim y›l›nda; Osmanl› 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 eklenmiﬂti. 1905-1906 ö¤retim y›l›nda; devlete ait 3388'i erkek, 304'ü k›z 3621'i karma olmak üzere 7313 ibtidai mektep vard›. Ayr›ca, 148'i erkek, 36's› k›z ve 567'si
karma 2084 özel ibtidai mektebi de eklersek say› 9394'e ulaﬂmaktad›r. Bu say›,
II. Abdülhamit'in tahtan indirildi¤i 1909
y›l›na kadar muhtemelen 10.000'leri çoktan aﬂm›ﬂt›. 1906'da 304'ü resmi ve 36's›
özel olmak üzere 340 k›z ibtidai mektebinin var olmas› dikkatleri çekmektedir.
Aral›k 2005

Rüﬂtiye Ata¤›
Osmanl› ülkesinde ilk rüﬂtiye 1838'de
aç›lm›ﬂt›. 1852'de ‹stanbul'da aç›lan rüﬂtiye 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› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›.1868'de çeﬂitli vilayetlerde
31 yeni rüﬂtiye aç›lm›ﬂt›. 1869'da ‹stanbul'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› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›. II. Abdülhamit döneminde yeni rüﬂtiyeler açmak için büyük bir
atak baﬂlat›lm›ﬂt›. 1876 sonunda, 19.330
ö¤rencili 423 rüﬂtiye faaliyet göstermekteydi. ‹stanbul'da 268 ö¤rencili 31 rüﬂtiye vard›. 1883'e gelindi¤inde rüﬂtiye say›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 ortaokullara muadil(denk) kabul edilen rüﬂtiyelerde e¤itim süresi 4 y›ld›. 1867'den
sonra bu okullara, Türkçe baraj imtihan›n› vermek ﬂart›yla gayr-› Müslim ö¤ÇERÇEVE

renciler de kabul edilmeye baﬂland›. Bu
okullarda; Kur'an-› Kerim, Akâid, Yaz›,
Arapça, Farsça, Hesap, Hendese(Geometri), Osmanl› tarihi ve Osmanl› co¤rafyas› okutuluyordu. II.Abdülhamit döneminde; rüﬂtiye ders programlar› yeniden düzenlenmiﬂtir. Bu dönemde rüﬂtiyelere ilk kez yabanc› dil(Frans›zca) dersi konmuﬂtur. Bu okullarda okutulan
dersler; Arapça, Farsça, Frans›zca, Tercüme, Hesap, Cebir, Hendese, Usul-ü
Defteri(Muhasebe), Osmanl› Tarihi, Osmanl› Co¤rafyas›, Avrupa Co¤rafyas›,
Fezleke, , ‹lmihal, Hat, Gülistan, ‹mlâ,
‹nﬂâ, K›râat ve Kavâid'di. Dersler yo¤un
olmakla birlikte, ö¤retmen bulmakta yaﬂanan 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 durum 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› erkek ö¤retmenler verecekti. Okul binalar› dar ve pencereleri kafesliydi. Okulun
program› da, Osmanl› toplumunun kad›ndan beklentisi do¤rultusunda düzenlenmiﬂti. 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 çocuklar›n›n okutulmas›n› sa¤lamak amac›yla yay›nlad›¤› gazete ilan›nda ﬂöyle
duyuruyordu: "Okumak ve yazmak kad›n ve erkek için elzemdir. Geçinmek
için a¤›r iﬂler gören erkeklerin, ev iﬂlerinde rahat etmeleri ancak kad›nlar›n da
din ve dünyalar›n› bilerek, kocalar›n›n
emirlerine itaat etmeleri, istemediklerini yapmamalar› ve iffetlerini koruyup,
kanaat ehli olmalar›yla mümkündür."
Devlet 1862 y›l›nda da, devletin resmi
yay›n organ› Takvim-i Vek'ayi gazetesinde verdi¤i ilanlarla velileri k›z çocuklar›25
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n› okula göndermek için özendirmeye
devam etmiﬂtir. Bu ilanlarda özellikle
"Tâife-i nisvan›n(kad›nlar›n) din ve dünyalar›n› ö¤renmek için ana-babalar› taraf›ndan okula gönderilmeleri" teﬂvik ve
telkin ediliyordu.
II.Abdülhamit döneminde, k›z rüﬂtiyelerinin aç›lmas›na çok önem verilmiﬂtir.
1893'de, ‹spanyol müzikolog Esmeralda
Cervantes'in Chicago Kad›nlar Kongresinde sundu¤u bildiriye göre, ‹stanbul'da devlete ait, 958 ö¤rencili, 56 ö¤retmenli 14 k›z rüﬂtiyesi vard›r. 1898'de
bu okullardan Aksaray K›z Rüﬂtiyesi'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 gösteriyor 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 say›s›n›n iki kat›n› aﬂt›¤›n› çok rahatl›kla
söyleyebiliriz.1909'da ‹stanbul'da erkeklere ait 18 rüﬂtiyeye karﬂ›l›k, k›zlara ait
15 rüﬂtiye vard›. 15 rüﬂtiyede de karma
e¤itim veriliyordu. Devlete ait Sultanahmet, Kocamustafapaﬂa, Molla Gürani,
Fatih, Küçükmustafapaﬂa, Eyüp, Kandilli, Beﬂiktaﬂ, Mirgün, Üsküdar, Atlamataﬂ›, Kad›köy, Makriköy(Bak›rköy) Rüﬂtiyeleri ile K›z Sanayi ve Dersaadet K›z Sanayi mekteplerinin rüﬂtiye k›s›mlar› faaldir. Ayr›ca 9 adet de özel k›z rüﬂtiyesi
vard›: Ca¤alo¤lu ‹ttihat ve Terakki, Bak›rköy ‹ttihat ve Terakki, Ayasofya K›z
Sanayi, ﬁehzadebaﬂ› K›z Sanayi Membay› Füyuzat-› Osmani(Bozdo¤an Keme26

rinde), Aksaray Hayriye-i Sanayi-i Nefise,
Fatih Gülzar-› Vatan, Üsküdar Osmanl›
‹nas Mektebi, Çengelköy Bedia-y› Meﬂrutiyet rüﬂtiyeleriSadece ‹stanbul'da de¤il II.Abdülhamit döneminde Anadolu
ve Rumeli'de de k›z rüﬂtiyeleri yayg›laﬂm›ﬂt›.1906-1907 ö¤retim y›l›nda 15'i ‹stanbul'da olmak üzere, Osmanl› ülkesinde 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 Serfice'de birer adedi ise K›rklareli, Dedea¤aç, Tekirda¤, Üsküp, Senice, Manast›r,
‹lbasan, Yanya, Preveze, Ba¤dat, Beyrut,
Akka, Lazkiye, ﬁam, Musul, Kerkük, Bingazi, Rodos, Sak›z, Limni, Adana, Mersin, 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 tamam› 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 biliyoruz. 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 yetiﬂmesine 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 han›mlar iki y›ll›k bir e¤itimden sonra Osmanl› 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 ebelik 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(ebelik) Mektebi açmak için inﬂaat faaliyeti
ÇERÇEVE

baﬂlat›lm›ﬂsa da inﬂaat tamamlanamam›ﬂt›. Ebelik Mektebi 1885'e kadar T›bbiye Mektebi içinde faaliyetlerini sürdürmüﬂ; 1885'te Fenni Kabila(ebelik) Hastanesi inﬂa için II.Abdülhamit yönetimi
taraf›ndan Dahiliye Nezareti Bütçesinden 4.800 lira ödenek ayr›lm›ﬂt›. Ancak
"harici meseleler ve mühim gaileler" sebebiyle inﬂaat gerçekleﬂememiﬂti.
1895'de Ebelik Mektebi'nin ders program› modern ebeli¤e uygun hale getirilmeye 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¤rencilere, sezaryen, vücut organlar›n›n görevleri, 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 nakledilince, Kad›rga'da boﬂ kalan binada
Do¤umevi ile birlikte Ebelik Mektebi de
müstakil olarak faaliyetlerini sürdürebilme imkân›na kavuﬂmuﬂlard›. Bu mektebi açarak günümüzdeki ebelik mekteplerinin temelini de II.Abdülhamit atm›ﬂt›. Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi'ndeki belgelere göre II.Abdülhamit döneminde
sadece ‹stanbul'da de¤il Osmanl› ülkesinin 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 hemﬂirelik e¤itimi ile de; hemﬂire olan binlerce kad›n›m›z Balkan Savaﬂlar›, I.Dünya Savaﬂ› ve ‹stiklal Savaﬂ›'nda yüz binlerce Türk'ün yaras›n› sarm›ﬂ ve yüz binlerce 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 Reisi olduktan sonra; 1869'da eski ve metAral›k 2005
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ruk Baruthane binas›nda; Tophane-i
Amire'nin idaresinde bulunan Yedikule'deki fabrikalarda çal›ﬂarak, Türk ordusuna sarg› bezi haz›rlamak ve çamaﬂ›r
dikmek üzere bir k›z sanayi mektebi açt›rm›ﬂt›r. Ancak bu mektep; okuma-yazma ö¤retmekten çok; iﬂ yapt›rmaya ve
meslek ö¤retmeye yönelikti. ‹lk ciddi
k›z sanayi mektepleri II. Abdülhamit döneminde yap›lm›ﬂt›. 1878'de Üsküdar'da, 1879'da Aksaray ve Ca¤alo¤lu'nda üç yeni k›z sanayi mektebi aç›lm›ﬂt›r. Bunlardan ilk ikisi yat›l›, üçüncüsü ise gündüzlü idi. Yeni mektepler öncekinden farkl› olarak; ö¤rencilere iﬂçilik ve ustal›k ö¤retmekten çok, kendi ihtiyaçlar›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 olmalar›" için aç›lan bu mekteplerin ö¤retim
süresi beﬂ y›ld›. Ders program› hem hüner(sanat), hem de bilgi ö¤retmeye yönelikti. Birinci s›n›fta bilgiye yönelik yeni 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; Muhtasar Kavaid-i Osmaniye, ‹mla ve Muhtasar
‹lmi Hesapla birlikte Kanevçe, Biçim ve
Resim dersleri okutuluyordu. Dördüncü
s›n›fta; Muhtasar Tarih ve Co¤rafya, Malumat-› 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, Yazma ve Süzeni dersleri veriliyordu. Dördüncü ve beﬂinci s›n›flarda ise seçmeli
olarak Piyano ve Musiki dersleri konmuﬂtu.
Aral›k 2005

‹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 civar›nda aç›lan özel k›z sanayi mektebi yeterli 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 kalm›ﬂt›. Yedikule'de bulunan, Mithat Paﬂa'n›n kurdu¤u Yedikule k›z sanayi mektebi de, hem yeterli ö¤renci bulunamad›¤›ndan, hem de e¤itimi yetersiz oldu¤undan 17 y›l sonra 1886'da kapanm›ﬂ
ve ö¤rencileri di¤er k›z sanayi mekteplerine verilmiﬂti. II. Abdülhamit, bu durum karﬂ›s›nda; 23 Nisan 1880'de, bugünkü "Haydi K›zlar Okula" kampanyas›na benzer bir kampanya açm›ﬂ ve Vakit
gazetesinde görülen bir ilandan da anlaﬂ›laca¤› üzere, Hükümet; açt›¤› k›z sanayi mekteplerine giden ö¤rencilere ayda
6 ile 36 kuruﬂ aras›nda de¤iﬂen para yard›m› yaparak ö¤renci bulmaya çal›ﬂm›ﬂt›.
Bu kampanya çok olumlu sonuçlanm›ﬂt›. ‹leride okullarla ilgili verece¤imiz bilgilerden de anlaﬂ›laca¤› gibi, bu kampanya; ö¤renci say›lar› 3-5'i geçmeyen
k›z sanayi okullar›n› çok olumlu etkilemiﬂ ve ö¤rencilerin say›lar› yüzlü rakamlar› geçmiﬂti. 1884'deki yeni nizamname
ile de, bu konuda önemli ad›mlar atm›ﬂt›. K›z sanayi mekteplerinin yat›l› k›sm›na sadece yetimler al›nm›ﬂ, bunlar mektepte yedirilmiﬂ, içirilmiﬂ ve yat›r›lm›ﬂt›.
Gündüzlü talebeler aras›ndan fakir olanlara 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› verilecekti. Ayr›ca tüm ö¤rencilere birinci s›ÇERÇEVE

n›fta günlük 20 paradan baﬂlamak ve beﬂinci 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 yat›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 program›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, Geometri, Ulum-u Diniye Kitabet, Hal› ve
Bez Dokumac›l›¤› gibi yeni dersler de
konmuﬂtu. Ca¤alo¤lu K›z Sanayi Mektebi, 1879'da Tunuslu Mahmut Paﬂa'n›n
Sultanahmet'teki kona¤›nda faaliyete
baﬂlam›ﬂt›. 1891'de Vezneciler karﬂ›s›ndaki K›rm›z› Kona¤a nakledilmiﬂ ve oradan 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 muntazam bir haldeydi. Okulda büyük bir intizam vard›. Avrupa usulü el sanatlar› yan›nda klasik Türk el iﬂleri ve süsleme sanatlar› da ö¤retiliyordu. Resim ve Piyano
dersleri verilmesi de O'nun dikkatini çeken bir baﬂka konuydu. 1900 Maarif Salnamesine 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 Enstitüsü ad›yla e¤itim tarihimizde önemli
bir yere sahip olmuﬂtur. Aksaray K›z Sanayi Mektebi ile ilgili fazla bilgi bulunmamaktad›r. Bu mektebin 1879'da Aksaray'da aç›ld›¤›n›, 1893'de Matmazel Henli yönetiminde büyük bir intizam
içinde e¤itimini sürdürdü¤ünü,
Suphi Paﬂa'n›n bu kuruma; hem bina tahsis edip, hem de maddi yard›mda bulundu¤unu, 9 ö¤retmeni
ve 130 gündüzlü ö¤rencisi oldu¤unu biliyoruz. 1900 Maarif Salnamesine göre okulun gündüzlü ö¤renci say›s› 156'ya ç›km›ﬂt›r.
Üsküdar K›z Sanayi Mektebi
1878'de Ahmet Vefik Paﬂa taraf›ndan 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 dönüﬂtürülmüﬂtür. Okulda ö¤leye
kadar rüﬂtiyeye benzer bir ders
program› ile bilim ve bilgiye yönelik dersler okutulurken, ö¤leden sonra atölyelerde sanat dersleri yap›l›yor ve el iﬂleri ö¤retiliyordu. 1893'de Esmeralda Cervantes'e göre mektebi Halet Paﬂa'n›n K›z› Muhsine Han›m yönetiyor, okul 9 ö¤retmeni ve 150
ö¤rencisiyle baﬂar›l› bir e¤itim
veriyordu. Sultan II. Abdülhamit
bu mektebe büyük bir ilgi göstermiﬂ, mektebi himayesine alm›ﬂ, ö¤rencilerin yemek ve elbise paralar› yan›nda çeyiz masraflar›n› da karﬂ›lam›ﬂt›. Okul II. Meﬂrutiyet döneminde, Üsküdar K›z Sultanisi ad›yla, hem lise
hem de sanayi mektebi olarak faaliyetlerini sürdürmüﬂ, Cumhuriyet y›llar›nda ise Üsküdar K›z Sanat Enstitüsü
ad›yla e¤itim tarihimizde iz b›rakm›ﬂt›r.
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K›z Ö¤retmen Okullar›
K›z rüﬂtiyelerinin aç›lmas› han›m ö¤retmenlerinin de gereklili¤ini gündeme getirmiﬂti. Bu okullar›n ilk y›llar›nda yeterli 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 ibtidailer, hem de rüﬂtiyeler için ö¤retmen
yetiﬂtirilecekti. S›byan ve ibtidai ö¤retmenleri rüﬂtiyeden sonra 2 y›l, rüﬂtiye
ö¤retmenleri ise 3 y›l okuyacaklard›. 2
ÇERÇEVE

y›l okuyan ö¤retmen adaylar›na ayl›k 30,
3 y›l okuyanlara ayl›k 60 kuruﬂ maaﬂ veriliyordu. Adaylar mezun olduktan sonra
‹stanbul ya da taﬂradaki k›z okullar›nda
zorunlu hizmete gitmeyi kabul etmiﬂlerdi.
‹lkokul ö¤retmeni adaylar›na Ulum-u
Diniye, Kavaid-i Lisan› Osmani, Kitabet,
Usul-ü Talim, Risale-i Ahlak,
Hesap, Muhasebe, Osmanl› Tarihi ve Co¤rafyas›, Faydal› Bilgiler, Musiki, Dikiﬂ ve Nak›ﬂ dersleri okutuluyordu. Ortaokul
ö¤retmeni adaylar›na buna ek
olarak; Arapça, Farsça, Matematik vb. dersler okutuluyordu. Okulun aç›l›ﬂ çal›ﬂmas›
Ekim 1869'da baﬂlad›. Bu
amaçla Sultanahmet'te Yerebatan Sarn›c› civar›nda bir ahﬂap
konak kiralanm›ﬂ, bir kap›c› ve
bir hizmetli tutulmuﬂtu. 8 ﬁubat 1870'de okula ö¤renci almak 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¤renmenin kad›n erkek her Müslüman'a farz oldu¤u" Hadis-i ﬁerif'ini hat›rlatarak k›zlar›n e¤itim ve ö¤retiminin ne derece
önemli oldu¤una vurgu yapm›ﬂt›. K›zlar›n e¤itim ve ö¤retimlerinin önünde hiçbir engelin kalmad›¤›n söyleyen Safvet
Paﬂa'ya göre yaﬂlar› 10'u geçen k›zlar
mahremiyet nedeniyle erkek ö¤retmenler yerine kendi hemcinslerinden ders
al›rlarsa okullara daha fazla ilgi duyacaklard›.K›z Ö¤retmen Okulu'nun ö¤renci
say›s› ilk y›l 50, 1871-1872 ö¤retim y›l›nda ise 45'ti. Ayn› y›l okulda biri MüslüAral›k 2005
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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›ﬂamad›¤›n› göstermektedir. II. Abdülhamit
döneminde ise okul; nitelik ve nicelik
bak›m›ndan büyük bir geliﬂme göstermiﬂti.1877'de okul program› yeniden
gözden geçirilerek makine vb. yeni dersler konmuﬂtu.
1878'de okulun ilk müdürü Emin Efendi
görevden al›nm›ﬂ, yerine vekâleten ‹smail Efendi atanm›ﬂt›.93 Harbi okulu da
olumsuz etkilemiﬂ, 1879-1880 ö¤retim
y›l›nda okul Ca¤alo¤lu'na taﬂ›nm›ﬂt›. Ayn› ö¤retim y›l›nda okulda piyano dersleri verilmeye baﬂlanm›ﬂt›. 1880-1881 ö¤retim y›l›nda ‹smail Efendinin yerine Abdullah 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 seçilecekti. 1882-1883'de s›byan ﬂubesindeki
4 ö¤retmenin hepsi, rüﬂtiye ﬂubesindeki

7 ö¤retmenin 3'ü han›md›. Bu ö¤retmenler sadece pratik derslere de¤il, teorik 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¤retmene karﬂ›l›k 18 kad›n ö¤retmen bulunuyordu.1880'den sonra okulun ö¤renci 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 Muallimata olan hayranl›¤›n› belirtir: "Refika

Han›m'›n yönetiminde olan Dar-ül Muallimat 22 seneden beri e¤itim faaliyetlerini sürdürmekte olup 190 gündüzlü talebesi ve 20 ö¤retmeni bulunmaktad›r.
Burada resim ve piyano bile ö¤retilmektedir. 4 sene Türkçe tahsil olunduktan
sonra ö¤rencilere diploma verilmektedir. Bu diplomaya sahip olan han›mlar,
Osmanl› Evlerinde yahut vilayetlerdeki
k›z mekteplerinde ö¤retmenlik yap›yorlar. Dar-ül muallimat ücretsizdir.
Okulda tam bir intizam vard›. Okul müdiresi, erbab-› malumat ve zekadan bir
ham›md›r. Frans›zca, Almanca, ‹ngilizce,
Rumca, Ermenice ve Türkçe dillerini biliyor. 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 idaresi ve Sa¤l›¤› Koruma dersleri ile ö¤retmen adaylar› takviye edilmiﬂti. Okul görevine II.Meﬂrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde de baﬂar›l› bir ﬂekilde devam etmiﬂtir.
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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.
‹sminden hareketle kahvehane, ‘Kahve
evi’ anlam›na gelmektedir, ancak ilk ortaya ç›kt›¤› tarihten itibaren sosyal ve
kültürel iliﬂkileri ﬂekillendiren ve toplumun geçirdi¤i toplumsal dönüﬂümleri
yans›tan bir kamusal mekân olagelmiﬂtir. Kahvehane tipi mekânlar›n ilk örnekleri XVI.
yüzy›l›n baﬂlar›nda Ortado¤u’nun büyük kentlerinde Mekke, Kahire ve
ﬁam’da ortaya ç›km›ﬂ,
yüzy›l›n ortalar›nda ise ‹stanbul’a gelmiﬂtir.1 Ancak, kahvehanenin yayg›nlaﬂmas› ‹stanbul’a gelmesiyle gerçekleﬂmiﬂtir.
Tarihçi Peçevi’ye göre, ilk
kahvehaneleri Halep’li
Hakem ad›nda bir tüccar
ile ﬁaml› ﬁems ad›nda bir
efendi, ‹stanbul Tahtakale’de, 1554 tarihinde açt›lar.2 Kahve sat›lan/tüketilen bir yer olarak kurulan kahvehane, k›sa zaman içerisinde, bir tüketim mekân›ndan ziyade gündelik hayat›n tecrübe edildi¤i bir mekân haline
geldi.
K›sa zaman içerisinde kahvehane say›s›
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h›zla artt›, kahve içmek ve sohbet etmek nelerin say›s› günden güne artmaya deamac›yla buralarda toplanan çeﬂitli ke- vam etti. Kanuni Sultan Süleyman’›n hüsimlerden ve de¤iﬂik kültür seviyelerin- kümdarl›¤›n›n son dönemlerinde ‹standen insanlar, çok h›zl› geliﬂen bir kültü- bul’da elli kahvehane bulundu¤u belirtirel birikim ortam›, sosyalleﬂme
mekân›, siyasi iktidar karﬂ›s›nda Kahvehanelerin okuma mekân› olarak
seslerini duyurabilhizmet vermesi ve k›raathane olarak addikleri bir kamusall›k meydana getirdi- land›r›lmas›, Tanzimat sonras› döneme
ler. Ancak, Osmanl› rastlar. Bu dönemde Avrupa’daki kulüp
geleneksel toplum ve okuma salonlar›nda oldu¤u gibi, baz›
kültürünü ﬂekillenkahvehaneler, müﬂterilerin çeﬂitli konudiren saray, medrese, cami d›ﬂ›nda, “si- lardaki bilgi ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›
vil” bir anlay›ﬂla orta- maksad›yla, bünyelerinde gazete, dergi
ya ç›kan kahvehane, gibi süreli yay›nlar›n bulundu¤u ve çeXVI. ve XVII. yüzy›lﬂitli geleneksel sahne sanatlar›n›n icra
lar›n ‹stanbul’unda,
pek s›k rastlanma- edildi¤i kültür mekânlar›na dönüﬂtü.
yan bir tepkiyle karﬂ›laﬂt›. ‘Miskinlerin buluﬂ- lirken, bu say›, XVI. yüzy›l›n sonunda alma mekân› ve fitne yuvas›’ t› yüze ulaﬂt›.3 XIX. yüzy›l›n baﬂlar›nda
olarak görülen kahvehane, baﬂta iktidar ise 2.500’lere kadar ç›kt›.4 Hem say› olaolmak üzere toplumun çeﬂitli kesimleri- rak hem de itibar olarak kahvehanelerin
nin tepkisini çekti. Otorite, ilk baﬂta önemi artt›. Kahvehane zaman içerisin‘tehlikeyi’ önlemek için kahvehaneleri de mevcut kültürel ve toplumsal hayat›n
toptan kapatma, sonras›nda ise yekdi- içerisine dâhil olmay› baﬂard›, kültürün
¤erlerine ‘ibret olsun’ bab›nda tek tek üretildi¤i ve tüketildi¤i bir mekân haline
baz› kahvehaneleri kapatarak bir tür y›l- geldi, birçok de¤iﬂikliklere u¤rayarak had›rma siyaseti takip etti. Ancak kahveha- yatiyetini devam ettirdi. ‹lk baﬂlarda
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marjinal bir yenilik olarak görülen kahvehane, çok geçmeden normalleﬂti ve
toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan merkezi bir konuma geldi.5

Bir ‘Okuma Evi’ Olarak
Kahvehaneler
Yaz›l› kültürün yayg›n olmad›¤›, modernleﬂme 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 vermiﬂlerdir. Nitekim, Tarihçi Peçevi’ye göre,
“Ayd›n s›n›f›ndan iyi yaﬂamay› seven kimi insanlar, kahvehanelerin her birinde
yirmi ya da otuz kiﬂilik gruplar hâlinde
toplanabiliyorlard›. Kimileri adâb-› muaﬂeret 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 Muhammediye, Battalname ve Hamzanâme gibi dinî muhteval› destan›ms› kitaplar›n okunmas› bir gelenek hâline gelmiﬂti. Umuma okunan bu destans› hikâyelerin yan›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 günümüzdeki sinema ve televizyonun yerini tutabilecek olan Karagöz ve meddah gösterilerinin ve aﬂ›k performanslar›n sunuldu¤u en önemli mekand›. Özellikle âﬂ›k
ve meddah kahvehanelerinde, sanat icra
ediciler, bir taraftan kahvehane müdavimlerini e¤lendirirken, di¤er taraftan
da onlara bir kültürel birikimi aktar›rlard›. Bu e¤itici rollerinden dolay› bir benzetme yoluyla kahvehaneler, “mekteb-i
irfan” hatta daha Farsi gelenekte ‘medresetü’l ulema’ olarak adland›r›lm›ﬂt›r.
Kahvehanelerin okuma mekân› olarak
hizmet vermesi ve k›raathane olarak adAral›k 2005

land›r›lmas› Tanzimat sonras›
döneme rastlar. Bu dönemde
Avrupa’daki kulüp ve okuma
salonlar›nda oldu¤u gibi, baz›
kahvehaneler, müﬂterilerin çeﬂitli konulardaki bilgi ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› maksad›yla,
bünyelerinde gazete, dergi gibi
süreli yay›nlar›n bulundu¤u ve
çeﬂitli geleneksel sahne sanatlar›n›n icra edildi¤i kültür mekânlar›na dönüﬂtü.
Tanzimat sonras› dönemde k›raathanelerin aç›lmaya baﬂlamas› ve yayg›nlaﬂmas›, biraz da devrin ﬂartlar›yla ilgilidir. Nitekim bu dönemde gazete ve dergi yay›mc›l›¤› baﬂlam›ﬂ ve kitap bas›m› da artm›ﬂt›r. Ancak bu yay›n organlar›n›n ﬂehir
içerisinde sadece belli yerlerde sat›lmas›, gündelik okuma al›ﬂkanl›¤›n›n hane
ölçe¤ine kadar yayg›nlaﬂmas›n› engellemiﬂ, 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, Divanyolu üzerinde 1857’de aç›lan Sarafim K›raathanesi’dir. Buras› müﬂterileri için ilk
defa gazete ve dergi bulunduran, sonralar› kitap da satan bir kahvehaneydi. Ramazan gecelerinde ise Sarafim K›raathanesi, edebî tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› bir salon olurdu. Nam›k Kemal, Ahmet Muhtar Paﬂa, Süleyman Paﬂa, Ahmet Rasim,
Halit Ziya gibi yazarlar burada toplan›r,
edebiyattan matemati¤e, ﬂiirden siyasete ve sosyolojiye kadar her ﬂeyden bahsederlerdi.7 A. Adnan Ad›var, burada tavla, dama, iskambil gibi oyunlar›n yasak
oldu¤unu, bütün neﬂriyat›n al›nd›¤›n›,
k›raathanenin özel bir kitapl›¤› bulundu¤unu, münevverlerin sanki bir kütüphanedeymiﬂ gibi buradan faydaland›klar›n›
belirtir.
Sarafim K›raathanesi’nin üstlendi¤i e¤itimsel ve kültürel iﬂlevi daha kapsaml›
bir çerçeveye oturtan ikinci önemli giriﬂim ise 1860’l› y›llar›n baﬂ›nda Münif
ÇERÇEVE

Bey’in kurdu¤u bir tür akademi olan Cemiyet-i ‹lmiyye-i Osmaniyye’nin merkezinde aç›lan k›raathanedir. Burada kitaplar›n ve gazetelerin pahal› oldu¤u düﬂüncesinden yola ç›k›larak, müﬂterilere,
Türkçe, Frans›zca, Rumca, ‹ngilizce vs.
çeﬂitli dillerden gazeteler de sunulmaktayd›. Ayr›ca ‹ngilizce ve Frans›zca kurslar› da veriliyordu. Ancak bu mekân, yaln›zca cemiyetin e¤itim faaliyetlerine yönelik olarak düzenlenmiﬂ ve s›n›rl› say›da müﬂteriye hizmet vermiﬂtir.8
1900’lü y›llara do¤ru en tan›nm›ﬂ k›raathane ise, ﬁehzadebaﬂ›’ndaki Fevziye K›raathanesidir. Burada dergi ve gazete
okuman›n yan›nda, musiki icralar› dinlenir, kukla ve tiyatro gösterileri izlenir ve
çeﬂitli konuﬂmalar takip edilirdi. Hatta
yüzy›l›n sonunda ‹stanbul’daki ilk sinema gösterisi burada yap›ld› ve dünya savaﬂ›n›n arefesinde ilk sinema burada
aç›ld›.
‹stanbul’daki k›raathaneler, Sarafim çizgisi üzerinden kendi geleneklerini oluﬂturmuﬂtur. Özellikle ﬁehzadebaﬂ› Direkleraras›’ndaki Fevziye K›raathanesi, Divanyolu’ndaki Arif’in K›raathanesi, Nuriosmaniye’deki Letafet K›raathanesi bu gelene¤in en önemli parçalar›d›r. K›raathaneler, ‹stanbul’da ço¤unlukla Sultanahmet’ten Aksaray’a uzanan
ana caddede yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Bu bölgenin sosyal dokusunu oluﬂturan bürokrat, esnaf ve entelektüel zümreleri, k›raathanelerin temsil etti¤i kültürün de
muhtevas›n› belirlemiﬂtir. Bu k›raatha31
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neler bir taraftan okuma mekân› niteli¤ini taﬂ›rken, di¤er taraftan Ramazan ay›ndaki 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 sistematik olmamakla birlikte, umumun vakit geçirdi¤i baz› kahvehane sahipleri,
günlük gazete ve küçük bir kitapl›k bulundurmaya gayret eder ve müﬂteri çekmeye çal›ﬂ›rlard›. Hattâ seçkin bir müﬂteri tabakas›n› dükkân›na çekmek isteyen baz› kahvehane sahipleri, kimi zaman bu durumu suiistimal ederek, tabelalar›na “k›raathane” yazarlard›.9 Maalesef bu anlay›ﬂla, bugün de içinde kumar
oynand›¤› hâlde k›raathane ismi verilen
yerler çoktur.
Baz› edebiyatç›lar›m›z da, kahvehanelerde oluﬂan bu kültürel birikime dikkat
çekmiﬂlerdir. Yahya Kemal, Defterdar’daki bir Semai kahvesini “Eski ‹stanbul’un lehçesinden ﬂetaretine kadar bütün ruhuna varis olan tabilerin sesleriyle” ç›nlayan mekânlar olarak tasvir etmektedir. Emirgan’daki Ç›naralt› kahvesi’nden bahsederken de, oran›n sükûnetini, bo¤azdan esen poyraz serinli¤indeki yaprak seslerini, gönlünün sular›n
musikisine dalmas›n› anlat›r.10 Yahya Kemal gibi, kahvehane etraf›nda ﬂekillenen
kültürel ortam› olumlu bir gözle de¤erlendiren A. Hamdi Tanp›nar, Beﬂ ﬁehir’de, kepenkleriyle, peykleriyle, f›skiyeli havuzlar›yla ve duvarlar›na dizilmiﬂ
32

kehribar a¤›zl› çubuklar›yla tasvir etti¤i
kahvehaneleri “eski ‹stanbul’un en büyük hususiyetlerinden biri” olarak telakki eder. Toplumdaki her zümrenin kendilerine göre oluﬂturduklar› kahve gruplar›na de¤indikten sonra, kahvehane
sohbetlerinin önemini vurgular.11 Samiha Ayverdi, ‹stanbul Geceleri isimli kitab›nda, ‹stanbul kahvehanelerini “musanna divanhaneleri and›ran geniﬂ, ferah tavan›ndan duvar›na kadar her köﬂesi en usta kalemkârlar›n, oymac›lar›n
elinden ç›km›ﬂ, yald›zl› nak›ﬂl›, ﬂirvanl›
havuzlu, bir yandan çubuk içilip, bir yandan 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 mahfili 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. Nitekim kahvehanelerin büyük bir ço¤unlu¤unu mahalle kahvehaneleri oluﬂturmaktad›r. Ve bu mekânlar, özellikle son
dönemlerde “zaman öldürme” yeri,
“tembelhane”, konumuna gelmiﬂ ve pek
çok edebiyat d›ﬂ› faaliyete sahne olmuﬂtur. Mehmet Akif de Safahat isimli eserinde bu türden bir mahalle kahvehanesinin tasvirini yapmaktad›r. O’na göre
kahvehaneler “dilenci ﬂekline girmiﬂ sinsi cani”lerdir ve buralar ‘ﬁark’›n bak›lmayan yaras› ve harim-i kaatili’ (Do¤u’yu
öldüren unsur)’dir. Kahvehanenin genel çerçevesini bu ﬂekilde belirleyen
Akif, daha sonra Yahya Kemal ve Tanp›nar’a göre eski kültürümüzün en önemli parçalar›ndan birisi olarak görülen
kahvehanelerimizi ve onun içerisinde
teﬂekkül eden faaliyetleri, ﬁark’›n köhneli¤i ba¤lam›nda de¤erlendirir.13 Günümüzde de, kahvehanelerin, ferdî, içtimaî
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vs. yönlerden olumsuzluklar taﬂ›d›klar›
bir gerçektir.
Ancak günümüzde, kahvehanelerin bir
“okuma evi” ve müdavimleri için bir kültürel birikimi aktarma mekân› olma
özelli¤ini yaﬂatma konusunda çal›ﬂmalar
yap›lmaktad›r. Nitekim son y›llarda ‹stanbul’da “cafe” ve “kültür merkezi” ad›
alt›nda, sanat, kültür ve edebiyat konular›nda çal›ﬂmalar›n yap›ld›¤› baz› kahvehane tipi mekânlar oluﬂturulmaktad›r.
Buralar, özellikle üniversite ö¤rencilerinin, yazarlar›n ve ﬂairlerin kat›l›m›yla, ﬂiir ve edebiyat toplant›lar›n›n düzenlendi¤i ve kitap sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤› birer kültür 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 sosyalleﬂmesi ve birbirini tan›yarak kaynaﬂmas›
ve farkl› sosyal statüdeki insanlar›n
diyalogda buluﬂmas› mümkün hale
gelecektir.
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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.
Fatih Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Nazif Gürdo¤an, yaﬂamakta oldu¤umuz bilgi
ça¤›nda gücün ve zenginli¤in kayna¤›n›n e¤itim oldu¤unu söyledi. Ekonomi tarihine bak›ld›¤› zaman her dönemin bir güç kayna¤›
oldu¤una dikkat çeken Nazif Gürdo¤an, bu
durumu ﬂöyle özetliyor; “Her dönemin kendine has güç ve zenginlik kaynaklar› 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
olurdu.
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 toplumunda güç, s›nai üretim, sermaye ve fabrikalardan kaynaklan›r. Oysa günümüzde, 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¤itilmiﬂ insan gücüne sahip ülkeler,
üretimlerini artt›r›rlar.” Prof. Nazif GürdoAral›k 2005

¤an’a e¤itimin kiﬂi ve kurumlar› nas›l zenginleﬂtirdi¤ine dair detaylar› sorduk;
E¤itim nas›l kazan›l›r ve
niçin önemlidir?
E¤itim, dünyada, özellikle günümüzde bütün 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, sadece belirli yaﬂtaki ö¤rencilere de¤il, yetiﬂmiﬂ, meslek sahibi olan iﬂ hayat›ndaki giriﬂimcilere, yöneticilere de sürekli e¤itim verilmesi gerekir. E¤itim, günümüzde iﬂletmelerin, kurumlar›n, kuruluﬂlar›n en önemli sermayesi haline gelmiﬂtir. Teknoloji geliﬂtikçe,
toplumlar sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtikçe e¤itimin önemi kat kat artmaktad›r.
E¤itim, genellikle genç nesillere, geçmiﬂteki
bütün insanl›¤›n birikiminin aktar›lmas› olarak tan›mlan›r. Bu birikimi aktar›rken, hayat›
bütün boyutlar›yla kuﬂatmak, üniversiteleri
okullar›, ö¤renmesini ö¤renen kuruluﬂlar haÇERÇEVE

line getirmek önem kazanmaktad›r. Yeni
dünyada art›k evler, ﬂehirler, iﬂletmeler, kurumlar ve gönüllü kuruluﬂlar birer okul gibi
hareket etmek zorundalar. Çünkü e¤itim seviyesini yükseltebilmek için bütün alanlar›n,
bütün mekanlar›n, birer okula dönüﬂtürülmesi gerekir. Dünyadaki geliﬂmelere bakt›¤›m›z zaman, e¤itim düzeyi yüksek, gelir düzeyi 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 çal›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 gücüdür e¤itim. ‹yi e¤itim alm›ﬂ, birkaç dil bilen,
dünyadaki trendleri iyi okuyan, misyon ve
vizyon sahibi insanlar, kurumlar›n›, kuruluﬂ33
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Bilgi Toplumlar› Entelektüel Sermayeye Dayan›r
Gelinen noktada, ülkelerin zenginli¤inin
ana kayna¤› e¤itim midir?
Ülkelerin ana üretim kayna¤›, e¤itim yapan insand›r. Geçti¤imiz y›llarda Amerikal› gelecek bilimcisi A. Toffler Türkiye’ye gelmiﬂti. Bir konuﬂmas›nda dedi ki; ‘Hâlâ elinizde üretim faktörleri
olarak, emek, sermaye ve hammaddeyi esas alan
kitaplar varsa, hepsini at›n. Art›k ülkelerde, üretimin ana kayna¤›; iyi e¤itim alm›ﬂ, iyi yetiﬂmiﬂ, vizyon-misyon sahibi bilgili insand›r.’ Gerçekten bugün, ﬂirketlerin entelektüel sermayeleri, gönüllü
kuruluﬂlar›n, ticari ve kamu kuruluﬂlar›n›n yöneticileri, en büyük sermayeleri haline geldi.
‹ﬂletmeleri dünya pazarlar›na taﬂ›yan, giriﬂimcileri, yöneticileri, liderleridir. Liderlik de e¤itimle
zenginleﬂtirilir. Giriﬂimcilik e¤itimle kazan›l›r.
Dünyay› yak›ndan tan›mak, bilgi düzeyini art›rmak 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 kaynaklar› 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 olurdu. Tar›msal üretimleri büyük oldu¤u için de ülkeler o kadar güçlü olurdu. O yüzden geçmiﬂ y›llarda 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 toplumunda güç, s›nai üretim, sermaye ve fabrikalardan 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¤itilmiﬂ insan gücüne sahip ülkeler, üretimlerini
34

artt›r›rlar. Buna sahip olmayanlar ise yoksulluktan kurtulamazlar
Ülkeler e¤itim düzeylerini art›r›rlarsa, bilgi düzeylerini art›r›rlar. Bilgi düzeylerini art›rd›klar› zaman
da üretim güçlerini büyütme ﬂans›n› elde ederler. 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 büyük ekonomisi olmas› gerekirdi. Di¤er yandan,
hammadde kaynaklar›n›n yetersizli¤i, güçsüzlü¤ün esas sebebi olsayd›, Japonya’n›n da dünyan›n en güçsüz ekonomilerinden bir olmas› gerekirdi. Hiçbir hammadde kayna¤›na sahip olmad›¤› halde Japonya, dünyan›n en büyük ekonomilerinden birisidir. Bunun sebebi de Japon toplumunun büyük bir e¤itimli insan gücüne sahip
olmas›d›r. Sanayi toplumlar› finansal sermayeye,
bilgi toplumlar›ysa entelektüel sermayeye dayan›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 uzman insan. Ürettikleri ürünler de sanayi toplumunun 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›nda yer al›rlar. Öyle ürünler üretirler ki, her eve giren 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 yüzden, bilgi toplumunda baﬂar›l› olmayanlar, sanayi ve tar›mda da üretimlerini artt›rmakta güçlük
çekerler.
ÇERÇEVE

lar›n› kolayl›kla ilk s›ralara yükseltebilirler.
Ayr›ca bilgi kazanmak daha kolayd›r. Her insan› toprak ve sermaye sahibi yapmak mümkün de¤ildir. Ama her ülke, her insan›n› e¤itim ve bilgi sahibi yapabilir. Bu yüzden bilgi
toplumlar›, en kat›l›mc›, en demokratik toplumlard›r diyebiliriz. Bilgi toplumlar›nda, iletiﬂim 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 yüzden kurumlar ve kuruluﬂlar, e¤itim yat›r›mlar›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 düﬂürmeleri ve teknolojilerini geliﬂtirmeleri daha kolay olur.
E¤itimin gücü nereden nas›l
kaynaklan›yor?
Çünkü bilgi, azalan verimler yasas›na tabi de¤ildir. Sermaye, emek, hammaddeler ço¤ald›kça de¤erleri azal›r. Ama bilgi öyle de¤ildir.
Ço¤ald›kça de¤eri azalmad›¤› gibi paylaﬂ›ld›kça da de¤eri azalmaz, zenginleﬂir. O yüzden e¤itimin gücü, di¤er kaynaklar gibi de¤ildir.
Bilgi toplumlar›n›n üretim gücü, sanayi toplumlar›ndan daha da yüksektir. Sizin mumunuzla bir baﬂkas›n›n mumunun yak›lmas›, sizin mumunuzun ›ﬂ›¤›n› azaltmad›¤› gibi di¤er mumun yanmas›na katk›da bulundu¤u
için toplam geliri art›rmakta etkilidir. E¤itimin önemi de gücü de buradan kaynaklan›yor; Paylaﬂ›ld›kça azalmaz, zenginleﬂir. O
yüzden derler ki, ‘En iyi ö¤renci, hocayla ayn› 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, Kemal ﬁahin’i ele alabiliriz. Kemal ﬁahin, seksenli y›llarda Anadolu’dan Almanya’ya devlet
Aral›k 2005
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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, konfeksiyon 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› sürdürmektedirler. ‹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 temel sorunlar›ndan biri, genelde bakt›¤›m›zda
iﬂ sahibi arkadaﬂlar›m›z teknik kökenlidirler.
MÜS‹AD üyelerinin büyük ço¤unlu¤u mühendis kökenlidirler. Oysa günümüzde art›k,
mühendislik bilgileri de gerekli ancak, ciddi
bir at›l›m yapabilmek için iﬂletme kültürü dedi¤imiz bir kültüre ihtiyac›m›z var. Bu kültürün temel özelliklerinin baﬂ›nda pazarlama
bilgisi geliyor. Pazarlama bilgisi olmayan iﬂletmelerin ürünlerini dünya pazarlar›na taﬂ›malar› zordur. Di¤er bir önemli özellik, finansman bilgisidir. Borçlanmas›n› bilmeyen
ﬂirketler kesinlikle büyüyemezler. Ama borçlanma da bir bilimdir. Bunun ilkeleri vard›r.
Aﬂ›r› borçlanma ﬂirketi bat›r›r. Borçlanmada
bir kritik nokta vard›r. Bu kritik noktaya kadar borçlananlar büyür. Kritik noktan›n üstünde borçlanan firmalar ise faaliyetlerini
sürdüremezler, krize düﬂerler.
O yüzden günümüzde temel e¤itim almam›ﬂ
veya temel e¤itim alm›ﬂ fakat iﬂletme ve iktiAral›k 2005

sat bilgisi olmayanlar›n kendilerini yetiﬂtirmeleri gerekir. Art›k bütün dünya, aç›k kap›s›z bir üniversiteye dönüﬂmüﬂtür. Her iﬂletme, kuruluﬂ ve her giriﬂimci isterse bilgi düzeyini art›racak çal›ﬂmalara kat›labilir. Kendi
kurumunu bir okula dönüﬂtürebilir. Bir sivil
toplum kuruluﬂunun e¤itim faaliyetlerinden
yararlanabilir.Üniversitelerden faydalanabilir. Dan›ﬂmanlardan yararlan›lmas› gerekir.
Türkiye’deki ﬂirketler, genellikle dan›ﬂmanlardan yararlanmada çok tereddüt ediyorlar.
Oysa baﬂar›l› kuruluﬂlar, dan›ﬂmanlar› olan
kuruluﬂlard›r. Herkesin her ﬂeyi bilmesi
mümkün de¤ildir. Ama bilen insanlardan yararlananlar daha sa¤l›kl›, daha kolay, daha
h›zl› ve daha verimli büyürler. Bizim ﬂirketlerimiz ve yöneticilerimiz de e¤itilmiﬂ insanlardan yararlanmas›n› bilmelidirler. Sony’nin
kurucusu Akio Morita’n›n kitab›nda bir anektod anlat›l›r. Bir gün yönetim kurulunda, yönetim kurulu baﬂkan› Morita ile bir yönetim
kurulu üyesi tart›ﬂm›ﬂlar. Ertesi gün, yönetim
kurulu üyesi, Morita’n›n kendisini art›k yönetimde isteyece¤ini düﬂünerek istifa dilekçesini sunmuﬂ. Morita dilekçeyi görünce çok
k›zm›ﬂ ve demiﬂ ki, ‘Ben sana farkl› fikirlerini
söyle diye maaﬂ veriyorum. Yönetim kurulunda farkl› görüﬂler dile getirilmezse bizim
baﬂar›l› olmam›z mümkün de¤il. Bizim baﬂar›m›z›n kayna¤›nda farkl› görüﬂlerin dile getirilmesi vard›r.’ Dilekçeyi y›rtm›ﬂ ve ‘Ben bunlardan rahats›z olmam. Tam tersine bunlar
gereklidir. Baﬂka türlü geliﬂme sa¤lamam›z
mümkün de¤ildir’ demiﬂ. Farkl› görüﬂlerin
dile getirilmesinden korkmamak gerekir.
ÇERÇEVE

Bugün iﬂletmeciler hâlâ derler ki, “Para verin, kendinize dan›ﬂmanlar bulun. Sizi eleﬂtirsinler. Bununla yetinmeyin, baﬂka bir dan›ﬂmanlar grubuna da para verip, onlar›n
do¤ru söyleyip söylemediklerini çek edin.’
Bu gerçekten çok önemli. Bizim iﬂletmelerimiz de art›k bu tür stratejiler izleyerek, do¤ru olan stratejileri üretmeleri ve kurumlar›nda uygulamalar› gerekir. Bunlar› uygulamayan ﬂirketler, uygulayanlar taraf›ndan pazardan silinir ve at›l›rlar.
Do¤rusu benim son y›llarda, gerek MÜS‹AD’da olsun, gerek S‹AD benzeri gönüllü kuruluﬂlarda ö¤renmeye karﬂ› büyük bir arzunun oldu¤unu gözlüyorum. Geçenlerde bir
toplant›ya kat›ld›m. Tekstilci arkadaﬂlar a¤›rl›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›ranlar, emeklerini de¤il, bilgilerini kullan›yorlar.
Fason üretim yapanlar ise bir iﬂletmenin istedi¤ine uygun üretim yapmak zorundalar. Kâr
marjlar› daha azd›r. Büyüme ﬂanslar› daha azd›r. O yüzden, Türkiye’deki tekstil firmalar›,
fason üretim yapmaktan, fason üretim yapmaya kaymal›d›rlar. Avrupa firmalar›n›n yerine geçip, Çin’de Hindistan’da fason üretim
yapt›r›p, Amerika’ya ve Avrupa’ya pazarlamas›n› ö¤renmeleri gerekir. Bu bir bilgi, dünyay› tan›ma ve organizasyon iﬂidir. Dünyay› büyük bir Pazar, çarﬂ› olarak görmüyorsan›z, fa35
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son üretime devam edersiniz. Sonra Çin gibi
Hindistan gibi bu iﬂi yapanlar ç›kar. Onlarla
rekabet edemezsin. Çünkü Çin ve Hindistan’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 veya iﬂ hayat›nda baﬂar›l› olmak mümkün de¤ildir. Bu yüzden bizim kültürümüzde, e¤itim
bir bütün olarak ele al›n›r. Hayat›n her alan›nda dürüstlük en büyük sermayedir. Son
y›llarda bütün iﬂletme uzmanlar›n›n söyledi¤i bir ilke var. O da dürüstlüktür. Aç›k olursan›z, dürüst olursan›z mutlaka kazan›rs›n›z,
baﬂar›l› olursunuz. Kimse uzun süre baﬂkalar›n› aldatarak ayakta kalamaz. Anadolu’da
denir ki, “Yalanc›n›n mumu, yats›ya kadar yanar.” O yüzden, e¤itimin mutlaka bir kültürel
ve manevi boyutu olmas› gerekir. Bizim
“Görünmeyen Üniversite” kitab›m›zda vurgulad›¤›m›z gibi, bir de insan›n iç dünyas›n›n
zenginleﬂtirilmesi vard›r. ‹nsanlar›n iç dünyas›n› zenginleﬂtirmezseniz, d›ﬂ dünyalar›n›
zenginleﬂtirmeniz mümkün de¤ildir. Son y›llarda iﬂletme e¤itimlerinde bu konulara a¤›rl›k verilmeye baﬂland›. Art›k bütün yönetim
uzmanlar›, ‘‹ﬂinize gönlünüzü koyun, çal›ﬂanlar›n›z› bir ortak gibi görün, o zaman baﬂar›l› olursunuz’ demektedirler. Bunun da
bir kültürel boyutu var tabii ki. Kültürel boyut olmadan bu özellikleri kazanmak mümkün de¤ildir. Yeri gelmiﬂken bir anektoda
de¤inmek istiyorum. Yahya Kemal’e soruyorlar; ‘Üstad biz Viyana’ya nas›l gittik?’ Yahya Kemal ﬂöyle cevapl›yor; ‘Biz Viyana’ya
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Mesnevi okuyarak, pilav yiyerek gittik.’ Gerçekten Mesnevi çok önemli. Burada Mesnevi’den kas›t, iç dünyas› zengin, dürüst, kimseye haks›zl›k yapmayan, yaﬂl›lar›, çocuklar›,
suçsuzlar› öldürmeyen anlay›ﬂlarla Balkanlara, Viyana’ya kadar gittik. Viyana’ya giderken
silahlar›m›zla de¤il, insanlar›n gönlünü kazanarak gittik. Tasavvuf o yüzden bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutmuﬂtur.
Ömer Lütfü Balkan da, Kolonizatör Türk
Derviﬂleri adl› makalesinde, bizim Balkanlarda 500 seneye yak›n kal›ﬂ›m›z›, o derviﬂlere
ba¤lar. O derviﬂler, gittikleri yerlerde insanlara meslek ö¤retmiﬂler, iﬂ yapmas›n› ö¤retmiﬂler, esnafl›k, ticaret, tar›m ö¤retmiﬂler. Ve
gittikleri yerleri sömürmeye de¤il, tam tersine oralara hizmet götürmeyi gaye edinmiﬂler. Hiç kimseyi inanc›ndan dolay› küçümsememiﬂler. Hiç kimseyi inanc›n› de¤iﬂtirmeye
zorlamam›ﬂlar. O yüzden de uzun ömürlü olmuﬂlar. Osmanl›’n›n baﬂar›s› bundan kaynaklan›r.
Kimseye haks›zl›k yapmamak iﬂ hayat›nda
çok önemlidir. Haks›zl›k yapanlar, mutlaka
bedelleri çok a¤›r olarak öderler. Çünkü insanlar zarar etmekten rahats›z olamazlar ama
aldat›lmaktan çok rahats›z olurlar. Bütün kurum ve kuruluﬂlar, dürüstlükte dünya ile yar›ﬂmal›d›r. Mevlana’n›n güzel bir sözü var, diyor ki; ‘Eski satanlar›n zaman› geçti. Biz yenileri sat›yoruz. Bugün pazar bizimdir.’ Pazar›n
bizim olabilmesi için sonuna kadar ﬂeffaf ve
dürüst olmas›n› bilmek gerekir. Yine Mevlana der ki; ‘Oldu¤un gibi görün, göründü¤ün
gibi ol.’ Bu insanlar için oldu¤u kadar, ﬂirketler, kurumlar ve kuruluﬂlar için de geçerlidir. Kurumlar ve kuruluﬂlar baﬂar›l› olmak
istiyorlarsa, olduklar› gibi görünmek, göründükleri gibi olmak zorundalar. Kimse yan›lt›lÇERÇEVE

maktan, yanl›ﬂ bilgilendirilmekten hoﬂlanmaz. Hâlâ Anadolu’da, esnaflar›n iﬂ yerlerinde (‹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 velinimettir’ levhas›n› asmas› gerekir. Çünkü günümüzde gerçekten müﬂteri odakl› olmak
çok önemlidir. ‹ﬂletmeleri ayakta tutan müﬂterileridir. Bir gönüllü kuruluﬂu da, üyeleri
ayakta tutar.
E¤itim kurumlar›m›z, üniversitelerimiz son
derece aç›k olmak zorundalar. ﬁirketlerin baﬂar›s› nas›l duvars›z, kap›s›z bir okula dönüﬂmelerine ba¤l› ise üniversitelerin baﬂar›s› da
duvars›z ve kap›s›z bir e¤itim kurumuna dönüﬂmelerine ba¤l›d›r. Üniversitelerin son derece özgür bir ortam oluﬂturmalar› gerekir.
Özgürlü¤ün olmad›¤› yerde özgünlük olmaz.
Bir yerde düﬂünce geliﬂmesini sa¤lamak istiyorsak, farkl›l›klar› koruyan bir yap›n›n oluﬂmas› gerekir. O da demokratik yap›d›r. Demokratik ilkeleri uygulamayan kuruluﬂlar baﬂar›l› olamazlar. Türkiye’deki üniversitelerin
de bu ba¤lamda yeniden yap›lanmalar› gerekir. 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›ndad›r. Ayn› anlay›ﬂ bütün kurum ve kuruluﬂlar
için de geçerlidir. Baﬂta üniversiteler olmak
üzere, art›k bütün kurum ve kuruluﬂlar, aç›kl›k içinde yeniden yap›lanarak geliﬂmelere
ayak uydurmak zorundad›rlar. Dünyadaki
geliﬂmelere ayak uydurmak için ﬂeffaf olmak,
aç›k olmak, dürüst olmak, kendini yenilemek ﬂartt›r. Kendini yenilemeyen, iki gününü birbirinden farkl› k›lamayan kurumlar
ayakta kalamazlar. Bizim baﬂar›m›z,
babalar›m›zdan daha iyi e¤itim alm›ﬂ olmam›za ba¤l›d›r. Gelece¤imiz de, çocuklar›m›z›n bizden daha iyi e¤itim almalar›na
ba¤l›d›r. De¤ilse, toplumu ve ülkeyi zenginleﬂtirmemiz mümkün de¤ildir. Geliﬂmenin
temelinde, sürekli kendisini yenilemesini
bilen, e¤itilmiﬂ, vizyon-misyon sahibi insan
vard›r.
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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 etkinli¤i artmaktad›r. Beﬂerî sermayenin iktisadî aç›dan etkinli¤i nüfusun sahip oldu¤u özelliklere ba¤l›d›r.
Ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak insanlar›n sahip olduklar› bilgi, beceri ve di¤er
niteliklerin toplam› olarak tan›mlanan beﬂerî sermaye, günümüzde iktisadî geliﬂmenin temel belirleyicileri aras›nda kabul
edilmektedir. ‹ktisadî geliﬂmenin en üst
aﬂamas› olarak, bilgili yani iyi e¤itilmiﬂ nüfusun önemini vurgulamak üzere “bilgi
toplumu” kavram›n›n kullan›lmas› bu aç›dan oldukça anlaml›d›r. Günümüzde bilginin üretimi, da¤›l›m› ve kullan›m›, iktisadî geliﬂme aç›s›ndan en stratejik say›lan
unsurlardand›r. E¤itim ise baﬂta, bilginin
da¤›l›m› olmak üzere, kullan›m› ve üretiminde de önemli roller üstlenmektedir.

1. Kalk›nma, Beﬂerî Kalk›nma
ve Beﬂerî Kalk›nma ‹ndeksi
Kalk›nman›n tan›mlanmas›nda, nicelikten 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›nman›n yeni göstergeleri, sosyal siyasi ve
ekonomik faktörler aras›ndaki çok boyutlu 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 faktörleri içeren ve ne düzeyde kalk›nma
Aral›k 2005

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

ard› edildi¤inde, genel olarak beﬂerî kalk›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 raporlar›nda, bir toplumun gerçek zenginli¤i,

beﬂerî sermaye ile iktisadî kalk›nma aras›ndaki iliﬂkilerin teorik dü- Türkiye nüfusunun yaﬂ da¤›l›m›na bak›lzeyde tart›ﬂ›lmaya baﬂland›¤› y›llarda Birleﬂmiﬂ Milletler Kalk›nma d›¤›nda, genç bir nüfus yap›s›na sahip
Teﬂkilat› (UNDP), ülkelerin geliﬂ- olundu¤u görülmektedir. Nüfusunun yakmiﬂlik düzeylerini ölçmek için
laﬂ›k 1/3’ü 15 yaﬂ›n alt›nda oldu¤u gibi,
beﬂerî Kalk›nma ‹ndeksi (Human
Development Indeks-HDI) ad› al- yar›ya yak›n› da 25 yaﬂ›n alt›nda bulunt›nda çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂt›r. Bu maktad›r. Genç nüfusun e¤itim sayesinçal›ﬂmalarda iktisadî geliﬂmiﬂlik sadece büyüme h›z›yla de¤il refah se- de nitelikli hale getirilmesi durumunda,
viyesini ve kalk›nm›ﬂl›¤› gösteren beﬂerî sermaye ve etkinli¤i en üst
di¤er göstergelerle birlikte ele al›nmaktad›r. Teorik çal›ﬂmalarda da seviyeye ç›kar›labilir. Dolay›s›yla Türbir ülkenin geliﬂmiﬂli¤i, vatandaﬂla- kiye, öncelikle nüfusun e¤itim seviyesir›n›n sahip oldu¤u imkan ve niteliklere ba¤lanmakta, bunu ampirik ni art›racak e¤itim yat›r›mlar›na öncebulgular desteklemektedir. beﬂerî lik vermelidir.
kalk›nma ile iktisadî geliﬂme aras›nda her zaman ve her yerde birebir iliﬂ- insanlar›n hoﬂlanaca¤› bir çevreye imkan
ki kurmak mümkün olmamaktad›r. Özel- veren, sa¤l›kl› ve özgün bir yaﬂam ortalikle baz› geliﬂmekte olan veya az geliﬂmiﬂ m›ndan faydalanabilen vatandaﬂlar ile
ülkelerin iktisadî büyüme konusunda sa¤lanabilece¤i s›kl›kla ifade edilmektedir
sa¤lad›klar› baﬂar›y›, elde edilen refah›n beﬂerî kalk›nmay› iki yönüyle ele alan bu
da¤›l›m›nda sa¤layamad›klar› gözlenmek- yaklaﬂ›ma göre bilgi, beceri ve sa¤l›k gibi
tedir. Ancak baz› istisnai durumlar› göz niteliklere sahip olma beﬂerî kalk›nman›n
ÇERÇEVE
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bir yönünü, sahip olunan nitelik ve olanaklar›n kullan›labilme imkanlar› da di¤er yönünü ifade etmektedir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
her iki yönün de birbirini dengelemesi gerekmektedir. Zira sahip olunan niteliklerin
kullan›lma imkan›n›n
olmad›¤› bir ortamda
bu niteliklerin bir anlam› olmasa gerektir.
Beﬂerî kalk›nma, insanlar›n seçeneklerini art›rma süreci olarak tan›mlanmakta,
uzun ve sa¤l›kl› bir yaﬂam›, bilgi edinmeyi ve iyi bir yaﬂam standard› için gerekli
koﬂullar›n sa¤lanmas›n› ifade etmektedir. ﬁüphesiz beﬂerî kalk›nman›n sonsuz
say›da göstergesi vard›r; ancak ölçmedeki zorluklar s›n›rl› say›da gösterge ile çal›ﬂmay› zorunlu k›lmaktad›r. Politik, kültürel ve ekonomik özgürlüklerden baﬂlayarak, insan haklar›, bireylerin yarat›c›
ve verimli olmalar›n› sa¤layacak seçeneklerinin 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 dikkatleri baﬂka yönlere kayd›raca¤› ve temel göstergelerin vurgulanamamas› endiﬂesi yatmaktad›r.

38

Beﬂerî kalk›nma indeksinin birinci boyutu olan uzun ve sa¤l›kl› yaﬂam, ortalama
yaﬂam beklentisi ile ölçülmektedir. Yaﬂam beklentisinin önemi, sa¤l›k ve beslenme ile ilgili olarak iyi bir yaﬂam›n en
önemli ölçütü olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bireylerin sa¤l›k ve beslenme
ile ilgili hizmetler konusunda iyi durumda oldu¤u ülkelerde ortalama yaﬂam süresi di¤er ülkelere göre daha uzun olmaktad›r.
Beﬂerî kalk›nma indeksinin ikinci boyutu
olan bilgi ve e¤itim ise, bu boyutun en
önemli ve kolay hesaplanabilir göstergeleri ile ölçülmektedir: Okur-yazarl›k ve
okullaﬂma oran›. beﬂerî kalk›nma indeksinin hesapland›¤› ilk y›llarda okullaﬂma
oran› yerine ortalama e¤itim süresi dikkate al›nmaktayd›.
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‹yi bir yaﬂam sürdürebilmek için gerekli kaynaklara
sahip olabilmek, beﬂerî kalk›nman›n üçüncü ve ölçmesi en zor olan boyutunu
oluﬂturmaktad›r. Bu boyutla ilgili gerekti¤i kadar güvenilir veriler olmad›¤›ndan
ortalama gelir düzeyleri
dikkate al›nmaktad›r. Ülkeler aras›ndaki farkl›l›klar› gidermek amac›yla da sat›nalma gücü paritesine göre
hesaplanm›ﬂ kiﬂi baﬂ›na düﬂen gerçek gayr-› safi yurt içi has›la rakamlar› kullan›lmakta ve gelirin refah düzeyine olan marjinal katk›s›n› dikkate
alan hesaplamalara gidilmektedir. ﬁüphesiz bu rakamlar gelirin da¤›l›m› konusunu içermemektedir ancak bu boyutu
mümkün olan veriler ›ﬂ›¤›nda en iyi ölçümünü bu rakamlar ifade etmektedir. Ayn› ﬂekilde di¤er boyutlar› ifade eden rakamlarda ayn› özelli¤i göstermektedir.
Bu eksikli¤i gidermek üzere beﬂerî kalk›nma indeksinin alt indekslerinde bölgesel, kad›n-erkek ve kent-k›r farkl›l›klar›n› içeren tablolara da yer verilmektedir.
Beﬂerî kalk›nma indeksinin oluﬂturulmas›nda kullan›lan veri tabanlar›n›n her y›l
yenilenmesi ﬂüphesiz mümkün de¤ildir
ancak, sürekli iyileﬂtirmeler yap›lmaktad›r. Buna ra¤men indeks de¤erlerinde ve
s›ralamalarda önemli de¤iﬂiklikler olmaktad›r. Bunun en önemli nedeni indeksin
hesaplanmas›nda kullan›lan tekniktir. ‹ndeksin hesaplanmas›nda kullan›lan teknik nedeniyle özellikle her boyut için ilk
ve son s›radaki ülkelerin ald›¤› de¤erlerin
de¤iﬂmesi ülkelerin indeks de¤erlerini
etkileyebilmektedir. Buna ilave olarak veri tabanlar›n›n yenilenmesiyle ortaya ç›kan farkl›l›klar ve ortalama e¤itim y›l› yerine okullaﬂma oran›n›n indekse kat›lmas› ve gelir indeksinin oluﬂturulmas›nda
yeni bir tekni¤in kullan›lmas› ülke s›ralamalar›nda de¤iﬂikli¤e neden olmuﬂtur.
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Grafik 1: Türkiye’nin beﬂerî Kalk›nma Trendinin Seçilmiﬂ Baz› Ülkelerle Karﬂ›laﬂt›rmas›

Beﬂerî kalk›nma indeksini oluﬂturan
boyutlar ve bu boyutlar için ülkelerin
ald›¤› de¤erleri de gösteren 2003 verilerinin kullan›ld›¤› 2005 y›l› indeksi
özet halinde Tablo 1’de gösterilmektedir.

Kaynak: (UNDP, 2003)’e göre düzenlenmiﬂtir.

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 kalk›nma indeksindeki s›ralamas›nda y›llar
itibar›yla bir gerileme söz konusudur. S›ralamadaki gerilemeye paralel olarak, orta beﬂerî kalk›nma düzeyine sahip ülkelerin üst s›ralar›ndan orta s›ralar›na gerilemesi 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› indeksinde, daha önceki indekslerde yer
alan 12 ülkeye yer verilmemiﬂ ve bu durum Türkiye’nin s›ralamadaki yerini yük-

seltmiﬂtir. S›ralamadan ç›kar›lan ülkelerin
baz›lar›, Türkiye’nin üzerinde yer alan ülkelerdir. Daha sonra bu ülkelerin indekse
dahil edilmesiyle önceki y›llara göre s›ralamadaki geliﬂimi daha gerçekçi biçimde
tabloya yans›m›ﬂ ve 96. s›rada yer alm›ﬂt›r.
Türkiye’nin s›ralamada gerilemesinin sebepleri aras›nda hesaplama tekniklerindeki ve verilerdeki düzenlemelerin rolü
varsa da di¤er ülkelerin Türkiye’ye göre
daha h›zl› ilerleme sa¤lamalar› etkili olmuﬂtur. 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›ralamada gerilemiﬂtir. 2004 y›l› indeksindeki e¤itim ve gelir göstergelerinde iyileﬂmeler
Türkiye’yi 88. s›raya taﬂ›sa da, 2005 y›l›nda
yenilenen veriler nedeniyle yaﬂam süresinin k›salmas›, s›ralamada yine gerilemesine neden olmuﬂ ve 94. s›rada yer alm›ﬂt›r.

Türkiye’nin beﬂerî kalk›nma trendinin seçilmiﬂ baz› ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›lmas› Grafik 1’de gösterilmektedir. Tabloda, Türkiye ile birlikte Tunus, Endonezya, ‹spanya,
Arjantin, Yunanistan ve Brezilya’n›n 19752001 y›llar› aras›ndaki beﬂerî kalk›nma indeksi trendleri karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Türkiye’nin geliﬂme trendi oldukça yüksek olmas›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 alm›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, kentk›r ve erkek-kad›n farkl›l›klar› da tespit
edilmiﬂtir. Farkl› veri tabanlar›ndan ve
tekniklerden faydalan›larak yap›lan bu çal›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 ‹stanbul takip etmektedir. Üç il aras›nda ortalama yaﬂam süresi ve e¤itim aç›s›ndan
önemli bir farkl›l›k bulunmamakla birlikte Kocaeli’nin daha yüksek gelir göstergelerine 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-
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nak’t›r. Ortalama yaﬂam süresi bak›m›ndan Türkiye’de yaklaﬂ›k 18 y›ll›k bir
farkl›l›¤›n oldu¤u ifade edilebilir. Dünyada ortalama yaﬂam süresinin 66,7 y›l
oldu¤u dikkate al›n›rsa Türkiye ortalamas›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 bakt›¤›m›zda en yüksek okuma-yazma oran›na sahip iller s›ras›yla % 93,1 ile Yalova
ve ‹stanbul, en düﬂük il ise % 44,5 ile ﬁ›rnak’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 almaktad›r. Okuma-yazma ve okullaﬂma oranlar› bak›m›ndan dünya ortalamas›n›n %
78,8 ve % 65, geliﬂmekte olan ülkeler ortalamas›n›n % 72,9 ve % 61 ve OECD ülkeleri ortalamas›n›n % 97,5 ve % 87 oldu¤u dikkate al›n›rsa % 83,2 ve % 61’lik
oranlar ile Türkiye’nin e¤itim göstergeleri bak›m›ndan oldukça geri durumda
oldu¤u görülmektedir.
Gelir aç›s›ndan en yüksek ve en düﬂük
seviyeye sahip iller 16503 USD ile Kocaeli ve 1558 USD ile A¤r›’d›r. ‹ki il aras›nda yaklaﬂ›k 10 kat farkl›l›k vard›r. Bu durum bölgeler aras› gelir da¤›l›m›nda adaletin sa¤lanamad›¤›n› göstermektedir.
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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 indeks de¤eri 0,728’dir. Bu indeks de¤eri
orta beﬂerî kalk›nma düzeyini ifade etmektedir.

4. beﬂerî Sermayenin
Etkinli¤ini Belirleyen
Faktörler ve Türkiye
Bir ülkenin iktisadî gücünü, fiziki 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 etkinli¤ini
artmaktad›r.
beﬂerî sermayenin iktisadî aç›dan etkinli¤i
nüfusun sahip
oldu¤u özellikÇERÇEVE

lere ba¤l›d›r. Nitelikli insan gücünü
beﬂerî sermaye olarak tan›mlamak, nüfusun tüm yönlerini ele almay› gerektirir. Çünkü ilk bak›ﬂta beﬂerî sermaye ile
iliﬂkilendirilemeyen baz› hususlar, dolayl› etkileri sebebiyle insan›n iktisadî
etkinli¤ini ve verimlili¤ini etkilemektedir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, nüfusun nicel
ve nitel özellikleri, beﬂerî sermayenin
iktisadî etkinli¤ini belirlemede etkili olmaktad›r. Nüfusun miktar›ndan baﬂlamak üzere nüfusun yaﬂ ve cinsiyet yap›s› gibi özellikleri beﬂerî sermayenin etkinli¤ini belirleyen nicel faktörlerdir.
Nüfusun e¤itim ve sa¤l›kla ilgili özellikleri ise, beﬂerî sermayenin etkinli¤ini
belirleyen nitel özelliklerdir. beﬂerî sermaye, daha ziyade nüfusun nitel özellikleriyle ilgilidir. Geliﬂmekte olan ülkelerde nüfusun nicel özellikleri ön plana
ç›karken, geliﬂmiﬂ ülkelerde ise nüfusun nitel özellikleri göze çarpmaktad›r.
Çünkü nüfusun nicel özellikleri genel
olarak nüfus art›ﬂ h›z›yla ilgilidir ve geliﬂmekte 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 iyidir.
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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

Nüfusun miktar›, yaﬂ ve cinsiyet yap›s›,
beﬂerî sermayenin oluﬂmas› için gerekli altyap›y› sa¤layan en önemli faktörlerdendir. Di¤er ﬂartlar ayn› oldu¤u takdirde, daha genç ve daha büyük nüfusa sahip bir ülkenin beﬂerî sermayesi daha geniﬂ ve dinamik olacakt›r. Bu sebeple nüfusun 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 ülkelerde kad›nlar›n çal›ﬂmamas› nedeniyle
iﬂgücü arz›n› daralt›c› etkiler yaratabilmektedir.
Tablo 4’de, Türkiye’nin okuryazarl›k ve
okullaﬂma oranlar› seçilmiﬂ baz› ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yetiﬂkin okuryazarl›k oran›, ilkö¤retimde okullaﬂma oran›
ve ortaö¤retimde erkeklerin okullaﬂma
oran› dünya ortalamas›n›n üzerinde
iken, ortaö¤retimde kad›nlar›n okullaﬂma 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 daha düﬂüktür. Ayr›ca, Türkiye’nin e¤itim
göstergeleri, Portekiz, Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, Azerbaycan’dan daha
düﬂük, M›s›r ve ‹ran’dan ise daha yüksektir.
Türkiye’de e¤itimin cinsiyet oran› aç›s›ndan, okur-yazar olanlar ve olmayanlara
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Kaynak: (D‹E, 2004) verilerine göre düzenlenmiﬂtir

göre geliﬂimi Grafik 2’de gösterilmektedir. Grafi¤e göre, okur-yazar olanlar içerisinde cinsiyet oran› yükselmekte yani
kad›n aleyhine olan durum düzelmektedir. 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 düﬂmüﬂtür. Grafikte görüldü¤ü üzere, okur-yazar olanlar› gösteren e¤ri tam eﬂitlik çizgisine yaklaﬂ›rken, okur yazar olmayanlar› gösteren e¤ri tam eﬂitlik çizgisinden
giderek uzaklaﬂmaktad›r. Bu durum, erkeklerin iﬂ yaﬂam›nda ve askerlikte bir
ﬂekilde okuma yazmay› ö¤renmesiyle ve
genel olarak okuma yazma bilmeyenlerin say›s›n›n azalmas›yla aç›klanabilir.

yesini ayakta tutabilmek için yapt›¤› harcamalar› da art›rmak zorunda kalabilmektedirler. Özellikle sosyal güvenlik
harcamalar› nüfusu yaﬂl› ülkeler için büyük bir problem teﬂkil etmektedir. Peter
F. Drucker, önümüzdeki yüzy›lda dikkate al›nmas› gereken en önemli ﬂeyin geliﬂmiﬂ ülkelerin nüfusunun giderek yaﬂlanmas›n› göstermektedir. Drucker'e göre bir toplumun nüfusunun sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak için gereken nüfus art›ﬂ h›z› 2.1'dir ve geliﬂmiﬂ ülkelerin hiç
biri bu oran›n üstünde de¤ildir. Bu ﬂartlarda 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.

Yap›lan ampirik çal›ﬂmalara göre, anne
e¤itiminin yükseltilmesi, çocuklar›n iyi
ve sa¤l›kl› beslenmesi, okul öncesi ve esnas›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 erkeklerin sa¤lad›¤› etkiye göre daha aç›kt›r.
Ayn› zamanda da, kad›n-erkek aras›ndaki e¤itim aç›¤›, iktisadî
geliﬂmeyi engellemektedir.
Nüfusun miktar›, özellikle de yaﬂ yap›s› daha ziyade nüfus art›ﬂ h›z›yla ilgilidir. Nüfusu artmayan ve
giderek yaﬂlanan ülkelerin beﬂerî sermayesi dinamizmini kaybetti¤i gibi
bu ülkeler, beﬂerî serma-

Türkiye nüfusunun iki temel yaﬂ grubuna göre (15 yaﬂ alt› ve 65 yaﬂ üzeri) da¤›l›m›, 2015 projeksiyonu ve seçilmiﬂ baz›
ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›lmas› Tablo 5’de gösterilmektedir. 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 üzeri 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, Portekiz, ‹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 nüfuslar›na oranlar› ise % 17.8 ile % 26 aras›nda
gerçekleﬂmektedir.
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Beﬂerî sermayenin etkinli¤ini belirleyin
di¤er bir faktör de, do¤uﬂtan veya sonradan kazan›lan beceri ve yeteneklerdir.
Do¤uﬂtan kazan›lan yeteneklere çok fazla müdahale etmek mümkün gözükmemektedir. Her ne kadar gen teknolojisi
oldukça geliﬂmiﬂ olsa da insanlar üzerindeki çal›ﬂmalar günümüzde ahlaki aç›dan
do¤ru bulunmamaktad›r.
Bireyin sonradan kazand›¤› yetenekler,
kendi iste¤iyle gerçekleﬂtirdi¤i aktivitelerle oluﬂabilece¤i
gibi, çevre faktörlerden etkileﬂim
yoluyla da kazan›labilir. Bu durumda bireyin tüm
sosyal çevresi,
sonradan kazan›lan becerilerin elde edinilmesinde
etkili olur.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde sonradan kazan›lan becerilerde büyük art›ﬂ
sa¤lan›rken, geliﬂmekte olan ülkelerde do¤uﬂtan gelen yeteneklerle yetinilmektedir. Zira bu ülkelerde sosyal çevre, becerilerin geliﬂimine uygun bir ortam oluﬂturamad›¤› gibi, kurs ve seminerlerle bilgi ve becerilerin geliﬂtirilmesi imkanlar› da k›s›tl›d›r. Becerilerin geliﬂtirilmesinde ortam›n uygun olmas› da
etkili olmaktad›r. Bu durumda beﬂerî
sermayenin etkinli¤i üç ﬂekilde belirlenir:
- ‹nsan›n do¤uﬂtan gelen yetenekleriyle,
- ‹nsan›n sonradan kazand›¤› yeteneklerle,
- Her iki yetene¤i elde etme ve kullanabilme imkanlar›yla.
Burada son olarak söylenmesi gereken,
beﬂerî sermayenin etkinli¤ini belirleyen
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faktörlerin birbirlerinden tam olarak ayr›lamayaca¤›d›r. Zira tüm bu faktörler iç
içedir ve birbirleriyle karﬂ›l›kl› etkileﬂim
içerisindedirler. beﬂerî sermayenin etkinli¤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 yetene¤in geliﬂimi, nüfusun miktar›, yaﬂ da¤›l›m› ve iﬂgücüne kat›l›m› gibi özellikleriyle iktisadî aç›dan etkinlik kazan›r.

Sonuç:
beﬂerî sermayeyi oluﬂturan faktörler aç›s›ndan Türkiye’nin mevcut durumu incelendi¤inde, özellikle e¤itim konusunda
oldukça olumsuz bir tabloyla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Sa¤l›k ve gelir düzeylerine iliﬂkin son y›llarda olumlu geliﬂmeler izlenmekte ancak, e¤itime iliﬂkin alt göstergeler aç›s›ndan iki husus göze çarpmaktad›r. Bunlardan ilki cinsiyet eﬂitsizli¤inin
yüksek derecede kad›nlar aleyhine olmas›d›r. Bu eﬂitsizlik, e¤itim seviyesi yükseldikçe 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¤iÇERÇEVE

tim kurumlar›na devam etmektedir. Sonuç olarak Türkiye, benzer gelir seviyesine sahip ülkelere göre daha düﬂük e¤itim düzeyine sahiptir.
Türkiye nüfusunun yaﬂ da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda ise oldukça genç bir nüfus yap›s›na sahip olundu¤u görülmektedir. Nüfusunun yaklaﬂ›k 1/3’ü 15 yaﬂ›n alt›nda oldu¤u gibi, yar›ya yak›n› da 25 yaﬂ›n alt›nda bulunmaktad›r. Genç nüfusun e¤itim
sayesinde nitelikli hale getirilmesi durumunda, beﬂerî sermaye ve etkinli¤i en üst
düzeye ç›kar›labilir.
Dolay›s›yla Türkiye,
öncelikle nüfusun e¤itim seviyesini art›racak e¤itim yat›r›mlar›na öncelik vermelidir.
Bu yap›l›rken de, e¤itim dereceleri aras›nda bütünlü¤ü oluﬂturacak bir yap› kurulmal›d›r. Öncelikle ilk
ö¤retim ça¤›ndaki nüfusun tamam›na e¤itim imkan› sa¤lanmal›, daha sonra ise bunun üzerine genel ve
meslek lisesi e¤itimi
ile yüksek ö¤retim konarak piramit biçimde
yap› oluﬂturulmal›d›r.
Sonuç olarak, iyi e¤itilmiﬂ bir nüfus, iktisadî geliﬂmenin önemli kaynaklar›ndan
biri olmakla birlikte, ayr›ca di¤er kaynaklar›n etkin kullan›m›n› sa¤layacak bir unsurdur. E¤itim, iktisadî geliﬂmenin hem
tohumu hem de çiçe¤idir
Kaynaklar:
D‹E (2004), Türkiye’de Kad›n Bilgi A¤›.
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Göstergesi Olarak beﬂerî Kalk›nma ‹ndeksi ve Türkiye Üzerine Bir
De¤erlendirme, ‹ktisat Fakültesi Mecmuas›, Cilt:52/1.
UNDP, Human Development Reports (1992-2005),
www.undp.org/hdro
UNICEF (2003), The State of The World’s Children 2004. New York.
Yumuﬂak, ‹brahim Güran (2004), “Geliﬂmekte Olan Ülkeler ve
Türkiye Aç›s›ndan Kad›n E¤itimin Ekonomik Boyutu Üzerine Bir
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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.
Gelece¤in toplumu, e¤itim sistemlerinin
yetiﬂtirece¤i insan tipine göre ﬂekil alacakt›r. Ülkeler, küreselleﬂme sürecine
göre e¤itim sistemlerini uyarlama ve küreselleﬂen dünyan›n evrensel de¤erlerine uygun bir e¤itimi gerçekleﬂtirme çabas› içindedirler. Bu çabay› ortaya koymada e¤itim yöneticilerine, müteﬂebbis
insanlara ve e¤itim örgütlerindeki insan
kaynaklar› yöneticilerine önemli görevler 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 getirmek, ça¤daﬂ bir hiyerarﬂiyi oluﬂturmak,
okullar›n her birini farkl› kültürel ortamlar›n etkiledi¤ini göz önünde bulundurarak, ö¤retim ve yönetim stratejileri geliﬂtirirken her okulu ayr› bir birim ve de¤er olarak kabul etmek gerekmektedir.
Hedefi insan davran›ﬂlar›n› olumlu yönde de¤iﬂtirmek olan e¤itimin oda¤›nda
okullar bulunmaktad›r. Okullar›n, de¤iﬂim sürecinden etkilenmemesi düﬂünülemez. Ayn› zamanda kültürü yayma görevini üstlenen e¤itim kurumlar›n›n, de¤iﬂmenin ve yenileﬂmenin h›z›na kendini uyduramamas›, etkiledi¤i toplumlar›n
da yenileﬂmenin gerisinde kalmas›na sebep olacakt›r.
Türk e¤itim tarihine kuﬂbak›ﬂ› bak›ld›¤›nda, bir fikrî, bir de kurumsal yönüAral›k 2005

nün oldu¤u görülür. Türk e¤itim tarihi- temi kurup baﬂar›l› sonuçlar ald›klar›n›
nin fikirsel yönü zengin ve de¤erlidir. Bu göstermekte ve dünya e¤itim tarihinde
alanda, insanlar›m›z›n günlük davran›ﬂ- de yer tutmaktad›r.
lar›n› temel ahlâki ilkeler do¤rultusunda Önceleri ilim halkalar› vard›. Medine’de
düzenleyen, onlara hemcinslerine ve ‹mam Malik’in, Basra’da Hasan Basmilletine daha yararl› olmalar› için yol ri’nin, Kufe’de ‹mam Ebu Hanife’nin. Bu
gösteren, devletin iyi yönetimi konusun- halkalar›n hepsi kendine özgü bir bilgi
da yöneticilerine ›ﬂ›k tutan evrensel ve üretim biçim olan özgün birer ekoldü.
insanc›l fikirler ileri sürülmüﬂtür.
Farabî, ‹bni Sina, Balasagunlu Yu- Türkiye, bir gün insanl›k düﬂünce birikisuf, Kaﬂgarl› Mahmut, Kâtip Çelebi, Erzurumlu ‹brahim Hakk› gibi mine onurlu, özgün ve ufuk aç›c› bir kate¤itimciler ve düﬂünürler, yüzy›l- k› sa¤layacaksa bunu tek boyutlu, kötü
lar boyunca e¤itimimizin fikirsel
taklitler üreten bir e¤itim sistemiyle deyönünü geliﬂtirmiﬂlerdir. ‹bni Sina, 200 y›ldan beri bat›l› e¤itimci- ¤il; ‹slâm ve Bat› Medeniyeti birikimini
lerin ileri sürdü¤ü görüﬂlerden bir de, di¤er kültür havzalar›n› da kavrayak›sm›n› 950 y›l önce ortaya atm›ﬂt›r. Amasyal› Hüseyino¤lu Ali de bilen çok boyutlu bir e¤itim sistemi ile
540 y›l önce, günümüz pedagojisi- yapacakt›r. Bütün dengeler, insan›n iç
nin temel ilkelerinden olan çocudengesine dayan›r. Dolay›s›yla hedef;
¤un tan›nmas›, bireysel farkl›l›klara göre e¤itim yap›lmas›, ö¤ret- akl-› selim, kalb-i selim ve zevk-i selim
menin ek bir pedagojik çaba ve sahibi insan yetiﬂtirmektir. ‹yi insan,
yard›m›yla ö¤rencilerin hemen
hepsinin baﬂar›l› olaca¤› vb. ﬂek- düﬂünen insan, dengeli insan, sorumlulinde görüﬂler ileri sürmüﬂtür.
luk ve ideal sahibi insan yetiﬂtirmektir.
Osmanl›lar›n kurdu¤u Enderun Mektebi, H›ristiyan tebaan›n çocuklar›n›, nitelikli bir ö¤retimle, yüzy›llarca devletin en
üst yöneticileri olarak yetiﬂtirmiﬂtir. Kiﬂinin yeteneklerine de¤er verip onlar› en
iyi biçimde geliﬂtiren Enderun, Türklerin düzenli, kendine özgü bir e¤itim sisÇERÇEVE

Ö¤renci hocas›n›, hoca ö¤rencisini seçerdi. Her ö¤renicinin kabiliyet ve kapasitesinin 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 öz43
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Sistem Nas›l Bozuldu ve Neden Düzelmiyor?

gürlü¤üne ne kadar önem verildi¤inin
en güzel ispat›d›r. Çünkü onlar statülerini devlete, makama, titre, medyaya de¤il; ahlâk ile bilgi aras›nda kurduklar›
kopmaz iliﬂki sayesinde kazand›klar› ‘sivil’ teveccühe borçlulard›. Bu sebeple
de, ilme intisap edeceklerde ilk arad›klar› vas›f ‘karakter’ olurdu.

Karahanl›lar, Selçuklular ve Osmanl›lar›n ilk zamanlar›nda gerek dini-sosyal,
gerekse müspet bilimler alan›nda baﬂar›l› ve yararl› ö¤retim yapm›ﬂ olan Medreseler de, o dönemlerde son derece
düzenli idiler ve kiﬂisel yeteneklere, baﬂar›ya dayan›yorlard›. Halkla kaynaﬂmalar›, 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 geliﬂmeleri engelledi, geciktirdi. E¤itimdeki olumsuz etkileri ﬂöyle özetlenebilir.
• Gerçekleri Dikkate Almayan Reform 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, geçmiﬂten ders al›nmam›ﬂ, gelece¤e bak›lmam›ﬂt›r. Bu okullar insan›m›za maddeyi tan›y›p ﬂekillendirmeyi yeterince ö¤retemedi¤i gibi, tabii ve sosyal çevrelerini, dünyay› da yeterince tan›tamam›ﬂ,
insan›m›za kendisini, milletini, milli
benli¤ini, yurdunu, insan ve millet olarak gerçek amaçlar›n› da tan›t›p ö¤retmekte arzulanan ölçüde baﬂar›l› olamam›ﬂt›r.
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• Ö¤retmenlerimiz Kendilerini
Yenilemiyor: Cumhuriyetin ilk y›llar›nda ö¤retmen okullar› ve baﬂka e¤itim kurumlar›nda yönetim ve ö¤retim
görevleri yapan bir e¤itimcimiz, ö¤retmenlerimizi, “Görgü ve bilgi darl›¤›,
çal›ﬂma ve okuma iﬂtahs›zl›¤› bu mesle¤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 kulaklar›n› t›kayanlar› da çoktur” diye nitelendiriyor. Bugün de birçok ö¤retmenimizin okumad›¤›, bilgilerini art›rmak ve yenileﬂtirmek için çaba harcamad›¤› ac› bir gerçektir.
• Yönetimdeki De¤iﬂikliklerin
Neden Oldu¤u ‹stikrars›zl›k: E¤itim tarihimizde s›k gözlenen bir olay
da ﬂudur: E¤itim Kurumlar›m›z ve e¤itim politikalar›m›z, ço¤u kez, baz› üstün çaba harcayan Bakanlar›n, e¤itim
yöneticisi ve ö¤retmenlerin gayretleri
ile geliﬂme göstermiﬂtir. Yönetimdeki
de¤iﬂiklikler, ne yaz›k ki, zaman zaman, daha önceki olumlu teﬂebbüslerin duraklamas›na, hatta terk edilmesine yol açm›ﬂ, bu istikrars›zl›¤›n e¤itimimize büyük zararlar› olmuﬂtur.
ÇERÇEVE

E¤itim sistemimiz, II. Mahmut’tan bu yana hep ‘devrim’ üstüne devrim geçirdi.
Fakat hikmetinden sual olunmaz, üzerinden neredeyse 200 y›l geçti¤i halde
hâlâ bir türlü oturmad›. B›rak›n›z oturmas›n›, gün geçtikçe daha berbat bir hal
ald›.
Ömrünün en de¤erli y›llar›n› okullarda
harcayan üniversite mezunlar›na bak›yorum; istisnalar› bir yana, bilgi, kültür, dil,
bilinç ve düﬂünce aç›s›ndan gerçekten
ac›n›las› bir irtifa kayb› söz konusu. Yürürlükteki e¤itim sistemi, adeta insanlar›n düﬂünme mekanizmalar›n› had›m
ediyor. Kim bilir, belki de sistemin daha
baﬂlang›çtan beri üretmeye çal›ﬂt›¤› ‘ideal 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 niçin bu duruma düﬂtü¤ünü daha iyi anlar›z. 1924’te ABD’li Prof. John Devey,
1925’de Alman Künhe, 1927’de Belçikal› 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›lm›ﬂ yerine ‹stanbul Üniversitesi kuruldu. 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,
Aral›k 2005
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Orta Avrupa’dan siyasi sebeplerle kaçan
profesörlerin görevlendirilmesi ile tamamlanmaya çal›ﬂ›ld›. Darülfünun hocalar› maaﬂs›z, aç, susuz b›rak›l›p ma¤dur
edildi.
Geçen süre zarf›nda devletin e¤itim sistemine pozitivist anlay›ﬂ hakim olmuﬂtur. Pozitivist e¤itim k›ymet hükümleri
vermez. Ahlâktan, idealden, sevgiden,
faziletten, saadetten söz etmez. O sadece maddeyle meﬂgul olur. ‹nsan› hangi
ideale yöneltece¤iz? Okula gitsen, para
kazand›r›c› branﬂlar›n bilgilerini ö¤rensen, meslek sahibi olsan. Sonra? “‹nsan”
sadece bu mu demek? ﬁahsiyeti, bütünlü¤ü, dengesi, istikameti, ruhu, kalbi,
zihni, iradesi yok mu onun? Bütün bunlar›n hat›rlanmad›¤› bir e¤itim sistemimizin baﬂar›s›ndan bahsedilebilir mi?
Kabahat e¤itim anlay›ﬂ›m›zda, hayat ve
insan anlay›ﬂ›m›zda. Sebebi olduklar› neticenin 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 “Laik insan” yetiﬂtirece¤iz diyordu. Böyle
bir kavram, Bat› literatüründe var m›? Laikli¤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
Aral›k 2005

• 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 gündeme geldi¤inde bu sorular sorulmal› ve
cevabi uygulamalara geçilmelidir.

E¤itimsiz Ö¤retimimiz
Ö¤retimin amac› bilgidir. Mesleki bilgidir, 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 sahibi insan yetiﬂtirmektir. ‹yi insan, düﬂünen 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 tercihin zaruri neticesidir.
Bir de iﬂin dinden, dindar insanlardan
korkma, dini okullardan mezun olanlar›n baﬂka bölümlere kabul edilmeme
problemi var. Bat›dan birkaç örnek vereyim: ‹ktisat ilminin kurucusu olan Adam
Smith, Oxford’da ilahiyat okudu. Büyük
iktisatç›lardan Turgot, Sarbon’da ilahiyat okudu. Sonra Dan›ﬂtay üyesi de, maliye bakan› da oldu. Montesquieu, keﬂiﬂ
okulundan mezundu. Lock, ilahiyatla
derinlemesine meﬂgul oldu. Spinoza ilaÇERÇEVE

hiyat okudu, Hegel de öyledir. Borneu,
önce papazd› sonra matematik profesörü oldu. Bayes, papaz ve matematikçidir. G›oja, önce ilahiyatç›, sonra ekonomist, sonra da istatistik ilminin mucidi!
Gioberti, ilahiyat profesörü; ama her konuya dald› ve 35 cilt eser verdi. Grotius,
önce ilahiyatç›, sonra hukukçu. Gessendi, önce rahip , sonra ilahiyat profesörü,
sonra ekonomi profesörü. Goffroy, önce 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›. Bilfinger, önce ilahiyatç›, sonra fizikçi ve
devlet adam›. Böyle gider bu. Z’ye kadar
yürürsek sayfalar yetmez. Okuluna giderek, yahut ailesi taraf›ndan yetiﬂtirilerek,
yahut ﬂahsi araﬂt›rmalar yaparak ilahiyatla meﬂgul olmam›ﬂ bir tek düﬂünce adam› yoktur Bat›da. Adam Smith’den söz
ettim. Aslen ilahiyatç›-ahlakç›. Ama iktisadî alanda öyle bir eser yaz›yor ki, ortal›k sars›l›yor. 16 y›l çal›ﬂ›p birisi ona cevap vermek için bir baﬂka iktisat eseri
yaz›yor. Babas› Protestan papaz› olan ve
kendisi manevi ilimler akademisine seçilen bir devlet adam› Sismondi. Asl›nda
illetli kalmaya mahkum eserlerdi, öyle
de olmuﬂtur. Ama illetsizini, ufuklusunu
yazmak durumunda olan bizler o ﬂah›slara bakmad›k. Düﬂünce vadisinde yürüyece¤imize kaynaktan ﬂüpheye düﬂtük
ve bir çeﬂit aﬂa¤›l›k duygusuna kap›ld›k.
Yanl›ﬂlar, kar topu gibi yuvarlana yuvarlana büyüdü; bugünlere öyle geldik.
45
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ﬁimdi neresinden tutaca¤›m›z› bilemiyoruz. Alternatif çözümler iﬂliyor. Ama gidiﬂin 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 denklem, 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. Gökdelenler, elektronik aletler, teknolojik
eserler, ‹nternetler vs... ‹nsan bozulmuﬂsa, 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 büyümesi, sadece derdini büyütür. Kendi organlar› 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 vereyim.
Menderes “halk›n sevgilisi” olmuﬂ bir liderdi. Demokrasiye geçiﬂte, halk›n ihtiyaçlar›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 sevgili46

si” olan Baﬂbakan as›l›rken millet sadece
göz yaﬂ› dökmüﬂtür.
Demirel de¤iﬂik versiyonlarla ayn› kaderi paylaﬂm›ﬂt›r. Köprüler-barajlar, yollar
yap›lm›ﬂ “‹nsan” ihmal edilmiﬂ, e¤itim,
kültür, gençlik, üniversite meselelerinde “sadra ﬂifa” olacak ad›mlar at›lmam›ﬂ,
alt›-yedi defa gidip gelmiﬂ ve ihtilallermuht›ralar ortas›nda siyasi hayat›n› sürdürmüﬂtür.
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›lmam›ﬂ, e¤itime, kültüre, gençli¤e önem verilmemiﬂ, sonuçta baraj› aﬂamayan bir
parti durumuna düﬂmüﬂtür. Halbuki
“e¤itim”, Türkiye’nin bir numaral› meselesidir. Bütün meselelerin halli ona
ba¤l›d›r.
Kültürden, inançtan, düﬂünceden kaçan
nereye gidecek? Bütün dengeler, insan›n iç dengesine dayan›r. E¤er getirdi¤iniz 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 yetiﬂtiremeyiz. Bilgi yüklemek bilgisayarlar
için geçerlidir. ‹nsana bilgi yüklenmez.
Bilgi hazmettirilir. Bilgisayar›n gerçek
fonksiyonu insan› hamall›ktan kurtarmakt›r. Bilgisayara yapt›¤›n›z›, insana
yapmaya çal›ﬂ›rsan›z, insan› ziyan edersiniz.
ÇERÇEVE

‹nsan e¤itiminin hassas ve ince emeklere ihtiyac› vard›r. E¤itim, son derece karmaﬂ›k (kompleks) bir iﬂtir. Genellikle
e¤itimde giriﬂimcili¤i, uzman yetiﬂtirip
istihdam etmek olarak görülüyor. “Uzman” yetiﬂtirmek “insan” yetiﬂtirmenin
bir parças›d›r. Küçük bir parças›. Her ﬂeyi uzman yetiﬂtirmekten ibaret sayarsan›z, “kaht-› rical” in gayyas›na do¤ru inmeye devam ederiz. Uzmanl›¤›m›z da
bir iﬂe yaramaz hale gelir. Bütünün dengesi bozulunca, bundan zarar görmeyen
unsur ve uzuv kalmaz.
Gazali’yi bilmeden Descartes’i ö¤renen,
Mesnevi’yi okumaks›z›n Hamlet’i ezberleyen, Kur’an’›n kapa¤›n› açmaks›z›n ‹ncil’in ruhunun sindi¤i modern bat› klasiklerini deviren gençlerimizle tarihi,
ça¤daﬂl›¤›, kimli¤imizi ve gelece¤imizi
yakalayabilir miyiz?
Türkiye bir gün insanl›k düﬂünce birikimine onurlu, özgün ve ufuk aç›c› bir katk› yapacaksa bunu tek boyutlu kötü taklitler 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 yapacakt›r. Unutulmamal›d›r ki, gelece¤i belirleyen düﬂünürler kendi ça¤lar›n› mutlaklaﬂt›rarak o ça¤a kendini hapsedenler
de¤il, tarihi gelenekten ald›klar› birikimi
ça¤lar›n›n ﬂartlar› ile harmanlay›p gelece¤in ufuklar›n› zorlayan düﬂünürlerdir.

Terbiye ‹le Geliﬂtirilecek
Müteﬂebbislik
Türkiye’nin meselelerini çözmeye yetenekli, araﬂt›r›c›, düﬂünen ve düﬂüncelerini uygulayarak kiﬂisel ve toplumsal yaﬂant›y› olumlu yönde etkileyen bir yap›n›n yerleﬂmesi ve e¤itimcilerin bütün
halkla beraber, onlarla iç içe yaﬂayarak
giriﬂimci ruhlar›n heyecan›n› paylaﬂmalar› gerekmektedir. Ancak; e¤itim sistemini tek baﬂ›na, kalk›nmay› sa¤layacak
sihirli bir araç olarak düﬂünmek gerçekAral›k 2005
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Giriﬂimci Yetiﬂen
‹nsan›n Nitelikleri

çi bir davran›ﬂ de¤ildir.Yeni e¤itim düzeni geliﬂtirilirken; idari reform çal›ﬂmalar›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 oluﬂturulacak faaliyetlerin, giriﬂimlerin h›zland›r›lmas›, köy kalk›nmas›n›n temeli
olan ö¤retmen, muhtar ve imam aras›nda 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 dönüﬂtürülmesi, öncelikle ele al›nmas› gerekli konulard›r. Cumhuriyetin ikinci elli y›l›nda; Türkiye’nin, baﬂ
döndürücü bir h›zla
de¤iﬂen geliﬂmiﬂ
toplumlara ayak uydurabilmesi için, kalk›nmay› h›zland›racak bir e¤itim sistemi kurulmas› zorunludur. ﬁüphesiz; yeni nesillerin, bugüne
kadar çözümlenemeyen kalk›nma sorunlar›m›za daha cesaretli, daha gerçekçi olarak yaklaﬂmalar›, geliﬂtirilecek e¤itim düzeninin niteli¤ine ba¤l› olacakt›r.
Kalk›nma sorunlar›m›z, y›llardan beri tart›ﬂ›lmakta, ﬂikayet
konusu edilmekte, çözümleri için kalk›nma planlar›nda yol ve yöntemler önerilmekte, fakat sorunlar ayn› kald›¤›ndan
kitleler için hayat giderek güçleﬂmektedir. Teklifler; raporlarda, plan ve programlarda kald›¤› sürece de sorunlar›n
gittikçe büyümesini önleyecek yol bulmakta güçlük çekilmektedir. Gelecek
nesillere daha büyük sorunlar b›rakmamak için; hükümet ve meclisin harekete
Aral›k 2005

geçmesi ve halkla bütünleﬂerek çareler
aramas› gerekmektedir. Giriﬂimci, kat›l›mc› e¤itimci kadrolar›n yap›lan teklif,
plan ve programlar› uygulamalar›yla meseleler 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 hareketleri, “‹radi” de¤il, belli biyolojik ve fizyolojik motivlere ba¤l› olarak otomatik davran›ﬂ kal›plar biçiminde kendili¤inden
tezahür eder. Ancak insand›r ki, “‹radeli
yarat›lm›ﬂt›r”.
“ﬁuurdan mahrum olan” bir
canl›n›n iradesinden söz edilemez. Dinimiz, ﬂuurun
bulunmad›¤›
yerde, “Sorumluluk” aramam›ﬂt›r. Ancak
ﬂuurdur ki, insan›, “Otokriti¤e” ve dolay›s›
ile “Sorumlulu¤a” götürür.
‹nsan, kendi
içinde, “Meleklerden daha
yüce bir ruh”
ile hayvandan
daha, “Aﬂa¤› canavar›” bir arada taﬂ›maktad›r. Bu sebepten insan›n iradesi çatall›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 insan› kendi f›trat› içinde tutarak yüceltmek
ve insanlar›n hayvanlaﬂmas›n› veya hayvandan daha aﬂa¤› duruma düﬂmesini
önlemektir. ‹nsan› hayvan statüsü içinde
ÇERÇEVE

Faal, müteﬂebbis ve giriﬂimci bir ﬂekilde yetiﬂen insanlar; yapt›¤› davran›ﬂlardan kendisini 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 nereden nas›l elde edebilece¤ini ö¤renme üzerinde 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›ﬂaca¤›n› bilir.
• Her iﬂi ehline sorar ve verir. (Ehliyet ve liyakati esas al›r.)
• Kendisini sürekli özde ve ruh plan›nda
yeniler ve mesleki bilgilerini her y›l güncelleﬂtirir. ﬁekildeki de¤iﬂmeleri gerçek yenilenme 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 çevrenin kirlili¤i kadar, ruhtaki ve zihindeki kirlenmeye karﬂ› da duyarl› olur ve gerekli tedbirleri al›r.
• Evrensel geçerlili¤e sahip tek sermayenin
yüksek ahlaki de¤erler özellikle fazilet (erdem ) ve dürüstlük oldu¤unu akl›ndan hiç
ç›karmaz; tutum ve davran›ﬂlar›nda bunu
prensip edinir.
47
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terbiye etmeye çal›ﬂan e¤itim felsefeleri
baﬂar›ya ulaﬂamayan meselelere bo¤ulan 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 koymadan veya onlara yeteneklerini uygulayacaklar› serbest bir ortam haz›rlamadan
e¤itimde giriﬂimcili¤i elde etmek imkâns›zlaﬂ›r. Bisiklete binmeden bisikletin
kullan›lamayaca¤›, suya girmeden yüzme ö¤renilemeyece¤i gibi sadece tan›mlamalarla, teorik bilgileri vermekle, internet ortam›nda baz› bilgi ve bulgulara
ulaﬂmakla e¤itim de olmaz, giriﬂimcilikte… Bir aﬂç› ne kadar güzel yemek yapmas›n› bilirse bilsin, en güzel malzemelere 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¤itiminden geçti¤i, toplumun insan gücü
ihtiyac›n›n dengeli ve bütünlük içinde
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verilmesi gerekti¤i ﬂuurunun verilmesiyle mümkündür. Müteﬂebbis ruhu geliﬂtirecek 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 kaybetmiﬂ insanlarla giriﬂimcilik çok zordur.
Sorumluluk duygusuna sahip, kal›c›
eser vermeye talip, kaliteli ve vas›fl› insanlarla halledilmeyecek problem olmaz. Necip Faz›l, “Benim olmad›¤›m
(bulunmad›¤›m) cemiyet yoktur.” Diyor. Meydan okur gibi, “Durun kalabal›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 birbirleriyle dayan›ﬂmalar›n› sa¤lamak ve
onlar› aktif hale getirmek,
3) Kültürel e¤itimde kendi de¤erlerine
sahip aidiyet duygusu taﬂ›yarak bu milletin, bu ülkenin ve bu devletin mensubu
oldu¤unun ﬂuurunda, “Biz kalarak de¤iﬂmek” veya, “De¤iﬂirken biz, kalmak!”
ÇERÇEVE

4) Kendini ilmi ve teknolojik geliﬂmelere aç›k tutarak bütün geliﬂmelerini takip
etmek,
5) Teknolojinin emrine girmeyip, onu
idealleri u¤runda kullanmak
‹nsanda iyi ve güzele yönelebilecek bütün yetenekleri bularak ortaya ç›karmak, zararl› olmas› muhtemel temayülleri de önlemek e¤itimin en önemli görevlerindendir.
ﬁu halde e¤itimin temelinde faal olma,
müteﬂebbis olma, giriﬂimci olma vard›r.
Muhatab›n› bask› alt›nda tutan kabiliyetleri yok eden, insandaki ferdi veya sosyal
faaliyet sahas›n› daraltarak mevcut potansiyelini harekete dönüﬂtürmeyen e¤itimin baﬂar›l› olmas› mümkün müdür?
E¤itimin bir bütün halinde insan›n geliﬂmesine yard›mc› olmas› gerekmez mi?
E¤itim, insanda ﬂahsiyetin oluﬂmas›n› ﬂekillendirir. Olumlu ve erdeme dayal› davran›ﬂ, tutum ve al›ﬂkanl›klar kazand›rma
süreci de¤il midir? Bunlar› verecek ortam 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.
Aral›k 2005
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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›nda. Bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 10-12 aras›nda de¤iﬂirken, Rusya’da bile yüzde 8 seviyesinde.
E¤itim, sosyal devletin vermesi gereken en
önemli hizmetlerin baﬂ›nda geliyor. Peki
e¤itim-ö¤retim sadece devlete mi b›rak›lmal›?... Liberal ekonomi anlay›ﬂ›na sahip hiçbir
ülkede bu soruya ‘evet’ yan›t› verilmiyor.
Özel kurum ve kuruluﬂlar, günümüzde e¤itim-ö¤retim alan›nda da varl›klar›n› gösteriyor. Bir çok ülkede devlet kurumlar›yla rekabet 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, dershanelerden kurslara kadar art›k özel sermayeli kuruluﬂlar e¤itim-ö¤retimin her alan›nda rekabet ediyorlar.
E¤itim alan›nda h›zl› mesafe almak isteyen
Ak Parti hükümeti, özel okullar›n önünü açmak için geçen y›l önemli KDV indirimi de
yapt›. E¤itimdeki KDV, 1 Ocak 2005’ten itibaren 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 durumunu yans›tan baz› rakamlara göz atmak
yeterli.
Problem Büyük
Bugün Türkiye’de hâlâ 8 bin 325 okulda ilkö¤retim ö¤rencileri birleﬂtirilmiﬂ s›n›flarda
e¤itim görüyor. Halen okul baﬂ›na bir fen laboratuar› bile düﬂmüyor. 1,324 ö¤renci tek
bir laboratuardan yararlan›yor. Bilgisayar laAral›k 2005

boratuar› aç›s›ndan durum daha da iç karart›c›. Yaklaﬂ›k 8 bin 500 ö¤renciye bir bilgisayar laboratuar› düﬂüyor. ‹lkö¤retimde derslik 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 sorunlar›n› çözmesi zor görünüyor. Bu yüzden de özel e¤itim yat›r›mlar›n› teﬂvik ederek kaliteyi yükseltmek de tek çare olarak
görülüyor.

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

Hükümet e¤itimdeki ‘özel sektör’ pay›n›

Pastadaki Paylar› Az
E¤itimde ‘özel’ damgas› taﬂ›yan kuru- art›rmak istiyor. 1 Ocak 2005’ten geçerli
luﬂlar›n a¤›rl›¤› gittikçe art›yor. Millî olan KDV’deki 10 puanl›k indirim bile özel
E¤itim Bakanl›¤› henüz 2005-2006
ö¤retim y›l›ndaki istatistikleri ortaya e¤itimcileri memnun etmiﬂ de¤il. Halen
koymasa da 2004-2005 ö¤retim y›l›n- yüzde 8 olan özel e¤itimdeki KDV’nin en
daki rakamlar özel sektörün e¤itimdeki pay›n›n hangi noktalara geldi¤i- az›ndan ilk etapta yüzde 4’e çekilmesini
ni gözler önüne seriyor. Türkiye’deki istiyorlar. Milli E¤itim Bakan› ise bu istetoplam 53 bin 556 ö¤retim kurumun¤e kulak t›kamad›. Özel e¤itimde yüzde 1
da 17 milyon 500 bin ö¤renci var. Bu
ö¤rencilerden ancak 2 milyon 105 bi- KDV’yi telaffuz etmeye baﬂlad›.
ni özel e¤itim kurumlar›ndan yararlan›yor. Okul öncesi e¤itimden ortaö¤retime, kurumlar›n e¤itimden ald›¤› pay Türkiye’de
özel dershanelerden özel kurslara kadar bü- yüzde 2 civar›nda. Bu oran Avrupa ülkelerintün kurumlardaki ö¤renci say›s›n› yans›tt›¤› de yüzde 10-12 aras›nda de¤iﬂirken, Rusdüﬂünülürse bu oldukça düﬂük bir rakam. ya’da bile yüzde 8” diyor.
Rakamlar›n detay›na inip resmi daha da netleﬂtirmek mümkün.
Yasa Dar Geliyor
E¤itim-ö¤retim hizmeti veren özel sektörün
‘Dünya Standartlar›n›n
en büyük s›k›nt›s› devletin özel okullaﬂmaya
Gerisindeyiz’
yeterince destek vermemesi. Bunun için
Okul öncesi e¤itim gören 434 bin 771 ö¤- özel okullar›n sahipleri
rencinin yaln›zca 17 bin 696’s› özel nitelikli resmi okullara tan›nan haklar›n kendilerine
ÇERÇEVE
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verilmesini istiyor. ‘Kaliteli ve nitelikli bir
nesil’ yetiﬂtirmek istediklerini söyleyen özel
e¤itimciler, sorunlar›n› ekonomik ve akademik olmak üzere ikiye ay›r›yorlar. Akademik sorunlar›n temelinde yatan ise 36 y›l
önce ç›kan kanun yat›yor. Bu kanunun kendilerine dar geldi¤ini belirten özel e¤itimciler 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,

KDV ‹ndiriminde
Söz Maliyenin...
Hükümet özel e¤itim kurumlar›ndaki
KDV’nin daha da indirilmesi talebine asl›nda kulak t›kam›yor. Bütçe ﬂartlar› elverirse bunu yapmak niyetinde. Geçti¤imiz
günlerde Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, özel okullarda yüzde 8 olan KDV'nin
yüzde 1'e indirilmesi gerekti¤ini aç›klad›.
Daha önce de e¤itimdeki vergileri tart›ﬂmaya açan ve Maliye Bakan› Kemal Unak›tan'dan destek isteyen Çelik, konuyu
gündemde tutuyor. Maliye Bakanl›¤›'na
bir yaz› gönderen Çelik'in istedi¤i teﬂvikler ﬂöyle:
• Tüm özel okullar için gelir ve kurumlar vergisi istisnas› uygulanmal›.
• Özel okul yapt›rmak isteyenlere bedelsiz 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›.
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resmi okullara tan›nan baz› teﬂviklerden de
yararlanmak istiyorlar. En büyük taleplerinden birisi ise resmi okullarla ayn› kefeye konulup, elektrik ve su gibi girdilerinin sübvanse edilmesi... Ö¤retim ücretinden al›nan
KDV de resmi okullarla özel okullar aras›nda haks›z rekabet oluﬂturuyor. Ak Parti hükümeti, 1 Ocak 2005’ten geçerli olmak üzere 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¤rencinin devlete olan yaklaﬂ›k 1,500 dolarl›k maliyetinin veliye ödenmesi önerisi de bakanl›¤a sunulmuﬂ durumda. Öz E¤itim Kurumlar› 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¤raﬂmak zorunday›z. Özel okulculuk bir aﬂk meselesi. Özel okullar›n yüzde 90’› kâr etmezler. Zaten bir çok özel okul sahibi iﬂadam›,
di¤er ﬂirketlerinden okullar›na para aktar›rlar. Bu sektör bir iﬂadam›n›n kâr amac›yla girece¤i bir sektör de¤il. Elektrik kulland›¤›n›zda en pahal›dan ödersiniz. Oysa bir sanayi iﬂletmesi bile sanayi tarifesinden elektri¤ini öder.”
Hükümet son yapt›¤› de¤iﬂiklikle özel okul
yat›r›mlar›n› teﬂvik etmek için vergi muafiyeti getirdi. Yap›lan düzenlemeye göre yeni
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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¤itimö¤retim kurum ve kuruluﬂlar›n›n tamamlay›c›lar›ndan birisi dershaneler... Özellikle
üniversite s›navlar›na haz›rl›kta neredeyse
her ö¤rencinin kap›s›n› çald›¤› özel dershanelerin sistemdeki a¤›rl›¤› günden güne art›yor. Eskiden büyük ﬂehirlerde say›lar› parmakla say›lacak kadar az olan özel dershanelere bugün Anadolu’nun neredeyse her
ilinde rastlamak mümkün.
Türkiye genelinde, 2004-2005 ö¤retim y›l›nda 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 belirtmekte 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›nda s›rf dershanelerin e¤itimden alaca¤› pay›n 3 katrilyon liray› aﬂaca¤› tahmin ediliyor.
Raporda ﬂöyle deniliyor: “Kalite artt›kça, s›n›f mevcudu düﬂtükçe, iyi ö¤retmenler eliyle e¤itim verildikçe; ailelerin fedakarl›k katsay›lar› ile birlikte 2 milyar liradan baﬂlayan
fiyatlar da katlanarak art›yor. Baz› dershanelerin fiyatlar› özel üniversitelerin y›ll›k fiyatlar›yla bile yar›ﬂ›yor.”
Aral›k 2005
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ÖZEL E⁄‹T‹M KURUMLARI (2004-2005 ö¤retim y›l›)
E¤itim kademesi
Okul say›s›
Okul öncesi e¤itim
567
‹lkö¤retim
676
Ortaö¤retim
650
Genel ortaö¤retim
630
Mesleki ve teknik ortaö¤retim 20
ÖRGÜN E⁄‹T‹M
1,893
Özel dershaneler
2,984
Özel kurslar
3,704
Motorlu taﬂ›t sürücüleri kurslar› 1,925
Muhtelif kurslar
1,779
YAYGIN E⁄‹T‹M
6,688
GENEL TOPLAM
8,581

Ö¤renci say›s›
17,969
172,348
71,253
70,163
1,090
261,570
784,565
1,059,147
868,251
190,896
1,843,712
2,105,282

Ö¤retmen say›s›
1,437
18,003
8,972
8,888
84
28,412
30,537
15,313
11,966
3,347
45,850
74,262

KDV yüzde 8’e indirildi ama onlar da daha
büyük bir indirim bekliyorlar. Yaﬂanan son
ekonomik krizde oldukça güç yitiren dershanelerden 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 olmasa 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.

Kaynak: Milli E¤itim Bakanl›¤›

Sanc›l› Geliﬂim
Özel dershaneler bugün sistemde önemli
bir yere sahip ama, geliﬂimleri oldukça sanc›l› oldu. Dershaneler, 1965’te ç›kart›lan 625
say›l› yasa ile yasal güvence alt›na al›nd›. Yasal zemine oturtulmalar›n›n üstünden 10 y›l
geçmemiﬂti ki, 1974’te dönemin Milli E¤itim
Bakan› Mustafa Üstünda¤ taraf›ndan kapat›lmalar› gündeme getirildi. Kapat›lma gerekçeleri ise e¤itimde f›rsat eﬂitsizli¤i yaratmalar›yd›. Bu kapat›lma giriﬂimini atlatan özel
dershaneler, ikinci olarak ise 12 Eylül askeri
ihtilalinde hedef tahtas›na konuldu. Zaman›n Cumhurbaﬂkan› Kenan Evren’in de deste¤ini alarak harekete geçen dönemin Milli
E¤itim Bakan› Hasan Sa¤lam, yasa ile kurulmuﬂ kurumlar› genelge ile kapatmaya çal›ﬂt›
ama olmad›. Konu Dan›ﬂma Meclisi’ne getirildi. Uzun tart›ﬂmalar›n ard›ndan Dan›ﬂma
Meclisi kapatma karar›n› reddetti. Meclisin
karar›n› Milli Güvenlik Kurulu veto etti. Kurul, 625 Say›s› Özel E¤itim Kurumlar› Yasas›’ndaki baz› maddeleri de¤iﬂtiren ve özel
dershanelerin bir y›l içinde kapat›lmas›n›
öngören yasay› 16 Haziran 1983’te kabul etti.
Bu yasaya göre 1 A¤ustos 1984’te kapat›lmas› gereken Türkiye’deki özel dershaneleri
ipten alan kararda ise Turgut Özal’›n imzas›
var. Özal Hükümeti, 11 Temmuz 1984 tarihli 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
Aral›k 2005

Celal Güzel’in fitilini ateﬂledi¤i bir tart›ﬂman›n konusu oldu. 1990’l› y›llara gelindi¤inde
Çiller Hükümeti döneminde de özel dershaneler ile ilgili tart›ﬂmalar yaﬂand›.
Son y›llarda dershanelerin art›k e¤itim sistemindeki yeri tart›ﬂ›lm›yor. Zaman zaman baz› çatlak sesler ç›ksa da, arz-talep dengesinin
yaratt›¤› kurumlar olan dershaneler art›k daha 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 okullar›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¤retmen çal›ﬂ›rken, özel dershanelerde çal›ﬂan
ö¤retmen say›s› ise 30 bini geçiyor. Özel
dershanelerde çal›ﬂan ö¤retmenlerin 10 bini emekli ö¤retmen iken 10 bini ise devlet
okullar›ndan istifa ederek özel dershanelere
geçmeyi tercih eden ö¤retmenlerden oluﬂuyor. Stajyerlikten sonra özel dershane
kadrolar›na geçen genç ö¤retmenlerin dershanelerdeki say›s› ise 5 bini buluyor.
Krizler Vurdu
Dershaneler de özel okullarla benzer sorunlara sahip. Zaten ayn› yasa kapsam›nda idare ediliyorlar. Özel okullarda oldu¤u gibi
ÇERÇEVE

1,925 Sürücü Kursu Var
Özel e¤itim kurumlar›, özel okullar ve dershanelerle 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 kurslar›n›n say›s› ise 2004-2005 ö¤retim y›l›nda
bin 925’ e ulaﬂt›.

Özel Üniversite Polemi¤i
Türkiye’de Anayasa’n›n 130’ucu maddesine göre devlet üniversitesi ve vak›f üniversitesi d›ﬂ›nda özel üniversite kurmak
mümkün de¤il. Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, ekim ay›n›n baﬂ›nda Bahçeﬂehir Üniversitesi’nde yeni akademik y›l›n
aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada YÖK’ü özel
üniversite aç›lmas›n› engellemekle eleﬂtirdi. 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 oldu. YÖK Baﬂkan› Prof. Dr. Erdo¤an Teziç, “Akademik hayat müdahale kald›rmaz. Dünyan›n hiçbir yerinde siyasiler
üniversiteleri tu kaka etmezler” diyerek
sorumluluk ça¤r›s› yapt›. Teziç, özel üniversite açmak için Anayasa’y› de¤iﬂtirmek gerekti¤ini belirtti.
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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 ediyor. 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›.
Karma e¤itim, y›llard›r okullar›m›zda uygulan›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› verildi. Karma e¤itim, bizde hiçbir zaman
araﬂt›rma konusu olmad›. Âdeta bir tabu. Kad›nlar›n toplumun üst kademelerine 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 yapt›¤› incelemeleri, Yüzy›l›n Pedagojik
Yanl›ﬂ› Karma E¤itim isimli kitapta toplad›m. Kitap, karma e¤itimin bat›da nas›l
sorguland›¤› ve tart›ﬂmalardan ç›kan sonuçlar› irdeliyor.

Avrupa ve Amerika’da
Karma E¤itim Tart›ﬂmalar›
Karma e¤itimin Avrupa ve Amerika’da
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90’l› y›llardan beri masaya yat›r›ld›; tart›- tim, sorgulanmaya baﬂlad› ve bu araﬂt›rﬂ›ld› ve ﬂimdi ö¤rencileri ay›rma trendi malarla ilgili bir çok yay›n yap›ld›, yap›l›yaﬂan›yor. Ülkemizde kamuoyu, bat›daki yor. Almanya’n›n çok satan, haftal›k derkarma e¤itim tart›ﬂmalar›ndan habersiz. MEB, karma e¤itim, kusurKarma e¤itim, 1960’l› y›llarda toplumda
suzmuﬂ ve erkeklerin , özellikle
de k›zlar›n iyi yetiﬂmesine zarar kad›n-erkek eﬂitli¤ini sa¤layacak bir revermiyormuﬂ gibi davranmakta- form olarak sunulmuﬂtu. Aradan geçen
d›r. Halbuki karma e¤itim, 1960’l›
y›llarda toplumda kad›n-erkek bunca y›la ra¤men, toplumda kariyer yapeﬂitli¤ini sa¤layacak bir reform ma ve para kazanma konular›nda kad›nolarak sunulmuﬂtu. Aradan geçen
erkek eﬂitli¤i sa¤lanmad›, aksine eﬂitsibunca y›la ra¤men toplumda kariyer yapma ve para kazanma konu- zlik daha da artt›. Yeni araﬂt›rmalar, karlar›nda kad›n-erkek eﬂitli¤i sa¤lan- ma e¤itimin kad›nlar›n yetiﬂmesine zamad›, aksine artt›. Yeni araﬂt›rmalar, karma e¤itimin kad›nlar›n ye- rar verdi¤ini ortaya koydu. Konuyla ilgili
tiﬂmesine zarar verdi¤ini ortaya bir araﬂt›rma yapan Der Spiegel, “Yüz y›koydu.

Der Spiegel Dergisi:
En Büyük Pedagojik
Yanl›ﬂ

l›n en büyük pedagojik yanl›ﬂ› karma e¤itim karaya oturdu” baﬂl›¤›yla ç›kt›.

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 toplumda kad›n-erkek eﬂitli¤inin sa¤lanmad›¤› görüldü. Bunun üzerine karma e¤iÇERÇEVE

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
Aral›k 2005
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sa¤layaca¤›na inan›yorlard›. Araﬂt›rmalar
daha net gösteriyor ki, reform düﬂüncesi, son yüz y›l›n en büyük pedagojik yanl›ﬂ› idi. K›zlar, e¤itimde eﬂit ﬂans yakalamak bir yana, eskiden oldu¤u gibi dezavantaj sahibi oldular. Eﬂitlik tart›ﬂmalar›
hiç yap›lmam›ﬂ gibi rol kliﬂeleri sürüyor.” 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¤lanamad›.
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 feministlerden geldi. Çünkü onlar kad›n›n toplum
içinde önemli mevkilerde yer almas›n›
ve haks›zl›¤a u¤ramamas›n› istiyor. Karma e¤itimle ilgili araﬂt›rmalar› yapanlar,
genellikle kad›n akademisyenler. Araﬂt›rma sonuçlar› yay›nland›ktan sonra politikac›lar›n, e¤itimcilerin ve pedagoglar›n, karma e¤itime bak›ﬂ aç›s› de¤iﬂti.
Kuzey Rheinwestafalen eyaletinin sosyal
demokrat E¤itim ve Bilim Bakan› Gabriele Behler, 2000-2001 ö¤retim y›l› baﬂ›nda, bizim Milli E¤itim eski bakan› Metin
Bostanc›o¤lu’nun bütün okullara ve
kurslara karma e¤itim mecburiyeti getirdi¤i sene, okullara birer yaz› göndererek, imkânlar› ölçüsünde ve kademeli
olarak ayr› e¤itime geçmelerini emretti.
Aral›k 2005

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›flardaki 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.”

“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

‹statistikler,
Karma E¤itimin Eﬂitlik
Sa¤lamad›¤›n› Söylüyor

Fizik alan›nda:

Araﬂt›rmalar›n hepsi, karma e¤itimin toplumda kad›n erkek eﬂitli¤ine hizmet etmedi¤ini, kad›nlar›n ezilmesini ve horlanmas›n› önlemedi¤ini, aksine sistematik
hale getirdi¤ini gösteriyor. Meselâ:
Almanya üniversitelerinde elektro teknik 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, erkeklere göre daha fazla iﬂsiz kal›yor.
Bilim adamlar› aras›nda kad›nlar›n oran›
sadece % 6.
Almanya’da çeﬂitli meslek dallar›ndaki
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35 erkek profesör kürsü sahibi,
sadece 3 kad›n profesör kürsü sahibi.
(Der Spiegel,say› 2, 2001)
Halbuki yüksek ö¤retimde k›z ö¤rencilerin erkeklere oran› neredeyse % 50’yi buluyor.
Ama yüksek kademelere ve toplumun tepe noktalar›na gelme yar›ﬂ›nda kad›nlar
geride kal›yor. Kad›nlar›n fizik, kimya, bilgisayar mühendisli¤i gibi çok para kazand›ran mesleklerde baﬂar›s›zl›¤›, onlar› dezavantaj sahibi yap›yor.
Toplumun tepe noktalar›na gelen kad›n
oran› çok az. Hem de karma e¤itimi, reform olarak görenlerin yüzünü k›zartacak
kadar az. Size birkaç istatistik sonucu sunmak isterim:
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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¤itim. S. 150.)
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. Özellikle kad›nlar›n e¤itimi konusunda oldukça
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kötü bir karneye sahibiz. Kad›nlar›n durumunu yans›tan bir istatistik, yolun neresinde oldu¤umuzu çok net olarak ortaya 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 gönderilmemiﬂ.
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 yenebilece¤ini savunuyor.
Kad›nlar›m›z, özellikle daha iyi para kazand›ran bilgisayar, matematik, kimya
ve fizik mühendisli¤i gibi alanlarda yoklar. Bu alanlarda erkek hakimiyeti var.
Türkiye’de Çocuklar›n
E¤itim Durumu
K›zlar, okullarda fizik, kimya, matematik, spor, el iﬂi, bilgisayar alanlar›nda genel olarak erkeklerle yar›ﬂmay› göze alm›yor. Yar›ﬂ oldu¤unda geri çekiliyorlar
ve hakimiyet erkeklere geçiyor. Halbuki
ÇERÇEVE

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›zlar›n:
% 32’si tecavüze u¤ram›ﬂ (Oran 1/3). Almanya’da bu oran, % 25 (10.01.2002 tarihli Spiegel Online). Ülkemizde kad›nlar, % 34 oran›nda fiziksel tacize u¤ruyor. Fransa bu oran % 95. Amerika’da
ise bir y›lda 4 bin kad›n dövülerek hayat›n› kaybediyor. 4 milyon kad›n eﬂinden
dayak yiyor. Her 15 dakikada 1 kad›n tecavüze u¤ruyor.

ABD’de A.E. CASEY Vakf›
Araﬂt›rmas›
‹lkokul ikiden lise sona kadar 4.200 ö¤renci üzerinde yap›lan araﬂt›ramaya göre 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 geriden 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 vakalaAral›k 2005
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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 kilise 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 üniversitede Amerika’n›n eski First Lady’si Hillary Clinton ve ABD d›ﬂiﬂleri eski bakan›
Madeleine Korbel Albright, ünlü artist
Ali McGraw gibi ünlüler ö¤renim görmüﬂ.
Wellesley Kolejinin, Amerika’n›n Harvard ve Yale gibi di¤er süper üniversiteleri aras›ndaki tek bir fark var: “Wellesley’e erkek ö¤renci giremez. Kolej, bir
bayanlar üniversitesi.”
Amerika’da bugün 84 bayan üniversitesi
bulunuyor. ﬁu s›ralar bu okullar, ö¤renci ak›n›na u¤ruyor.
Çelik ﬂehri Pittsburg’da bulunan Chatham Koleji’ne bu y›l müthiﬂ bir ak›n var,
ö¤renci say›s› geçen y›la oranla % 30 artt›.
Federal Devlet North Carolina’da bulunan 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, geleneksel zenginlikleri bulunan “Yedi Kardeﬂler 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-Göckel, ﬂu tespitlerde bulunuyor:
1. Üniversitenin mezunlar› toplum hayat›nda oldukça baﬂar›l›. 1990’l› y›llarda
Amerika’da 10. s›ralarda yer alan WellesAral›k 2005

ley Üniversitesi, 1998’lerde 3. s›raya yükselmiﬂ.
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 bitirdikten sonra master, doktora, kurs görüyor ve kariyer yap›yor.
5. Okullar› ile hayat boyunca ilgileniyorlar, 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 art›r›yor.
7. Üniversite, ö¤rencilerini yönetici olmaya, kariyer yapmaya ve sorumluluk almaya yönlendiriyor.
8. Üniversitede parlamento var, bakanlar var, komisyonlar kurulmuﬂ. Ö¤renciler buralarda görev al›yor ve hayata haz›rlan›yor. Cesaretleri art›yor, kendilerine 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¤ÇERÇEVE

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 erkek okullar› yeniden aç›lmaya baﬂland›.
Bayern eyaleti Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan 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 Kilisesine ait. Yani bu okullar›n 1/8’i özel ve
kiliselere ait.
Realschulelerin (10.s›n›fa kadar olan lise) %20’si, özel meslek liselerinin %50’si
kilisenin.
Bu okullardaki ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u k›z. Devlet ve ﬂehir okullar›, istisnalar d›ﬂ›nda karma e¤itime geçince,
k›z ö¤renciler k›zlar›n ayr› okudu¤u kilise 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 hepsi 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 araﬂt›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 desteklenmesini, karma okullar›n ise mutlaka reforma tabi tutulmas›n› öneriyor. 5
Araﬂt›rmalar›n ürkütücü sonuçlar› ortaya 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 kald›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 fizik, kimya, matematik, eliﬂi, spor ve bilgisayar derslerinin ayr› yap›lmas›n› istedi.
4. Bütün eyaletlerde k›smi de olsa ayr›
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e¤itim teﬂvik ediliyor.
5. Karma e¤itimin zararl› oldu¤u kabul
edildi ve karma okullar reforma tabi tutuluyor.
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›. Gerekçe, 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› tercüme ederek Yüzy›l›n Büyük Pedagojik
Yanl›ﬂ› Karma E¤itim isimli bir araﬂt›rma
kitab› kaleme ald›m6. Kitap, medya taraf›ndan gündeme taﬂ›nda ve e¤itimciler
aras›nda tart›ﬂ›ld›. Fakat tart›ﬂmalar, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n kula¤›na gitmedi,
gitmiyor.

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 geliﬂmeleri mutlaka takip etmeli ve karma e¤itim
zorunlulu¤u kald›r›lmal›.
2. Çocu¤una ayr› e¤itim ald›rmak isteyen 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 özellikle k›z ö¤renciler karma e¤itimin sak›ncalar› konusunda bilgilendirilmeli.
D‹PNOTLAR:
1

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

Der Spiegel, 06.05. 1996.
Der Spiegel, 16.03. 1998.
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: 02125513225
2
3
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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.
Giriﬂ:
E¤itim, yetiﬂkin nesiller taraf›ndan,
sosyal hayata henüz haz›r olmayanlara
tatbik edilen bir tesirdir. E¤itimin gayesi; 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 Paris'te kabul edilen ‘‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi’nin 26. Maddesi
gere¤ince; insanlar›n e¤itim hakk›n›n
devletçe sa¤lanan vazgeçilmez bir kaide oldu¤u beyan edilerek, bu madde
ülkelerin anayasalar›na geçmiﬂtir. Türkiye'de e¤itim hakk›, 1982 Anayasas›'n›n 42. Maddesinde yer al›r. Ülkemizde Anayasadan baﬂka 1739 say›l›
Millî E¤itim Temel Kanunun 7. Maddesin 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, "etkileﬂim" 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 "dinleyici" 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 psikolojiden oluﬂan bir sentez ilmidir.
Günümüzde modern e¤itim, kiﬂinin
bütün yönleriyle devaml› geliﬂmesini
amaçlar.
Aral›k 2005

Kalk›nma ve Geliﬂmek ‹çin Model: sanlar›n düﬂünmesine s›n›r koymayan siÖmür Boyu E¤itim…
vil kurumlara ihtiyaç vard›r. Özgün ve
E¤itimde, düﬂünce tarihinde, ekonomik özgür bir ortamda; hayal kurabilen, özve teknolojik geliﬂmelerdeki baﬂar›l› ça- gür insanlar›n yetiﬂmesine zemin haz›rl›ﬂmalar; devleti güçlü, milleti ise mutlu lamak gerekiyor. Bu ba¤lamda ilgi ve yeetmiﬂtir. E¤itim ve kültür yap›s›n›, bilim- tenek çok önem arz eder. Her ö¤renci
sel bilgilerle destekleyen, millî ve mane- ayn› zamanda bir ö¤retmendir. Hocavî de¤er yarg›lar›yla sentez yapan millet- ö¤renci karﬂ›l›kl› ö¤renir ve ö¤retir, buler kimlik bunal›m›na girmeden, varl›kla- na e¤itim dilinde e¤itiﬂim denir. Bilim,
r›n› nesilden nesle devam ettirmiﬂlerdir. sanat ve felsefe e¤itim için en önemli üç
Geliﬂen ve de¤iﬂen dünya ﬂartlar› kiﬂileri saç ay›kt›r. Bu nedenle;
ve kurumlar› farkl› aray›ﬂlara do¤ru yönlendirmektedir. Günümüz- 2001 y›l›nda Güney Kore E¤itim Bakanl›de e¤itim, sadece belli kurumlar›n
çat›s› alt›nda verilen ve belli bir sü- ¤›, ‘E¤itim ve ‹nsan Kaynaklar› Geliﬂtirre sonras›nda tamamlanan bir fa- me Bakanl›¤›’ olarak yeniden yap›land›aliyet olmaktan ç›km›ﬂt›r. Özellikle de h›zla de¤iﬂen teknoloji, kiﬂi- r›lm›ﬂ ve E¤itim Bakan›’n›n statüsü e¤ilerde aranan bilgi ve beceri düze- tim ve insan kaynaklar› geliﬂimi ile ilgiyinde ciddi aç›klar do¤urmaktad›r. Bu ise sürekli ve dinamik bir li politikalar›n formüle edilmesi ve koore¤itim sistemiyle giderilebilmek- dinasyonundan sorumlu baﬂbakan yartedir. Ne kadar iyi e¤itim alm›ﬂ
olursan›z olun, bir süre sonra ister d›mc›l›¤›na yükseltilmiﬂtir. Yeni bakanistemez yeniden e¤itime ihtiyaç l›k; ö¤rencileri küresel giriﬂimci, tekniduyacaks›n›z. Elinizdeki sayg›n
kurumlar›n diplomalar› da art›k ker ve araﬂt›rmac› yapma hedefindedir.
çok fazla bir ﬂey ifade etmiyor. Zira kurumlar diplomalara de¤il, bilgi ve 1. Bilimin, sanat›n ve felsefenin bir arbecerilerinize bak›yor. En çok da yeni kaplan› vard›r. Bunun için teorik e¤itim
teknolojiyi ne kadar yak›ndan takip etti- önemlidir. Sa¤lam teori olmadan verile¤iniz önem taﬂ›yor. Yap›lan her iﬂin, her cek meslekî e¤itim eksiktir.
e¤itimin mutlaka bir bilim, sanat ve fel- 2. Pratik de önemli teori de. E¤itim hayat içindir. Bilim, sadece laboratuarlara,
sefe yönü vard›r.
Gerçek bilim özgürlü¤ünün oldu¤u, in- kitaplara s›n›flara s›¤mamal›. Ayn› zaÇERÇEVE
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manda hayat›m›z›n her safhas›nda, yolda, bahçede, evde olmal›.
3. Güleryüzlü e¤itim. E¤itim denince as›k
suratl› ö¤retmenler, kasvetli binalar, tozlu s›n›flar akl›m›za gelir. E¤itimde coﬂku,
keyif olmal›. Mizah olmal›. Bir yandan tarihin en h›zl› ve yo¤un bilgi ak›ﬂ›n› yaﬂarken, bir yandan da bilgiye her zamankinden fazla muhtaç hale gelmiﬂ bulunuyoruz. Bilhassa elektronik ortamlarda sunulan bilgi sayesinde hemen her ﬂeyden haberdar 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›rsat› 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 gençlik olmak üzere, farkl› kesimlerden insanlara ciddî bir e¤itim hizmeti sunacak ve
belli baﬂl› branﬂlarda formasyon kazand›racak bir zemine olan ihtiyaç, günümüzde daha çok hissedilmektedir. Bütün
alanlar›n e¤itim ve ö¤retiminde, ders anlat›m›n› esas alan klasik ö¤retim tekni¤i
yerine, kat›l›mc›n›n eme¤ini do¤ru yönlendirebilen, ilgi ve yeteneklerinin istihdam›na rehberlik etmeyi esas alan, yaparak ö¤renme-uygulama merkezli bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirilecektir.
Yeni Müfredat Program›n›n
Baﬂl›ca Özellikleri
E¤itim ve ö¤retimi iyi ve baﬂar›l› gerçek58

leﬂtirmek için de¤iﬂime ayak uyduracak,
kalk›nmaya fayda sa¤layacak müfredata
ihtiyaç vard›r. Eski metot ve müfredatlarla yeni meselelere çözüm bulmak oldukça zordur. Yeni müfredat program›n›n vizyonu, e¤itim sistemini günümüz
toplumunun bireyine yönelik olmas› bak›m›ndan önemlidir. Yeni program bireyi; demokratik de¤erlerle sahip, bireysel
farkl›l›klar› zenginlik sayan, araﬂt›ran,
sorgulayan, eleﬂtirel düﬂünme becerisine sahip, problem çözme ve karar verme becerileri geliﬂmiﬂ, hayat boyu ö¤renen ve insan haklar›na sayg›l›, olarak yetiﬂtirmeyi 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 sormaya özendiriliyor.
5- Milli kimlik merkeze al›narak evrensel 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 deneyimlerini kullanmas›na ve çevreyle etkileﬂim kurmas›na f›rsat veriliyor.
Yukar› sayd›¤›m nedenlerden doluya yeni müfredat program›, e¤itim sistemimizin düzeltilmesi için önemli bir ad›md›r.
ÇERÇEVE

Ancak yeni müfredat›n baﬂar›s› ö¤retmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içinde niteliklerinin artt›r›lmas›na, ikili ö¤retim ve birleﬂtirilmiﬂ s›n›flardan vazgeçip
normal ö¤retime geçilmesine, ö¤retmenlerin ekonomik imkânlar›n›n iyileﬂtirilmesine, anne-babalar›n e¤itilerek bilinçlendirilmesine, okullar›n fizikî altyap›lar›n›n iyileﬂtirilmesine, e¤itim ortamlar›n›n yeni müfredata uygun hale getirilmesine, 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¤itim ortamlar›m›z buna uygun olarak düzenlenmemiﬂtir. Yeni müfredat ö¤renci
merkezli ve etkinlik a¤›rl›kl› oldu¤undan her derse ait matematik, resim, müzik, fen ve teknoloji dersli¤i gibi derslikler oluﬂturulmal›d›r. Mutlaka s›n›f mevcutlar› 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 uygulamas›ndan vazgeçilmedir. Çünkü vekille yeni müfredat› uygulama imkân›n›z yoktur. Gerçekten ö¤retmenlik e¤itimini alm›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 Teknoloji Merkezi ad› alt›nda ö¤renme merkezi oluﬂturulmal› ve internet a¤› kurulmal›d›r. Yeni müfredat, ö¤renmeyi ö¤renme 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¤itimde 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 ülkelerde XX. Yüzy›l›n 2. yar›s›nda, yüksek
ö¤retime olan talep, tarihte hiçbir zaman olmad›¤›ndan daha fazla artm›ﬂ ve
toplumlar›n ekonomik ve sosyo-kültürel
aç›dan geliﬂmesinde hayati bir rol oynamaya 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›ﬂt›r. Ülkemizde de 1991-1992 y›l›nda örgün 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¤›, bilgi toplumu, bilgi tabanl› ekonomi ça¤›
oldu¤unu gören geliﬂmiﬂ ülkeler artan
yüksekö¤retim ihtiyac›na cevap verebilmek için çeﬂitli çözüm yollar› aramakta
ve özellikle tüm dünyada yüksek ö¤retimin 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 sektörlerde baﬂar›l› görev yapacak sorumlu
ve kabiliyetli vatandaﬂlar yetiﬂtirmek ve
kaliteli bir e¤itim ö¤retim sonucunda kiﬂileri diploma sahibi yapmakt›r. Bugün
ABD’de üniversiteler bir özel ﬂirket
mentalitesi ile faaliyet gösteriyor.
ABD’de mezunlara “ürün” ve iﬂverenlere de “müﬂteri” nazar›yla bak›yorlar. Baﬂar›y› müfredat programlar›yla de¤il,
mezunlar›n›n baﬂar›lar› ile ölçüyorlar. Piyasada müﬂteri bulamayan bir ürünün
üretimine nas›l devam edilemezse, mezunlar› iﬂ bulamayan ve iﬂverenler taraf›ndan be¤enilmeyen bir üniversitenin
de uzun süre aç›k kalmas› düﬂünüleAral›k 2005

mez. O yüzden üniversite yöneticileri ve
ö¤retim üyeleri piyasa ile irtibat halindedir ve piyasan›n tenkit ve tavsiyeleri gayet ciddiye al›nmaktad›r. Gerekirse piyasay› tatmin için müfredat bile de¤iﬂtiriliyor. O yüzden derslerde gerçek dünya iliﬂkilerine a¤›rl›k vermek, endüstri ile
ortak proje yapmak ve ö¤rencilerin firmalarda part-time çal›ﬂmas›na imkân
sa¤lamak ABD’de çok önemseniyor. ‹ﬂte
ABD böyle kalk›n›yor. Biz bu nazarla neden ABD’yi örnek alm›yoruz. AB sürecince Türkiye kendini bu tür uygulamalara haz›rlamal›d›r. ABD’de üniversitelerin yayg›nlaﬂt›r›lmas› bir buçuk as›r öncesine dayan›r ve ekonomiyi desteklemek amac›yla yap›lm›ﬂt›r. Bu üniversitelerin misyonu, topluma ihtiyaç duydu¤u
e¤itim, bilimsel araﬂt›rma ve yerinde hizmeti sunmakt›. ABD’nin tar›m ve teknolojide dünya lideri olmas›nda e¤itime yap›lan bu yat›r›m›n büyük etkisi olmuﬂtur. Avrupa Birli¤i 2000’de Lisbon’da
“2010 y›l›na kadar dünyada rekabet gücü 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 kuÇERÇEVE

rumlar›n›n, üyesi olmaya çal›ﬂt›¤›m›z
AB’deki kurumlarla yar›ﬂabilmesi, bilimde ileri ülkelerin oluﬂturdu¤u uluslararas› platformda en sayg›n konumlara eriﬂmesi, Avrupa’n›n en iyi 50 üniversitesi
içerisinde birden fazla üniversitemizin
yer almas›, üniversite kap›lar›nda bekleyen lise mezunlar›na daha fazla kontenjan oluﬂturmas› ve ça¤ nüfusunun en az
%50’sinin yüksekö¤renim e¤itimi alabilmesi, ABD’nin yapm›ﬂ oldu¤u gibi ülkemiz ekonomisine katk› yaratacak ﬂekilde
yurt d›ﬂ›ndan ö¤renci çekebilmesi, ve
yukar›da belirtilen amaçlar›n› gerçekleﬂtirebilmesi 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›lanmas› 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 üniversitelere gönderilmesi ﬂartt›r.

Almanya Disiplinli E¤itim
Sayesinde Kalk›nd›!
Almanya, 1. ve 2. Dünya savaﬂ› öncesinde süper güçtü. Her iki savaﬂta da ülke
59
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harabeye döndü. Ancak onlar kalk›nmas›n› ve süper güç olmas›n› bildiler. Alman bilim adam› Pof.Dr. Johannes Laehnemann 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 mecburi olarak ö¤retilen Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin kald›r›lmas›n› istemeleri anlaﬂ›l›r gibi de¤ildir. Dinlerin gayesi iyi ahlâkl› insanlar›n yetiﬂmesidir. Bugün Avrupa'n›n çeﬂitli ülkelerinde e¤itime baﬂlama yaﬂ› 4-5'dir.
Avrupal›, e¤itimi bir devlet politikas› görürken, ülkemizde e¤itim bir hükümet politikas› haline gelmiﬂtir. Her hükümet de¤iﬂikli¤inde milli e¤itimde
bir tak›m yeni ve farkl›
müfredat programlar› ortaya koymakta ve böylece
f›rt›nal› tart›ﬂmalar olmaktad›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. Bugün Japonlar dünyaya ekonomik olarak
meydan okuyorsa, iyi e¤itim sisteminin
sonucudur. 1999 y›l›nda Japonya'ya gitti¤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 Japon çocuk okula baﬂlarken önce fabrikaya, ard›ndan Nagazaki ve Hiroﬂima'ya
götürülür. Japon ö¤retmen, ö¤rencilere; 'Bak›n çocuklar bu fabrikadaki makineleri sadece Japonlar yap›yor. Düﬂman›m›z çok. Sak›n tembel olmay›n iyi
çal›ﬂ›n' der. Biz ise tarihe alt›n sayfalarla yaz›lan, 'Çanakkale Geçilmez' destan›n› yeni nesillere ö¤retemiyoruz. Bi60

zim yerimizde Japonlar olsayd› nesillerini nas›l yetiﬂtirirlerdi acaba? Japonlar,
bilim ve teknik transferi için Avrupa'ya
mühendisleri iﬂçi olarak gönderirken,
Türkiye daha okur-yazar olmayan, köyünden d›ﬂar›ya ad›m›n› atmam›ﬂ insanlar göndermiﬂtir.
Ülkelerin kalk›nmas› meslek, teknik ve
teknolojiyle mümkün olur. Bu nedenle
teknik ve teknolojiye yönlendirilen çocuklar›n zeki ve en az›ndan orta seviyede 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 yandan meslek okullar› bat›da oldu¤u gibi
özendirilmeli ve cazip hale getirilmelidir. Bugün Türkiye'de meslek okullar›n›n oran› genel liselere göre çok düﬂük
seviyededir. Bat› da ise meslek liselerinin genel liselere göre oran› yüzde 5565 seviyesindedir. Türkiye ise hâlâ meslek okullar›n›n lüzumu üzerine kafa yoruyor 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 okullar›n›n iﬂlevi yerine getirilmiﬂtir. Pratik bilgiler e¤itimi usta-ç›rak iliﬂkisi içinde ö¤renilir. Bugün 'Ahilik e¤itim sistemini'
ÇERÇEVE

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' cevab› Türk heyetini ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›r. Biz kendi
öz kültür ve geleneklerimizi bir kenara
atarak baﬂka ülkelerden model dileniyoruz.

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 yükselip yeni bir ekonomi devi
olan Güney Kore örne¤i de
Türkiye için önemli bir modeldir. 1945 y›l›nda Japon iﬂgalinden kurtulup ba¤›ms›zl›¤›na kavuﬂan Güney Kore,
1950’de Kuzey Kore iﬂgaliyle
baﬂlay›p 3 y›l süren iç savaﬂ›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 oluﬂmas›nda çal›ﬂkan ve beceri sahibi iﬂgücü yetiﬂtiren 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, geleneksel de¤erleri de tesis ve teyid etmektedir. 1995 tarihli “Kore’nin 21. yüzy›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 kültürlerini anlama, çevre sorunlar›na, de¤iﬂik
Aral›k 2005
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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 yap›lmaktad›r.
Güney Kore’de 2001 y›l›nda E¤itim Bakanl›¤›, “E¤itim ve ‹nsan Kaynaklar› Geliﬂtirme Bakanl›¤›” olarak yeniden yap›land›r›lm›ﬂ ve E¤itim Bakan›’n›n statüsü
e¤itim ve insan kaynaklar› geliﬂimi ile ilgili politikalar›n formüle edilmesi ve koordinasyonundan sorumlu baﬂbakan
yard›mc›l›¤›na yükseltilmiﬂtir. Yeni bakanl›k, ö¤rencileri küresel giriﬂimci, tekniker ve araﬂt›rmac› topluma kat›lmaya
daha iyi haz›rlamak ve böylelikle bilgi-tabanl› ekonominin zorluklar›n› yenme
gayesiyle tesis edilmiﬂtir. Türkiye’de oldu¤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 haline gelen özel dershaneler ve kurslar için
ayda $2000’a varan ücretler ödüyordu.
Ezbercili¤i ve test çözme mekanik becerisini ön plana ç›karan ve defalarca de¤iﬂtirilen bu eski sistem, 1995’de baﬂlayan bir e¤itim reformunun parças› olarak temelden de¤iﬂtirilmiﬂ ve 2002’de
yürürlü¤e konmuﬂtur. Yeni sistem, genel 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¤itiminin ö¤rencinin çok yönlü geliﬂimine anlaml› bir katk› yapmas›, yani aslî görevine dönmesi amaçlanm›ﬂt›r. Ayr›ca, üniversitelerden mezuniyet için gerekli kredi 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 geliﬂtirebilece¤imiz bir e¤itim sistemi var.
E¤itim sistemi bir devlet politikas› olmal›d›r. Zorunlu e¤itim sekiz y›la ç›kart›lm›ﬂt›r. Sekiz de¤il, 11 y›la ç›kart›lmal›d›r.
Ancak, e¤itimde reform yap›l›rken, önAral›k 2005

ceden sosyo-kültürel ve maddi alt yap› oluﬂturulmal›d›r.
'Ben yapt›m oldu mant›¤›' e¤itim için bir y›k›md›r. Türkiye
e¤itimle, bilimle ve üretimle
geliﬂir. Bunun için üniversitelerimize büyük görev düﬂmektedir. Türkiye'de toplam
üniversite say›s› il say›s›na dayand›. Her vilayet bir üniversite ister oldu.. Bu üniversiteler
ne kadar sanayi ile iç-içeler!...
Cevapland›r›lmas› gereken soru budur!

Sonuç:
Kalk›nman›n Yolu
E¤itimden Geçmektedir
Hiçbir ﬂey nedensiz de¤ildir. E¤er bir çocuk 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 icra etmektedirler. Oysa bu gerçekçi bir
neden de¤ildir. Bir çocu¤un, okula gelerek, ö¤renmeye haz›r olmas›; öncelikle
biliﬂsel, duyuﬂsal, sosyal ve fiziksel bir haz›r bulunuﬂlu¤u gerektirir. Bütün bu unsurlar›n bir bütün olarak gerçekleﬂti¤i bir
ö¤renci bulmak ise imkâns›zd›r.
Her çocuk ö¤renebilir. E¤er ö¤renemiyorsa; okula baﬂlama haz›r bulunuﬂluklar›ndan birinde bir sorun var demektir.
Bu nedenle;
1- ‹lkokuldan üniversiteye kadar ö¤rencileri sadece bilmek ve hat›rlamaktan
sorumlu tutan ve uzun süre yap›lan çal›ﬂmalar› sadece bir s›nava ba¤layan sistemde de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekir.
2- Okullar, içerisinde ezberlemekle yükümlü insanlar›n oldu¤u yerler olmaktan ç›kar›lmal›, gerçek hayat›n, uygulaman›n oldu¤u yerlere dönüﬂtürülmelidir.
3- Kredi say›s›n›n azalt›lmas›n› standart
ve kaliteyi düﬂürmek olarak görenlere
ﬂunu hat›rlatmak laz›m ki, modern e¤itiÇERÇEVE

min temel hedeflerinden biri çok ﬂeyi
de¤il “Ö¤renmesini ö¤retmek”tir. Bununla birlikte ö¤renciye ihtiyaç duydu¤u bilgilere ulaﬂ›p ö¤renebilece¤i özgüvenini kazand›rmakt›r.
4- Ekonomik olarak kalk›nmak ve muas›r seviyeye ulaﬂman›n yolu e¤itimden
geçmektedir.
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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.
E¤itimcinin e¤itiminden bahsetmek için
her ﬂeyden önce ö¤retim ve e¤itim kavramlar›na aç›kl›k getirmek gerekir. Tarihin ilk ça¤lar›ndan itibaren insanlar›n
e¤itim üzerinde en çok tart›ﬂt›¤› kavramlar; “e¤itim, ö¤retim, ö¤retmen, ö¤renmek ve düﬂünmek” dir.
Hayat›n her aﬂamas›nda gereken bilgi,
beceri ve al›ﬂkanl›klar› kazanmak amac›yla yap›lan çal›ﬂmalar “Ö¤retim” olarak tan›mlan›r. “E¤itim” ise insan davran›ﬂlar›nda olumlu yönde de¤iﬂim meydana 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¤itimi 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 hayat›nda baﬂar›s›zl›k yaﬂarlar. ‹lkö¤retimin
5. s›n›f›na kadar süren dönemde parlak
fikirler üreten ve kendi çaplar›nda buluﬂlar 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 kaybedi62

yorlar. Birçok ﬂirkette verdi¤im e¤itim- min önemi daha iyi anlaﬂ›l›r. Davran›ﬂlalerde sordu¤um bir soru var : “Dere ke- r›m›zda olumlu yönde de¤iﬂiklikler yanar›nda sandal› olan bir çoban, kurt, pan e¤itim faktörü ne kadar önemliyse,
kuzu ve bir tutam otu derenin karﬂ› tara- bunun sunumunu yapan e¤itimci de o
f›na geçirmek istiyor, ancak her seferin- kadar önemlidir. Ülkemizde e¤itim kode bunlardan sadece bir tanesini geçire- nusunda bir at›l›m gerçekleﬂecekse bubiliyor. Kurt kuzuyu, kuzu da otu yeme- na e¤itimcilerden baﬂlamak gerekir. E¤iden bunlar› nas›l karﬂ›ya geçirebilir?” timcilere verilecek ilk e¤itim, kiﬂilerin
Birçok üst düzey yönetici biraz
düﬂündükten sonra bu soruya ce- E¤itim, eskiden bir grupta bulunan invap buluyorlar. Ancak bir ilkö¤retim okulunda 4. s›n›f ö¤rencile- sanlara ayn› metotlarla sunulurken, ﬂimriyle yapt›¤›m bir çal›ﬂmada bu so- di bu iﬂ, kiﬂilerin bireysel farkl›l›klar›
ruyu yöneltince ö¤rencilerden bi- dikkate al›narak yap›l›yor. Son y›llarda
ri bana ﬂöyle dedi. “Ö¤retmenim
o kurt kuzuyu yemez mi?” O za- yap›lan araﬂt›rmalar, ö¤renme konusunmana kadar büyüklerden bana da insanlar›n 4 farkl› gruba ayr›ld›¤›n›
böyle bir soru gelmemiﬂti. Biraz
düﬂündüm ve “o kurt sizin bildi¤i- ve her grubun kendine hitap eden e¤iniz kurtlardan de¤il küçük bir timcilerden daha çok etkilendi¤ini ortakurtmuﬂ” dedim. Baﬂka bir ö¤renya ç›karm›ﬂt›r. Bir e¤itimci, e¤itim verci ise ﬂöyle dedi; “o küçük kurt
kuzuyu nas›l yiyecek ?” Olay›n di¤i gruptaki insanlar›n 4 farkl› ö¤reniçinden ç›kamayaca¤›m› anlay›nca me stiline sahip olduklar›n› bilir ve su“yeter art›k baﬂka soru sormay›n
numunu ona göre yaparsa, çok daha bave soruyu çözün” dedim.
Bu ve buna benzer birçok olay ba- ﬂar›l› olur.
na çocuklar›m›z›n ilkö¤retimin
baﬂ›nda iﬂlenmeye aç›k bir zekaya sahip farkl› ö¤renme biçimlerine sahip oldu¤u
olduklar›n› ve bunun iﬂlenmesi için iﬂini ve onlara kendi ö¤renme sistemleriyle
çok iyi bilen e¤itimcilere ihtiyaç oldu¤u- nas›l yaklaﬂ›laca¤›d›r.
nu gösterdi.
Bir e¤itimcinin binlerce insana ulaﬂt›¤›
düﬂünülürse e¤itimciye verilecek e¤itiÇERÇEVE

4 Farkl› Grup ve
Ö¤renme Modelleri
E¤itim eskiden bir grupta bulunan inAral›k 2005
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sanlara ayn› metotlarla sunulurken
2000’li y›llarda art›k bu iﬂ kiﬂilerin bireysel farkl›l›klar› dikkate al›narak yap›l›yor.
Son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalar, ö¤renme 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¤itim 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 modellerini birlikte inceleyelim:
1.Neden Sorusunun Aç›klamas›n›
Bekleyenler: Bu gruptakiler, bir bilgiyi
ö¤reneceklerse önce bu bilgiyle ilgili neden sorusunun cevab›n›n aç›klanmas›n›
beklerler. Bu bölümde e¤itimcinin insanlar› motive etmesi gerekir. Bu gruptakiler; verilecek bilginin tecrübeleriyle,
yapt›klar› iﬂlerle ve kariyerleriyle ne derece iliﬂkili oldu¤u anlat›ld›¤›nda olaya
Aral›k 2005

ilgi duyarlar. Bunlar daha çok dinleyerek
ve fikir al›ﬂveriﬂinde bulunarak ö¤renmeyi tercih ederler. Derse dahil olmak
ve anlat›lan konular› hissetmek, bu tipteki ö¤renciler için çok önemlidir. ‹nsanlarla ve de¤erlerle ilgilenirler.
2.Ne Sorusunun Aç›klanmas›n›
Bekleyenler: Bu gruptaki insanlar, organize edilmiﬂ ve mant›kl› ba¤lant›larla
örgütlenmiﬂ bilgilere ilgi duyarlar. E¤itimcinin alan›nda uzman olmas› onlar›
motive eder. Bunlar, motivasyondan
çok içerik üzerinde dururlar. Mevcut bilgiler ile kiﬂisel gözlemlerini bütünleﬂtirmekte çok beceriklidirler. Parçadan bütüne do¤ru ö¤renmeyi tercih ederken
yeni düﬂünce kavram ve modellerle ilgilenirler.
3.Nas›l Sorusunun Aç›klanmas›n›
Bekleyenler: Bu gruptaki insanlar, ö¤rendiklerinin uygulanmas›n› görmek isterler. Deneme yan›lma yoluyla ö¤renÇERÇEVE

diklerinden büyük zevk al›rlar ve gerçek
ö¤renmenin bu oldu¤unu düﬂünürler.
Teorileri test etmekten hoﬂlan›rlar. Uygulama 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 nerede kullanabilirim sorusunu soranlard›r.
Bunlar karﬂ›laﬂt›klar› problemleri çözmek için ö¤rendiklerini kullanmaktan
hoﬂlan›rlar. Yeni durumlara sezgi yoluyla 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›ﬂman, bir ak›l hocas› olmas›n› isterler.
Bütün bunlar göz önüne al›nd›¤›nda e¤itimcinin dört temel soruya da cevap veren ve dört farkl› özelli¤i de kendisinde
bulunduran bir kiﬂi olmas› gerekti¤i or63
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noktada birleﬂirler. Onlar› bu baﬂar›ya haz›rlayan çok sevdikleri bir ö¤retmendir!
Bu ö¤retmen onlar› tüm olumsuzluklara
ra¤men baﬂarabileceklerine inand›rm›ﬂ
ve onlara ﬂöyle demiﬂtir: “Hayatta baﬂar›s›zl›k diye bir ﬂey yoktur. Baﬂar›s›zl›k
dedi¤imiz ﬂey sadece sonuçlard›r”. ‹nsan isterse tüm zorluklar›n üstesinden
gelebilir. Engeller, önüne durmak için
de¤il, aﬂmak için vard›r Her sabah ö¤rencilerin tahtaya ve defterlerine yazd›klar› bir cümle vard›r: Ö¤renciler bir
müddet sonra bu sözün do¤rulu¤unu
görürler. Ve gerçekten baﬂaracaklar›na
inand›klar› her ﬂeyi yapabildiklerinin fark›na var›rlar.
“‹nsan, baﬂaraca¤›na inand›¤› her ﬂeyi
baﬂarabilir!”

taya ç›kar. Bir e¤itimci yüzlerce kiﬂinin
hayat›n› de¤iﬂtirebilir. Bu yüzden e¤itimcinin 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› motive eden bir ö¤retmenin onlar›n hayatlar›na nas›l etki etti¤ini okuyacaks›n›z:
ABD’de ço¤unlukla zencilerin yaﬂad›¤›
çok fakir bir bölgede e¤itimciler bir araﬂt›rma yaparlar ve bu araﬂt›rman›n sonucunu bir rapor haline getirirler.Ortaya ilginç bir rapor ç›kar. Bu raporu inceleyen 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 ederler. Bu rapora göre bu çocuklar›n hiçbiri sayg›n bir meslek sahibi olamayacaklar, topluma üretici olarak de¤il, tüketici
olarak kat›lacaklard›r. Rapor dosyalana64

rak kütüphaneye konur ve uzun y›llar
bu raporla kimse ilgilenmez. 30 y›l sonra tez haz›rl›¤› yapan bir psikoloji ö¤rencisi kütüphanenin tozlu raflar› aras›nda
bu raporu bulur. Raporda ad› geçen kiﬂilerin durumlar›n› araﬂt›rmaya karar verir. Araﬂt›rmalar›n›n sonucunda bunlardan birini bulur. Raporda yaz›ld›¤›n›n
tam aksine, statü atlad›¤›n› ve sayg›n bir
avukat oldu¤unu görür. Di¤er arkadaﬂlar›n›n durumunu soran araﬂt›rmac›ya
avukat tüm arkadaﬂlar›n›n da baﬂar›l› birer insan oldu¤unu ve hepsinin statü atlad›¤›n› söyler. Bunun nas›l gerçekleﬂti¤ini sordu¤unda avukat olan kiﬂi tüm arkadaﬂlar›n› bir araya getirebilece¤ini ve
bu sorunun cevab›n› birlikte verebileceklerini 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
ÇERÇEVE

Ayr›ca ö¤retmenleri onlardan seçmek istedikleri mesle¤in ve bulunmak istedikleri durumun bir resmini çizmelerini ister.
Her gün bu resmi çizen ö¤renciler günde
bir çok defa kendilerini hedeflerine ulaﬂm›ﬂ gibi görürler ve sürekli olarak birbirlerini motive ederler.
Evlerinde ve çevrelerine yaﬂad›klar› tüm
olumsuzluklara ra¤men çocuklarda müthiﬂ bir heyecan meydana gelir. Bir müddet sonra tüm s›n›f baﬂaraca¤›na inan›r ve
baﬂar›y› çok yak›n›nda görmeye baﬂlar.
Hepsi kendilerine bir model seçer, seçtikleri 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 baﬂarabiliyorsa, bunu herkes ö¤renebilir!”
Sürekli olarak beyinleri baﬂar›ya programlayan çocuklar›n hepsi hedeflerine
ulaﬂ›r. Di¤er insanlara imkâns›z gibi gelen bu baﬂar› öyküsü, bir ö¤retmenin
tüm olumsuzluklara ra¤men ö¤rencilerini baﬂar›ya inand›rmas› ve baﬂar›ya
ﬂartland›rmas›yla gerçekleﬂmiﬂtir.
Aral›k 2005
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Yüksek Performansl›
E¤itici Olmak
Bir e¤itici, belirli kiﬂisel niteliklere, bilgi ve becerilere ve en önemlisi olumlu zihinsel tutuma sahip olmal›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.
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¤retmiﬂ olamaz. E¤itici, belki çok ﬂeyler söylemiﬂ (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¤iﬂikli¤i ve performans iyileﬂmesidir.
Ne yaz›k ki, baz› e¤iticiler bu temel fark›
fark edememektedirler. Çünkü kendilerine karﬂ›lar›ndaki kiﬂilerin ö¤renebilmesi
için nas›l ö¤retmeleri gerekti¤i ö¤retilmemektedir.
Bir ö¤retme ihtiyac›, ya da ortam› oldu¤unda, ço¤u e¤iticiler, bilinçsizce, daha
önce karﬂ›laﬂt›klar› yüzlerce ö¤retmenin
zihinlerindeki modellerini izlemektedirler. Bu modeller de davran›ﬂ geliﬂtirme ve
performans iyileﬂtirme aç›s›ndan her zaman en iyi modeller olamamaktad›r.
Günümüzde, ö¤renmeyi de, ö¤retmeyi
de gerçekten bilen ve gerçekleﬂtirebilen
e¤iticilere giderek artan bir ihtiyaç bulunmaktad›r. De¤iﬂen ekonomik, sosyal ve
teknolojik koﬂullar karﬂ›s›nda organizasyonlar, çal›ﬂanlar›n›n davran›ﬂlar›n› de¤iﬂAral›k 2005

tirmek ve performanslar›n› iyileﬂtirmek ¤› bir iﬂtir. Baﬂar›l› e¤iticiler e¤itim vermezorunlulu¤unu duymaktad›r. Bu neden- yi gerçekten arzulayan insanlard›r. E¤iticile, stratejik öncelikleri aras›nda e¤itim ve li¤i bir iﬂ ve meslek olarak yaln›zca tutgeliﬂtirmeye giderek daha fazla yer ver- kuyla sevenler bu alanda baﬂar›l› ve uzun
mektedirler.
soluklu olurlar.
Bu durum, e¤itimi önemli ve kazançl› bir iﬂ alan› ve e¤iticili¤i de Yüksek performansl› e¤iticiler, iﬂlerine
çekici bir meslek konumuna getirmektedir. Bu alanda iﬂ yapmak, odaklan›rlar ve ne yapacaklar›n› bilire¤itim ﬂirketi kurmak isteyenler ler. Konular›nda kendilerini yetiﬂtirmiﬂson y›llarda giderek artmaktad›r.
lerdir. Uzmanl›klar› ile kat›l›mc›lar›n
Ancak, e¤iticili¤i bir meslek olarak
düﬂünenler, her ﬂeyden önce, bu güvenini ve sayg›s›n› kazan›rlar. Bu
iﬂin etkili bir ﬂekilde yap›labilmesi e¤iticiler ayn› zamanda iﬂlerini nas›l
için baz› zorluklar›, ciddi sorumluluklar› ve önkoﬂullar› oldu¤unu bil- yapacaklar›n› da iyi bilirler. Farkl› e¤imelidirler. Bir e¤itici, belirli kiﬂisel tim yöntemlerinin nas›l iﬂledi¤ini ve naniteliklere, bilgi ve becerilere ve en
s›l sonuçlar verdi¤ini deneyerek ö¤renönemlisi olumlu zihinsel tutuma
sahip olmal›d›r. E¤iticinin, üstlen- miﬂlerdir. Yöntemler konusundaki ustadi¤i rolleri ve görevleri baﬂar›yla l›klar› ile e¤itimin temposunu, canl›l›¤›yerine getirebilmesi için belirli kritik yetkinlikler bulunmaktad›r. Bu n›, esnekli¤ini ve etkinli¤ini olumlu yönnedenle, e¤iticili¤i meslek olarak de geliﬂtirirler.
seçmek isteyen, ya da kurumlar taraf›ndan e¤itici olarak seçilen veya yetiﬂti- E¤itimlerde bilgi ve deneyimini etkili bir
rilmek istenen kiﬂilerde bu yetkinliklerin biçimde aktaran, kat›l›mc›lar›n e¤itim
aranmas› gerekir.
amaçlar› do¤rultusunda yeni bilgi, beceri
ve tutumlar kazanmas›n› sa¤layabilen e¤iE¤itim, gerçekten severek ve isteyerek ticiler yüksek performansl› e¤iticiler olayap›lmad›¤›nda baﬂar›n›n sa¤lanamayaca- rak kabul edilebilirler.
ÇERÇEVE
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may› amaçlad›¤› bilgi, beceri ve davran›ﬂlar için bir ilham kayna¤› ve rol modeli
oluﬂturur. E¤itim sonunda da sonuçlar›
de¤erlendirir ve ö¤renme ihtiyaçlar›n›
yeniden gözden geçirir.

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 sonuçlar verdi¤ini deneyerek ö¤renmiﬂlerdir. Yöntemler konusundaki ustal›klar›
ile e¤itimin temposunu, canl›l›¤›n›, esnekli¤ini ve etkinli¤ini olumlu yönde geliﬂtirirler. Uygun yöntemleri yerinde ve
zaman›nda kullanarak e¤itimden beklenen sonuçlar› al›rlar ve sayg›nl›klar›n› art›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› gerekçeleri vard›r. Mesleklerine inanmakta
ve de¤er vermektedirler. Kendini gerçekleﬂtirme, kiﬂisel bütünlüklerini kan›tlama,
kendileri için çok anlaml› ve önemli olan
misyonlar› yerine getirme gibi duygular
yaﬂarlar. Bunlar, o kiﬂilerin iﬂ tatmini sa¤layan içsel ödülleridir. Baﬂar›l› e¤iticiler, istedikleri ve sevdikleri iﬂi yapt›klar› için e¤iticili¤in gerçekten güç ve yorucu olan u¤raﬂlar›n› e¤lenceli ve kolay bulurlar.
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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 farkl› roller üstlenmek durumundad›r. Bu
rollerde baﬂar›l› olmak için de farkl› beceriler geliﬂtirmesi gerekmektedir.
Bir e¤iticiden art›k; e¤itim ihtiyaç analizinin yap›lmas›, e¤itimin tasarlanmas›, materyalin yaz›lmas› ve haz›rlanmas›, grubun yönetilmesi, sonuçlar›n de¤erlendirilmesi ve e¤itimin iﬂe transferinin izlenmesi gibi görevler de beklenmektedir.
E¤itici, izleyicilerinin kendisinden e¤itimin konusuna, yöntemlerine ve gruba
hâkim olmas›n› bekledi¤ini bilmelidir.
Yetiﬂkin e¤itiminde bir e¤itici, bir ö¤retmen de¤ildir. Kendisinden beklenen kolaylaﬂt›r›c› dan›ﬂman rolünü oynamas›d›r.
Baﬂar›l› bir e¤itici öncelikle, e¤itim verece¤i grubun ö¤renme ve geliﬂtirme ihtiyaçlar›n› belirler, konu ve kapsam› buna
uygun olarak düzenler. ‹çeri¤i ve yöntemi, amaçlar› ve ihtiyaçlar› karﬂ›layacak ﬂekilde geliﬂtirir ve kullan›r. Ö¤renme deneyimlerini uygun teknik ve materyallerle bütünleﬂtirir. E¤itim s›ras›nda ö¤renmeyi kolaylaﬂt›ran ve destekleyen bir ortam oluﬂturur, karﬂ›l›kl› etkileﬂim için uygun bir uygun bir hava yarat›r. Kazand›rÇERÇEVE

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 çekebilir ve bilgiyi tam ve do¤ru bir ﬂekilde
aktarabilir. Ancak e¤itim, bunun çok daha ötesinde bir iﬂtir. E¤itim sürecinin aﬂamalar›n› düﬂündü¤ümüzde, çok say›da
yetene¤in gerekli oldu¤u ortaya ç›kar. ‹htiyaç analizi için gereken beceriler sunuﬂ
için gerekenlerden farkl›d›r. Bir e¤itim
program›n› tasarlamak de¤erlendirmekten, kaynak materyali haz›rlamak için gerekli 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 konuyla ilgili geniﬂ bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip bulunmal›d›r. Rehber, dan›ﬂman, lider ve rol-model olabilmelidir.
Etkili bir yönetici olarak planlama, organizasyon, yönetme, koordinasyon, denetleme ve de¤erlendirme görevlerini
baﬂar› ile yapabilmelidir. Yaﬂam boyu ö¤renmeye aç›k olmal›d›r Yenilikçi ve yarat›c› olmas›, dinleyicilerine ilham ve cesaret vermesi de kendisinden beklenen roller için gereklidir. Bütün bunlar›n ötesinde, etkili iletiﬂim becerilerine sahip olmal›, dinlemeli, kendini iyi ifade edebilmeli, ikna edebilmeli ve yazabilmelidir.
Bu listeye ﬂüphesiz çok daha fazla rol eklenebilir. Hemen hiç kimse bu rollerin
tümünde mükemmel olamaz. Bu durumda yap›lmas› gereken, güçlü olunan yönlerin fark›nda olmak ve onlar› öne ç›karacak ﬂekilde davranmak ve zay›f olunan
yönleri gidermenin yollar›n› aramakt›r.
Bu durumlarda zay›f yönlerin geliﬂtirilAral›k 2005
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mesine çal›ﬂ›labilece¤i gibi baz› durumlarda da di¤er e¤iticilerden, kat›l›mc›lardan ya da d›ﬂardan yard›m isteme yoluna
gidilebilir. Önemli olan e¤itimin yolunda
gitmesi ve kat›l›mc›lar›n memnun ayr›lmas›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 kadar 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 kabul etmeli, e¤er kat›l›mc›lar aras›nda konusunun uzman› kiﬂiler varsa onlardan
yararlanmas›n› bilmelidir. ‹leri düzeyde
uzmanl›k gerektiren konularda konuk
konuﬂmac›lar davet etmek, konu hakk›nda 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 kullanabilecek düzeyde de yetkinli¤e sahip olmas› gerekir. Bir e¤itici, kat›l›mc›lar›n ö¤renmesi için en iyi yöntemin hangisi oldu¤una profesyonel bir ﬂekilde karar verebilmelidir.
Çeﬂitli ö¤renme yöntemleri konusunda
uzmanlaﬂmak, her zaman kiﬂisel ve profesyonel 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¤inde risk alarak- bunlar› denemektir. Gerçek ö¤renme ve geliﬂme, yaln›zca riskler
ald›¤›m›zda ve bildiklerimizin, al›ﬂt›klar›Aral›k 2005

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

Grup Yöneticisi Olmak
Bu, bir e¤iticide en çok aranan ve olmad›¤›nda en fazla eleﬂtirilen beceriler aras›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, arabulucudan dan›ﬂmana de¤iﬂiklikler gösterebilir.
E¤iticiler, gruptaki bireylere oldu¤u kadar grubun atmosferine de duyarl› olmal›d›r. Onlar, grubu oldu¤u kadar bireyleri
de analiz edebilmelidirler. Uzman olmalar› 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 derece güçlü bir iletiﬂim becerisine sahiptir.
Bu beceri, grup içinde güçlü ve kal›c› bir
ö¤renme deneyimini gerçekleﬂtirecek sinerjiyi yaratacakt›r. Grup yönetimi, bir
e¤iticinin kazanmak için gerçekten u¤raﬂ
vermesi gereken ve büyük ölçüde pratikle kazan›labilen bir beceridir.

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

kici bir meslek olarak da görünebilir. Ancak, yukar›da belirtilen birçok kiﬂisel
özellikleri ve yetkinlikleri gerektirmesi,
sürekli geliﬂmeye aç›k olmas›, kendini yenilemeyenlere 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 ihtiyaçlar›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¤itimcileri bulmas› için öncelikle iki konuda karar vermesi gerekmektedir.
1) Tam zamanl›, kadrolu e¤iticileri
iﬂe almak ile yaln›zca e¤itimler vermek üzere gelen e¤itim dan›ﬂmanlar› ile çal›ﬂmak aras›nda bir seçim yapmak.
2) E¤iticileri, organizasyon içinden
ve de¤iﬂik bölümlerden, e¤itici niteliklerine sahip yönetici, ya da çal›ﬂanlar aras›ndan seçmek ile d›ﬂardan
“yeni kan” olarak bulup iﬂe almak
aras›nda bir tercih yapmak.
Bu durumlar ﬂüphesiz olumlu ve olumsuz yönleriyle de¤erlendirilmeli ve kurumun beklentilerine, seçeneklerin maliyetlerine, konular›n niteli¤ine, program67
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lar›n esnekli¤ine, kalite ve tutarl›l›k özelliklerine verilen önem derecesine ba¤l›
olarak karara var›lmal›d›r.
E¤itici seçiminde özgeçmiﬂlerin ve baﬂvuru formlar›n›n dikkatli bir incelemesinden sonra, seçilen adaylarla telefon mülakat› yap›lmas› ve özellikle iletiﬂim (anlama, dinleme ve konuﬂma) becerisinin ve
isteklili¤inin test edilmesi do¤ru bir yaklaﬂ›m olacakt›r.
Mülakat öncesinde aday›n okul ve iﬂ deneyimi ile bilgilerin do¤ruluk derecesi
kontrol edilmelidir. Mülakat s›ras›nda da
aday›n sunum becerisi, program
haz›rlama yetene¤i, e¤itim yöntemleri bilgisi, konu
uzmanl›¤›
gibi
yönlerin yan› s›ra
isteklili¤i ve e¤iticili¤e olan özel ilgisi de araﬂt›r›lmal›d›r. Yaﬂamdaki
inançlar›, amaçlar›,
de¤erleri ve tutkular› üzerinde özellikle durulmal›d›r.
Bunlar e¤iticili¤e
uygun olmal›d›r.
Bilgi ve beceri belirli bir programla
zaman içinde kazand›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 aras›ndan etkili mülakat tekniklerini kullanarak ve özellikle yukar›da belirtilen
özellikleri ve yetkinlikleri arayarak seçim
yapmal›d›r. Seçme ve iﬂe alma sürecinde
özellikle deneyimli adaylar için daha önceki iﬂlerinde gösterdikleri performans›
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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 yetkinli¤in ﬂimdi nas›l kullan›laca¤›n› araﬂt›racak sorular sorulmal›d›r.
Ço¤u e¤itici seçimi sürecinde, büyük olas›l›kla, ikinci mülakatta adaydan bir sunum yapmas› istenir. Adaylar, bu durumda 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 yeterli düzeyde oldu¤u varsay›m›yla üç aﬂamal› bir süreç izlenebilir.
• E¤itim aﬂamas›: Aday, belirli bir
konu ya da sektör üzerinde mevcut kitap, kaynak ve notlarla bilgi aç›¤›n› kapatarak kendini yetiﬂtirir. Bu arada, sunum
becerileri e¤itimlerine kat›l›r ve e¤itim
içinde provalar yapar. Baz› e¤itim ﬂirketÇERÇEVE

leri, bu konuda geliﬂmiﬂ yöntemlere,
standart uygulamalara ve sertifika programlar›na sahiptir.
• Gözlem ve ›s›nma aﬂamas›: Aday,
deneyimli bir e¤itimci ile usta-ç›rak iliﬂkisi içinde çal›ﬂ›r. E¤itimlerde yard›mc› e¤itici rolü oynar. Özellikle e¤itimin lojistik
yönü, araç- gereç kullan›m› ve e¤itim düzeni konusunda bilgi ve görgü edinir.
• Deneme aﬂamas›: E¤itici aday›, baz›
e¤itimlerde bir ya da iki bölümün verilmesinde görev al›r.
Deneyimli e¤itici taraf›ndan performans› izlenir ve kendisine iyi yapt›klar› ve
daha iyi yapabilecekleri konusunda geribildirimde 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 gruplara ve daha uzmanl›k
gerektiren konulara
do¤ru geçiﬂler baﬂlayabilir.
Bir e¤iticinin performans› konuya odaklanmas›na, yapmak istediklerini yapabilmesine ve bu iﬂe kendini adayabilmesine
ba¤l›d›r. Odaklanma, konuyu bilmeyi ifade eder ve bilgi e¤er istenirse belirli bir
süre içinde kazan›labilir. Yapabilmek, uygulama ve deneyim ile pekiﬂtirilen platform becerileri anlam›ndad›r. Uygun ortamlarda herkes beceri kazanabilir. Adanma ise zihinsel tutum ile ilgilidir. Bir kiﬂi
iﬂine ve iliﬂkilerine olumlu bak›yorsa,
zevkle ve istekle yap›yorsa, kendisiyle bar›ﬂ›k ve insanlara karﬂ› duyarl›ysa kendini
adayarak çal›ﬂ›r ve baﬂar›l› olur.
Aral›k 2005
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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.
E¤itim ﬂart... Türkiye’deki birçok konuﬂman›n sonu, ünlü ﬂovmen Cem Y›lmaz’›n reklam filmindeki gibi bu cümleyle biter. Avrupal› olmaya çal›ﬂan Türkiye’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 bilindi¤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 nüfusun e¤itim seviyesi, Avrupal› partnerlerine 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 Komisyonu ‹lerleme Raporu da, e¤itimin
bütçe içindeki pay›n›n yetersiz oldu¤unu ortaya koyuyor. Raporda ﬂöyle deniliyor:
“Türkiye'de gayri safi milli has›la içinde
e¤itime ayr›lan kamu harcamalar›n›n
oran› yüzde 4 dolay›ndad›r. AB ortalamas› 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 okullaﬂAral›k 2005

ma oran› son dönemdeki 'etkileyici iler- mazsa olmaz oldu¤u vurgulan›yor. 6
lemeye ra¤men', özellikle Do¤u ve Gü- Ekim 2004 tarihli raporda ﬂöyle denilineydo¤u Anadolu'da hâlâ çok yüksektir. yor: “Türkiye'nin nüfus dinamikleri, AB
Türkiye, e¤itim ve mesleki-teknik bece- toplumlar›n›n yaﬂlanmas›n› telafi etmek
riyi geliﬂtirme alanlar›ndaki reform çaba- anlam›nda katk›lar sa¤layabilir. Bu ba¤lar›n› sürdürmelidir. Üniversiteleri daha lamda, Türkiye'de önümüzdeki on y›l
çok iﬂgücü-piyasa yönelimli bir ﬂekilde yap›land›rabilmek için E¤itimini Avrupal›laﬂt›rmak isteyen TürYÖK'ün yetkileri gözden geçirilmelidir. Türkiye ayn› zamanda iﬂ- kiye, Avrupa’daki bir çok programdan da
gücü piyasas› ile e¤itim aras›ndaki
yararlanabilir. AB, mesleki e¤itimin geba¤lar› güçlendirmelidir.”

Uyum Zor De¤il

liﬂtirilmesinden ö¤renci de¤iﬂimine kadar bir çok konuda destek veriyor. Türkiye bu desteklerden 2005 y›l›ndan itibaren fiilen yararlanmaya baﬂlad›. Türkiye’nin 30 milyon euro katk›yla kat›ld›¤›
bu programlardan 2005’de yaln›zca 15
bin ö¤renci yararland›.

‹lerleme Raporu’nda bu cümleler e¤itim konusundaki eksiklerimiz 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 gerekli iyileﬂtirmeler yap›lmad›¤› takdirde Türkiye Avrupa emek piyasas›nda s›k›nt›lar yaratabilir. Bu da Türkiye’nin tam üyeli¤ine karﬂ› olanlar›n
kullanabilece¤i en önemli koz haline
gelebilir. Konuya Avrupa cephesinden
bakmakta da yarar var. AB Komisyonu'nun 6 Ekim 2004 tarihli müzakerelerin baﬂlat›lmas› yönündeki tavsiye karar›nda, Türkiye’nin tam üye olacaksa
e¤itim düzeyini yukar› çekmesinin olÇERÇEVE

içinde e¤itim ve mesleki beceri alan›nda reform ve yat›r›mlar›n gerçekleﬂtirilmesinde AB'nin büyük ç›kar› vard›r.
Türk ekonomisinin büyüme potansiyeli ve rekabet gücünü art›rmak için e¤itimde yeterli düzeyde kamu ve özel yat›r›m›n›n gerçekleﬂmesi ve bu alan için
özel bir dikkatin seferber edilmesi
önemlidir.”
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Avrupa E¤itim Programlar›
Hayat Boyu E¤itim

SOCRATES: Genel e¤itim program›
olan Socrates, e¤itimin tüm alanlar›n›
kaps›yor. 7'den 77'ye herkesin yararlanaca¤› bu program›n çeﬂitli faaliyet
alanlar› da var.
• Comenius (Okul E¤itimi) Program› : 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 Program›: Yüksek ö¤retimin tüm seviyelerini kaps›yor. Üniversiteler aras›nda
ortakl›k kurularak ö¤renci, ö¤retim
üyesi de¤iﬂikli¤i yap›labiliyor. Programdan yararlananlar, üye veya aday
ülkelerin üniversitelerinde yar›m/tam
y›l okuma hakk›na sahip olunabiliyor.
Tüm masraflar da program kapsam›nda karﬂ›lan›yor. Ö¤retim üyeleri de de¤iﬂim program›ndan yararlanabiliyor.
LEONARDO MESLEK‹ E⁄‹T‹M
PROGRAMI: Mesleki e¤itimin kalitesinin art›r›lmas›n› ve güçlendirilmesini
amaçl›yor. Mesleki e¤itim alm›ﬂ kiﬂiler, ö¤renciler, genç iﬂçiler, e¤iticiler
ve yeni mezunlar için üye ve aday ülkeleri ziyaret edebildi¤i gibi, e¤itimcilerin ve mesleki e¤itim uzmanlar›n›n
70

e¤itimi için uluslararas› de¤iﬂim gerçekleﬂtirilebiliyor. 2000-2006 y›llar›
için 1,150 milyon Euro bütçesi olan
programa, meslek içi e¤itimle ilgilenen özel, kamu veya yar› kamu kuruluﬂlar› baﬂvuru yapabilirken, özel kiﬂiler baﬂvurular› kabul edilmiyor.
YOUTH GENÇL‹K PROGRAMI: 1525 yaﬂ aras› gençlerin de¤iﬂim ve gönüllülük program›. Bu programla Avrupal› gençlerin birbirlerini tan›malar›
ve gönüllü olarak toplumsal faaliyetlere kat›lmalar› amaçlan›yor. Bu programlar kapsam›nda geçen y›l sonuna
kadar 2 milyon Avrupal› ö¤retmen ve
ö¤renci de¤iﬂim programlar›ndan yararland›. 2000-2006 y›llar› için toplam
bütçesi 520 milyon euro. De¤iﬂim
programlar› ve gönüllü hizmet etkinliklerine 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 ülkemizde ‘ulusal ajans’ olarak da bilinen
Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi sorumlu. Ulusal
Ajans’a (www.ua.gov.tr ) adresinden
ulaﬂmak mümkün.
ÇERÇEVE

Türkiye’nin e¤itimini Avrupa seviyesine
ç›karma çabalar›na AB de önemli destekler veriyor. Bunlara geçmeden önce
Avrupa’n›n e¤itim politikas›n› özetlemekte 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¤itimin içeri¤i ve organizasyonu aç›s›ndan
özgür. Bu özgürlü¤ü ra¤men birlik üyesi ülkeler iﬂbirli¤i yapabiliyorlar. Avrupa’n›n üye ülkelerine sundu¤u e¤itimle
ilgili imkânlar› ﬂu baﬂl›klar alt›nda toplamak 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 programlar›
• E¤itimde yeni teknolojilerin kullan›lmas› ve diplomalar›n karﬂ›l›kl› tan›nmas›
• Akademisyenler a¤› ve mesleki uzmanl›k
• Karﬂ›laﬂt›rma ve politika üretme
amaçl› dan›ﬂma platformu.

Socrates’e Giden Yol
Avrupa Birli¤i’ndeki e¤itimle ilgili çal›ﬂmalar ilk olarak 1976’da baﬂlad›. Üye
ülkelerin e¤itim bakanlar› ilk kez bundan 30 y›l önce biraraya gelerek, üye ülkelerdeki 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 ülkeler 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 çal›ﬂmalar ve tecrübeler sonunda Socrates
Program› oluﬂturuldu.

Aral›k 2005
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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›nda binlerce ö¤renci Socrates Program›’ndan yararlanarak yurtd›ﬂ›nda e¤itim
alabiliyor. Socrates, e¤itim alan›nda
uluslararas› iﬂbirli¤i sa¤layarak, çocuklardan yetiﬂkinlere kadar her düzeyde
e¤itimin kalitesini geliﬂtirmeyi hedef al›yor. Ö¤renciler veya ö¤retmenler do¤rudan baﬂvuru yaparak de¤il, e¤itimle ilgili kamu ve özel sektör kuruluﬂlar› arac›l›¤›yla baﬂvurarak bu programdan fon
sa¤layabiliyorlar. Program, kat›lan ülkelerin Ulusal Ajans'lar› taraf›ndan yönetiliyor. Sokrates’in iki alt program› bulunu-

yor. Socrates’in üniversitelerde uygulanan 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 kazand›. Bu programlar, Socrates (Genel
E¤itim), Leonardo da Vinci (Mesleki E¤itim) ve Youth (Gençlik). Bu programlar›n ikinci aﬂamas›, 2000-2006 y›llar› aras›nda uygulan›yor. Programlar›n bütçesi
de oldukça yüksek. Genel e¤itim program› Socrates’in 1 milyar 850 milyon euAral›k 2005

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

Yeterince Yararlanm›yoruz
Türkiye'nin AB e¤itim programlar›na kat›ld›¤› ilk y›l olan 2004-2005 e¤itim y›l›nda, Türkiye'den yaklaﬂ›k 18.000 ö¤renci
AB e¤itim kurumlar›nda ö¤renim görmek 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 ülkelerinden Türkiye'ye gelen ö¤renci say›s› oldukça k›s›tl› kald›. Türkiye'nin bu programlara 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›.
ÇERÇEVE

Mesleki E¤itime
51 milyon Euroluk Hibe
Türkiye’nin Avrupa yolunda e¤itimiyle ilgili
yararlanabilece¤i projelerden birisi de MEGEP. 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› kararlaﬂt›r›ld›. 4 Temmuz 2000 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Birli¤i
aras›nda Türkiye'deki Mesleki E¤itim ve
Ö¤retim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’nin (MEGEP) anlaﬂmas› imzaland›. Projenin Teknik Yard›m Ekibi, 30 Eylül 2002 tarihinde çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. MEGEP'in süresi 5 y›l. Bu sürenin ilk alt› ay› baﬂlang›ç dönemi, geri kalan 4,5 y›ll› ise uygulama dönemi olarak kabul ediliyor. Projenin toplam
bütçesi 58,2 milyon euroyu buluyor. Bunun 51 milyon euroluk k›sm› AB taraf›ndan
sa¤lanan hibe, geri kalan 7,2 milyon euroluk k›sm› ise Türkiye’nin yerel katk›s›yla
karﬂ›land›.
Proje etkinlikleri merkezi, bölgesel ve yerel
düzeyler olmak üzere üç seviyede örgütlendi. Merkez yönetim ofisi Ankara'da Milli
E¤itim Bakanl›¤› Projeler Koordinasyon
Merkezi içerisinde bulunuyor. Merkez proje ekibi 20 kiﬂiden oluﬂuyor. Bu sürekli personele ek olarak, MEB'in ilgili birimleri ve
toplumsal ortaklardan temsilciler gerekti¤inde proje etkinliklerinde katk›da bulunabiliyor. Bölgesel etkinlikler ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Antalya, Gaziantep, ve Trabzon'da
bulunan bölge ofisleri yoluyla yürütülüyor.
71

dosya E⁄‹T‹M
Y›lmaz Y›ld›z
yilmazyildiz@gmail.com

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.
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 satan, 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 koﬂullar› ve ücret bak›m›ndan dünya ülkeleri aras›nda en a¤›r ﬂartlarda çal›ﬂmaya
devam ediyor. Ö¤retmenlerimizin sorunlar›n›, ö¤retmen yetiﬂtirme sistemindeki yanl›ﬂl›klar›, merhum ﬂair-e¤itimci
yazar M. Akif ‹nan’›n kurdu¤u E¤itimciler Birli¤i Sendikas›’n›n (E¤itim-Bir-Sen)
Genel Baﬂkan› Ahmet Gündo¤du’ya,
Çerçeve okurlar› için sorduk;
Baz› alanlardaki on binlerce ö¤retmen 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 problemin kayna¤› nedir ve nas›l çözülebilir?
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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 mesle¤i de bu planlayamama zaaf›ndan nasibini alm›ﬂt›r. Sonuç olarak baz› branﬂlarda onbinlerce y›¤›lma yaﬂan›rken, baz›
branﬂlarda ö¤retmen s›k›nt›s› çekilmektedir. Artan nüfusa ve geliﬂen ülke ﬂartlar›na göre ö¤retmen say›s›n›n ve bunlar›n
branﬂlara da¤›l›m›n›n planlanabilmesi elbette zor olmakla birlikte mümkündür.
Bu tür karmaﬂ›k sorunlar›n çözümü genellikle devlet kurumlar›
aras›nda iﬂbirli¤ini gerektirmektedir. Oysa Türkiye’nin bürokratik yap›lanmas›, yani “her bakanl›¤›n,
hatta her genel müdürlü¤ün ayr› bir devlet gibi”
kurguland›¤› bürokratik yap›, 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 elleÇERÇEVE

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

Ça¤›n Gere¤i
‹nançla Yakalan›r
Sizce e¤itim sistemimiz, ö¤retmenlerimizi ça¤›n gereklerine göre donatacak nitelikte mi, nas›l olmal›? Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki e¤itim sistemleriyle karﬂ›laﬂt›rma yapabilir miyiz?
Ö¤retmenlerin veya baﬂka meslek guruplar›n›n, mesela makine mühendisle-

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 gereklerine” göre yetiﬂtirilmesi için, bir devletin, ülkesi ve milletiyle varmay› arzu etti¤i temel ve yüce hedefler konusunda
sars›lmaz bir irade ve kararl›l›k içinde olmas› ﬂartt›r. Tabii önce bu hedef ve ideallerin sarahaten kavranm›ﬂ, toplum vicdan›nca benimsenmiﬂ ve ﬂuuruna var›lm›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 olmak üzere kendi kültür ve medeniyet
de¤erlerini sürekli yeniden üreterek gelece¤e taﬂ›mak, güçlü, sayg›n, dünya
kültürüne yeni ve de¤erli katk›lar arma¤an eden bir toplum olma ruh ve heyecan›n› yaﬂatmakt›r. Yoksa bilgisayar bilmeyen, k›rk günlük bir kursla ö¤renebilir. Ça¤› inﬂa etme ruhu ise bir milletin
kendi yüksek idealleriyle donanm›ﬂ olmaya 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 baﬂar› göstermesi için herhangi bir katk›da
bulunamazlar. Günü dahi kurtaramazlar.

Kariyer Sistemi
Palyatif Çözüm
Ö¤retmenlerin de¤iﬂim karﬂ›s›nda
kendilerini yenilemeleri için bakanl›kça uygulamaya konulan kariyer sistemini (Uzman ö¤retmen,
baﬂ ö¤retmen. Vb) nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Yukar›da söylediklerimin ›ﬂ›¤›nda bakarsak, bu da palyatif (yüzeysel, geçici) bir
çabad›r. Uzman yahut baﬂö¤retmen olmak için belirlenmiﬂ olan ölçütler, baﬂar›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.
Aral›k 2005

Mesleki e¤itim oran›
yüzde 70 olmal›
E¤itim müfredat›m›z ve sistemimiz
ülkemizi gelecekte rekabetçi k›lacak nitelikte mi? Son yap›lan de¤iﬂiklikleri de dikkate alarak önerileriniz neler?
Ülkemizi rekabetçi k›lacak bir e¤itim
modeli, müfredattan ziyade yönlendirmeyle ilgilidir. Özellikle ortaö¤renim
kurumlar›n›n mesleklere tahsis edilmiﬂ
olanlar›, hiçbir mesle¤i yetkinlikle yapacak düzeyde mezun vermemektedir.
Düz lise meslek lisesi oran› yüzde 70’e
yüzde 30’dur. Oysa mesleki e¤itimin
yüzde 70 oran›nda olmas› elzemdir. Acilen meslek planlamas› yap›lmal›, gelecekte ihtiyaç duyulacak iﬂ kollar›na göre
yeni, modern, kaliteli e¤itim veren meslek liseleri aç›lmal›d›r. Yeri gelmiﬂken
söyleyeyim, bu meslek liselerinden mezun olacak olanlara da, ‘sen alan›n d›ﬂ›nda bir fakülte tercih ettin, seni cezaland›r›yorum’ diyen bugünkü YÖK’ün uygulamas› derhal kald›r›lmal› ve yerine
‘sen kendi alan›n› tercih ettin, seni art› 5
puanla, 10 puanla ödüllendiriyorum’ diyen 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 becerilerini, tecrübelerini art›r›c› faaliyetler için
kullanmak zorundad›r. Biz E¤itim-BirSen olarak do¤rudan mesleki bilgi ve
ÇERÇEVE

Merhum M. Akif ‹nan’›n
‹zinde Gidiyorlar
Memur-Sen Konfederasyonu'na ba¤l› E¤itimciler Birli¤i Sendikas›, 1992 y›l›nda ﬂair ve e¤itimci yazar M.Akif ‹nan ve arkadaﬂlar› 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 güçlendirilmesi çal›ﬂmalar›na büyük katk› sunmuﬂ,
kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme
hakk›n›n kazanmas›n›n ise tart›ﬂmas›z öncüsü olmuﬂtu. Nihayet 25 Haziran.2001
tarihinde kabul edilen 4688 say›l› Kamu
Görevlileri Sendikalar› Kanunu ile memurlar›n sendika kurmalar› yasal dayana¤a kavuﬂmuﬂ, di¤erleri gibi E¤itimciler
Birli¤i Sendikas› da bu tarihten sonra tüzel kiﬂilik kazanm›ﬂt›. 22 Aral›k 2002'de
Ola¤anüstü Kongre ile ilk profesyonel yönetim kurulunu seçen sendika, 1 Ocak
2003 tarihinde 18 bin olan üye say›s›n› 72
bina ç›karmay› baﬂard›.
performans› art›r›c› kurslar düzenliyoruz üyelerimiz için. Özellikle idarecilik,
müfettiﬂlik yahut görevde yükselme gibi
s›navlara müracaat eden üyelerimize yönelik olarak onlar›n bu s›navlardaki performans›n› art›r›c› ücretsiz kurslar veriyoruz. E¤itim sistemiyle ve e¤itim çal›ﬂanlar›n›n mesleki alanlar›yla ilgili bilimsel yay›nlar yap›yor, araﬂt›rmalar yapt›r›yor, sempozyumlar düzenliyoruz.
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Ö¤retmenlerin verimsizli¤inin nedenleri 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 edici 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 edilmiﬂ 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-
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ﬂük ücretin getirdi¤i bir y›pranma yaﬂanm›ﬂsa da, insan›m›z, çocu¤unu teslim etti¤i ö¤retmenine olmas› gerekti¤i gibi
hâlâ güvenmekte ve sayg› duymaktad›r.
Öyle de olmal›d›r zaten. Kanaatimce e¤itim çal›ﬂanlar› sendikal örgütlenmeler
içinde aktif ve ﬂuurlu üyeler olarak yer
ald›kça, kendi meselelerine ve e¤itim
hizmeti verdikleri çocuklar›m›zdan baﬂlamak üzere genel toplum meselelerine
karﬂ› pasif seyirci konumundan ç›k›p aktif kat›l›mc› konumuna yükseldikçe,
kendi mesleki sayg›nl›klar›n› ve güvenilirliklerini de art›rm›ﬂ olacaklard›r.
Ö¤retmenlik, meslek aray›ﬂ› içerisindeki 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
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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 yüceli¤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 kadar, ülkeye ve topluma hizmet edebilme
imkân›na da kavuﬂma umuduyla hareket ettiklerine inan›yorum.
Ö¤retmenlerin ekonomik sorunlar›na katk› aç›s›ndan özel e¤itim kurumlar›n›n yayg›nlaﬂmas›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Özel e¤itim
kurumlar›, geceleri taksicilik, bulaﬂ›kç›l›k yapmak zorunda kalan ö¤retmenler için kendi alanlar›yla ilgili bir ek iﬂ imkân› sa¤lad› m›?
Temel e¤itimin devlet taraf›ndan ve ücretsiz sunulmas› ilkesine inan›yoruz. Ortaö¤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¤retmeyen s›radan düz lise e¤itimine yöneliyor özel sektör. Bu da sermayenin e¤itime bir katk›s› olmuyor, aksine e¤itim,
daha çok da küçük ve orta boy sermayenin bir ticaret alan›, bir para kazanma
yolu olarak görülüyor. Bu kurumlar gerek ö¤retmenlerin, gerekse ö¤rencilerin
yaﬂad›¤› s›k›nt›lardan, k›saca e¤itim sisteminin zaaflar›ndan besleniyor. Bir zaaf›n, bir noksanl›¤›n sonucu olarak ortaya ç›kan bir yap›, o zaafiyetin ma¤durlar›na çözüm olamaz. Çözüm bütçeden
e¤itime daha çok pay ay›rmak, e¤itim
çal›ﬂanlar›na daha ça¤daﬂ ölçülerde örgütlenme ve demokratik kat›l›m hakk›
tan›mak ve branﬂlara göre planlama yapmakt›r.
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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.
E¤itimin öncelikli amac›; eleﬂtirel düﬂünebilen, araﬂt›rmalar yapabilen, bilgiye
ulaﬂabilen ve teknoloji konusunda belirli bir aﬂinal›k düzeyine sahip bireyler yetiﬂtirmektir. Modern e¤itim anlay›ﬂ›nda
e¤itim-ö¤retimin birinci iﬂlevi, ö¤renmeyi ö¤retmesi, ikincisi, çocu¤un zihinsel 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¤renciye bilgi y›¤mak de¤il, bilgiyi anlayabilmesi, kavrayabilmesi, gerekti¤inde kendi baﬂ›na ba¤lant›lar kurarak, bilgi üretebilmesini sa¤lamakt›r.
George Bernard Shaw, “De¤iﬂimsiz geliﬂim 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¤iﬂim geçirmektedirler. E¤itimde hedef,
bu de¤iﬂikliklerin istenilen yönde olmas›n› sa¤lamakt›r.
Yetiﬂkin bir kiﬂi üniversite e¤itimini tamamlad›ktan sonra her y›l teorik bilgisinin % 5’ini yitirmektedir. Teorik bilgisini
Aral›k 2005

ça¤a uydurmak için çal›ﬂanlar›n zaman›- lar›na ra¤men kendilerini yenilemek ya
n›n % 15’ini e¤itime ay›rmas› gerekti¤i da farkl› alanlarda yeni ﬂeyler ö¤renmek
uzmanlarca ifade edilmektedir. Y›lda en için çeﬂitli programlara kat›lmak üzere
az 2-3 hafta seminerlerle ya da yay›n izle- üniversitelere devam etti¤ini gösterme yoluyla e¤itilmeyen kiﬂiler, 45’li yaﬂ- mektedir. Nitekim geliﬂmiﬂ ülkelerde
lara geldi¤inde geliﬂmelerin gerisinde kalmaktad›rlar. Kald› ki, tek- E¤itilmiﬂ toplumlar›n oylar› kolayl›kla
nolojide yaﬂanan baﬂ döndürücü
geliﬂmeler bu süreyi daha k›salt- yönlendirilemez. E¤itilmemiﬂ toplumlarm›ﬂt›r. Günümüzde art›k neredey- da oylar›n yönlendirilmesi ve kamuoyuse çocuklar anne babalar›na teknun manipüle edilmesi daha kolayd›r.
nolojik cihazlar›n nas›l kullan›lacaE¤itilmiﬂ toplumlarda haber yorumdan
¤›n› ö¤retmeye baﬂlam›ﬂlard›r.
Ülkemizde e¤itim, çocukluk ve daha de¤erlidir. E¤itilmemiﬂ toplumlargençlik gibi belli yaﬂ diliminde
meﬂgul olunan bir u¤raﬂ gibi alg›- da medya asparagas ad› verilen yalan
lanmaktad›r Bu nedenle, kültürü- habere daha s›k baﬂvurur. E¤itilmiﬂ topmüzün temel parametrelerinden
lumlarda tutars›z görüntü çizen siyasetolan “ilim beﬂikten mezara kadard›r” sözü gerçek anlamdaki iﬂlevi- çi veya yazd›¤› haberler üst üste tekzip
ne istenildi¤i ölçüde kavuﬂama- yiyen gazeteci itibar›n› kaybeder ve iﬂim›ﬂt›r. Nitekim ülkemizde yaﬂ›
25’den büyük olanlar›n toplam ni sürdüremez.
ö¤renciler aras›ndaki oran› % 6.8
iken, bu oran geliﬂmiﬂ ülkelerden olduk- hizmet içi e¤itim büyük önem kazanm›ﬂça yüksektir. Örne¤in Almanya’da üni- t›r. Geliﬂen teknolojinin sundu¤u imversite ö¤rencilerinin % 44’ü, Fransa’da kanlardan en iyi ﬂekilde yararlanabilmek
% 35’i, ABD’de % 36’s›, ‹ngiltere’de % için, kendini sürekli yenileme anlay›ﬂ› gi20’si 25 yaﬂ›n üstündedir.
derek önemini art›rmaktad›r. Örne¤in
Amerika’da, bir insan›n ilkokuldan üniBu rakamlar bize, bahsi geçen ülkelerde versite bitirene kadar harcad›¤› paran›n
bireylerin, bir üniversiteyi bitirmiﬂ olma- en az üç kat›n› bir mesle¤e girdikten
ÇERÇEVE

75

dosya E⁄‹T‹M / Ne Kadar E¤itim, O Kadar Demokrasi...

sonra emeklili¤e kadar geçen süre içinde harcad›¤› tespit edilmiﬂtir.

Bilgisayar Okur Yazarl›¤›
Ülkemizde nüfusun yüzde 15’i hala okuma yazma bilmemektedir. Kald› ki günümüzde art›k okur-yazarl›k kafi gelmemektedir. 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 yapamayan 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. Geri kalm›ﬂ kabul ediliyorlar.
Ülkelerin okullaﬂma oran› kadar, bilgisayarlaﬂma oran› da kalk›nm›ﬂl›k göstergeleri 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› istatistiki parametreler demokratik ülkelerde ileri, demokratik olmayan ülkelerde geri.

“Ortak Ak›l” Yaﬂ›m›z...
Ülkemizin ortalama e¤itim düzeyi yakla76

ﬂ›k 4 y›ld›r. Buna ‘ortak ak›l’ da denilmektedir.
Okul ça¤›n›n (6 yaﬂ ve) üstündeki ülke
nüfusunun genel e¤itim durumu ortalamas›n› yans›tan bu rakam geliﬂmiﬂ ülkelerde 11’in üzerindedir.
Bir çocu¤un 6 yaﬂ›nda okula baﬂlad›¤› kabul edildi¤inde, Türkiye’nin ortak ak›l
yaﬂ› (6 yaﬂ›n üzerine ilave edilecek ortalama 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, üretimde, hakk›n› arama mücadelesinde vb.
konularda ne ölçüde yeterli ise, ülkenin
bu konulardaki toplumsal duyarl›l›¤› da
o ölçektedir demektir. E¤itim göstergeleri düﬂük olan toplumlarda toplumsal
duyarl›l›¤›n tatmin edici düzeyde olmas›n› beklemek mümkün de¤ildir. Nitekim 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 düzeyiyle bir ülkede demokrasinin sa¤l›kl›
bir ﬂekilde iﬂlemesinin ve sürdürülebilmesinin mümkün olmad›¤› ifade edilmektedir. Yani bir ülkede demokrasiyi
iﬂler k›lman›n en etkin yollar›ndan biri,
o ülkede iyi e¤itilmiﬂ ve ortalama refah
seviyesi yükseltilmiﬂ toplum oluﬂturÇERÇEVE

maktan geçmektedir.
E¤itilmiﬂ toplumlar›n oylar› kolayl›kla
yönlendirilemez. E¤itilmemiﬂ toplumlarda oylar›n yönlendirilmesi ve kamuoyunun manipüle edilmesi daha kolayd›r. E¤itilmiﬂ toplumlarda haber yorumdan daha de¤erlidir. Yazar›n yorumuna,
sadece kendi görüﬂü gibi bak›l›r. E¤itilmemiﬂ toplumlarda medya asparagas
ad› verilen yalan habere daha s›k baﬂvurur. E¤itilmiﬂ toplumlarda tutars›z görüntü çizen siyasetçi veya yazd›¤› haberler üst üste tekzip yiyen gazeteci itibar›n› kaybeder ve iﬂini sürdüremez. E¤itilmemiﬂ toplumlarda bu durumdaki insanlar 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 geliﬂmemiﬂ olmas›n›n en temel nedeni de,
toplumun yeterince e¤itilmemiﬂ olmas›ndan kaynaklanan nedenlerle yeterli
düzeyde bilinçli bir toplum yap›s›na sahip olmamas›d›r. Nitekim Strateji Mori
taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmaya göre, sivil
toplum kuruluﬂlar›na üyelik ve çal›ﬂmalara kat›l›m konusunda toplumun yeterli duyarl›l›¤› göstermedi¤i görülmektedir. Sivil Toplum kuruluﬂlar›n›n çal›ﬂmalar›na kat›l›p kat›lmad›klar›na iliﬂkin soruya % 78 oran›nda hay›r cevab› verildi¤i görülmektedir.
Bir ülkede sivil toplum kültürünün oluﬂmas› e¤itimle olur. Bu aileden baﬂlay›p
okul e¤itimi ile devam eden ve hayat boyu süren bir süreçtir. Sivil toplum bilinci
ayn› zamanda bir kültürdür, bir yaﬂam
tarz›d›r. Bat› demokrasilerini ayakta tutan ve geliﬂmiﬂ demokrasi s›n›f›na sokan
da budur. Bu ülkelerde sivil toplum kuruluﬂlar›n›n geliﬂmiﬂ olmas›, halk›n çeﬂitli konulardaki beklentilerini ve hak
aray›ﬂlar›n› sivil oluﬂumlar arac›l›¤›yla ilgililere rahatl›kl› ifade edebilmelerine
Aral›k 2005
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imkân vermekte, seslerini duyurabilmeleri, demokratik tepkilerini yans›tabilmeleri konusunda yard›mc› olmaktad›r.
Türkiye’nin s›k s›k içine düﬂtü¤ü siyasi
ve ekonomik krizlerin temelinde de büyük ölçüde e¤itimsiz toplum gerçe¤i
yatmaktad›r. Toplumun e¤itim seviyesinin düﬂüklü¤üyle ba¤lant›l› olarak, sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n da yeterince geliﬂmemiﬂ olmas›, yap›lan yanl›ﬂlara karﬂ›
toplumun zaman›nda duyarl›l›k gösterememesine neden olmaktad›r. Sivil toplum bilinci geliﬂmedi¤i ve istenilen düzeyde 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 birikmesine ve bir yerde patlamas›na neden
olmaktad›r.

Demokrasinin Güvencesi:
Eleﬂtirel Ak›l
‹nsanlar›n ço¤u bir ﬂeylerden korkar. Kimi çok ﬂeyden, kimi da öyle veya böyle
de¤iﬂik ﬂeylerden. Modern e¤itim anlay›ﬂ›n›n bir baﬂka özelli¤i de, bizlere korkular›m›z› yenmeyi ve onlarla baﬂ etmemizi ö¤retmesidir. Korkuyu yenmenin
en etkili yolu, onunla yüzleﬂmektir. Yüzleﬂmek bir cesaret iﬂidir ve bunu baﬂarmak ço¤u defa yüzleﬂti¤imiz ﬂey hakk›nda bilgi sahibi olmam›za ba¤l›d›r. Bilgi,
karanl›¤› ayd›nlatan bir ›ﬂ›k gibidir.
Korktu¤umuz ﬂey hakk›nda ayd›nland›kça, abart›lacak bir ﬂey olmad›¤›n› görürüz. Bu durum, endiﬂelerimizin ortadan
kalkmas›na neden olur.
Yap›lan araﬂt›rmalar, e¤itimli bireylerin
kendilerini ifade, haklar›n› arama ve organizasyonel faaliyetler konusunda daha
giriﬂken olduklar›n› göstermektedir. Bu
aç›dan, e¤itim sistemi, eleﬂtirel düﬂünebilen bireyler yetiﬂtirmek üzere planlanmal›d›r. Yeni bilgi, bulgu ve geliﬂmeler
karﬂ›s›nda, bugün dünden daha farkl›
düﬂünüyor olmak ay›p de¤ildir. Fikr-i saAral›k 2005

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›raca¤› bir baﬂka özellik de, belli ideolojilerin amans›z savunucusu olmaktan ç›kar›p daha objektif bir ﬂekilde sosyal ve siyasal olaylara bak›ﬂ aç›s› kazand›racak olmas›d›r. Nitekim Anthony Robbins, “Yaﬂam için anahtar; mümkün oldu¤u kadar farkl› yaklaﬂ›mlar kullanmakt›r” derken konuyu en iyi ﬂekilde özetlemektedir.
1932 y›l›nda, “Nükleer enerjinin bir gün
elde edilebilece¤ine dair en ufak bir gösterge bile bulunmuyor. Bu, atomu istedi¤imiz gibi parçalayabilece¤imiz anlam›na gelirdi" diyen Albert Einstein, bir
kaç sene sonra atom bombas›n›n yap›lmas›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 yaz›m›z› sonland›ral›m. Y›l 1955. Amerika’n›n Montgomery kenti. O y›llarda
Amerikan yasalar›na göre zenciler otobüste beyazlara yer vermek zorundad›r.
Zenciler bu durumdan oldukça ﬂikayetçidir 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;
ÇERÇEVE

“Ben art›k otobüste beyazlara yer vermeyece¤im” der. Bu kararla sadece kendi hayat›n› de¤il, tüm zencilerin hayat›n›
ayd›nlatan dönem baﬂlar.
Nitekim ertesi gün otobüste yan›na yaklaﬂan beyaz kalkmas› için baﬂ›nda dikilir.
O baﬂ›nda dikilen beyaza ald›rmaz ve
son derece kararl› bir tav›rla yerini vermemekte direnir. Otobüste olay ç›kar.
Rosa Parks’›n bu davran›ﬂ› önce tüm
Montgomery’e, ard›ndan da tüm Amerika’ya yay›l›r. Bu olay, Amerika’da vatandaﬂl›k haklar›n›n baﬂlang›c› say›l›r. Çok
geçmeden de, zencilerin beyazlara yer
verme zorunlulu¤u ortadan kalkar, uygulama sona erdirilir.
E¤itim sistemi ö¤rencilere tek baﬂlar›na
hiçbir ﬂey olmad›klar›n› de¤il, tek baﬂlar›na bile olsalar bir ordu kadar güçlü olduklar›n› hat›rlatmal›, do¤ru bildikleri
yoldan ﬂaﬂmamalar› gerekti¤ini telkin etmelidir. Bir insan e¤er isterse, kendisinin, ailesinin, ülkesinin veya insanl›¤›n
kaderini de¤iﬂtirecek önemli bir baﬂar›ya imza atabilece¤ine inanmal›d›r. Bireyde bu duygular›n geliﬂmesine etken
olan en kuvvetli motivasyon arac›, iyi birer e¤itimdir. Toplumun bilinçlenmesi,
örgütlenmesi ve demokrasinin arzu edilen noktaya gelmesi konusunda herkesin katk› göstermesinde e¤itimin pay›
inkar edilemez boyuttad›r. Yeterli olmasa da, e¤itime son y›llarda bütçeden en
büyük pay›n ayr›lm›ﬂ olmas› da teselli
kayna¤›d›r. Semeresi uzun vadede de olsa muhakkak al›nacakt›r.
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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.
Bir milyon k›z ö¤rencinin çeﬂitli sebeplerden dolay› okula gidemedi¤i Türkiye’de Anayasal e¤itim haklar›n› kullanamayan ma¤durlar›n say›s› da milyonlar›
geçiyor. Devlet bir taraftan K›z çocuklar›n› okula kazand›rmak için para teﬂvikli
“Haydi K›zlar Okula” kampanyalar› düzenlerken, di¤er yandan baﬂörtülü k›zlar›n foto¤raflar›na dahi tahammül edememekte, b›rak›n üniversitede e¤itim
görmelerini, evleri niteli¤inde bulunan
üniversite lojmanlar›na bile girmelerine
müsaade edilmeyerek, vatandaﬂ› olduklar› Türkiye’nin kilometrelerce uza¤›nda, gurbet ellerde e¤itimlerini sürdürmeye zorlanmakta. Ülkemizde her konuda oldu¤u gibi baﬂörtüsü konusunda
da traji komik olaylar yaﬂanmakta, Sütçü
‹mamlar›n memleketinde bir taraftan k›z›n› okula göndermeyen babalar cezaland›r›l›rken, tenkit edilmek için toplumsal seferberlikler düzenlenirken öte
yandan baﬂörtüleriyle okuyamad›klar›,
akranlar› gibi, ideallerindeki doktor, ö¤retmen, avukat, mühendis, eczac› hemﬂire olamad›klar›, olsalar bile baﬂörtüleri
ile mesleklerini sürdüremedikleri için
gözyaﬂ› dökmekten baﬂka çare bulamayan, en do¤al haklar› ellerinden gasbedilen milyonlar›n gözyaﬂlar› görülmezlikten gelinmekte....
Herﬂeye ra¤men, Türkiye’de sorun devam ediyor, gözyaﬂ› devam ediyor... Ki78

mi k›zlar›m›z her türlü imkân›n› zorlaya- ruluﬂu WONDER, 2001 y›l›nda Viyana
rak baﬂörtüsü ile yurtd›ﬂ›nda e¤itimleri- Üniversitesi’ne okumak için ilk gelen 13
ni sürdürmenin yollar›n› ar›yor, kimileri ö¤renci taraf›ndan kurulmuﬂ. Dernek,
de umutsuz da olsalar, seslerinin iktidar- Türkiye’de üniversite imtihanlar›nda
lar taraf›ndan duyulmazl›ktan gelece¤ini yüksek puanlar ald›klar› halde katsay›
de bilseler, yine sokaklarda baﬂörtüsüne uygulamas› ve baﬂörtü yasa¤› sebebiyle
özgürlük diye ba¤›r›yorlar. U¤rad›klar› haks›zl›¤› dünyaya hayk›r›- Baﬂörtüsü yasa¤› sebebiyle Türkiye’de
yorlar. UN‹CEF, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤i yaparak k›z ço- okuyamayan baz› ö¤renciler, Romanya,
cuklar›n› okula kazand›rman›n Macaristan ve Azerbaycan gibi ülkeleröncülü¤ünü yap›yor. WONDER,
Türkiye’de baﬂörtülü olarak oku- de e¤itim görüyor. ÖNDER, WONDER ve
yamayan k›zlar›n yurtd›ﬂ›nda e¤i- AK-DER gibi kuruluﬂlar da, bu konuda ontim görmelerine yard›mc› olurken, Özgür-Der ve Mazlum-Der lara destek veriyor. ‹mam Hatip Lisesi
gibi sivil toplum kuruluﬂlar› konumezunu baﬂörtülü ö¤rencilerin genel
yu meydanlara taﬂ›yarak, sorunun
unutturulmamas›n› istiyorlar.
tercihi ise Viyana Üniversitesi. Türki-

Ma¤durlara WONDER Eli ye’de ö¤renci olmas›na bile tahammül
Baﬂörtüsü yasa¤› sebebiyle Türki- edilemeyen baﬂörtülü ö¤rencilere, Viyaye’de okuyamayan baz› ö¤renciler, Romanya, Macaristan ve Azer- na’da akademisyenlik teklif ediliyor.
baycan gibi ülkelerde e¤itim görüyor. ÖNDER, WONDER ve AK-DER gibi istedikleri okullara giremeyen ö¤rencilekuruluﬂlar da bu konuda onlara destek rin Viyana Üniversitelerinde okumalar›veriyor. ‹mam Hatip Lisesi mezunu ba- na yard›mc› oluyor. Onlara altyap› haz›rﬂörtülü ö¤rencilerin genel tercihi ise Vi- l›yor, dan›ﬂmanl›k hizmeti veriyor. Dil
yana Üniversitesi. Bu konudaki en bü- ö¤renmelerine yard›mc› olundu¤u gibi,
yük destekçileri ise WONDER (Viyana sosyal aktiviteler tertipleniyor. Derne¤in
Uluslararas› Ö¤renci Aktivitelerini Des- imkânlar›ndan yararlanmak için birinci
tekleme Derne¤i). ÖNDER’in kardeﬂ ku- ﬂart, ‹HL mezunu olmak. ÖSS puan› ve
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‹mam Hatip Lisesi’ni bitirme notunun
da yüksek olmas› daha sonra geliyor.

Fatma Nur Hüküm

Türkiye’de Okutmad›lar,
Avusturya’da Akademisyenlik Teklifi Ald›
Fatma Nur, Vildan, ﬁeyma Betül,
Mücella ve di¤erleri... Hepsi de, Türkiye’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 tuttular. Bunlardan birisi de Fatma Nur Hüküm. Fatma Nur Hüküm, ‹zmit ‹mam
Hatip Mezunu. Atatürk Üniversitesi (Erzurum), Fizik bölümünü kazand›.
YÖK’ün baﬂörtüsü yasa¤› nedeniyle sorun yaﬂamadan e¤itimine ancak bir y›l
devam edebildi. Büyük bir ç›kmaz›n
içindeyken bir tan›d›k vas›tas›yla ÖNDER’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 ayn› baﬂörtüsüyle Avusturya’da akademisyenlik teklifi Fatma Nur Hüküm, bu çeliﬂki hakk›nda ﬂunlar› kaydetti; “Viyana
Üniversitesi Fizik bölümüne devam ediyorum. Bura da ayn› alanda e¤itimime
devam etti¤im içim mutluyum. Bizim faAral›k 2005

külte ö¤retmenlik, mühendislik ve bilim
diye üç bölümden oluﬂuyor. Akademik
kariyer yapmak istedi¤im için bilim bölümünü tercih ettim. ‹lk baﬂlarda bölümümde tek oldu¤um için çok zor günler geçirdim. Baﬂlang›çta dil de bilmedi¤im için can›m çok s›k›l›yordu. Sonraki
y›llarda alt s›n›flara Türkiye’den arkadaﬂlar gelince okul daha da sevimli hale geldi. ﬁu anda 4. s›n›ftay›m. Master yap›yorum. Önümüzdeki y›l ﬁubat ay›nda bitirmeyi planl›yorum. Hocalar›m üniversitede kalmam› teklif ediyor. Gönlüm Türkiye’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 akademisyen olmak istiyorum. ﬁu halimizle
mevcut ﬂartlarda Türkiye’de akademisyen olmak zor görünüyor. Konuﬂulanlar› ve tart›ﬂmalar› yak›ndan izliyoruz. Bir
ﬂeylere a¤laman›n veya umutsuzca bakman›n anlams›z oldu¤unu düﬂünüyorum. ‹nsanlar umutsuz yaﬂayamazlar.
Umutlar›m›z, beklentilerimiz ve hayallerimiz var. Asl›nda ço¤umuz, özgürlüklerin oldu¤u büyük bir Türkiye beklentisiyle burada yaﬂ›yoruz. Dönebilirim de...
Ama burada kalmak bana fazla ac› vermez.”

Mücella Ateﬂ

Kafan›n ‹çindekine
Bak›yorlar
Mücella Ateﬂ; böﬂörtüsü yasa¤›, katsay› adaletsizli¤iyle birleﬂince Viyana,
ÇERÇEVE

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

“‹nsan›m›z›n Esirgedi¤i
Müsamahay› Yabanc›dan
Görüyoruz”
“Bunu bir çeliﬂki olarak görüyoruz, devlet
vatandaﬂlar› aras›nda, ayr›cal›k, ayr›mc›l›k
yapmamal›d›r. Vatandaﬂlar›n, memleketine, yaﬂ›na, grubuna veya hiçbir ﬂeyine
bakmadan, e¤itim hakk› verilmelidir. Kald› ki Anayasan›n temel ilkesi, ‘Hiç kimse,
e¤itim-ö¤retim hakk›ndan mahrum b›rak›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›ndan mahrum b›rakmas›, ‘Baﬂörtüsünü ç›kartmazsan›z hayat hakk› tan›mam’ anlay›ﬂ› devlete güvensizli¤i getirir. Devlet bütün vatandaﬂlar›na f›rsat eﬂitli¤i vermelidir. Bu imkân verildi¤i takdirde çok daha
fazla k›z ö¤rencinin okuyaca¤›n› düﬂünüyorlar.
Türkiye’de okuma imkân› bulamayan baﬂörtülü ö¤renciler, Avrupa’daki ülkelerde
katsay› ve baﬂörtüsü ma¤duriyeti olmadan okuyabilmektedirler. Sadece Avrupa’da de¤il, Kanada, ‹ngiltere ve Amerika’da da okuma imkân› buluyorlar. Çocuklar›m›z›n bu duruma düﬂürülmesi ülkemiz aç›s›ndan bir yüz karas›d›r, ülkemizin bir ay›b›d›r. Yabanc›lar›n bize göstermiﬂ oldu¤u müsamahay› kendi ülkemizde görememenin buruklu¤u içersindeyiz. 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› kabullenemiyoruz.”
79

dosya E⁄‹T‹M / E¤itim Sürgünleri

Gülseren Efilti

Ö¤retmenlikten Sürüldü,
Yay›nc› Oldu
Gülseren Efilti, baﬂörtüsü yüzünden ö¤retmenli¤i engellenen bir e¤itimci. Erzurumlu
bostanc› bir baban›n k›z› olan Efilti, Erzurum’da her türlü engellemeye ra¤men okulunu bitirmiﬂ ve ö¤retmenli¤e baﬂvurmuﬂ. Ancak 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¤retmen do¤muﬂtum. Lakin kara bulutlar yeniden 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›ﬂt›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 kal›nca daha çok üzülece¤imi düﬂünerek kendisiyle beraber çal›ﬂmam› önerdi. Fakat nas›l yapacakt›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 istemiyordum. Sanki mesle¤ime ihanet edece¤im
anlam›na gelece¤i hissine kap›l›yordum. Eﬂim
›srarl› davrand› ve yay›n evinin hemen her biriminde iﬂe baﬂlad›m. ﬁu an çocuklar›m›n e¤itimine 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 yetiﬂtirmeye, eﬂime yard›mc› olmaya ve aile bütçemize katk›da bulunmaya çal›ﬂ›yorum.”
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onun için de kaç›n›lmaz oldu. Aslen Osmaniyeli. Ailesi Adana’da oturuyor. ‹ﬂçi
emeklisi bir baban›n dört çocu¤undan
biri. Adana ‹mam Hatip Lisesi’ni bitirdikten sonra Do¤u Akdeniz Üniversitesi’ni
kazand›, malum sebepten okuyamad›.
ﬁu anda Viyana’da mimarl›k okuyor.
‹mam Hatip mezunu abisinin de Viyana’da iﬂletme tahsili yapt›¤›n› belirten
Mücella Ateﬂ, yaﬂad›klar›n› ﬂöyle özetledi; “Okul ortam›m›z güzel. Mimarl›k e¤itimi al›yorum. Bölümümüzde fazla Türk
yok. Avusturyal› ö¤rencilerle diyalo¤umuz var ve bu anlamda sorun yaﬂam›yoruz. Bizi her gördü¤ünde merhaba diyen arkadaﬂlar›m›z var. Kafam›z›n d›ﬂ›na
de¤il, içindekilere bak›yorlar. Baﬂörtüsüne çok s›cak bakmayan bir iki hocam›z var. Türk oluﬂumuzun buna büyük
etkisi oldu¤unu düﬂünüyorum. Ama genel 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¤umuzu, 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 okutmak istemesine ra¤men, yasak yüzünden 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 idealini 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. ÖNDER bursuyla Viyana’n›n yolunu tuttu.
ﬁu anda Viyana’da Ekonomi Üniversitesi Uluslararas› ‹ﬂletme bölümüne
devam ediyor. ‹stanbul’daki ailesinden ilk kez ayr› düﬂtü¤ü için tek derdi
aile özlemi.

Vildan ﬁengül
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Yasa¤›n
Kronolojisi
Türkiye’de Baﬂörtüsü
yasa¤›n›n dünden bugüne
kronolojik geliﬂimi ﬂöyle;
• Ülkemizde baﬂörtüsü yasa¤›; 22
Temmuz 1981 tarihinde Bülent Ulusu
baﬂkanl›¤›ndaki Bakanlar kurulunun
Üniversitelere ça¤daﬂ olmayan k›yafetlerle girilmesini yasaklayan karar›n›
onaylamas›, Devlet Baﬂkan› Kenan evrenin karar› imzalamas› ve 7 Aral›k
1981 tarihinde resmi gazetede yay›nlanmas› ile baﬂlad›.
• 8 Kas›m 1986 tarihinde Dan›ﬂtay,
“E¤itim ve Ö¤retim görmüﬂ kad›nlar›n
baﬂlar›n› örtmeleri, laik cumhuriyet ilkelerine 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 yürürlü¤e girdi. Cumhurbaﬂkan› Kenan Evren Yasan›n türban ve baﬂörtüsü ile ilgili maddesine Anayasa Mahkemesi’nde iptal davas› açt›.
• 7 Mart 1989 tarihinde Anayasa mahkemesi, Kenan Evren’in baﬂvurusu üzerine 10’a karﬂ› bir oyla okullarda türbana izin veren yasa maddesini iptal etti.
• 29 Aral›k 1989 YÖK, ö¤renci disiplin yönetmeli¤inin “türban”› yasaklayan maddesini yürürlükten kald›rd›.
Ö¤renciler derslere baﬂörtülü olarak
girebilecekler.
• 25 Ekim 1990 tarihinde Üniversitelerde türbana izin veren yasa SHP’nin
engellemesi, ANAP ve DYP’nin kabul
oylar›yla kabul edildi. Üniversitelerde
k›l›k k›yafet serbestisi getirildi.
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Avusturya Cumhurbaﬂkanl›¤› Saray›’nda Bayram Resepsiyonu

• 1991 y›l›nda Baﬂörtülü ö¤rencilerin
kay›tlar› birçok üniversiteye yap›lmad›.
• 15 May›s 1992 TBMM ‹nsan Haklar›
Komisyonu raporunu Genel kurula
sunarak, “Türban nedeniyle ﬂu ana kadar ma¤dur olan ö¤rencilerin ma¤duriyetlerinin giderilmesi ve 30 gün içinde bundan sonra ihlale devam edildi¤i takdirde yapanlar hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›” kar›r›na yer verildi.
• 6.3.2005, Barolar Birli¤i örtüyü yasaklad›, 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 Kurulunda kabul edilen kanuna göre, baﬂörtülü olduklar› için pratik uygulaÇERÇEVE

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› genelge ile okul müdürlerinden “Baﬂörtülü ö¤retmenlere k›l›k-k›yafet konusunda bask› yap›lmas›” istendi.
• 1997 y›l›n›n Eylül ve Ekim aylar›nda Türkiye genelinde yayg›nlaﬂt›r›lan
Baﬂörtüsü yasa¤›na karﬂ› ‹stanbul baﬂta olmak üzere oturma eylemleri yap›ld›. Ö¤rencilere birçok üniversiteden baﬂörtülü olduklar› gerekçesiyle
kimlik verilmedi. 1997 y›l›nda 688 kiﬂi baﬂörtüsü yasa¤›ndan dolay› ma¤dur oldu.
• 1998 y›l›nda ‹mam Hatip Liseleri’nde okuyan k›z ö¤rencilerin
Kur’an-› Kerim dersi d›ﬂ›nda baﬂörtüsü takmalar› yasakland›. ‹mam Hatip
Liseleri’nde baﬂörtüsü denetimi yapmak için polis nöbet tutmaya baﬂlad›.
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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.
Prof. Dr. Mehmet Altan, “Birinci Cumhuriyet 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 anlay›ﬂ›’ sürdürmüﬂtür” (Shf:31). Mehmet
Altan, bu militer anlay›ﬂ›n Türkiye’deki
bütün problemlerin kayna¤›n› teﬂkil etti¤ini belirtiyor ve çözüm olarak, ‘Demokratik Cumhuriyet’i, yani, “‹kinci Cumhuriyet”i öneriyor. “Türk e¤itim sistemi
ideolojik bir yap›ya sahip oldu¤u için piyasaya ve dünyaya de¤il, bürokrasiye
adam yetiﬂtirir” diyen Mehmet Altan’a,
e¤itim sistemimizdeki problemlerin kayna¤›n› ve bunlar›n nas›l çözülebilece¤i
sorduk;
Sabah Gazetesi’nin 21.06.2004 tarihli nüshas›ndaki köﬂenizde, “...
Ne yaz›k ki, Cumhuriyet'in tart›ﬂmas›z en büyük baﬂar›s›zl›¤› e¤itimde oldu...” diyorsunuz. Bu tespitinizin göstergeleri ve gerekçeleri
nedir?
Bu tespitin gerekçeleri liseyi bitirip üniversiteye giremeyen s›n›f birincisi yüzlerce çocuktan tutunda, 82 y›ll›k cumhuriyetin ortalama okul y›l›n› 4’ün üzerine
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taﬂ›yamamas›na kadar bir sürü nedendir. Çünkü, Türk e¤itim sistemi ideolojik bir yap›ya sahip oldu¤u için piyasaya
ve dünyaya de¤il, bürokrasiye adam yetiﬂtirir.
Her y›l binlerce insan üniversite kap›lar›na y›¤›l›rken, mezun olan milyonlarcas› da vas›fs›z içgücü olarak
iﬂsizler ordusuna kat›l›yor. Öte
yandan iﬂ dünyas› arad›¤› nitelikte
iﬂgücü bulam›yor. ‹ﬂgücü piyasas›ndaki bu arz-talep uyuﬂmazl›¤›n›n
kayna¤› nedir?
Buna iktisatta yap›sal iﬂsizlik denir. Türkiye’de, Avrupa Birli¤i’nde oldu¤u gibi
sosyal uyumu hedef alan bir e¤itim planlamas› 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” diyenlerin de iﬂ bulamamas› bu nedenledir.
ÇERÇEVE

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

Aral›k 2005

dosya E⁄‹T‹M / E¤itim Problemimizi ‘II. Cumhuriyet’ Çözebilir

çal›ﬂmas› halinde amirine itaat edecek
bir zihniyet e¤itimin ruhunu oluﬂturur.
Ayr›ca ö¤renim sistemi, ö¤renciye yaﬂam›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 felsefemizin özü ne olmal›?
Daha önceki sorulara da verdi¤imiz cevaplarda belirtti¤imiz gibi, Türk çocuklar›na evrensel, demokratik, ço¤ulcu,
üretken, rekabetçi bir anlay›ﬂ ö¤retilmez. Çocuklar bu zihniyetle yetiﬂtirilmez. Tek parti zihniyetinin propagandas› daha a¤›rl›kl›d›r. Nitekim bununla ilgili 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 ziyade AB standartlar›n› içeren bir anlay›ﬂ›n e¤itimini vermek gerek.
Patenti size ait olan, “II. Cumhuriyet”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 olmuﬂ e¤itim sistemini çözmek tabii ki
mümkün. Bunun için bu kaleme ayr›lan
bütçeyi büyütmek, e¤itimcileri yeni hayata uygun bir ﬂekilde e¤itmek, e¤itim
kanunu baﬂta olmak üzere tüm mevzuat› AB’ye uygun hale getirmek ve s›radan liseler yerine hayat›n taleplerini
karﬂ›layacak bir çeﬂitlili¤e gitmek gerekir. K›sacas›, e¤itimde toplumsal bir
devrime ihtiyaç var. Köhnemiﬂ yap›y›
sarsmadan mevcudun, hayat›n talep etti¤i nitelikli bir hale gelmesi olanakl› de¤il.
AK Parti’nin iktidar› süresince takip etti¤i politikalar olumlu bir seyir izledi. Ancak, köklü reformlar›n yap›ld›¤›n› ve taAral›k 2005

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 henüz ortadan kalkmad›. Temel sa¤l›k sorunlar› olan birinin, günlük yaﬂam›n› daha öncekine göre daha aktif sürdürmesi
gibi bir ﬂey bu. Yap›sal reformlara ara
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vermeden, bunlar› siyasal rant hesaplar›na terk etmeden gaza bas›lmas› halinde,
AK Parti’nin ekonomik konulardaki baﬂar›lar› daha da kal›c› ve anlaml› bir hale
gelecektir.
Türkiye, AB ile müzakereye baﬂlad›. Bu
iki aç›dan daha önceki reformcu at›l›mlardan farkl›laﬂmakta. Bunlardan birincisi, Türkiye’de belki de ilk kez yönetilenlerin ç›karlar› esas al›n›yor. Yönetilenin, insan›n, bireyin, vatandaﬂ›n yönetenlerden daha önemli oldu¤u ve yaﬂam› onlar›n yaﬂamlar›na nitelik katmak
için de¤iﬂtirmek gerekti¤i kabul görüyor. ‹kincisi, müzakere sürecinin Türkiye’nin Bizans’tan bu yana de¤iﬂmeyen
üretim yap›s›n› de¤iﬂtirecek olmas›. Tar›m toplumu olmaktan ve köylülük zihniyetinden 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 üyesi ülkelerin ortaya serdi¤i tablo, bunu
aksi söylenemeyecek bir biçimde ispatlamakta.
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“‹lim, Kendin Bilmektir”
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›?
Teknoloji, iletiﬂim, bilgi toplumu, bilgi s›nda görüp, onu taklit etmek suretiyle. rin selâmeti için, bu problemin çözümü,
teknolojileri sözleri furya gidiyor. San›r- Ancak, do¤rudan görülüp al›nmak sure- ‘AB müktesebat›na uyum sa¤lama gays›n›z ki, insan ‘biliﬂ’ konusunda hayli bir tiyle sahip olunan melekeler daha sa¤- retlerinden’ çok daha hayatî öneme haiz
merhale kazanm›ﬂ. Sokaktaki insanla lam, kuvvetli ve köklü olur.” (Mukaddi- bir durum. De¤erli mütefekkir Nurettin
karﬂ›laﬂt›¤›n›zda ise her tavr›ndan ilkellik me, K›rk Birinci Fas›l)
Topçu’nun ifadesiyle “Gençlik gelece¤in
ve nezâketsizlik ak›yor. Öyleyse, ‘geliﬂtohumudur” ve “Millî karakterimiz bu
miﬂlik’ konusunda birileri hem kendini, Tan›m üzerinde durursak, ‘e¤itim ve ö¤- mekteplerden ç›kacakt›r!” Rûhunu kayhem de toplumu kand›r›yor. Kemâle er- retimden’ maksat nedir? Hangi insan, betmiﬂ ‘teknik bilgi aktar›m›yla’, millî kamek için, daha kaç f›r›n ekmek yeme- e¤itilmiﬂ, olgun insand›r? Üniversitede rakterin teﬂekkülü/inﬂas› asla mümkün
miz, kaç mektep-medrese bitirmemiz, okuyan, fakat belediye otobüsünde de- de¤il. Bu her ﬂeyden evvel sosyal realitekaç hokka mürekkep yalamam›z gereki- desi yaﬂ›ndaki ihtiyara yer verme sayg›- ye ayk›r›.
yor diye, oturup düﬂünmeliyiz? Burada, s›ndan nasipsiz genç için, ‘e¤itimTürk Millî E¤itim Sisteminin temelleri- li, sayg›l› insan’ diyebilir miyiz? E¤itim sisteminin biricik vasf› millîliknin at›l›ﬂ›nda bilfiil rol alan de¤erli ilim Okumuﬂ, fakat örfünden, ahlâk
adam›, e¤itimci ve dil hocas› Prof. Tah- nizam›ndan uzaklaﬂm›ﬂ bir nesil, tir. Küresel yozlaﬂt›rma rüzgârlar›na
sin Banguo¤lu’nun as›rl›k tecrübesin- toplumun yar›n› için ne ifade karﬂ› direnebilmek için, ‘kendi insan
den kaynaklanan sözlerine iﬂaret etmek eder? ‘Git kardeﬂim, paran yoksa,
gerekir: “Gençlerin, ak›l hocalar›na de- e¤itim de yok; o zaman çocu¤unu modelimizi’ geliﬂtirmeliyiz. Mevlâ¤il; iyi örneklere ihtiyac› var! Ne yaz›k ki, yoksullar s›n›f›na kaydederim; nâ’n›n pergel imaj›nda oldu¤u gibi,
Türk ayd›n› yeni nesillere iyi örnek ola- ilim milim de ö¤renemez; sadece
mad›!”(E¤itim ve Kültür
okur-yazar olur, o ka- genç nesiller d›ﬂ dünyaya aç›lmadan önTrajedimiz, Olcay Yaz›c›,
dar!’ diyen okul müdü- ce, kendi kültürünü, kendi medeniyetini,
Marifet yay›nlar›, 2001)
rünü, ‘e¤itilmiﬂ e¤itimSan›yorum e¤itim sisteci’ s›n›f›na dâhil edebilir kendi ahlâk nizam›n› iyi tan›mal›.
mimizin en kritik noktas›
miyiz? (De-da) ba¤lac›
buras›. ‹yi ö¤retmenlere
ile (ki) ba¤lac›n›n ayr› m›, biti- ‘‹nsan›n E¤itimi’ çok boyutlu bir hâdise.
oldu¤u kadar, ‘iyi örnekﬂik mi yaz›laca¤›n› bilemeyen Silah›n nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renen inlere’ de ihtiyac› var genç‘ö¤retim üyelerini’ hangi mek- san da, bu anlamda ‘e¤itim’ görmüﬂ saylerin. Büyük ‹slâm âlimi
tepte e¤itece¤iz? Bu sualleri l›yor. Teröristler bile, ‘insan› öldürme
‹bn-i Haldûn ise ﬂöyle diço¤altmak mümkün. Öyleyse, metotlar›/teknikleri’ konusunda kampyor: “‹nsanlar bilgilerini,
itiraf edelim ki, ‘e¤itim siste- larda e¤itiliyor. ‹nsan› insan k›lan ‘terbiTahsin Banguo¤lu
ahlâklar›n›, sahip oldukmimizde muhteva ve mükte- ye sistemi’ ne ise onu bulaca¤›z, di¤er
lar› görüﬂ ve faziletleri iki yoldan elde sebat ve hatta müfredat problemi’ var. yöntemler insan› e¤itmek yerine, delirtieder. Birincisi, ö¤retim yoluyla ve ilim Evvel emirde, bu konu üzerinde kafa yor. Öyleyse e¤itim meselesini konuﬂurolarak. ‹kincisi ise, do¤rudan bir baﬂka- yormak gerekir. Ülkenin ve genç nesille- ken, samimi ve aç›k fikirli olmak; kork84
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madan, çekinmeden öz eleﬂtiri yaparak,
hastal›¤› iyi teﬂhis etmek gerekir. Geçici,
derine inmeyen palyatif çözümlerle e¤itim sistemimizdeki aksakl›klar düzelmez; e¤itim düzelmeyince insan›n, insandan ﬂikâyetleri nas›l halledilecek? Ülke nas›l geliﬂmiﬂ ve medenî say›lacak?

biye’ yoluyla olur, maarif yoluyla olur.
Eskiden, ‘intikali’ fertler ve cemiyet kendili¤inden sa¤lard›. Fakat modern devletler kurulduktan sonra, art›k fertlerin
kültürleri nakletme hududu belli bir dereceye kadard›r. Bu vazife, as›l Devletin
vazifesidir. Devletin içinde de, Millî E¤itim Bakanl›¤›’n›n vazifesidir. Türk kültüMeselenin rûhu nedir?: Yunus Emre’ye rünün bütün de¤erleri, ancak büyük bir
bir kere daha derinden kulak vermeliyiz müessese olan Devlet ve onun Millî E¤ive iﬂin mânâs›n›, felsefesini, mahiyetini tim Bakanl›¤› sayesinde eski nesillerden
oradan alaca¤›m›z ilhamla belirlemeli- yeni nesillere intikal ettirilebilir. Dolay›yiz: “‹lim ilim bilmektir/‹lim kendin bil- s›yla, Devlet bu kültür intikalini gerçekmektir/Sen kendini bilmezsin:/Bu nice leﬂtirmedi mi, intihar etmiﬂ demektir!
okumakt›r!?” Ve en önemlisi de, “Oku- Bu iﬂi fertlere b›rakmak mümkün de¤il.
man›n mânâs›/Kiﬂi hakk› bilmektir/Sen Zaten daha 4 yaﬂ›nda Ana Okulu ile baﬂokudun bilmezsin/Bu bir kuru emektir!” layarak, çocu¤unuzu Devlete teslim ediÇünkü, yine Nurettin Topçu’nun ifade- yorsunuz. Ayn› zamanda soka¤a da tessiyle, “Millet bünyesinde ink›lâplar mek- lim ediyorsunuz tabiî. Televizyona testepte baﬂlar ve her millim ediyorsunuz. Çeﬂitli
letin, kendine özel olan
yay›n organlar›na teslim
mektebi vard›r. Millî
ediyorsunuz. Böyle bir
mektep, zihniyet ve örfdurumda kültürün lây›leriyle, metodlar› ve
k›yla, hakk›yla, zedelenmüfredat›yla, terbiye
meden yeni nesillere inprensipleri ve psikolojik
tikali ancak devlet kuvvetemelleriyle, hattâ binatiyle mümkün olabilir.
s›n›n yap› tarz›yla kendiTürkiye’de cereyan eden
ni baﬂka milletlerinkinfikir mücadelelerinin teden ay›r›r.” (Türkiye’nin
meli, bu kültür buhraMaarif Dâvâs›, Dergâh
n›ndan kaynaklanmaktayay›nlar›) Bunun için,
d›r. Bu da bakanl›¤›n ö¤Nurettin Topçu
Topçu’nun tesbitiyle
retim yan›nda, ‘e¤itim’
söylersek, “Bir neslin kurtuluﬂunu, an- fonksiyonunu da çok mükemmel bir ﬂecak maarifinin yükselmesinde aramak kilde yerine getirmesiyle mümkün olalâz›md›r.” Çünkü, “Milletin ruhunu ya- bilir.“ Görüldü¤ü gibi, geçen 20 y›lda bir
pan maariftir. Maarif hangi yöne yürür- arpa boyu yol alm›ﬂ de¤iliz; hatta denese, millet ruhu da onun arkas›ndan gi- bilir ki, menzilden oldukça uzaklaﬂm›ﬂ›z.
der.” Ezcümle, “Millet, maarif demektir!” Yani Topçu’ya göre, mektep ‘yap›l- Hocan›n ‘kültür birli¤i’ bahsindeki tesd›¤›m›z’ veya ‘y›k›ld›¤›m›z yer’dir.
bitleri de, günümüz sosyal ve siyasî dalgalanmalar› aç›s›ndan oldukça mânidar.
Hayat Tarz›n›n ‹ntikâli
Çünkü, kültür idrakinin geliﬂmesi de,
Prof. Muharrem Ergin hoca da, kendisiy- e¤itimin meselesi: “Hür dünyada kültür,
le 20 y›l önce yapt›¤›m bir röportajda marksist dünyada iktisat esast›r. Bu see¤itim konusunda ﬂöyle diyordu: “Kül- bepledir ki, kültürün bizim bak›m›m›ztürün nesilden nesle intikal etmesi gere- dan ehemmiyeti çok büyüktür. Çünkü,
kir. Kültürün nesilden nesle intikali ‘ter- kültür birli¤i sars›ld›¤› zaman, fertler birAral›k 2005
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Prof. Muharrem Ergin

birlerinin kardeﬂi olduklar›n›n ﬂuurunu
elden kaç›rd›klar› zaman, o cemiyet millet olmaktan ç›karak, bir y›¤›n haline gelir. Y›¤›n hâline gelince de, 1970’den
80’e kadar Türkiye’de gördü¤ümüz
‘anarﬂi’ ortam› do¤ar. Kardeﬂler birbirlerinin düﬂman› hâline gelir.” Demek ki,
milleti y›¤›nlaﬂmadan kurtaracak, ‘birleﬂtirici mahiyet-cevher’, ﬂuurla oluﬂturulmuﬂ 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 statüsü 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, maarifi 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›rganlar, dikenler biter” demiﬂ Snellman.
Demek ki, önlemi önceden almak, boﬂ ve
temiz sayfaya iyi ﬂeyler kaydetmek gerekir; sonra baﬂkalar› ç›kar, ebedîyen silinmeyecek 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›lamaz.” Demek ki, e¤itimin ana meselesi
ABC’ye ‘do¤ru’dan baﬂlamak. Yanl›ﬂ girilen yoldan, geri dönüﬂ pek kolay olmuyor. 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
85
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tutturamamas› bu yüzden. ‹deas ﬂöyle
diyor, “Hayat, bir bile¤i taﬂ›d›r. Benli¤inizi yapan madenin cinsine göre, sizi ya
eskitecek veya cilalayacakt›r.” Demek
ki, bilgi ve ahlâk aktar›m› ile e¤itim mühim bir müessese. Stratejiyi ve metodu
ona göre belirlemek, ad›m› ona göre atmak gerekir. Bunun için olmal› ki, Gâzi
Mustafa Kemel, “Muallimler, yeni nesil
sizlerin eseri olacakt›r!” demiﬂ. Fakat
sormadan edemiyor insan: hangi ö¤retmenin?
Gerçek zenginlik, bilgi ve erdem birikiminde mi, yoksa kâr ve kazançta m›? ‘Olmakla-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› harekete geçirmek mi, yoksa kiﬂiyi üstün
meziyetlerle/faziletlerle mücehhez k›lmak m› olmal›?

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 tutunmakt›r. Bunun için de, kendi k›ymetlerini, kendi ahlâk ö¤retini, geleneksel hayat 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 direnebilsin. ‹bn-i Haldûn, sa¤lam ve sars›lmaz
bir e¤itim için, en evvelinde Kur’ânî e¤itimin önemine dikkat çekerek, ﬂöyle
der: “Bunun sebebi küçüklerin e¤itiminin, çok daha köklü, sa¤lam ve kal›c› olmas›, daha sonra alaca¤› e¤itimin temelini oluﬂturmas›d›r. Çünkü kâlblere ilk
yerleﬂenler, kazan›lacak di¤er melekelerin esas› gibidir. Bu esas üzerine bina
edilecek ﬂeylerin durumu ve üslûbu ise,
o esasa göre belirlenip, ﬂekillenir.” (Mukaddime, Otuz Dokuzuncu Fas›l.)

Kendi Çizgimizde Geliﬂmek
Taklit ve özentiden kurtulup, ‘kimli¤i- Bilgilenme ya da ö¤renmede meselenin
mizi bulmam›z’ için, güçlü olmal›y›z. özü, Mevlânâ hazretlerinin çizdi¤i daireGücün ve iradenin kayna¤› ise silah de- nin içinde gizli. Pergel gibi olmak: Bir
¤il, faydal› ilimdir. Bilgi e¤itimin/ö¤reti- aya¤› kendi kültüründe, ötekisi ile dünmin bir sonucu. Bak›n›z ‹bn-i Haldun ne yay› dolaﬂmak ve oralardan güzellikler
diyor:
devﬂirmek. E¤itimin ana esprisi, metodu
“Yenilen, yenene uyma e¤ilimi gösterir. bu olmal›. Yoksa kültürel, ahlâkî ve sosÇünkü, onun kendisinden üstün oldu- yal çözülmeye u¤rar cemiyet. Kendi ruh
¤una inan›r.”
kökünden uzaklaﬂ›r. MalezY›llarca k›ﬂ uykusuna yat›p,
ya’n›n bilge Baﬂbakan› Mahattir
sonra birden bire küresel
Muhammed, küresel savrulma
geliﬂmiﬂlik hülyas›na dalanve kendili¤ini kaybetme hâli
lar, Toffler’in Dördüncü
için ﬂöyle diyor: “KüreselleﬂDalgas›na kap›lm›ﬂ muhame, bize s›n›rs›z, co¤rafyas›z
kemesiz yarat›klar gibi, orabir dünya vaat ediyor. Asl›nda
dan oraya savruluyor, bubu, üstü kapal› çok tehlikeli bir
lundu¤u hâlden baﬂka bir
durum. Çünkü, e¤er benim vahâle z›plamak için can at›tan›m›n s›n›rlar› olmayacaksa,
Mevlânâ
yor. Temeli, dayana¤›, ilmî,
dolay›s›yla ‘oras›’ benim vataahlâkî direnme noktas› yok. Oysa ünlü n›m olmayacakt›r!” Bu hakikat, e¤itim
Japon ekonomisti Muarakami ﬂöyle der: ve kültür için de geçerli. Yani, kendi mil“Toplumlar z›plamaz, kendi tekamül çi- lî hedeflerimizden, kendi yerli dinamik86
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lerimizden kaynaklanmayan bir e¤itim
sisteminin yetiﬂtirece¤i çocuklar, korkulur 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 terkibi ile mücehhez olmal›. Bu ‘özgün
müktesebata’ sahip olduktan sonra, d›ﬂ
dünyaya aç›lmas›nda herhangi bir sak›nca yok. Çözülme ve kopuﬂ, kültürel idrakin geliﬂmemesinden kaynaklan›yor.
Kendini tan›yan, sorgusuzca ötekisinin
etki alan›na girmez. Onurlu duruﬂun nirengi noktas›, kültür ve medeniyet idrakidir.

Demir Tav›nda Dövülür
Derin ve yal›n felsefesiyle, her ﬂeyi kestirmeden 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 biçersin” gibi...Sevgili Peygamberimiz,
“Hiçbir baba, çocu¤una güzel terbiyeden daha üstün bir ba¤›ﬂta bulunmuﬂ
olamaz.”(Tirmizi) diye buyurmuﬂ. Bir bu
hayat tarz›n›, onun insan› ‘terbiye eden’
yönünü düﬂünün, bir de kendisine servet 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, taﬂa yaz› yazmak gibidir’; taﬂa yaz›lan yaz›,
rüzgârlar ne kadar sert eserse essin silinmez. Yaz›y› kuma ya da suya yazarsan›z,
tez zamanda uçar gider. Onun için, insan› e¤itirken/terbiye ederken beyne ve
rûha hitap etmeli. Kâlbe yazmal› ahlâk
ve erdem kavram›n›, karatahtaya de¤il.
Bir ömür rehberlik/mürﬂitlik etmeli insana ald›¤› e¤itim. E¤itimin maksad› âleti/makineyi iyi kullanmak ve sistemin
mant›¤›n› kavramak de¤il; önce dürüst
Aral›k 2005
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Çocuk için ilk okul, Ailedir

ve erdemli olmak, var-oluﬂun gayesini
kavramak, sonra da kafay› iyi kullanmak
olmal›. Ahilik sistemi gibi madde ve mânâ 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 tutacak, erdemli insan olma anlay›ﬂ›n› gönüllere nakﬂedeceksiniz. Bunun için,
mürekkep, vicdanî duygular› teﬂekkül
etmiﬂ iyi insan yetiﬂtirilmeli. Küllî bir irade sahibi k›l›nmal› gençler. ‹nsana sayg›n›n, iﬂ becerisinden; merhametin, pratik
zekâdan daha önemli, daha erdemli, daha üstün oldu¤u inanc› yerleﬂtirilmeli
beyinlere. ‹ﬂin simyas›n› da bileceksiniz;
insan› inﬂa eden iradenin ve arz› düzenleyen kudretin s›rr›na vak›f olacaks›n›z.
Yoksa, müspet ilimler, mânevî ilimlerle
desteklenmedikçe, modern canavarlar
yetiﬂtirmekten baﬂka bir ﬂey yapm›ﬂ olmazs›n›z. ‹nsan›n âli cevheri: terbiye.
Terbiye edilmemiﬂ güç, tehlikeli güçtür.
Onu verimli k›lman›z imkâns›zlaﬂ›r. Yokuﬂ yukar› sürülen kaya gibidir e¤itimsiz, erdemsiz güç; e¤er durdurma, dizginleme noktalar› bulamazsan›z, üzerinize gelir ve sizi ezer!

E¤itimli ve
Erdemli ‹nsan Modeli
E¤er meseleye sa¤l›kl› bir teﬂhis konulacaksa, iﬂin anatomisi ç›kar›lacaksa,
Aral›k 2005

bunun yolu baﬂka; e¤er gazete ilanlar›ndaki ‘deneyimli elemen’ tarz›nda
gündelik ‘el becerisinden’ söz ediliyorsa, onun yöntemleri baﬂkad›r. Ama
e¤er bütün melekeleri, bütün rûhu, bütün fakülteleri, bütün boyutlar›yla ‘e¤itimli ve erdemli insan modeli’ teﬂkil etmekse maksat, maddesi-mânâs›yla/fizi¤i-metafizi¤iyle kiﬂinin ‘kemâle ermesi’
kast ediliyorsa, bu e¤itimin metodu,
müktesebat› daha farkl› olmal›d›r. Demek ki, meselenin esas›, vicdân muhasebesi ve merhamet duygusu. Öyleyse
e¤itim denilince, ‘bir konuda beceri ve
pratik kazanmak’ diye düﬂünmek yerine, kiﬂinin, bir hayat nizam› çerçevesinde sevgi ve ac›ma hisleriyle donanmas›
akla gelmeli. Meselenin özet hükmü
bizce ﬂu: Kemâl sahibi e¤itimcileri tenzih ederek, belirtmek gerekir ki, millî
e¤itimin arzu edilen niteli¤e kavuﬂmas›
için, evveliyatla ‘e¤itimcilerin e¤itilmesi’ gerekir. Çünkü ilk model, ilk eser,
ilk örnek önemli. O halde ana problem,
nas›l kaliteli ve erdemli ö¤retmenler yetiﬂtirebiliriz sorusu üzerinde dü¤ümleniyor. Çünkü e¤itim, sadece akl›n çal›ﬂt›r›lmas›, ö¤renciye beceri ve meslek
kazand›r›lmas› demek de¤il; ayn› zamanda ö¤rencinin mânen e¤itilmesi/terbiye edilmesi, ahlâk anlay›ﬂ› ve genel insanl›k kültürüyle yo¤rulmas› demektir.
ÇERÇEVE

Eskiden ‘tâlim ve terbiye’ kavram› kullan›l›rd›. ﬁimdi ‘e¤itim ve ö¤retim’ deniyor. Ve ne yaz›k ki, ‘ö¤retime’ a¤›rl›k verilerek, iﬂin ‘e¤itim/terbiye’ yönü eksik
b›rak›l›yor. E¤itimde iﬂin ahlâkî boyutu
önde, ö¤retimde ise bilgilendirme ve yetenek 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 ahlâk donan›m›n› ona göre gerçekleﬂtirmeliyiz.
Y›llar önce kendisiyle sohbet etti¤im bir
profesör, ‘ne olur hiç kimse, maaﬂ almak
içi ö¤retmen okullar›na gitmesin, ö¤retmen 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 tatmin 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 ak87
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sakl›klardan ﬂikayet edilir, fakat sistem bir türlü ray›na oturmaz. Rahmetli Bar›ﬂ Manço’n›n ﬂark›s›nda oldu¤u gibi hadise tam bir, “Ali yazarVeli 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 ‘mekteplerde’ yetiﬂecek...

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

Bat› Türklerinin bin y›ldan fazla kullanm›ﬂ olduklar› yaz›y› ö¤retmeyen
bir e¤itim, e¤itim de¤ildir. LatinFrenk 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¤itimin üç vazifesi vard›r: Birincisi, bilgi
ve kültür vermek. ‹kincisi, ahlâk ve
karakter terbiyesi vermek. Üçüncüsü, sanat, estetik, güzellik kültürü
aﬂ›lamak. Bugünkü e¤itim sistemi,
bu üç boyutta da iflâs etmiﬂ vaziyettedir. E¤itim sistemimizi en k›sa zamanda, meselâ Singapur e¤itimi seviyesine ç›kartamazsak, ya yok olaca¤›z yahut d›ﬂ ve iç düﬂmanlar›m›z›n köleleri olarak yaﬂayaca¤›z.”( Mehmet ﬁevket Eygi, Millî gazete, 11.08.2005)

E¤itim Sisteminin
Ac› Durumu

Çözüm ve
Öneri Bahsine Gelince

Mehmet ﬁevket Eygi’nin Türk Millî E¤itimine, üniversitelerdeki dil ve kültür
erozyonuna dair sözleri de, mevcut durumun vahametini bütün ç›plakl›¤›yla
ortaya seriyor:
“Bir ülkenin, bir halk›n, bir devletin yücelmesi, ayakta durmas›, kendini korumas› konusunda en birinci, en önemli
kurum vas›fl›, güçlü ve üstün bir millî
e¤itimdir. Türkiye’deki ‘Millî E¤itim’ kesinlikle millî de¤ildir. Vas›fl›, güçlü bir
e¤itim sistemimiz yoktur. Uzun y›llardan beri genç nesiller, iflâs etmiﬂ bir e¤itimin kurban› olmaktad›r. Türkiye’nin
güçlenmesini, ilerlemesini, mânen ve
maddeten kalk›nmas›n›, ülkeler yar›ﬂ›nda önde koﬂmas›n› istemeyen iç ve d›ﬂ
düﬂmanlar›m›z, millî e¤itim sistemimizin 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 edecektir, bu de¤erleri koruyacak, yaﬂatacak, güçlendirecek. (2) Uluslararas› seviyede genel kültür verecek. (3) Yaz›l›,
edebî, zengin Türkçe’yi ö¤retecek. 4)

E¤itim meselesinde önce yanl›ﬂ› görmek, 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 yap›lmakta, e¤itim sistemlerinin üretildi¤i ve geliﬂtirildi¤i Bat› dünyas›ndan ithal yoluyla taklit edilmektedir. Hâlbuki
e¤itim gibi hassas bir kurum ancak kendi toplumumuzda bizim zihniyetimize
uygun bir dünya görüﬂü üzerine kurulmal›d›r ki, benli¤imizi ve kimli¤imizi
koruyabilelim...Bunu yapman›n yolu
bizce köklü bir e¤itim felsefesi geliﬂtirmekten geçer. Böyle bir felsefe nas›l
oluﬂturulabilir? Konu, nihaî tahlilde
zihniyet ve anlay›ﬂ meselesi oldu¤undan en genel zihniyetten e¤itimi ilgilendiren en özele do¤ru hareket ederek bunlar› e¤itim sistemimize yerleﬂtirmeye çal›ﬂmal›y›z...Bir e¤itim sisteminin üç aﬂamal› olmas›n›n belli bir
epistemolojik temele dayand›¤›n› söy-

E¤itimciler Ne Diyor?
Bu konuda, e¤itim camiâs›ndan bir
profesörün mevcut duruma iliﬂkin
görüﬂlerine göz atal›m: “E¤itim alan›nda bir felâket tablosu ile karﬂ› karﬂ›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 ailelerin varl›¤›na ra¤men, durum böyle.
E¤itim ve ö¤retim baﬂl›¤› alt›nda söyledi¤imiz her sözle ve yapt›klar›m›zla birbirimizi kand›r›yoruz. Ortadaki felâket tablosunu düzeltmek, ilk mektebinden üniversiteye kadar e¤itim ve ö¤retimi yeniden baﬂarmak için at›lmas› gereken
ad›mlar›n temel iki ﬂart› var. ‹lki e¤itim
ve ö¤retimi modernleﬂmenin temel manivelas› olmaktan ç›kartmak. ‹kincisi de,
e¤itim ortamlar›n› siyasi kamplar›n ve
ideolojilerin savaﬂ alan› olmaktan kurtarmak.”
Yanl›ﬂ Metod Toplumu Geri B›rak›yor
Son söz niyetine söylenenler ise ‘fâcian›n’ boyutlar›n› bütün dehﬂetiyle gözler önüne seriyor:
“‹nsan yaratmak” gibi Tanr›sal iﬂlere soyunan e¤itim sistemi, ak›l d›ﬂ› bir mitolojinin 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 beslenenler ise aralar›ndaki kavgay› unutup
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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 hedeflemesi gerekir. Bu zihniyetin üç aﬂamas›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 yetiﬂtirmeyi hedeflemelidir. Bu anlay›ﬂ,
e¤itim zihniyetlerini en esasl› bir ﬂekilde belirler.

‹yi ve faziletli insan
nas›l yetiﬂir?

d›r›r. Art›k ö¤renci, uzmanlaﬂma aﬂamas›na gelmiﬂtir ki, istedi¤i alanda derinlemesine bilgi elde etmeye haz›r faziletli
bir insand›r. “

“E¤itim sorunlar›m›z›
nas›l çözebiliriz?
“E¤itim sistemimizin ilkö¤renim aﬂamas›, dünya görüﬂümüzü ö¤rencinin zihninde kurmaya yönelik olmal›d›r. Bu
aﬂamada ne verirsek sonraki aﬂamalarda
onu biçeriz. Ahlâk, inanç ve millî de¤erler bütünlü¤ü, bu aﬂamada düzenli ve
anlaml› kavramlar dizisi olarak verilmelidir. Sak›n›lmas› gereken en önemli husus, günümüzde oldu¤u gibi orta ö¤renimde verilmesi gereken
bilimsel bilginin a¤›rl›¤›
ile bu yaﬂtaki çocuklar›n
ezdirilmesidir.” (Prof.
Dr. Alpaslan Aç›kgenç,
Zaman 03.08.2005)

Bu zor soruyu ﬂimdilik k›saca
ﬂöyle cevaplayabiliriz: ‹lk önce bilimsel olarak meselelere
bakan ve ahlâk etraf›nda temerküz etmiﬂ bir dünya görüﬂü ile yetiﬂir. (...) ‹lkö¤renimde ö¤renciyi a¤›r bir ders ve
Netice-i Kelâm
not yükü alt›nda bo¤mamal›Özetle, e¤itim bir âsiden
y›z. Önemli olan çok ﬂey bilbir âlim; bir câniden,
mek de¤il, insan›n bildi¤i ile
‹bnülemin
merhametli bir insan; bir
ne kadar çok ﬂey yapabildi¤iMahmut Kemal ‹nal
sald›rgandan, ‘kar›ncay›
dir. ‹lkö¤renimden geçen ö¤renci ald›¤› dünya görüﬂü ile iyi ve fazi- incitmekten çekinen’ bir mizaç meydaletli bir insan›n nas›l olaca¤›n› ve böyle na getirmektir. Aﬂ›r›l›klar› ve azg›nl›klar›
bir kimsenin nelerle mücehhez olmas› e¤iterek, sert bir kayadan görkemli bir
gerekti¤ini bilir hâle gelmelidir. Böyle insan figürü ﬂekillendireceksiniz. Siz
bir kimsenin hayata bak›ﬂ aç›s› belli olur, e¤er bunu baﬂarabilecek maddî-mânevî
hayatta belli bir amac› vard›r ve genellik- donan›ma, pedagojik formasyona, hayat
le bu amac›n› bir mefkûre (ideal) olarak nizam› aﬂ›layacak mânevî-ahlâkî mükteifade eder. Bu ö¤renci ﬂimdi ikinci aﬂa- sebata sahipseniz, ancak o zaman size
mada bilgi zihniyeti diye tâbir edebilece- ‘e¤itimci/e¤itici’ denebilir. Yani iﬂin te¤imiz bir zihniyetin e¤itimine haz›rd›r. meli ilim. ‹lmin temeli de, ‘kendini, yaraBu zihniyetin elde edildi¤i aﬂama orta t›l›ﬂ›n hikmetini bilmek.’ Çünkü, geleneö¤retimdir. Burada yetiﬂen ö¤renci bilgi- ¤imizde ‘Kendini bilen, Rabb’ini bilir!”
nin önemini ve de¤erini anlayarak yetiﬂ- fikri hâkimdir. Bu ‘kendini bilmek/keti¤inden; s›ra, bilgisini sistemli ve bir mâle ermek’ keyfiyetini yeni nesillere
yöntemle oluﬂturma becerisini kazan- aﬂ›lamak, aktarmak kaç›n›lmaz, ihmale
maya gelir ki, bu da “bilim” dedi¤imiz gelmezi millî bir görevdir. Yoksa, yarat›çok özel ve toplumu yönlendiren bir bil- l›ﬂ›n merkezindeki âli statülü insan haygi türüdür. Yüksek ö¤renimde kazan›lan siyetini es geçerek, ﬂeklî formasyon, beve temeli fazilet olan ilimle yo¤rulan bu ceri, yöntem ve metod aktarmakla, kiﬂi
bilgi, ö¤renciye bilimsel zihniyeti kazan- belki bilgilendirilmiﬂ olur ama, ‘e¤itilAral›k 2005
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miﬂ’/terbiye edilmiﬂ, faziletlerle donat›lm›ﬂ olmaz.
Türk millî e¤itiminden söz ediyorsak,
onun birinci ve biricik vasf› ‘millîlik olmal›. Küresel rüzgârlar›n çok h›zl› ve
sert esti¤i günümüzde, dünyaya da aç›labilecek, ‘kendi insan modelimizi’ bu
mekteplerde yetiﬂtirmeliyiz. Genç insan
önce, kendi kültürünü, kendi medeniyetini, 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 ‘yozlaﬂma ve kökten kopuﬂ süreci’ yaﬂ›yoruz; 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 olmal›. Ça¤daﬂ bilgiye paralel olarak, hikmetî bilgilenmemizi de tamamlamam›z
lâz›m. E¤er e¤itimden anlad›¤›m›z, nesillere bir kimlik rûhu aﬂ›lamak ve kültür
intikalini gerçekleﬂtirmek; gencin bilgi
ile mücehhez olmas› kadar, faziletli insan olmas›n› da sa¤lamak ise; referanslar›m›z kendi kültürümüze, kendi medeniyetimize ait olmal›.
Sevgili Peygamberimiz, “Beﬂikten mezra
kadar ö¤reniniz!” diye buyurmuﬂ. “Hiç
bilenlerle, bilmeyenler bir olur mu?” denilmiﬂ. Demek ki, ömür biter, insan›n
ö¤renme süreci bitmez. Hatta, bildikçe,
bilgisizli¤inin fark›na var›r kiﬂi. Bu yüzden, “Bir ﬂey biliyorum: hiçbir ﬂey bilmedi¤imi!” demiﬂ Bat›l› filozof. Çünkü,
‘bilmedi¤ini bilmek’ bilgide üst bir merhaledir; bunu da kiﬂiye e¤itim sistemi
sa¤lar. Demiﬂ ya ‹bnülemin Mahmut Kemal ‹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...
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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.
Beﬂ bin y›ll›k uykusundan adeta histerik
bir s›çrama ile uyand›¤›na ﬂahit oldu¤umuz Çin, her sektörde oldu¤u gibi e¤itim 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 ‹ngiltere 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 sürekli ya¤›ﬂl› havas›na ve olmayan yemek
kültürüne katlanmak pahas›na milyarlarca dolar ödüyor. Peki neden? ‹ngiliz hükümetinin yeni haz›rlad›¤› planda her
ﬂey yolunda giderse ‹ngiltere 15 y›l sonra 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 edecek. ‹skoçya, ‹ngiltere, Kuzey ‹rlanda ve
Galler bölgesinden oluﬂan Britanya,
e¤itim iﬂinden y›ll›k 20 milyar dolar kazan›r hale gelecek. Yani bugünkü otomobil, yiyecek içecek ve sigara ihracat›ndan daha büyük bir rakam› e¤itim sektöründen kazanmaya baﬂlam›ﬂ olacak. ‹n90

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

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 nedenler olmaya devam ediyor.

Ancak 377 bin 544 ﬂansl› (!) ö¤- Dünya e¤itim ekonomisinden daha fazla
renci kabul edildi. Bu rakamlara
master, doktora ö¤rencileri dahil pay almak için dü¤meye basan Çin hüküde¤il. Peki Çin'de, ya da Türki- meti, 100 tane üniversitesini dünyadaki en
ye'de üniversite yok mu? Türk
üniversitelerini sorgulaman›n za- yüksek kaliteye ç›karmak üzere bir projeman› gelmedi mi? Taksim civar›n- yi uygulamaya koydu. ‹ngilizler ise yabanda konuﬂlanm›ﬂ yurtd›ﬂ› e¤itim
c› ö¤rencilerin doktora sonras› ‹ngiltedan›ﬂmanl›¤› ﬂirketlerinin kap›s›n›
her gün aﬂ›nd›ran binlerce Türk re'yi terk etmemesi için maaﬂlara yüzde
gençlerini neden tatmin edemi25 zam teﬂvi¤i getirdi. Avrupa Birli¤i de
yor yerli üniversiteler? Yerli ve yerel kalmaya devam ettikleri için halen uygulanan 6. Çerçeve Program› sümi? Çinli ö¤renciler aras›nda yap›lresince insan kayna¤›n› çekebilmek için
m›ﬂ 'neden ‹ngiltere' anketinden
ortaya ç›kan sonuçlar, Türkiye'de 1.8 milyar euroluk fon tahsis etti.
de benzer nedenlerle genç beyinlerin neden göç etti¤ine cevap verir nite- YÖK'ün Gönderdi¤i Ö¤rencilerin
likte. Ezbercilik, hocalara aﬂ›r› ba¤›ml›- Yüzde 11'i Geri Dönmüyor
l›k, Tart›ﬂma fakirli¤i ve seminer eksikli- Yüksek Ö¤retim Kurulu (YÖK) taraf›n¤i, kiﬂisel çal›ﬂma ve muhakemeyi engel- dan 2002 senesi itibariyle yurtd›ﬂ›na
leme, ideolojik derslere kat›lma zorun- gönderilen ö¤rencilerin yüzde 11.2'i
lulu¤u (Mao düﬂüncesi, Marxism teori- (426 kiﬂi) görevlerine geri dönmedi.
si), üniversite yönetimi ideolojik görü- YÖK cephesinde de¤iﬂen bir ﬂey olmasa
ﬂünün d›ﬂlay›c› etkisi, hocalar›n ders içi da ülke ﬂartlar›nda görülen iyileﬂme gerÇERÇEVE
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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¤itim amaçl› gönderilen 400 bin ö¤renciden sadece 100 bin'inin geriye döndü¤ü
kaydediliyor. Geri dönmeyenlerin yar›s›
ise ABD'de kalmay› tercih etmiﬂ. Öte
yandan ABD'ye göçmen gelen nitelikteki insan gücünün yaklaﬂ›k yüzde
13.4'ünü Hindistanl›lar oluﬂturuyor.
ABD'de Silikon Vadisinde çal›ﬂan bilgisayar uzmanlar›n›n yüzde 30'u da yabanc›. ABD, 1990'lar boyunca OECD'deki
tüm yabanc› ö¤renci pazar›n›n üçte birini 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›ﬂmas›z hakimleri ABD ve ‹ngiltere'nin zay›f karn› olmaya baﬂlad› bile. ABD'nin,
y›ll›k 2 milyonu aﬂan yabanc› ö¤renci pazar›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 olsun tamamen ‹ngilizce olarak MBA (‹ﬂ
‹daresi) e¤itimini verebilen bu ülke üniversiteleri, vize sorunlar›yla u¤raﬂmaktan g›na gelmiﬂ ama e¤itim için para harcamaya haz›r gençlerin yeni tercihleri
haline geldi. ABD'de yay›nlanan makalelerde, 11 Eylül'den sonra yabanc› ö¤rencileri 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 ülkelere, ya da kendi ülkelerine gitmeyi
tercih ediyor. Çünkü bir bilim dili olarak
‹ngilizce e¤itim art›k dünyan›n dört köﬂesinde 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 ülkelerden geliﬂmiﬂ ekonomilere süregiden beyin göçü hareketlerini olumsuz de¤erlendirenlere s›kça rastlar›z.
Ancak beyin göçü verenlerin de zamanla bu iﬂten karl› ç›kmaya baﬂlad›¤›na ﬂahit oluyoruz. 1970'li y›llarda
küresel göçmenlerin ülkelerine havale ettikleri 2 milyar dolar civar›ndayken günümüzde bu rakam 125 milyar dolara ulaﬂm›ﬂ durumda. Bu tuAral›k 2005
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Yurtd›ﬂ›na E¤itim ‹çin Her
Y›l 30 Bin Kiﬂi Gönderiyoruz
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 yaklaﬂ›k 30 bin kiﬂinin okumak için yurtd›ﬂ›na gitti¤inin tahmin edildi¤ini, bu gidiﬂin parasal büyüklü¤ünün de tahminen 450 milyon dolar
oldu¤unu söylüyor. Bilimsel anlamda Türkiye’ de rahat edemeyip yurtd›ﬂ›na gidenlerin
ço¤unun maalesef dönmedi¤ine dikkat çeken ‹çin, "Bunun gerekçesi de YÖK'ün kurulmas›yla Türkiye'de yüksek ö¤renim kurumlar›n›n özerk ve özgür yap›dan uzaklaﬂmas›.
Üniversite kadrolar›n›n siyasallaﬂmas›, üniversitelerde bilimsel özgürlükten ziyade akademik oligarﬂi getirdi. Bu, genç beyinleri Türk
üniversitelerinden uzaklaﬂt›r›yor" diyor. Vas›fl› olan üniversite mezunlar›m›z›n yüde 90'›n›n
bir müddet yurtd›ﬂ› maceras› yaﬂad›ktan sonra 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 düﬂünebilme, herkes için eﬂit olan hukuk zemininde yaﬂayabilme, devletin millete zorba de¤il
onun hadimi oldu¤unu gösteren devlet anlay›ﬂ›, devlet dairelerinde azar de¤il de sayg› ve
çözüm görme, verdi¤i emek ve vergilerin
hortumlanmad›¤›, u¤runa ﬂehit verdi¤i topraklar›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"
91
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da yap›lan 20 milyar dolarl›k yabanc› yat›r›m rakam›n›n 16 milyar dolar› (yarg›dan dönmez ise) 2005 y›l› henüz bitmeden yakaland›. Peki bu yat›r›m rakamlar›n›n e¤itimle ilgisi var m› diyecek olursan›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

tar›n yaklaﬂ›k yüzde 60'› geliﬂmekte
olan ülkelere gönderildi¤i belirtiliyor.
Geliﬂmekte olan ülkelerde y›ll›k nüfus art›ﬂ oran›n›n yüzde 1.4'ler düzeyinde olmas›, bu ülkelerin nüfuslar›na her y›l 90 milyon yeni insan›n kat›lmas›na neden oluyor. Uluslararas›
Göçmen Organizasyonu (IOM),
OECD üyesi 30 ülke içerisinde yaklaﬂ›k 12.9 milyon beyin göçünün gerçekleﬂti¤ini, bu insan sermayesi hareketinin 7 milyonunun da sadece
ABD'ye gitti¤ini kaydediyor. ﬁu anda
Avrupa ve Kuzey Amerika'da 300 bin
civar›nda Afrikal› profesyonelin yaﬂad›¤›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 yoluyla 2003'te 93 milyar dolar, 2004'te 126
milyar dolardan fazla para aktard›. Sadece paralar de¤il; iﬂ kültürü, yat›r›mlar ve uzmanl›k alanlar›nda da geliﬂen
ekonomilere transferler ciddi ﬂekilde
art›yor.
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E¤itimin Ard›ndaki
Yat›r›m Gerçe¤i
Tersine beyin göçü gerçekleﬂtiren ülkeleri son on y›llar›n en h›zl› geliﬂen ülkeler olmas› bir tesadüf de¤il. Hindistan,
Çin, ‹rlanda, Güney Kore gibi ülkeler daha önceden geliﬂmiﬂ ülkelere gönderdi¤i beyinlerini yavaﬂ yavaﬂ da olsa geri kazan›yor. Ar-Ge yat›r›mlar›na h›z vererek
yeni kaç›ﬂlar›n olmas›n› engelliyor. Beyin kayb›na dur demek için dü¤meye
basan Çin hükümeti, 100 tane üniversitesini dünyadaki en yüksek kaliteye ç›karmak üzere bir projeyi uygulamaya
koydu. ‹ngilizler ise yabanc› ö¤rencilerin doktora sonras› ‹ngiltere'yi terk etmemesi için maaﬂlara yüzde 25 zam teﬂviki getirdi. Avrupa Birli¤i de halen uygulanan 6. Çerçeve Program› süresince
insan kayna¤›n› çekebilmek için 1.8 milyar euroluk fon tahsis etti. Hep çekmeyi
hayal etti¤imiz ancak bir türlü getiremedi¤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 milyar dolarl›k do¤rudan yat›r›m getirdiler.
Ancak 2005 y›l›nda yabanc› yat›r›m hayallerimiz gerçek mi oldu ne, son 24 y›lÇERÇEVE

Birleﬂmiﬂ Millet çat›s› alt›nda faaliyet gösteren Uluslararas› Göç Organizasyonu yay›nlad›¤› 2005 Dünya Göç Raporu'nda ilk
kez göç olgusunu yönetiminden ve faydas›ndan bahsetti. Göçün, toplumlara,
hükümetlere ve göçmenlere maliyetini
irdeleyen rapora göre, Sovyetlerin da¤›lmas›n›n ard›ndan kaçan insan y›¤›nlar› ile
Almanya'n›n ekonomiye dinamizm kazand›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 üçte 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 Brunson McKinley, "H›zla globalleﬂen dünyada yerli iﬂçi piyasas›na ba¤›ml› kalmak
zor. E¤er iyi yönetilirse göç hareketlerinden fayda elde edebiliriz. Yabanc› iﬂçilerin kazan›p geri gönderdi¤i paralar o ülkelerde açl›k ve fakirli¤i önlüyor" diyor.
Yani geliﬂmiﬂ ülkelerin bir nevi sözcüsü
olan McKinley, di¤er ülkelerin kar›n toklu¤u pahas›na nitelikli iﬂçilerini Bat›'ya
göndermesinden oldukça memnun.
IOM Direktörü, yabanc› iﬂçilerin 2003'te
93 milyar dolar, 2004'te ise 126 milyar dolar› geldikleri ülkelere transfer etmesini
büyük bir geliﬂme olarak de¤erlendiriyor.
Sorulmas› gereken soru: Türkiye dünya e¤itim ekonomisinde kaybedenler
liginden kazananlar s›n›f›na ne zaman
ç›kar?
Aral›k 2005
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Türk Okullar›’ndan
Dünyaya ‘Hâl’ E¤itimi
Harun Tokak
Gazeteciler ve Yazarlar Vakf› Baﬂkan›

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.

Türkiye’den giden ö¤retmenlerin gönüllülük esas›yla güç verdi¤i Türk Okullar›;
90 ülkede kolej, dil kursu, kültür merkezleri, yurtlar ve diyalog merkezleri olmak
üzere 400 civar›nda kurum ve kuruluﬂu
bünyesinde toplayan bir organizasyona
dönüﬂtü. Gazeteciler ve Yazarlar Vakf›’n›n da destek verdi¤i okullar, her gün
yenilerinin aç›lmas›yla sürekli art›yor.
Okul müfredatlar›nda Türk kültürüne dair bir ders olmamas›na ra¤men ö¤rencilerin Türk kültürü e¤itimi ald›klar›n› kaydeden Gazeteciler ve Yazarlar Vakf› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Harun Tokak, bunun nas›l oldu¤unu ﬂöyle aç›klad›; “Çünkü ö¤retmenlerin oturmas› kalkmas›, yemesi içmesi, konuﬂmas› ve k›l›k k›yafeti gibi hususlar do¤al süreçte müfredata girmese
de bir ders mesabesindedir.” Harun Tokak, Türk Okullar›yla ilgili merak edilenleri 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
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sayesinde de tüm Asya k›tas›na yay›ld›. Sadece ›rkî yak›nl›k söz konusu olan Türkî
cumhuriyetlerde de¤il, Moskova ve Petersburg’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 Afrika 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 esas›yla mümkün olmuﬂtur ve sivil bir inisiyatif 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 ötesinde sivil bir hüviyet taﬂ›d›¤›ndan bir çok
farkl› bölgede ayn› anda aç›lm›ﬂt›r da denebilir. Bu noktada belki Türkiye’ye birkaç saatlik mesafede bulunan ve eskiden
ÇERÇEVE

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 gayretleri ile okullaﬂma h›zla yay›ld›.
Nas›l yay›ld›, nas›l geliﬂti?
Okullar her gitti¤i ülkede sevildi, benimsendi ve ilgi gördü. Bu yak›n ilgi hep çift
tarafl› oldu. Yani halk bu okullar ve ö¤retmenleri sevdi, devlet erki de bu okullar›n
kendi ülkelerinin e¤itim seviyesini yükseltece¤ini düﬂünerek destek oldular. Bu
okullar›n ilk aç›ld›¤› yerlerden birisi de
Rusya’n›n baﬂkenti Moskova’d›r. Bu okulda 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 etmiﬂlerdir. Dolay›s›yla bu okullar›n nas›l yay›ld›¤›n›n en güzel cevab›n› burada aramak gerekir. Yani bir ülkede aç›lan okulda bulunan ö¤retmenlerin tav›r ve davran›ﬂlar›, okul içinde estirilen hava k›sa sürede civarda duyulmakta ve o yörenin devAral›k 2005
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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 kadard›r’ dedi¤imiz anda belki dünyan›n
baﬂka bir yerinde aç›lm›ﬂ beﬂ okul daha
var ve bundan daha henüz kimsenin haberi olmam›ﬂt›r. Ancak geçti¤imiz günlerde Aktüel dergisinde konuyla ilgili yay›nlanan bilgiyi aktarabiliriz: Dünyan›n de¤iﬂik bölgelerinde yaklaﬂ›k 90 ülkede kolej,
dil kursu, kültür merkezleri, yurtlar ve diyalog merkezleri olmak üzere 400 civar›nda kurum ve kuruluﬂ bulunmaktad›r.

Bunlar›n yan› s›ra Türkçe’yi de dahil etti¤imiz takdirde toplam dört dil ö¤reniyorlar ki, bir ö¤rencinin bu okulu bitirdi¤i zaman 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 verilmektedir. Yani tüm okullarda bilgisayar
ve internet ba¤lant›s›n›n yan› s›ra modern laboratuarlar, teknik altyap› ülke
ﬂartlar›n›n hayli üzerindedir. Her y›l bilim
olimpiyatlar› yar›ﬂmalar›nda ﬂampiyonlar›n bu okul ö¤rencilerinden ç›km›ﬂ olmas› bir tesadüf de¤ildir.
Bu okullar›n tercih edilme nedenlerinden
biri olarak da okul-aile iﬂbirli¤inin son derece yüksek seviyede olmas›d›r. Ö¤retmenler düzenli olarak velilerle temas ha-

E¤itim kadrosu kimlerden
oluﬂuyor?
Okullar›n dünyan›n de¤iﬂik ülkelerine gitmesi tamamen gönüllülük esas› iledir.
Dolay›s›yla Ö¤retmenler Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden mezun olmuﬂ idealist Türk gençleridir. Dünyan›n küreselleﬂmesinin de etkisiyle baﬂlayan bu sürece yeni mezun gençlerin kat›l›m› da kolay
olmakta ve art›k dünyada bir Türk ö¤retmenleri 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 Kazakistan’da Kazakça, Tataristan’da Tatarca olabilmektedir. Öte yandan Asya co¤rafyas›nda aç›lm›ﬂ bulunan okullarda zorunlu
olarak Rusça da ö¤retilmek zorundad›r.
Aral›k 2005

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 olmamas›, baﬂta anne-baba olmak üzere büyüklere sayg›y› öngörmesi de bu okullar›n
tercih edilme nedenleri aras›nda say›labilir. Pek çok veli çocu¤unun bu okullara
ÇERÇEVE

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 dünyan›n gere¤i olan, bilgisayar destekli bir e¤itim verilmesi, küreselleﬂen dünyan›n bir
realitesi olarak ‹ngilizce ö¤retilmesi; bulundu¤u ülkenin tarihi ve kültürü ö¤retilmek suretiyle, genç kuﬂaklar›n kimlik bunal›m›na düﬂmesinin önüne geçilmesi;
Okullarda, ortak insani ve ahlâki de¤erler
sadece teorisi ile de¤il, prati¤i ile de benimsetiliyor 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 arkadaﬂl›k ruhuyla ve onlarla evlat yaklaﬂ›m›
içinde ilgileniyorlar.
Müfredatta Türkiye ve
Türk kültürüne dair ne var?
Hemen ifade edelim ki okul müfredat›nda 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, konuﬂmas›, 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 bulunan üniversiteleri bitirmiﬂlerdir. Dolay›s›yla Anadolu kültürünün çeﬂitlili¤i de bu
okullarda yans›t›lmaktad›r.
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Türkiye’deki Yabanc› Ö¤rencilere Türk Konukseverli¤i
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 pazarlayabilmek için bir fuardan di¤erine koﬂturuyorlar, onlar da milyonlarca dolar
harc›yorlar. Asl›nda bütün bu u¤raﬂlarla 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. Türkiye’ye lisans, yüksek lisans veya doktora e¤itimi almak için gelen yabanc›
uyruklu ö¤rencilere yard›mc› olma düﬂüncesiyle 2000 y›l›nda kurulan dernek; dünyan›n de¤iﬂik co¤rafyalar›ndan ülkemize gelen ö¤rencilerle iletiﬂim kuruyor, e¤itimlerine katk› ama96

c›yla onlara her ay burs veriyor, ihtiyac› 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 organize etti¤i de¤iﬂik programlarla e¤itim
ve kültür hizmeti de sunuyor. 300’ü
aﬂk›n seçkin üyesi ve profesyonel kadrosu ile Mozaik, esas›nda ülkemizin
konukseverlik kültürünün tan›t›m›n›
yap›yor, hem de çok küçük bütçelerle.
Merkezi Mecidiyeköy’de bulunan derne¤in baﬂkanl›¤›n› ﬂu anda Ergin Meydan yürütüyor. E¤itim salonu da bulunan dernek merkezinde farkl› e¤itim
aktiviteleri yap›labiliyor. Derne¤in kurucusu Hüseyin Gökçe, bursiyer her
ö¤rencinin ülkesine döndü¤ünde ülkemizin gönüllü bir elçisi olaca¤›n› ve
ikili iliﬂkilerin geliﬂmesine katk› sa¤layaca¤›n› kaydetti.
ÇERÇEVE

Tarihte e¤itimin bir sömürge vas›tas› olarak kullan›ld›¤›n› görüyoruz.
Türklerin ise sömürgecilik yapmad›¤›n› biliyoruz. Bu iki tespitten hareketle, global bir nitelik kazanan bu
okullar, bulunduklar› ülke ve dünyan›n gelece¤i için ne anlam ifade ediyor?
Bu okullara, bulunduklar› ülkelerin Türkiye 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 olaylara, diyalog hoﬂgörü ve birlikte yaﬂama
perspektifinden bakt›klar›ndan dolay›, di¤er ülkelerle olan iliﬂkileri de sadece dostluk 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 ﬂiddetin kol gezdi¤i, insanlar›n farkl› olana
tahammül gücünün zay›flad›¤› günümüzde bu okullarda farkl› kimliklere sahip insanlar›n kardeﬂçe ve sevgi ile bir arada
müsamaha ve toleransla okumalar› gelecek 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 halklar nezdinde, hem diplomatik seviyede,
hem ekonomik ve iﬂ dünyas› çevrelerinde
ülkemize yo¤un bir ilgi ve alaka uyanmas›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 Türkiye’ye, hem de dünyaya katk›s› olacakt›r.
Yeni hedefler nelerdir?
Okullar›n yeni hedefleri hakk›nda bir ﬂey
söyleyebilmek oldukça zordur. Bu sorunun cevab› bende de¤il. Bu sorunun cevab› fedakar Anadolu insan›n›n himmetinin yüceli¤i ile yak›ndan ilgilidir.
Aral›k 2005
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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.
“Büyük Britanya Devleti, yönetimle ilgili
baz› prensiplere ba¤l› kalarak, böylesine
geniﬂ bir imparatorlu¤u nas›l idare edebilir? Tabiat› ile yerli dünyas›n› çok iyi tan›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› korumakt›r. Daha sonra bu ç›karlar ‹mparatorlu¤un ç›karlar› ile ayn› hizada tutulmal›d›r. Çünkü, bir makinan›n çeﬂitli
parçalar› aras›ndaki ahenkli çal›ﬂma düzeninden sadece merkez sorumludur.”
Bu ifadeler, 1913 y›l›nda yay›nlanan Political and Literary
Essays 1908-1913 isimli
kitapta yer al›yor. Kitab›n yazar› Lord Cromer.
Kim bu Cromer?
K›saca tan›tal›m.
As›l ad› Evelyn Baring. 18411917 y›llar› aras›nda yaﬂad›.
1880-1883 y›llar› aras›nda Hindistan Maliye 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›ndan kurulan sömürge sisteminin ilânihâye devam etmesini sa¤lamak üzere sundu¤u, “Yerli memurlar›n yetiﬂtirilmesi”
teklifi büyük bir baﬂar›yla uyguland›. En
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büyük ve en kapsaml› baﬂar› ise, Hindistan’da gerçekleﬂtirildi.

Hindistan’da Neler Oldu?

tanya Kolonileri E¤itim Politikas›n›n da
mimar›yd›. Onun öncülü¤ünde uygulanan 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 konulurken temel bir hedef belirlenmiﬂti:

Hindistan’daki ‹ngiliz sömürgesi 1800
y›l›nda baﬂlad› ve yaklaﬂ›k birbuçuk as›r
sürerek 1947 y›l›nda sona erdi. Uzmanlara göre bu sömürge döneminde Hindistan hemen her ﬂeyiyle de¤iﬂti.
Maddi zenginliklerinin sömürül- Sömürge e¤itiminden geçen bölge inmesi ve ya¤malanmas›n›n yan› s›ra, Hint insan›, düﬂünce yap›s›n- sanlar›, yeni kimliklerini kabullenmeleri
dan yaﬂam tarz›na kadar bambaﬂ- oran›nda çeﬂitli iﬂ imkânlar›na kavuﬂtu.
ka bir ﬂekle büründü.
Hint insan›n› duygu ve Yönetim kadrolar›na kadar yükseldiler.
düﬂüncelerine kadar
Avukat, doktor, gazeteci oldular. Afrika
köklü bir de¤iﬂime
yönelten etken ve Asya’daki sömürge toplumlar›nda,
veya etkenler
nelerdi? Bu so- sömürgeci efendilerine sadakatle ba¤l›
runun cevab›n› yeni bir orta s›n›f iﬂte böyle, baﬂar›yla
Thomas Macaulay’›n 1835 y›l›n- oluﬂturuldu.
da kaleme ald›¤› ve
‹ngiliz koloni emperyalizminin Hint tarihinin tahrifi. ‹ngilizlerin Hindishedeflerini anlatt›¤› Minute on Indian tan’daki yerleﬂik kültürü istedikleri ﬂeEducation isimli kitab›nda bulmak kilde de¤iﬂtirme gayretleri öncelikle tarimümkün: “Hükmetti¤imiz yerlerde ida- hin unutturulmas›na odakland›. Baﬂta
remiz alt›ndaki milyonlarca insanla bi- e¤itim olmak üzere, pek çok propaganzim aramazda iletiﬂimi sa¤layacak bir in- da yollar›yla tarih kötülendi. Yo¤un ve
san tipi ve s›n›f› oluﬂturmal›y›z. Öyle bir sürekli bir ﬂekilde gelen telkinler sonuç
s›n›f ki, kan› ve rengiyle Hintli, fakat da- verdi ve insanlar kendi geçmiﬂlerinden
mak tad›yla, düﬂüncesiyle, sözleri ve en- utan›r, kendi tarihlerine nefretle bakar
tellektüel birikimiyle ‹ngiliz olan insan- hale geldiler. 1818 y›l›nda bas›lan üç ciltlardan oluﬂsun.” Bu sat›rlar›n yazar›, ayn› lik History of British India isimli eserin
zamanda Hindistan’da uygulanan Bri- yazar› James Mill’e göre Hindistan, teÇERÇEVE
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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 teknolojik 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 “maddeden uzaklaﬂma” ve “dünyay› reddetme”
karakterleri üzerinde odaklanm›ﬂt›. Buradan hareketle Weber, Do¤uda hiçbir
rasyonel doktrinin bulunmad›¤› neticesine 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 okullarda bunu sa¤lamakla yetinmeyip, kabiliyetli Hint gençlerine ‹ngiltere’de lise
ve özellikle üniversitelerde e¤itim imkân› sa¤lad›lar. Art›k Hintli insan›n düﬂünce dünyas› fethedilmiﬂ, eski de¤erlerin
yerine yenileri yerleﬂtirilmiﬂti.

‹ngiliz Hayran› Hintliler
Tamamen ‹ngiliz hayranl›¤›yla düﬂünce
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dünyas› ﬂekillenen nesiller, ‹ngiliz edebiyat›nda yer tutan bütün eserler için
inan›lmaz büyüklükte bir pazar oluﬂturmuﬂlard›. ‹ngiltere’de yay›nlanan her
türlü roman, hikâye, ﬂiirler doymaz bir
iﬂtahla okundu; elden ele dolaﬂt›r›ld›.
Bu gerçe¤i Edinburg Philosophical Society’de, 1846 y›l›nda bir konuﬂma yaparken Thomas Babington ﬂöyle dile getiriyordu: “‹ngiltere’nin edebiyat ürünleri
bizim ticaretimizden daha geniﬂ bir etkiye, ordular›m›zdan daha tesirli bir güce
sahip.”
‹ngilizlerin Hindistan’daki hakimiyetini
devam ettirebilmek ve insanlar›n kendilerine olan ba¤l›l›¤›n› art›rmaya yönelik
baﬂka icraatlar› da oldu. Örne¤in, ülkenin ekonomik zenginliklerini daha fazla
sömürebilmek için Hindistan’›n en ücrâ
köﬂelerine kadar uzanan demiryollar› inﬂâ ettiler. Telgraf a¤lar› kurdular. Ancak
bunu ‹ngilizlerin kendilerine birer hizmeti ve arma¤an› olarak sundular. Kendilerinin sömürgeci bir ülke de¤il, hizmet ve medeniyet getiren, hattâ kurtar›c› ve d›ﬂ düﬂmanlara karﬂ› koruyucu bir
ülke olduklar›n› çeﬂitli yöntemlerle kabul ettirdiler.
ÇERÇEVE

Sömürgecilerin
Yöntemi Hep Ayn›
19. yüzy›l›n ilk y›llar›nda ‹ngilizler, kendi
e¤itim sistemlerini Hintli gençler üzerinde ustal›kla uygularlarken, ayn› y›llarda
Frans›z resmî makamlar›yla misyonerler
aras›nda hararetli bir tart›ﬂma yaﬂan›yordu. Tart›ﬂ›lan konu Bat› Afrika’da yer
alan Senegal halk›na en uygun e¤itim
sisteminin ne olmas› gerekti¤iydi. Almanlar ise, hakimiyetleri alt›ndaki Java’l›
zenginlerin çocuklar› için dil okullar› açmaya ancak 19. yüzy›l›n ortalar›nda baﬂlayabildi. 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 Almanlar, yönetimden postane memurlu¤una kadar çeﬂitli mevkilerde görevlendirilecek iﬂgücüne ihtiyaç duymuﬂtu.
Kendi ülkelerinden getirecekleri iﬂçilerin maliyetleri her aç›dan çok a¤›r yük
getirecekti. ‹ﬂte bu sebepten dolay›, gerek sömürge ülkelerindeki, gerekse
kendi ülkelerindeki okullarda e¤ittikleri
Asyal› veya Afrikal› gençler, tam arad›klar› niteliklere sahipti. Zaten aﬂ›r› s›cak ve99
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ya tropikal iklimin hüküm sürdü¤ü bu
bölgeler bat›l›lar için yaﬂanmaz özellikler bar›nd›r›yordu. Afrika ve Asya toplumlar›na göre daha yüksek hayat standartlar›na sahip Bat› insan› için tehlikelerle, 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 romanc›lardan olan Charles Mungoshi, çocukluk 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, sömürgeci ‹ngilizlerin, e¤itimi bir araç olarak kulland›¤› konusunda yerli halktan
baz›lar›n›n bildikleri, c›l›z da olsa tepki
gösterdikleri anlaﬂ›l›r: “Onunla ayn› yaﬂtayd›k. Ama okul ça¤› geldi¤inde aram›zda sanki uçurumlar aç›lm›ﬂt›. Çünkü babas› okulun lüzumuna inanm›yordu.
Daha do¤rusu, o¤lunun yabanc› bir kültürle ﬂekillenmesini istemiyordu. O¤lu
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Chemai’yi okula göndermemek için de
paras›n›n olmad›¤› mazeretine s›¤›n›yordu. 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› üzerindeki olumsuz etkilerini aktar›yordu.
Bu hikâyesinin kahraman› Nhamo
isimli yine bir çocukluk arkadaﬂ›yd›.
Nhamo, hayallerini kurdu¤u hayat› yaﬂayabilmek için, ‹ngilizce e¤itim verilen bir okula gitmek istiyordu. Bu hedefe ulaﬂmak onun için “her ﬂey” anlam›na geliyordu. Bu u¤urda anne-babas›ndan, do¤up büyüdü¤ü köyünden
ayr›lmas› gerekiyordu. Büyük bir karars›zl›k içindeydi. Hikâyenin bir yerinde
Nhamo’nun kendi kendini iknâ etmek
için söyledi¤i ﬂu sözleri, yaﬂad›¤› ikilemin göstergesiydi: “Nhamo! Okulun
de¤erini, e¤itimin önemini biliyorsun.
ﬁimdi beni bu yaﬂanmayacak yerde yaﬂamaya ikna etmeye çal›ﬂ›yorsun. Böylesi bir f›rsat› tepip, buralarda ölüm
dans› yapmak m› istiyorsun? Kendi hayat›m› ﬂekillendirmek için önüme bulunmaz bir f›rsat ç›kt›. Belki bir daha
ÇERÇEVE

ç›kmayacak. ﬁimdi de beni yolumdan
geri çevirmeye çal›ﬂ›yorsun.”
Sömürgeci ülke, Zimbabve’de e¤itimi
kendi amaçlar› do¤rultusunda kullan›rken, çok masum ve insanc›l propagandalardan da geri durmad›. Yerli halka,
sürekli olarak. çocuklar›n›n daha iyi hayat ﬂartlar›na kavuﬂabilmeleri, çok de¤erli f›rsatlar elde edebilmeleri için e¤itimin ﬂart oldu¤u telkinlerinde bulundular. Bu telkinlerin tesiriyle halk›n ço¤unlu¤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› kendilerinden 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 Nijerya’da, etkileri günümüze kadar uzanan
bir sömürge yönetimi kurdular. Bu ülkedeki sömürge yönetiminin ilk y›llar›nda
gözlemlenen en önemli nokta, 1914 y›l›na kadar Nijerya’n›n iki ayr› koloni halinde yönetilmesiydi. ‹ki taraf›n birleﬂmesine kadarki dönemde ‹ngilizler her iki tarafa farkl› uygulamalarda bulundu. Kuzey bölgesindeki ‹ngiliz hakimiyeti, aristokrat Sokoto ailesiyle iﬂbirli¤i kurmak
suretiyle sa¤lan›yordu. Yönetimi ellerinde bulunduran Sokoto ailesinin ‹ngilizlerle son derece uyumlu bir çizgi takip
etmeleri sayesinde, bu bölge, Güney Nijerya’ya oranla daha fazla ekonomik, politik 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 zamanda peﬂ peﬂe aç›lan H›ristiyan misyoner okullar›yla do¤rudan ba¤lant›l› olarak, e¤itim alan›nda önemli ad›mlar at›ld›. Bölgedeki sömürge yönetiminin hüküm sürdü¤ü 1900-1960 y›llar› aras›nda,
‹ngilizler, pek çok hizmetlerde bu okullarda e¤itim görenleri istihdam etti. Sivil
hizmetli olarak, ya da idarî kadrolarda
Aral›k 2005
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görev alan bu insanlar tamamen kendi
standartlar›nda yetiﬂmiﬂti. Ancak bu durum bir yanda önlerine sunulan ekonomik imkânlardan sonuna kadar yararlan›p, böyle bir düzenin hiç de¤iﬂmemesini isteyen, di¤er yanda ise bu kesime ve
sömürge yönetimine karﬂ› tepki gösteren iki farkl› grubu ortaya ç›kard›.

Sömürge Dili ve
Dilin Sömürülmesi
Sömürgeci e¤itim sisteminde kullan›lan en önemli silâh, hiç ﬂüphesiz dil oldu. Thomas Macaulay’›n Minute on Indian Education isimli kitab›nda, ﬂu ilginç cümle dikkat çeker: “Kendi anadilleriyle e¤itimlerini sa¤layamayan bu
toplumu e¤itmeliyiz.”
Hindistan’daki e¤itim sisteminin kurucusu olan Macaulay’›n, mezkur kitab›nda s›kl›kla vurgulad›¤› gibi, ‹ngilizce e¤itim veren okullar arac›l›¤›yla
Hintli gençlerin birer “kahverengi ‹ngiliz centilmenlerine” dönüﬂmesi hedeflenmiﬂti. Nitekim bu insanlar e¤itimlerini 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 sömürge bölgelerindeki çocuklara Frans›zca’y› ve Frans›z kültürünün tüm inceliklerin ö¤retmenin bütün yollar›n›
denediler. Çünkü onlara göre ö¤rettikleri derslerin tamamen hazmedilmesi ve Frans›z kültürüyle asimile
edilmesiyle bu gençler, tam anlam›yla
birer Frans›z vatandaﬂ› olabileceklerdi.
Soy kütüklerinin, ya da deri renklerinin 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 imkân› sa¤lanm›ﬂt› ve e¤itimden geçenlere
Frans›z vatandaﬂ› olman›n bütün ayr›Aral›k 2005

cal›klar› tan›n›yordu. Binlerce Senegalli, yüzlerce Vietnaml› veya Tunuslu’nun önüne Frans›z pasaportu taﬂ›ma, seçimlerde oy kullanma ve hattâ
Frans›z Parlamentosunda sandalye sahibi olmaya var›ncaya kadar pek çok
kap› aralanm›ﬂt›.

Sonuç
Sömürge ülkelerinde uygulanan Bat›l›
e¤itim sistemi özellikle devlet dairelerine önemli say›da memur, demir yollar›nda kondüktör, kahverengi derili
Hint centilmenleri ve zenci Frans›z vatandaﬂlar› yetiﬂtirmede gerçekten çok
baﬂar›l› olmuﬂtu. Ancak sömürgecilerin uygulad›klar› bu sistemin as›l etkileri bu kadar s›n›rl› de¤ildi. Daha büyük etki, Avrupal› sömürge hakimiyetinin nesiller boyunca devam etmesi
ﬂeklinde kendisini gösterdi. Bunu sa¤lamak için takip edilen yöntem çok ilgi çekiciydi. Öncelikle sömürge yönetimi alt›ndaki bölgelerde yaﬂayan nüÇERÇEVE

fus içinde etnik, din ve dil aç›lardan
farkl›, tarihleri ve kimlikleri birbirinden ayr› gruplar meydana getirildi. Di¤er yandan sömürgeci devletin dili, dini ve kültürü birleﬂtirici bir unsur olarak sunuldu. Okullarda sürekli bu
özellikler birleﬂtirici ve kuﬂat›c› unsurlar 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 oldu.
Sömürge e¤itiminden geçen bölge insanlar›, yeni kimliklerini kabullenmeleri oran›nda çeﬂitli iﬂ imkânlar› buldular. 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 oluﬂturulmuﬂ oldu.
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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 tamamland›¤›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.
Okul yaﬂam›na baﬂlayacak çocuklar› ve ailelerini okula haz›rlamas› nedeniyle e¤itimin
önemli kademelerinden biri olan okul öncesi e¤itim, yetersizlikler ve sorunlarla bo¤uﬂuyor. Gerek hükümetlerin uygulad›klar› politikalar, gerekse de sivil toplum örgütlerinin yürüttükleri kampanyalarla h›zla artan okullaﬂma oran›na ra¤men 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 zihinsel geliﬂiminin yüzde 75’ine yak›n›n 3-6 yaﬂlar›
aras›nda tamamland›¤›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.

Beynin Kapasitesi
Aktifleﬂtriyor
Bilimsel araﬂt›rmalara göre bir insan›n zihinsel 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 ﬂekilde, uzmanlar taraf›ndan yönlendirilmesi
gerekiyor. Bireylerin tüm alg›lar›n›n tam
kapasiteyle iﬂleme girdi¤i, yeteneklerin ortaya ç›kt›¤›, sosyal ve kültürel geliﬂim altyap›lar›n›n oluﬂturuldu¤u bu dönemde verilen e¤itimin ilerleyen okul dönemlerinde
ve yaﬂam süresince baﬂar›lar› artt›rd›¤› yine
yap›lan araﬂt›rmalarla ortaya konuyor. Bir
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grup bilim adam›n›n yapt›¤› araﬂt›rma bu te düﬂtü¤ünü, ancak nüfus art›ﬂ h›z› oldukkonuda çarp›c› sonuçlar› gözler önüne se- ça yüksek olan Türkiye’de bu konudaki
riyor. Buna göre okul öncesi e¤itim alan ki- her ﬂeyin devletten beklenmemesi gerektiﬂilerin okula devam süresi ortalama 11 y›l ¤ini ifade ediyor. Öncelikle okul öncesi e¤iiken, almayanlar›n 10 y›l oldu¤u belirtiliyor. Bir di¤er sonuç ise okul ön- MEB verilerine göre, Türkiye'deki 2 milcesi e¤itim alan çocuklar›n yüzde
44.7’sinin üniversiteye devam etti¤i, yon 940 bin çocuktan sadece 440 bini
bu oran›n okul öncesi e¤itimden
okul öncesi e¤itim alabiliyor. Uzmanlar,
yoksun çocuklarda ise yüzde 30.6
oldu¤u kaydediliyor.
bu alanda acilen reform yap›lmas›n›
Tarihi Osmanl› dönemindeki ‘süb- öneriyor. Çünkü okul öncesi e¤itim alan
yan mekteplerine’ dayanan okul ön- çocuklar›n yüzde 44.7’sinin üniversitecesi e¤itim kurumlar›n›n önemi,
tüm faydalar› bilimsel olarak da orta- ye devam etti¤i, bu oran›n okul öncesi
ya konsa ve dünya taraf›ndan tart›ﬂ›l- e¤itimden yoksun çocuklarda ise yüzde
mas›z kabul edilse de Türkiye’de yeterli say›da de¤il. Milli E¤itim Bakan- 30.6 oldu¤u kaydediliyor.
l›¤› verilerine göre Türkiye'de bulunan 2 milyon 940 bin çocuktan sadece 440 timin zorunlu olmas› gerekti¤i konusunda
bini okul öncesi e¤itim alabiliyor. Milli E¤i- ›srar eden ‹ncesulu’ya göre özel sektör ve
tim Bakanl›¤› ve Sosyal Hizmetler Genel sivil toplum kuruluﬂlar› da bu konuda devMüdürlü¤ü taraf›ndan verilen okul öncesi lete destek olabilir. Yap-‹ﬂlet – Devret moe¤itimin yetersiz oldu¤unu vurgulayan uz- delinin bir anaokulu yat›r›m› için de uygumanlar, özel sektör taraf›ndan verilen hiz- lanabilece¤ini anlatan ‹ncesulu, sorunun
metin ise oldukça pahal› oldu¤unu kayde- çözümünde veli katk› paylar› al›nmas›n›n
diyor. Özel Okullar Derne¤i Yönetim Ku- da büyük etkisi olaca¤›na dikkat çekiyor.
rulu Üyesi ve Ay›ﬂ›¤› Anaokulu sahibi Ayﬂim Devletin e¤itimi tamamen bedava yapmas›
‹ncesulu, okul öncesi e¤itimin yayg›nlaﬂt›- yerine 5 YTL gibi cüzi mebla¤lar› veli katk›
r›lmas› konusunda öncelikli görevin devle- pay› olarak toplanmas›yla elde edilecek paÇERÇEVE
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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› çocuk var. Bu durumda her ﬂeyi devletin yapmas› zaten mümkün de¤il” diyor.
Milli E¤itim Bakanl›¤› da içinde bulundu¤umuz 2005-2006 ö¤retim y›l›nda okul öncesi e¤itimde okullaﬂma oran›n› yüzde
25’e ç›karmay› hedefliyor. Bu kapsamda ilkö¤retim okullar› d›ﬂ›nda ortaö¤retim kurumlar›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 Güneydo¤u Anadolu Bölgelerinde bulunan
çocuklar›n okul öncesi e¤itime daha çok
ihtiyac› oldu¤unu belirten bakanl›k yetkililerine 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 çocuklara, birer anas›n›f›na dönüﬂtürülmüﬂ,
içinde hem e¤itmeni, hem de tüm materyalleri bulunan tren, t›r ve otobüslerle ulaﬂmaya 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 oran› neredeyse yüzde 100’lere ulaﬂ›yor. Yap›lan fizibiliteler ise Avrupa ile müzakerelerin
tamamlanmas› öngörülen 2015 y›l›na kadar Türkiye’de de okul öncesi e¤itim okullaﬂma oran›n›n yüzde 100’e ç›kmas› gerekiyor. Ancak bu hedefe ulaﬂ›lmas› için öngörülen kaynak miktar› 6.5 milyar dolar› geçiyor. Ar-El E¤itim Kurumlar› Yönetim Kurulu 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 indirimlerinin de giriﬂimcileri e¤itim sektörüne yat›r›ma teﬂvik edece¤inin alt›n› çizen Gözükara, devletin tüm bu hizmetleri vermeye gücünün yetmedi¤ini, bu nedenle de e¤itim

sisteminde aksakl›klar oldu¤unu belirterek, yap›lmas› gerekenin ciddi denetimler
yap›larak özel sektöre bu iﬂin verilmesi oldu¤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¤itim kapsam›na al›narak okullaﬂma oran›n›n yüzde 100’e ç›kar›lmas› gereklili¤ini savunsa da, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n (MEB)
okul öncesi e¤itime ay›rd›¤› bütçe bu hedeften oldukça uzak. Hükümet taraf›ndan
haz›rlanan son iki bütçede de e¤itim harcamalar›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 trilyon lira iken okul öncesi e¤itime 130 milyar lira. Okul öncesi e¤itimin toplam bütçe
içindeki pay› binde 1, MEB bütçesi içindeki 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 yayg›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¤itimin kalitesini art›rmas›na ra¤men bu s›n›rlamalarda okul öncesi e¤itim yayg›nlaﬂman›n di¤er bir engelidir. Okul öncesi e¤itim alan çocuklar›n yaﬂlar› nedeniyle uyku,
yemek gibi ihtiyaçlar›n›n giderilmesi geAral›k 2005
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reklili¤i kamu taraf›ndan sa¤lanan okul öncesi e¤itim hizmetinden de ücret talep
edilmesi mecburiyetini do¤uruyor. Yiyecek giderleri ve iﬂletme maliyetleri için kullan›lan bu paralar da, okul öncesi e¤itim
hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyan fakir aile çocuklar›n›n ulaﬂamamas›na neden oluyor. Devletin ana okullar› ve ana s›n›flar›nda talep edilen ücret illere göre farkl›l›k
gösteriyor. ‹stanbul’da yaklaﬂ›k 100 milyon
lira olarak ifade edilen bu ücret, özel sektörde 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 olarak hem kalitenin, hem de fiyatlar›n rekabette önemli bir faktör olaca¤›na dikkat çekiyor ve ücretlerin inece¤ini kaydediyor.

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›nda bu rakam 14 bin 411’e ç›km›ﬂt›r. Okul
say›lar›ndaki art›ﬂ›n en yüksek oldu¤u bölüm ise devletin açt›¤› ana s›n›flar›nda olmuﬂtur. Her ne kadar k›s›tl› bir kontenjana
sahip olsa da uzmanlar, ilkö¤retim bünyesinde yer alan bu s›n›flar›n baﬂlang›ç için iyi
birer örnek oldu¤una dikkat çekiyor. Okul
öncesi e¤itimde velilerin de bilincinin artmas› gerekti¤ini vurgulayan uzmanlara göre, bilincin tabana yay›lmas› ve faydalar›n›n
anlaﬂ›lmas›nda en etkili yöntem, ilkö¤retimde bulunan ana s›n›flar›ndan e¤itim
görmüﬂ ö¤rencilerin baﬂar›s›.

Uzman Ö¤retmen Aç›¤›
Okul öncesi e¤itimde bir di¤er önemli konu ise ö¤retmen aç›¤›. 1960’l› y›larda üniversitelerde okul öncesi e¤itimine yönelik
ö¤retmenler yetiﬂtirilmeye baﬂlanm›ﬂ,
1987 y›l›nda ise e¤itim fakülteleri bünyesine al›nm›ﬂt›r. 10 y›l öncesine kadar bu alanda e¤itim veren üniversite ve bu okullar›n
kontenjanlar› oldukça yetersizken, son y›llarda ciddi bir ç›k›ﬂ yaﬂand›. Artan taleple
birlikte 1995 y›l›nda toplam 500 olan üniversitelerdeki okul öncesi ö¤retmenli¤i lisans 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 pratik e¤itim gördükten sonra usta e¤itici olarak görev yapabiliyorlar. Ö¤retmen konusundaki aç›¤› gidermek için MEB’in daha
çok usta e¤itici atamas› ise tepkilere neden
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AB’nin Ortak Bir
Politikas› Yok
AB içinde e¤itim konusunda ortak bir standart olmamakla birlikte, okul öncesi e¤itim
konusunda ülkelerin genel amaçlar› birbirine benzemektedir. Örne¤in ‹ngiltere’de
zorunlu okula baﬂlama yaﬂ› 5 olmakla beraber 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¤itimin yan› s›ra yetersiz koﬂullarda bulunan 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
ÇERÇEVE

de veriliyor.

Acil Reform ‹htiyac›
Okul öncesi e¤itim konusunda ortak kan›
ise kapsaml› idari, hukuki, mali ve teknik
reforma ihtiyaç oldu¤u yönünde. Uzmanlar 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› gereklili¤i belirtilirken ayr›ca özel sektörün de çeﬂitli teﬂviklerle bu alana yönlendirilmesi gerekti¤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¤itime ek de¤il, entegre bir ﬂekilde yürütülmeli. 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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‘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.
Kemal O¤uz KIDIL, Bak›rköy’de okul öncesi 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 üzere toplam beﬂ s›n›f bulunuyor. Ayn› zamanda ‹TO Özel E¤itim Kurumlar› Anaokulu
Komite Baﬂkan› olan Kemal O¤uz KIDIL,
Elif Yuva’da çocuklara var olan yeteneklerini en üst düzeyde ortaya ç›karacak, sevgi,
ilgi, bilgi ve oyun dolu bir ortam sunduklar›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 düﬂünülüyordu. 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› söyleyen çok say›da anne var. Bu imaj öyle yerleﬂmiﬂ 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¤itim veriliyor. Velilerin okul tercihi yaparken 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 müsaadenizle, okul öncesi e¤itim sektörünün 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›rm›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¤itime kadar olan sürecin çok önemli oldu¤unu görürüz. E¤itimcilerin ekseriyeti 0-6
yaﬂ aral›¤›nda kiﬂili¤in kazan›ld›¤› ve temellerinin at›ld›¤›, ö¤renmenin % 60-70’in
bu dönemde gerçekleﬂti¤ini ifade etmiﬂlerdir. Bu dönemde çocu¤a verilebilecek
do¤ru bilgi ve örnek davran›ﬂlar, onlar›n
ileriki y›llar›n› önemli ölçüde etkileyecektir. Öncelikle anne - babalar ve onlar› gelecek olarak gören devletin, çocuklar›n geliﬂimi ile ilgili gerekli düzenlemeleri ve yat›r›mlar› yapmas› gerekmektedir. Son y›llarda Dünyada ve Türkiye' de okul öncesi
e¤itimin önem ve yayg›nl›k kazand›¤›n›
görmekteyiz. Türkiye' de okul öncesi e¤itimin 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 olmadan devam etti¤i, dini de¤erlerin, temel
okuma yazma gibi derslerin verildi¤i k›smen anaokulu, k›smen de ilkö¤retimi and›ran bir yap›lanma olarak görmekteyiz.
Cumhuriyet döneminde ise kurumsal anlamda, okul öncesi dönemle ilgili geliﬂmeler 1960 y›llardan sonra meydana gelmiﬂ-
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Özel Okul Öncesi e¤itim sektörünün sorunlar›n› çok ayr›nt›ya
girmeden dört ana maddede ele almak mümkündür.
l-Maliyete iliﬂkin Sorunlar: Birçok Ülkede özel okul öncesi e¤itim
kurumlar› KDV ödememektedir. Ülkemizde de bu sa¤lanmal›d›r. Gelir
ve Kurumlar vergisinden muaf tutulmal›d›r. Dünya Bankas›, Avrupa para
fonu ve Avrupa Birli¤inden sa¤lanan
kaynaklar›n Özel Okul öncesi sektörü 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 yat›r›mlar›n daha fazla olmas›n› sa¤layacakt›r. Böylelikle devletin yükü de
azalacakt›r.
2-Personele ‹liﬂkin Sorunlar:
Özel Okul öncesi E¤itim Kurumlar›nda çal›ﬂanlar, resmi okullarda çal›ﬂan
ö¤retmenler gibi ayn› hak ve hizmetlerden yararlanabilmeli. Örne¤in Belediyelerin paso hizmetinden istifade
etmelidir. Okul öncesi e¤itim kurumlar› çal›ﬂanlar›n›n sa¤l›k ve hayat sigortas› iﬂlemlerini özel sigorta ﬂirketleri ile yapabilmelidir. Nitelikli ve
tecrübeli ö¤retmen s›k›nt›s› yaﬂamamak için kurumlar kendi bünyelerinde ö¤retmen yetiﬂtirme kurslar› düzenleyebilmeli ve devlet taraf›ndan
desteklenmelidir.
106

3-E¤itime ‹liﬂkin Sorunlar: Kurumlarda tespit edilen eksiklikler ceza ve kapatma yerine, yanl›ﬂl›klar›n
tespiti ve düzeltilmesi ﬂeklinde yap›lmal›d›r. Denetlemeler rehberlik ve
yol gösterme ﬂeklinde olmal›d›r.
Özel Okul öncesi kurumlarda çocuklar›n geliﬂim özellikleri dikkate al›narak bu dönemde ahlâki de¤erlerin
verilmesi için gerekli ad›mlar›n at›lmas› sa¤lanmal›d›r. Zaten maddi s›k›nt› çeken Özel Okul Öncesi kurumlar›n›n Yaz tatil dönemlerinde e¤itim,
kültür, sosyal ve sportif etkinlikler
düzenlemesine müsaade edilmelidir.
4-Bina, E¤itim Materyalleriyle ‹lgili Sorunlar: Özel okul öncesi e¤itim kurumlar› aç›lmas› ile ilgili bürokratik iﬂlemler azalt›lmal›d›r. Belediyelerce imar kanununa göre ayr›lm›ﬂ okul alanlar› çocuk yuvalar›na
tahsis edilebilmelidir. Okul öncesi
e¤itim kurumlar›n›n kendi e¤itim
materyallerinin üretimi teﬂvik edilmelidir. Yurt d›ﬂ›ndan getirilecek e¤itim araç-gereçleri gümrük ve harçlardan muaf tutulmal›d›r. Okul öncesi
kurumlar› için yap›lan yat›r›m ve e¤itim harcamalar› için uzun vadeli faizsiz krediler sa¤lanmal›d›r.
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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›llar, 1950 ve özellikle 1960'l› y›llardan itibaren 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 aileden 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 kurumlar› ortaya ç›karm›ﬂt›r. 1991-1992 e¤itim 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¤itimi, ne say›sal, ne de niteliksel olarak yeterli seviyede de¤ildir. Devlet, Okul öncesi e¤imin yayg›nlaﬂt›r›lmas› için kurumlar›n önünü açacak düzenlemeleri yaparak
özel alanda okullaﬂma oran›n›n nitelikli
olarak artmas›n› sa¤layabilir. Devletin bir
anlamda yapmas› gereken, hizmeti üstlenen özel okulöncesi e¤itim sektörünü
desteklemek ve ödüllendirmektir.
Aral›k 2005
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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.
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 davran›ﬂ›n kayna¤›, ço¤u zaman okul öncesinde 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 yap›land›ran, biçimlendiren, kendine özgü
niteliklerini kazand›ran, özellikle okul
öncesi sürecindeki aile içi etkenlerdir.
Anne baba e¤itimiyle çocuk, sosyal yaﬂama kat›lmazdan önce aile içinde öyle belirgin özellikler kazan›r ki, bunlar onu
tüm yaﬂant›s› 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 koﬂullar›yla sosyal uyumlar› ve
okul baﬂar›lar› aras›ndaki ba¤›nt›n›n %70
oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Bu göz ard› edilemeyecek bir orand›r. Çocuklar›m›z›n iyi yetiﬂmiﬂ gençler olarak hayata
kat›lmalar›n› istiyorsak bu konunun üzerine e¤ilmemiz gerekti¤ini aç›kça göstermektedir.
Çocu¤un aile içinde nas›l e¤itilmesi gerekti¤ini ise ﬂu ana baﬂl›klar alt›nda inceleyebiliriz.
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1. Çocu¤u Tan›mak ve
Anlamak:

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

Bizler e¤er anne baba olarak çocuklar›m›z› do¤ru e¤itmek, do¤ru yetiﬂtirmek Aileler bunun s›k›nt›s›n› daha çok, evleistiyorsak; iﬂe, onlar› tan›mak ve anla- rine çocuklu bir konuk geldi¤inde veya
maktan baﬂlamal›y›z. Çünkü anne ve ba- böyle bir eve konuk gittiklerinde yaﬂarba olarak bizim en büyük yan›lg›m›z, on- lar. Çocuklar›, di¤er çocukla oyuncaklalar› küçük birer yetiﬂkin modeli olarak r›n› paylaﬂmad›¤›nda veya onun oyuncaklar›na el koyup kavga ç›kard›¤›nda
görme e¤ilimimizdir. Bilgice, deneyimce, yetenekçe tam olarak
geliﬂmemiﬂ, ama geliﬂmeye haz›r Çocu¤un sa¤l›kl› bir ruhsal geliﬂme
küçük birer yetiﬂkin modeli... T›pgösterebilmesi için tam bir güven duyk› fizik ve biyolojik aç›dan oldu¤u
gibi. Ancak bu yanl›ﬂt›r. Çocuklar gusu içinde bulunmas› temel ﬂartt›r. Çoyetiﬂkinlerden çok farkl› birer psi- cuk ancak içinde sevgi ve ﬂefkat gördükolojik yap›ya sahiptirler. ‹ﬂte bu
yap›, çocu¤un e¤itiminde daima ¤ü, sevme ve sevilme ihtiyaçlar›n›n kargöz önünde tutulmal›d›r. Peki ne- ﬂ›land›¤› uyumlu ve mutlu bir aile ortadir çocuklar›n yetiﬂkinlerden farkm›nda kendini güvende hisseder. Aile
l›l›klar›?
a. Okul öncesi döneminde ego- içi iliﬂkilerde seviyeli, dengeli ve saysantrizm, yani benbencilik, çocu- g›l› davran›ﬂlar çocukta güven duygusu¤un do¤al zihnî e¤ilimidir. Sosyal
benlik sonradan, zamanla kazan›- nu pekiﬂtirir.
l›r.
bunal›p gerilirler. Misafirli¤e gittiklerine
Çocuk, do¤du¤unda tam anlam›yla ye- gideceklerine piﬂman olurlar.
tersizdir. Yaﬂamas›, ailesinin ilgisine ve Bir baﬂka s›k›nt› yaratan durum da, çobak›m›na ba¤l›d›r. Buna ra¤men kendisi- cukla birlikte ç›k›lan al›ﬂ veriﬂ etkinlikleni bulundu¤u dünyan›n merkezine ridir. Böyle zamanlarda çocuklar, oyunoturtmay› baﬂar›r. Her a¤lay›ﬂ›nda çevre- cakç› dükkânlar›n›n veya ma¤azalar›n
sini, her türlü gereksinimini karﬂ›lamak oyuncak satan bölümlerinin önünde
üzere baﬂ›na toplar. Böylece çocuk; her saplan›p kal›rlar. ‹stedikleri oyuncak
iste¤inin, istedi¤i anda yerine getirilme- al›nmad›kça oradan ayr›lmak istemezler.
sini kendisine hak olarak gördü¤ü bir Ya çocu¤un iste¤ine uyulur, ailenin siÇERÇEVE
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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 olmad›¤›n›, ilerleyen yaﬂ, geliﬂen olgunlaﬂma ve sosyalleﬂmeyle birlikte düzelece¤ini bilmelidir. Bu olumsuz süreç, çocu¤a do¤ru davran›ﬂ› anlatmaya çal›ﬂarak,
fakat daha çok gerilim yaratacak ortamlar›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 veriﬂlerdeyse, oyun parkl› al›ﬂ veriﬂ merkezleri
seçilerek hem aile, hem de çocuk gerilimden uzak tutulabilir. Çocuk, oyun
park›nda görevliler gözetiminde oynarken anne baba da rahatça al›ﬂ veriﬂ yapabilir.
b. Ana s›n›f› ça¤›na kadar çocuklar, nesnelerin duyarl›, bilinçli, canl› varl›klar oldu¤unu san›rlar.
Saçlar›n› da¤›tan rüzgâra, elbisesini ›slatan 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 sadece 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 onarman›z için a¤layan o¤lunuzu anlamakta
güçlük çekebilirsiniz. Oysa onun için
oyuncak askeri, savaﬂta yaralanm›ﬂ gerçek bir askerden farks›zd›r. E¤er onun
duygular›n› anlayabilseydiniz, hemen
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elinizdeki iﬂi b›rak›p iste¤ini yerine getirirdiniz. Hiç kayg›lanmay›n›z. Çocu¤unuzun 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 neden sonuç ba¤›nt›lar›, yani nedensellik
kal›plar› yetiﬂkinlerde oldu¤undan farkl›d›r.
Çocuklar, yetiﬂkinlerin bilgi ve deneyimine sahip olmad›klar› için, karﬂ›laﬂt›klar› olaylar› onlardan farkl› yorumlarlar.
Bu da hem kendilerini, hem de anne ve
babay› ﬂaﬂ›rt›r. Söz gelimi, gözlerini kapad›klar›nda çevrelerini göremedikleri
için baﬂkalar›n›n da kendileri gibi göremedi¤ini san›rlar.
Bu yüzden okul öncesi çocuklar›, saklambaç 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 göremiyorum. Sen nas›l masal okuyabiliyorsun?” diye sorar. Bir baﬂka çocuk babas›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¤lamaya baﬂlar.
Bunlara benzer binlerce olay, okul öncesi çocuklar›ndaki neden sonuç iliﬂkilerinin yetiﬂkinlerinkine hiç benzemedi¤ini
aç›kça ortaya koyar. Anne baba, çocuklar›n›n bu zihinsel yap›s›n› kavrarlarsa
onunla daha sa¤lam bir duygusal ba¤
ÇERÇEVE

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 kurarlar. Ancak bu, onlar›n çocuk düﬂlerini
anlamalar›na yetmez. Çünkü yetiﬂkinler
düﬂ kurarken bunun bir hayal oldu¤unun, gerçek olmad›¤›n›n bilincindedirler. 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 zaman çat›ﬂmalara bile neden olur.
Küçük çocuk, so¤uk k›ﬂ günleri boyunca eve kapanm›ﬂt›r. Sürekli olarak yaz›n
gitti¤i park› ve parktaki ku¤ular› say›klamaktad›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› kapal› bir koruna¤a alm›ﬂlard›r. Do¤al olarak ku¤ular› göremezler ve evin yolunu
tutarlar. Çocuk yol boyunca hiç konuﬂmaz. Fakat eve gelince heyecanla kap›y›
yumruklar. Kap›y› açan annesine sevinç
içinde, ku¤ular› gördü¤ünü hatta onlar›
kendi eliyle besledi¤ini anlatmaya baﬂlar.
Baba, do¤ruluk ve dürüstlük konusunda
çok titizdir. Çat›lan kaﬂlar›yla çocu¤u
uyar›r. “ Yavrum, niye yalan söylüyorsun?” der. Biz parkta ku¤ular› görmedik
ki! ‹ﬂte bunlar da ku¤ulara veremedi¤imiz 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›lar›n›n önemli bir özelli¤idir. Yukar›daki
Aral›k 2005
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örnekte çocuk, özlemini çekti¤i ku¤ular› görmek umuduyla parka gitmiﬂtir. Ancak bu gerçekleﬂmeyince dile¤ini hayalinde gerçekleﬂtirerek yaﬂam›ﬂt›r. Böylece düﬂsel alanda bir doyuma ulaﬂm›ﬂ, yaﬂad›¤› gerilimi gidermeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Babas›n›n karﬂ› ç›k›ﬂ›ysa, onu yeniden
kurtulmay› baﬂard›¤› gerilim ortam›na itmiﬂ ve olumsuz duygular›na geri dönmesine neden olmuﬂtur.
e. Çocuklar, bizim yaﬂad›¤›m›z dünyadan farkl› bir dünyada yaﬂarlar. Bu dünya, bir oyun dünyas›d›r.
Yetiﬂkinlerin dünyas›; çeﬂitli güç dengeleriyle, karﬂ›l›kl› görev, hak ve sorumluluklarla, kazanma ve yoksun kalma ba¤›nt›lar›yla örülmüﬂ, gerçe¤in tüm boyutlar›yla yaﬂand›¤› kat› bir dünyad›r.
Oysa çocuk, yaﬂam›n›n baﬂlang›c›nda
bütün bu kavramlardan henüz çok uzakt›r. O yaﬂad›¤› dünyay› bizim gibi kavray›p alg›layamaz. Ona bizim gibi egemen
olamaz. O, bir yetiﬂkinin sahip oldu¤u
gerçeklik bilincine, ancak bir zaman süreci içinde ve aﬂama aﬂama ulaﬂacakt›r.
Onun dünyas›, ﬂimdilik, gerçe¤e ancak
sanal anlamda egemen olunabilen bir
oyun dünyas›d›r. Çocuk, gerçekte yapamayaca¤› 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 gerçekmiﬂ 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. Sözgelimi, çocuk evcilik oynarken yemekler, pastalar, kurabiyeler piﬂirir. Konuklar›yla birlikte karn›n› doyurur. Ancak biraz sonra gerçekten ac›k›r. Her ﬂeyi orac›kta b›rak›p mutfa¤a koﬂar. “Anne!
Ac›kt›m. Bana yemek ver!” der.
Çocuklar, yetiﬂkinlerin sahip olduklar›
Aral›k 2005

anlamda bir gerçeklik bilincine dört aﬂamada ulaﬂ›rlar.
1. Üç yaﬂ›na kadar, bir iste¤e karﬂ›l›k
olan her ﬂey gerçektir.
2. Üç yaﬂla beﬂ yaﬂ aras›ndaki çocuklarda 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 çocuklarda 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› dünyan›n öncelik s›ralamas›n› de¤iﬂtirir.
Gerçek dünya, s›ralamada ön plâna geçer, oyun dünyas›ysa ikinci plâna düﬂer.
4. On iki yaﬂ›ndan itibarense, çocukta
yetiﬂkinli¤e do¤ru önemli bir psikolojik
geliﬂme görülür. Hayat›n sorumluluklar›, amaçlar› ve hedefleri benimsenir. Art›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 geçirebilmesi için tam bir güven duygusu
içinde bulunmas› temel koﬂuldur. Çocuk ancak içinde sevgi ve ﬂefkat gördü¤ü, sevme ve sevilme gereksinimlerinin
karﬂ›land›¤› uyumlu, mutlu bir aile ortam›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
ÇERÇEVE

tarzda davranmaya da özen göstermelidirler. 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› davran›ﬂlar; aile bireylerinin çocu¤a veya
birbirlerine karﬂ› korkuya ve ﬂiddete yönelik tepkileri çocukta güvensizlik yarat›r. Güvensizlikse tüm korkular›n beﬂi¤idir. Ve korku, sa¤l›kl› bir kiﬂilik geliﬂiminin 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 tedirginlik yaratan ortamlarda b›rak›lmak;
• Tehdit edilmek, korkutulmak;
• Çok yüksek ses tonuyla ba¤›r›lmak,
azarlanmak;
• Horlanmak, aﬂa¤›lanmak, küçük düﬂürücü davran›ﬂlara maruz b›rak›lmak;
• Anne ve baban›n kavgalar›na, sert tart›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 korkusuna 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 felâketlerden korkmak say›labilir.
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 büyütmesini, sevgi ve sevecenlik göstermesini
bekledi¤i ailesinden bu beklentilerini
karﬂ›layamayan; üstelik bir de ﬂiddet, öfke ve tehdit gören, aﬂa¤›lan›p horlanan,
itilip kak›lan çocuk bütün güven duygusunu yitirir.. Çünkü bu onun baﬂ edemeyece¤i, karﬂ› koyamayaca¤›, üstesinden gelemeyece¤i bir durumdur. Böylece kopkoyu bir mutsuzlu¤a ve umutsuzlu¤a gömülür. ‹çinde bulundu¤u durumun ﬂiddetine ba¤l› olarak çeﬂitli korkular, 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 örneklerinden biri, televizyondur. Evlerimizin baﬂ köﬂelerinde yer alan bu ayr›cal›kl› ayg›tlar, pek çok ailede sabah uyan›nca aç›lmakta ve gece yatarken kapanmaktad›r. Televizyonlar›n en sad›k izleyicileri de ne yaz›k ki yapacak baﬂka bir
iﬂleri olmayan küçük çocuklard›r. Dolay›s›yla onlar,televizyonun bütün etkilerine aç›kt›rlar. Televizyonlar yaln›zca yay›nlad›klar› ﬂiddet içerikli çizgi film ve
filmlerle de¤il; fakat ayn› zamanda reklâmlar›yla, haber programlar›yla da çocuklar›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
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bir sahne veya dünyan›n uzak bir yöresinde, geçmiﬂ bir tarihte yaﬂanm›ﬂ savaﬂ,
salg›n hastal›k, k›tl›k, deprem, yang›n,
sel, heyelan gibi felâketler; onlar›n varl›klar›n› tehdit eden tehlikeler olarak alg›lanabilmektedir. Bütün bu nedenlerle
küçük çocuklar›n, günün yaln›z s›n›rl›
saatlerinde; güven duygular›n› pekiﬂtiren, 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 dinlemeyi severler. Özellikle masallar, içerdikleri ola¤anüstü ögelerle onlar›n hayal güçlerini 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 masallar›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 resimlerine 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 dayanamayarak o¤lu Hansel ve k›z› Gratel’ i
ormanda kendi baﬂlar›na b›rak›p döner.
ﬁimdi bu masal› yatmadan önce dinleyen çocuklar acaba hangi duygu ve düﬂüncelerle gözlerini uykuya kaparlar? O
gece düﬂlerinde neler görürler? Bilinç
altlar›nda neler gizlerler? Bu masal› okuÇERÇEVE

yan çocuklar, o günden sonra babalar›na ve anal›klar›na nas›l güvenirler? Onlar›n da bir gün kendilerini terk edebileceklerini hiç düﬂünmezler mi? Kül Kedisi’nin üvey annesi veya Pamuk Prenses’ teki kötü kalpli kraliçe hiç mi ürkütmez
üvey anne sevecenli¤ine s›¤›nm›ﬂ
küçükleri? ‹ﬂte bu yüzden çocuklar›m›za masal anlat›p okurken çok dikkatli 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 itibaren sevildi¤ini, istendi¤ini, sizin için
önemli oldu¤unu hissettiriniz. Onlara
sevgi ve sevecenlikle davran›n›z. Olabildi¤ince yumuﬂak ve sevecen bir ses tonuyla konuﬂunuz. Bilinçli bir sevgi ve sevecenli¤in çocuklar› ﬂ›martaca¤›n› asla
düﬂünmeyiniz. Bebeklik ça¤› içindeki isteklerine uyunuz. Fizyolojik ve tinsel gereksinmelerinin karﬂ›lanmas›n› geciktirmeyiniz.
Sevgi ve ﬂefkat, çocuklar›n en az besin
kadar ihtiyaç duyduklar› iki ihtiyaç. Bunun örne¤i o kadar çok ki... ‹ﬂte biri:
‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda çocuk bak›mevlerinde toplanan kimsesiz çocuklar›n bütün fiziksel ve fizyolojik gereksinimleri en iyi ﬂekilde karﬂ›lan›yordu. Buna ra¤men çocuklarda, a¤›r beslenme
bozukluklar›nda ve psikolojik sars›nt›larda ortaya ç›kan belirtiler gözleniyordu. Bedenlerinde ﬂiﬂkinlikler ve yataklar›nda yatt›klar› hâlde sallanma... Doktorlar 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 üzerinde topland›. Nas›l oluyordu da bu çocuk di¤erlerinden farkl› olabiliyordu?
Bu neden k›sa sürede anlaﬂ›ld›. Hemﬂilerden biri, çocu¤u savaﬂta kaybetti¤i
kardeﬂine benzetmiﬂti. Onu ölen kardeﬂinin yerine koyuyor; her gün onunla
Aral›k 2005
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oynuyor, öpüyor, seviyor, okﬂuyordu.
Bunun üzerine doktorlar hemen yeni
bir uygulama baﬂlatt›lar. Yeterli say›da
hemﬂire, günün belirli saatlerinde, yetimhanedeki çocuklarla özel olarak ilgilenmeye; sevgi ve ﬂefkat göstermeye
baﬂlad›. Çocuklar›n bedenlerindeki ﬂiﬂlikler ve sallanma davran›ﬂ› ﬂaﬂ›rt›c› bir
h›zla azald›. K›sa bir süre sonra da bütünüyle kayboldu. Bu çarp›c› örnek, çocuklardaki sevgi gereksinmesinin ne kadar önemli oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r.
Anne ve babalar, çocuklar›na olan sevgilerini dokunuﬂlar›yla, söz ve davran›ﬂlar›yla s›k s›k göstermekten kaç›nmamal›d›rlar. Bizim kültürümüzde özellikle babalar, geleneksel bir tutumla çocuklar›na olan sevgilerini adeta onlardan saklarlar. Onlarla aralar›na belirli bir mesafe
koymay› tercih ederler. Öyle ya; baba
otoriter olmal›, çocuklar›yla yüz göz olmamal›d›r. Geleneksel yap›daki bu ailelerde çocuklar, sevgi ve sevecenlik gereksinimlerini daha çok annelerinden
karﬂ›larlar. Anne ve babalar aksi yönde
bir tepkiyle karﬂ›laﬂmad›kça çocuklar›n›
bu gereksinmelerinden yoksun b›rakmamal›d›rlar.
Bunun yan› s›ra, aile bireylerinin birbirlerine gösterdikleri sevgi, sayg›, ﬂefkat
ve anlay›ﬂ da, en az çocuklar›na gösterecekleri sevgi, ﬂefkat ve anlay›ﬂ kadar
önemlidir. Çocuk, ancak böyle bir ortam
içinde sevgiyi tüm boyutlar›yla görüp
ö¤renir. Eﬂlerin birbirlerine sevgiyle yöneldiklerinde veya s›k›nt›l› bir anda birbirlerini teselli ettiklerinde bunu küçük
çocuklar›n›n görmesinden çekinmemelidirler. Çünkü bunu fark eder etmez o
da hemen gelip size sar›lacak, ailenizde
yaﬂanan sevgi ve ﬂefkatin bir parças› olmak istedi¤ini size kan›tlayacakt›r. ‹leride yaﬂayabilece¤i benzer durumlarda da
ayn› tav›r ve davran›ﬂlar› sergileyecektir.
Sevgiden yoksun kalan çocuklar›n geliﬂmelerinde nas›l baz› eksiklikler görülürse, çocu¤a gösterilen aﬂ›r› sevgi ve hoﬂAral›k 2005

görü de ayn› ﬂekilde onun sahip olmas›
gereken baz› de¤erleri kazanmas›n› engeller. Aﬂ›r› sevgi, ﬂefkat ve koruma gören çocuklarda ba¤›ms›z davranma yetene¤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 günlerden itibaren d›ﬂ dünyay› tan›mak ve kendi 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 yasaklar, engeller y›¤›l›r. Bazen çocuk, park
denilen parmakl›klar›n aras›na al›n›r. Bazen de “C›ss!”larla, “Aman ha!”larla s›n›rlar konulmaya çal›ﬂ›l›r. Bütün bu önlemler, kimi zaman evdeki vazolar›, biblolar›,
tabaklar›; kimi zaman da çocuklar› korumak 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¤unuza, yaﬂam›n›n ilk y›llar›nda koydu¤unuz
yasaklamalar olabildi¤ince az olmal›d›r.
Bu, onun daha iyi geliﬂmesini, ileriki yaﬂÇERÇEVE

larda isteklerinize daha yatk›n bir kiﬂili¤e
sahip olmas›n› sa¤layacakt›r.
Bazen de çocuk, harekete iliﬂkin yöneliﬂlerinde son derece özgür b›rak›lmakta, adeta hiçbir k›s›tlama, hiçbir s›n›rlama görmemektedir. Bu durumda da, kaç›n›lmaz bir biçimde istenmeyen kazalar
geçirerek bedenen ve ruhen yaralanmaktad›r. Sonuç olarak; aﬂ›r› bir özgürlük içinde çocu¤un olumsuz deneyimler
yaﬂamas› da, t›pk› önüne engeller ç›kar›lmas› veya her ﬂeyden esirgenmesinde
oldu¤u gibi, onun y›lg›n, çekingen, k›r›lgan 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 sonucunda çevresi taraf›ndan uyumsuz
damgas› yiyerek d›ﬂlanmas›d›r.
Anne, baba; çocuklar›n›n d›ﬂ dünyay› tan›maya yönelik deneyim etkinliklerinde
dikkatli ve bilinçli davranmak zorundad›r. Çocu¤a konulan s›n›rlarda, tan›nan
özgürlüklerde onun yaﬂ ve olgunluk düzeyi 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 yak›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 paylaﬂman›n, etkili bir anlaﬂman›n gerçekleﬂmesiyle
sa¤lanabilir. Halbuki çocuklarla anne ve babalar aras›ndaki iliﬂkiler incelendi¤inde, bunun pek de yayg›n olmad›¤› görülür.
Ne yaz›k ki çocuklarla anne ve babalar aras›nda geçen konuﬂmalar›n konusu büyük
bir ço¤unlukla uyarma ve ö¤ütle yakarma ve
karﬂ› koyuﬂtan ibarettir. Oysa çocuklar, davran›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› düﬂünürler. Onlarla konuﬂmaktan kaç›n›rlar. Böylece çocu¤un e¤itiminde en önemli ögelerden biri olan iletiﬂim ortadan kalkar.
Çocuklar› Anlamak,
Duygular›n› Paylaﬂmak
Çocuklar›n›zla etkili bir iletiﬂim kurabilmeniz için eski konuﬂma biçiminizi de¤iﬂtirmeli, yeni konuﬂma ve yaklaﬂ›m yöntemleri uygulamal›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 sözler kullan›lmadan önce onu ilgiyle dinlemeli, duygu ve düﬂüncelerini sizinle paylaﬂmas›na olanak tan›mal›s›n›z. Hatta k›ﬂk›rt›c›,
yüreklendirici sözlerle onu buna teﬂvik etmelisiniz. Ancak bütün bunlar› uygulayabilmek hiç de öyle san›ld›¤› kadar kolay de¤ildir. Her ﬂeyden önce kendi yetiﬂtiriliﬂ tarz›n›z, gelenek, görenekleriniz, eski al›ﬂkanl›klar›n›z, aﬂ›lmas› gereken güçlü birer engel
olarak önünüze dikilecektir. Sa¤duyunuzu
kullanabildi¤iniz, serinkanl›l›¤›n›z› koruyabildi¤iniz zamanlarda belki bunu baﬂarabile112

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 anlarda gerekli olmaktad›r. Anne, baba; böyle
bunal›m anlar›nda çocu¤u anlamal›, onun
duygular›n› paylaﬂmal›, bundan da öte, çocu¤un ruhuna ve akl›na uygun bir dil kullanmal›d›r. Do¤ru bir iletiﬂim, etkili bir e¤itim
için; eleﬂtirmede, övgüde, dertleﬂmede,
yönlendirmede, özendirme ve engellemede ç›kmaz sokaklara saplan›p kalmaktan
kurtulmak gerekir. Çünkü bu ç›kmazlara girildi¤inde bazen öyle durumlarla karﬂ›laﬂabilinir ki anne, baba ve çocuk iliﬂkisi bir daha hiç düzeltilemeyebilir.
Övgü ve Eleﬂtirileri
Davran›ﬂlara Yöneltmek
Bütün çocuklar övülmek, ama hep övülmek
isterler. Ne yaparlarsa yaps›nlar bak›ﬂlar› hemen bizden yana döner. Yüzümüzde yapt›klar›n› onaylayan bir anlam belirmesini, dudaklar›m›zdan alk›ﬂlayan sözler dökülmesini
beklerler. Övgü ve eleﬂtirinin çocuklar üzerindeki etkilerini araﬂt›ran psikologlar; okul
ça¤›ndaki çocuklardan bir kümeyi, hak etsinler veya etmesinler sürekli olarak övmüﬂler. Bir di¤er kümeyi ise hak etsinler veya etmesinler sürekli olarak yermiﬂler. Bu uygulama sonucunda övülen kümede bulunan ö¤rencilerin baﬂar›lar›n›n sürekli olarak yükseldi¤i, yerilen kümede bulunan ö¤rencilerin
baﬂar›lar›n›n ise düﬂtü¤ü gözlenmiﬂtir. Demek ki övgünün hak edilmiﬂ veya hak edilmemiﬂ olsun çocuk üzerinde genellikle
olumlu ve yap›c› etkileri görülmektedir. Yerginin de bozucu ve y›k›c› etkileri... Ancak her
çocuk, sonuç olarak bir çocuktur. Çocuklu¤un dürtü ve e¤ilimleri içindedir. Deneyimsizdir. 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›ÇERÇEVE

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› alk›ﬂlay›p över, baﬂar›s›zl›klar›nda ise yan›lg›lar›n› belirterek eleﬂtirir ve yol gösteririz. Bunlar bizim ana baba olarak görevimiz ve sorumlulu¤umuzdur. Övgü ve eleﬂtiri, çocuk
e¤itiminde çok s›k baﬂvurdu¤umuz iki
önemli araçt›r. Ancak do¤ru ve yerinde kullanmak koﬂuluyla...Aksi hâlde hem övgülerin, hem de eleﬂtirilerin gerginli¤e ve olumsuz geliﬂmelere neden olmas› kaç›n›lmazd›r.
Elbette hiç kimse eleﬂtirilmekten hoﬂlanmaz. 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 olgudur. Bu nas›l olur da bir gerginli¤e ve
olumsuz sonuçlara neden olabilir diye düﬂünebilirsiniz.
Sözgelimi; kendisine uslu, a¤›r baﬂl› niteli¤i
yak›ﬂt›r›lan bir çocuk, içinde kalk›p oynamak, e¤lenmek iste¤i duysa bile kendisine
yak›ﬂt›r›lan ada uymayan bir davran›ﬂta bulunup bu övgüyü yitirece¤i korkusuyla bulundu¤u köﬂede sessizce, fakat içinde f›rt›nalar 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. Sözgelimi ald›¤› kötü bir karne ile eve gelmek istemeyecek, evden kaçmay› veya kendini öldürmeyi düﬂünebilecektir. ‹ﬂte bütün bu nedenlerle övgülerinizi bundan böyle herhangi bir soruna yol açmayacak, aksine daha büyük yararlar sa¤layacak bir yöntem kullanarak yapmal›s›n›z. Övgülerinizi çocu¤unuzun
kiﬂili¤i üzerine de¤il, davran›ﬂlar›, çaba ve becerileri üzerine yönlendirmelisiniz.
Olumsuz Eleﬂtirilerden Kaç›nmak;Yap›c›,
Onar›c› ve Yönlendirici Olmak gerekmektedir.
Aral›k 2005
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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.
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” genelde 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 edilmiﬂ. 16. yüzy›la kadar dünyada çocuklar
için yaz›lm›ﬂ kitap 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.
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› yerine 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 kadar bir elin parmaklar› kadard›. Nitekim
“Ülkemizde çocuk kitaplar› yazarlar›
kimledir?” desek, akl›m›za “Ben kendim
Aral›k 2005

için yazan bir adam›m. ‹çimdeki çocu¤u Yay›nlar› yay›n yönetmeni Emine Ero¤inzivadan kurtarmak benim en büyük lu’nun düﬂüncesi de pek farkl› de¤il: “Titutkum olmuﬂtur.” diyen Kemalettin maﬂ’›n 20 y›ll›k bir yay›n tecrübesinden
Tu¤cu, daha çok kahramanl›k hikayeleri sonra ancak çocuk kitaplar›na girebilyazan Ömer Seyfettin ve birazc›kta Cahit dik.” Yine Erdem Yay›nlar› sahibi EbubeZarifo¤lu. Öyle ki Erdem Yay›nlar› kurusucu Ebubekir Erdem, ki- Ülkemizde çocuk psikolojisinden anlatap sektörünün içinde olmas›na
ra¤men çocuklar›na okutturabile- yan, dili çok iyi kullanabilen yazar s›k›nce¤i faydal› kitaplar bulamay›nca t›s› yaﬂan›yor. Dr. Melike Günyüz’ün,
yay›nevi kurmaya karar verir ve
“Y›lda 1000 adet kitap da basar›z ama,
Erdem Yay›nlar› öyle do¤ar.

bu kitaplar› yazd›raca¤›m›z yazar yok”

‹htisaslaﬂm›ﬂ Editörler,
demesi dikkate de¤er. Emine Ero¤lu’nun
Ressamlar Yok

“Çocuk kitaplar› yay›nc›l›¤› neden belirtti¤i, “Türk edebiyat› bölümlerinde
ülkemizde yeterli seviyede de¤il?”
“Çocuk kitaplar›n›n e¤itimle ba¤- çocuk edebiyat› üzerine çal›ﬂan ne dolant›s› nedir?” Bu iki sorunun ce- çent, ne de profesör var. Çocuk edebiyavab›n› sektör temsilcilerinden; Erdem, Çilek, Timaﬂ ve Damla yay›- t› kürsüsü olmal›” gerçe¤i de önemli.
nevleriyle görüﬂerek anlamaya ve
çözüm üretmeye çal›ﬂt›k. Her ﬂeyden kir Erdem’in çok uzun y›llar yay›n sektöönce ﬂunu belirtelim: Görüﬂ ald›¤›m›z ründe çal›ﬂt›ktan sonra çocuk kitaplar›
bu dört yay›nevinin temsilcileri sanki an- a¤›rl›kl› kitap yay›nlayan Erdem Yay›nlalaﬂm›ﬂças›na, çocuk kitaplar› yay›nc›l›¤›- r›’n› kurmuﬂ ve 31 y›ll›k tecrübesiyle ann›n çok ciddi sorumluluk gerektirdi¤ini, cak Damla Yay›nlar› çocuk kitaplar› yayay›nc›l›¤›n en zorunun çocuk kitaplar› y›nlayabiliyor. Peki, bu zorluk nereden
yay›nc›l›¤› oldu¤unun alt›n› çizdiler. Çi- kaynaklan›yor? Bir çocuk kitab›n›n yalek Yay›nlar› sahibi Hayati Bayrak, “Ya- y›nlanabilmesi ekip çal›ﬂmas› gerektiriy›nc›l›k hayat›m›n 22. y›l›ndan sonra bu yor. Metin yazar› “Ben yazd›m.” ya da
alanda yay›na baﬂlad›m.” derken, Timaﬂ ressam, “Ben çizdim oldu.” diyerek bir
ÇERÇEVE

113

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

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.

kitab›n bas›lmas› mümkün de¤il. Önce
bu alanda uzmanlaﬂm›ﬂ editör, sonra çocu¤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› denetleyecek pedegog da laz›m. Matbaa,
pazarlama iﬂin baﬂka derinli¤i. Tak›m çal›ﬂmas› gerektirecek bu giriﬂim, yak›n zamana 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 ürünü ortaya koyan yazar, ressam ve di¤er
görevlilere tatmin edici ücret verilememesi etkenlerden biri. “Neden yeteri kadar ücret verilemiyor?” sorusunu sorduk. Yay›nevi temsilcileri, yay›nlanan bir
kitab›n yüksek sat›ﬂ rakam›na ulaﬂmamas›, elde edilen kazanc› k›s›tl› tutmas›ndan yay›nevlerinin yazara, çizere, pedegoga tatmin edici ücret ödemelerini
engelledi¤ini söylediler. Erdem Yay›nlar› editörü ve yazar› Dr. Melike Günyüz,
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gelirin azl›¤›ndan yazarl›¤a ilginin az oldu¤unu, geliri ve popülerli¤i daha yüksek futbol ve sinema sektörüne çocuklar›n ilgi gösterdi¤i düﬂüncesinde. Hakikaten de çocuk psikolojisinden anlayan,
dili çok iyi kullanabilen yazar s›k›nt›s› yaﬂan›yor ülkemizde. Günyüz’ün, “Y›lda
1000 adet de kitap 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 doçent,
ne de profesör var. Çocuk edebiyat› kürsüsü olmal›” gerçe¤i de önemli.

100 Temel Eser
Sektörü Canland›rd›
Milli E¤itim Bakanl›¤› liselilerin okumas›
için 100 Temel Eser tavsiye etti. Ard›ndan 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›
ÇERÇEVE

Projeden yay›nevleri oldukça memnun.
Ancak devletin daha fazla ﬂeyler yapmas› gerekti¤inin de alt›n› çizdiler. Talim
Terbiye’nin tavsiye onay› almam›ﬂ, ancak y›llardan beri tüm dünya taraf›ndan
okunan bir kitab› ö¤retmenin ö¤rencisine okuttu¤unu müfettiﬂ tespit etti¤inde,
ö¤retmen hakk›nda soruﬂturma açabiliyordu. Art›k 100 Temel Eser Projesi ile
geçmiﬂte s›kça görülen bu s›k›nt›lar aﬂ›lm›ﬂ durumda. Ancak yaﬂayan yazarlar›n
eserlerinin listede olmamas›, 1-3. s›n›flar›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 “mecbur” gibi alg›layarak baﬂka kitaplara yönelmemesi, dikkat çeken sorunlar. Hemen ﬂunu da belirtelim: Çoklu zeka, yap›land›r›c› yaklaﬂ›m ve ö¤renci merkezli
e¤itim gibi yeni e¤itim-ö¤retimizi ﬂekillendiren sistemle beraber ö¤rencilerin
kitaba olan ilgisinin daha fazla olaca¤›
sektörün beklentileri aras›nda.
Çocuk kitaplar›nda; resim, yaz› karakteri, ebat, ka¤›t gibi konular›nda standart
yok. Milli E¤itim Bakanl›¤› bir standart
belirlemeli. Ayr›ca pedegoglar›n kontrolünden geçmeyen kitaplar›n içeri¤inde
çocuklar›n psikolojisini bozacak k›s›mlar olabiliyor. Bu konuda en somut örne¤i dillendiren Emine Ero¤lu. “Klasiklerden K›rm›z› Baﬂl›kl› K›z kitab›nda, avc›n›n kurdu yeme sahneleri tasvir ediliyor. Bunu
okuyan çocu¤un psikolojini düﬂünemiyorum.”
Ayn› tespiti Damla Yay›nlar› yay›n yönetmeni Hüseyin Do¤ru da yapt› ve
içerik kontrolü yapmadan kitaplar› yay›nlamaAral›k 2005
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d›klar›n› söyledi. Melike Günyüz baﬂka
bir probleme daha de¤indi: “Metinde
her ﬂeyi aç›kl›yoruz. Çocuklar› salak olarak görüyoruz. Kitaplar›n e¤itici olmas›n› istiyoruz. Oysa kurgu yüzeysel olarak
verildikten sonra kitab› okuyan çocuk
kendi tecrübelerini katarak hikayeyi yeniden 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›, kalitesine bak›lmadan, ucuz ise sat›c›lar taraf›ndan o tercih ediliyor. Pazar kalitesiz
kitaplarla doluyor. Halkta kitaplar›n pahal› 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 sektörün imdad›na fuarlar yetiﬂiyor. Fuarlar,
yay›nevlerine hem s›cak para girdisini
sa¤l›yor, hem okurun istek ve ﬂikayetlerini dinleme imkân› sunuyor. Ancak sadece çocuk kitaplar›n›n sergilendi¤i bir
fuar›n olmamas› büyük bir eksiklik. 400
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yay›nevinin kat›ld›¤› ‹stanbul TÜYAP fuar›nda çocuklar›n, büyüklere yönelik kitaplar›n çoklu¤undan kendilerine ait kitaplar› bulmas› pek mümkün de¤il. Sultanahmet Kitap Fuar›’nda bu y›l çocuklara yönelik bir bölüm oluﬂturulmuﬂ olsa
da bu bölümlerin, çocu¤u çekecek teﬂrifattan uzak olmas›, çocuk kitaplar› satan
standlarda canl›l›k yerine sezsizli¤e sebebiyet vermiﬂ. Çok renkli gösterilerin
yap›labilece¤i, çocuklar›n dikkatini çekecek kitap standlar›n›n olaca¤› özel fuarlar düzenlenmeli. Daha önceden Tepebaﬂ›’nda çocuk kitaplar› fuar› düzenlendi ama ilgi görmemiﬂti. ‹lgisizli¤in temel sebebi fuar›n t›pk› yetiﬂkinlere yönelik fuarlar gibi düﬂünülmüﬂ olmas›ndand›.

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

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

Yap›lmas› Gereknler:
1. Çocuklar›n ilgisini çekecek etkinliklerle beraber “Çocuk Kitaplar› Fuar›”
düzenlenmeli.
2. Çocuklar›n dünyas›na girecek yazarlar yetiﬂtirmeli.
3. Çocuk edebiyat›nda uzmanlaﬂm›ﬂ
editörler yetiﬂtirilmeli.
4. Yine bu yaﬂ grubunun psikolojisinden anlayacak kaliteli ressamlar, grafikerler yetiﬂtirmeli.
5. Üniversitelerde “Çocuk Edebiyat›
Kürsüsü” kurulmal›.
6. MEB’in 100 Temel Eser gibi çocuklar› ve ö¤retmenleri teﬂvik edici çal›ﬂmalar yap›lmal›.
7. Okumaya teﬂvik edici çocuklar için
kütüphaneler aç›lmal›, kitapç›lar olmal›.
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Meslekî E¤itimde
Politika ve Stratejiler
Meslekî ve Teknik E¤itim, hayat›n her alan›nda ihtiyaç duyulan mesleklere kalifiye eleman yetiﬂtirilmesi 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.
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 genelde, tercümedir ama, kafiyelidirler de.
Vizyon, Misyon, Delegasyon, Koordinasyon, Motivasyon vs. Bu kavramlar, gerçekten de modern iﬂletme biliminde ciddi 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 yap›s› olmazsa bir anlam ifade etmez. Bugün bir çok ﬂirketimizin duvarlar›n› süsleyen, Vizyonumuz..., Misyonumuz..., yaz›lar› da böyledir.
Vizyon, bir hedefin gerçekleﬂmesi öngörüdür. Ancak misyonsuz vizyon, çok fazla
bir anlam ifade etmemektedir. Yani elin
taﬂ›n alt›na sokulmas› esast›r. Gerçekleﬂecek hedefin gere¤inin yap›lmas›d›r.
Politika ve Strateji kavramlar› da böyledir.
Kanaatimce vizyon-misyon iliﬂkisi, politika ve strateji aras›nda da böyle bir iliﬂki
vard›r. Politika iyi güzel de, e¤er strateji olmazsa bir anlam ifade etmeyecektir. Mesleki ve teknik e¤itimde politika ve strateji
olgusuna bu aç›dan bakmak istiyorum.
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Günümüzde ülkelerin kalk›nmas›nda ile bunu amaçlar aras›nda belirtmiﬂtir. AB
öne ç›kan üretim etkenleri, bilim, tekno- ülkelerindeki MTE uygulamalar› ile ülkeloji ve yetiﬂmiﬂ insan gücü olarak say›l- miz uygulamalar›n›n entegrasyonunun
maktad›r. Bunlar›n içinde yetiﬂmiﬂ insan sa¤lanmas›, bunun sonucu olarak da AB
gücü di¤erlerine mutlak katk›y›
sa¤layacak bir konumda bulun- AB, geliﬂtirdi¤i ve üye ülkelerin uygulamaktad›r. Ülkeler, geliﬂmeleri için
uygun bir süreç içerisinde bu güç mas› için belirlenen meslek e¤itimi
için Mesleki Teknik E¤itime (MTE) standartlar›nda; herkes için uygun ve
yat›r›m yapmak veya bu gücü ülke
d›ﬂ›ndan ithal etmek durumunda- yeterli meslekî e¤itim sa¤layacak ﬂartd›rlar. Kalifiye insan gücü ithali pa- lar›n haz›rlanmas›n›, tüm sektörlerde
hal› olmakta, ülke menfaatleri için
çeﬂitli güçlükleri de beraberinde ihtiyaç duyulan iﬂ gücünün yetiﬂtirilmegetirmektedir. Ülke insan›na yap›- si için imkânlar oluﬂturulmas›n› ve yeni
lacak yat›r›m burada en do¤ru seçenek olmaktad›r. Sadece bununla teknolojilere uygun beceriler edinilmekal›nmay›p geliﬂtirilecek uygun po- sinin sa¤lanmas› ile, bu alanda üye devlitika ve müeyyideler ile bu yetiﬂmiﬂ insan gücünün ilgili alanlarda letlerle iﬂ birli¤i yap›lmas›n› ﬂart koﬂda de¤erlendirmeleri gerekmekte- maktad›r.
dir.Yetiﬂtirilmiﬂ fakat çeﬂitli sebeplerden dolay› etkin olarak kullan›lamayan müktesebat›n›n bir parças› olan yetiﬂmiﬂ
bu güç için yap›lan yat›r›m›n ülke için bir insan gücünün art›ﬂ› da gerçekleﬂtirilmiﬂ
katma de¤eri bulunmayacakt›r.
olacakt›r.
Türkiye, AB’ye tam üyelik için MTE ile ilgili mevzuata uyum sa¤lama zorunlulu¤unu kabul etmiﬂtir. VIII. Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› ile AB Müktesebat›n›n Üstlenilmesine ‹liﬂkin Türkiye Ulusal Program›
ÇERÇEVE

MTE’nin Verilmesi ‹çin
Stratejiler
MTE, hayat›n her alan›nda ihtiyaç duyulan mesleklere kalifiye eleman›n yetiﬂtirilmesi için verilen bilgi ve becerilerin e¤itiAral›k 2005
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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 duyduklar› elemanlar› güncel bilgi ile donatmalar› ﬂeklinde olmal›d›r. Geliﬂen teknoloji ve artan bilgi dikkate al›narak verilecek e¤itim, içerik ve becerinin verilme
yaklaﬂ›mlar›n› da beraberinde getirmektedir.1
AB geliﬂtirdi¤i ve üye ülkelerin uygulamas› için belirilen meslek e¤itimi standartlar›nda; herkes için uygun ve yeterli meslekî e¤itim sa¤layacak koﬂullar›n haz›rlanmas›n›, tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan
iﬂ gücünün yetiﬂtirilmesi için imkânlar
oluﬂturulmas›n› ve yeni teknolojilere uygun beceriler edinilmesinin sa¤lanmas›
ve bu alanda üye devletlerle iﬂ birli¤i yap›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 incelendi¤inde MTE’de farkl› uygulamalar
bulundu¤u görülmektedir. Bunlar›n baﬂ›nda Almanya’da bulunan teorik ve uygulamal› e¤itim programlar›n›n birleﬂtirildi¤i ‹kili Sistemdir. ‹ﬂletmede verilen uygulama ve bir meslek okulunda al›nan teorik e¤itim sayesinde e¤itim ve istihdam
aras›nda bir ba¤ kurulmuﬂtur. Bu alanda
e¤itimini devam ettirecek olanlar›n istihdam› kolayl›kla sa¤lanabilmektedir. Bu
alanda e¤itimi tamamlayanlar ise yüksek
teknik okullar veya üniversitelere yönlenmektedirler. Almanya’da vas›fl› iﬂçi statüsünde olanlar›n % 90’› bir meslek diplomas› ya da sertifikaya sahiptir.
Frans›z e¤itim sisteminde, genel ve teknik e¤itim ayn› yap› içerisinde ele al›nmaktad›r. Ortaokul e¤itiminin ilk iki y›l›n
bitiminden sonra genel e¤itime ya da teknik ve meslekî e¤itime devam imkanlar›n›, genel e¤itimlerini sürdürerek lise diplomas› almak ve yüksek ö¤retime geçAral›k 2005

mek seçenekleri izler. Lise e¤itiminde
bunlar›n d›ﬂ›nda kalanlar ise 2 y›ll›k meslekî e¤itim görerek, temel meslekî e¤itim
sertifikas› veya ç›rakl›k meslek sertifikas›
almaktad›rlar. Di¤er seçenekleri de içeren bu sistemde dikkate de¤er unsur al›nan diploma veya sertifikalar›n mezunlara bir yeterlilik sa¤land›¤›n›n kan›tlanmas›ndan baﬂka büro açmak, endüstride istihdam› için aranan bir belge oluﬂturmas›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 kurumlard›r. Burada ö¤rencilerin niteliklerine
göre düzenlemeler yap›lmakta ve ‹leri Seviyede Genel E¤itim Sertifikas›, Genel
Ulusal Mesleki Nitelikler ve Ulusal Mesleki Nitelikler gibi sertifikalar verilerek
adaylardan özel meslekler için baz› zorunlu yeteneklerin gösterilmesi istenmektedir. Türkiye’de bulunmayan bu
sertifika programlar› için yap›lan de¤erlendirmelerin neticesinde elde edilen yeterlilikler ve belgeleri istihdamda arananlar 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 etmeyen 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¤itime ek olarak üç y›l sonunda tamamlanaÇERÇEVE

rak uzman teknisyen unvan›n› verilmektedir. Burada mesleki e¤itimin amaçlar›ndan birisi uzmanl›k derecesinde e¤itim
alm›ﬂ insan gücünün oluﬂturulmas› olarak 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 politikas› dan›ﬂmanl›k konseylerine ve meslekî e¤itime iliﬂkin araﬂt›rma faaliyetlerine
kat›lmalar›n› sa¤lamaktad›r. Bu taraflar
sertifikaland›rma komitelerine de kat›lmaktad›r. ‹lgili taraflar aras›nda entegrasyon 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 rehberlik uygulamas›na iﬂlerlik kazand›r›lmas›n›,
ö¤rencinin toplam geliﬂimini ölçen ve
de¤erlendirmeye alan bir sistemin geliﬂtirilmesini, ortaö¤retim meslek okullar›na
meslek ö¤retmeni yetiﬂtiren yüksekö¤retim kurumlar›ndan baﬂlayarak mesleki
e¤itimin temelinin güçlendirilmesini,
mesleki e¤itimde özel sektörün yat›r›m
yapmas›n› teﬂvik etmek için genel e¤itime nazaran daha fazla teﬂvik unsurlar›n›
uygulamaya koyulmas›n›, meslek standartlar›n›n geliﬂtirilmesini ve uygulamaya
al›nmas›n›, e¤itim - istihdam dengesini
sa¤lamak için uzun vadeli planlar haz›rlanmas›n› içermektedir.
Bu kapsamda de¤iﬂik yaﬂ seviyelerine hitap eden de¤iﬂik seviyelerde MTE uygu117
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lamalar› bulunmaktad›r. Örgün e¤itim alt›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 olarak birçok ö¤renci yüksekö¤retimi hedeflemektedirler. Yayg›n e¤itimin alan›nda ise ilgili yasalar ile belirlenen içerik
dahilinde aday ç›raklar›n e¤itimi, ç›raklar›n e¤itimi ve kalfalar›n e¤itimi sa¤lanmaktad›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 göre belgelendirme (sertifikasyon) sistemine geçilmesi,
Sistem içerisinde yatay ve dikey geçiﬂlerin sa¤lanmas›,
Mesleki ve teknik ortaö¤retimde çeﬂitli
türde programlar›n uygulanmas›na olanak tan›yan bütünleﬂmiﬂ bir yap› sa¤lanmas›, fiziki olanaklar›n ortak kullan›lmas›,
Yerel yönetimlerin kat›l›m ve katk›lar›n›n
sa¤lanmas›.
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E¤itim – ‹stihdam Ba¤lant›s›
Ülkemizde mesleki e¤itim sistemi ile istihdam aras›nda fonksiyonel ba¤lant›
mevcut de¤ildir. Meslek okulu ö¤rencilerinin iﬂ hayat›n›n yaﬂayan ve sürekli de¤iﬂen ihtiyaçlar›na göre bilgi ve beceri sahibi olma düzeyi yetersizdir. E¤itimi sürdürülen 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 iﬂsizli¤i ya da baﬂka alanlarda çal›ﬂmalar›
söz konusu olmaktad›r.6
Küresel pazarda rekabet eden ülke ekonomilerinin nitelikli iﬂgücü bak›m›ndan
durumlar› incelenerek yap›lan s›ralamada, Türkiye’nin 60 ülke aras›nda 37.s›rada oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Öte yandan,
mesleki e¤itim kurumlar›na ö¤renci talebi de arzu edilen düzeyde de¤ildir.7
Mesleki lisesi mezunlar› ise genellikle iﬂletmelerde çal›ﬂmak yerine yüksek ö¤retime devam etmektedir. Sonuçta sanayi
uluslararas› rekabette nitelik sahibi ara
insan gücünden yoksun kal›rken, gençler
mesleksiz ﬂekilde üniversite diplomas› ile
iﬂsiz duruma düﬂmektedirler.
ÇERÇEVE

Türkiye, genç iﬂsizli¤inde dünya alt›nc›s›ndad›r. Bugün gençlerin dörtte birinden fazlas› iﬂsizdir ve bu oran sürekli artmaktad›r. Bu ba¤lant›s›zl›¤›n temel nedeni okul – iﬂletme diyalog ve iﬂbirli¤inin
yetersizli¤i ve sistemin iﬂleyiﬂinde iﬂletmelere tan›nan rolün zay›fl›¤›d›r.
Mesleki e¤itim sisteminin istihdama hizmet etmesi, sürekli yenilenmesi ve baﬂar›s› için her iﬂletme bir “erken uyar› sistemi”dir. ‹ﬂletmelerin ihtiyaçlar›n›n dikkate
al›nmas›, MEB’in performans› aç›s›ndan
büyük öneme sahiptir. Bu bak›mdan, sistemin iﬂleyiﬂinde iﬂletmelerine daha güçlü rol verilmeli, iﬂgücü ihtiyaçlar› dikkate
al›nmal›d›r.
‹ﬂletmeler, merkezi ve yerel düzeyde,
e¤itimi verilen meslekler, e¤itim programlar› ve dual e¤itim alanlar›nda söz sahibi olmal›d›r. MEB’in, mesleki e¤itimi
yeniden yap›land›rma, teﬂkilat›n› reorganize etme ve müfredat düzenleme çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ü bilinmektedir. Bu
çal›ﬂmalara iﬂletme kesimi temsilcilerinin kat›lmalar› halinde ortak baﬂar›ya
hizmet edilecektir. Öte yandan, iﬂgücü
piyasas› sürekli ve düzenli olarak izlenerek iﬂgücü ihtiyac› belirlenmeli, mesleki
e¤itim kurumlar› ve iﬂletmelerdeki e¤itim 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, nanoteknoloji, biyoteknolojiler gibi öncü ve ileri
teknolojilere dayal› mesleklere uyum
sa¤lanamad›¤› takdirde ülkemizin kalk›nmas› frenlenecektir.
Temel Mesleki E¤itimin Yap›land›r›lmas›
Temel mesleki e¤itimin yeniden yap›land›r›lmas› gereklidir.
Temel mesleki e¤itim iﬂ hayat›n›n talebi
Aral›k 2005
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ile uyumlu olarak bir meslek alan›nda iﬂe
giriﬂ için gerekli asgari mesleki davran›ﬂlar› kazand›rmay› amaçlar. Temel mesleki e¤itimde derinlik de¤il, mesleki geniﬂlik esast›r. Mesleki derinlik bireyin bir
dalda uzmanlaﬂmas›n› ifade etmektedir.
Mesleki uzmanl›k e¤itimi, ça¤daﬂ mesleki e¤itim sistemlerinde ileri meslek e¤itiminin iﬂlevi olarak kabul edilmektedir.
Bireyin bir dalda e¤itimi bilimin ve teknolojinin h›zl› de¤iﬂmesine
dayal› olarak istihdamda ve
bireyin de¤iﬂime uyumunda
güçlükler yaratmaktad›r. Bireyin bir meslek alan›nda
temel mesleki yeterlilikleri
kazanmas› ona istihdamda
esneklik ve de¤iﬂikliklere
uyum gücü kazand›rmaktad›r.8
Temel mesleki e¤itim, ortaö¤retim (lise) kademesinde
yayg›n biçimde uygulanmaktad›r. Ortaö¤retim ça¤›
gençli¤i, AB ülkelerinde
a¤›rl›kl› olarak temel mesleki e¤itime yönlendirilmektedir. Türkiye’de de kalk›nma planlar›nda, ortaö¤retimin mesleki e¤itim a¤›rl›kl›
olarak yap›land›r›lmas› hedeflenmiﬂtir. Türkiye’nin
uzun dönemli hedefi, ortaö¤retim ö¤rencilerinin yüzde 35’inin genel liselerde, yüzde 65’inin ise meslek liselerinde
ö¤renim görmesidir. Günümüz Türk ortaö¤retim sisteminde ise tam tersi bir
durum söz konusudur.9
Ortaö¤retim kademesinde genel ve mesleki e¤itim kurumlar›na devam eden ö¤renci yüzdelerinde AB ülkeleri aras›nda
anlaml› farkl›l›klar vard›r. AB ülkeleri ortalamas›, ortaö¤retim kademesinde genel e¤itim kurumlar›nda ö¤retim görenlerin yüzde 41, mesleki e¤itim kurumlar›nda ö¤renim görenlerin ise yüzde
59’luk bir a¤›rl›¤› oldu¤unu göstermekteAral›k 2005

dir. AB ülkelerinde ortaö¤retim kademesinde, mesleki e¤itim a¤›rl›kl› bir yap›land›rma vard›r.

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

mel mesleki e¤itim” yönünden incelendi¤inde özetle aﬂa¤›daki sonuçlara ulaﬂ›lmaktad›r.
E¤itim programlar›n›n tan›mlanmas›nda
uyumsuzluklar bulunmaktad›r.
Programlar›n bir k›sm› temel mesleki e¤itim özelli¤i göstermemektedir.
Meslek liseleri ve teknik liselerin uygulad›¤› programlar›n bir k›sm› birbirinin tekrar› niteli¤indedir.
Ortaö¤retim kademesinde uygulanacak
mesleki e¤itim programlar›n›n günümüz
ihtiyaçlar› dikkate al›narak yeniden yap›land›r›lmas› yararl› görülmektedir.
ÇERÇEVE

Ortaö¤retim kademesinde meslek e¤itimi, bir dal e¤itimi de¤il, bir alan e¤itimi
olarak yap›land›r›lmal›d›r.
Ortaö¤retim kademesinde mesleki e¤itim programlar›n›n temel mesleki e¤itime 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¤itimi sürdürülen meslek say›s› sistem bütünlü¤ü içinde günün ihtiyaçlar›na göre azalt›larak rasyonalize 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 beklentilerine cevap verecek unsurlar›
da kapsamal›d›r.
Mesleki e¤itimin 1.y›l›nda uygulanan program, ö¤rencilere mesleklerini 2.y›l›n sonunda seçme ﬂans›
vermek için, ayn› olmal›d›r.
3. ve 4.y›llardaki programlar›n belirli bir bölümü yerel ihtiyaçlara uygun olmal› ve okullar bunlar› sosyal
taraflar›n dan›ﬂmanl›¤› ile belirlemeye yetkili olmal›d›r.
Aç›lacak bölümler de yerel ihtiyaç analizine dayanmal›d›r.
E¤itim programlar› ve e¤itim standartlar›,
meslek standartlar›yla ba¤lant›l› olarak
Avrupa Birli¤i standartlar› dikkate al›narak belirlenmelidir.
E¤itim programlar› verimlilikleri aç›s›ndan de¤erlendirilmeli, modüler ve esnek
yap›da geliﬂtirilmelidir. Bireyin yarat›c›l›k
kapasitesini art›rmak hedeflenmelidir.
Programlar›n haz›rlanmas›nda, belirlenecek çerçeveye göre, yerel ihtiyaçlar› karﬂ›layabilecek program yap›s› esas olmal›d›r.
Modüler ve kredilendirmeye dayal› prog119
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tedir. Bu durumun genelde mesleki e¤itime olumsuz etkileri olmaktad›r. ‹ﬂletmelerde beceri e¤itimi de belirtilen durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. Hangi mesleklerin hangi seviyede
yetiﬂkinlik gerektirdi¤i, e¤itim talebinin
örgün ve yayg›n hangi e¤itim kurumlar›nda etkili olarak karﬂ›lanabilece¤i belirlenmelidir. Bu durum uygulanan mesleki ve teknik e¤itim programlar›n›n yeniden tan›mlanmas›n› gerektirecektir.

ram yap›s› ile dikey ve yatay geçiﬂlerde
gerekli esneklik sa¤lanmal›d›r.

Mesleki Yöneltme ve
‹ﬂgücü Talebi
Bireyin yapt›¤› iﬂin onun ekonomik, sosyal ve psikolojik durumuna anlaml› etkileri olmaktad›r. Bireyin ilgi ve yetenekleri ile iﬂin gerektirdi¤i özellikler aras›ndaki uyum, bireyin iﬂe karﬂ› motivasyonunda ve iﬂdeki baﬂar›s›nda da etkili olan
faktördür. Meslek seçiminin isabetli olmas› bireyin kendi ilgi ve yetenekleri ile
iﬂin gerektirdi¤i nitelikleri tan›mas› ile
mümkündür. Bireyin ilgi ve yeteneklerinin belirginleﬂmesi için zorunlu e¤itim
süresi uzat›lmakta, bireye kazand›r›lan
e¤itsel yaﬂant› zenginleﬂtirilmekte, programlarda seçmeli derslere yer verilmekte, rehberlik hizmetleri güçlendirilmekte ve yayg›nlaﬂt›r›lmaktad›r.
Ülkemizde mesleki yönlendirme, ilkö¤retimin ikinci devresinde (6-8 s›n›flar)
baﬂlamakla birlikte, bu dönemde uygulanan e¤itim programlar› mesleki yönlendirme yönünden yeterli de¤ildir.
Rehberlik hizmetleri de bireye isabetli
meslek seçimi yapmas› yönünden yetersiz kalmaktad›r.
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Mesleki e¤itimin geliﬂtirilmesi ve bu
okullara gidecek ö¤rencilerin bilinçli bir
ﬂekilde seçim yapabilmeleri için mesleki
rehberlik ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri geliﬂtirilmelidir.
‹ﬂgücü arz› ile iﬂgücü talebi aras›ndaki
niteliksel uyuﬂmazl›k devam etmektedir.
Mesleki ve teknik e¤itim kurumlar›n›n
etkinli¤i, yetiﬂtirdi¤i becerili ve teknik iﬂgücünün, 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 geliﬂmelere göre de¤iﬂmektedir. Bu nedenle iﬂgücü piyasas› iﬂgücü talebinin sürekli ve
düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir.
‹ﬂgücü piyasas› teriminden yaln›zca Ülkemiz iﬂgücü piyasas› anlaﬂ›lmamal›d›r.
‹ﬂgücü piyasas› analizinde AB, bölgemiz
ve dünya iﬂgücü piyasas›ndaki geliﬂmelerin de dikkate al›nmas› gerekmektedir.
Örgün ve yayg›n mesleki ve teknik e¤itim kurumlar›nda uygulanan e¤itim
programlar›, bu programlarla yetiﬂtirilen
becerili ve teknik iﬂgücü ile iﬂgücü piyasas›n›n ihtiyaçlar› aras›nda nitelik ve nicelik yönünden bir uyum görülmemekÇERÇEVE

Yaﬂam boyu e¤itim kapsam›nda yetiﬂkin e¤itimine önem verilmeli ve AB ülkelerinde oldu¤u gibi çeﬂitli teﬂvik unsurlar› 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 gönüllü kuruluﬂlar›n etkin kat›l›m› sa¤lanmal›d›r. Beceri e¤itimi ve iﬂ deneyimlerinin önce meslek kurslar›nda, sonra
da yak›n iﬂbirli¤i ile iﬂletmelerde kazand›r›lmas› esas al›nmal›d›r. Bu koordinasyon sonucunda gerçekleﬂen e¤itim
ve istihdam ba¤lant›s› yasal olarak da
kurulmal›d›r.
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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.
Ça¤daﬂ dünyada, ortaö¤retim sistemi
“genel” ve “mesleki teknik e¤itim” ﬂeklinde düzenlenmiﬂ, bunun yaklaﬂ›k olarak % 30 unu genel lise, % 70 ni de mesleki 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” kalifiye ara eleman ihtiyac›n› karﬂ›lama imkân› 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 elemanlarla kaliteli üretim ve geliﬂme kaydetmiﬂler, baz› istisnalar hariç, insanlar
kendilerine uygun iﬂ bulmuﬂlar, o ülkeler de geliﬂmiﬂlerdir.
Fakat Ülkemizde durum aksinedir. ‹lk
bak›ﬂta bizde de ortaö¤retim, “genel” ve
“mesleki teknik e¤itim” format›nda düAral›k 2005

zenlenmiﬂse de, yanl›ﬂ ve eksik uygula- Önce ﬂunu arz edeyim ki, çok önemli bir
malardan dolay›, ça¤daﬂ dünyadaki haks›zl›k ve sorun olan üniversiteye gioranlar›n tersi bizde gerçekleﬂmiﬂtir. Za- riﬂ sistemimizdeki kat say› sorunu muten % 30-35 civar›nda olan mesleki teknik e¤itim, hem kurumsal Meslek Yüksekokullar›nda uygulanan
olarak, hem de ö¤renci baz›nda,
sanayi ve hizmet sektörlerini esas programlar, “E¤itimde Program Geliﬂalarak de¤il, genel lisede imiﬂler tirme” tekni¤ine göre sürekli geliﬂtirigibi, çeﬂitli fakülteleri hedefleyerek e¤itim ö¤retim yapmaktad›r- lip dinamik ve ça¤daﬂ tutulmal›d›r. Üllar. Böylece, o okullarda okuyan kemizdeki meslekî teknik e¤itimin, soö¤renciler sanayi, hizmet ve biliﬂim sektörlerinin ihtiyaçlar›na gö- runlar›na gerçekçi, ça¤daﬂ, bilimsel ve
re haz›rlanmak yerine, üniversite uygulanabilir çözümler üretmek için, ilve fakültelere yönelmenin gayretine düﬂüyorlar. Bu ise, hem mesle- gili taraflar› ortak bir platformda bir
ki teknik e¤itimi felç etmekte, araya getirecek olan bir Milli E¤itim
hem genel liseleri bo¤makta, hem
üniversite ve fakülteleri iﬂlevsiz ﬁuras›’n›n toplanmas›na ihtiyaç var.
hale getirmekte, hem de sanayi,
hizmet ve biliﬂim sektörlerini at›l›m ya- hakkak çözümlenmelidir. Bu ﬂartt›r. Fapamaz duruma sokmaktad›r. Bu kaos kat sadece bu sorun çözümlense de çöortam›nda milyonlarca gencimiz heba zümlenmese de, mesleki teknik e¤itimiolup gitmekte ve di¤er s›k›nt›lar günden mizin sorunlar› devam edecektir. Çünkü
güne artmaktad›r. Pek çok etkili ve yet- sorunun asl› orada de¤il, baﬂka alanlarkili insan da bu durumu, büyük ölçüde, dad›r. O da, “mesleki teknik e¤itimin caüniversiteye giriﬂ sistemimizdeki kat sa- zip hale getirilememesinde” yatmaktay› sorununa ba¤lamaktad›r.
d›r. Daha önce de belirtildi¤i gibi, ça¤ÇERÇEVE
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daﬂ dünya ortaö¤retimin % 30 unu genel lise, % 70 ni de mesleki teknik e¤itimi oluﬂturacak ﬂekilde ayarlamay›, ancak o alanlar› cazip hale getirerek sa¤lam›ﬂt›r. Tabiidir ki bunu yapmak kolay olmam›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› hammaddenin 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 ulaﬂmaktan 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 kullanmaktan geçer.
Geliﬂme ve ilerlemenin temel unsurlar›
diyebilece¤imiz bu ö¤elerden, personel
altyap›s› ö¤esinin, bunun içinde de “kalifiye ara eleman”›n elde edilmesi, geliﬂtirilerek ça¤daﬂ ve dinamik tutulmas›,
baﬂlayan ama bitmeyen, uzun ve yorucu
bir e¤itim sürecini gerektirmektedir.
Bunun için ülkeler önce, geliﬂme ve ilerleme için, di¤erlerinin yan›nda bu temel
ö¤enin “olmazsa olmazl›¤›n›” kabul etmeli, sonra bunun eksikli¤ini sürekli
hissetmeli ve var olan bu eksikli¤i gider122

mek için bitmeyen bir çaba içerisinde
olmal›d›rlar. Sonra kuramdan uygulamaya kadar, çok ciddi teoriler, projeler ve
uygulama teknikleri geliﬂtirmek ve bunlar› sürekli ça¤daﬂ tutmak zorunda olduklar›n› hiç unutmamal›d›rlar. Bunlar›n yan›nda çok ciddi bir finansman deste¤i ile bu eksikli¤in giderilebilece¤ini,
dolay›s›yla her kademedeki mesleki teknik e¤itime ciddi desteklerin verilmesi
gerekti¤ini de bilmek ﬂartt›r.
Bu çerçeveden Ülkemize bakt›¤›m›zda,
uzun zamandan beri, e¤itim sistemimizin, 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 teknik e¤itim sistemimizdir. Bilhassa Ülkemizde mesleki teknik e¤itimle, e¤itim
sistemimizin bütününün düzelmesi ve
mesleki teknik e¤itimle, kalk›nma ve geliﬂmemizin gerçekleﬂmesi aras›nda do¤rudan ve karﬂ›l›kl› iliﬂkiler vard›r. Bunlardan birisinin sorunlar› çözülürse, di¤erleri de bundan olumlu olarak etkilenecektir.
Kanaatime göre, reform niteli¤inde yap›lacak baz› çal›ﬂmalarla, kalifiye ara eleman yetiﬂtiren mesleki teknik liseler ve
meslek yüksekokullar› kuvvetlendirilir
ve cazip hale getirilirlerse, ça¤daﬂ dünyada oldu¤u gibi, bizde de ortaö¤retimde, genel ve mesleki teknik liseler aç›ÇERÇEVE

s›ndan taﬂlar yerine oturur; üniversite ve
fakülteler iﬂlevlerini yerine getirir; sanayi, hizmet ve biliﬂim sektörleri at›l›m
yapma¤a baﬂlar; insan›m›z rahatlar ve
Ülkemiz kalk›nma yoluna girer. Söz konusu reform niteli¤indeki bu çal›ﬂma,
a- Mesleki teknik lise ve meslek yüksekokullar› alanlar›ndaki program geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n›;
b- Ö¤retmen yetiﬂtirme ve sanayi, hizmet ve biliﬂim sektörlerindeki hizmet-içi
e¤itimlerle onlar›n derinleﬂmesini sa¤lama çal›ﬂmalar›n›;
c- Genel olarak mesleki teknik liselerin
ve meslek yüksekokullar›n›n ö¤rencilerinin, e¤itim sürecinde ve sonras›nda
dikkatlerini sanayi, hizmet ve biliﬂim
sektörlerine çevirme ve oralarda hem
geleceklerini arama, hem de derinleﬂecekleri yer olarak oralar› görmelerini
sa¤lama çal›ﬂmalar›n›;
d- Sanayi, hizmet ve biliﬂim sektörlerinde kendini yetiﬂtirmiﬂ, deneyimli yöneticilerin, hem bilgi ve becerilerinden yararlanmak, hem de oralar›n, bu okullardan beklentilerini ilk elden almak amac›yla ders vermelerini sa¤lama çal›ﬂmalar›n›;
e- Mesleki teknik liselerin, ve meslek
yüksekokullar›n›n sanayi, hizmet ve biliﬂim sektörleri ile program, ders ve pratiklerde antlaﬂma sa¤lama çal›ﬂmalar›n›;
f- Yine mesleki teknik liselerin, ders
araç-gereçleriyle, atölyelerinin ça¤daﬂlaﬂt›r›labilmesini sa¤lama çal›ﬂmalar›n›;
g- Ve meslek yüksekokullar›n›n ö¤renci
ve mezunlar›n›n özlük haklar›n› iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n› kapsamal›d›r.
Elinizdeki bu çal›ﬂman›n amac›, çal›ﬂan
düz iﬂçiyle, nezaret ve kontrol eden teknik kadro aras›nda yer alan ve bir örgün
e¤itim program› sonucunda mesleki formasyon edinmiﬂ bulunan personel anlam›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 sistemAral›k 2005
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lerine özgü sorunlar›n› saptamak ve çözüm önerileri üretme¤e çal›ﬂmakt›r. Bu
çerçevede ele al›nacak ilk sorun, mesleki teknik e¤itime ne zaman baﬂlamak gerekti¤i hususudur. Bize göre mesleki
teknik e¤itim, ilkö¤retimde ﬂu çal›ﬂmalarla baﬂlamal›d›r:

I- ‹lk Ö¤retim Döneminde
Genel ve Mesleki Teknik
E¤itim:
Ö¤retim kademelerinin her birinden geçiﬂte, iﬂ ve mesleklere yönelik okul seçimi yapmak zorunlulu¤u ortaya ç›kar. Bu
seçim, ö¤rencinin ve yak›n çevresinin
hem çocuk ve gencin özellikleri hakk›nda, hem de iﬂ ve meslekler hakk›nda bilgi ve görgülerinin geliﬂtirilmesini zorunlu k›lmaktad›r. Bunun yo¤un bir ﬂekilde
yaﬂand›¤› dönem, ilkö¤retim okullar›n›n
bitirildi¤i dönemdir. Bu aç›dan, ilkö¤retim 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 kabiliyetlerinin, bunlar içerisinde de baﬂat/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 dönemdir. Bu dönemde ö¤rencilerin, önceden 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/bask›n olanlar›n›n belirlenmesi son derece
önemlidir. Bu görev, okullardaki rehberlik servisleri ve ö¤retmenlerindir.
B- Ülkemizdeki ana meslek alanlar›n›,
onlar›n e¤itim imkânlar›n›, mesleki teknik ö¤retim programlar›n›, bugün ve gelecekte 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
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bir alan›n gerektirdi¤i mesleki teknik
e¤itimi vermek de¤il, aksine, tüm meslek alanlar›nda geçerli olan genel meslek kültür ö¤elerini, bir bütünlük içerisinde tan›tarak; ö¤rencileri, meslekleri
bilen, tan›yan ve onlara bilinçli olarak
yönelen insanlar durumuna getirmek olmal›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 yönelece¤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 kabiliyetlerine göre hayata haz›rlanm›ﬂ,
kendisinin ve toplumun mutlulu¤una
katk›da bulunacak bir meslek sahibi olmuﬂ, yap›c›, üretici ve verimli kiﬂiler olarak yetiﬂtirmektir. Bu amac›n gerçekleﬂme derecesi, söz konusu okullar›n sorunlar›n›n gerçekçi olarak saptan›p, çözümlerinin de ça¤a uygun yöntem ve
yaklaﬂ›mlarla üretilme derecesine ba¤l›d›r. ﬁimdi biz bunu yapma¤a gayret edece¤iz. Önce mesleki teknik e¤itimin soÇERÇEVE

runlar›n›, inceleyelim.
‹lk Sorun, genel ve mesleki teknik e¤itime karﬂ› toplumumuzun de¤er yarg›lar›n›n kar›ﬂ›k (netleﬂmemiﬂ) olmas›d›r.
Çünkü bu alan ve bu alanda düzenlenmiﬂ olan e¤itim sistemi kar›ﬂ›kt›r. Dolay›s›yla insanlar hem meslek liselerine
yöneliyorlar, hem de iyi bir “ara elemen”
olmay›, o alanda derinleﬂmeyi, veya yükselmeyi 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 insanlar›m›z› mutsuz etmekte, hem toplumsal ihtiyaçlar›n yetesiye karﬂ›lanmas›n› engellemekte, hem de e¤itim sistemimizi, fonksiyonlar›n› yerine getiremez
duruma düﬂürmektedir.
‹kincisi, mesleki teknik e¤itimde, ciddi
anlamda yaﬂanan planlama sorunudur.
Ülkemizde bugüne kadar, mesleki teknik e¤itimin planlanmas›na esas teﬂkil
edecek insan gücü ihtiyaçlar› ile ilgili veriler elde edilememiﬂtir. Bu durum,
mesleki teknik e¤itimin yeniden düzenlenmesinde, geliﬂtirilmesinde ve mezunlar›n›n istihdam›nda önemli sorunlara neden olmaktad›r.
Üçüncüsü, bu okullardaki bina ve tesislerin yetersiz oluﬂudur.
Dördüncü sorun, mesleki teknik e¤i123
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tim mezununa ihtiyaç duyuldu¤u ve gelecekte ne kadar ihtiyaç duyulaca¤›, ileriye yönelik projeksiyonlarla k›sa zamanda belirlenmeli, belirlenecek bu
veriler ›ﬂ›¤›nda da mesleki teknik e¤itimin bugünü ve gelece¤i planlanmal›d›r.

tim okullar›nda uygulanan e¤itim programlar›n›n ça¤›m›za uygun olmamas›d›r.
Ülkemiz e¤itiminin genelinde oldu¤u gibi, bu okullar›n programlar› hem kuram
a¤›rl›kl›d›r, hem de sanayi ve hizmet
sektörüne de¤il, genel lise e¤itimine dönüktür.
Beﬂinci sorun, Okullar›m›zda finansman 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 olmas›,
Sekizincisi, Ders araç-gereçlerinin yetersizli¤i sorununun yaﬂanmas›,
Dokuzuncu sorun, Mezunlar›n istihdam sorunu yaﬂamalar›,
Onuncusu, Mezunlar›n›n yüksekö¤retime geçiﬂ sorunu yaﬂanmalar›d›r.
Bütün bu sorunlar, y›llardan beri, Ülkemizdeki mesleki teknik e¤itimin önünde duran ve onun geliﬂmesini engelleyen önemli faktörlerdir. Bunlar çözülmeden mesleki teknik e¤itimimizin geliﬂmesi mümkün de¤ildir. Peki bu sorunlar nas›l çözülür, ﬂimdi onlar› inceleyelim.
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B-Ortaö¤retimde
Mesleki Teknik E¤itimin
Sorunlar›na Yönelik
Çözüm önerileri:
Birinci öneri: Ülkemizde mesleki teknik 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 geliﬂtirilmelidir. Bize göre bu sebepler ve yap›lmas› 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 unsurlar›ndan birisi olan mesleki teknik e¤itimi ve mezunlar›n› yeniden tan›mlamak,
bu alanda ciddi çal›ﬂma ve yat›r›mlar yaparak onlar› birer cazibe merkezi haline getirmek gerekir.
‹kinci öneri: Ülkemizde mesleki teknik 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-

ÇERÇEVE

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 liselerde “e¤itimde program geliﬂtirme”
çal›ﬂmalar› baﬂlat›larak, bu okullar›n
programlar›, ö¤rencilerine, sanayi, hizmet ve biliﬂim alanlar›nda hem bugünün, hem de yar›n›n geliﬂen ihtiyaçlar›na cevap verecek temel bilgileri, kazand›racak programlar haline getirilmelidir. Bunun için de mesleki teknik e¤itim okullar›n›n üst düzey yetkilileri, sanayi, hizmet ve biliﬂim sektörlerinin
temsilcileri ve e¤itim bilimciler belli
aral›klarla bir araya gelerek program
geliﬂtirme çal›ﬂmalar›n› koordine etmelidirler.
Beﬂinci öneri: Mesleki teknik e¤itimin finansman›na, hem kamu bütçesinden daha çok pay ayr›lmal›, hem de
özel sektörün, mesleki teknik e¤itim
alan›nda da okullaﬂma yoluyla hizmet
vermesi teﬂvik edilmelidir. Buna ek olarak, Ülkenin sanayi bölgelerinde endüstri meslek liseleri ve teknik liseler,
endüstri ve sanayi sektörünün temsilcilerine; turizm bölgelerinde, turizm
meslek liseleri, bu alandaki sektör temsilcilerine; tar›m›n yo¤un oldu¤u alanlarda, ziraat meslek liseleri de o alandaki sektör temsilcilerine devredilmelidir.
Bu sektörler, söz konusu okullarda, Bakanl›k kontrolünde e¤itim ö¤retim yaparak kendi kadrolar›n› yetiﬂtirsinler.
Aral›k 2005
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Ayr›ca, bu hizmetten yararlanan sendika, oda, kiﬂi, kamu ve özel sektör kuruluﬂlar›n›n katk› yapmalar› sa¤lanmal›d›r. Nitekim Avrupa’da, sendikalar, ilgili iﬂletmeler, sanayi ve ticaret odalar› ile
yerel yönetimler, mesleki teknik e¤itimin finansman›na, büyük oranda katk›da bulunmaktad›rlar.

vermenin asgari koﬂuludur.
Dokuzurcu öneri: Mesleki teknik lise
mezunlar›, kendi alanlar›nda veya uygun bir alanda iﬂ bulamamaktad›rlar- ki
buralara yönelimin, az oluﬂunun önemli bir sebebi de budur. Bunun karﬂ›l›kl›
iki sebebi vard›r. Birincisi, okullar›m›z›n mezunlar›, iﬂ hayat›n›n beklentileri-

Alt›nc› öneri: Mesleki teknik
liseler, sanayi, hizmet ve biliﬂim
alanlar›na ö¤renci yetiﬂtiren
okullar; sanayi, hizmet ve biliﬂim kuruluﬂlar› da, bu okullar›n
yetiﬂtirdi¤i insanlara iﬂ veren
kurumlard›r. Dolay›s›yla bu
okullara yönelik olarak al›nacak
bütün kararlar› okul yöneticileri, e¤itim bilimciler, sanayi, hizmet ve biliﬂim kuruluﬂlar›n›n
temsilcileri birlikte vermelidirler.
Yedinci öneri: Mesleki teknik
e¤itimde belirlenmiﬂ olan hedeflere ulaﬂ›lmas›, yeter say›da
ve iyi yetiﬂmiﬂ ö¤retmenlerle
mümkün olacakt›r. Bunun için,
hem bu okullar›n ihtiyaç duyulan alanlar›na iyi ö¤retmen yetiﬂtirilmeli, hem de ö¤retmenlerin, sanayi, hizmet ve biliﬂim alanlar›ndaki bilgi ve tecrübelerinin 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 sistemi içinde dan›ﬂman, ö¤retmen, yönetici 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¤lanmas› ve kullan›ma haz›r hale getirilmesi
önemli ﬂartlardan birisidir. Ayr›ca bu
husus, bir ülkede mesleki teknik e¤itim
Aral›k 2005

ni karﬂ›layam›yorlar; ikincisi de, Ülkemizdeki sanayi, hizmet ve biliﬂim sektörleri, “kalifiye ara eleman” aray›ﬂ›nda
pek istekli görünmemektedirler. Öyle
ise, mesleki teknik lise üst kademe yöneticilerinin, sanayi, hizmet ve biliﬂim
sektörünün istek, beklenti ve ihtiyaçlar›na dönük programlar uygulamas› gerekti¤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, mesleki teknik lise mezunlar› daha rahat iﬂ
bulmaya, sanayi, hizmet ve biliﬂim kuruluﬂlar› da geliﬂme ve kalk›nmaya baﬂlayacaklard›r.
Onuncu öneri: Ülkemizde mesleki
teknik lise mezunlar› yüksekö¤retime
ÇERÇEVE

geçiﬂ sorunu yaﬂamaktad›rlar. Esasen
mesleki teknik e¤itimde genel amaç,
“kalifiye ara eleman” yetiﬂtirmektir. Do¤al olan›, bunlar›n ortaö¤retimi bitirdikten sonra, derinleﬂmek ve geliﬂmek
için “kendi alanlar›nda” yüksekö¤retime yönelmeleridir. Bunun için, 1- Meslek yüksek okullar› aﬂa¤›da belirtece¤imiz ﬂekilde, her yönden cazip hale getirilerek, 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 fakültelerin say›lar› ve nitelikleri yeniden 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 bölümünü bitirenlerin ayn› alandaki
mühendislik fakülteleriyle;
imam hatip lisesini bitirenlerin
sosyoloji, felsefe ve edebiyat;
ticaret lisesi mezunlar›n›n iﬂletme fakülteleriyle iliﬂkilendirilmeleri gibi konular üzerinde,
yeniden ve objektif olarak çal›ﬂ›lmal›d›r.
Burada ﬂu hususlar›n da alt›n› çizmek
gerekmektedir: Önce insanlar, seçtikleri alan› bilerek ve isteyerek seçmeli ve
onu sevmelidirler. Bunun için yukar›da
belirtti¤imiz, ilkö¤retim döneminde yap›lmas› gerekenlerin ne kadar önemli
oldu¤u bir defa daha ortaya ç›kmaktad›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¤layamayan veya baﬂka alanlarda gözü olan
insanlar da, ﬂartlar›n› yerine getirdikleri
takdirde, rahatl›kla baﬂka bir alana, yatay ve dikey geçiﬂ yöntemleriyle yönelme imkân›na sahip olabilmelidirler, yani önlerine engel konulmamal›d›r.
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oralarda da ciddi anlamda istihdam yakalama imkân›na kavuﬂabiliriz.
Gerçekleﬂmesine kesin gözüyle bak›lan
yukar›daki beklentiler nedeniyle, önümüzdeki y›llarda kalifiye ara elemana daha çok ihtiyaç duyulaca¤› aç›kt›r. ‹ﬂte bu
beklentiden hareketle, meslek yüksekokullar›n›n önemi çok daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.

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 meslek yüksekokullar›, yeni bir kapasite
oluﬂturarak hem lisans programlar›n›n
önündeki y›¤›lmalar› önlemek, hem artan yüksekö¤renim talebini karﬂ›layarak
e¤itim imkânlar›n› geniﬂletmek; hem Ülkemizin tar›m, ticaret, sanayi, hizmet ve
biliﬂim alanlar›n›n de¤iﬂen ve geliﬂen ihtiyaçlar›na cevap verecek kalifiye ara eleman ihtiyac›n› karﬂ›lamak, hem de toplumsal geliﬂmeyi yayg›nlaﬂt›rmak üzere
kurulmuﬂlard›r. Ça¤daﬂ dünyada meslek
yüksekokullar›n› bitirme oran› %52’, biz126

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, biliﬂim ve di¤er hizmet alanlar›ndaki yat›r›mlar›n kapasitesini art›r›p ciddi istihdam 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
ÇERÇEVE

B- Meslek Yüksek Okullar›n›n
Sorunlar›:
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›, 20042005 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 anlamda ciddi geliﬂmeler sa¤lanm›ﬂt›r. Fakat bu rakamlar›n gösterdi¤i okul, program, ö¤retim eleman› ve ö¤renci say›lar›ndaki göreceli art›ﬂa karﬂ›l›k, meslek
yüksekokullar›n›n günümüzde pek çok
sorunu vard›r. Önce bu okullar›n fonksiyonlar› anlaﬂ›l›p, ça¤daﬂ dünyadaki gibi,
bir cazibe merkezi haline getirilememiﬂtir. 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 karﬂ›l›k iyi durumda olanlar da mevcuttur.
Onun için bu okullar ele al›narak yeniden tan›mlanmal›, sorunlar› çözülerek,
toplumsal cazibe alan› haline getirilmelidir. Bu sorunlar:
1- Ülkemizde meslek yüksekokullar›na
yöneliﬂ ve ilgi, ça¤daﬂ dünyadaki önlisans okullar›na yöneliﬂ ve ilgi gibi sa¤l›kl› de¤ildir. Okulun bileﬂenlerinde dahi
ciddi bir isteksizlik ve ilgisizlik söz konusudur.
2- Genel olarak bu okullar, üniversite
yönetimleri taraf›ndan kampus alan› d›ﬂ›nda tutuluyor. Bu durum ise, meslek
Aral›k 2005
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yüksekokullar›na “üniversite”nin bir bölümü denmesini, ö¤rencilerinin de “üniversite havas›”n› soluyup, onu yaﬂayarak
geliﬂmelerini engelliyor
3- YÖK ve üniversite yönetimlerinin,
meslek yüksekokullar›na, bak›ﬂ› ve onlar› alg›lay›ﬂ›nda sorunlar vard›r.
4- Meslek Yüksekokulu e¤itiminde
okul, bina, atölye, laboratuar, ders araçgereç ve iç donan›m›yla ilgili sorunlar
had safhadad›r.
5- Ö¤retim eleman› temini, bunlar›n nicelik ve nitelik sorunlar› yaﬂanmaktad›r.
6- Okul ve ders programlar›n›n ça¤daﬂ
beklenti ve ihtiyaçlar› karﬂ›lamas› ve dinamik tutulmas› çok önemli bir sorundur.
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›lmam›ﬂt›r.
9- S›ralanan sorunlar›n, bugüne kadar,
popülist ve k›sa dönemli politik at›l›mlarla çözülece¤i san›lan yaklaﬂ›mlar›n ortaya 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 sektör yöneticisi ve bütün kesimleriyle toplumumuz, meslek yüksekokullar›n› yeniden tan›mlayarak ona bak›ﬂ›n› de¤iﬂtirmeli, 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, bizim Ülkemize de çok yararl› hizmetler
verebilecek birer e¤itim modelidir.
2- Meslek yüksekokulu e¤itiminin, çok
önemli iﬂlevleri olan bir üniversite e¤itimi oldu¤u dikkate al›narak, bu okullar›n, üniversite kampüsleri içerisine al›nAral›k 2005

maya çal›ﬂ›lmas›, en az›ndan teorik derslerin üniversite kampus alan› içerisinde,
pratiklerin ise, o ders araç ve gereçlerinin bulundu¤u ortaö¤retim kurumlar›ndan birisinde yap›lmas› gerekir. Unutulmamal›d›r ki, 1952-74 y›llar› aras›nda faaliyet gösteren tekniker ve yüksek tekniker okullar›, ortaö¤retim düzeyindeki
mesleki teknik okullar›n ortam› içerisinde kurulduklar› ve “üniversite” kavram›ndan yoksun kald›klar› için, iﬂlevlerini
yerine getiremeyip kapanm›ﬂlard›r.
3- Y.Ö.K’te meslek yüksekokullar› ile ilgili bir koordinasyon birimi kurulmal›d›r. Bu birimin görevi, araﬂt›rmalarla bu
okullar›n sorunlar›n› saptamak, çözümlerine yard›mc› olmak, geliﬂmelerini sa¤lay›c› tedbirler almak, e¤itim ö¤retim faaliyetlerinde birlik, beraberlik sa¤lamak,
standart belirlemek, bunlar› bilimsel ölçütlerle denetlemek olmal›d›r. Bünyesinde 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, hizmet ve ticaret bölgelerinde veya bu bölgelere 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 faaliyetlerini, ilgili ortaö¤retim kurumlar›na
ba¤l› mesleki teknik liselerin binalar›nda
ÇERÇEVE

gerçekleﬂtirmektedir. Bu uygulama, 2.
maddedeki düﬂüncelerimiz sakl› tutulmak kayd›yla, kaynaklar›n etkin kullan›m› ve k›sa dönemde alt yap› problemlerinin hafifletilmesi bak›m›ndan olumlu
say›labilir. Ancak bu iﬂbirli¤ine o üniversitenin de, okulun fiziksel donan›m›,
araç-gereçleri, laboratuar ve atölye malzemelerinin 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 boyutlar›n› ö¤renciye anlatacak olan ö¤retim üyelerinden, o alandaki bilimsel çal›ﬂmalar›yla yeterlili¤ini kan›tlam›ﬂ, o
mesle¤in teori ve prati¤ini içselleﬂtirip
onu yeniden üreterek ö¤renciye aktaracak ö¤retim görevlilerinden ve o mesle¤in yönelece¤i iﬂ kolunun inceliklerini
bilen, oralarda uzun y›llar yöneticilik
yapm›ﬂ, yüksekokul mezunu, profesyonel yöneticilerden oluﬂmal› ve bunlar bir
denge içerisinde dersleri vermelidirler.
7- Bu okullara, ﬂu anda geçerli olan, yaln›z mesleki teknik lise mezunlar›n›n
al›nmas› uygulamas› ve ö¤rencilerin dikey geçiﬂ yapma haklar› aynen devam
etmelidir.
8- Meslek yüksekokullar›nda uygulanan
programlar yerel, ulusal ve evrensel bilgi ve becerileri harmanlayarak ö¤rencilerine aktaracak, onlar› ça¤›n beklenti ve
ihtiyaçlar›na cevap verecek zenginlikte
127

dosya E⁄‹T‹M / Meslekî Teknik E¤itim, Sorunlar› ve Çözüm Önerileri

programlar olmal›d›r. Bu programlar,
“E¤itimde Program Geliﬂtirme” tekni¤ine 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 mezunu ile üniversite mezunu aras›nda bir
noktadan de¤erlendirilip iﬂe baﬂlat›lmal›d›rlar.
10- Askerlik, lise mezunlar›na göre bu
okul mezunlar› için 1/3 oran›nda azalt›lmal›d›r.
11- Bu okul mezunlar›ndan, kendi alan›nda iﬂ yeri açma ve geliﬂtirme çal›ﬂmas› yapanlara destek olmak maksad›yla
devlet, düﬂük maliyetli “iﬂletme” kredisi
vermelidir.
12- Meslek Yüksekokulu mezunlar›n›
çal›ﬂt›ran özel sektör kurumlar›na, mezun 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 en128

gelleyen pek çok temel sorun vard›r.
Mesleki teknik liseler ve meslek yüksekokullar›n›n bugünkü sosyo-ekonomik statülerinin de aç›kça gösterdi¤i gibi, bu sorunlar›n çözümlenemeyiﬂinden dolay›,
ça¤daﬂ dünyan›n aksine, bizde mesleki
teknik e¤itime ra¤bet azalmakta, en az›ndan artmamaktad›r. Buna paralel olarak
da, her gün artan hizmet, sanayi ve biliﬂim sektörlerindeki kalifiye ara eleman
ihtiyac› karﬂ›lanamamakta, dolay›s›yla
hem bu alanlarda kalite, arzu edilen noktaya taﬂ›namamakta, hem de iﬂsizlik oran› h›zla artmaktad›r. Üniversite önünde
ciddi y›¤›lmalar yaﬂanmakta; ortaö¤retim
sistemi, görevini hakk›yla yapamamakta;
bütün bunlar›n sonucu olarak ta huzursuzluk dalgalar› her gün biraz daha yükselmektedir. Bu sorunlar belli oldu¤u gibi, çözümleri de bilinmektedir. Önemli
olan, ilgili kuruluﬂlar›n bu sorunlara ve
onlar›n çözümlerine yo¤unlaﬂ›p, yo¤unlaﬂamamalar›d›r.
Söz konusu sorunlar›n çözümüne etki
edecek taraflar vard›r. Bunlar:
1- Meslek yüksekokullar›n›n yap›land›r›lmas›, yerlerinin tespiti, program ve pratiklerinin düzenlenmesi, ö¤retim elemanlar›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
ÇERÇEVE

pratikleri üzerinde, Ülkemizdeki sanayi
ve hizmet sektörlerinin beklenti ve ihtiyaçlar›n› göz önüne alarak yeni düzenlemeler 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 Bakanl›¤›,
3- ‹kinci ve üçüncü maddedeki sebeplere 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 çözümler üretecek olan e¤itim bilimcilerdir.
Ülkemizdeki mesleki teknik e¤itimin, yukar›da sayd›¤›m›z sorunlar›na gerçekçi,
ça¤daﬂ, bilimsel ve uygulanabilir çözümler üretmek için, isimlerini and›¤›m›z taraflar›, bir platformda bir araya getirecek
olan bir M‹LL‹ E⁄‹T‹M ﬁURASI’n›n toplanmas›na ihtiyaç oldu¤u kanaatindeyim.
Toplanmas›na acil ihtiyaç olan bu Milli
E¤itim ﬁuras›, zaman bask›s› alt›nda olmamal›d›r, ama zaman kayb›na da tahammülü yoktur. Gerekli bilimsel, teknolojik
ve uzman kadro alt yap›s› haz›rland›ktan
hemen sonra toplan›p (2006 kas›m ay›nda olabilir), yukar›da saptanan fonksiyonunu yerine getirmelidir.
ﬁunu unutmamak gerekir ki, Ülkemizde
mesleki teknik e¤itimle, e¤itim sistemimizin bütününün düzelmesi ve mesleki
teknik e¤itimle, kalk›nma ve geliﬂmemizin gerçekleﬂmesi aras›nda do¤rudan ve
karﬂ›l›kl› iliﬂkiler vard›r. Mesleki teknik
e¤itimin sorunlar› çözülürse, genel e¤itimimiz ile kalk›nma ve geliﬂmemiz bundan, çok büyük oranda olumlu olarak etkilenecektir.
Aral›k 2005
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‹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.”
MÜS‹AD Sektör Kurullar› Baﬂkan› Mehmet Akif Özyurt, meslek lisesi ç›k›ﬂl› bir
iﬂadam›. Maçka Teknik Lisesi’nden
sonra meslekî tahsiline devam ederek,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i’ni bitirmiﬂ. Onunla da yetinmeyip, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde yüksek teknolojiler ve robotik
sistemler konusunda master e¤itimi alm›ﬂ. Böylesine sa¤lam meslekî bir altyap›ya sahip olunca, meslekî

Mehmet Akif Özyurt
MÜS‹AD Sektör Kurullar› Baﬂkan›
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ve sektörel geliﬂmeyi kendine misyon
edinmiﬂ.
MÜS‹AD Sektör Kurullar› Baﬂkanl›¤› yan›nda ‹TO Meclis Üyeli¤i görevini de yürüten Mehmet Akif Özyurt, bulundu¤u
her ortamda ve yakalad›¤› her f›rsatta bu
misyonunun gere¤ini yerine getiriyor.
‹ﬂte bu kapsamdan olmak üzere geçti¤imiz dönemde, mezunu oldu¤u Maçka
Teknik Okullar› binas›n›n müze yap›m›
amac›yla ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nce al›nmak istemesini ganimet bilerek yine misyonu do¤rultusunda
bir ad›m atarak Milli E¤itim Bakan›’na bir mektup yazd›. Mektubunda, okulunun al›nmas›n› al›ﬂageldik ﬂekilde protesto etmek
yerine, meslekî e¤itimin içinde
bulundu¤u durumu gözler önüne serdi ve meslekî e¤itime yönelik önerilerini s›ralad›. ‹mam
Hatipleri bitirmek ad›na asl›nda
Teknik E¤itimin bitirildi¤ini vurgulayan Özyurt’un konuyla ilgili mektubunun genele ﬂamil k›sm›n›
önemine binaen dikkatinize sunuyoruz:
“Say›n Bakan›m,
Babas›, Menderes Döneminde aç›lan (Gece) Teknik Okullarda yetiﬂen ve
ÇERÇEVE

(di¤er iki kardeﬂi ile birlikte) Maçka Teknik Okullar›’ndan mezun olan bir vatandaﬂ olarak, Teknik E¤itimimizin bu günkü durumundan fazlas› ile muzdarip oldu¤umu belirtmek istiyorum.
Ben, Maçka Teknik Lisesi, Elektronik
Bölümü Mezunuyum. O dönemlerde
(1980’ler) okulumuza s›nav ile, en yüksek puanla, ö¤renci al›n›yordu ve piyasada ‘Maçka Mezunu’ olmak bir ayr›cal›kt›.
Ne yaz›k ki bu gün, ‹mam Hatipleri bitirmek ad›na asl›nda Teknik E¤itim bitirilmiﬂ durumdad›r. Mevcut E¤itim sistemimiz ise, maalesef, mesle¤ini bilimsel temellere dayal› olarak ö¤renmiﬂ Teknik
ve Meslek Lisesi Mezunlar› yetiﬂtirmek
yerine, hiçbir mesleki bilgisi bulunmayan Düz Lise Mezunlar› üretecek ﬂekilde
tasarlanm›ﬂt›r. Bu durum ise, hiçbir mesleki bilgisi olmayan genç, fakat verimsiz,
bir büyük kitlenin do¤mas›na yol açm›ﬂt›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 olmuﬂtur. Çocuklar›m›z, aileleri taraf›ndan, üniversiteye giremez korkusu ile
bu okullara yollanmamakta, zaten üniversiteyi kazanamayaca¤› düﬂünülen çocuklar ise, ‘Bari bir meslek sahibi olsun’
mant›¤› ile, s›nav ile girme ﬂart› da kald›r›ld›¤› için, bu okullara yazd›r›lmakta ve
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Ziylan’dan Gençlere
Meslekî E¤itim
PERAKENDE sektöründe Flo, Polaris
Shop, Kinetix Shop ma¤azalar›yla faaliyetg österen Ziylan Grubu, tezgahtar (sat›ﬂ temsilcisi) yetiﬂtirmek için Mesleki E¤itim Projesi baﬂlatt›. ‘Ö¤renci Sat›ﬂ Dan›ﬂmanl›¤› Program›’ ile ihtiyaç duydu¤u yetiﬂmiﬂ 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› gerekiyor. 19 yaﬂ›n› tamamlam›ﬂ bay adaylarda
ise askerlik görevini tamamlam›ﬂ olma
ﬂart› aran›yor. Adaylar programa, ön mülakat, 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 deneyimi kazanma imkan› buluyorlar. ‹ﬂletme, kalite, sat›ﬂ teknikleri, ayakkab›, ma¤azac›l›k gibi dersleri kapsayan program
üç y›l sürüyor. Üç y›l süresince ayn› zamanda Ziylan Grup ma¤azalar›nda deneyim kazanacak ö¤renciler sosyal güvence
ile birlikte ücret ve sosyal yard›mlardan
da faydalan›yor. Ç›rakl›k Program›n› tamamlayan ö¤rencilerden Mesleki Belge
almaya hak kazananlar Ma¤aza ﬁefi, Müdür Yard›mc›s› gibi pozisyonlara terfi etme imkan› buluyor.
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mezun olabilenlerden maalesef birço¤u
da okuduklar› mesle¤i yapmamaktad›r.
Bu durum, hem milli servetin ve zaman›n heba olmas›na sebep olmakta, hem
de imalat ile u¤raﬂan bütün sektörlerinin s›k›nt›s›n› derinden hissetti¤i ara
eleman sorununun da h›zla artmas›na
neden olmaktad›r. Tak›m tezgah› üretimi yapt›¤›m›z firmam›zda da, ﬂu anda,
günümüzün teknolojik gereksinimlerine uygun yetiﬂmiﬂ ara elemana olan ihtiyac›m›z, en büyük sorunumuz durumundad›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, Robotik Sistemler (Ben de bu konuda lisans
- master e¤itimi ald›m), Mikro / Nano
Teknolojiler, Yenilenebilir Temiz Enerji Sistemleri (Hidrojen - Rüzgar vs) gibi
konulara yönelmektedir. ‹talya, Almanya 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 maksimum verimle kullan›lmas›n›, kalite
kontrol sisteminin do¤ru çal›ﬂabilmesini, uluslararas› sat›ﬂlarda yerinde montaj - yerinde e¤itim hizmetlerinin verilÇERÇEVE

mesini sa¤lad›klar›n› görürüz. Dolay›s›
ile, Teknik E¤itimimiz, yeniden bir yap›lanma sürecine sokulmal› ve günümüzün Teknolojik taleplerine uygun
ﬂartlarda e¤itilmiﬂ ara eleman yetiﬂtirilmelidir. Bu de¤iﬂim gerçekleﬂtirilemedi¤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›ﬂamamaktad›rlar (Ayn› durum üniversitelerimizde de mevcuttur). Teknik E¤itimimiz yeniden yap›land›r›l›r ise ancak,
Meslek Lisesi mezunlar›m›z, aranan nitelikli eleman haline getirilebilir ve bu
okullar›m›z tekrar eski cazibelerine kavuﬂarak, üniversite kap›lar›ndaki y›¤›lmalar 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 artt›r›larak, gençlerimizin yurt d›ﬂ›nda oldu¤u gibi, %65’inin mesleki e¤itim veren okullarda, % 35’inin ise normal liselerde e¤itim almas› sa¤lanmal›d›r. Aksi
taktirde, Teknoloji Üreten insanlar yetiﬂtirmez isek, ne yaz›k ki, ciddi manada “Teknoloji Müzesi” haline gelen bir
ülke olaca¤›z.
Sayg›lar›mla arz ederim.”
Aral›k 2005
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‘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, iﬂ hayat›na
at›larak akademik çal›ﬂmalar›n› piyasa
prati¤i ile sentezleyen ender ﬂahsiyetlerden birisi. ﬁirketi Teknobil’le, Bilgi Teknolojileri (BT) sektöründe faaliyet gösteren Davut Kavrano¤lu’nun söyledikleri bu aç›dan büyük önem arzediyor. Ayn› zamanda MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri
Sektör Kurulu Baﬂkan› olan Doç. Dr. Davut Kavrano¤lu, günümüzde en önemli

ve stratejik alan haline gelen, ‘BT’yi, Türkiye gibi geri kalm›ﬂ ülkeler için, ‘Biricik
Kalk›nma F›rsat›’ olarak de¤erlendiriyor.
Davut Kavrano¤lu, “Türkiye’nin bu konuda çok yüksek bir potansiyeli vard›r
ve bu potansiyel ‘Krona’ ve ‘Bor’ madenlerine atfedilen önemden çok daha fazlad›r. E¤er biz teknoloji geliﬂtirmezsek,
bizdeki Krona veya Bor madeni çak›l taﬂ› fiyat›na bizden al›n›r ve bize 1,000 kat›
fiyatla mamul olarak
geri döner ve biz hay›fland›¤›m›zla kal›r›z”
uyar›s›nda bulunuyor.
Çözüm olarak da BT
e¤itimiyle insan kayna¤›m›z›n nitelikli hale getirilmesini öneriyor. Kavrano¤lu’na,
konuyla ilgili merak
ettiklerimizi sorduk;

Doç. Dr. Davut Kavrano¤lu
MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Baﬂkan›
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Her y›l binlerce insan üniversite kap›lar›na y›¤›l›rken,
mezun olan milyonlarcas› da vas›fs›z iﬂgücü olarak iﬂsizler ordusuna kat›l›yor. Buna karﬂ›l›k özellikle biliﬂim
ÇERÇEVE

sektöründe aranan nitelikte iﬂgücü
bulunam›yor. Bu çeliﬂkiyi ortadan
kald›rmak için neler yap›labilir?
Öncelikle sektörün ismi ile ilgili bir düzeltme yapmak isterim. Sektörün ismi
“Bilgi Teknolojileri (BT)” sektörüdür.
“Bilgi Teknolojileri”, elektronik sistemler (buna bilgisayarlar ve her türlü haberleﬂme cihaz› da dahildir), bu elektronik sistemlerde çal›ﬂan yaz›l›mlar, bu
elektronik sistemlerin birbiriyle haberleﬂmesini 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 maalesef yayg›n olarak yaﬂanan bir problemdir. Ülkemizde bütün okullara “Biliﬂim 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 var›lmas› için büyük bir gayret göstermektedir. Bu hedeflere var›lmas› nihayetinde belli say›da bilgisayar ve ilgili malzemenin sat›n al›nmas› ve Internet ba¤lant›s› sa¤lanmas› için gerekli yat›r›m›n ya131
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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 vadede maalesef çok olumlu bir öngörüde
bulunam›yorum. Acaba Milli E¤itim de
görevli kadrodan ne kadar› bilgisayar
kullanmas›n› biliyor? Bilgisayar› kullanarak faydal› bir iﬂ yapabilecek e¤itime sahip? Korkar›m ki al›nan malzeme büyük
ölçüde hiç kullan›lmadan oldu¤u yerde
eskiyecek veya sadece çocuklar›n “bilgisayar oyunu oynamas›na” yarayan oyuncaklar olacaklard›r. Bütün bu olumsuzluklara ra¤men yap›lan bu yat›r›m en
az›ndan Türkiye’nin her taraf›ndaki ö¤renci ve ö¤retmenlerin Bilgi Teknolojileri 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 parças› olarak her okula bir Bilgi Teknolojileri ö¤retmeni/rehberi atanabilse, kurulacak bu s›n›flar ve yap›lan yat›r›m sadece 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 ülkemizin e¤itim ve her sahada gerekli
fayday› sa¤layabilmemiz için bu konuda
mesleki e¤itimin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ﬂart132

t›r. Bunun sonucunda iﬂ gücünü e¤itecek ö¤retmen/rehberler yetiﬂecektir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, ülkemizde
bilgisayar okur-yazarl›¤›n› art›rmak için önümüzdeki y›ldan itibaren bilgisayar sertifikas› olmayan
ve bilgisayar bilmeyen ö¤retmen
aday›n›n müracaat›n› kabul etmeyece¤ini aç›klad›. Teknolojiyi iyi
kullanan olmak yan›nda, ülkemizin teknolojiyi üreten de olmas› neler yapmak gerekir?
Sorunuz uzun uzad›ya cevap vermeyi
hak eder bir stratejik öneme sahip. K›saca cevap vermeye çal›ﬂay›m.
Burada k›saca genel olarak Bilgi Teknolojilerinin önemi, konumland›r›lmas› ve
Türkiye’nin Bilgi Teknolojileri için cömertçe para harcayan konumdan bir an
önce Bilgi Teknolojileri geliﬂtiren, üreten, kullanan ve ihraç eden bir konuma
gelmesi için at›lmas› gerekli görülen
ad›mlara k›saca de¤inece¤im.
Günümüz Türkiye’sinde öncelikli hedef, 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 ülkelerin ekonomik olarak çok güçlü olduklar› görülmektedir. Bu ekonomik
güçleri ise var olan bol miktardaki tabii
kaynaklar›n› hayata geçirme yoluyla olmaktan çok; çok iyi e¤itilmiﬂ bir nüfusa
sahip olmak (bunu oluﬂturmak ve muÇERÇEVE

hafaza etmek), teknoloji ve marka geliﬂtirmek, bu konuda öncü olmak ve ileri
teknoloji ile üretti¤i “bilgi”’ye dayal›
ürün ve hizmetlerini çok yüksek bir getiri ile dünyaya satmaktan geçmektedir.
Yaklaﬂ›k 150 senedir devam eden süreçte söz konusu olan teknolojiler ve ilgili
ürün ve hizmetler (onlarca y›llarla ifade
edilebilen) de¤iﬂik dönemlerde de¤iﬂmekle birlikte genel “trend” hiç de¤iﬂmemektedir. ﬁöyle ki, geliﬂmiﬂ ülkeler
“bilgi” yani yeni teknolojiler geliﬂtirmekte; ve di¤erleri tabii kaynaklar›n› ve insan kaynaklar›n› son derece ucuz fiyatlarla bu yeni “ürün” ve “hizmetleri” sat›n
almak için vermektedirler. Bir örnek
vermemiz gerekirse, bir geliﬂmiﬂ veritaban› yaz›l›m› (üretim maliyeti 1$ civar›nda olan) sat›n almak için bizim gibi geliﬂmemiﬂ ülkelerin, 4,000 ila 10,000 varil
ham petrolü ç›kart›p gemiye yüklemesi
gerekmektedir veya Karadeniz’deki f›nd›k üreticisinin 60,000 ila 100,000 KG
f›nd›¤› en kaliteli ﬂekilde üretip bir gemiye 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. Mesela, tekstil iﬂ kolu günümüzde bir “modern köle ticareti” iﬂ koluna dönüﬂmüﬂtür. Tekstilde kullan›lan en geliﬂmiﬂ makine ve di¤er teknolojiler Almanya’da,
‹talya’da, Japonya’da üretilir; Türkiye’deki, Pakistan’daki, Bangladeﬂ’teki,
Çin’deki, ..., tekstil iﬂverenleri çok yüksek bedeller ödeyerek (asl›nda bu bedelleri teﬂvik ad› alt›nda o devletlerin
hükümetleri ve dolay›s›yla halk› ödemektedir) bu makine ve teknolojileri sat›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 katarlar ve kendi pazarlar›n›n yan›nda o mamulleri üreten pazarlara ald›klar›n›n 10
Aral›k 2005
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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, ordu 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 kullanamayaca¤› da ﬂarta ba¤lanm›ﬂ olan...) sahip
oldu¤u ile övünür ve onlar› milli günlerde gururla dünyaya teﬂhir ederler. Bu gibi iﬂkollar›nda herkesin girdisi aﬂa¤› yukar› ayn›d›r (ayn› makineler, dünya pazar›nda fiyat› dibe vurmuﬂ pamuk, iplik,...), 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 yaﬂanmaya devam edilmektedir. Türkiye’nin köklü ve büyük gruplar› “teknoloji”’ye yat›r›m yapm›ﬂ ve bu konuda herkes taraf›ndan takdir toplam›ﬂlard›. Ne
yapm›ﬂt› bu gruplardan birisi?, daha büyük baﬂka gruplar cesaret edememiﬂken, o 300 Milyon Dolar bir yat›r›m yapm›ﬂ ve GSM (ﬂu anda dünyadaki en geliﬂmiﬂ sahalardan birisine) iﬂine girmiﬂti
ve 4-5 sene içinde 10 Milyonu aﬂk›n aboneye ulaﬂm›ﬂ ve borsadaki de¤eri 30 Milyar Dolar›n üstüne ç›km›ﬂt›. Hisseleri ‹stanbul ve New York borsalar›nda sat›ﬂa
ç›kart›lm›ﬂ ve kap›ﬂ›lm›ﬂt›. Ama daha
sonra kriz baﬂlad›¤›nda bu kocaman balon 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 teknoloji geliﬂtirmeye kaynak ay›rmad›lar. Bütün stratejileri GSM konusunda ç›kan
bütün ürün ve hizmetleri en yüksek fiyatla, mümkün oldu¤u kadar yüksek
miktarlarda ve mümkün oldu¤u kadar
Aral›k 2005

çabuk olarak Türk pazar›na sunmaktan
ibaret idi. Teknoloji geliﬂtirmeye gelince, “biz kim, öyle boyumuzdan büyük iﬂlere 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 gelirlerinin ufak da olsa bir k›sm›n› düzenli 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 ülkelerin ve halklar›n kaderi olmak zorunda de¤ildir. Bu duruma son vermek, globalizm aleyhinde sövüp saymak veya
gösteri yapmakla da olmaz. Bu problemin çözümü, geri kalm›ﬂ ülkelerin iyi
yöneticiler taraf›ndan do¤ru bir vizyon
ile yönlendirilmeleri ile mümkündür.
Yak›n geçmiﬂ olarak adland›rabilece¤imiz 60 ve 70’li y›llarda, dünyada kalk›nm›ﬂl›k, a¤›r sanayi ve ilgili teknolojilerle
ölçülüyordu. O y›llarda birçok geri kalm›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 seviyede baﬂar› ile sonuçlanamad›. Bir ülkenin uçak sanayi, a¤›r sanayi gibi sahalarda dünyada lider ülkelerin aras›na kaÇERÇEVE

t›lmas›, çok yüksek miktarda yat›r›m,
çok uzun y›llar süren bilgi edinme/biriktirme süreci gerektirmekteydi. Mesela,
Türkiye’nin bir Airbus veya Boeing kalitesinde uçak “geliﬂtirecek” seviyeye gelmesinin 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 Türkiye, Hindistan’da oldu¤u gibi biliﬂimde bir s›çrama yapabilir mi, bu
konudaki vizyon ne olmal›?
3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa birli¤i
Türkiye ile kat›l›m müzakerelerine resmen baﬂlam›ﬂ bulunmaktad›r ve bu müzakerelerin ilk dosyas›n›n “Bilim teknoloji- 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 konuda karﬂ›l›kl› ba¤lay›c› sonuçlara var›lacakt›r. Bu görüﬂmelerde do¤ru vizyonun oturtulmas› ve do¤ru ad›mlar›n at›lmas› son derece önemlidir.
Geçti¤imiz 15-20 sene içinde hat›r› say›l›r ﬂekilde dünyada ekonomik önemi artan ve günümüzde en önemli ve stratejik alan haline gelen “Bilgi Teknolojileri”
bizim ülkemiz gibi geri kalm›ﬂ ülkeler
için çok önemli ve tarihi bir f›rsat sunmaktad›r. “Bilgi Teknolojileri” olarak bi133
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zim tan›mlad›¤›m›z ﬂey, elektronik sistemler (ki buna bilgisayarlar da dahildir), bu elektronik sistemlerde çal›ﬂan
yaz›l›mlar, bu elektronik sistemlerin birbiriyle haberleﬂmesini sa¤layan sistemlerin (Internet, vs.) tümüne verilen isimdir. Bu isimlendirme konusunda ülkemizde genel bir yanl›ﬂ gözlenmekte ve
sadece yaz›l›m öne ç›kar›lmaktad›r. Gerçekte ise teknolojik olarak öne ç›kma
ancak özgün elektronik sistemler ve onlarda çal›ﬂan yaz›l›mlar ile söz konusudur. Bu sahada geliﬂmiﬂ ülkelerin, Hindistan vs. gibi ülkeleri daha çok yaz›l›m
için onlar›n ucuzu beyin gücünden faydalanmak için bir kaynak olarak kullanmaktad›r. Kanaatimizce, bu da çarp›k bir
geliﬂmedir. Yaz›l›m mühendisleri çok
büyük bir (elektronik) sistemin gerektirdi¤i yaz›l›m›n bir k›sm›n› kendilerine
verilen iﬂ tan›m›na göre yapmakta ve fakat iﬂin tümü hakk›nda bilgi sahibi olamamaktad›r. Bu a¤ac› görmek ile orman› görmek aras›ndaki fark gibidir. Bilgi
Teknolojilerinde, tekstilde oldu¤u gibi
ucuz iﬂ gücünü geliﬂmiﬂ ülkelere sunma
“ötesinde” bir ﬂeyler baﬂarmak için Hindistan yaklaﬂ›m›n›n ötesinde, fason üretimden ziyade veya en az›ndan onunla
birlikte, yeni “fikir” ve “çözümler” düﬂünüp bunlar› bir bütün olarak geliﬂtirmemiz 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 gerekmemektedir. Bu konuda en önemli kaynak yetiﬂmiﬂ, genç insan potansiyelidir.
Bir di¤er önemli unsur da bu konunun
stratejik önemini kavram›ﬂ yönetimlerin
insan kaynaklar›n› ve yerli/yabanc› sermayeyi uygun bir ﬂekilde bu sahaya yöneltmesi ve teﬂvik etmesidir. Bu öyle bir
sahad›r ki, ak›ll›, iyi e¤itim görmüﬂ, kendine güvenen ve kendini güven içinde
hisseden 3-4 tane mühendis bir araya
gelip, dünyada baﬂka hiçbir kimsenin
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düﬂünmedi¤i bir çözümü hayal edebilirler, hayallerini hayata geçirebilirler, kendilerine ve ülkelerine çok büyük gelir
kazand›rabilirler ve bunlar›n hepsini de
3, 5, 10 sene gibi çok k›sa sürelerde gerçekleﬂtirebilirler. Türkiye’nin bu konuda çok yüksek bir potansiyeli vard›r ve
bu potansiyel “Krona” ve “Bor” madenlerine atfedilen önemden çok daha fazlad›r. E¤er biz teknoloji geliﬂtirmezsek,
bizdeki Krona veya Bor madeni çak›l taﬂ› fiyat›na bizden al›n›r ve bize 1,000 kat› fiyatla mamul olarak geri döner ve biz
hay›fland›¤›m›zla kal›r›z.
Yap›lmas› Gerekenler
Maalesef ülkemizde yak›n geçmiﬂe kadar bu konu ile ilgili olarak hiçbir hat›r›
say›l›r ad›m atmad›¤›n› gözlemlemek
üzüntü vericidir. Say›n baﬂbakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an liderli¤indeki ﬂimdiki hükümet ise bu konuda baz› önemli ad›mlar atmaktad›r. Türkiye bu konuda 10-20 y›l› heba etmiﬂ bulunmaktad›r
ve ümit ediyorum ki ﬂimdiki hükümetimiz bu konuda gereken ad›mlar› tereddütsüz olarak atacak, bu biricik kalk›nma 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 sonuna kadar açmal›d›r. Özel olarak at›lmas›nda fayda mülahaza edilen baz›
ad›mlar ﬂöyle s›ralanabilir:
1- Teﬂvik olarak devlet hiçbir ﬂekilde yat›r›mc›ya para ödemesi yapmamal›, sadece yat›r›mlar›n önündeki engelleri
kald›rmal›, vergi, SSK ve di¤er adlar alt›nda al›nan ödemeler konusunda yük
yüklememe yöntemini tercih etmelidir.
ÇERÇEVE

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 teknoloji 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 üniversiteye dönüﬂtürülmeli ve özel sektör ile
haks›z rekabetine son verilmelidir. Ayn›
ﬂekilde, Aselsan, Mikes, Tei, Tai, OYAK,
vs... gibi ﬂirketler özelleﬂtirilmelidir. ﬁirketlere 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 gerçekleﬂtirilirler. ﬁirketler bu yolla elde ettikleri gelirleri di¤er sahalardaki araﬂt›rma/geliﬂtirme masraflar›n› da finanse etmek için kullan›rlar. Silahl› kuvvetlerin
ihtiyaç duydu¤u teknolojiler, öncelikli
olarak teknoloji geliﬂtiren özel Türk ﬂirketlerinden talep edilmelidir. Bu konuda ﬂirketlere %100 yerli ve “güvenlik soruﬂturmas›ndan geçmiﬂ” mühendis çal›ﬂt›rma ﬂartlar› getirilebilir. Devlet bu
deste¤i, mesela, Bay›nd›rl›k bakanl›¤›
üzerinden Türkiye’nin inﬂaat iﬂi ile iﬂtigal 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),... gerekli 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
Aral›k 2005
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bilgilendirme kampanyas› ﬂeklinde izah
edilmelidir.
5- Öncelikli olarak baz› “baﬂar› hikayeleri” oluﬂturulmal›d›r ve bu hikayelerin
oluﬂturulmas› için cesur ad›mlar at›lmal›d›r.
6- Offset programlar› (yurt d›ﬂ›ndan yap›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 ﬂirketlerden vergi ve SSK yükü kald›r›lmal›
ve bu ﬂirketlerin kendi özel sa¤l›k sigortas› ve sosyal ﬂartlar› oluﬂturmas› sa¤lanmal›d›r (unutulmamal›d›r ki, bilgi teknolojisi üreten bir ﬂirkette çal›ﬂan bir mühendis, 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›rsa, bu durumun herhangi bir vergi kayb›na sebep olmayaca¤› aç›kt›r. Bu sektörde
çal›ﬂan ve yüksek gelir elde eden insanlar›n yapt›¤› harcamalarda ödedi¤i
KDV’den dolayl› olarak vergi geliri art›ﬂ›na sebep olacakt›r.
8- Bilgi Teknolojileri’nin ne oldu¤u, hangi ﬂirketlerin Bilgi Teknolojisi geliﬂtiren
ﬂirket oldu¤unun k›staslar› aç›kça tan›mlanmal›d›r. Burada konulacak k›staslardan 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 konuda 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 ortak yürütecekleri Ar-Ge projelerine yönAral›k 2005

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 gelmeye teﬂvik edilmelidir. Bu konuda geç
kalm›ﬂl›¤›m›z› telafi edecek ﬂekilde, yat›r›mlar›n Hindistan yerine Türkiye’ye yönelmesini cazip hale getirmemiz gerekir.
Bu konuda hükümetimiz son derece cesurca 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 bütün 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›rmakta faydal› olacakt›r.
Ülkemizde bilhassa son büyük ekonomik krizden sonra ortaya ç›kan yetiﬂmiﬂ
insan birikimini kaybetme olgusuna son
verilmesi, yukar›da yazd›klar›m›z ve benzeri ad›mlar›n bir an önce at›lmas› ile
mümkün olaca¤›na inan›yorum. Yetiﬂmiﬂ
insan gücümüzün bir an önce ekonomimize katk›da bulunacak hale getirilmesi
ve yurt d›ﬂ›na göç eden de¤erli Bilgi Teknolojileri teknisyenlerimizi tekrar geri
kazanmam›z hayati öneme sahiptir.
MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri Sektör
Kurulu Baﬂkan› olarak biliﬂim kültürünün KOB‹’lere yay›lmas› konusunda neler yap›yorsunuz ve gelecekle ilgili hedefleriniz neler?
MÜS‹AD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu olarak, yukar›da izah etti¤im anlay›ﬂa
ÇERÇEVE

paralel bir gayret ve oluﬂumu ortaya koymay› amaçl›yoruz. Sektörümüzün günübirlik problemleri ile de mümkün oldu¤u
kadar ilgilenmenin yan›nda ana enerjimizi Türkiye’de sektörün do¤ru bir stratejik
do¤rultuya yönlendirilebilmesi için at›lmas› gereken ad›mlara yo¤unlaﬂt›rd›k.
Bu kapsamda, yukar›da izah etti¤im anlay›ﬂ çerçevesinde gerekli ad›mlar›n pratik
olarak gerçekleﬂtirilmesi için çal›ﬂmaktay›z. Bu konuda MÜS‹AD yönetim kurulunun 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 teknolojileri Sektörünün h›zl› bir ﬂekilde geliﬂmeye baﬂlayaca¤›n› beklemekteyiz.
Bizler MÜS‹AD olarak bu sahada da aktif
ve do¤ru yola yönlendirici bir rol üstlenmeye devam edece¤iz. Bilhassa baﬂlam›ﬂ
bulunan Avrupa Birili¤i kat›l›m müzakerelerinde ilk fas›l olarak Araﬂt›rma Geliﬂtirme konusunda yukar›da izah etti¤imiz
vizyona uygun olarak Türkiye’de sektörü
geliﬂtirici ad›mlar›n at›lmas›na uygun olarak 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 bunun 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›nmas›na azami katk›da bulunmakt›r.
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E¤itimle Geliﬂmeye
Malezya Örne¤i
Dr. ﬁeref O¤uz

Dr. ﬁeref O¤uz, Milliyet Gazetesi Ekonomi
Servisi Müdürü oldu¤u dönemde Bilgi Teknolojileri (BT) konusunu ›srarla vurgulamas›yla dikkatleri çekti. Konuyu Türkiye gündemine 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 öncülü¤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 kalmamas›n›, onu üretmesi gerekti¤ini söylüyor. Bu konuda Malezya’y› ve onun efsanevi
baﬂbakan› Mahattir Muhammed’i örnek gösteriyor. “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 kazanamayan bir ülke noktas›nda. Katma de¤er üretemedi¤inden dünyan›n hamall›¤›n› yap›yor”
tespitinde bulunan ﬁeref O¤uz’la, e¤itimle
ekonomik geliﬂme aras›ndaki iliﬂkiyi konuﬂtuk.
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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.
Mevcut e¤itim sistemini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Türkiye’deki e¤itim sistemi, di¤er pek çok
ulusta oldu¤u gibi sanayi toplumunun ihtiyaçlar›na göre ve sanayi toplumunun ihtiyaç duydu¤u insanlar› yetiﬂtirmek üzere tasarlanm›ﬂ
bir e¤itim sitemidir. ﬁimdiki e¤itim sistemine
en büyük eleﬂtiriyi ezber konusunda getiriyoruz. Ezber konusu, iﬂe yarar bir konuydu eskiden. ‹nsanlar, ezberleri olmazsa hayat› alg›layamazd›. 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› ezberlemezseniz, yürümez. Sorun burada, bir gencin e¤itim süreci içerisinde hayat›n›n geri kalan k›sm›n› yürütebilece¤i bilginin, yani ezberlemesi gereken bilgi miktar›n›n artmas›ndan
kaynakland›. Miktar art›nca, artan içeri¤i çocuklara ezberletme imkân›n› kaybettik. ‹htiyaçlar geniﬂledi, baﬂ edilmesi gereken bilgi
miktar› artt›. S›k›nt›, bizim yöntemlerimizin
hâlâ ezber kazand›rma yöntemlerinde kalmas›ndan kaynaklan›yor.
Ekonomik geliﬂmeyle e¤itim aras›ndaki
iliﬂki nedir?
1300’lü y›llarda yaﬂam›ﬂ bir bilgin olan El Cezeri der ki, ‘Hayata geçirilmemiﬂ her bilgi,
do¤ruyla yanl›ﬂ aras›nda bir yerdedir.’ Verdi¤iÇERÇEVE

niz e¤itimin bir amac› olmas› laz›m. Öbür türlü 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 tar›m toplumunda sözel kültür çerçevesinde
atadan gelen ve sosyal genlerden gelen bir
e¤itim vard›. E¤itimsiz hiçbir ﬂey yok. Ve o çerçevede baﬂedece¤in bilgi miktar› s›n›rl› oldu¤undan dolay› bizim ﬂimdi modern tan›m› içerisinde okuma-yazma bilmek, belirli bilim dallar›nda bilgi sahibi olmak anlam›nda olmasa
dahi yine de hayatta kalmak için ö¤renmek
zorundas›n ve üretmek için ayakta kalmak zorundas›n. ﬁimdi; yeni zenginlik alanlar› oluﬂtu,
yeni iﬂler aç›ld›, teknoloji de ekonominin aras›na çok fazla girdi ve daha karmaﬂ›k hale geldi. Böyle olunca yeni süreçler ortaya ç›kt› ve
bunlarla baﬂ edebilmek için nitelikli insan gücüne ihtiyaç ortaya ç›kt›. Sanayiye bakt›¤›m›z
zaman bugün Türkiye’nin en büyük s›k›nt›lar›ndan bir tanesi, nitelikli insan gücüdür. Makine bir yere kadar. Neticede yine insan var.
‹nsan becerisi, insan›n katma de¤eri söz konusu. Makine ona hükmedecek olan insanla de¤er kazan›r. Baﬂka bir anlam› yoktur. O aptal
makine orada durur. ‹stedi¤i kadar ileri teknoloji olsun orada, ister kendin yap, ister ithal et
farketmiyor. ﬁöyle bir örnek vereyim size. E¤iAral›k 2005
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time çok daha fazla kaynak ay›rm›ﬂ ülkelerle
e¤itime daha az kaynak ay›rm›ﬂ ülkeler aras›nda bir k›yaslama yapabiliriz. Buna göre bir saatlik çal›ﬂmayla bir insan›n milli gelire katk›s›
Amerika’da 40 dolar, Avrupa’da 29 dolar, Türkiye’de ise bu 4 dolar seviyesinde. S›k›nt› buradan 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›yla e¤itimin nitelik fark›d›r, nicelik de¤il.
Türkiye’nin e¤itim ile ilgili bir
vizyonu var. Siz bu vizyonu yeterli buluyor musunuz? Sizin bak›ﬂ
aç›n›zdan e¤itime yeni bir vizyon kazand›r›lmak istense bu nas›l olurdu?
Mizah olarak dilimize dolanm›ﬂ olmas›n› da
seviyorum, “E¤itim ﬂart” diye. Herkesin dilinde. Her iktidar›n elinde de e¤itimi daha ileriye taﬂ›mak için yürümeyen bir plan vard›r.
Herkesin e¤itim derdi var. Türkiye’nin en büyük sektörü e¤itimdir. ‹nan›lmaz paralar gidiyor. Özel üniversiteler, özel okullar, dersHaneler vesaire. Demek ki insanlar e¤itime para
harcaman›n ihtiyac›n› hissediyorlar. Fakat bu
belirli bir vizyona oturtulmas› noktas›na taﬂ›nd›¤› zaman elimizde di¤er önceliklerin çok
önüne geçmeyen, t›pk› Malezya örne¤inde oldu¤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 üçte birini iki ﬂeye harcad›: Ulaﬂt›rma ve haberleﬂme. Ve enflasyonun patlamas›na sebep oldu. Çok büyük bedel ödedik bunun için. Üstelik aç kald›k di¤er alanlarda. Bugün Türkiye,
dünyan›n nitelikli en büyük 13’üncü operatörüne sahip, etraf›ndakilerden ve hatta baz› Avrupa ülkelerinden çok daha iyi bir iletiﬂim altyap›s›n› kurmas›n›n sebebi budur.
Bu e¤itim öyle enteresan bir ﬂey ki, kavak a¤aAral›k 2005

Fabrika Kafalara ‹htiyaç Var
Sizin de önemli destek verenler
aras›nda oldu¤unuz Bilgisayar
Destekli E¤itim konusunda Türkiye’yi nerede görüyorsunuz?
Türkiye genellikle makine obur bir toplum. Teknolojiyi çabuk kullan›yor. Hiç
kimse, ‘Bilgiye eriﬂemiyorum’ diye bir
s›k›nt›da de¤il asl›nda. Bugün art›k bilgisayar fiyatlar›, cep telefonlar›yla eﬂit
hale gelmeye baﬂlad›. Yak›n gelecekte,
önümüzdeki 5 y›l içerisinde 100 dolarl›k bilgisayarlar olacak. Bilgiye eriﬂim
problemi kalmayacak Türkiye’de. Allah’a ﬂükür, ‹nternet eriﬂimimiz var ve
bilgisayarlar herkesin alabilece¤i noktaya taﬂ›n›yor.
Bilgisayar Destekli E¤itim (BDE) noktas›ndaki s›k›nt› ﬂu: Ben eskiden Emin
Oktay’›n tarihini üçüncü hamur ka¤›ttan okurdum, ﬂimdi sanal hamur ka¤›ttan okuyorum. Ben eskiden midyenin
organlar›n› üçüncü hamur ka¤›ttan
okurdum. ﬁimdi bunu beyaz ekrandan
okuyorum. Bu de¤il. E¤itim o aletle bilgiye ulaﬂt›r›r ve sana zaman kazand›r›r.
Ama senin yerine asla düﬂünmüyor. Çocuklar›n hepsi kopya-yap›ﬂt›r çocuklar›
oldular. ﬁimdi bilgisayar destekli e¤itimde ald›¤›m cevaplar ayn›d›r. Üzerine

ÇERÇEVE

hiçbir entelektüel birikim ya da bir sanc› 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 sokars›n. Eski e¤itim sistemimizin özü de budur. ‹nsanlar›n kafas›na ezberle bir ﬂey
sokmak.
• Antrepo Kafa: Kulaktan, gözden girer, a¤›zdan ç›kar. Hiçbir iﬂleme tabi tutulmaz. T›pk› antrepoda mallar al›n›r ithal edilir. Sonra yavaﬂ yavaﬂ götürülür.
ﬁu andaki BDE ile biz antrepo kafalar
yaratt›k.
• Fabrika Kafa: Ald›klar›n› kullanacak, iﬂleyecek, ondan baﬂka bir ﬂey yapacak, dönüﬂtürecek, iﬂe yarar k›lacak
ve öyle aktaracak. ‹ﬂte bizim ihtiyaç
duydu¤umuz kafa bu. Bu sayede, ﬂimdiki hatal› kullan›m›, kopya-yap›ﬂt›r sisteminin iﬂe yaramad›¤›n› fark edece¤iz.
K›sacas›, bilgisayar destekli e¤itim, antrepo kafaya de¤il, fabrika kafaya hizmet
edecek.
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c› iﬂi de¤il bu. Ç›nar a¤ac› iﬂi, yani uzun soluklu bir iﬂ. ‹yi bir sistem seçeceksin. Seçtikten
sonra ›srarla onda kalacaks›n ve üzerinden en
az bir nesil geçecek. Optimali, Dünya Bankas›’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.

Malezya, Çin’i E¤itimle
Durdurdu
Bilindi¤i gibi Malezya, 1970 ve
1980’lerde elektronik ürünlerin yo¤un
olarak üretildi¤i Penang adas›ndaki yat›r›mlar›, “Düﬂük iﬂçilik maliyetleri” yüzünden Çin’e kapt›rm›ﬂt›. ﬁu anda ülkemizin 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 standartlar›nda kaliteli e¤itim” hedefiyle yürütülen ve sonuç itibariyle Malezya’y› küresel bir güç haline getiren bu politikalar›n mimar›, ülkenin efsanevi baﬂbakan›
Dr. Mahattir Muhammed idi. 22 y›l baﬂbakanl›k kariyeri bulunan Dr. Mahattir
Muhammed, 1981’de baﬂbakan olduktan sonra etnik kavgalarla çalkalanan
ülkesini h›zla kaos ortam›ndan ç›karm›ﬂ ve 22 y›l süren baﬂbakanl›¤› döneminde Malezya’y› Uzakdo¤u’nun parlayan y›ld›z› yapmay› baﬂarm›ﬂt›. Mahattir, MÜS‹AD’›n ev sahipli¤i yapt›¤› IBF
Forumu için geçen y›l Türkiye’ye gelmiﬂti.
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Türkiye e¤itim sistemine
öneriniz nedir?
Türkiye ekonomideki rekabet avantaj›n› yaratabilmek için e¤itimini olmazsa olmaz noktada
öncelemeli. Bir örnek vermek istiyorum bununla 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 baﬂbakan vard›. Silikon Vadisi benzeri yüksek teknoloji vadisi kurmak için, ki bugün teknopark diye 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›nday›z. Ama baﬂka bir ﬂey daha yap›yor. Oradaki yüksek teknoloji co¤rafyas›n›n ihtiyaç duyaca¤› insanlar› yetiﬂtirmek kayd›yla sadece e¤itim 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 kazanam›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 kazanamayan bir ülke noktas›nda. Katma de¤er
üretemedi¤inden dünyan›n hamall›¤›n› yap›ÇERÇEVE

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. Zaten 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 karatahtalar› internetle de¤iﬂtirmekti. Bu rüyayla
yaﬂad›m. ﬁimdi bu oldu, ‹stanbul’da bilgisayars›z okul kalmad›. Anadolu’da da yavaﬂ yavaﬂ
oluyor. O dönemde biz teknolojiyi getirip verece¤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›nda insanlar. Hardware’e, ekrana, monitöre, bitlere 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 anda. Bunun motoru ve en büyük kilit noktas› bana göre ö¤retmen. Türkiye e¤itimini, e¤iticilerini yeniden tasarlayarak çözebilecek.
Mevcut yaklaﬂ›m, olan bütün dünyan›n bilgilerini 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 müdürü, 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 diploma veriyoruz. Halbuki onun ihtiyaç duydu¤u
ﬂey art›k bereci. Beceri kazand›rma odakl› e¤itim olmad›¤› sürece ister özel olsun, ister devlet okulu olsun hiçbir ﬂekilde durum de¤iﬂmiyor. O yüzden çocu¤un o sorusuna cevap haz›rlayabilmek için baﬂlayaca¤›m›z nokta bence
e¤itici nesli yeniden tasarlamakla baﬂlamal›,
ö¤rencileri de¤il.
Aral›k 2005
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Rekabet ‹çin Tasar›m
Tasar›m ‹çin de E¤itim...
Ali ﬁimﬂek

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 Üniversitesi’nde baﬂlayan Tasar›m Kültürü E¤itimi’nin, BSF Akademi’de de verilmeye baﬂlanmas› gelecek ad›na sevindirici bir durum.

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), 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. Ülke-

Aral›k 2005

mizde yeterli olmasa da bu alanda ilk
ad›mlar›n at›l›yor olmas› gelecek ad›na
sevindirici. ‹lk olarak Bilgi Üniversitesi’nde baﬂlayan Tasar›m Kültürü E¤itimi, BSF Akademi’de de verilmeye baﬂland›. Her iki kurumdaki programda da
ö¤retim üyeli¤i yapan Ali ﬁimﬂek’e merak edilenleri sorduk;

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 oldu¤u kadar, tasar›m› insan yaﬂam›n›n
bir parças› haline getirecek tasar›m yöneticilerine de ihtiyaç var. Tasar›m; dil,
söylem ve imaj yoluyla anlam›n üretimi
demektir.

Tasar›m ve tasar›m kültürü
konusunda k›saca neler
söylenebilir sizce?
Tasar›m›n son yirmi senede önemi git-

Küreselleﬂmeyle birlikte rekabet h›z
kazand›, bunun sonucunda tasar›m alan›nda da bir sürü de¤iﬂiklikler yaﬂand›.
Küreselleﬂmenin tasar›ma katk›s› ne oldu?
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›mlar›n›n yap›lmas› ile etkisini göstermeye baﬂlayan ve özellikle son yirmi y›ld›r
enformasyon ve bilgisayar teknolojisinde yaﬂanan geliﬂmelerle birlikte; 1989
y›l›nda kutuplu dünyan›n ortadan kalkmas› 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

ÇERÇEVE
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dolaﬂ›m›n› güçleﬂtiren engellerin azalt›larak dünya ekonomisinin bütünleﬂmesi sürecini ifade eder. Dünyada yaﬂanan h›zl› de¤iﬂim ve küreselleﬂme
süreci, iﬂ dünyas›nda ac›mas›z bir rekabet ortam›n›n do¤mas›na neden olmuﬂtur. Bu yeni iﬂ dünyas›nda iﬂletmelerin baﬂar›l› olabilmesi; di¤er iﬂletmelerden farkl› olmalar›na, müﬂterileri
için de¤er yaratabilmelerine ve bunu
sürekli k›labilmelerine ba¤l›d›r. ‹ﬂletmeler art›k bugün için rekabet etmek
yerine gelecek için rekabet etmeye çal›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. Nike, Kinetix gibi firmalar, özellikle tasar›m ve imaja yönelik yeniden yap›lahd›lar. Nike ayakkab›lar›n› kendi üretmez. Nike merkezinde sadece tasar›mc›lar var. Bu merkezlerde tasarlanan
ayakkab›lar, baﬂkalar› taraf›ndan üretiliyor. Dolay›s›yla bir yanda tasarlayanlar, 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 Üniversitesi’nde, bir de Taksim’de yeni aç›lan
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ve benim de ö¤retim üyeli¤i yapt›¤›m
BSF Akademi’de ileri seviye e¤itim veriliyor. 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.

Firma ölçekleri küçüldükçe daha düﬂük tasar›mlarla yetiniyorlar. Uygulamadan daha pahal›d›r tasar›m.Türkiye’de baz› firmalar yurtd›ﬂ›nda yabanc›
firmalara tasar›m yapt›rd›lar ve halende bu devam ediyor. Bu oldukça pahal› bir ﬂey ve her firman›n yapt›raca¤› bir
ﬂey de¤il.

Tasar›mda baﬂar›y› yakalayan
ülkeler hangileridir?
Tasar›m›n merkezini hâlâ bat› ve ‹talya
yorumluyor, yani hâlâ ‹talya’n›n öncülü¤ü var. Türkiye de bat›dan etkilenmiﬂtir. Bütün dünyadaki tasar›mc›lar
da dünyan›n birçok yerdeki etkilenmelere aç›kt›r. Türkiye’de belli bir ilerleme kaydediyor ama yine bat›dan etkileniyoruz.. ‹nternet ve bilgisayar teknolojisi 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.

BSF’de tasar›m dersi alan iﬂadamlar›ndan bahsettiniz, iﬂadam› kendisi 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 yönelik bir modül haz›rl›¤› içerisindeyiz.

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.
ÇERÇEVE

Gelecekte tasar›m› neler bekliyor?
Gelecekte tasar›m›n önemi daha da artacak ama daha pazarlamaya dönük tasar›m anlay›ﬂ› hakim olacak. Di¤er bir
ifadeyle daha sat›ﬂa dönük tasar›mlar
yap›lacak.

Internet ç›kt› tasar›m daha m›
kolaylaﬂt›, yoksa Internet düﬂünceyi 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 gösterilmesi bir emek ama Google’dan derleyebiliyoruz. Pratik örneklerini ö¤reAral›k 2005

dosya E⁄‹T‹M / Rekabet ‹çin Tasar›m Tasar›m ‹çin de E¤itim

tebiliyoruz. ‹nternetin tasar›m kültürüne 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 yarar› görselleri gösterebilmekte kolayl›k
sa¤l›yor. Ö¤renci buna al›ﬂt›¤›nda baﬂka varyasyonlar›n› da görebilir.
BSF’deki e¤itimlerinize daha çok bayanlar 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. Üniversitede pratik olarak alamad›¤›n› burada
al›yor. Tasar›m kültürüne ciddi manada bir talep var. Bunun sebebi, insanlar
program bilmenin ötesinde bir ﬂeyler
istiyorlar. Programla hayal kuramazs›n›z veya programlar size bir dünya kültürünün evrimini gösteremez. Oysa tasar›m kültürü, program bilgisinden
çok arka plan oluﬂturuyor. Rekabet
içinde kendilerini farkl›laﬂt›rmay› düﬂünüyorlar. 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 yapacak hale gelecektir. Çünkü etkilemek ve kendini sunmak çok önemli.
Tasar›ma kimler kabiliyetli desek bayan ö¤rencilerin daha çok yatk›nl›¤›
var. Dersleri en iyi onlar takip ediyorlar.
Peki tasar›m ama hangi tasar›m.
Ülkenin kendi kültürünün
içinde olan bir tasar›m m›?
Yoksa küreselleﬂmenin getirdi¤i
Aral›k 2005

karmaﬂ›k kültürü içinde
yans›tan bir tasar›m m›?
Art›k ‘Küresel düﬂün yerel hareket et’
slogan› var. Bu en gözde slogan. Bugün tasar›m yap›lmadan ilk önce tasar›m›n nerde kullan›laca¤›na bak›l›yor,
sonra o ülkenin olmazsa olmazlar› ortaya ç›k›yor ve tasar›m yapmaya karar
veriliyor. Cola reklam›nda Ramazan
vurgusunda oldu¤u gibi. Ama Türkiye’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 mutlaka vard›r.
Ülkemizde tasar›m kültürü
neden bat›daki gibi de¤il, yavaﬂ
ilerlemesindeki sebep nedir sizce?
Küçük ve orta ölçekli üreticiler kendilerine pazarda daha emin ad›mlarla
ilerlemek için özel yard›mc›lar tutmaÇERÇEVE

y› nedense ek bir maliyet, gereksiz bir
harcama olarak görüyorlar. Kurumsallaﬂma, markalaﬂma bilinçleri ne yaz›k
ki yok. Markalar› için en önemli görsel elemanlardan biri olan Logo’lar›na
dahi gereken önem vermemekteler,
iﬂin ehli tasar›mc›lara yapt›rmamaktalar. Bir marka dan›ﬂman›yla çal›ﬂan,
özel pazarlama stratejileriyle hareket
eden, üretim anlay›ﬂ›ndan sat›ﬂa sunulan tüm ambalaj tasar›mlar›na kadar ortak bir dilin kullan›lmas›, markan›n tüketiciler karﬂ›s›nda güvenini
kazanmada önemli bir etkendir. Güven güçtür ve markan›n uzun y›llar
devaml›l›¤›n› sa¤lar. Bilinçli yap›lan
yenilikler sayesinde gerçekleﬂtirilen
hamlelerle lider markalar›n elinde bulunan Pazar paylar›ndan önemli dilimlerin kazan›lmas› mümkündür. Baﬂar›
hikayelerinin ard›nda ﬂans, mucize
yoktur.
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‹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.
Made in Italy'nin dünyanın hemen her
yerinde ‹talyan ürünlerine sa¤ladı¤ı intiba; kalite, dizayn, farklılık, güven, estetik
de¤er ve iﬂlevsellik olarak karﬂımıza çıkmaktadır. En iyi ve prestijli spor otomobil "Ferrari", en de¤erli ve farklı mücevher "Bulgari", en ﬂık abiye elbise "Versace", ABD'nde dahi polis teﬂkilatının beylik 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 insan aklının bir ürünü. ‹talyan tasarım gücü acaba nereden geliyor ? ve bize, Made in
Türkiye için, ne gibi
perspektifler sunabilir?
Öncelikle ülke kültürü estetik kaygılara ve
sanata çok önem veren bir yapı taﬂımaktadır. Günlük hayat içinde barok stilden, moderne, minimalist e¤ilimlerden Roma
‹mparatorlu¤u mimarisine kadar sanatın
hemen her e¤ilimini yaﬂamak mümkün.
Aynı ortam Selçuklu ve Osmanlı kültüründe mevcut idi. Maalesef biz ise - az
sayıda ve onları da korumada zaafiyet taﬂıdı¤ımız kültürel mirasımız haricinde 142

günlük hayatımızı biçimsiz, boyasız ve
sevimsiz yapılar ve sokaklarda geçirmekteyiz. Bizim çocuklarımızın yetiﬂti¤i
kentsel atmosfer belli. Önceki kuﬂaklardan devralınan ve çok iyi korunan bir
kültürel miras; ve bu mirası devr alıp daha ileriye taﬂıyanları özendirecek ve
onore edecek tanınma, takdir ve ödül
sistemleri mevcut. Her alanda ve sektörde ‹talyan Stilinden bahsetmek mümkün. Bu noktada benzer alanlar için bir
Türk Stili tanımlamak ve bunun dünyada tanınırlı¤ından bahsetmek zor görünüyor. 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 de¤erlere kendilerini ispatlama
fırsatı tanıyan ve baﬂaranları ücretsiz yetiﬂtiren örnekler mevcut.
Tasarım kreatif bir süreç. Ve, estetik kaygı ve
bilgi, teknolojiyi tanıma,
yenilik yapma kapasitesi, vizyon sahibi
olma, fütürizm hatta biraz uçukluk, malzeme bilgisi ve insanı tanıma gerektiren
bir disiplinler bütünü. Bu süreç planlı ve
ciddi bir e¤itim gerektirmekte. Tesadüfen bir ﬂeyler tasarlamanız ihtimali çok
az ve giderek de azalmakta. Oturdu¤u
ÇERÇEVE

yerden sadece okuyarak ve önceden yapılanları kopyalayarak tasarım geliﬂtirmek 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 giriﬂimci olmaya özendirilmektedir.
Giriﬂimcilik, AB'nin gelece¤i olarak görülmektedir. Biz ise Üniversiteyi bitirdi¤i
güne kadar ne yapaca¤ını düﬂünmemiﬂ
nesiller yetiﬂtirmekteyiz. ‹talya'nın yerel
yönetimleri güçlendiren ve müteﬂebbislerin önünü açan bir devlet yapısı var.
Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı müteﬂebbislerle beraber tüm dünya pazarlarında faaliyette. Örne¤in Çin pazarında beyaz pirinç unundan yapılmıﬂ ama spagetti formunda ‹talyan Makarnaları satılmakta.
Pirinç tadında ama makarna ﬂeklinde:
Tanıdık tad altında makarna yemeye
alıﬂtıracak bir tasarım. Bir yandan da ‹talyan Devleti'ninde deste¤i ile Çin basınında makarnanın pirinçten besleyici olAral›k 2005
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du¤u konusu iﬂlenmekte. 1.5 milyar nüfuslu bir pazarın % 10'una makarna satsanız 150milyon kiﬂi eder ki ‹talya'nın
nüfusu 55 milyondur. Tasarım her zaman katma de¤eri beraberinde getiriyor. ‹talyan ayakkabılarının %40'ı Çin'de
yapılıyor. Tekstil ‹spanyollara kaptırılmıﬂ
görünüyor. Brode ve perde makinaları
genellikle Türkiye'ye devredilmiﬂ. ‹talya'nın dünyaya sattı¤ı zeytinya¤ı ve makarnalık durum bu¤dayının ana tedarikçisi Türkiye. ‹talya örne¤inde Sanayi
toplumundan Bilgi toplumuna geçiﬂi
görmek mümkün. Ama tasarım, dolayısıyla katma de¤er sa¤layan bilgi hep ellerinde ve patentler vasıtasıyla dünya pazarlarında koruma altında.
Türkiye, Tanzimattan bu yana Do¤u'ya
giden trenin lokomotifi olmaktansa batı-

ya giden trenin son vagonu olmaya çalıﬂtı¤ından (Batı'ya sırtımızı dönmek ve Batı 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 olarak tanımlamak gibi kolay görünmemektedir. Her iﬂte oldu¤u gibi tasarım tarzımızda da muhakkak Do¤u-Batı sentezi

yapmak zorunda de¤iliz. Ço¤u iﬂte ne
Batılı, ne de Do¤ulu olamayıﬂımızı unutmamak lazım. Bir Osmanlı mimarisini aﬂmak, ya da yeni bir Versace olmak mümkün de¤il. ‹skandinav Ülkelerinin basit ve
iﬂlevsel tasarımları gibi yeni bir tarzımız
olmalı ki farklılık yaratabilelim. Türkiye'nin "tasarım" konusunda gelecekteki
konumu, bugünden "insan yetiﬂtiren sistemleri" nasıl tasarlayaca¤ımıza ba¤lı.
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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›.

144

ALMAN mucizesi denince akla, II. Dünya
Savaﬂ›’nda baﬂtan aﬂa¤› y›k›lan bir ülkenin çok k›sa bir sürede kalk›nmas› gelir.
Alman ekonomisi günümüzde sergiledi¤i performansla ak›llarda kalmaya devam 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 ihracat›n› köstekleyece¤inin söylenmesine
ra¤men, Almanya geçen y›l 195 milyar
dolar gibi inan›lmaz büyüklükte (Dünyada birinci, 132 milyar dolarla Japonya
ikinci) d›ﬂ ticaret fazlas› verdi.

etti¤i ürünlerde yerli katk›n›n fazla olmas› bulunmaktad›r. Bu gerçek bize, ülkemiz 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 iﬂleyecek daha de¤erli yat›r›m ara mallar›n›,
ekipmanlar›n› ithal etmektedir. Bu durum do¤al olarak üründeki yerli katk›y›
azaltmaktad›r. Bunun temel nedeni de,
Türkiye’de makine-ekipman üretiminin
yeterli olmay›ﬂ›d›r.

Uzmanlara göre gerçek ihracat, ürünün
ihraç fiyat› de¤il, yerli katk› (yani muhteva)d›r. Dolay›s›yla Almanya’n›n d›ﬂ ticaret fazlas› vermesinin temelinde, ihraç

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-

ÇERÇEVE

yar dolarl›k ihracat gerçekleﬂtirebildi¤ine dikkat çeken MÜS‹AD Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› Hasan Büyükdede, bu durumun cari aç›ktaki en büyük etken oldu¤unu vurgulad›. ‹ﬂte bu çarp›k durumu
düzeltmek için MÜS‹AD, Hasan Büyükdede’nin önderli¤inde önemli bir ad›m
att›. Avrupa Birli¤i’nin (AB) mali, ‹ﬁKUR’un ise teknik deste¤iyle Hidrolik
Teknisyeni Yetiﬂtirme Program› (HTYP)
baﬂlatt›. Tamam›n›n 257.335 Avro’ya tamamlanmas› planlanan program maliyetinin 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 kaynaklar›ndan karﬂ›lan›yor. Esenyurt ile Had›mköy aras›ndaki bölgede yerleﬂmiﬂ
bulunan sanayiinin ihtiyaç duydu¤u nitelikli iﬂgücünü yetiﬂtirmek üzere civardaki iﬂsiz gençlere yönelik organize edilen programda gençlere teknik olarak
“Hidrolik teknisyenli¤i” tasar›m becerileri kazand›r›lmak isteniyor. RexrothBosch firmas› ile ortaklaﬂa oluﬂturulan
laboratuarda pratik yapma imkân› da bulan 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 öngören program, ilk mezunlar›n› verdi. K›raç'taki ‹MKB Endüstri Meslek Lisesi'nde
e¤itim program›n› baﬂar›yla tamamlayan
20 genç, düzenlenen törenle sertifikalar›n› ald›lar. Art›k kolayca iﬂ bulacak olman›n sevinciyle yüzleri gülen 20 gencin
Aral›k 2005
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coﬂkusu görülmeye de¤er manzaralar›n
yaﬂanmas›na yolaçt›.

Deneyimli Makineciler
Nezaretinde

Önder Özer
Makine Yüksek Mühendisi

“Program Türkiye’de
Bir ‹lk”
Önder Özer, Hidrolik Teknisyeni Yetiﬂtirme Program›’n›n iki e¤itimcisinden biri. Yüksek Lisans›n› Makine
Elektronik ve Hidrolik kontrol konular›ndan Mekatoronik Bilim Dal›nda
yapm›ﬂ. Halen H‹PAﬁ A.ﬁ.’de Proje Sat›ﬂ Mühendisi olarak E¤itim Bölümünde çal›ﬂ›yor. Dolay›s›yla uzman bir e¤itimci. “Hidroliksiz bir makine sanayii
düﬂünülemez” diyen Önder Özer, ülkemizdeki 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 veriyorlar. Bu noktadan hareket edersek,
bu program, hidrolikle ilgili örgün e¤itim anlam›nda ilklerden birisi denilebilir. Bizim verdi¤imiz e¤itimin bir özelli¤i de e¤itim ekipman› olarak en son
teknolojinin kullan›lmas›d›r. “
Aral›k 2005

Program›n bizzat Hasan Büyükdede nezaretinde baﬂlamas› ayr›ca önem arzediyor. Çünkü Hasan Büyükdede, 1972’de
‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine ve
Uçak Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra makine endüstrisine giren deneyimle ve donan›ml› bir makineci.
1977’ye kadar Alman ortakl›¤›ndaki ‹nbat 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 tesisler üreterek ülkemizdeki binlerce
fabrikaya komple tesisler kurdu. Bugün
ise Hidromode’yi, hidrolik preslerde ülkemizdeki en büyük presleri üreten konuma getirmeyi baﬂarm›ﬂ durumda. Hasan Büyükdede, böyle bir e¤itime niçin
öncülük yapt›¤›n›n gerekçesini ﬂöyle
aç›klad›; “Türkiye’deki makine endüstrisi, Avrupa ile rekabet edebilecek bir
yap›ya do¤ru h›zla ilerliyor. Buna paralel 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 sektöründen geldi. Cari aç›¤›n en büyük sebebi 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 niteliklerle donatmakt›r. Bu ihtiyac› gidermek durumundaki meslek liselerimiz 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 süreÇERÇEVE

Gazanfer Büyüktuncay
Makine Yüksek Mühendisi

“Makinenin Kan› Hidroliktir”
Gazanfer Büyüktuncay da, Hidrolik Teknisyeni 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 tezgahlar›nda ve tesisat tak›m tezgahlar›nda beﬂer y›l çal›ﬂt›ktan sonra hidrolik sektörüne
geçmiﬂ. Aﬂa¤› yukar› 20 sene hidrolik üzerine
konusunda çal›ﬂan Büyüktuncay, “Kan olmadan insan yaﬂayamayaca¤› gibi güç ve kontrol
gerektiren makineler de hidroliksiz çal›ﬂamaz” diyerek hidroli¤in, dolay›s›yla verilen
e¤itimin önemini vurguluyor. E¤itimin Türkiye’deki büyük bir boﬂlu¤u dolduraca¤›n› belirten Gazanfer Büyüktuncay, ﬂöyle devam etti; “Almanya makine sanayii konusunda dünyan›n en rekabetçi ülkelerinden birisi. Bunun
da temelinde mesleki e¤itime çok önem vermeleri var. Bu nedenle MÜS‹AD’›n katk›s›yla
verilen bu e¤itimin, Türkiye’deki makine sanayiinin geliﬂmesine büyük katk› yapaca¤›n›
düﬂünüyorum. Çünkü sektörden gelen birisi
olarak biz hidrolik konusunda e¤itime sahip
eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu eksikli¤i gidermek için kendi bünyemizde meslek
ç›k›ﬂl› ö¤rencileri e¤itmeye çal›ﬂ›yoruz. Program kapsam›nda verdi¤imiz temel e¤itimin
sektöre büyük katk› olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Mezun etti¤imiz ö¤renciler, ald›klar› bu temeli sektörde çal›ﬂarak daha da geliﬂtirebilecekler. Verilen hidrolik e¤itimleri, güç ve
kontrol istenilen her makinede geçerlidir.
Dolay›s›yla hidrolik; bugün tak›m tezgahlar›nda, tekstilde, demir çelikte ve iﬂ makinelerinde a¤›rl›kla kullan›lan bir faktör. K›sacas›
güç ve kontrolün söz konusu oldu¤u makineler için hidrolik bir kan görevindedir.”
145
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Kat›l›mc›lar Memnun:
Prati¤ini Geliﬂtirdi

Tamer ﬁener
Tekirda¤ Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Mezunu

“Daha önce de meslek lisesinin makine bölümünde 4 sene okudum. Yüksekokulda hidroli¤e karﬂ› bir ilgim vard›.
Ama orada test ünitemizdeki imkânlar
pek fazla olmad›¤› için uygulamaya dönük tecrübe sahibi olamam›ﬂt›m. Hidroli¤in önemini biliyordum, fakat prati¤im yoktu. Bu nedenle hidrolikle ilgili bu e¤itimi duyunca hiç tereddütsüz
kat›lmaya karar verdim.”

Bayanlara da ‹ﬂ Var

Ahu Do¤ruyol
Anadolu Meslek Lisesi Makine Bölümü Mezunu

“Meslek Lisesi Makine Bölümü mezunuyum, ancak ald›¤›m e¤itim çok geneldi. Hidrolik ise çok daha özel bir
konu. Tavsiye üzerine bu e¤itime kat›lma karar› ald›m. Bu iﬂin proje-tasar›m,
montaj ve pazarlama-sat›ﬂ gibi aﬂamalar› var. Bir bayan olarak güç gerektiren montaj k›sm›nda çal›ﬂamam belki,
ancak proje-tasar›m ile pazarlama-sat›ﬂ
süreçlerinde hizmet üretebilirim. Bu
nedenle genelde erkek iﬂi olarak görülen bu sektörde bayanlara göre de iﬂ
imkânlar› olaca¤›n› düﬂünüyorum.”
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li e¤itimlerle nitelik ve beceri sahibi yap›p makine endüstrisinin içine dahil
edebilirsek bunun sektörde bir at›l›ma
sebep olaca¤›n› düﬂündük.
Makine imalat ve makine bak›m endüstrisinde 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 teknolojisi var. Mekatoroni¤e geçebilmeniz için hidroli¤i, pnömati¤i, mekani¤i
ve elektrik-elektroni¤i mutlaka geçmeniz 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 insan›m›z var, ancak bunlar atölyeye inmiyorlar, makinelerin baﬂ›na geçmiyorlar, 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¤itim sistemimiz durmadan general yetiﬂtiriyor, er e¤itimini ihmal ediyor. Ülkemiz, atölyede çal›ﬂabilecek dünya
normlar›nda ara insan gücü yetiﬂtirmesi
gerekiyor.”

Alman E¤itim
Kalitesiyle Ayn›
“Almanya’y› Almanya yapan nitelikli insan kayna¤›d›r. Dolay›s›yla insan kayna¤›n›n niceli¤i delil, niteli¤i önemlidir.
‹nsan kayna¤›n› da ancak e¤itimle nitelikli hale getirebiliriz” diyen Hasan Büyükdede, ﬂöyle devam etti; “Bu programla biz, Almanya’da benzer insan kayna¤›n› yetiﬂtirmek için nas›l bir e¤itim
metodu uygulan›yorsa, hangi laboratuar ortam› oluﬂturulduysa ve hangi kitaplar kullan›l›yorsa hepsini bir arada
ÇERÇEVE

sunmaya çal›ﬂt›k. Haftada 5 gün ve günde 8 saat süren yo¤un tempodaki e¤itimler iki ayda tamamland›. 20’ﬂer kiﬂilik olmak üzere 5 dönemde tamamlayaca¤›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 sonras›nda buraya kurdu¤umuz laboratuar
bu okulun döner sermayesine dahil
edilecek. ﬁu anda makine endüstrisinden, ‘Bu laboratuarla iﬂsiz gençleri e¤itti¤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 Sinan’› kapsayan bu bölge, önemli bir endüstri bölgesi. Öte yandan hidrolik konusunda 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 program›n›n Türkiye’de bir ilk oldu¤unu vurgulayan Hasan Büyükdede, “ﬁirketler
kendi bünyelerinde veya mümessil firmalar paral› olarak hidrolik e¤itimi veriyorlar. 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 sanayiinin geliﬂmesi kadar mevcut makine park›n›n verimli çal›ﬂt›r›lmas›na da
katk› sa¤layaca¤›n› belirten Büyükdede,
ﬂöyle devam etti; “Dünyan›n her taraf›ndan ülkemize birçok hidrolik makinesi getirildi. Ancak bu makinelerin bak›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 verilen 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.”
Aral›k 2005
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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.
Arza dayal› e¤itimden talebe ba¤l› e¤itime
geçilmesi gerekti¤ini belirten Hasan Büyükdede’nin, de¤erlendirme ve önerilerini ihtiva eden aç›klamas› ﬂöyle; “Son y›llarda yakalad›¤›m›z istikrar ortam› ve her
y›l ortalama yüzde 5 oran›ndaki büyümenin 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 makine ve yedek teçhizat› gerek öz sermaye
koyarak, gerek teﬂvik ve fonlardan faydalanarak ve gerekse ortaklar bularak bir ﬂekilde 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 aras›nda yer alan ve bir örgün e¤itim progra-

Aral›k 2005

m› sonucunda mesleki formasyon edinmiﬂ bulunan personel anlam›nda, “Kalifiye ara eleman” yetiﬂtiren örgün mesleki
teknik e¤itim kurumlar›; özellikle son 20
y›lda sanki bilerek köreltilmeye, so¤utulmaya gayret edilmiﬂ, çocuklar›m›z ve ailelerin beklentileri maalesef mesleki e¤itim
d›ﬂ›na yönlendirilmiﬂtir.
Bugün aileler; çocuklar›n›n iﬂletmeler
içinde makinelerin baﬂ›nda, montajda, bak›mda veya kalite kontrol gibi birimlerde
bulunmas›n› istememekte, bir büroda kirden pastan uzak, bilgisayar baﬂ›nda daha
risksiz ve temiz ortamda, muhasebe, finansman, istatistik, planlama, personel,
yaz›l›m, ISO9000 gibi norm ve standart
uygulamas›, pazarlama, gümrük muamelecisi, ithalat ve ihracat yaz›ﬂmalar› departman› gibi bölümlerde
bulunmas›n›, klimal›
konforlu mekanlarda,
çayc›s›n›n da kendisine hizmet verebildi¤i
rahat ortamlarda bulunmas›n› tercih etmektedirler. Gençlerin önemli bir k›sm›
çal›ﬂmadan, yorulmadan en h›zl› para nas›l
kazan›l›r, konforlu haÇERÇEVE

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 çocuklar›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 üniversiteye göndermeyi ve iﬂletmelerde üst
düzey yönetici olmalar›n›, iﬂletme içinde
görev almamalar›n› istememektedirler.
Sonuçta, ‘Herkes general olmak istiyor,
ancak harbi kazanacak erimiz yok’ durumuyla karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz.
Biz, önce ailelerimizden baﬂlayarak bu
psikolojiden kurtulmam›z gerekmektedir. Gençlerimizin yüzde 65’ten fazlas›n›
mesleki e¤itim kurumlar›ndan geçirerek
onlar› önce meslek sahibi yapmam›z, sonra da bunlar›n içinden sivrilen ve geliﬂme istidad› olanlar› daha üst ö¤retim kurumlar›nda e¤iterek üst yöneticili¤e
yönlendirmemiz gerekmektedir. Hükümetlerimiz de; uygulayaca¤› programlarla gençlere çal›ﬂmadan, yorulmadan hayatlar›n› kazanman›n mümkün olamayaca¤› anlay›ﬂ›n› kazand›rmas› bir zorunluluk haline gelmiﬂtir.
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Hidrolik Teknisyenli¤i sertifkas› alanlar›n coﬂkusuna ortak olan Hasan Büyükdede,
gençlere, kendilerini sürekli yenilemeleri tavsiyesinde bulundu

Ülkemizde çal›ﬂabilir insan kayna¤›m›z›n
25 milyon oldu¤unu, ancak e¤itim ortalama y›l›n›n 4 y›l civar›nda oldu¤unu biliyoruz. Bu ortalaman›n yükseltilmesi
gerekti¤i gibi nitelikli hale getirilmesinin
ülkemizin en büyük projesi olmas› gerekti¤ini de biliyoruz. Bu nedenle mesleki e¤itimi hayat boyu sürecek bir anlay›ﬂ olarak benimsememiz gerekiyor.
ﬁimdi buna yönelik yap›lanlar› ve yap›lmas› gerekenleri görelim;

I- Mesleki E¤itim
Merkezlerinde E¤itim
‹lkö¤retimi bitirmiﬂ, ancak orta ö¤retime 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 bulunan gençlere temel meslek vermek ve
bunlar› iﬂe yerleﬂtirmek.
- Ç›rakl›k sistemine girecek gençlerin uygun meslek seçimine rehberlik yapmak.
- ‹ﬂ hayat› içinde bulunup, 15-19 yaﬂ grubunda olan gençleri, e¤itim süresince sosyal güvenlik ﬂemsiyesi alt›na almak.
- ‹ﬂ yerlerinde ö¤renilemeyen iﬂ ve iﬂlemlere ders araç ve gereçleri ile zenginleﬂtirilmiﬂ 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¤rencilere sanatlar›n› daha iyi ö¤retmelerini sa¤lamak amac›yla, “Usta ö¤reticilik” kurslar›yla geliﬂmelerini
sa¤lamak.
b) Ç›rak ö¤rencilere
sa¤lad›¤› faydalar:
- Ç›rak ö¤renciler, Mesleki E¤itim Merkezine kaydolduklar›nda sigortal› yap›lmakta ve
sigorta primleri devlet taraf›ndan ödenmektedir.
- Askerlik iﬂlemleri e¤itim sonuna kadar tecil edilmektedir.
- Di¤er e¤itim kurumlar›ndaki
ö¤rencilerin yararland›¤› bü-
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tün haklardan yararlanmaktad›rlar. (paso vs.)
- Mesleki yeterlilikleri belgeye ba¤lanm›ﬂt›r. Mesleki e¤itimini tamamlayanlar
KALFALIK BELGES‹, kalfal›k e¤itimini tamamlayanlar USTALIK BELGES‹, ustal›k
e¤itimini (kursunu) tamamlayanlar USTA-Ö⁄RET‹C‹ BELGES‹ almaktad›rlar.
c) ‹ﬂverene sa¤lad›¤› faydalar:
- ‹ﬂyerinde çal›ﬂan ve Mesleki E¤itim
Merkezine kaydolan 15-19 yaﬂ aras› kiﬂilerin sigorta primleri devlet taraf›ndan
ödenmektedir.
- ‹ﬂveren, Mesleki E¤itim Merkezine kaydolan 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 edilmiyor
• E¤itime bir sözleﬂme ile baﬂlanmak
suretiyle ç›raklar›n geliﬂigüzel iﬂyeri de¤iﬂtirmeleri önlenmiﬂ ve böylece iﬂ hayat›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.
Aral›k 2005
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Bu proje ile Mesleki Teknik E¤itim konusunda e¤itim-sanayi iﬂ birli¤inin baﬂlat›lmas› 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¤iﬂiyor. 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¤renci e¤itime dahil oluyor. Bu sistemle HAYAT BOYU E⁄‹T‹M sistemine geçilmektedir. ‹ﬂ de¤iﬂtirmeden meslek de¤iﬂtirmenin önü aç›lmaktad›r. Mevcut mesleki e¤itim 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 haldedir.
• Meslek standartlar› belirlenmemiﬂtir.
• Yerel iﬂ gücü ihtiyac› dikkate alan esneklikte 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 ihtiyaç duydu¤u nitelikli insan say›s› ve niteli¤i ne olmal› belirlenecektir, gerekmeyen
eleman yetiﬂtirilmeyecektir.
• Meslek Standartlar› Kurumu (MSK) kanal›yla 250 adet ve üzerinde MESLEK
Aral›k 2005

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.

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¤itime devam ettirilecektir. Gere¤inden fazla
lise e¤itimi verilmeyecektir. 9. s›n›flarda
ortak ö¤retmen ve ö¤renci k›lavuzlar› haz›rlanacak, meslekler tan›t›lacak, ö¤renci
meslek erbab› ile tan›ﬂt›r›lacakt›r. Kaliteli
insan gücüne yönlendirilecek ve rehberlik gezileri düzenlenecektir.
• ULUSAL YETERL‹L‹K S‹STEM‹ (UYS)
oluﬂturularak tüm sivil toplum kuruluﬂlar› e¤itim sisteminin bir parças› haline getirilecektir.
• 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 mezunlar› için uluslar aras› geçerli pasaport
haline getirilecektir. Al›nacak sertifikalar
uluslar aras› geçerlili¤i olan “MOB‹L‹TE”
yeterlili¤i olan, mukayese edilebilir sertifikalar 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 tespitine sivil toplum kuruluﬂlar› ile yap›lan
ortak çal›ﬂmayla karar verilmektedir. Her
meslek sahibi, okul mezuniyeti ile bir seviyeden hayata at›l›r. Ancak hayat boyu
ÇERÇEVE

yeni kurslar, yeni e¤itimler almal› ki yeni
bir seviye sertifikas›na sahip olsun ve daha yüksek gelir düzeyine ancak seviyesinin niteliklerini art›rarak ulaﬂabilsin ya da
mevcut mesle¤i art›k geçerlili¤ini yitirmiﬂse çal›ﬂt›¤› iﬂ yerinden ç›kar›larak de¤il, ayn› iﬂ yerinde baﬂka bir mesle¤in e¤itimini
ve sertifikas›n› alarak meslek de¤iﬂtirmeli,
iﬂini de kaybetmemelidir. Bu da hayat boyu e¤itimi gerektirir. Bu sistem için yeni
ve iyi mesleki e¤itim gereçleri ile donat›lm›ﬂ kaliteli e¤itim elemanlar›n›n bulundu¤u yüzlerce e¤itim kurumu gerektirecektir. Mevcut meslek okullar›m›z›, liselerimizi ve üniversite seçme s›navlar›na kurs
vermekten öteye gitmeyen dershanelerimizi h›zla dönüﬂtürmeliyiz. Art›k herkesin
mutlaka üniversiteye gitmesi yerine üniversite 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 teknik e¤itimin geliﬂmesi, fonksiyonlar›n› yerine 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 yap›lmas› gerekir. Milli E¤itim Bakanl›¤›, kamu bürokrasisi, meslek odalar›, özel sektör kuruluﬂlar›, Y.Ö.K. ve üniversiteler düzeyinde yap›lacak olan bu çal›ﬂmalar›n
ciddi, kararl› ve tutarl› bir takipçisi ve
denetleyicisi olmal›d›r.
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Biliﬂim Ç›raklar›na da
E¤itim
Özgür Demir
Edutime Genel Müdürü

KOB‹’lerdeki iﬂgücü niteli¤inin yükseltilmesini amaçlayan ve 6 ay sürmesi planlanan 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.

Türkiye ‹ﬂ Kurumu Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, daha öce duyurusu yap›larak ihaleye ç›kar›lan Biliﬂim Ç›raklar› E¤itim Projesi kapsam›nda, “Toplam 1020 kiﬂiye e¤itim verilmesi” ihalesi sonuçland›. ‹haleyi “Edutime Bilgi
Teknolojileri Akademisi” ile “KocBryce Teknoloji E¤itim Hizmetleri A.ﬁ.” den oluﬂan iﬂ
ortakl›¤› kazand›. Proje kapsam›nda Türkiye’de, ‹stanbul, ‹zmir, Adana, Ankara, Konya,
Mersin, Sakarya, Kocaeli, G.Antep, Trabzon,
Kayseri, Manisa, Denizli ve Bursa illerinin tamam›n› kapsayan toplam 14 bölgede e¤itimler eﬂ zamanl› olarak 09 Kas›m 2005 tarihinde
baﬂlad›. E¤itimlere kat›lacak ö¤renciler, 14 ilde 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 yükseltilmesini 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 üzere toplam 640 Saatlik e¤itim alacaklar. Proje
ile Baﬂbakanl›k Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂmay› teﬂvik fonundan yard›m alan veya
yard›m alma durumunda bulunan dar gelirli
ailelerin lise mezunu çocuklar›n›n bilgi teknolojileri konusunda e¤itilerek KOSGEB ve
T‹M ‘in deste¤i ile ihracat yapan KOB‹’lerde
istihdam edilmeleri hedefleniyor. T.C. Baﬂbakanl›k Sosyal Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Ge150

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 ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacaklar› oranda cep harçl›¤› da
veriliyor.
Edutime olarakne tür e¤itimler
veriyorsunuz?
Hindistan merkezli uluslararas› APTECH
Worldwide (www.aptech-turkiye.com) ﬂirketinin Marmara Bölgesi’ndeki ana iﬂ orta¤›
olan Edutime Bilgi Teknolojileri Akademisi
(www.edutime.com.tr), APTECH’in tüm
dünyada sürdürdü¤ü ACCP (Aptech Certified Computer Professional ) adl› sertifika
program› e¤itimini ‹stanbul’da 4 ﬂubede (Bak›rköy, Mecidiyeköy, Kad›köy, ﬁirinevler) baﬂar› ile vermektedir. APTECH, BT e¤itimi alan›nda sadece Hindistan’da de¤il , Amerika’dan Rusya ve Çin’e kadar 53 ülkede
3.200’ü aﬂk›n e¤itim merkezi ile dünyada lider konumunda. APTECH ile birlikte sunmakta oldu¤umuz sertifika programlar› dünyada oldu¤u gibi Türkiye’nin de ihtiyaç duydu¤u nitelikte BT eleman› yetiﬂtirmek üzere
düzenlenmiﬂ; kapsam ve içerik olarak Türkiye’deki en güncel ve en geniﬂ BT e¤itimi
programlar› oldu¤unu özellikle belirtmek isteriz. E¤itimler sonunda baﬂar›l› olanlar, Aptech sertifikalar›n› ücretsiz ald›klar› gibi, edutime da online s›navlara girerek di¤er ürün
sa¤lay›c›lar›n sertifikalar›na da sahip olabilmekteler. Programa kat›lan her ö¤renci, Edutime taraf›ndan verilen kiﬂisel ﬂifre ile Dünya
ÇERÇEVE

çap›nda yar›m milyondan fazla Aptech ö¤renci ve e¤itmenini buluﬂturan uluslararas›
bilgi platformuna kat›labilme olana¤› sa¤lanmaktad›r. www.onlinevarsity.com adl› portal,
digital ça¤›n üniversitesidir ve küresel bir e¤itim ortam›n›n yarat›lmas›na adanm›ﬂt›r. Günümüzde e¤itimciler, bilgi ve becerilerini geleneksel derslik e¤itimlerinin d›ﬂ›na, s›n›rlar
ötesindeki ö¤rencilere taﬂ›maktad›rlar. Kay›t esnas›nda ücretsiz olarak verilen LG marka notebooklar ile ö¤renciler, hem iﬂte, hem
de evde ders tekrar› yapmakta ve online e¤itimden faydalanmaktad›rlar. Ders kitaplar›
Aptech ve Edutime taraf›ndan e¤itimde verimi artt›racak ﬂekilde tasarlan›yor en son teknolojiye göre yaz›l›yor. Edutime Bilgi Teknolojileri Akademisi’nde e¤itim kadrosu Aptech
sertifikal›, konusunda hizmet içi e¤itim programlar›n› tamamlam›ﬂ uzman ve deneyimli
ö¤retmenlerden oluﬂuyor. Her ﬂubede Hindistan’dan gelmiﬂ yabanc› bir teknik e¤itmen
de bulunmaktad›r. E¤itimin son aﬂamas›nda
ise deneyimli uzmanlar taraf›ndan BT sektörü ile ilgili çeﬂitli seminerler veriliyor. Ö¤rencilere mezun olduktan sonra Edutime Kariyer Planlama Merkezi, staj ve iﬂe yerleﬂtirme
konusunda destek veriyor.
Bununla birlikte bireysel kariyer ve sertifikasyon e¤itimlerinin yan› s›ra, özel sektör ve kamu kuruluﬂlar›n›n faaliyet konular› ve belirlenen kurumsal hedeflerine yönelik olarak,
özel e¤itim içerikleri haz›rlanmakta ve/veya
projelendirilerek kurumlara özel kurumsal
e¤itim çözümleri sunulmaktad›r.
Aral›k 2005
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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.
Osmanl› Devleti’nin son döneminde,
kendi e¤itim ve yüksek ö¤retim kurumlar›n› geliﬂtirme yerine iktisadî, askerî ve
siyasî olarak üstünlük sa¤lam›ﬂ olanlardan faydalanma yolu tutulmuﬂ ve Türkiye'de Avrupa modelinde yüksekö¤retim
kurumlar› ilk önce mesleki e¤itim alan›nda aç›lm›ﬂt›. Tanzimat döneminde
"üniversite" tesis edilerek yüksekö¤retimde 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 göstermeye baﬂlayan "üniversite" 1933'e kadar 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›lm›ﬂ, ancak bu nizamnameye göre faaliyet gösteremeden k›sa bir süre içerisinde kapat›lm›ﬂt›r. Bu nizamnamede ilmî
ve idarî özerklikten bahsedilmemekle
birlikte, ö¤retim üyeleri vas›tas›yla Darülfünun'a kendi kendini yönetme imkân› verilmiﬂti. Üniversitelerin en etkin birimi olan fakültelere, o dönem için ﬂubelere, kendi yöneticilerini seçme imkân› verilmekte ve süreçte Maarif Naz›r›n›n
tasdikine bile lüzum görülmemektedir.
Edebiyat, Fen ve Hukuk fakültelerinden
seçilmiﬂ birer müdür ile Maarif VekâleAral›k 2005

ti'nden atanm›ﬂ naz›rdan oluﬂan Darülfünun Meclisi, müessesenin en etkili organ›d›r. 1869 Nizamnamesi'yle Darülfünun'da oldukça özerk bir yap› kurulmak
istenmiﬂ, yönetim modeli olarak do¤rudan ifade edilmese de ilmi ve idari
özerklik prensibi kabul edilmiﬂtir.

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 yönetime geçilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. II. Meﬂrutiyet'le beraber ö¤renciler de özerk üniversite anlay›ﬂ›n›n bir parças› olarak ilk
defa serbestçe dernek kurma veya der-

1900'de, II. Abdülhamid döneminde tesis edilen Darülfünun-› ﬁâhâne'deki yönetim modeli, o dönemin yönetim anlay›ﬂ›na paralel biçimde Hindistan örne¤inde oldu¤u
gibi,
herﬂeyi kontrol alt›nda tutma politikas›na uygun olarak kurulmuﬂ- 1990’lardan sonra bilgisayar alan›nda
tur. Darülfünun, Maarif Nezare- verdi¤i e¤itim sayesinde bugün 10 milti'ne s›k› biçimde ba¤lanm›ﬂ ve
atanan müdür ve yard›mc›lar› vas›- yar dolarl›k döviz geliri elde eden matas›yla merkezden yönetilmiﬂtir. sabaﬂ› sektörüne berzer ﬂekilde; DPT ile
II. Abdülhamid, 1869 Nizamnamesi'ndeki Darülfünun'un serbest beraber, YÖK’ün de ufuk aç›c› planlayönetimi ile ilgili maddelerini kal- malar yapmas› ve üniversitelerde ved›rarak Türkiye üniversitelerinde
uygulanan ilk merkeziyetçi yöne- rimli olacak elemanlar›n yetiﬂmesini
tim tarz›n› getirmiﬂtir. Buna karﬂ›- temin etmesi ﬂartt›r.
l›k, Edebiyat, Fen, ‹lahiyat fakültelerinden oluﬂan bu Darülfünun kesinti- neklere kat›lma hakk› kazanm›ﬂlard›r.
siz devam eden ilk üniversite olmuﬂtur. Türkiye'de üniversite yönetimi ve di¤er
hususlar hakk›nda bir bütün olarak yap›II. Meﬂrutiyet'le beraber Hukuk ve T›p lan ve uygulamaya konulan düzenleme
fakülteleri Darülfünuna dahil edilmiﬂ, 1919 y›l›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Bu sistem
Darülfünun'da merkeziyetçi anlay›ﬂtan 1933-1946 aras› hariç tutulursa 1981 y›l›özerk yönetim anlay›ﬂ›na bir geçiﬂ yaﬂan- na kadar üniversite özerk yönetiminin
m›ﬂt›r. Bu süreçte Darülfünun'u ilgilen- temel ilkelerini oluﬂturmuﬂtur.
ÇERÇEVE
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yetçi anlay›ﬂ yerine liberal fikirleri savunmas›d›r.
1934'de üniversitede kurulan merkezden yönetim anlay›ﬂ› di¤er müesseseleri
de etkilemiﬂtir. Özerk yönetim sisteminin uyguland›¤› Yüksek Mühendis Mektebi ile Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde bu yap›ya son verilerek merkezden yönetime geçilmiﬂtir.

‹lk ‹lmi Özerklik
1919'da ilmî özerklik ilk defa kanun ile
verilmiﬂ ve resmen ifade edilmemesine
ra¤men özerk bir idarî yap› kurulmuﬂtur. Darülfünun'daki en yetkili yönetici
olan Emin(rektör)'in bütün ö¤retim
üyeleri taraf›ndan, fakülte reislerinin ise
fakülte ö¤retim üyeleri taraf›ndan seçilmesi ve Maarif Nezareti'nce tasdik edilmesi esas› getirilmiﬂtir. Darülfünun'da
en yetkili organ olan Darülfünun Divan›(senato); Emin ve fakülte reisleri yan›nda her fakülte meclisi taraf›ndan seçilen ikiﬂer üyeden meydana gelmektedir. Divan'da idareci olmayan seçilmiﬂ
üyelerin say›s› devaml› olarak ço¤unlukta olmuﬂtur. Müderris ve muallimlerden
oluﬂan, Meclis-i Müderrisîn denilen fakülte meclisleri de fakültelerin en yetkili organ› konumuna gelmiﬂtir. Fiili olarak kurulan özerk idari yap›, 1922'de bir
kararname ile tüzelkiﬂilik verilerek kanunî 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 ilmî ve idarî özerkli¤ini kanunlaﬂt›rd›¤› gibi, bu do¤rultuda bir talimatname haz›rlayarak 1933'e kadar, 1919 düzenlemesi
152

ile ayn› prensipleri içeren, özerk bir yönetim 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 yönetimi esas al›narak kurulmuﬂtur.
Darülfunun'dan ümit edilen verimin al›namamas› üzerine, özellikle 1929 y›l›ndan itibaren Darülfunun'da ›slahat çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂ ve Darülfunun taraf›ndan bu hususta bir proje haz›rlanm›ﬂt›.
Bunu yeterli görmeyen hükümet, ‹sviçre'den Albert Malche'› getirerek bir rapor haz›rlatm›ﬂ ve büyük ölçüde bu raporun do¤rultusunda, Darülfünun'dan
Üniversite'ye geçilmiﬂti. Üniversite'ye
geçiﬂle birlikte ilmî ve idarî özerkli¤e
son verilerek merkezi bir yönetim sistemi kurulmuﬂ, rektör ve dekanlar Maarif
Nezareti'nce tayin edilmeye baﬂlanm›ﬂ
ve özerk yap›n›n bir uzvu olan Divan kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak fakülte baz›nda akademik konularda faaliyet göstermek üzere,
Darülfünun'da oldu¤u gibi, fakülte meclisi uygulamas›na devam edilmiﬂtir. Ayr›ca ö¤rencilerin serbestçe dernek kurmalar›na da son verilmiﬂtir. Darülfünun’undan Üniversiteye geçiﬂin en
önemli nedeni Darülfünunun merkeziÇERÇEVE

Üniversitede merkezi yönetime geçiﬂ,
üniversite ö¤retim üyelerince kabul görmemiﬂ ve 1938'de bizzat üniversite yönetimi özerklik konusunu gündeme getirmeye 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. Fakat daha sonra çok partili sürecin baﬂlad›¤› 1945 y›l›nda, özerklik konusunda
somut ad›mlar at›lm›ﬂ ve 1946'da özellikle Prof. S›dd›k Sami Onar'›n gayretleriyle yeniden özerk üniversite yönetimini kuran bir Üniversiteler Kanunu yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu arada Ankara Üniversitesi ve ‹TÜ kurulmuﬂtu.
1946 düzenlemesi esas itibariyle 19191933 aras›ndaki Darülfünun yönetim
tarz›na çok benzemektedir. Bu düzenleme ile, birden çok üniversitenin bulunmas› dolay›s›yla koordinasyon amac›yla
yeni bir müessese olan Üniversiteleraras› Kurul oluﬂturulmuﬂtur. Darülfünun
döneminde oldu¤u gibi Milli E¤itim Bakan›'na ba¤l› olan üniversitelerde üst
kurul olan ve üniversite rektörleri ile dekanlar›ndan ve senatolar›n seçece¤i birer temsilciden oluﬂan Üniversiteleraras› Kurul'un baﬂkan› da Milli E¤itim Bakan›'d›r. Bu kanunla üniversiteler özerklik
kazanm›ﬂ, ö¤retim üyeleri serbest çal›ﬂma ortam› bulmuﬂ ve ö¤renciler de özgürce dernekler kurmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bunu takiben di¤er yüksek ö¤retim
kurumlar›n›n da özerkleﬂtirilmesine yönelinmiﬂtir.
Aral›k 2005
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1946 düzenlemesiyle üniversitelere verilen özerkli¤e ra¤men, CHP hükümetleri
bunu dikkate almadan eski dönem uygulamalar›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 üniversite 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 süre devam etmiﬂtir.

Üniversitelerin
Anadolu’ya Yay›lmas›
Üniversitelerin özerklik hususuna kuruluﬂ beyannamesinde yer veren ve Erzurum, Trabzon, Ege gibi üniversitelerini
kurarak yüksek ö¤retimin Anadolu’ya
yay›lmas›na katk› sa¤layan Demokrat
Parti'nin üniversitelerle iliﬂkileri, DP iktidar›n›n baﬂlar›nda iyi iken, baz› hocalar›n hükümet icraatlar›n› tenkit etmesi
üzerine, 1953'de ç›kar›lan ve ö¤retim
üyelerinin siyasî beyanda bulunmas› veya faaliyet göstermesi halinde üniversiteden uzaklaﬂt›r›lmas›n› öngören kanunî
düzenleme ile bozulmuﬂtu. Baz› ö¤retim üyelerinin bakanl›k emrine al›nmas›
ile t›rmanan gerginlik, 1956-1960 aras›nda üniversitelerin neredeyse topyekün
DP iktidar›na muhalefet etmeye baﬂlamas›yla zirveye ç›km›ﬂt›. DP'liler, üniversiteleri 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 iliﬂkileri tamamen koparm›ﬂt›. DP'nin bu tavr› karﬂ›s›nda üniversiteler, 27 May›s hareketinde etkin rol oynayarak 27 May›sç›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 neticelenmiﬂAral›k 2005

tir. Üniversiteler Milli E¤itim Bakanl›¤'na
ba¤›ml›l›ktan kurtar›lm›ﬂ ve sadece üniversite temsilcilerinden oluﬂan Üniversiteleraras› Kurul'a ba¤›ml› hale getirilmiﬂtir. Üniversitelerdeki her türlü denetim
senatolarla Üniversiteleraras› Kurul'a verilmiﬂtir. Ancak, üniversite muhtariyeti
bu kadar geniﬂ bir ﬂekilde ta'mim edilirken, 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 getirmiﬂ ve özerkli¤in ihlal edildi¤i tart›ﬂmalar›na yol açm›ﬂt›r. Üniversitelerin
büyük tepki göstermesi üzerine MBK,
karar›n tekrar gözden geçirilece¤ini söylemiﬂ ancak somut ad›mlar at›lmad›¤›ndan bu konu uzun süre gündemde kalm›ﬂt›r. 27 May›s hareketi s›ras›nda ö¤rencilerin hareketlerini destekleyen
MBK'n›n, daha sonra ö¤renci teﬂkilatlar›n› kontrol alt›na almak istemesi de tepki ile karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Özellikle 1968'de kendi istedikleri düzeni kurmak ve toplumu da bu yönde
de¤iﬂtirmek isteyen dünya ö¤renci hareketleri, etkisini Türkiye'de de göstermiﬂtir. Ancak, sonralar› ö¤renci hareketleri
dünyada yavaﬂlarken, Türkiye'de sa¤-sol
kamplaﬂmas›n›n baﬂlamas›, ö¤renci
olaylar›na yeni bir boyut getirmiﬂ ve üniversitelerin ö¤renciler taraf›ndan iﬂgali
dönemi baﬂlam›ﬂt›r. Di¤er taraftan ülkedeki gidiﬂattan memnun olmayan ordu,
12 Mart Muht›ras›'n› vererek yeni bir dönemi baﬂlatm›ﬂt›. Ö¤renci olaylar›n›n faÇERÇEVE

turas› özerkli¤e ç›kar›larak 1973'de yeni
bir düzenleme yap›lm›ﬂt›r. Yeni kanunla,
üniversiteleri denetlemek ve gözetlemek üzere Yüksek Ö¤retim Kurulu ile
Üniversite Denetleme Kurulu oluﬂturulmuﬂ ve gerekti¤inde hükümetlerin üniversite yönetimine el koymas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›. Ancak, buna ra¤men üniversitelerdeki iç iﬂleyiﬂ bak›m›ndan özerkli¤e
pek dokunulmam›ﬂt›. Özerkli¤in s›n›rland›r›lmas›, üniversite ve CHP taraf›ndan iyi karﬂ›lanmam›ﬂ ve kanunun baz›
maddeleri Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilerek yeni kurulan yap› iﬂlemez hale getirilmiﬂtir.
Özellikle 1977'den itibaren baﬂlayan ö¤renci ve terör olaylar› neticesinde 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi döneminde, yeni bir
Yüksek Ö¤retim Kanunu haz›rlanarak
merkezden yönetim esas›na göre bütün
yüksek ö¤retim kurumlar› bir çat› alt›nda toplanm›ﬂt›r. O ana kadar üniversiteler 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 üyesi üniversiteler taraf›ndan tesbit edilmesine imkân tan›nm›ﬂ, üniversitedeki seçim esas› yerinden yönetim ve denetim
ilkesine dayanan sisteme son verilmiﬂ,
üniversiteler YÖK taraf›ndan tesbit edilen rektörler arac›l›¤›yla merkezden yö153
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netilen bir müessese haline getirilmiﬂtir.
Bu kanunla fakültelerdeki karar organlar› 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 edilmiﬂtir.
1983'te ANAP iktidara geldi¤inde YÖK'e
karﬂ› bir tav›r tezahür etmemiﬂ ve eksiklikler varsa zamanla düzeltilece¤i belirtilmiﬂti. Ancak k›sa bir süre sonra
1984'te, ANAP'tan YÖK'e ve merkeziyetçi yap›s›na karﬂ› bir tutum ortaya konmaya baﬂlanm›ﬂt›. Ad› YÖK'le beraber
an›lan ve YÖK'ün üniversiteleri birer
"kusursuzluk merkezleri" yapt›¤›n› savunan o dönemin YÖK Baﬂkan› ‹hsan
Do¤ramac› da, ilk defa 1986'da YÖK yasas›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 yönetilen üniversiteler oluﬂturarak, merkeziyetçi yap›dan uzaklaﬂma yönündeki
çal›ﬂmalarda bir netice alamam›ﬂ ve
özellikle ö¤retimin paral› sisteme dönüﬂtürüldü¤ü noktas›ndan ﬂiddetle tenkide u¤ram›ﬂt›.
YÖK'ü kald›rmay›, üniversiteleri özerk
hale getirmeyi program›na koyan ve büyük umutlar ba¤lanan Demirel baﬂkanl›¤›ndaki DYP-SHP koalisyon hükümeti,
bu vaadini gerçekleﬂtirememiﬂ ve sadece rektörlerin tesbitinde seçim yap›lmas›n› yürürlü¤e koyabilmiﬂti. Yerinden
yönetim ilkesi gere¤i özerk bir yap› beklenirken, sadece alt› aday›n tesbiti için
yap›lan seçim usulü ile çok az miktarda
154

oy alanlar›n rektör olma yolunu açm›ﬂt›.
Seçilen ancak yerinden denetlenmeyen
rektörler dönemi baﬂlam›ﬂt›. Zaten üniversitelerin özerk birer kurum haline
dönüﬂtürmeden seçilmiﬂ rektörlerin denetlenmesi de pek mümkün de¤ildir.
Üniversitelere verilen kaynaklar› de¤erlendirmesi ve yeni kaynaklar oluﬂturmas› için, bizzat YÖK Baﬂkan› Kemal Gürüz
taraf›ndan ortaya konulan yeni tasar›,
Mesut Y›lmaz baﬂkanl›¤›ndaki ANAPDYP koalisyonu taraf›ndan desteklenmedi¤i için kanunlaﬂamam›ﬂt›.
Daha kuruluﬂ aﬂamas›ndayken RP-DYP
koalisyon hükümetine tav›r alan YÖK'e,
bu koalisyon hükümeti de karﬂ› tav›r koyarak, YÖK'ün yöneticilerini de¤iﬂtirmeye 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 karﬂ› oluﬂan tepkiler dolay›s›yla kanunlaﬂamam›ﬂt›r.
1998-2002 y›llar› aras›nda Türkiye’yi idare eden Mesut Y›lmaz’›n Anasol-D ve
Ecevit’in Anasol-M Hükümetleri dönemlerinde üniversitelerde reform için
bir çal›ﬂma görülmemiﬂtir.
2002 sonundan beri Türkiye’de iktidarda olan AKP taraf›ndan haz›rlanan iki kanun 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 geçmesine ra¤men Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan
ÇERÇEVE

onaylanmad›¤› için yürürlü¤e girmemiﬂtir. Ancak YÖK ve üniversiteler konusunun kapanmad›¤› bizzat Baﬂbakan Recep Tayyib Erdo¤an taraf›ndan aç›klanm›ﬂt›r. Yeni üniversitelerin kurulmas›
çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› ve AB ile baﬂlayan müzakere sürecinin önemli maddelerinden birinin YÖK olmas› dolay›s›yla
bu konularda yeni geliﬂmelerin yaﬂanaca¤› dönemin baﬂlayaca¤›n› göstermektedir.

Çözüm ‹çin 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. Bu çercevede yap›lacak düzenleme için dikkat edilmesi gereken
önemli hususlar ﬂunlard›r:
1- Her ﬂeyden önce art›k üniversitelerin
iktidar ve muhalefetçe politik vas›ta olarak kullanma düﬂüncesinden vazgeçmeleri gerekmektedir.
2- Üniversite mensuplar›n›n e¤itim, kültür ve ufuk aç›s›ndan ülke ve dünyadaki problemler ve olaylar hakk›nda duyarl› olmalar› ve hatta bazen mevcut kabullere ayk›r› düﬂmeleri normal karﬂ›lanmal›, bu fikirlerden ülkemiz ve insanl›k
için faydalanma yoluna gidilmelidir. Bu
de¤iﬂik fikirlerden en fazla faydalanmas› gereken siyasiler olmal›d›r. Üniversiteler de belli bir siyasi görüﬂ veya ideolojik yaklaﬂ›m sergilemeden mevcudiyetlerinin ruhuna uygun olarak ilmî bir duruﬂ 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 Türkiye’de Üniversiteleraras› Kurul diye bir
müessesenin ortaya ç›kmas› da üniversite say›s›n›n üçe ç›kmas› dolay›s›yla olAral›k 2005
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muﬂtu. Ad› ne olursa olsun, bu üst kurumun niteli¤i bütün üniversitelerin üzerinde hiyerarﬂik bir kademe olarak yap›land›r›lmamal›d›r. Yoksa ilmî özerkli¤i
siyasî etkilerden kurtarmak ad›na, üniversiteleri yeni bir hegemonya alt›na
sokmakla karﬂ› karﬂ›ya kal›nabilir. Bu üst
kurumun ad› YÖK de olabilir “Üniversiteleraras› Denklik Kurumu” , “Üniversiteler Birli¤i”, “Üniversiteleraras› Koordinasyon Kurulu” gibi adlarla da adland›r›labilir.
4- Bugün Türkiye’deki üniversiteler
aras›nda e¤itim-ö¤retim, maddi imkânlar, ö¤retim üyesi, (ayn› diplomay› alanlar aras›ndaki) program farl›l›klar› çok
ciddi boyutlardad›r.
5- Kurulan veya kurulacak olan üniversitelere 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 üniversiteler bir nevi Yüksek Lise halinde bulunmaktad›rlar.
6-Aç›lacak fakülte veya bölümler, Türkiye’de ve dünyada duyulan ihtiyaca göre
aç›lmal›, aç›lm›ﬂ olanlar da yeniden tanzim edilmelidir. Hindistan örne¤inde oldu¤u gibi, 1990’lardan sonra bilgisayar
alan›nda verdi¤i e¤itim sayesinde bugün 10 milyar dolarl›k döviz geliri elde
eden masabaﬂ› sektörü gibi, DPT ile beraber, YÖK’ün de ufuk aç›c› planlamalar 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, yetersizde olsa verimli olarak kullan›lmal›d›r. Rektörün, dekan›n veya etkili olanlar›n inisiyatifi ile verilen imkânlar›n sadeAral›k 2005

ce onlar›n istedi¤i alanlarda kullan›lmas›n›n önüne geçilmelidir.
8- Üniversitelerin üzerindeki kurum
nereye ba¤l› olaca¤› önemli olmakla birlikte tek öncelik de¤ildir. Buradaki
problem özerkli¤in üniversite ve fakülteler yerine YÖK’e verilmesinden kaynaklanmaktad›r.
9- Üniversite ve fakültelere malî, idarî ve
ilmî özerklik verilmeli, sadece YÖK’ün
yetersiz denetimi yerine, yerinden denetim mekanizmalar› oluﬂturulmal›d›r. Bu
kadar üniversiteyi Ankara’dan denetlemek mümkün de¤ildir, bundan dolay›
da üniversiteler YÖK ra¤men denetimsizdir. Hele hele köklü üniversitelerdeki
gibi gelene¤i olmayan yeni üniversitelerde bir nevi ilmî feodaliteler oluﬂmaktad›r. Özerklik kurulurken tek kiﬂinin etkinli¤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 düzenleme ile gerekiyorsa iki turlu seçimle en çok oy alan Rektör atanmal›d›r.
11- Üniversite senatolar› seçilmiﬂ ve
atanm›ﬂ dekanlar›n yan›nda her fakülteden mutlaka yap›lacak seçimlerde en
çok oy alan iki senatörün do¤rudan tabii üye oldu¤u tarzda düzenlenmelidir.
Bu üniversitelerde iç denetimi sa¤lamada büyük katk› sa¤layacakt›r.
12- Dekan da, yap›lacak düzenleme ile
gerekiyorsa iki turlu seçimle en çok oy
alan›n atanmas› tarz›nda düzenlenmelidir. Dekan yard›mc›lar› da seçim usulü
ÇERÇEVE

ile belirlenmeli, birden fazla dekan yard›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 getirilmelidir.
14- Ö¤retim üyesi yetiﬂtirmedeki veya
akademik terfilerdeki k›staslar bütün
üniversitelerde eﬂit ﬂekilde uygulamal›d›r. Çal›ﬂan ve üreten ö¤retim üyesi taltif edilmelidir.
15- ‹lmî kriterler sadece asistan, yard›mc› doçent, doçentler için de¤il profesörler dahil bütün ö¤retim üyeleri için yürürlü¤e konmal›d›r.
16- Yüksek Lisans ve Doktora çal›ﬂmalar›nda da üniversiteler aras›ndaki seviyede denkli¤e dikkat edilmedir. Bu gün
hâlâ hangi üniversitede hangi tez çal›ﬂmas›n›n yap›ld›¤› veya yap›lmakta oldu¤unu tesbit için güncel bir sistem yoktur.
17- Üniversitedeki e¤itim-ö¤retim sistemi, bilgi aktarma usulü tarz› yerine prati¤e yönelik, yani üretime yönelik olarak yap›lmal›d›r..
18- Ö¤rencilerin örgütlenmesinin
önündeki engeller kald›r›lmal› ve kuracaklar› derneklerin ilmî ve kültürel boyutta kalmas› için tedbirler al›nmal›d›r.
Gerekirse bu ö¤renci derneklerinin kay›tlar› üniversitelere de ayr›nt›l› olarak
verilerek kontrol sa¤lanmal›d›r.
Geliﬂmiﬂ ve güçlü ülkenin ortaya ç›kmas›nda fikri hürriyete sahip ve üretken
üniversitelerin mutlak olan katk›s›n›n
gözden kaç›r›lmamas› temennisiyle…
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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.
Türk biliminin ve üniversitelerinin yeniden yap›land›r›larak ça¤a uygun hale getirilmesi 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 kap›m›zda görünüyor: Birincisi bilime dayanmayan mevcut üretim tesislerinin kapanarak, sanayinin çökme tehlikesi ile
karﬂ› karﬂ›ya bulunmas›; 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.
Konuyu sanayicimizin ça¤daﬂ üretim
kavram›n›n olmazsa olmaz ﬂart› olan rekabet edebilirlikte zay›f kalmas› aç›s›ndan ele alal›m: Rekabet edebilirli¤in kayna¤› “icat ve yenilik” oldu¤undan, Araﬂt›rma-geliﬂtirmesiz (AR-GE) sanayinin
rekabet etmesi mümkün de¤ildir. Sanayide, tar›mda, hizmetler sektöründe, kamu yönetiminde, politikada “icada dayal›”, “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› kay156

naklardan sat›n al›nan malzemelerin kul- Üçüncü bin y›l›n dünyas›nda belirleyici
lan›labilirli¤inin sa¤lanmas›n› anlayan; gücün buluﬂçuluk (yenilik, icat) olaca¤›
ucuz iﬂçi ile ucuz iﬂçilik fark›n› henüz art›k iyiden iyiye ortaya ç›kt›. ‹sveç'in
kavramam›ﬂ; iﬂçi verimlili¤ini art›rarak buzdan bir çöl ülkesi olmaktan, endüstmaliyet azalt›labilece¤ini sanan; “De¤er ri ötesi bir topluma dönüﬂmesinin temeAnalizi”, “Lojistik Mühendisli¤i” gibi mes- linde 50 kadar önemli keﬂif ve icat olduleklerle henüz tan›ﬂmam›ﬂ, bir tane dahi ¤u 1986'da yap›lan bir doktora çal›ﬂmapatent alamadan, üretimini yabanc› patentlere lisans ücreti ödeye- Klasik e¤itime alternatif, aktif e¤itimde
rek, ihracat›n› ise lisansörünün
kendisi için kârs›z gördü¤ü pazar- öncelikli mesele ö¤rencilerin derslere
lara ancak izinle yapabilen üretici- motive edilmesidir. Ö¤rencilerin motive
lerimiz, AB’ye girdi¤imizde nas›l edilmesinden temel nokta, derslerin
ayakta kalacak? Memur, amir, ö¤retmen, ö¤retim üyesi, politikac›, “ö¤renme ve ö¤renci merkezli” hale geasker, mühendis ya da iﬂadam›- tirilmesidir. Bunun için de aktif e¤itimm›z, bu e¤itim yap›s› içinde zihin- de dersler a¤›rl›kl› olarak, “Problem
sel faaliyetleri kal›planmakta, üretken zekas›n› kullanmay›, hiçbir s›- Çözme Temelli E¤itim” ve “Proje Desn›r tan›madan eleﬂtirel düﬂünebil- tekli E¤itim” metotlar›na dayan›r.
meyi ö¤renememektedir. Elbetteki bu özellikleri kazanm›ﬂ beyin f›rt›nas› s›yla gösterilmiﬂti. Geçti¤imiz yüzy›l›n
ile e¤itilen toplumlarla yar›ﬂabilmesi, on- baﬂlar›nda birer avuç pirince talim eden
lara yetiﬂebilmesi mümkün olamayacak- Japonya, Güney Kore, Taiwan, Singapur
t›r. Öyle ise bu süreçte yap›lmas› gere- ve Hong Kong'u bugün birer ekonomik
ken, insan›m›z› düﬂünme yetene¤ine ka- güç haline getiren de yine yenili¤e ve
vuﬂturacak, üretkenlik ve sorgulama keﬂfe dayanan ekonomi ve sanayileri olözelli¤ini tekrar elde edece¤i aktif e¤i- du¤u herkesin bildi¤i bir gerçektir.
tim modellerini hayata geçirmektir. Üretimin temelinde buluﬂ; buluﬂun temelin- Üniversite Reform Çal›ﬂmalar›
de de meraka ve sorgulamaya dayal› e¤i- Neden Baﬂar›s›z?
Üniversitelerin as›l problemi, Türkitim vard›r.
ÇERÇEVE
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Üniversite Reformunda Odaklan›lacak Üç Temel

ye'nin içinde ve dünyadaki bilim ve araﬂt›rma hedeflerini k›sa, orta ve uzun vadeli olarak seçmesi, bu seçimde Türkiye'nin hayr›na kafa yoracak, çal›ﬂacak yetenekli ve haysiyetli kimselere görev almas›n› sa¤layacak bir sistemin kurulmas›d›r. Bu hedefler do¤rultusunda üniversitelerimizde gerçek üretkenli¤e ve buluﬂlara 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 olmamak kayd›yla) geliﬂtirilmesine a¤›rl›k verecek reformlar›n tart›ﬂ›lmas›d›r. Örne¤in, üniversitelerle toplum neden etkileﬂim içine giremiyor, neden her ﬂeyi hâlâ
d›ﬂar›dan al›yoruz ve AR-GE kurulam›yor? Üniversite reformu tart›ﬂmalar› çerçevesinde bu sorular› gündeme getiremiyoruz. Üniversitelerde hocay› gecesi
ile gündüzü dersliklere kapatan, araﬂt›rmay› ve bilimsel üretimi de bir kenara
b›rakt›rd›¤› gibi e¤itimi bir ticarete dönüﬂtüren, '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 yapabilecek bir sistemi neden kuramad›¤›m›z›, neden bu insanlar› Türkiye'den kaç›rtt›¤›m›z› ve onlar› Türkiye'ye nas›l getirece¤imizi de konuﬂam›yoruz. Baﬂbakan›n, bakanlar›n AB ülkelerinde oldu¤u
gibi gerçek bilim adamlar› ile beraber çal›ﬂaca¤›, kalk›nma planlar›n› birlikte kuraca¤› 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 denilince tüm dikkatler YÖK Yasas›'nda yap›lacak de¤iﬂikliklere odaklan›yor. Sadece
yasal düzenleme vas›tas›yla ideal bir dönüﬂüm ve ink›lap beklentisi içine giriliyor. Yasa ve mevzuat de¤iﬂikli¤inin “çok
boyutlu” e¤itim probleminin çözümün
ancak bir parças› olabilece¤i, asla “kenAral›k 2005

Kanaatimce, “Yüksek Ö¤retimin yeniden yap›lanmas›” çerçevesinde “üniversite reformu” öncelikle üç ana konuya odaklanmal›d›r.
1 Ö¤renci ve Ö¤renme Merkezli
E¤itim: Bu e¤itim yap›s› içinde meraka dayal› kuﬂku ve sorgulama neredeyse s›f›r düzeyde kald›¤›ndan, verilen 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 dönüﬂen 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›nava girerken bunun ancak % 15-20’si kay›t yapt›rabilmektedir. As›l ö¤renci kitlesinin meslekî e¤itime yönlendirilmesi gerekti¤i halde tüm orta ö¤retim
kurumlar› (meslek liseleri dahil) üniversiteye endeksli e¤itim verir hale
gelmiﬂtir. Bu yap›, üniversiteye haz›rl›k kurslar›n› ön plana ç›karm›ﬂ,
ÖSYM’nin yapt›¤› s›navlar› tek kriter
haline getirmiﬂtir. Her y›l liseleri bitiren, hiçbir mesle¤i ve gelece¤e ait güvencesi olmayan milyonu aﬂk›n genç,

ÇERÇEVE

iﬂsizli¤e ve umutsuzlu¤a itilmektedir.
Bunun için de üniversite reformu
çerçevesinde öncelikle ele al›nmas› gereken konu, ortaö¤retimde ö¤rencinin mesleki e¤itime yönlendirilmesi
ve meslek liselerinin cazip hale getirilmesidir. Meslek liselerinin cazibesinin
artmas›, kontenjanlar›n gerçek piyasa
ihtiyaçlar›na göre belirlenmesi ve elinde meslek diplomas› olmayana kesinlikle iﬂ ve meslek verilmemesi yönünde ilgili kanuni tedbirlerin al›nmas›d›r.
3 Bilim Politikas› Belirleme: “Bilim politikas›” ile araﬂt›rma hedefleri
ortaya konulmad›¤›ndan, üniversiteler toplumun geliﬂmesinde ve yeniliklerde öncü görevi yürütememektedir.
Üniversiteler “boﬂ” çal›ﬂmalarla vakit
geçirmekte, toplum ve endüstri ile etkileﬂim içine girememektedir. Bu yüzden Araﬂt›rma – Geliﬂtirme (AR – GE)
hayal olmaya, bilim ise aksesuar olarak
görülmeye devam etmektedir. Sonuçta araﬂt›rmalar, ülke kalk›nmas›na katk› ve geliﬂim için de¤il de, “yay›n yapmak” için yap›l›r hale gelmiﬂtir. ‘Doktora al›ns›n, doçent olunsun’ diye araﬂt›rma etkinlikleri yap›lmaktad›r. Bu
yüzden Lisansüstü e¤itim amac›na ulaﬂamamaktad›r. Devlet ve üniversitelerin belirlenmiﬂ bilimsel araﬂt›rma öncelikleri olmad›¤›ndan yüksek lisans
ve doktora çal›ﬂmalar› rastgele konularda yap›lmakta, sanayi ile etkileﬂim
sa¤lanamamaktad›r.
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disi” olamayaca¤› bilinememektedir.
Bununla birlikte yasa de¤iﬂikli¤i çerçevesinde de olsa, yasada as›l yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikler gündeme gelemiyor.
Örne¤in, kadro ve s›nav ma¤duru binlerce akademisyenin, akademik kariyerlerin tüm basamaklar›nda, araﬂt›rma görevlisi, 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 gelememektedir. Rektörlerin ve YÖK'ün yetkilerinin s›n›rland›r›laca¤› rektör, dekan,
kurul ve jüri üyeleri seçiminde kalite ve
performans kriterleri konuﬂulamamaktad›r. Problemlerin çözüm yoluna girmemesinin baﬂ nedenlerinden birisi de,
çok boyutlu e¤itim ve üniversite problemlerinin tüm boyutlar› ile çeﬂitli sempozyumlarda ve ﬂûrâlarda 'bilimsel olarak” ele al›namamas› ve tart›ﬂ›lamamas›d›r.

‹ﬂte Üniversitelerin Çözüm
Bekleyen Gerçek Problemleri
1. Ö¤retim elemanlar›n›n yeni teknolojileri takip etmesi, yenilikler üretmesi
için k›stas ve denetimler yoktur. Bilim
adam› çal›ﬂma gayreti içerisinde olsa da,
olmasa da onlardan hiçbir hesap sorulmad›¤›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 bulunmamaktad›r. ‹lmî verimlili¤in artt›r›lmas› için etkili motivasyon ve ödüllendirme sistemleri bulunmamaktad›r. Her türlü akademik yükseltilmelerde ve s›navlarda akademik verimlilik, liyakat ve bilimsel baﬂar› performans ölçütleri temel al›nmas› için yüksek ö¤retim sistemi içinde bir
öz de¤erlendirme sistemi oluﬂturulamam›ﬂt›r.
2. Üniversiteler, idari ve malî özerkli¤e
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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. Bölümün ihtiyaç ve problemlerine ilgili bölüm 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 halledilebilmektedir.
3. Yurt d›ﬂ›na araﬂt›rmac› gönderme mekanizmas› yanl›ﬂ iﬂlemektedir. Belirli
amaçlarla, gidenlere belirli görevler vererek, bir temel bilim politikas›n›n parçalar› olarak vazifeyle gönderilememektedir.
4. Ders ücretleri ve ikinci e¤itim gibi unsurlar e¤itimi “ticarete” dönüﬂtürmektedir. Ö¤retim eleman› derse girip ç›kmaktan 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 duÇERÇEVE

rum ortaya ç›kmaktad›r. Üstelik baz›
özel üniversiteler, kampüs anlay›ﬂ›ndan
ve araﬂt›rmadan uzak bir yap›lanma sergilemekte, dersane mant›¤› ile iﬂlemektedir; 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 üniversitelere geçiﬂ yapabilme, ya da kendi
üniversitelerinde yükselme haklar› aç›k,
genel, adil, öngörülebilir ve nesnel kurallara ba¤lanm›ﬂ de¤ildir. Bugün fiili
olarak herhangi bir üniversitede kadrolar, o üniversitenin daha alt kademelerinde 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¤lanmam›ﬂt›r.
6. Üniversitelerde ciddi barajlar bulunmad›¤›ndan, üniversitelerde her girenin 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¤itime baﬂlayabilmektedir.
7. Akademisyenli¤in her seviyesinde insanlar›n karﬂ›s›na ç›kar›lan ÖSYM nin
tertipledi¤i test tipi yabanc› dil s›navlar› ile “araç”lar “amaç” haline dönüﬂtürülmüﬂtür. 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. Genel yetenek ve kültür türü sorulardan
oluﬂan LES ad› verilen merkezî s›nav›n
hangi amaçla uyguland›¤› bilinmemektedir. ‹nsanlar, araﬂt›rmada ve mesle¤inde ilerleme ve derinleﬂme yerine,
enerjilerini meslek ve bilimle alakas› olmayan s›navlar› aﬂmak için harcamaktad›r.
8. Ülkemizde neﬂredilen uluslararas› kalitede periyodik bilimsel dergi yok denecek kadar s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Üniversite
Aral›k 2005
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ve bilimin bu ülkenin hizmetinde olmas›; ülke kültürüne, diline ve kalk›nmas›na hizmet etmesi gerekti¤i gerçe¤i göz
ard› edilmektedir. Örne¤in üniversitelerde yabanc› dille e¤itim git gide yayg›nl›k kazanmaktad›r. Nitelikli Türkçe
bilim dergileri neﬂretmek ve Türkçe makale yay›nlamak adeta “yasak” hale gelmiﬂtir.
9. Ülkemiz s›n›rlar› içinde uluslar aras›
çapta ilim ve araﬂt›rma merkezleri kurulamam›ﬂt›r. Üniversite bünyesinde
merkezî araﬂt›rma üniteleri oluﬂturulamamaktad›r. TÜB‹TAK Marmara Araﬂt›rma Merkezi kuruluﬂ amac›ndan sapt›r›lm›ﬂt›r. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
kuruluﬂ amac› yönünde gerekli ilerlemeyi 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 hariç, hiçbir ülkede uygulanmayan “yabanc› dille e¤itim”, ezbercili¤e ve zihin
kar›ﬂ›kl›¤›na yol açmakta, Türk insan›
kendi ülkesinde yabanc› konumuna düﬂürülmektedir. Yabanc› dil haz›rl›k s›n›flar› 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. Yenilikleri h›zl› ve yayg›n bir ﬂekilde kendi dilimize kazand›ran müesseseler oluﬂmam›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” gösterilmektedir.
13. Ülkemizde tüm y›llar› içine alan ve
gerekli bilimsel dergi ve kaynaklar› bünyesinde bulunduran dört baﬂ› mamur
bir tane bile kütüphane oluﬂturulamaAral›k 2005

m›ﬂt›r. YÖK kütüphanesi periyodik yay›nlar› tüm y›llar› içine alacak ﬂekilde geliﬂtirilememiﬂtir. ‹nternet yoluyla “online” olarak bilimsel kaynaklara ve bilgiye
serbestçe ve rahatça ulaﬂabilecek imkanlar 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 biçimine dönüﬂen e¤itimin sorgulanarak ö¤renciye kendi yetenek ve s›n›rlar›n›n fark›na varabilece¤i ö¤renciye kendini yetiﬂtirme ve yenileme ﬂevki verildi¤i bir
yap›ya kavuﬂturulmas› tüm e¤itim reformun as›l ç›k›ﬂ noktas›n› teﬂkil etmektedir. Bu iﬂ yap›lmadan giriﬂilecek her türlü 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 ﬂimdiye kadar yap›lanlar›n yap-bozdan ibaret
kalmas›n›n temel nedeni budur. Ezberci, kopyac›-kal›pç› yerine araﬂt›r›c› ruhta
gençler yetiﬂtirilmesi için beyin f›rt›nas›
ile, proje ile e¤itim gibi ö¤renci merkezli aktif e¤itim modellerinin hayata
geçirilmesi, sorgulayarak ö¤renmenin
hakim hale getirilmesi gerekiyor. Muhtevada ve özde yap›lacak çok boyutlu
reformlara ihtiyaç vard›r. Bunun için de
“e¤itimin” ve “bilginin” yeniden tan›mlanmaya ihtiyac› vard›r.

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 birbirine kar›ﬂt›r›r›z. E¤itim alan›nda, elimizden geleninin en iyisini yap›yor olmam›zla, “kalite güvencesi”nin sa¤land›¤›n›
zannederiz. Kalite güvencesinde anahtar 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› söylerler. Bunlar: “Faydal› ö¤renme hedefleri”
ve “Yetkin ö¤renci”dir.
Verilen e¤itim, toplum ihtiyaçlar›n› ve
endüstri taleplerini karﬂ›l›yorsa, o zaman “faydal› ö¤renme” hedefinden söz
edebiliriz. E¤itim ad›na yap›lanlar, toplumun ve ferdin geliﬂimini sa¤layacak;
onu bulundu¤u konumdan daha ileriye
götürdü¤ü gibi, önünü açacak ve hedeflerine ulaﬂt›racakt›r. Her sahada yaﬂanan
amatörlükten kurtard›¤› gibi, profesyonelleﬂmeye ve kurumsallaﬂmaya hizmet
edecektir. ‹lgili meslekî alanda en son
yenilikleri ve mesle¤in gerekli temel
prensipleri yan›nda, uygulamalar› da ferde 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¤renme) bilen ö¤renci.

Gerçek Bilgi, Gerçek E¤itim
E¤itimde kalite iki soruyu gündeme getirir: (1) Ne ö¤retmeli? (2) Nas›l ö¤retmeli?
ÇERÇEVE

Ö¤renme Stilleri
Kaliteli e¤itimin zemin tutmas› ve yerleﬂmesi 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 görünmektedir. Bu da, ancak aktif e¤itim modellerinin 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¤retme dedi¤imiz bilgiyi aktarmaya dayanan
metotlarla nas›l ö¤rendi¤i (ö¤renme stili) hakk›nda, ilgi duymad›¤› ve ihtiyaç da
hissetmedi¤i ﬂeyleri insanlara ö¤retmeye kalk›ﬂmak boﬂ bir çabadan ibaret kalacakt›r.

en düﬂük ve zararl› yan etkileri en fazla
bir e¤itim metodu oldu¤unu unutmayal›m. Her bir bilim dal› ayn› metotla ö¤retilemedi¤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 hedeflerinin ö¤renme metotlar›na göre tasarlanmas›n› gerektirir. Bu farkl›l›k, ö¤rencilerin baﬂar›l› olmalar› için motive edilmelerinin gere¤ini ortaya koyar. ‹lginçtir
ki, her ö¤renci ayn› metotla motive olmamakta, motivasyon da her ö¤renci
için farkl›l›k arz etmektedir.

“Motivasyon” ve
“Ö¤renici” Farkl›l›¤›

Motivasyon Yoksa
ﬁimdi de e¤itimin baﬂar›l› olmas› ve Ö¤renme de Yok!
amac›na ulaﬂmas›n›n nelere ba¤l› oldu¤una bakal›m. Burada da bir araya gelmesi gereken iki unsuru görüyoruz:
Yöntem çeﬂitlili¤i
ve Ö¤renci profili.
Neden “yöntem çeﬂitlili¤i”? Bir dili anlama ve ö¤renme
ile elektromagnetizmay› anlama ya da
ö¤renme ayn› ﬂey
de¤ildir. Sporu ö¤renmede kullanaca¤›m›z metodu, resim çizmede kullanamay›z. Keza harplerin sebeplerini anlamak, baz› insanlar›n neden kederli oldu¤unu anlamaktan farkl›d›r. Fen konular›n›, yeni keﬂfedilmiﬂ olaylar› aç›klamada kullanaca¤›m›z en iyi ö¤renme yollar› deneme-yan›lma ve hatalar› gösterme
metotlar›d›r. Yahut da “problemleri
araﬂt›rarak sonuca varma” (problemçözme 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› gerektirmektedir. Sadece bilgiyi aktarmaya (söyleme-konuﬂma metodu) dayanan
kaba ö¤retme metodu e¤itimde verimi
160

Nas›l ö¤rendi¤i (ö¤renme stili) hakk›nda, 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 ortam ve çevresinde bile “etkili ö¤renme”
mümkün olmamaktad›r. Ne ö¤retece¤imizi ne kadar iyi tespit edersek edelim,
ö¤renci isteksiz ve ö¤renmeye karﬂ› hevesi yoksa “ö¤renme” gerçekleﬂmeyecek, ö¤retilenler davran›ﬂa dönüﬂmeyecektir. Bu yüzden motive etmek, iyi hocal›ktan daha önemli hale gelmiﬂtir. Bilgi ö¤rencinin ihtiyac› oldu¤u zaman ona
verilirse anlaml› ve kal›c› olmaktad›r.
Kaliteli e¤itim, iyi ders verme ve “iyi
ÇERÇEVE

ders anlatma”dan farkl› bir durum ortaya koydu¤una göre, dikkat edilmesi gereken nokta ve temel kayg› bir “aktif ö¤renme ortam›” ve “üretken e¤itim çevresi” oluﬂturmak olmal›d›r. Önemli olan
ö¤renilenlerin davran›ﬂa dönüﬂmesi oldu¤una göre dönüﬂümün alt yap›s› personel kalitesinden do¤an “etkili bir akademik ö¤renme” çevresi oluﬂturmakt›r.

Aktif E¤itim
Aktif e¤itimde öncelikli mesele ö¤rencilerin 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¤itim” ve “Proje Destekli E¤itim” metotlar›na dayan›r. Ö¤renci merkezli aktif ö¤renme yöntemleri,
ö¤renciye: çeﬂitli
kaynaklardan konu hakk›nda bilgi
toplamas›n› ve bu
bilgileri bütünleﬂtirmesini ö¤retti¤i
gibi proje haz›rlama ve tamamlama
becerisi (sorun
çözme yetene¤i)
kazand›r›r. Ö¤renciler, bilgi geldi¤i
sürece tüketici ve
edilgen konumdan bilgiyi araﬂt›ran, bulan ve iﬂleyen konuma yükselmekte;
kaynaklara yüzde yüz güven yerine, sorgulay›c› bir anlay›ﬂa kavuﬂmaktad›r. Aktif
e¤itimde hedef; sorgulama, sorun çözme ve püf noktay› yakalama, “bilgiye
eriﬂme, onu ﬂekillendirme, bilgiyi paylaﬂma” yetene¤inin geliﬂmesidir. “Etkili
ö¤renme çevresi”nin “etkili ö¤retme
çevresi”nden farkl›l›¤›n› ve mevcut e¤itimin neden e¤itmedi¤i bu aç›klamalar
çerçevesinde de¤erlendirdi¤imizde,
problemin kayna¤› daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r. Ö¤renme profilini ve ö¤renme
Aral›k 2005
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tercihlerini göz ard› eden, ö¤retmede
tek tip yöntem (söyleme -bilgiyi aktarma) kullanan (yöntem çeﬂitlili¤ine yer
vermeyen) e¤itim, e¤itmemektedir.
Sonuç olarak kaliteli e¤itim; “aktif e¤itim ortam›” sa¤lar. Pratik çal›ﬂma, bilgisayar destekli e¤itim, video ve audio
multimedya (görsel a¤›rl›kl›) e¤itim,
problem çözme temelli ö¤renme, projelerle 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 “anlama”y› temel alan bilgi (b) Gerçek bilgi
(c) Sözsüz bilgi ( know-how, tacit knowledge). Ülkemizde e¤itim temelde birinci tür bilgiyi esas almaktad›r. Hatta
ço¤u durumlarda “anlama”n›n bile gerçekleﬂti¤ini söyleyemiyoruz. Uygulanan
s›nav sistemi yüzünden, ö¤renci, konuyu anlamadan ve kavramadan sadece s›navlarda baﬂar›l› olmak için ders çal›ﬂmaktad›r. “Ö¤retmek”, söylemek ve bilgi aktarmakt›r. “Ö¤renmek”, davran›ﬂ
de¤iﬂikli¤i ve performans iyileﬂmesidir.
Halbuki e¤itimde bilgiyi aktarma metotlar› söyleme- konuﬂma metodu ile “anlama” gerçekleﬂse bile “ö¤renme” gerçekleﬂmemektedir. Bir e¤itici, karﬂ›s›ndaki 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 performans› de¤iﬂmedi¤i sürece henüz hiçbir ﬂey
ö¤renilmiﬂ de¤ildir. “Ö¤retme” yolunun
sak›ncas›, ö¤renci ad›na bir e¤itimci olarak her ﬂeyi onun ad›na siz yapt›¤›n›zdan “devaml› müdahale” ortaya ç›kmaktad›r. Kiﬂi ancak deneyerek kendi kabiliyetini keﬂfedebildi¤inden, devaml› müdahale yani neyi, nas›l ve ne zaman yapaca¤›n› ö¤retici olarak siz empoze etti¤iniz zaman “deha” kendini göstermekteAral›k 2005

dir. “Deha”, al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda yeni bir
tarz geliﬂtiren ve yeni bir görüﬂ üreten
yetenek demektir. Onun içindir ki; bütün yenilikleri ve buluﬂlar› dahilere borçluyuz. Araﬂt›rma ve tecrübeler, bir bilginin 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¤renme faaliyet zinciri ﬂu safhalar› içine al›yor. (i)”anlatma”, (ii) “gösterme ve (iii)
“uygulama” (yaparak, deneyerek) yan›nda (iv) “hata düzeltme. Proje destekliproblem temelli e¤itim, bu ö¤renme faaliyetlerini içine ald›¤›ndan, en etkin ve
faydal› e¤itim metotlar›ndand›r.
“Gerçek bilgi” yaz›l› s›navlar›nda test
edilebilen, geri istenilebilen ve ölçülebilen hüner ve bilgiler de¤ildir. Gerçek bilgi ﬂahs›n hayat›nda ve düﬂüncesinde
otomatik olarak uygulamaya konulabilendir; davran›ﬂa dönüﬂmüﬂ beceri ve
hatta al›ﬂkanl›klar haline gelmiﬂ oland›r.
‹nsan bir konuyu araﬂt›rmaya baﬂlar, yenilikler bulmaya gayret eder ve bunu da
yaparken eksikliklerini ö¤renir. Gerçek
bilgi, meraka dayal› kuﬂku ve sorgulaman›n neticesinde ortaya ç›kmaktad›r. Bu
anlay›ﬂ, üretici ve mucit düﬂünceleri geliﬂtirmekte, ferdî problem çözme yetene¤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¤renmeyi, sorgulamay›, bilgi kaynaklar›na ulaﬂmay›, sebep-sonuç aras›nda iliﬂki kurmay› 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 deÇERÇEVE

¤ildir; organik bir ﬂey; daima tazeleniyor, üretiliyor, de¤iﬂiyor. Araﬂt›rma yapan, bir ﬂeylerin peﬂine düﬂen ve deneyen insanda, bilim ve e¤itimin heyecan›
olur. Ve en önemli ﬂey, ö¤renciye bu heyecan› aﬂ›lamakt›r. Üretim ve senteze
yönelik iﬂlemler de ö¤rencilerin mucitlik yönlerinin geliﬂmesi s›ras›nda önemli
olan›n denenenlerden yola ç›kmak oldu¤u görülmüﬂtür. Ö¤rencinin üretici
iﬂlemi, ancak yaﬂanan olaylardan kaynaklan›r. Örne¤in; hiçbir zaman hücreyi
detayl›ca incelemeden, mikroskop alt›nda gözden geçirmeden, görmedi¤i bir
hücrenin resmini yapmas›n›n ö¤renciden istenmesi bir anlam ifade etmeyecektir. 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›kmaktad›r. Üçüncü bilgi türü “sözsüz bilgi (Know-How, tacit knowledge)” problem çözmeye dayal› baﬂar›l› tecrübeler
ve denemeler sonucunda kazan›l›r ve
performans›n gözlemlenmesiyle test
edilir. Bu bilgi türü, tecrübesel kazan›mlard›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 becerilerin 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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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 niteliklere sahip olmakt›r.
E¤itim, çok yönlü kalk›nman›n temel
araçlar›ndan biridir. Ülkemizin küreselleﬂme sürecine ve bilgi toplumuna
uyum sa¤lamas›, ulusal rekabet gücünün geliﬂtirilmesi, iﬂsizlikle mücadele ve
sosyal refah düzeyinin yükseltilmesi bak›m›ndan, iﬂgücü piyasas›n›n talep etti¤i
nitelik ve nicelikle iﬂgücünü yetiﬂtirecek
bir e¤itim sisteminin oluﬂturulmas› büyük önem taﬂ›maktad›r.
Bireyin, ekonomik güce dönüﬂecek bilgiyle donat›lmas›, tarihin her döneminde uluslar için hayati de¤er taﬂ›m›ﬂt›r;
ancak “bilgi”nin stratejik bir üretim faktörü olarak ekonomik yaﬂamda giderek
ön plana ç›kmas›, dikkatlerin genel ve
mesleki e¤itim sistemlerinin etkinlik derecesi ve okul-iﬂletme iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi üzerinde toplanmas›na yol açm›ﬂt›r.
Günümüz ﬂartlar›nda ulusal meslek e¤itim sistemlerinin baﬂar›s›, hem “birey”,
hem de “iﬂletme” baz›nda somutlaﬂmaktad›r. Art›k birey, mesle¤inde uluslararas› iﬂgücü piyasas›nda dünyadaki tüm
meslektaﬂlar›yla rekabet etmektedir. Bireyin iﬂ bulup bulamamas› ve yaﬂam
standartlar›, mesleki e¤itim sisteminin
etkinli¤ine de ba¤l›d›r. Günümüzün ileri
teknolojiye dayal› bilgi toplumunda, e¤itim, yeniden e¤itim ve yaﬂam boyu e¤itim süreçleri rekabet gücünü geliﬂtirme
ve istihdam› korumada en önemli araçlard›r. Yeni ekonomik ﬂartlarda art›k hiç162

bir ülkede “yaﬂam boyu istihdam garan- tirilmesi dolaﬂ›m, mübadele ve iﬂbirli¤itisi” kalmam›ﬂ; “yaﬂam boyu e¤itim” ve ne ba¤l›d›r.
“istihdam edilebilirlik” kavramlar› geçerlilik kazanm›ﬂt›r. Ça¤›m›zda en önemli Avrupa Birli¤i 'nin karﬂ› karﬂ›ya bulunduistihdam güvencesi, iﬂgücü piyasas›n›n ¤u ekonomik ve sosyal zorluklar, çal›talep etti¤i niteliklere sahip olmakt›r. ﬂanlar›n meslek becerilerinin geliﬂtirilÖte yandan, uluslar›n sosyo-ekonomik mesini gerektirmektedir. Bu nedenle,
düzeyini iﬂletmelerin uluslararas› reka- e¤itim ve yetiﬂtirme alanlar›nda yürürlübet gücü belirlemekte; burada da
mesleki e¤itim sistemi ve okul-iﬂ- 2002 Kopenhag Deklarasyonu ve 2004
letme iﬂbirli¤i kilit konumunda
Maasatricht Bildirgesi’nde hayat boyu
yer almaktad›r.

ö¤renme olgusuna çok ciddi yer veril“Bilgi Ça¤›”nda ve “Bilgi Toplumektedir. Ülkemizde de bu de¤iﬂime
mu”nda, mesleki e¤itim sistemi,
bireyin ve ulusun kaderini belirle- ayak uydurmak ve öncelikle kendi ihtiyen temel unsurlardan biridir. Av- yaçlar›m›z› karﬂ›lamak maksad›yla
rupa Birli¤i ülkelerindeki de¤iﬂik
kalite de¤erlendirme sistemleri- Meslekî ve Teknik E¤itime iliﬂkin ciddi
nin uyumlu duruma getirilmesi; çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r, politikalar
e¤itim kalitesinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›; ö¤renci, çal›ﬂan, ö¤retmen ve belirlenmektedir. MEGEP projesi bu
araﬂt›rmac› dolaﬂ›m›n›n destek- alandaki en ciddi projelerdendir.
lenmesi için bir dizi çerçeve program uygulanmaktad›r. Mesleki e¤itim ile ¤e konan Avrupa projeleri ile bir "Avruilgili COM(91)397 say›l› Komisyon mo- pa yetiﬂtirme ve yeterlilik alan›" kurulmerandumu (Ref. 9), mesleki e¤itimin maya baﬂlanm›ﬂt›r. E¤itim ve yetiﬂtirme
yeni Avrupa hedeflerini, var›lan sonuçla- için; Mevcut politikalar›n koordinasyor› ve gelecek politikalar› için önerileri nu, Giriﬂimlerin yak›nlaﬂmas› (ortak heiçermektedir. E¤itim ve yetiﬂtirme politi- defler), Ulus aﬂ›r› (transnational)iﬂbirli¤i
kalar›n›n esneklik ve yenileme için daha ilkelerinden hareket edilmektedir.
yüksek kapasiteler sa¤lanmas›, "fiziki olmayan (intangible) sermaye"nin (insan 2000’li y›llar için yeni AB hedefleri;
sermayesi) geliﬂtirilmesi aç›s›ndan çok yetiﬂtirmeye ayr›lan yat›r›m›n artmas›,
önemli say›lmaktad›r. Bu kayna¤›n geliﬂ- derslerin kalitesinin artmas›,
ÇERÇEVE
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mesleki e¤itime giriﬂte eﬂitli¤in sa¤lanmas› (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 direktife 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 verilmektedir. H›zla artan bilgi ve geliﬂen
teknoloji bireylerin e¤itim ihtiyaçlar›n›
art›rm›ﬂt›r. Teknolojik yeniliklerin ortaya ç›kma s›kl›¤› artm›ﬂ, üretim ve hizmet
sektöründe k›sa periyotlarda teknolojiler de¤iﬂir hâle gelmiﬂtir. Bilim ve teknolojideki h›zl› geliﬂmeler toplumsal, kültürel, siyasî ve ekonomik alanlarda devrim niteli¤inde de¤iﬂikliklere neden olmaktad›r. Ülkemizde de bu de¤iﬂime
ayak uydurmak ve öncelikle kedi ihtiyaçlar›m›z› karﬂ›lamak amac›yla Mesleki
ve Teknik E¤itime iliﬂkin ciddi çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r, politikalar belirlenmektedir. MEGEP projesi bu alandaki
en ciddi projelerdendir. Geliﬂtirilen proje ve politikalar›n tespitinde genel olarak aﬂa¤›da verilen genel hedefler dikkate 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 gereklidir. Çünkü AB 1990’l› y›llardan sonra komisyon kararlar›yla ve projeler yoluyla e¤itime özel bir önem vermiﬂ ve
üye ülkelerden bu kararlar› hayata geçirmeleri istenmiﬂtir. AB e¤itim konusunda
ülkelerin e¤itim programlar›na direkt
olarak müdahale etmemektedir. Daha
çok e¤itim sistemlerinin genel sorunlar›yla ilgili projeler geliﬂtirmektedir. Ayr›ca AB, üye ülkelerin e¤itim sistemleri
hakk›ndaki bilgileri k›sa aral›klarla toplayarak üye ülkelerin e¤itim sistemlerinde
Aral›k 2005

meydana gelen de¤iﬂmeleri de takip etmektedir.2 Birli¤in e¤itim konusunda
üzerinde önemle durdu¤u bir konu hayat boyu ö¤renmedir. Bu konuyla ilgili
AB komisyonunun 1995 y›l›nda Ö¤renen Topluma Do¤ru adl› çal›ﬂmas› bulunmaktad›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 finansman› sa¤lanmaktad›r. hayat boyu ö¤renme daha çok istihdam, iﬂsizlik ve okul
sanayi iﬂ birli¤i gibi konular› kapsamaktad›r. Bunlar›n yan›nda dil ö¤renimi, d›ﬂlanm›ﬂl›kla mücadele gibi amaçlar› da
bulunmaktad›r. Hayat boyu ö¤renme
konusunda politikalar, kararlar, stratejiler ve projeler geliﬂtirilmiﬂtir. Türkiye’de
AB’nin yaﬂam boyu ö¤renme ile ilgili karar ve politikalar›n›n bilinmesi gelecekte
e¤itim alan›nda meydana gelecek uyumu kolaylaﬂt›racakt›r.
Modern anlamdaki devletlerin kurulmas›yla e¤itim ve ö¤retim iﬂleri devletin as›l
görevi hâline gelmiﬂtir. 19. yy.’dan baﬂlayarak 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¤itimin yetersizli¤i konusunda görüﬂler dile getirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Çünkü bilim
ve teknolojinin h›zla geliﬂmesiyle bir insan›n ortalama ömründe çok büyük de¤iﬂikliklere neden olan yenilikler ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bu koﬂul alt›nda insanlar›n çoÇERÇEVE

cukluklar›nda ö¤rendikleri ﬂeyler yaﬂamlar›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 gençliklerinde ö¤rendikleri ﬂeylerin onlar›n hayatlar› boyunca kullanmalar› tezi geçersiz 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› olabilecek yeni koﬂullara haz›rl›kl› olmalar›n›
sa¤lamal›d›r. Bu nedenle e¤itim art›k yaﬂam boyu sürekli araﬂt›rma süreci olarak
tan›mlanmak zorundad›r. Ve böylece
herkes için (hem yetiﬂkinler hem çocuklar) 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 düﬂünülmelidir.
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›nlanan yaﬂam boyu ö¤renme için bir strate163
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ji adl› raporda küresel ekonomi ve rekabet ortam›nda meslekî hareketlilik ve kiﬂisel ö¤renmeyle ilgili olarak yaﬂam boyu ö¤renme gerekli görülmüﬂtür.
Hayat boyu e¤itim ile hayat boyu ö¤renme kavramlar› aras›nda fark bulunmaktad›r. Hayat boyu ö¤renme kavram›nda,
e¤itimsel geliﬂimiyle ilgili sorumluluk kiﬂinin kendisine verilmektedir. ‹stihdam
edilebilir bireyler için kiﬂi bir müﬂteri gibi 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 kavram› kullan›lmaya devam etmiﬂtir. Bu
kavram Frans›zca
orijinalinin çevirisidir. Hayat boyu e¤itim, mevcut e¤itim
sistemini yeniden
yap›land›rmay› ve
e¤itimle ilgili olup
da e¤itim sisteminin d›ﬂ›nda kalan tüm potansiyeli geliﬂtirmeyi amaçlayan genel bir düzenlemedir.
Son dönemde (OECD1999) haz›rlanan
raporda ﬂimdiye kadar hayat boyu ö¤renmenin yat›r›m›, ortam›, paras› ve yönetimi kamu otoritesi taraf›ndan karﬂ›land›¤› ancak bundan sonra beraber ve
bölünmüﬂ sorumlulukla, sorumlulu¤un
kiﬂiye ve firmalara verildi¤i görülmektedir. Günümüz iﬂ dünyas›n›n ihtiyac› olan
yüksek kaliteli iﬂ gücünün yetiﬂtirilmesinde firmalar›n ve kiﬂilerin sorumlulu¤u bulunmaktad›r.
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AB kuruldu¤undan beri, a¤›rl›kl› olarak
ekonomik bir yap› olarak görülmüﬂtür.
AB’nin 1970’li y›llara kadar e¤itim konusunda herhangi bir projesi bulunmamaktad›r. E¤itimle ilgili ilk rapor 1973 y›l›nda haz›rlanan Avrupa Toplulu¤unda
Yüksek Ö¤retim Muht›ras› adl› rapordur. ‹kincisi ise yine ayn› y›lda yay›nlanan Avrupa Toplulu¤unda Aç›k Uzaktan
E¤itim bildirisidir. 1980’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren e¤itimin farkl› alanlar›nda hizmet veren programlar yürürlü¤e
girmiﬂtir.6
Sürekli e¤itimle ilgili ilk metin 1993 y›-

l›nda haz›rlanan yeﬂil bültendir. Bu metinde 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›lmas›na geniﬂ bir yer ayr›lm›ﬂt›r.
Di¤er bir rapor ise komisyon karar› olan
Beyaz Bültendir. 1995 y›l›nda haz›rlanm›ﬂt›r. Ö¤renen topluma do¤ru: Ö¤renme ve Ö¤retme baﬂl›¤›n› taﬂ›maktad›r.
Hayat boyu ö¤renme konusunda birli¤in amaçlar› ve yap›lmas› gerekenler beÇERÇEVE

lirlenmiﬂtir. Bir baﬂka hayat boyu ö¤renme etkinli¤i ise 1996 y›l›n›n Avrupa hayat boyu ö¤renme y›l› ilân edilmesidir.
Komisyon karar›yla yaﬂam boyu ö¤renmenin 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 bildirisi yay›nlanm›ﬂt›r.
Yukar›da ad› geçen metinlerin d›ﬂ›nda,
AB çeﬂitli konularda haz›rlanan projelerde de hayat boyu ö¤renme konusunda
uygulamalar bulunmaktad›r.
Bugün bir çok AB üyesi ülkede Hayat Boyu Ö¤renim, uygulanmaktad›r. Özellikle
de¤iﬂimin çok h›zl› oldu¤u Mesleki ve
Teknik E¤itimin iyileﬂtirilmesinde ve
güncelleﬂtirilmesinde Hayat Boyu
Ö¤renim önem arz
etmektedir. Ülkemizde de bu alanda birçok çal›ﬂma
yap›lmaktad›r. Ancak ﬂunu da vurgulamakta fayda vard›r. Yaﬂ ortalamas›
çok yüksek olan
AB ülkelerinde Hayat Boyu Ö¤renim
çok daha fazla önem arz etmektedir. Oysa bizim gibi nüfusu çok genç ülkelerden
belgelendirmeye dayal› esnek mesleki
e¤itim çok daha büyük önem arz etmektedir.
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‹ﬂ Dünyas› Çal›ﬂanlar›n›
Uzaktan E¤itiyor
‹ﬂ dünyas›, sa¤lad›¤› avantajlar münasebetiyle çal›ﬂanlar›n› uzaktan e¤itiyor. Uzaktan e¤itimin tarihçesi ‹nternetten daha geriye gidiyor. Mektup, bas›l› yay›n, televizyon ve daha yak›n zamanlarda CDROM 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.
Elektronik ö¤renme (e-ö¤renme) yani
uzaktan e¤itim, kaydetti¤i ciddi geliﬂmelerle sektör olma yolunda ilerliyor. Art›k
internet teknolojilerinin yayg›nlaﬂmas›yla
tek yönlü ö¤renme yöntemleri ortadan
kalkarak, karﬂ›l›kl› etkileﬂime dayal› elektronik ortamda ö¤renme modelleri ortaya
ç›k›yor. E-ö¤renme, internet, intranet veya bir bilgisayar a¤› bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanl› bir e¤itim sistemi olarak tan›mlan›yor. E-ö¤renme, ﬂu
anda s›n›f e¤itimlerinin tamamlay›c›s› olarak görülmekle beraber geleneksel e¤itim
anlay›ﬂ›nda köklü bir de¤iﬂim yaratm›ﬂ durumda.
2005 y›l› Türkiye’de e-ö¤renme sektöründe ilerlemelerin kaydedildi¤i bir y›l olarak
görülüyor. Sektörün büyüklü¤ünde ciddi
art›ﬂ bekleniyor. Kesin rakamlar verilmemekle beraber, sektör yetkilileri pazar›n
ortalama 25 milyon YTL büyüklü¤e ulaﬂaca¤› tahmininde bulunuyor. E-ö¤renmede
kamunun ciddi al›c› durumunda olmas›
ileriye dönük olumlu sinyaller veriyor.
‹çerik üretim yöntemleri, iletiﬂim teknolojilerinin geliﬂmesi ve yayg›nlaﬂmas› ile birlikte e-ö¤renmenin yak›n gelecekte tüm
alanlar ve sektörlerde çok daha yayg›n biçimde kullan›laca¤› düﬂünülüyor. Örgün
e¤itimin yan› s›ra meslek içi, meslekî ve
Aral›k 2005

yaﬂam boyu e¤itim konular›nda uygulamalar›n yak›n gelecekte yayg›nlaﬂaca¤› öngörülüyor.
Özellikle kalabal›k ve da¤›t›k yap›ya
sahip kurumlar aç›s›ndan e-ö¤renme yöntemlerinin kullan›m› önemli maliyet avantajlar› sa¤l›yor. Ancak
e-ö¤renmenin gündeme getirdi¤i
en önemli de¤iﬂiklik, ö¤renme sürecinin ö¤renen odakl› hale dönüﬂmesi. Bilgisayar kullanmay› bilen
herkes hiç zorluk çekmeden e-ö¤renmeye al›ﬂabiliyor. Fakat kullan›c›lar›n gerçekten ö¤renmeyi hedeflemeleri ve kurum yöneticilerinin,
personeli bu konuda motive etmesi gerekiyor.

Büyümenin Etkileri
2006’da Görülecek

E-ö¤renme yani ‹nternet üzerinden ö¤renme, artan kullan›m oranlar›yla iﬂ
dünyas›n›n e¤itim maliyetlerini azaltmas›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 içine giren sektörün büyüklü¤ünün 25 milyon YTL’ye ulaﬂt›¤› tahmin ediliyor.

OYTEK Sat›ﬂ ve Pazarlama Direktörü Dilek Günçer, kamunun e-ö¤renmeye 2004 y›l›nda baﬂlayan ilgisinin 2005 ve 2006 y›llar›nda ço¤alarak artaca¤›n› söylüyor. 2005’te temelleri at›lan birçok proje oldu¤unu, sektörde as›l büyümenin 2005 y›l› ortas›ndan
sonra ve 2006’ta görülece¤ini ifade ediyor.
Günçer, kamunun e-ö¤renmeye olan ilgisi konusunda ﬂunlar› söylüyor: “Kamu kuÇERÇEVE

rumlar›ndaki e-ö¤renme projeleri sektörü
hareketlendirecek. Kamu sektörünün eö¤renmeye ilgi göstermesinin nedeni, çal›ﬂanlar›n›n tümüne ayn› anda, ayn› kalite-

de e¤itim sunabilmek. Kamu kurumlar› eö¤renmeyi kullanarak e¤itim bütçelerinde
ciddi maliyet avantajlar› elde ediyor. Kamu sektörünün e-ö¤renmeye ilgi göstermesinin bir di¤er nedeni ise e-ö¤renme
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‹nternet, En ‹yi Uzaktan
E¤itim Arac›
E-ö¤renme, platform olarak internetle birbirine ba¤l› olan bilgisayarlar›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 belirtiliyor. Ancak internet; küresel, s›n›rs›z ve herkese aç›k olmas› gibi
özellikleri dolays›yla uzaktan e¤itimin do¤as›n› geliﬂtirebilecek bir potansiyel taﬂ›yor. ‹nternet yak›n gelece¤in tek uzaktan e¤itim arac› olarak
görülüyor. Tüm psikolojik ve pedagojik çal›ﬂmalar da en etkin ö¤renimin ö¤rencilerin bilgiyi kendilerinin
yönetmesi ve organize etmesi durumunda gerçekleﬂti¤ini gösteriyor. Eö¤renme, etkileﬂimli ve kullan›c› denetimli yap›s›yla, kiﬂilerin e¤itim sürecinde aktif olmas›na daha önceki
hiçbir uzaktan e¤itim modelinde olmad›¤› kadar imkân sa¤l›yor.
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teknolojilerinin sundu¤u üstün performans izleme ve raporlama özellikleri. Bu
özellikler kamu kurumlar›ndaki yöneticilere tek merkezden, da¤›n›k co¤rafyadaki
tüm çal›ﬂanlar›n›n performanslar›n› izleme ve e¤itimlere kat›lma, e¤itim ve s›navlardaki baﬂar›lar›n› gözlemleme gibi imkânlar sunuyor.”
Dilek Günçer, uzaktan e¤itimin çal›ﬂanlara en büyük yarar›n› e¤itimlerine diledikleri zaman ve yerden eriﬂme kolayl›¤›
olarak görüyor. E-ö¤renme sayesinde çal›ﬂanlar›n e¤itimlerini istedikleri kadar ve
kendi h›zlar›na ba¤l› olarak tekrar edebilme ﬂanslar› oldu¤unu vurguluyor.
E-ö¤renmede kiﬂilerin bilgisayar ekran›yla baﬂbaﬂa kald›¤›n› ve bu ﬂekilde e¤itimlere motive olmas› gerekti¤ini ifade
eden Günçer, e-ö¤renmede iﬂin içine giren çeﬂitli faktörler nedeniyle kullan›c›lar›n bu kültüre adapte olmas› ve e¤itimlerden 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
ÇERÇEVE

e-ö¤renme uygulamalar›n›n daha yayg›n
kullan›ld›¤›n› belirtiyor. Kamu kurumlar›n›n e-ö¤renme al›mlar›n›n 10-15 milyon dolar aras›nda olabilece¤ini dile getiren Akda¤, özel sektörde ise bankalar›n
elektronik ö¤renmeye daha yo¤un ilgi
gösterdi¤ini kaydediyor. Bankac›l›¤›, sigorta ﬂirketleri ve ilaç sektörü takip ediyor. Akda¤, bu özel kurumlar›n yapaca¤›
al›mlar›n ise en çok 2-5 milyon dolar aras›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 büyümesinin ard›nda yatan temel etken de
bu. Türkiye’de kamu sektörünün yan›nda özel ﬂirketlerde e-ö¤renmenin faydalar›ndan k›sa sürede ve en geniﬂ ölçekte
yararlanmaya baﬂlayacaklar. “
Akda¤, bilgisayar kullanmay› bilen bir kiﬂinin 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 yöneticilerinin personeli bu konuda motive etmeleri. 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¤itim aç›klar› h›zl› bir ﬂekilde ancak e-ö¤renme ile kapat›labilir: “Küreselleﬂme
aç›s›ndan bak›ld›¤›ndan dünya ekonomisine bütünleﬂmeye çal›ﬂan geliﬂmekte
olan ülke devletlerinden beklenen; devlet memurlar› ile kamu personellerinin
h›zl› ve etkin bilgi edinme yolu olan eö¤renmeden faydalanmalar›n› bir an önce yayg›nlaﬂt›rmalar›d›r. Özellikle devlet
görevlilerinin h›zl›ca bilgisayar okur yazar› olmas› için e-ö¤renme gerekiyor.
Geniﬂ co¤rafyaya yay›lm›ﬂ bu kurumlar
daha önce çok yüksek maliyetlere ulaﬂan
Aral›k 2005
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e¤itimlerini e-ö¤renme yoluyla çok düﬂük maliyetlere çekebiliyorlar.”

Sanayicilerin E-Ö¤renmeye
‹lgisi Art›yor
E-ö¤renme uygulamalar›na art›k belli
sektörler d›ﬂ›nda her sektörden talep geliyor. Sanayi sektörü ve ihracatç›lar›n
elektronik ö¤renmeye olan ilgisi giderek
art›yor.
Uzaktan e¤itim alan›nda faaliyet gösteren Enocta Genel Müdürü Cahit Topsever, 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 milyon 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 desteklediklerine de¤inerek, e-ö¤renmenin
art›k kurumlar taraf›ndan öncelikle düﬂünülen çözümlerden biri durumuna
geldi¤ini, esnek bir çözüm olmas› nedeniyle her türlü projede kendine yer bulabildi¤ini vurguluyor.
Topsever, bugün sanayi sektörünün
özellikle kalite konusunda e-ö¤renmeye
ciddi ilgi gösterdi¤ini belirterek, “KuAral›k 2005

rumlarda e-ö¤renme ile tan›ﬂan kadrolar
art›k kendi iﬂlerinde e-ö¤renme uygulamalar›n› nas›l kullanacaklar›n› gayet iyi
biliyor. ‹hracatç› ﬂirketleri kendileri ve
yurtd›ﬂ›ndaki müﬂterileri için ürün deste¤i verme konsunda bizden proje deste¤i talep ediyorlar. ‹laç ﬂirketleri Türkiye’nin her yan›na yay›lm›ﬂ sat›ﬂ temsilcileri için e¤itim ve geliﬂim projelerinde
destek istiyor. Kurumsal Kaynak Planlamas› (ERP) uygulamalar›na baﬂlayan kurumlar 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 çal›ﬂanlar›n› e¤itmek için e-ö¤renmeden
faydalan›yor” diye konuﬂuyor.

Topsever, e-ö¤renmeden en büyük fayday› sa¤layacak sektörlerin baﬂ›nda kamuyu görüyor. Her kamu kuruluﬂunun
hedef kitlesinin çok büyük oldu¤unu ifade ederek, ﬂunlar› söylüyor:
“Kamu kurumlar› Türkiye’nin tamam›na
yay›lm›ﬂ durumda. ﬁu anda e-devlet uygulamalar›n›n tamam›nda e-ö¤renme,
projelerin ayr›lmaz bir parças› haline geldi. Türkiye’nin AB yolunda h›zl› bir ﬂekilde kamu sektöründeki bilgi birikimini
bir üst seviyeye ç›karmas› gerekiyor. Bu
ÇERÇEVE

‹nternet Üzerinden
E¤itimin Faydalar›

• Ö¤renmek istedi¤i zamana kullan›c› kendisi karar verebiliyor.
Herkes kendi ö¤renme h›z›nda, istedi¤i zaman, istedi¤i kadar ö¤renebiliyor.
• E¤itmenlere e-posta ve tart›ﬂma
ortam› gibi ortamlarda eriﬂim ﬂans› oluyor.
• E¤itim için kampuse gelmeye gerek 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 verebiliyor.
• Çal›ﬂanlar›n terfi, atama gibi s›navlar› e-s›nav yöntemiyle internet
üzerinde eﬂzamanl› olarak ﬂirketlerin ve kurumlar›n bütün ﬂubelerinde yap›labiliyor.
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ö¤renme yönetimiyle verilmesini amaçlayan projelerde birçok kurum henüz ihtiyaç 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 mümkün. Bu pazar›n büyük ölçüde kamuda
gerçekleﬂtirilmesi beklenen projelerden
oluﬂaca¤› söylenebilir” diyor.

anlamda e-ö¤renme en etkin ve verimli
çözümü sunuyor. Sektörde, E¤itim Yönetim Sistemi yaz›l›mlar› uygulamalar›nda s›n›rlara gelindi. Art›k kullan›c› dostu
yaz›l›mlar daha öne ç›kacak. Ayr›ca sektörde devrim niteli¤inde olan de¤iﬂim ve
dönüﬂüm, içerik geliﬂtirme teknolojilerinde 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 teknolojileri e¤itim pazar› içinde e-ö¤renme
pazar pay›n›n yaklaﬂ›k yüzde 5-10 düzeylerinde 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. Kurumsal aç›dan e-ö¤renmenin en önemli
yarar› ﬂirket çal›ﬂanlar›na ek motivasyon
sa¤lamas›” diyor.
E-ö¤renmenin e¤itim, otomotiv, perakende sektörleri baﬂta olmak üzere ulaﬂ›m, bankac›l›k gibi çok ﬂubeli kanal ve
bayi a¤›na sahip kurumlar taraf›ndan tercih edildi¤ini kaydeden F›nd›ko¤lu, Türkiye’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
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bu e¤itimden elde edilen kritik bilgilerin
an›nda uygulanmas›n› e-ö¤renme ile
mümkün oldu¤unu ifade ederek, bu e¤itim 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 düﬂürürken e¤itimin kalitesinden ödün verilmemelidir.”
F›nd›ko¤lu, Türkiye’de birçok üniversitenin do¤rudan ya da baﬂka üniversitelerle e-ö¤renme alan›nda çal›ﬂmalar yapt›¤›n› sözlerine ekliyor.

E-Ö¤renme Maliyet
Avantaj› Sa¤l›yor
E-ö¤renme pazar›n›n büyük ölçüde kamuda ivme kazanmas› bekleniyor. Kamu
kuruluﬂlar›nn e¤itim bütçelerinde e-ö¤renmeye artan oranda pay ay›rmalar›na
karﬂ›n özel sektörde ayn› ivmenin yakalanmad›¤› bildiriliyor. Meteksan Biliﬂim
Grubu E-ö¤renme ‹ﬂ Geliﬂtirme Sorumlusu Ayhan ﬁehrin, 2004 y›l› içinde ço¤u
kamu kuruluﬂunun e-ö¤renmeyi gündemine ald›¤›n› belirterek, “ Dil e¤itimi ve
bilgisayar okur yazarl›¤› ile birlikte simülasyon tabanl› uygulama e¤itimlerinin eÇERÇEVE

Son y›llarda özellikle kamu kesiminde
AB’ye kat›l›m sürecinin de h›zland›rd›¤›
ulusal uygulama politikalar› çerçevesinde yo¤un bir e-dönüﬂüm sürecinin yaﬂand›¤›n› dile getiren ﬁehrin, e-ö¤renmenin 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 fazla olmas› nedeniyle özel sektöre göre daha fazla örgütsel deneyime sahip oldu¤unu ifade ediyor.
Kamu kurumlar›n›n e-ö¤renme yönetimini e¤itim programlar›nda daha fazla
kullanmas›na yönelik çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verdi¤ini belirten ﬁehrin, bunun nedenini ﬂöyle aç›kl›yor; “Özellikle kalabal›k ve da¤›t›k yap›daki kurumlar aç›s›ndan e-ö¤renme yöntemlerinin kullan›m›
önemli maliyet avantajlar› sa¤l›yor. Ancak e-ö¤renmenin gündeme getirdi¤i en
önemli de¤iﬂiklik, ö¤renme sürecinin
ö¤renen odakl› bir hale dönüﬂmesidir.
‹çerik üretim yöntemleri ve iletiﬂim teknolojilerinin 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¤itimin yan› s›ra meslek içi, meslekî ve yaﬂam boyu e¤itim konular›nda uygulamalar yak›n gelecekte yayg›nl›k kazanacak.”
Aral›k 2005

dosya E⁄‹T‹M
‹brahim Ethem Gören
byv@byv.org.tr

Kitaplardaki Teori Yetmez

Erhan Erken
‹TO Yönetim Kurulu Üyesi

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.
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¤itimin alt yap›s›n›n gençlik oldu¤undan hareketle çocuklara ve gençlere yönelik birçok
projeyi hayata geçirdi. Anaokulundan etüd
merkezine; bilgi merkezinden ö¤retmen/e¤itici kurslar›na kadar e¤itim ve ö¤retimle alakal› çok geniﬂ bir alanda hizmetler
sundu; e¤itim-ö¤retim mahreçli onlarca makale kaleme ald›. Bu süreçte çocuklar›/gençleri 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 Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Üyeli¤ini yürütüyor.
Bo¤aziçi Yöneticiler Vakf› (BYV) Mütevelli
Heyeti Baﬂkanl›¤›n› da sürdüren Erhan Erken ile iﬂ dünyas›n›n beklentileri ve üniversitelerin mezunlar›na verdi¤i katma de¤er
üzerine k›sa bir sohbet yapt›k.
Türkiye’de gözlemleyebildi¤imiz kadar›yla bunca mezun insan aras›nda
yetiﬂmiﬂ, iyi vas›fl› birilerini bulmak
gerçekten zor. Kritik yönetici kadroAral›k 2005

lar› için iﬂ daha da vahim bir hal al›yor. Her “e¤itimli eleman”›n “nitelikli eleman” olmad›¤› ve ikisi aras›nda
bir fark oldu¤u aﬂikâr. Bu fark›n kapat›labilmesi için kim, neler yapabilir? Üniversiteler, MEB, Sivil Toplum
Kuruluﬂlar› veya kiﬂinin bizzat kendisi aç›s›ndan soruyorum.
Bu konuda benim en önem verdi¤im hususlardan bir tanesi, çocuklar›n tahsil hayatlar›n›n en baﬂ›ndan itibaren ciddi bir gözleme
tabi tutularak kabiliyetlerine göre yönlendirilebilmeleridir. Bizde bu husus maalesef ihmal ediliyor. Nitelikli bir eleman, hayat›n›n
ilk dönemlerinden itibaren kaliteli e¤itimcilerin elinde özelliklerine en uygun tarzda
yönlendirilen ve yetiﬂtirilen insand›r. E¤itim
sürecindeki bir ferdin hayat›n›n hangi döneminde 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 verilememektedir. Çocuklar›m›za ö¤renmeyi ö¤renme, araﬂt›rma yapma, kendi kendine yeterli olma gibi hususlarda yeterince yard›mc›
olunamamaktad›r. Kendi sanayicilik tecrübem içinde gördü¤üm nice ustalar, veyahut
kalfalar vard› ki; bunlar hayatlar›n›n daha erÇERÇEVE

ken dönemlerinde kabiliyetlerine ve özelliklerine göre ele al›n›p yetiﬂtirilebilselerdi çok
mükemmel bir endüstri mühendisi, çok baﬂar›l› bir sistem analisti olabilirlerdi. ﬁu anda
kimi normal bir usta olarak emekli oldu, kimisi de en çok ustabaﬂ› olarak hizmet edebildi. Bu de¤erler bizim ülkemizin de¤erleridir.
Mesela iﬂ yerimize temizlik iﬂleri için ald›¤›m›z bir eleman›n uzun y›llar içinde izledi¤imde mükemmel bir organizatör veya baﬂar›l›
bir siyaset adam› olabilece¤ini görmüﬂümdür. Fakat bu eleman bugün sadece bir makinenin ustas›d›r. Bu konu en baﬂta hükümetin ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ele almas› gereken bir husustur. Bu gün yaklaﬂ›k 15
milyon çocu¤umuz milli e¤itim sistemi içinde e¤itim görmektedir. Okuma yazma oran›n› %100’e ç›karmak, milli e¤itimimizin uzun
y›llar en önemli hedefi olmuﬂ; çocuklar›n ufkunu açmaya de¤il, onlar› ortak bir standart
içinde yetiﬂtirmeye daha büyük önem verilmiﬂtir. STK’lar, milli e¤itim sistemine tavsiyelerde bulunma, imkân ölçüsünde yönlendirme, bazen de spesifik örnekleri ortaya koyma noktas›nda daha aktif olmal›d›r. Üniversitelerimiz de bilim merkezi olma konusunda
daha duyarl› olmak mecburiyetindedir. Bugün, üniversitelerimizin en üst kurulu olan
YÖK, üniversitelerimizin ö¤retim kalitesi
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olarak yükselmesinden ve oradaki
gençlerimizin daha iyi yetiﬂmelerinden çok, mevcut pozisyonlar› ve
statüleri korumaya yönelik, -maalesef- dogmatik bir yaklaﬂ›m içerisindedir. ‹yi niyetin ve adaletin olmad›¤› ortamlardan verimli bir ürünün ç›kmayaca¤› aﬂikârd›r. Türkiye’miz de maalesef bu hatal› tutumlar›n bedelini ödemektedir.
Tüm ﬂartlara ra¤men fertler, kendi
çabalar›yla ve sistem içindeki -k›smen- verimli unsurlar›n gayretleri ile belli bir düzeye
gelebilmektedir. E¤itim-ö¤retim sistemlerinin iç dinamiklerinin çal›ﬂamad›¤›/iyi çal›ﬂmad›¤› yerlerde bireyler çok daha fazla gayret 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 23 y›l tecrübe kazanmak amac›yla çal›ﬂmas› ve bu esnada ücret konusuna
hiç önem vermemesi uygun bir yöntem 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 almamal›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›ndan iyi bir genç, yat›r›m yap›lacak bir de¤erdir. Bu de¤eri ucuza çal›ﬂt›rmak, bir zaman
için mümkün olur. Hakkaniyete uymayan
maaﬂ politikalar›, üzerine yat›r›m yap›lan elemanlar›n yitirilmesine yol açar. Gençler ise
çal›ﬂma hayatlar›n›n ilk y›llar›n› daha ziyade
ö¤renme amaçl› olarak düﬂünmeli; ileride almay› 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 büyüklükteki iﬂletmeleri, yani orta seviyedeki
KOB‹’leri geliﬂme aç›s›ndan ilk dönemler
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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, daha büyük çapl› iﬂletmelerde çal›ﬂmak da kariyer aç›s›ndan önemli yararlar sa¤layacakt›r
kanaatindeyim.
Üniversiteden mezun olan bir ö¤rencinin, sizin aç›n›zdan “nitelikli eleman” olarak kabul edilebilmesi için
hangi yollardan geçmesi gerekiyor?
Bir ö¤rencinin mezun olduktan sonra nitelik
aç›s›ndan eksik yönlerini tamamlamaya kalk›ﬂmas› ona ciddi ölçüde zaman kaybettirecektir. Aslolan ö¤rencilerin tahsil hayatlar›
içinde hayata haz›rlanabilmeleridir. Ö¤rencinin, hangi sahada çal›ﬂmak istiyorsa onunla
ilgili olarak gerekli donan›mlar› almaya, üniversite y›llar›nda (esas›nda bu süre çok daha
öncelere kadar gidebilir) baﬂlam›ﬂ olmas›
ﬂartt›r. Mesela yabanc› dil ö¤renimi, bahsetti¤imiz donan›mlar›n en önemlilerinden biridir. 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 alan›nda iyi olabilmek, daha detayl› okuma ve
araﬂt›rmalar› gerektirir. Staj, sadece adet yerini 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 iﬂletmelerin, gerekse de staja giden gençlerimiÇERÇEVE

zin daha dikkatli olmalar› her aç›dan
faydal› olacakt›r. ‹yi bir ortalama ile
mezun olabilmek de iﬂ hayat›nda aran›lan de¤erlerden biridir. 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 ciddi bir pratik sa¤lar. Çünkü hayat sadece kitaplardan
ö¤renilemeyecek kadar girift bir ﬂeydir. Bu çal›ﬂmalar, ö¤rencileri insani iliﬂkiler
konusunda haz›rlar, onlara pratik düﬂünme
imkân› verir, bildiklerini uygulamak konusunda yard›mc› olur. K›saca derslere mani
olmayacak oranda sosyal faaliyetler çok yararl›d›r. Ayr›ca iﬂ hayat›na do¤ru yerde baﬂlamak da gençler için daha sonraki hayatlar›nda fayda sa¤layacak önemli bir noktad›r. Bu
hususta tecrübeli büyüklerin kariyer yönetimi konusunda tavsiyeleri alt›n de¤erinde
ö¤ütlerdir.
‹ﬂ dünyas›, nitelikli eleman ihtiyac›n›
nas›l karﬂ›l›yor? Üniversiteden mezun olanlar›n mezuniyet sonras› e¤itiminde iﬂ dünyas›n›n daha fazla sorumluluk almas› gerekmez mi? Mesela üniversiteler yahut MEB'le iﬂbirli¤i halinde, bir çözüm üretemezler
mi?
Ülkemizde mesleki e¤itim maalesef ciddi ölçüde baltalanmaktad›r. ‹mam-hatiplerin üniversitelere devam etmesini engellemek isteyen az›nl›k bir kesimin ciddi propagandalar›
neticesi, ülkemizin orta ö¤retimi çok sa¤l›ks›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›mamakta, di¤er bir yönüyle de üniversiteye gitme
ﬂans›n› kaybetmek istemeyen gençlerimiz
meslek liselerini tercih edememektedir.
Meslek liseleri iﬂ dünyas›na ara eleman yetiﬂtirmesi gereken bir e¤itim birimi iken, bu
fonksiyonlar›n› etkili bir tarzda yerine getireAral›k 2005
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memektedir. Bu durum, olaya tarafgir ve
ideolojik bir gözlükle bakan kiﬂilerden dolay›, “sakin” bir ﬂekilde müzakere edilememektedir. Fakat son dönemde iﬂ dünyas›, nitelikli ara eleman konusuna daha fazla duyarl› hale gelmiﬂ ve sistem üzerinde ciddi
oranda bask› kurmuﬂ bulunmaktad›r. Her
meslek gurubu yo¤un bir ﬂekilde kendi meslek lisesini açmaya çal›ﬂmakta ve oradan yetiﬂecek gençlerin yüksek okullara gidebilmelerinin önünü açmak için sistemin aktörlerini zorlamaktad›r. Bu hâl tahminimce zaman
içinde daha da ivme kazanacakt›r. ‹laveten,
üniversite-sanayi iﬂbirli¤i maalesef ülkemizde istenen düzeyde gerçekleﬂememiﬂtir. Bununla birlikte hadiseye taraf olan tüm kesimler bunun önemini kavramaya baﬂlam›ﬂt›r.
Üniversiteler, sanayi ve iﬂ dünyas› ile yo¤un
bir temas içinde olmal›d›r. Her iki kesim birbirini geliﬂtirebilmelidir. Ar-Ge konusunda
çal›ﬂan insan say›s› ülkemizde çok düﬂüktür.
Üniversiteler, Odalar, STK’lar, KOSGEB ve
MEB bu konularda son dönemlerde artmakta olan ilgiyi daha da teﬂvik etmeli ve faydal›
yönlere do¤ru kanalize edebilmelidir. Tüm
bunlar, nitelikli eleman yetiﬂmesi konusunda zemini daha verimli hale getirecektir.
Ülkemizdeki oda ve borsalar uzun
y›llar üniversite ö¤rencilerini ihtiyaç
ve baﬂar› burslar›yla destekledi. ﬁimdi 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 beklentilerine yönelik olarak ö¤rencilerine di¤er üniversitelerden ayr› olarak hangi katma de¤erleri sunuyor? Üniversitenizde pratik ve ticari hayat› kucaklayan ne tür e¤itim programlar› uygulan›yor?
‹stanbul Ticaret Üniversitesi beﬂinci y›l›n›n
içinde olan bir e¤itim kurumu. ‹lk hedef olaAral›k 2005

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 Üniversitesi, 350 bin tüccar›n üye oldu¤u bir
odan›n deste¤inde faaliyet gösteren bir üniversitedir. Bu üniversite, ticaret hayat›n›n bizatihi içinde, o hayat›n tüm sorunlar›n› bilen
bir zeminde faaliyet göstermektedir. Dolay›s›yla sorunlar›n özüne vâk›ft›r ve onlara yönelik akademik çözümler üretilmesi konusunda ciddi anlamda ﬂansa sahiptir. Ayn› zamanda üniversitemizde e¤itim gören gençlerimiz
gerek staj imkân›, gerekse de mezun olduktan sonra iﬂ imkânlar› konusunda önemli bir
avantaja sahiptir. ‹stanbul Ticaret Üniversitesi bir yönüyle özel bir vak›f üniversitesi olmakla birlikte ‹TO’nun özelli¤inden dolay›
yar› kamusal bir statüye sahiptir. Bu hususiyet, üniversiteye özel sektör zihniyetiyle iﬂleyen bir devlet üniversitesi özelli¤i vermektedir. ‹stanbul Ticaret Üniversitesi arkas›nda
yer alan büyük gücün deste¤iyle e¤itim alan›nda ihtiyac› olabilecek birçok ﬂeye daha kolay 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, daha kapsaml› ve sinerji oluﬂturan çal›ﬂmalara
imza at›lacakt›r.
ÇERÇEVE

‹ﬂ piyasas›nda arz ve talebi oluﬂturmak amac›yla Sivil Toplum Kuruluﬂlar›na büyük görevler düﬂüyor. Bu
cümleden hareketle Baﬂkan› bulundu¤unuz Bo¤aziçi Yöneticiler Vakf›’nda ö¤rencilerle iﬂ dünyas›n› buluﬂturmak ve ö¤rencileri iﬂ hayat›na
haz›rlamakla ilgili ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Vakf›m›z beﬂeri sermayenin bir ahenk içerisinde ülke kalk›nmas›n›n itici gücü olmas›n› temin için gerekli yönlendirme ve koordinasyon 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›yla tan›ﬂma toplant›lar›, iﬂ dünyas›na haz›rl›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 okuyan ö¤renciler staj yeri bulmakta zorluk
çekiyor. ‹mkânlar ölçüsünde ö¤renciler
için her y›l düzenli olarak staj imkân› temin etmeye çaba sarf ediyoruz. Tüm bunlar› yaparken hadisenin talep yönünü de
ihmal etmemeye gayret ediyoruz. ‹ﬂ camias›, vakf›m›zdan Bo¤aziçi Üniversitesi mezunlar›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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Gençlere Kariyer
Rehberli¤i
‹lhan SOYLU
MÜS‹AD E¤itim Komisyonu Baﬂkan›

‹lhan Soylu, Malatya’n›n kenar semt
okullar›ndan biri olan Kubilay Lisesi’ni
bitirdi. O günün ﬂartlar›nda üniversitelere 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 sektörünün önde gelen aktörlerinden biri olmaya 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¤itim Komisyonu Baﬂkanl›¤›n› da yürütüyor. 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 yeterli rehberlik ve yönlendirme yap›lmamas›n› Türk e¤itim sistemindeki en büyük eksiklik olarak tan›mlayan ‹lhan
Soylu, GençMÜS‹AD’la bu eksikli¤i gidermeye ve gençleri gelece¤e haz›rlamaya çal›ﬂt›klar›n› söyledi. ‹lhan Soylu’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›172

Gençlere mesleklerle ilgili yeterli rehberlik ve yönlendirme
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.
n› takip etti¤imi söyleyebilirim. Malatya
Kubilay Lisesi ö¤rencisiydim. Okulumuzun imânlar› çok iyi de¤ildi, bir kenar
semt okulu olarak tan›mlanabilirdi. Ben
kütüphaneciye gidip, ‘Üniversiteleri tan›tan bir yay›n var m›?’ diye sordu¤umu
ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile ilgili bölümü okudu¤umu çok
iyi hat›rl›yorum. O günün ﬂartlar›nda
buldu¤um küçük kitapç›k sayesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü’ne girdim. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü’nde
baﬂlayan yüksek lisans e¤itimimi de Reklamc›l›k ve Tan›t›m Bölümü’ne geçerek
tamamlad›m. Ben kendi sezgi ve çabalar›mla yolumu bulmaya çal›ﬂt›m. Okudu¤um okulu bilinçli seçtim, bugün tercih
yapacak olsam yine ayn› bölümde okurdum. Ancak bu iﬂ sadece ö¤rencinin
kendi sezgilerine b›rak›lamayacak kadar
önemli. Türkiye’de gençlerin okul sonras›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›yorum. Türk e¤itim sisteminin en büyük
sorununun rehberlik oldu¤unu düﬂünüyorum. Okul y›llar›nda ö¤rencinin mesle¤ine, geliﬂimine yönelik, üniversite
sonras›nda ise meslek hayat›na dair terÇERÇEVE

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¤retmenlerimiz hayata dair konuﬂmuyorlar.
Benim en çok hoﬂuma giden ve heyecanland›¤›m anlar, ö¤retmenlerimizin
bize hayata dair ö¤ütlerde bulundu¤u,
tecrübelerini aktard›¤› zamanlard›. Muhtemeldir ki, can kula¤› ile dinledi¤im bu
anlar›n benim gelece¤ime dair yans›malar› olmuﬂtur. Bu tür konuﬂmalar, kendimize güven duymam›z› sa¤l›yordu. Ö¤retmenlerin, ö¤rencilerle hayata dair
kurduklar› diyalog, çok güzel bir rehberlik f›rsat› oluﬂturuyordu. Ama çok enderdi ö¤retmenlerimizin böyle konuﬂmalar›. Keﬂke ö¤retmenlerimiz, ders saatlerinin 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¤umAral›k 2005
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da, -Ee ö¤renciyim ya... ‹yi ama iki y›l
sonra okulun bitecek. Bak›yorum da ö¤renciler, üniversiteyi hayatla yüzleﬂmekten kaç›nd›klar› bir alan haline getirmiﬂler. Bu anlamda önemli bir paradigma
yanl›ﬂl›¤› var üniversitelerde. Burada tabii 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 filmlerinden gördü¤ünden ibaret. Hukuk fakültesine 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 yeterince haz›rlam›yor. E¤itim sisteminin eksikli¤inden kaynaklanan bu boﬂlu¤u aileler de yeterince dolduram›yor. Yanl›ﬂ
rehberlik yüzünden ö¤rencilerimiz bazen hayata yanl›ﬂ yerden baﬂl›yor. Bazen
bir yerden baﬂl›yorlar, fakat tecrübesizliklerinden önemli zaman, emek ve
maddi kay›plara u¤ruyorlar. Türkiye insanlar›n›n beyin ve maddi gücünü böylesine tüketme lüksüne sahip de¤il. Potansiyeli olan insanlar›n bulunduklar›
noktalarda bir an önce baﬂar›l› olabilmeleri için, daha evvel o sektörlerde yaﬂanm›ﬂ tecrübeyi ivedilikle almalar› ve o tecrübenin üzerine inﬂa etmeleri gerekir.
Benim kendi iﬂimle ilgili eksikli¤ini duydu¤um en büyük ﬂey, tecrübeli birinin
önderli¤i olmuﬂtur. Hayatta da zaman
zaman yapt›¤›m hatalarda böyle birinin
yan›mda olmamas›nda görüyorum. Gerçekten de bir karar al›rken ve bir iﬂ yaparken, dönüp birinin gözüne bak›p yap›lan›n do¤ru olup olmad›¤›n› onaylatmak büyük s›k›nt›lardan koruyor. Bu anlamda bugünkü gençler bize göre çok
ﬂansl›. 20 y›l evvel ben bir üniversite
hakk›nda bir broﬂür buldu¤umda kendiAral›k 2005

‹ﬂe Kimi Al›r›m?
“ABD’de yap›lan bir araﬂt›rmada, kariyer geliﬂimin mesleki bilgi donan›m›ndan ziyade yüzde 70 oran›nda tarz›n
etkili oldu¤u tespit edilmiﬂ. Yani kiﬂinin iﬂ yap›ﬂ tarz›, iﬂle kurdu¤u iliﬂki biçimi, mesleki anlamda iﬂi bilmesinden
daha önemli. Ben ﬂirketime bir personel alaca¤›m zaman, okulundan ziyade onun baﬂar›l› olup olmamas›n› belirleyen vas›flara sahip mi, de¤il mi
ona bak›yorum. Zaten mesleki bilgisinin yetersiz oldu¤unu peﬂinen kabul
ediyoruz. Bilgi eksikli¤ini kurum içi
e¤itimlerle zaman içinde giderebiliriz.
Önemli olan hamurunun, malzemesinin iyi olmas›. Zeka ve kabiliyeti o oryantasyon e¤itiminden baﬂar›yla ç›kmaya uygun ona bak›yoruz. Mesle¤inde 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,
ÇERÇEVE

• ‹letiﬂim becerisi,
• Hayatla olan ilgisi,
• Genel kültürü,
• Sosyal yönü,
• Azim ve kararl›l›¤›,
• Sabr›.
Bir insan e¤er etkin olabilecek bir zekaya sahipse, kendine güveniyorsa,
belli bir iﬂi yapmak için gerekli çabay›
göstermeye haz›rsa, bunun için yüksek 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 söylemek 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¤ine karar vermesidir.”
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GençMÜS‹AD Yönetim Kurulu Üyeleri toplant› halinde

mi ﬂansl› hissediyordum. ﬁimdi kitle iletiﬂim ça¤›nday›z ve her türlü bilgiye ulaﬂma 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 gençlere rehberlik anlam›nda biz iki ﬂey yapmaya 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›yoruz. Bu sayede onlar›n daha ö¤renciyken 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 üstlenmiﬂ gençlerin bu görevlerini ifa
ederken ihtiyaç duyduklar› bilgi ve
deneyimi, ekonominin tecrübeli aktörlerinden edinmelerini sa¤l›yoruz. Gençleri, sektörlerinde baﬂar›l›
olmuﬂ ﬂahsiyetlerle biraraya getirerek onlardan istifade etme zenginli¤ini sunuyoruz. Bu nokta hakikaten
çok önemli ve üzerinde durulmas›
gereken bir ﬂey. Bu yolla gençlerin
baﬂar› merdivenlerini çok daha kestirmeden ve çok daha h›zl› t›rman174

ma imkân› bulduklar›n› düﬂünüyorum. Bu anlamda GençMÜS‹AD
bünyesindeki gençlerin de ﬂansl› oldu¤unu düﬂünüyorum. Çünkü üniversitedeki ö¤renciler sadece teorik
bilgiyle yetinmek durumundayken,
bizim gençlere workshoplara kat›l›yor, ticari delegasyonlar a¤›rl›yorlar,
delegasyonlara kat›l›yorlar, iﬂ toplant›lar›n›n içinde do¤rudan yer al›yorlar, tecrübeli iﬂ adamlar›yla ayn›
masada oturarak onlar› yak›ndan izleme ve tan›ma f›rsat› buluyorlar.
Bunun k›ymetini iﬂ hayat›na at›ld›ktan sonra daha iyi alg›layabilirler.
Devlet ne yapmal›?
Öncelikle ö¤retmenlerin kalitesini yükseltmekten baﬂlamal›. Ö¤retmenlerimizin Türkiye’yi yeni bin y›lda ileri noktalara götürecek nesli yetiﬂtirmeye yetecek
e¤itim ve donan›ma sahip olup olmad›klar›n› masaya yat›rmam›z laz›m. Ö¤retmenlik, kaliteli insanlar›n yapmak isteyece¤i cazip bir meslek haline getirilmeli. Bunun için meslek ortam› ve ücret
durumu, ö¤retmenli¤i özendirecek ﬂekilde düzenlenmeli. Çünkü kaliteli ö¤retmen kaliteli insan yetiﬂtirebilir ve gerçek anlamda rehberlik yapabilir.
ÇERÇEVE

‹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¤rencinin bu müfredat› ezberlemesiyse, o zaman ö¤retmen görevini yap›yor. Ancak
bunun yeterli olmad›¤› da ortada. Çünkü ö¤renciler iﬂ hayat›na haz›r halde gelmiyor. Yetersiz geliyor. O zaman ö¤renciyi müfredat›n d›ﬂ›nda hayatla buluﬂturacak alanlar oluﬂturmal›y›z.
Ülkelerin kalk›nmas›, onlar›n do¤al kaynaklar›n›n, madenlerinin zenginli¤i ile
de¤il, insan kayna¤›n›n niteli¤inin yüksekli¤ine ba¤l›. Zengin toplumlar, insan
kalitesi yüksek toplumlard›r. Dolay›s›yla
insan kayna¤› çok belirleyici ve çok temel bir faktördür. Gençler üniversite
için hakikaten büyük çaba gösteriyor,
ben bunu gözlemliyorum. Dolay›s›yla
ülkemiz, geliﬂim dinami¤i olan bu kayna¤› böylesine telef etmemelidir. Onlar›n yeteneklerine uygun do¤ru alanlara
yönlendirilmesi ve baﬂar›l› olmalar› için,
aileden baﬂlayan ve üniversite aﬂamas›ndan iﬂ hayat›na kadar olan bütün süreçte rehberlik yap›lmas›n› fevkalade
önemsiyorum.
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Gençler Yanl›ﬂ
Yönlendiriliyor
Ö¤rencileri parlak bir gelecek için üniversite bitirmeye yönlendirmenin e¤itim sistemimizdeki en temel yanl›ﬂlardan 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 geliﬂtirilecek 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 lise 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 etmekte ve gelecek konusunda karamsarl›¤a itmektedir. Durumun ulaﬂt›¤›
dramatik boyutlara ra¤men gençlerimizin gelece¤ini ilgilendiren bu hayati
konuya iliﬂkin tart›ﬂma ve de¤erlendirmeler henüz kapsaml› bir çözüm üretmekten çok uzak. Orta ö¤retimde ö¤rencilere s›navda baﬂar›l› olmalar›n›
sa¤layacak bilgiler yüklenmeye çal›ﬂ›rken; dershaneler, gittikçe daha ticarileﬂen ve istismar edilen bir zeminde
onlara taktik ve pratik üstünlük kazand›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Oysa gençler bilgi
ve yeteneklerini ne kadar geliﬂtirirse
geliﬂtirsinler, üniversitelerimizin mevcut 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 Üniversiteye gidip gidememek, ya da üniversitelerimizin say›s›yla ilgili de¤il.
Çünkü her iki durumda da gençler güvenli bir gelecek endiﬂesi yaﬂamaya
devam ediyorlar. Meseleye yak›ndan
bakt›¤›m›zda bir yandan Üniversitede
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okuma yeterlili¤ine sahip olsalar bile
ÖSS sisteminden dolay› elenen ve hayat karﬂ›s›nda nas›l bir tav›r almas› gerekti¤ini bilemeyenleri; öte yandan da
Üniversite S›nav›n› kazansalar dahi istedikleri tercihlere giremeyen veya da
yanl›ﬂ tercihler nedeniyle hayal k›r›kl›¤› yaﬂayanlar› görmekteyiz. ÖSS s›nav›nda gerçekten baﬂar›s›z olan bir baﬂka 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› itilecekler? 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 ivedilik ve öncelik vermek gerek. Çünkü,
ö¤rencilere sa¤lam bir hayat bilinci kazand›ran, üniversiteyi gere¤inden fazla
büyütmeyen ve onlara hayatta baﬂar›l›
olabilmek için çok farkl› alternatifler
oldu¤unu gösteren bir rehberlik uygulamas›, yukar›da belirtilen sorunlar›n
çözümünde tahmin edilenden çok daha büyük yararlar sa¤layacakt›r.
E¤itim sistemimizin en temel yanl›ﬂlar›ndan biri, ö¤rencilerin parlak bir gelecek için üniversiteyi olmazsa olmaz
görmeleri ve hayatlar›n› büyük ölçüde
üniversiteye gitmeye endekslemeleridir. Üstelik bu çarp›k anlay›ﬂ hem aile,
hem ö¤retmenler, hem de toplum taraf›ndan beslenmekte ve belki de ö¤renciler hayattaki alternatif imkân ve
f›rsatlar› ›skalayabilmektedirler. Üniversite e¤itimi elbette ki önemli ve ya-
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rarl›d›r. Ancak baz› durum ve koﬂullarda kiﬂisel geliﬂim önünde bir engele
de dönüﬂmekte, hatta hayattan bir kaç›ﬂ alan› haline de gelebilmektedir.
Ben iyi planlanm›ﬂ hayat›n gerçeklerine yaslanan kiﬂisel bir e¤itim ve geliﬂim program›n›n pek çok üniversite ve
fakültenin e¤itim müfredat›ndan çok
daha yararl› ve verimli sonuçlar do¤urdu¤una inan›yorum. Lise mezunu ve
bir yabanc› dili çok iyi derecede bilen,
özgüveni yüksek, iletiﬂim becerileri
geliﬂmiﬂ birinin; dört y›ll›k fakülte mezunu bir ziraat mühendisinden daha
kolay iﬂ bulaca¤›n› ve baﬂar›l› olaca¤›n›
iddia etmek herhalde Türkiye gerçekleriyle çeliﬂmeyecektir. Nitekim mülkiyede okudu¤um ilk y›l, Siyasal Tarih
hocam›z Rahmetli Prof. Dr. Oral Sander’in kendi dersine devam yerine yabanc› dil çal›ﬂanlara hoﬂgörü ile yaklaﬂaca¤›n› beyan etmesi belki de bu durumdan kaynaklan›yordu.
Yine içinde bulundu¤um sektör itibariyle örne¤in iyi bir foto¤raf ustas›n›n
yan›nda ç›rakl›k yapan merakl› ve yetenekli birinin sahip oldu¤u ﬂansa ve f›rsatlara pek çok güzel sanatlar fakültesi
mezunlar›n›n sahip olmad›¤›n› yak›ndan görüyorum.”
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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.
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›kmas›na tahammül edemez. Çal›ﬂanlar, hatta
kardeﬂler aras›nda s›k s›k k›skançl›k krizlerine tan›k oluruz. Yine psikologlara göre bu genellemeyi sadece babalar bozar.
Yani babalar, o¤ullar›n›n kendilerinden
daha ön plana ç›kmas›na izin verirler, hatta bundan gurur da duyarlar. Bununla birlikle her baban›n böyle yapt›¤› da söylenemez. Türk iﬂ dünyas›nda, s›ras› geldi¤i
halde o¤luna yetki ve sorumluluk vermeyen baba örne¤i çoktur. ﬁirketini bin bir
güçlükle kuran babalar, sa¤l›klar›n›n bozulmas›na ra¤men iﬂleri çocuklar›na devretmeye yanaﬂmazlar, taa ki emr-i hak gelene kadar... Baba öldü¤ü zaman irtifa
kaybeden veya da¤›lan aile ﬂirketlerinin
hazin hikâyesinin temelinde hep bu tip
yanl›ﬂ tutumlar bulunmaktad›r. Bu durum, babalar›n binbir güçlükle kurduklar›
ﬂirketlerine ve gözbebekleri çocuklar›na
yapt›klar› en büyük kötülüktür. Bu nedenle;
a) ‹yi Ö¤retmenlik Yaparak
Zamanla Gereksizleﬂmek Lâz›m:
E¤itimciler, “En iyi ö¤retmen, zamanla kendisini gereksizleﬂtirendir” diyorlar. Hakikaten iyi ö¤retmen, ö¤rencisine ö¤retmesi gerekeni ö¤retir
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ve zamanla kendisini gereksiz hale Deneyimi Dinamizmle
getirir. Bu nedenle babalar, ﬂirketle- Birleﬂtirecek Devir Plan›
rinin yönetiminde kendilerini vazge- “Yasl›lar yapabilseydim, gençler de bileçilmez görmemeliler, gelecekte yö- bilseydim" derlermiﬂ. Yani yaﬂl›larda bilgi
netimi devralacak çocuklar›na bir ne- ve deneyim, gençlerde ise enerji var. Bir
vi ö¤retmenlik yapmal›lar.
b) Uygulamal› E¤itim
Aile ﬂirketlerinin, genellikle ikinci neslin
‹hmal Edilmemeli:
Babalar hayatta iken çocukla- elinde geriye do¤ru gitti¤i çokça rastlar›n yavaﬂ yavaﬂ yönetime dahil nan bir durumdur. Dolay›s›yla ﬂirketlerin
olmalar›, onlar için uygulamal›
bir e¤itim niteli¤i taﬂ›maktad›r. baﬂar›s› ve devaml›l›¤› için, ikinci neslin
Büyüklerin gözetim ve kontro- yetiﬂtirilmesine özel olarak önem verillünde gerçekleﬂen deneyime meli; ﬂirketin mevcut ve özellikle de gedayal› bu e¤itimi bir e¤itim kurumunda almak mümkün ol- lecekte ihtiyaç duyaca¤› yönetim fonksimad›¤› için gelecek için büyük yonlar› da dikkate al›narak, vârislerin bir
önem taﬂ›maktad›r. Nitekim
yandan akademik e¤itimlerini sürdürmebir Çin atasözü, “Bir insana bin
defa anlataca¤›n›za bir defa leri, di¤er yandan iﬂ hayat›n›n içinde yegösterin yeterlidir” diyor. ‹ﬂte tiﬂmeleri sa¤lanmal›d›r.
sorumluluk üstlenerek gelecek kuﬂaklar›n iﬂe dahil olmas›
iﬂin baﬂar›labilmesi için bu iki avantaj›n
onlar için görerek e¤itim demektir. bir araya gelmesi laz›m. Nitekim baﬂar›l›
II. Murad’›n daha çocuk denecek yaﬂ- ve uzun ömürlü ﬂirketlerin yönetiminde
ta iken Fatih Sultan Mehmet’i tahta ne sadece yaﬂl›lar, ne de sadece gençler
geçirmesi ve ülke yönetimini ona vard›r. Bu bak›mdan özellikle aile ﬂirketdevretmesi bu konuya güzel bir ör- lerinde vârislerin iﬂ baﬂ›nda uygulamal›
nek teﬂkil etmektedir. Uygulamal› bu e¤itimini de kapsayan, ‘Devir planlamas›’
e¤itim sayesindedir ki, Fatih Sultan büyük önem arzetmektedir. Aile ﬂirketleMehmet, ‹stanbul’un fethiyle bir ça¤› rinin süreklili¤ini uzun y›llar koruyamakapat›p baﬂka bir ça¤› açabilmiﬂtir.
malar›n›n alt›nda yatan en önemli sebepÇERÇEVE
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lerin baﬂ›nda, olmas› gereken zamanda
devir planlamas›n›n yap›lmamas› gelmektedir. 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›¤›, devir iﬂinin ço¤unlukla kendili¤inden hallolmas› yolunu tercih etti¤i gözlemlenmektedir. ﬁirketlerin gelecek nesillere sa¤l›kl› olarak aktar›labilmesi için, devir konusunun önceden (lider henüz iﬂin baﬂ›ndayken) 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 genel müdürü unvan›n› üstlenecek kiﬂi, bütün aile fertlerinin kabul edebilece¤i tespit edilmelidir.
Giriﬂimci baﬂar›l› olunca, e¤itimin eksiklerini hissetmeye baﬂlar, bunun ufkunu daraltt›¤›n› düﬂünür. Bu eksikli¤ini tamamlamak için çocuklar›n›n çok iyi e¤itim almalar›n›, yabanc› dilleri ö¤renmelerini ister. Bu iyi niyetli davran›ﬂ, baba o¤ul iliﬂkisini daha s›k›nt›l› bir noktaya getirir. Babalar›ndan daha iyi e¤itim alan çocuklar,
bu e¤itimin her kap›y› açaca¤›n› zannederek, 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 deneyim, mühendislik vb meslekler gibi okulda ö¤renilmez. Bütün mesele, babalar›n
iﬂ tecrübeleri ile çocuklar›n e¤itimlerini
ﬂirket için yararl› bir ﬂekilde bir araya getirebilmektedir.
‹nsan psikolojisine uygun olarak babalar›n çocuklar›n›, “harika çocuklar” gibi
görmeye meyilli olduklar›; yetene¤i ve
kapasitesi de¤erlendirilmeden, kariyerine iliﬂkin düﬂüncesinin ne oldu¤u sorulmadan, onu gelece¤in “veliaht›” olarak
gördükleri ve bunu her ortamda dile geAral›k 2005

Gençleri Gelece¤e Haz›rlayacak Üç Ad›m
Aile ﬂirketlerinin, daha rahat yetiﬂmeleri ve
iﬂin çekirde¤inden gelmemeleri münasebetiyle, 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 olarak önem verilmeli; ﬂirketin mevcut ve özellikle de gelecekte ihtiyaç duyaca¤› yönetim
fonksiyonlar› da dikkate al›narak, vârislerin
bir yandan akademik e¤itimlerini sürdürmeleri, di¤er yandan iﬂ hayat›n›n içinde yetiﬂmeleri sa¤lanmal›d›r. Bu çerçevede kurucu ortaklar›n baﬂl›ca görevlerinden biri, ﬂirket hisselerine sahip olacak vârislerin yetiﬂme ve e¤itimini sa¤laman›n yan› s›ra, bu süreci ad›m ad›m takip etmek ve s›namak olmal›d›r.. Genç neslin gelece¤e haz›rlanmas›nda genellikle üç yol seçilmektedir:
a) Önce Baﬂka Kurumda Çal›ﬂmas›na ‹mkân Tan›nmal›: Vârislerin, aile ﬂirketinde çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce bir baﬂka kurumda çal›ﬂmas›na ve deneyim kazanmas›na imkân verilmelidir. Örne¤in, Boyner
Holding üst yönetiminin ald›¤› ilke karar›yla, aile üyesi çocuklar 5 y›l süreyle
grup ﬂirketlerinde çal›ﬂam›yor. Genç
kuﬂa¤›n holding bünyesinde çal›ﬂabilmesi için, öncelikle beﬂ y›l süreyle, ilgi
duyduklar› alanda grup d›ﬂ›nda çal›ﬂmalar› 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.
tirdikleri bir gerçektir. Bu süreçte çocuklara mutlaka “ﬂirkette çal›ﬂacaks›n” fikrinin empoze edilmemesi, kariyerine yönelik seçim hakk›n›n verilmesi ve üzerinde
herhangi bir bask› kurulmamas› son derece önemlidir. Aksine bir tutumun, gerek
ÇERÇEVE

Dolay›s›yla bu karar› bilen çocuklar,
ona göre haz›rlanmak zorundad›r. Çocuklar e¤er aile ﬂirketinde çal›ﬂacaklarsa, onlara verilen mesaj: gerçekten iﬂlerinin ehli olmalar›, iﬂin yürütülmesi
için yeterli liyakata sahip olmalar› gerekti¤idir. Sonuç itibariyle, yeni kuﬂak,
üretim atölyesinin ve pazar›n tozunu
yutmal›, iﬂe tepeden baﬂlamamal›d›r.
b) ‹ﬂe Asistan Olarak Baﬂlamal›: Vârislerin, direkt olarak kurucu ortaklar›n e¤itim ve gözetimine veya bir
üst yöneticinin asistan› olarak iﬂe sokulmas› ve do¤rudan üst yönetime
al›ﬂt›r›lmas›. (D›ﬂ âlemle iliﬂkiler, tecrübeli üst yönetimin müzakerelerine iﬂtirak, iﬂlere kuﬂbak›ﬂ› bakmaya al›ﬂma ve
benzeri tecrübeye sahip olacak vârislerin, yetenekleri ne olursa olsun, ileride
iyi bir yönetim uygulamalar› ihtimali
zay›ft›r. Bu tür yetiﬂmiﬂ ve üst kademede kendini bulmuﬂ genç vârislerin, ﬂirketlerinde meydana gelen idarî ve ekonomik çalkant›lar›n çok yo¤un olarak
yaﬂand›¤› görülmektedir.)
c) Süreçleri Yaﬂayarak Tecrübe Kazanmal›: Vârislerin, ﬂirketin
alt kademelerinden baﬂlayarak ve yönetim merdiveninin basamaklar›n› kiﬂisel güçleriyle ç›karak, sorumluluk ald›¤› alt mevkilerden itibaren karar verme yeteneklerini geliﬂtirmek suretiyle
tecrübe kazanmalar›n›n sa¤lanmas›.
ﬂirket, gerekse çocu¤un gelece¤i aç›s›ndan olumsuz sonuçlar do¤uraca¤› göz ard› edilmemelidir. Bu nedenle ana hissedarlar›n, bu e¤ilimlerini çok s›k› ﬂekilde
kontrol etmeleri, ﬂirketin uzun süreli bekas› için çok önemlidir.
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Yeryüzü’nün Yönü ve Yöneliﬂi

Saliha - Zekeriya ERD‹M

‹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.
Erdim Ailesi (Zekeriya Erdim ve Saliha Erdim) olarak, y›llard›r “aile e¤itimi ve dan›ﬂmanl›¤›” hizmeti veriyor. Uzun y›llar boyunca “fahri hizmet” olarak sürdürdü¤ü çal›ﬂmalar›, son iki y›ld›r “profesyonel iﬂ” haline
getirmeye baﬂlad›. Bu konu onlar›n öylesine
ilgi ve ihtisas alan› haline geldi ki; “aile” denilince, “evlenme”den yahut “evlendirme”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 merak 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¤ünü bilmiyorum. Ama filmin hat›rlayabildi¤im sahnelerini, karelerini ﬂöylece s›ralayabilirim:
• 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
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yahut köﬂelerini okumaya; ﬂiirler, hikayeler, makaleler yazmaya baﬂlad›m.
• Yetmiﬂli y›llarda çokça yazd›¤›m ﬂiirlerimde, hikayelerimde, makalelerimde; çocu¤a, aileye, anneye, babaya, gençk›za, delikanl›ya yer verdim. “Do¤ma Çocu¤um” adl› ﬂiirle bebeklere, çocuklara;
“Delikanl›m” adl› ﬂiirle, gelece¤in babalar› olacak genç erkeklere; “Bir Nesil
Do¤urmal›s›n” adl› ﬂiirle, gelece¤in anneleri olacak genç kad›nlara seslendim.
“Bahars›z Çiçekler” adl› hikayede; anne-baba sevgisinden, ilgisinden mahrum
büyüyen çocuklar›n ma¤duriyetlerine dikkat çektim. “Benim Sevgililerim” adl›
ﬂiirde; “Düﬂenler k›zlar›md›r, ﬂaﬂanlar o¤ullar›m/Anam bana yaﬂ döker,
ben onlara kan a¤lar›m” diye feryat ettim. Giderek duygular›m›n ve düﬂüncelerimin 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 Radyosu’nun reklam kuﬂaklar›ndan birinde;
“‹yi Evlilik-Mutlu Aile” baﬂl›kl› bir dizi program yapt›m. Yay›n yönetmenli¤ini yapt›¤›m bir kültür-sanat dergisinde, aile ile ilgili araﬂt›rma yaz›lar› ve makaleler yazd›m.

ÇERÇEVE

• Aile konusundaki bilgilenme, bilinçlenme süreci; evlilikle ilgili tercihlerime ve giriﬂimlerime 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 çirkin kad›n›na aﬂ›k olabilirim; yeter
ki anlay›ﬂ› ve ahlâk› güzel olsun” dedim. Allah’tan ve kullardan; “Bir hayat
arkadaﬂ› de¤il, ayn› zamanda hayat
arkadaﬂ› olabilecek bir dava arkadaﬂ›” istedim. Bu hedefe ulaﬂ›ncaya kadar, üç niﬂan bozup dördüncüde evlenmeyi baﬂararak; istedi¤im ﬂeyin sosyal, psikolojik ve ekonomik bedellerini ödedim. Bu
deneyler ve gözlemler, beni biraz daha piﬂirdi. “Damdan düﬂen daha iyi bilir” ilkesinde ve ifadesinde oldu¤u gibi; aile konusunda görüﬂüne itibar edilebilecek bir “bilirkiﬂi” 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. Söylemlerimiz eyleme dönüﬂüp, yaﬂayan bir olgu haline geldi. Birlikte, “Evlendirme Vakf›”
gibi çal›ﬂ›p; genk›zlar›n ve delikanl›lar›n iyi
evlilikler yapmalar› konusunda rehberlik,
Aral›k 2005
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dan›ﬂmanl›k yapmaya baﬂlad›k. Benim görev yapt›¤›m özel okullarda organize etti¤imiz “Aile Okulu” seminerleriyle, annelere 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 ilgi duyan yeni kiﬂilerin, guruplar›n, birimlerin, kurumlar›n oluﬂmas›na, geliﬂmesine
katk›da bulunan do¤urgan bir unsur haline geldik.
• Doksanl› y›llar›n baﬂlar›ndan itibaren,
radyo programlar› gündeme geldi. Sohbetler, seminerler, konferanslar, paneller
birbirine eklendi. Dan›ﬂma toplant›lar›na,
dayan›ﬂma çal›ﬂmalar›na kat›ld›k. Dergilerde düzenli yaz›lar yazd›k, röportajlar yay›nlad›k. Alt› çocuklu bir aile olarak, kendi hayat›m›z da bizim için bir mektep oldu. Önceleri sosyal sorumluluklar›m›z›n uzant›s›
olarak dert edindi¤imiz, dava kabul etti¤imiz 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 bulunan yabanc› bir üniversitenin Davran›ﬂ Bilimleri bölümünde lisans ve yüksek lisans
programlar›n› bitirdi.
Peki ﬂimdi, Yeryüzü E¤itim-Dan›ﬂmanl›k firmas›nda neler yap›yorsunuz? 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›ﬂmanl›k. Örgün e¤itimlerimiz, özel dersler yahut gurup seminerleri olarak icra ediliyor.
Yayg›n e¤itimlerimiz ise; konferanslar, paneller ve radyo programlar› olarak sürüp
gidiyor. Konferans ve panel türü çal›ﬂmalar›m›z›n bir k›sm› davete icabet etme, taleAral›k 2005

be karﬂ›l›k verme tarz›nda; bir k›sm› ise,
kendimiz organize edip ilgililere sunma biçiminde gerçekleﬂiyor. Radyo programlar›m›z, y›llard›r Marmara FM’de. Hafta içi
dört gün (Pazartesi, Sal›, Çarﬂamba, Perﬂembe) 10.00-11.00 aras› benim “Han›mefendi” program›m var. Hafta sonu
(Cumartesi) 10.00-11.00 aras› ise, Zekeriya Bey’le birlikte “Aile Okulu” program›
yap›yoruz. ﬁimdilerde bu zincire yeni bir
halka daha eklendi. Kas›m 2005 baﬂlar›ndan itibaren, gene Zekeriya Bey’le birlikte, Pazar günleri 10.00-12.00 aras› Hilal
TV’de bir aile program› yap›lmas› gündeme geldi. Kiﬂisel dan›ﬂmanl›¤› çocuklara,
gençlere, annelere, babalara yap›yoruz.
Kurumsal dan›ﬂmanl›k hizmetini ise, ailelere ve çal›ﬂanlar›n aile hayatlar›n› geliﬂtirmeyi önemseyen ﬂirketlere sunuyoruz. Aileyle ve aile bireyleriyle ilgili her türlü soru ve sorun gündemimize giriyor. Kimileri 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 metotlar, usuller, teknikler gündemimize girmeye baﬂlad›. Bir baﬂka ifadeyle, ihtiyaçlar, bizi yeni icatlar yapmaya zorlad›. ‹stanbul’un uzak semtlerinden, Türkiye’nin çeﬂitli yörelerinden ve hatta dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden bize ulaﬂarak e¤itim ve dan›ﬂmanl›k hizmeti almak isteyenler için,
çareler aramak zorunda kald›k. K›saca
“uzaktan dan›ﬂmanl›k” diyebilece¤imiz bir sistemle; internetle, mektupla,
faksla, telefonla e¤itim dan›ﬂmanl›k hizmeti vermenin haz›rl›klar›n› yapmaya baﬂlad›k.
ÇERÇEVE

Herhalde bir de “Evlendirme Kulübü” 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 olumlu, verimli hale getirmeye çal›ﬂ›rken; öte
yandan yeni evliliklerin daha bilgili ve bilinçli yap›lmas›, yeni yuvalar›n daha sa¤lam
temeller üzerine kurulmas› için gayret ediyoruz. Evlendirme Kulübü, bu anlam›n ve
amac›n karﬂ›l›¤›. Yap›lan iﬂ yüzeysel bir
çöpçatanl›k de¤il. Evlenmek isteyen gençk›zlar›n ve delikanl›lar›n modern sa¤d›çl›¤›. Kendimize eﬂ seçmek ve evlenmek, hayat›m›z›n en önemli olaylar›ndan, olgular›ndan biri. Fakat, insan›m›z› bu olaya ve
olguya haz›rlayan hiçbir e¤itim, bilgilendirme, bilinçlendirme süreci mevcut de¤il.
Ev al›rken emlakç›ya, araba al›rken galericiye, koltuk al›rken mobilyac›ya, alt›n al›rken kuyumcuya gidip hem fiyat›n›, hem
kalitesini inceliyoruz, irdeliyoruz. Eﬂ seçerken ve evlenirken gidebilece¤imiz kiﬂiler,
kurumlar yok. Güvenilir kriterlere göre ölçerek, de¤erlendirerek tercih yapam›yoruz. Evlendirme Kulübü adaylara kendisini
ve muhatab›n› do¤ru tan›yarak bilinçli tercih yapma f›rsat›n› tan›yor. Benlik, kimlik,
kiﬂilik konusunda çok boyutlu bir boy aynas› sunarak; görme, bilme, anlama, kavrama ve fark›nda olarak ad›m atma avantaj›
sa¤l›yor. Bize baﬂvuran adaylara, önce
“Üyelik Baﬂvuru Formu” doldurtturuyoruz. Bu formda kendisiyle ve ailesiyle ilgili 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, sorumlulu¤u; verilecek hizmetin tan›m›n›, süresini, sürecini belirliyor. Sonra bir “Kiﬂilik
Testi” doldurtturuyoruz. Bu test de kiﬂinin ilgilerini, e¤ilimlerini, zay›f ve kuvvetli
yönlerini, temel tercihlerini, benlik-kimlikkiﬂilik özelliklerini ortaya ç›karacak ipuçlar›n› ihtiva ediyor. Ayr›ca nüfus, ikamet bilgileri ile vesikal›k foto¤raflar›n› al›yoruz.
Bütün bu belgeler ve bilgiler bilgisayar ortam›nda, sistematik olarak de¤erlendirildikten sonra; kendisiyle ve kendisine uygun adaylarla ilgili kriterler belirlenip bildiriliyor. Böylece, uygun eﬂ arama yahut tercih etme konusunda kendisine bir yol haritas› 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 ölçüler içinde tan›ﬂt›r›l›yor. Sonuç olarak karar
kendilerine b›rak›l›yor. Fakat, do¤ru karar›
verme ve uygun aday› tercih etme konusunda rehberlik, dan›ﬂmanl›k yap›lm›ﬂ oluyor. ﬁayet talep edilirse, evlili¤e ve aile hayat›na haz›rl›k amaçl› e¤itim ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri de sunuluyor. Her bir üyenin, kulübün portföyünde kalma süresi bir
y›l. Süre bitiminde konumunda, durumunda de¤iﬂiklik olmam›ﬂsa; kendi tercihine
göre üyelik sözleﬂmesini yenileyebiliyor.
Gerek e¤itim-dan›ﬂmanl›k hizmetlerinde, gerek Evlendirme Kulübü çal›ﬂmalar›nda kayda de¤er sonuçlar
alabiliyor musunuz? Genelde insan
ve toplum hayat›na, özelde aile kurumuna ve bireylerine katk›da bulundu¤unuza dair geri dönüﬂler var m›?
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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¤inden kurtar›p hayata kazand›rd›¤›m›z, kaybedilmiﬂ 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 benzemeye, 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 aile görüntüsü vermemiz, daha kolay benimsemelerine yol aç›yor. Bize gelen eﬂlerin, çocuklar›n ve gençlerin günlük hayatlar›ndaki de¤iﬂim, dönüﬂüm yak›nlar›n›n
dikkatini çekiyor. Memnuniyetler tavsiyeleri ve talepleri art›r›yor, daha geniﬂ kitlelerin ilgi alan›na giriyor.
Biz bir iﬂ adamlar› derne¤i yay›n›y›z.
Aile konusunda iﬂ adamlar›na ve iﬂletmelere yönelik tespitleriniz, teklifleriniz 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, ﬂimdilik bu kadar›n› yeterli sayal›m. Sadece iﬂ
adamlar› de¤il, tüm çal›ﬂanlar; eﬂlerinin ve
çocuklar›n›n ihtiyaçlar›n› gidermeye, istikballerini kazanmaya yahut kazand›rmaya
çal›ﬂ›rken; kendilerini ihmal edip ikinci
plana itiyorlar. ‹ﬂleri ve iﬂletmeleri araç olmaktan ç›kar›p amaç haline getiriyor, insaÇERÇEVE

n›n kendisini bu yapay amaçlara kurban
ediyorlar. Biz diyoruz ki; iﬂinizle aileniz
aras›nda sa¤l›kl› bir denge kurun. Eﬂlerinizin ve çocuklar›n›z›n iﬂleri yahut ihtiyaçlar› kadar kendileriyle de ilgilenecek zaman›
ay›r›n. Ayr›ca, insan›n aile huzuru ile iﬂ baﬂar›s› aras›nda do¤ru orant› vard›r. Çal›ﬂanlar›n›z›n performans›n› yükseltmek, ürün
ya da hizmet üretimlerini art›rmak istiyorsan›z; onlar›n iﬂ hayatlar›yla birlikte aile
hayatlar›n› da kuﬂat›n ve kucaklay›n. Eﬂleriyle, çocuklar›yla iliﬂkilerinin ve iletiﬂimlerinin geliﬂmesi; sosyalleﬂme düzeylerinin
yükselmesi konusunda özel planlar, programlar, organizasyonlar yap›n.
Bütün bu anlamlardan ve aç›l›mlardan sonra, genelde Yeryüzü E¤itimDan›ﬂmanl›k firmas›n›n, özelde Erdim Ailesi’nin maksad›n›, misyonunu nas›l ifade edebilirsiniz?
Z. Erdim: ‹nsanlar da, toplumlar da düﬂtükleri yerden kalkarlar. Sorunlar› do¤ru
tespit edenler, çözüm bulma ﬂans›n› da yakalarlar. Yaﬂad›¤›m›z tüm sorunlar›n ortak
sebebi, “insan”›n kalite ve kariyer standard›n›n düﬂük olmas›. Ortak çözümü ise;
kiﬂisel, kurumsal, toplumsal rollerinin tamam›n› daha iyi oynayabilecek hale gelmesi. 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 toplum” modelini öncelikli ve önemli bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Kiﬂilere ve kurumlara, bu anlay›ﬂ› ve iﬂleyiﬂi geliﬂtirecek “paket programlar” sunuyoruz. Y›llard›r
yaﬂad›¤›m›z ilgilenme, bilgilenme, bilinçlenme süreçleri bu “kavﬂak”ta buluﬂtu.
Teorik ve pratik birikimlerimiz; “tohum”
olma, “embiryon” olma özelli¤i taﬂ›yan
bir “sentez”e dönüﬂtü. Ve ﬂimdi, “saks›”lardan “sera”lara bir yol izliyoruz. Yeryüzünün tüm “tarla”lar›na, “ova”lar›na
ulaﬂmak istiyoruz. Neden mi?
Tohumu topra¤a salmak için, Bire yediyüz
almak için…
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Yayg›n E¤itime,
‘Hayatî’ Yaklaﬂ›m
Hayati Bayrak

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 toplad›¤› 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 üzerine, 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 yay›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› tamamlay›c› unsur olarak ayl›k Kiﬂisel Geliﬂim Dergisi’ni de ç›karmaya baﬂlad›.
E¤itimde istenilen sonuca en k›sa zamanda ulaﬂabilmek için konuyla ilgili
bütün yöntem ve araçlar›n bir arada kulAral›k 2005

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 dergisini 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.
lan›lmas› gerekti¤i noktas›ndan hareket
ederek Hayat Akademi’yi kurdu ve böylelikle e¤itime do¤rudan girmiﬂ oldu.
Sonradan kurdu¤u Bilge Yay›nc›l›k ve
Matbaac›l›k ile baﬂlang›çtaki mütevaz› giriﬂimini bir ﬂirketler grubuna dönüﬂtürdü. Önümüzdeki dönemde, geliﬂimle ilgili günlük gazeteden TV’ye kadar mümkün olan her türlü e¤itim ve yay›nc›l›k
yapmay› planlad›klar›n› belirten Hayati
Bayrak’a kariyeri ve farkl› yöntemi konusunda merak edilenleri sorduk:
Nas›l Yay›nc› oldunuz?
Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’ni gece bölümünde okuyarak bitirdim. Gece bölümünde okudu¤um için
çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›m. Önce Kartal-Maltepe 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 hayat›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
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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 TÜRDAV’›n baﬂ›ndayd›. Bir arkadaﬂ›mdan
onun elemana ihtiyac› oldu¤unu ö¤rendim. 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› okuyunca benim de arzu etti¤im ﬂeyler oldu¤unu gördüm. Böylelikle 1981’in baﬂlar›nda yay›n-da¤›t›m ﬂirketi TÜRDAV’da
çal›ﬂmaya baﬂlad›m. O zamanlar›n en popüler dergisi SUR’u da ç›karan bu ﬂirkette Hekimo¤lu ‹smail’le birlikte 4 y›l çal›ﬂt›m. Hekimo¤lu ‹smail, minibüs ﬂoförlü¤ünden SUR dergisinin genel yay›n yönetmenli¤ine ve firman›n genel müdürlü¤üne kadar her iﬂe koﬂuyordu. O zamanlar hakikaten iﬂler bir gönül muhabbetiyle yürüyordu. Böyle bir ortamda
ben de her iﬂe koﬂturuyordum. Bir zaman sonra Hekimo¤lu ‹smail ile birlikte
çal›ﬂmakta oldu¤umuz 6 arkadaﬂ da dahil olmak üzere hepimiz yeni bir iﬂyeri
kurma ve ideallerimizi, hayallerimizi orada gerçekleﬂtirme noktas›na geldik. Sonuç olarak 1982’de Hekimo¤lu ‹smail’in
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önderli¤i ile T‹MAﬁ Yay›nlar› kuruldu.
Ben de 1994’te askere gitti¤im için askerlik dönüﬂü T‹MAﬁ’ta göreve baﬂlad›m ve pazarlama iﬂlerini üstlendim. T‹MAﬁ, Hekimo¤lu ‹smail’in, ‘Müslüman
ve Para ’ adl› kitab›ndaki görüﬂlerini hayata geçirmeyi hedefleyen bir giriﬂimdi.
Bugünkü risk sermayesi kuruluﬂlar›na
benzer yap›da çok ortakl› bir yat›r›m ﬂirketiydi ve bin 500’e yak›n orta¤› vard›.
Zamanla yay›n haricinde inﬂaat, otomotiv, ithalat-ihracaat, madencilik ve tekstil
alan›nda da faaliyetlerde bulunduk. ﬁirketin ölçe¤i büyüyünce ve faaliyet sahas› 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›ﬂmalar 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 çal›ﬂmalar›m› sürdürdüm. Bu dönem benim için, ‘Merkez valili¤i’ ﬂeklinde geçti.
O zamanlar daha genç ve atak oldu¤umdan yönetim kurulu üyeli¤i benim için
çok statik bir görevdi. O hal üzere devam etmek de¤iﬂik s›k›nt›lara sebep olabilirdi. Bunun üzerine mensubu bulundu¤umuz medeniyetin bize kazand›rd›¤›
terbiyeye uygun bir ﬂekilde oradan ayr›lmak 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 Süleyman taraf›ndan yay›n konusunda faaliyet göstermek üzere Hayat Yay›nlar›
ad›yla 1997 y›l›nda bir ﬂirket kurulmuﬂtu. ‹ﬂten ayr›ld›ktan sonra ben 3 ay kendimle baﬂ baﬂa kald›m ve ondan sonra
ne yapmam gerekti¤i konusunda tan›d›¤›m 60 kadar bilim adam›, yazar ve gaze182

l›ﬂmalara güç vermeye karar verdim.

‘‹ﬂ Garantili Editörlük
Okulu’ Açacak
Gerek yay›n konusunda, gerekse e¤itim alan›nda sürekli yeni konu ve yöntemleri gündeme getiren Hayati Bayrak, önümüzdeki günlerde hayata geçirece¤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 ekonomik ﬂartlara göre biz de personel
politikam›z› de¤iﬂtiriyoruz. Daha önceden 90 çal›ﬂan›m›z vard›, ﬂu anda 60’a
indi. Çünkü bizim yapt›¤›m›z iﬂin niteli¤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.”
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 ﬂekillendi. 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’ ﬂeklinde tavsiyelerde bulundular. Yay›n konusunda ﬂirket kuran kardeﬂlerimin de
beraber çal›ﬂal›m ﬂeklinde talepleri vard›. Bütün bunlar bir araya gelince birlikte oturup konuﬂtuk ve 1998’in Haziran
ay›nda Hayat Yay›n Grubu’na kat›l›p, çaÇERÇEVE

E¤itim iﬂine nas›l girdiniz?
Hayat Yay›nlar›’na giriﬂim aﬂamas›nda
biz her ne kadar küçük baﬂlasak da büyümeyi hedefleyen bir vizyona sahiptik.
Benimle çal›ﬂmak isteyen ortaklar›mla
beraber olabilmek için iki konuda mutabakat aram›ﬂt›m. Bunlar;
1- ‹lerleyen zamanlarda gerekti¤inde bize sermaye deste¤i verebilecek gönül dostu ortaklara ihtiyac›m›z olacakt›. Yeni ortaklarla iﬂ yapmaya haz›r olmal›y›zi.
2- ‹nsan kaynaklar› konseptiyle ilgili bütüncül bir yaklaﬂ›m içinde bulunmal›yd›k. Yani kiﬂisel geliﬂimin
yay›n boyutunda kitap, CD, dergi,
günlük gazete ve TV’ye kadar devam eden yay›n araçlar›n› kullanmal›yd›k. Bununla birlikte onun e¤itimini 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.’ Dolay›s›yla kendi meslek alan›m›za yo¤unlaﬂmak, odaklanmak gerekiyor.
Baﬂar›l› olur muyuz? Oras› nasiple ilgili.. Ben gere¤ini yerine getirece¤im, gerisini Allah’a b›rakaca¤›m.
Çünkü Allah; ilmi isteyene, zenginli¤i ise istedi¤ine verir.
Daha önce çal›ﬂt›¤›n›z yay›nevlerinden farkl› olarak insan kaynaklar›yönetim konulu yay›nlara odaklanman›z ve bunun e¤itimini de vermenizin sebebi nedir?
Özelde bakt›¤›m›zda ülkemizdeki muhafazakar kesimin, genelde ise dünyada
Müslümanlar›n geri kalmas›n›n temel
sebebinin yönetimdeki baﬂar›s›zl›k oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu da e¤itim eksikAral›k 2005
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li¤inden kaynaklan›yor. E¤er e¤itimi ve
yönetimi iyi bir ﬂekilde ele alabilirsek;
hem iﬂimizde, ailemizde, hem de ülkemizde 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¤›rl›kl› e¤itimlerle dikkat çekiyorsunuz.
Bu konuda neler yap›yorsunuz?
Sadece yerel yönetimlere e¤itim tasar›mlar› yapm›yoruz. Biz konu su olan insanla ilgili her türlü e¤itim programlar›
yap›yoruz. Tolstoy’un güzel bir sözü var:
‘Kendi yolunuzu bulmak istiyorsan›z, asl›n›za sad›k kal›n›z’ diye. Biz kendi de¤erlerimizi esas alarak modern dünyan›n bize sundu¤u evrensel do¤rular›
harmanlay›p yeni bilgiler üretmeye çal›ﬂ›yoruz. Yani bize ait bilgiler. Ve bu bilgilerle; çocuk e¤itiminden yetiﬂkin e¤itimine, kiﬂisel ve kurumsal geliﬂim e¤itimlerinden mesleki e¤itimlere, sa¤l›kl› yaﬂam e¤itimlerinden aile içi iletiﬂim e¤itimine kadar hayat› kuﬂatan alanlarda e¤itimler veriyor-yay›nlar yap›yoruz.
Bir insan›n bireysel kalitesi yoksa, mesleki kalitesi olamaz. Çünkü kalite bir bütündür. Bu temel prensipten hizmetlerimizi 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 Özgüven Geliﬂtirme, ‹letiﬂim ve Empati Aile içi ‹letiﬂim vb), di¤er yüzde 50’sini de
mesleki e¤itimler (Yönetim Becerilerini
Geliﬂtirme, Yönetim Teknikleri Finansman vb) oluﬂturmaktad›r.
Aral›k 2005

Yeni Hedef: E¤itimde Niteli¤i ve Niceli¤i Art›rmak
Yeni hedefleriniz nedir?
Belirledi¤imiz hedeflere bir baﬂlang›ç
yapt›k, ancak daha yap›lacak çok ﬂey
var. Yeni dönemde, yapmakta oldu¤umuz iﬂleri daha nitelikli hale getirmek
istiyoruz. E¤itimin temeli ailede at›l›yor. Daha evlilik öncesinden baﬂlamak
üzere hamilelik dönemiyle devam süreçleri de kapsayan çocuk e¤itimiyle
ilgili ciddi iﬂler yapmam›z gerekiyor.
Bu alandaki çal›ﬂmalar›m›z› gerek daha da art›rmak, gerekse bunlar›n niteli¤ini yükseltmek amac›nday›z. ‹kinci
olarak çocukluk dönemiyle ilgili Çilek
markas› alt›nda yapt›¤›m›z yay›nlar›
geliﬂtirmek istiyoruz. Bütün bunlardan murad›m›z; çocu¤un sadece dünya hayat› için de¤il de, iki dünya hayat›n› sahip oldu¤u inanç, düﬂünce ve
medeniyet perspektifi içinde en iyi nas›l yapabilece¤i konusunda ona rehberlik 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 istikametinde kullanabilecek.
‹kincisi de yetiﬂkinlere yönelik kiﬂisel
geliﬂim yay›n ve e¤itimlerimizin türlerini ve niteliklerini daha da geliﬂtirmek istiyoruz. ﬁimdiye kadar Hayat
Yay›nlar› markam›z alt›nda bat›dan bu
konuda örnekler sunduk. Yeni dönemde de kendi kültürümüzden örnekleri bir baﬂka markam›z olan Bilge
Yay›nc›l›k alt›nda okuyucuya sunmaktay›z. Bu kapsamdan olmak üzere
Kur’an’da ‹nsan Tipleri ve Davran›ﬂlar›, Kur’an’da Beden Dili, Evren’in ‹ﬂletim Sistemi, Kur’an’›n
Diziliﬂ Mucizesi, Bar›ﬂ Dini ‹SLAM
isimli kitaplar› yay›nlad›k. ﬁu anda bask›da olan Kur’an’da ‹nsan Yönetimi
adl› kitab›m›z bu konuda Türkiye’de
bir ilk olacak. Bunu di¤er alanlardakiler takip edecek.

Size ait markalar neler?
ﬁu anda; Hayat Yay›nlar›, Mozaik Yay›nlar›, Bilge Yay›nlar›, Çilek Yay›nlar› ve
Popüler Kitaplar ad›yla özgün ve orjinal
kitaplar, Kitap Hayatt›r ve Kiﬂisel Geliﬂim ismiyle de periyodik dergiler yay›nl›-

yoruz. Hayat Akademi unvanl› firmam›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 entegre bas›m ve cilt hizmetleri sunuyoruz.
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KOB‹’lere,
‘Proaktif’ E¤itim
Salim Çam

ProAktif Dan›ﬂmanl›k, ‘‹smiyle müsemma’ bir kurum. Çünkü ismine uygun bir ﬂekilde KOB‹’leri proaktif k›lacak e¤itim, yönetim ve biliﬂim hizmetleri sunuyor. “Proaktiflik, ileriyi
öngörmek ve gelece¤in önünde olmakt›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 üniversite kurma planlar› oldu¤unu söyledi.
Kendisi de proaktif bir kiﬂilik olan Salim Çam’a, detaylar› sorduk;

“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.
ProAktif Dan›ﬂmanl›k’›n kurucu
üç orta¤›ndan biri olan Salim
Çam’› tan›yabilir miyiz?
1969 ‹stanbul do¤umluyum. Aslen Giresun Görele’deniz. Lisans ö¤renimini ‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi’nde tamamlad›m. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim-Organizasyon Bilim Dal› ile Finansman-Muhasebe Bilim Dal› olmak
üzere iki bilim dal›nda da yüksek lisans derecesi ald›m. 13 y›l Ülker Grubu’nda çal›ﬂt›m. Çeﬂitli kademelerde

bulundum. Bunlar›; organizasyon metod, bütçe planlama-finans ve pazarlama ﬂeklinde s›ralamak mümkün. Daha sonra ‹nsan Kaynaklar› ve Toplam
Kalite Müdürü olarak tekstil sektörüne geçtim. 1,5 y›l da tekstil sektöründe çal›ﬂt›ktan sonra Prof. Dr. Ömer
Dinçer beyle birlikte Beykent Üniversitesi’ne girdim ve orada da BütçePlanlama Daire baﬂkanl›¤› yapt›m. Sanayiden gelen birisi olarak üniversitede, üniversite-sanayi iﬂbirli¤inin yetersizli¤ini görmüﬂtüm. Bu nedenle
‹stanbul Üniversitesi’nde; bütçe-planlama, organizasyon-metod, iﬂletme ve
pazarlama konular›nda dersler vermeye baﬂlad›m. Böylelikle ö¤retim görevlisi 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 konusunda talepler geliyordu. Daha çok
sosyal sorumluluk gere¤i ben de onlara yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yordum. ‹ﬂin
içine girdikte, giriﬂimcilerimizin birçok konuda deste¤e ihtiyaç duydu¤unu gördüm. Fakat bireysel olarak on-
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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 ‹vgen’le birlikte ProAktif Dan›ﬂmanl›k
ad›yla ﬂirketimizi kurduk. Ekrem beyin stratejik yönetim konusunda çal›ﬂmalar› var. Ayn› zamanda ö¤retim
görevlisi. ﬁirketlerin uluslararas› arenada rekabetçi olabilmesi için gerekli
stratejik yönetim ve stratejik felsefe
konusunda e¤itimler veriyor. Hünkar
‹vgen ise ﬂirket de¤erlemesi ve finansal 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 dan›ﬂmanl›k hizmetini kurumsal bir yap›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 biliﬂim olmak üzere 3 temel baﬂl›k alt›nda toplamak mümkün.
Sizin misyonunuz üniversite-sanayi 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 ülkelerde, 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 üzerinde bir ﬂirket kurmalar›n› ve bunu nas›l organize edip, rekabetçi k›labileceklerini onlara kazand›rmaya çal›ﬂ›yorum. Zaman zaman onlar› Tahtakale-Sultanhamam piyasas›na gönderip
baz› konularda araﬂt›rma-gözlem yapmalar›n› sa¤l›yorum.
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Ekonomi ve yönetim konular›nda birçok dergi ve gazeteye makaleler yazan Salim Çam’›n, “Ö¤renen Organizasyonlar ve Rekabet Üstünlü¤ü” isminde yay›nlanm›ﬂ bir kitab› var. Ayr›ca, “Bütçe Oluﬂturma ve Kontrol Sistemi” ile “Baﬂar›ya Giden Yol” isimli
iki kitab› bas›m aﬂamas›nda bulunuyor.
ﬁirketinizin ismi neden ProAktif?
Eﬂ zamanl› olarak birçok iﬂi yapmay›
seven bir grubuz. Mesela ben, üniversite 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 konsolidasyonunu ç›kar›rd›m. Proaktiflik,
ileriyi öngörmek ve gelece¤in önünde olmakt›r. ‹leriyi görerek plan›n›z›
ona göre yapman›z, ve harekete geçmeniz demektir. Proaktif kavram›,
birçok firmalar taraf›ndan kullan›l›r.
‹ﬂin odak noktas›n› belirlemek ve daha geniﬂ alana yay›lmak, ancak öngörülerle olabilir. ﬁimdi biz diyoruz ki,
BASEL II gelecek ve kap›ya dayanacak. Bu bir öngörü ve proaktif bir bak›ﬂ aç›s›. Biz öngörülere dayal› dan›ﬂmanl›k yap›yoruz. Çal›ﬂt›¤›m›z firmalara BASEL II ve bütçeleme konusunda hizmetler sunduk ve onlar da bunun faydas›n› gördü.
ÇERÇEVE

Kiﬂisel olarak da proaktif bir
insans›n›z galiba...
Proaktiflik bir rahats›zl›k olarak görülebilir. Proaktif kiﬂi, durdu¤u anda
ölür. Sürekli yeni ﬂeyler yapamaz ve
yeni fikirler üretemezse yaﬂayamaz.
Proaktif insanlar sabit bir iﬂte çal›ﬂamazlar. Siz onu bir holdingin baﬂ›na
koysan›z bile o tatmin olmayabilir.
Proaktifler, sosyal sorumluluk anlam›nda da duyarl› insanlard›r. Ben de,
KOB‹’lerin geliﬂtirmeyi kendime sosyal bir sorumluluk alan› olarak seçtim. 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 KOB‹’lerin h›z›n› çevredeki de¤iﬂim h›z›na eﬂit veya daha fazla olmas› nas›l
olur? Hiç düﬂünmeyin! Cevab› çok basit, çevreye uyum sa¤layarak. Bugün
çevreye uyum sa¤layamayan, dünkü
çözüm teknikleri ile bugünün problemlerini çözmeye kalkan KOB‹’lerin
yaﬂamlar› gittikçe zorlaﬂacak. Çevresel de¤iﬂikliklere bakt›¤›m›zda, karﬂ›m›za KOB‹’lerle ilgili yeni mevzuatlar
ç›kmaktad›r. Uluslararas› ekonomik
iliﬂkilerde yaﬂanan geliﬂmeler, rekabet koﬂullar›ndaki h›zl› de¤iﬂme, teknoloji alan›ndaki yenilikler yan›nda
ekonomik faaliyeti düzenleyen kurallardaki de¤iﬂmeler, KOB‹’lerin performans›n› etkilemektedir. Son dönemde uluslararas› finans sisteminde
yo¤un olarak tart›ﬂ›lmakta olan BASEL II düzenlemesi, dolayl› olarak
KOB‹’leri çok yak›ndan ilgilendirmektedir. Bir giriﬂimci, bilmedi¤ini
kompleks haline getirip onu giderme
yoluna gitmezse, onun iﬂi zorlaﬂacak.
Bugün BASEL II’nin reyting çal›ﬂmalar›nda personel yönetimi önemli bir
faktör. Dolay›s›yla personel içinde de
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KOB‹’lere Üç Öneri

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 kurumsallaﬂt›rma ve bilimsel bir temele
oturtma f›rsat›n› kaç›r›yorlar. Filozofun
dedi¤i gibi, ‘Düﬂünmek için durmak gerekir.’ KOB‹ yöneticilerinin de, sadece
rutin peﬂinde koﬂmak yerine zaman zaman ﬂirketlerini nas›l geliﬂtirebileceklerini ve kal›c› hale getireceklerini düﬂünmeleri, tart›ﬂmalar› gerekir.
• Y›lda En Az 40 Saat E¤itim: Her
iﬂin baﬂ› e¤itim. Sene içinde bir giriﬂimcinin ve çal›ﬂan›n›n kendisini güncelleyebilmesi için en az 40 saat e¤itim almas› laz›m. Bunu formal bir e¤itimden
geçmiﬂ olanlar için söylüyorum. Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalara göre giriﬂimcilerimizin yüzde 50’den fazlas› ilkokul mezunu. Bu nedenle e¤er temel e¤itimden
yoksunsa kiﬂi, önce onu 40 saat e¤itim
alacak konuma getirmek gerekir. Ondan sonra da her y›l onu güncelleﬂtirmek 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 faydalanmas› gerekir.
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e¤itim var. ‹ﬂletmelere önerim ﬂu; ﬂirketlerinin bir check-up’›n› ve gelece¤e yönelik swot analizini (Üstün ve
eksik olan yönlerini belirlemeleri) yaparak, bu do¤rultuda e¤itim eksikliklerini tamamlamalar›.
Proaktif Dan›ﬂmanl›k olarak
KOB‹’leri gelece¤e haz›rlamak
ad›na neler yap›yorsunuz?
ProAktif Dan›ﬂmanl›k olarak KOB‹’lere yönelik BASEL II’nin gerektirdi¤i
e¤itim ve dan›ﬂmanl›k hizmetlerini
sürdürmekteyiz. Bunlar;
• Bütçe Oluﬂturma ve Kontrol Sisteminin 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 Müﬂteri ‹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 sürdürmek istiyoruz. Bununla birlikte 2010
y›l›na kadar sadece KOB‹’lere yönelik
bir meslek yüksek okulu, 2015’e kadar da yine KOB‹’leri baz alan üniversite kurma plan›m›z var. Yani bir Business Center oluﬂturma hedefindeyiz.

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.

ÇERÇEVE
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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›.
E¤itim Dan›ﬂmanl›¤› Araﬂt›rmalar› Merkezi (EDAM), Eylül 2000’de faaliyete
geçmiﬂ genç bir dan›ﬂmanl›k kuruluﬂu
olmas›na ra¤men Türkiye’de ilk defa uygulamaya koydu¤u ‘STK Yönetici Yetiﬂtirme 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 yöneticilerin iﬂi haline getiriyor. STK’lar›n e¤itimdeki rolü ve EDAM’›n geliﬂtirdi¤i
programa iliﬂkin merak ettiklerimizi
EDAM tak›m›ndan Alpaslan Durmuﬂ,
Murat ﬁentürk ve Veli Karataﬂ birlikte cevaplad›. 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› yaklaﬂ›mlar ve pratik uygulamalar söz konusu olmakla birlikte bu soruya, “Çok de¤iﬂik alanlarda hizmet veriyorlar” diye kestirme bir cevap verebiliriz. Bu de¤iﬂik
alanlar› hat›rlayacak olursak ﬂu “anahtar
kelime”leri zikredebiliriz: E¤itim-ö¤retim, 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, mühendis, avukat, doktor, eczac›, akademisyen, ö¤retmen, imam, mezunlar, güçlen-

EDAM taraf›ndan Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen, ‘STK Yöneticisi Yetiﬂtirme
Program›’n›n ilk uygulamas› 1 Nisan - 26 Haziran 2005 tarihlerinde gerçekleﬂtirildi.
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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 alanlar›n hemen hepsinde vak›f, dernek, sendika, birlik, federasyon, konfederasyon,
platform vb. örgütlenmeler, kurum ve
kuruluﬂlar birer “sivil toplum kuruluﬂu”
olarak çal›ﬂmakta, hizmet üretmektedirler. Bu hizmetlerini ders, seminer, konferans, 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 “bireysel” ve d›ﬂsal herhangi bir muharrik olmaks›z›n tamam›yla içsel (imanî/vicdanî/insanî) olmak anlam›nda “sivil inisiyatif”lere müstenit olarak geliﬂen STK’lar›n
bahsedilen e¤itim çal›ﬂmalar›n›n benzerleri dünden bugüne hep olmuﬂtur. Ashâb-› Suffa’dan Nizamiye Medresesi öncesine kadarki e¤itim kurumlar›n›n tamam›na, Baciyan-› Rûm’dan, Âhiyân-›
Rûm’dan loncalara, tekkelerden orduya
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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.

kadar bütün alanlar bu ﬂekilde doldurulagelmiﬂtir. Günümüzde dahi böyledir.
Ancak birtak›m yasal engeller hem
STK’lar›n serpilmesini engellemekte,
hem de STK’lar›n hizmetlerine mani olmaktad›r. E¤itim alan›ndan örneklersek
“tevhid-i tedrisat” konusunun yanl›ﬂ yorumlanmas›ndan kaynakland›¤›n› düﬂündü¤üm bir engelleme var; oysa “denetleme konusunun düzenlenmesi”nden ibaret bir yorumlama “tevhid-i
tedrisat” için kanaatimce kâfidir. Ayn›
ﬂekilde ideolojik ve dogmatik tutumlar,
tarihî kavgalar, bireysel yeterlilikler/yetersizlikler de bu alan›n geliﬂmesini engelleyebilmektedir. STK’lar›n örgütlenmesi ve toplumumuzun e¤itimine katk›
sa¤lamas› noktas›ndaki di¤er s›k›nt›lar›
genel yönetim sorunlar›, dar bak›ﬂ aç›lar›, s›n›rl›l›klar, inhisarc›l›klar, çeﬂitlili¤e
kapal›l›k, zihinsel engeller, günü kurtarma telâﬂ›, kimlik sorunundan kaynaklanan kuﬂkucu ve içe kapan›k yaklaﬂ›mlar,
modelleme eksikli¤i, paylaﬂ›mc› olamamak, 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› doldurma ve bir yaraya merhem olma duygusunun fazla yer etmemiﬂ olmas›, üst projeleri birlikte gerçekleﬂtirme anlay›ﬂ›n›n
ve al›ﬂkanl›¤›n›n maalesef olmamas› gibi
baﬂl›klarda özetlemek mümkün. Ancak
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tüm olumsuzluklara ra¤men STK’lar›n
örgütlenme s›k›nt›lar›n› giderme yolunda gösterdikleri gayretlere, alanlar›n› geniﬂletme çabalar›na ve uygulad›klar› e¤itim-ö¤retim programlar›na tan›k oluyoruz.
STK Yönetici Yetiﬂtirme Program› haz›rlama gerekçeniz neydi, ilk uygulamadan nas›l bir sonuç ald›n›z ve konuyla 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 kaynaklar› 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 Yöneticisi Yetiﬂtirme Program› bu yönetici
boﬂlu¤unun doldurulmas›, STK’lar›n yönetim sorunlar›n›n çözülmesi, temel yöneticilik becerilerine sahip kiﬂilerin yetiﬂtirilmesi 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 mülâÇERÇEVE

katlardan sonra 14 kat›l›mc› programa
baﬂlamaya hak kazand›. Programa Yayg›n E¤itim ve Kültür Derne¤i, Han›mlar
E¤itim ve Kültür Vakf›, ‹ktisadî Giriﬂim
ve ‹ﬂ Ahlâk› Derne¤i, Hukukçular Derne¤i, Kad›n Koordinasyon Merkezi,
Gökkuﬂa¤› Kad›n Platformu, ‹nsani Yard›m Vakf›, Çevre ve Kültür Kuruluﬂlar›
Dayan›ﬂma Derne¤i, Mimar ve Mühendisler Grubu ve Tüketiciler Birli¤i’nin
yöneticileri kat›ld›lar. Kat›l›mc›lar programda birçok konuda teorik bilgi edindiler ve bu bilgileri kendi STK’lar›nda
uygulama imkân› buldular. Ayr›ca özellikle e¤itim veren isimler uzun y›llar
STK’larda görev yapm›ﬂ kiﬂilerden oluﬂtu¤u için kat›l›mc›lar bu kiﬂilerin tecrübelerinden istifade etme imkân› buldular. Zihinleri meﬂgul eden önemli konular›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 bilgilerin yan› s›ra ziyaret edilen STK’n›n ilgili 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 oldular.
Bundan sonra STK Yönetcisi Yetiﬂtirme
Program› güz ve bahar dönemleri olmak üzere y›lda iki kez uygulanacakt›r.
STK Yöneticisi Yetiﬂtirme Program›,
Güz 2005 dönemi 11 Kas›m’da baﬂlayacak ve 06 Ocak 2006 tarihinde son bulacakt›r. Bununla birlikte STK Yöneticisi
Yetiﬂtirme Program›’n›n ilk uygulamas›na kat›lan STK temsilcileri ile ayda bir
kez olmak üzere çeﬂitli konularda atölye çal›ﬂmalar› yap›lacakt›r. Her ay farkl›
bir STK’da gerçekleﬂtirilecek olan atölye çal›ﬂmalar›n›n ana gündem maddesi
tecrübelerin paylaﬂ›m› olacakt›r. Böylece kat›l›mc›lar›n iletiﬂimi sürdürerek
bilgi ve tecrübe paylaﬂ›m›n› art›rmalar›
sa¤lanacakt›r.
Aral›k 2005
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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.
Özel dershaneler ilk olarak 1965’te ç›kart›lan 625 say›l› yasa ile kanuni güvence alt›na al›nd›. O günden bu güne çeﬂitli badireler atlatarak gelen bu kurumlar,
kimine göre veliyi hortumlama mekanizmas›na dönüﬂtü, kimine göre de bir ihtiyac›n gere¤i olarak hayat›m›zdaki yerini
ald›. Peki bunun hangisi do¤ru? Dershanelerin e¤itim sistemini tamamlayan bir
unsur oldu¤unu belirten Eksen Dershaneleri Genel Koordinatörü Hüseyin Korkut, dershanecilikle ilgili sorular›m›z› cevaplad›;
Öncelikle Eksen Dershaneleri
hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Eksen Dershaneleri, 1992 y›l›nda Ça¤layan’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, Kalem A.ﬁ olarak bir araya gelen insanlar›n
oluﬂturduklar› bir özel ö¤retim kurumudur. Halen ikisi Mecidiyeköy’de, di¤erleri de Esenler ve Sultanbeyli’de olmak
üzere ‹stanbul’da dört ﬂubesi bulunmaktad›r. Bunlarla birlikte gerek Eksen Yay›nc›l›k dokümanlar›n› ve gerekse Eksen
sistemini kullanan Anadolu’da on tane
Eksen ad›yla faaliyet gösteren özel ö¤retim kurumlar› bulunmaktad›r. Eksen Yay›nc›l›k olarak da Türkiye’de yüzlerce
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dershaneye kaynak haz›rl›yoruz. Eksen
Dershaneleri olarak kitlesel baﬂar›y› önceliyoruz. Bize gelen her ö¤rencinin
do¤ru hedefler belirlenmesi durumunda baﬂar›l› olabilece¤i gibi bir düﬂünceden hareketle ö¤retim programlar›m›z›
ve sistemimizi kurguluyoruz. Ö¤renciyi
tan›yarak, kapasitesini, birikimini ölçerek do¤ru yönlendirmelerle baﬂar›ya
ulaﬂabilmelerine katk› sa¤l›yoruz. Bunun sonucu olarak da baﬂar› ortalamalar›m›z yükseliyor. ﬁunu herkesin kabullenece¤i bir sistem kurgulamaya çal›ﬂ›yoruz ve bunda da baﬂar›l› oldu¤umuz söylenebilir; “Eksen’e gelen her ö¤renci üst
düzeyde bir ilgi bulur ve kendi içinde

ÇERÇEVE

gözle bir geliﬂim gösterir.” Bu düﬂünce
bizim için önemli zira bunun bir hak oldu¤unu düﬂünüyoruz. Öyle ki kazanamayan ö¤renciler bile, “Evet gereken
her ﬂey yap›ld›” diyebilmelidir. Bunu
önemsiyoruz. Velileri de bu sürecin içine 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 benimseyerek bir güven ortam› oluﬂuyor. Elbette
ücret ﬂartlar›m›z ve ödeme koﬂullar›m›z
da aileleri yormayacak ﬂekilde düzenliyoruz. ‹yi bir e¤itim ille de pahal› al›nacak diye bir ﬂart yok. Biz bunu herkese
gösteriyoruz.
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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 hortumlamaya dönüﬂtü genellemesini do¤ru bulmuyorum. Her iﬂleyiﬂ insan› sömüren bir
duruma dönüﬂebilir. Olmas› gerekenden pahal› ürün satanlar var diye marketçilik sistemi sömürüye dönüﬂtü diyebilir miyiz? Durumu önce ﬂöyle ortaya koyal›m. Mevcut e¤itim-ö¤retim sisteminde s›k›nt›lar var. Ö¤rencilerin girece¤i s›navla karﬂ›laﬂt›¤›nda ald›klar›
e¤itim yeterli de¤il ve özel ö¤retim kurumlar› bu aç›¤› kapat›yor. Ö¤rencinin
ihtiyaç duydu¤u bilgi birikimi ço¤u zaman dershanelerden al›n›yor, bu da bir
baﬂka gerçek.
Ö¤renciler ister özel okuldan isterse
devlet okulundan mezun olsun eksikliklerini s›nava yo¤unlaﬂm›ﬂ dershane
sistemlerinde tamaml›yor. Okullar›n en
iyi ö¤rencileri için de durum böyle. Ald›klar› e¤itimin kalitesinin yüksek olmas› bu ihtiyac› ortadan kald›rm›yor.
Bu düzeydeki ö¤renciler yüksek puanla 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¤rencilerin say›s›nda art›ﬂlar var. Bu durumda
puanlar da gitgide yükseliyor. Bir önceki y›l baﬂar›l› olamayan ö¤renci ertesi
y›l daha yo¤un bir çal›ﬂma program›yla
yüksek puan almaya gayret ediyor. Üniversite kontenjanlar› ve s›nava giren
ö¤renci say›s› bu düzeyde seyretti¤i sürece üniversiteye giriﬂin kolaylaﬂmas›
mümkün görünmüyor. Sonuçta matematik bu! Üniversite giriﬂinde mutlak
suretle kriterler koyacaks›n›z ki belli say›da ö¤renci alas›n›z. Dershaneler bu
durumun sorumlusu de¤il, sonucudur.
Asl›nda bize göre dershaneleri e¤itim
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sisteminin içinde bir unsur olarak kabul edip, verimliliklerini artt›rman›n
yollar›n› aramak gerekir. Yani bizim
e¤itim sistemimizin içinde ö¤renci katk› sa¤layacak bir unsur da dershanelerdir demek ﬂart. Geliﬂmiﬂ ülkelerde de
özel e¤itim kurumlar› güçlendirilerek
toplum için en verimli düzlemde tutuluyorlar.
O halde bunun bir sömürüye dönüﬂmemesi için ne yapmak gerekir onu düﬂünelim. Biz mesleki örgütlenmelerin iç
denetim mekanizmalar›n› oluﬂturmas›n›
önemsiyoruz. Bununla birlikte Milli E¤itim Bakanl›¤› da bu kurumlar› denetliyor. 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 tamamen ortadan kalkmaz. Çok ucuz fiyatla
çocu¤unuzu bir dershaneye göndermiﬂ
olabilirsiniz ama gere¤ini yerine getiren
bir kurum de¤ilse yine sömürülmüﬂ olacaks›n›z. Biz ÖZKUR-B‹R adl› yap›lanmam›zla bu iç denetimin altyap›s›n› oluﬂturuyoruz. Hiç olmazsa üye kurumlar›m›z
içinde bunun görüﬂmelerini fikir al›ﬂveriﬂlerini yap›yoruz.
Problemin çözümüne yönelik
önerileriniz ve Eksen Dersaneleri
olarak yeni hedefleriniz neler?
Dershanecilik; ö¤rencinin, velilerin, ö¤ÇERÇEVE

retmenlerin ve kurum iﬂletmecilerinin
içinde oldu¤u büyük ve hassas bir süreç.
Bir ö¤rencinin geliﬂimine katk› sa¤lamak ayn› zamanda büyük bir sorumluluk anlay›ﬂ›n› gerektiriyor. Eksen Dershaneleri, bu sorumlulu¤u ticari alg›lay›ﬂlara kurban etmez. Bir insan›n hayat›na
katk› sa¤lamak ayn› zamanda bir dünyan›n inﬂas›na da mütevazi bir katk› sa¤lamakt›r bize göre. Mesleki örgütlenmeler, üye kurumlar› belli ölçülerde denetleyebilecek duruma gelirlerse veliler
için önemli veriler oluﬂturabilirler. Baﬂar›l› ö¤renciler mevcut rekabetten de faydalanarak oldukça düﬂük ücretlerle ve
hatta burslar alarak ö¤retim alabilirler.
Baﬂar› her zaman ödüllendirilmektedir.
Veliler bu uygulamalar› takip edebilirlerse büyük kolayl›klar elde edebileceklerdir. Veliler bilinçlendi¤i ölçüde sömürüye dönüﬂebilecek uygulamalar›n da
önüne geçilebilir. E¤itim üzerinden ticari 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 birçok ö¤renci bilgi altyap›s›n› dershanelerde tamaml›yor. Bunu görmezden gelmemek gerekir. Eksen Dershaneleri her
türlü e¤itim-ö¤retim uygulamas›n› ailelerle paylaﬂarak güven sa¤lamaya özen
gösteriyor. Zamanla bu iﬂi özenerek ve
gere¤ini yaparak çal›ﬂan kurumlar ayakta kalacakt›r. Bana kal›rsa veli ay›rt edici
olmal›d›r. Onlara çok iﬂ düﬂüyor.
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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.
Bu yaz›da, çeﬂitli ülkelerde uygulanmakta
olan baﬂl›ca din e¤itimi modelleri, bunlar›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¤iﬂen 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 tümüne rengini veren genel unsur iken
modernite ile bu etkinin yitirilmesine paralel olarak din ö¤retimi de derslerden
bir ders haline gelmiﬂtir. Ülkelerin e¤itim
sistemlerinde dine yer verme düzeyi ve
ﬂeklinin belirlenmesi konusunda kendilerine ait özel durumlar›n belirleyici oldu¤u
görülmektedir. Bu kapsamda özellikle ﬂu
hususlar› din e¤itimi modellerinin ﬂekillenmesinde etkin olan faktörler olarak
zikredebiliriz:
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Dine Bak›ﬂ: Dinle ilgili tasavvurlar bera- Devlet ve Yönetim Anlay›ﬂ›: Bireyler
berinde bir dünya görüﬂü de getirdi¤in- ve toplumdan sonra devletin de dini haden dine bak›ﬂ, genel anlamda insan gö- yata ve dini gruplara bak›ﬂ› etkili olan bir
rüﬂü ve bilgi anlay›ﬂ› üzerinde etkili ol- faktördür. Devletin resmi bir dini olup olmakta, dolay›s›yla nas›l bir insan
yetiﬂtirilece¤i, hangi bilginin ö¤re- ‹talya’da okullardaki din ö¤retimi Vatitilece¤i konusunda belirleyici olkan’la yap›lan bir anlaﬂma ile devlet tamaktad›r.

raf›ndan güvence alt›na al›nm›ﬂt›r ve
Toplumsal, Dinî ve Kültürel
anaokulundan, lise kademesine kadar
Yap›: Bir ülke insanlar›n›n dini ve
kültürel özellikleri itibariyle homo- ö¤retim program›nda H›ristiyanl›k ö¤rejenlik veya çeﬂitlili¤i de seçimde et- timi olarak yer almaktad›r. ‹ngiltere’de
kili olmaktad›r. Çokkültürlü toplum yap›s›, din e¤itim/ö¤retim mo- ise din e¤itimi müfredat program›, yerel
delinin ﬂekillenmesinde önemli bir topluluklar›n sorumlulu¤u alt›ndad›r. Bu
belirleyicidir. Buna ilave olarak genel anlamda bir ülkenin kültürü konudaki yasa, müfredat›n dinî cemaatdinle s›k› bir iliﬂki içerisinde ise bu lerin, yerel politikac›lar›n ve ö¤retmenülkedeki e¤itimde dine verilen de- lerin kat›lacaklar› yerel bir toplant›da
¤er ve yer ile, dinin toplum veya
politik sistem taraf›ndan tamam›y- belirlenmesini öngörmektedir.
la kiﬂiye özel görüldü¤ü ve toplum
içine taﬂ›nmas›n›n olumsuz karﬂ›land›¤› mamas›, din-devlet iliﬂkilerinde belirlenen
bir ülkedeki durum birbirinden farkl› ola- model, dinle ilgili konular›n düzenlenme
cakt›r. Yine dini gruplar›n organize oldu- ﬂekli, yönetim anlay›ﬂ›n›n bireye ve toplu¤u ve buna ba¤l› olarak da özel okullaﬂ- ma yaklaﬂ›m›, insanlar›n dini ö¤renme ve
man›n fazla oldu¤u toplumlardaki ile yaﬂama durumunun ne derece bir özgürdevlet okullar›n›n a¤›rl›kta oldu¤u bir ül- lük alan› olarak görüldü¤ü gibi hususlar
kedeki uygulama ayn› de¤ildir.
sistemin belirlenmesinde etkilidir.
ÇERÇEVE
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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 oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bu noktada her
ülkenin kendi tarihsel, siyasal ve toplumsal yap›s›na göre farkl›l›klar› bulunmaktad›r. Din e¤itimi konusunda bir ülkenin devlet okullar›nda uygulad›¤› modeli ele al›rken bunu, o ülkenin genel
e¤itim sisteminden de ba¤›ms›z düﬂünmemek gerekir. Devlet okullar›nda tercih edilen din e¤itimi modeli, genel anlamda di¤er din e¤itimi imkânlar› ile birlikte düﬂünüldü¤ünde anlaml›d›r.

Uygulanan Baﬂl›ca
Modeller
Din e¤itiminde dünyada uygulanmakta 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 yaklaﬂ›m göstermektedir. Din e¤itimi sahas›nda bu anlam› ifade için art›k yerleﬂik olarak kullan›lmaya baﬂlayan kavram “confessional/non-confessional” kavramlar›d›r. Kelime, H›ristiyanl›ktaki günah itira192

f›ndan gelen dini samimiyet ve ba¤l›l›¤›n
amaçlan›p amaçlanmamas›n› ifade etmektedir. Ülkelerin uygulad›klar› modeller, 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¤itimi yaklaﬂ›m›d›r. Asl›nda bu, geleneksel
anlamdaki din e¤itimi yaklaﬂ›m›d›r. Devlet okullar›nda confessional yaklaﬂ›mda
din e¤itimi verilmesi, birbirinden farkl›
iki ﬂekilde gerçekleﬂmektedir.
Tek dinli modelde tek bir din kabul edilir ve e¤itim sistemine yans›t›l›r. Örne¤in
Kuzey ‹rlanda’da din e¤itimi, devlet yard›m› alan bütün okullarda H›ristiyanl›k
e¤itimi olarak bulunmas›n› gerektirir.
‹çeri¤ini mevcut dört as›l kilisenin temsilcileri belirler. Okullar isterlerse buna
ilaveler yapabilirler. ‹talya’da okullardaki
din ö¤retimi Vatikan’la yap›lan bir anlaﬂma ile devlet taraf›ndan güvence alt›na
al›nm›ﬂt›r ve anaokulundan lise kademesine kadar ö¤retim program›nda H›ristiyanl›k ö¤retimi olarak yer almaktad›r.
‹ran’da ise tek dinli model uygulanmakla birlikte müfredattaki di¤er konularda
da dini bak›ﬂ göz önünde bulundurulmuﬂ, program›n bütünü ö¤rencilerin dini inançlar›n› kuvvetlendirecek ﬂekilde
düﬂünülmüﬂtür. ‹srail de tek dinli modeÇERÇEVE

li esas almakla birlikte ilginç bir okul çeﬂitlili¤ine de sahiptir. -Di¤er Arap Müslüman ve H›ristiyan az›nl›klar›n e¤itimi
farkl› olmak üzere- ‹srail’de devlet okulu
sistemi, lâik ve dini olarak iki alana bölünmektedir. Laik okullarda da din e¤itimi yer almakla birlikte verilen din e¤itiminin düzeyi ve genel okul kültürü bak›m›ndan bu okullar birbirinden ayr›l›r.
Tek dinli model özellikle ﬂu aç›dan eleﬂtirilmektedir: Demokratik de¤ildir, baﬂka dinlerin mensuplar›na hizmet ihtiyac›n› karﬂ›lamakta yetersizdir. Bu model,
baﬂka din mensuplar›n›n kendi dini
prensipleri ve de¤er sistemleri çerçevesinde çocuklar›n› e¤itme hakk›na yer
vermemektedir.
Paralel tek dinli (particularistic) modele
gelince, bu model de ö¤rencilerin sadece tek bir dini (kendi dinleri) ö¤renmelerini esas al›r. Bütün olarak okul sistemi
ise pek çok dini ihtiva eder; her bir ö¤renci bunlardan sadece birini al›r. Almanya ve Nijerya bu yaklaﬂ›m›n en
önemli örnekleridir. Nijerya’da ülkenin
dini yap›s›na paralel olarak devlet okullar›nda biri Müslümanlar, di¤eri de H›ristiyanlar için iki ayr› din e¤itimi program›
vard›r ve içeri¤i dini gayelere yönelik olarak haz›rlanm›ﬂt›r. ‹srail’deki Arap okullar› da ‹slam ve H›ristiyanl›k e¤itimi vermektedir. ‹sviçre, Avusturya ve Belçika’da da bu model uygulanmaktad›r. Almanya, 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
Aral›k 2005
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etmek insanlar›n tercihine b›rak›lm›ﬂ,
din e¤itimi ve ahlâk e¤itimi aras›nda seçim yapmak imkân› verilmiﬂtir. ‹kinciye
göre de insanlar›n dini anlay›ﬂlar›n› göz
önünde bulundurmak için, din e¤itimini
seçmesi durumunda Protestan din e¤itimi, ya da Katolik din e¤itimini seçme imkân› verilmiﬂtir. Di¤er din mensuplar› da
bulunduklar› yerlerde bu haklar› talep
edebilmektedir. Bölgelere göre farkl› yöneliﬂler olmakla birlikte devlet okullar›ndaki din ö¤retiminde dini cemaatler
(Protestan, Katolik, Ortodoks, Müslüman, Yahudi) sorumludur. Devlet denetim görevini üstlenmiﬂtir; dersin pedagojik 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 program›n taraftarlar› böyle bir düzenlemenin çeﬂitli inanç gruplar›na çocuklar› için dini e¤itim imkân› verdi¤ini ifade
ederler. Çocuklar›n kendi dini
geleneklerini almalar› önemsenir. Paralel program, ancak
dini geleneklerini iyi bilen kiﬂinin, kendi dininden yanl›ﬂ, tek tarafl› ve
hoﬂgörüden uzak yorumlar ç›karmayaca¤›; dinini iyi ö¤renen insan›n baﬂka dinden 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 dayan›r.
Bu model ﬂu aç›lardan eleﬂtirilmektedir:
i. Dini aç›dan çeﬂitlilik arzeden toplumlarda devlet okullar›nda bu ﬂekilde ayr›
ve di¤erlerini d›ﬂar›da b›rakan dini programlar, toplumun dini çizgiler do¤rultusunda daha ileri seviyede ayr›lmas›na sebep olabilir. ii. Baz› durumlarda bu model çok say›da dini perspektife imkân tan›mas› sebebiyle etkin olarak kullan›lmas› lojistik olarak pratik de¤ildir.
Aral›k 2005

2- Non-confessional Yaklaﬂ›m›
Esas Alan Model:
Non-confessional yaklaﬂ›m din hakk›nda 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. Nonconfessional yaklaﬂ›mda bir din ö¤retimi anlay›ﬂ›n›n ortaya ç›k›ﬂ›nda çok faktörlü bir süreç etkili görünmektedir.
Çokkültürlülü¤e bulunan bir çözüm olman›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¤iﬂimdir. Bu olgunun din e¤itimi sahas›nda
zihinlere yaklaﬂt›rd›¤› fikir, bütün dinlerin birlikte verilebilece¤i non-confessional 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 gücü sebebiyle bir yandan da vazgeçilmez
olmaktad›r. Bu durum, din dersinin belirli amaçlar için kendisinden istifade
edilecek, daha çok e¤itimsel gayelerle
okul programlar›nda yer verilen bir ders
olmas› ﬂeklinde kendisini göstermektedir.
ÇERÇEVE

Din alg›s›ndaki de¤iﬂmede, dinin bireyselleﬂmesi de söz konusudur. Dinde bireysel yorumlar›n etkinli¤i dinin bir bütün teoloji olarak de¤il ferdin ihtiyaçlar›na hitap edecek ﬂekilde ö¤retilmesi fikrini vermektedir. Bunun ad› ‘dinden ö¤renme’dir. Non-confessional yaklaﬂ›m da
dini ö¤renmeyi (learning religion) de¤il,
dinden ö¤renmeyi (learnin from religion) esas almaktad›r.
‹lk olarak ‹ngiltere’nin 1975’de uygulamaya koydu¤u din hakk›nda ö¤renme
yaklaﬂ›m› ‹sveç, Danimarka, Norveç, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Afrika’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, toplumsal hayatta belirgin bir
unsur olarak artmaktad›r.
Laik, ço¤ulcu liberal demokrasiye sahip ‹ngiltere, di¤er
Avrupa ülkelerine oranla daha çokkültürlü bir toplumsal yap›ya sahiptir. Geleneksel confessional yaklaﬂ›mdaki H›ristiyanl›k e¤itiminin genel anlamda din e¤itimi aç›s›ndan
verimsiz ve baﬂar›s›z bulunmas› bir aray›ﬂ› baﬂlatm›ﬂ, önce fenomenolojik, ard›ndan 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 ﬂekilde: Yasa gere¤i tüm ö¤renciler din e¤itimi almal›d›r. Din e¤itimi yasada toplu
ibadet olarak adland›r›lan baﬂka bir zorunlu aktivite ile iliﬂkilendirilmiﬂtir. Ebeveynler isterlerse çocuklar›n› hem din
e¤itiminden, hem toplu ibadetten veya
her ikisinden al›koyabilirler. Ö¤retmenler 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 cemaatlerin, yerel politikac›lar›n ve ö¤retmenlerin kat›lacaklar› yerel bir toplant›da belirlenmesini öngörmektedir. ﬁu an bu ﬂekilde oluﬂturulmuﬂ 100’ün üzerinde yerel müfredat program› haz›rlama birimi
bulunmakta olup bunlar ‘üzerinde anlaﬂ›lm›ﬂ müfredat’ (agreed syllabus) adl›
dokümanlar› haz›rlamakla yükümlüdürler.
Non-confessional yaklaﬂ›mdaki din
e¤itimi uygulamalar› ﬂu aç›lardan
eleﬂtirilmektedir:
i. Çok dinli yaklaﬂ›m temsil edilen dinlerden birinin hakim olmas› riskini beraberinde getirir. ii. Bu yaklaﬂ›m dini ço¤ulculu¤a karﬂ› en iyi çözümün sentezci kritisizm (syncretism) oldu¤u fikrini verir,
ki bu görüﬂ temsil edilen dini gruplar taraf›ndan itiraz konusudur. iii. Gençleri
henüz belli bir yaﬂta hem inançlar›n›n sad›k birer üyesi olmak, hem de di¤er dinleri 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, kabullerine ve dini geliﬂimine odaklan›lan
bir geliﬂim ve olgunlaﬂma dönemi b›rak›lmas› konusunda ›srarl›d›r. iv. Bu yaklaﬂ›m sebebiyle nihayetinde
çocuk kendi dini
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hakk›nda pek az ﬂey ö¤renecektir. Çünkü içerik, baﬂka konular›n ilave edilmesiyle çok hafifletilmiﬂ, seyreltilmiﬂ ﬂekilde sunulur. v. Dinlerin kurucular›n›,
sembollerini, bayramlar›n›, pratiklerini,
ibadetlerinin dinin ruhu ve özü olarak
görülmesi gibi bir yanl›ﬂ anlamaya sebebiyet vermektedir. As›l önemli olan hayat, hayat›n kökeni ile ilgili temel sorular, bu dünya hayat› ve bunun ötesindeki ahiret hayat›na dair sorular, çocuklar›n dünyas›n› merkeze alarak ve kiﬂili¤in
geliﬂimine katk› sa¤layacak ﬂekilde sorulamamaktad›r.

jektif bir yaklaﬂ›m›n mümkün olmad›¤›na inan›l›r. Dine karﬂ› isteksizlik, kay›ts›zl›k, ilgili olmama anlam›nda pasif bir hoﬂgörüdense, her dinin ciddi ve eﬂit bir ﬂekilde 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 kadar sa¤lanabilecek dinin tarafs›z anlat›m›
ad›na, e¤itimin çocuklar›n ve gençlerin
davran›ﬂlar›n› yönlendiren ve ﬂekillendiren tüm dini ba¤l›l›k ve dünya görüﬂlerinden ayr›lmas›, e¤itim için pek çok imkândan bizi mahrum b›rakacakt›r.

Karﬂ›laﬂt›rma ve Sonuç
Özellikle Avrupa Birli¤i ülkelerinde uygulanan ﬂekilleriyle bu iki model aras›nda ﬂöyle bir karﬂ›laﬂt›rma ve de¤erlendirme yapmak mümkündür:
Temel hareket noktalar› aç›s›ndan:
Confessional yaklaﬂ›m›n di¤er dinlere de
yer veren paralel uygulamas› ve nonconfessional yaklaﬂ›m›n her ikisi de ülkelerin demokratik ve dini-kültürel aç›dan
demografik yap›lar›na ba¤l› olarak okullarda çokkültürlülü¤e karﬂ› geliﬂtirilen
modellerdir. Din e¤itiminin confessional
olarak yap›ld›¤› yerlerde fertlerin din bak›m›ndan özgürlü¤ü temel hareket
noktas›d›r. Dinlerin
toplu anlat›m›nda ob-
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Non-confessional yaklaﬂ›mda devletin tarafs›zl›¤› ve okul program›n›n birleﬂtiricili¤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›¤› geniﬂletme konusunda önde geldi¤i düﬂünülür. Bu yaklaﬂ›m›n en önemli argümanlar›ndan biri, çocuklar› belli bir dini
gelene¤in içinde yetiﬂtirme iﬂinin okullara ait olmad›¤›d›r. Okulun rolü, çocuklar› din konusunda okur-yazar olarak yetiﬂtirmektir, aile, dini cemaat ve kurumlar›n rolü ise dindar olarak yetiﬂtirmektir.
Okullarda din e¤itiminin amac› insanlarda 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 cemaatler 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 tarzda olmak üzere bu modelde de dini özgürlü¤ün sa¤land›¤› düﬂünülür. Bu model, tek bir ülke içindeki çok dinlilik realitesine de cevap vermeyi esas al›r. Ortak ahlakî de¤erlerin aktar›lmas›, tolerans ve hoﬂgörünün artt›r›lmas›, ön yarg›lar›n azalt›lmas›, milli birlik duygular›Aral›k 2005
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n›n kazand›r›lmas› gibi belirli arzu edilir
sosyal amaçlara hizmet için düzenlenmiﬂtir.
‹çerik aç›s›ndan: Confessional yaklaﬂ›m dini, bir bütün halinde anlaml› olacak ﬂekilde iman, ibadet ve ahlâk konular› 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›ndan: Confessional yaklaﬂ›mda ço¤unlukla ö¤retim program›n› dini kurum/grup haz›rlar. Devlet, dersin içeri¤inin belirlenmesinde genellikle sadece
denetim yetkisini kullan›r ve dinlere karﬂ› tarafs›z durma ﬂeklinde kendini konumland›r›r. Non-confessional yaklaﬂ›mda 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 olarak programda yer almas› ve seçmeli olmayan bir ders olmas›’ anlam›nda kullan›lmaktad›r. Zorunluluk, ö¤rencinin baﬂvurusu halinde muaf olma hakk›n› da
içerebilmektedir. Seçmeli oluﬂu da ço-
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¤unlukla onun yerine geçecek bir alternatif ders (ahlâk dersi gibi) olmas› durumunu ifade etmektedir. Buna göre, confessional yaklaﬂ›mda dersler ço¤unlukla
seçmeli, non-confessional yaklaﬂ›mda ise
zorunludur.
Bu çerçevede Türkiye’deki mevcut uygulamay› de¤erlendirecek olursak: Türkiye, din e¤itimi konusunda kendi tarihsel, toplumsal ve siyasi yap›s› içinde bir
model geliﬂtirmiﬂtir. Bu modele göre,
Türkiye’de devlet okullar›nda okutulan
din dersinin ö¤rencinin kendi dini kültürünü ve di¤er
dinleri tan›yarak
bilgi sahibi olmas›n›, bu yolla bilgisizlikten kaynaklanan hoﬂgörüsüzlü¤e engel
olmay› amaçlad›¤› söylenebilir.
Müfredat› haz›rlayan kurum,
dersin zorunlulu¤u vb. konularda yukar›da belirtti¤imiz genel
çizginin d›ﬂ›nda
Türkiye’de din
ÇERÇEVE

dersinin muhtevas› din hakk›nda ö¤renme modelinde olmakla birlikte belirli bir
dinin bak›ﬂ aç›s› hakimdir. Din dersi zorunlu olmakla birlikte müfredat› haz›rlayan kurum devlettir. Türkiye’de okullardaki din dersi bu konudaki resmi kanal
olup, dini özel okullaﬂma serbest de¤ildir. Bu yap›y› yorumlarken Türkiye’de
nüfusun çok büyük ço¤unlukla ayn› dinden oluﬂunu, kilise benzeri dini otorite
konumunda kurumun bulunmay›ﬂ›n› ve
Türkiye’nin laiklik yorumunu birlikte düﬂünmek durumunday›z.
Türkiye’de uygulanmakta olan din dersleri ile ilgili bundan sonras›nda yap›lacak
düzenlemelerde, dünya genelinde dinle
ilgili konular›n seçmeli veya zorunlu olarak 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.
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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.
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 hususu ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. ‹lk olarak, din e¤itiminin e¤itimde ve toplumda çözümlenmesi 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¤itiminin gündeme gelip tart›ﬂ›lmas›, Türkiye’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 üzerinde yo¤unlaﬂmaktad›r. ﬁüphesiz demokratik bir toplumda din e¤itiminin ilgili paydaﬂlar taraf›ndan tart›ﬂ›l›p eleﬂtirel
de¤erlendirmelerde bulunulmas› normaldir ve gereklidir. Ancak bu tart›ﬂma ortam›na ço¤u zaman bilimsellikten daha çok
ideolojik duruﬂlar›n din ve din e¤itimi konusundaki pozisyonlar›n›n etkin oldu¤u
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görülmektedir. Asl›nda din e¤itimi tart›ﬂ- konular üzerinde durulacakt›r: 1. AB ve
malar› Türkiye’de dinin fert, toplum, e¤i- din dersleri; 2. Din derslerinin zorunlulutim vb. alanlarda yerinin ne oldu¤u ve ne ¤u; 3. Din e¤itiminde ço¤ulculuk
olmas› gerekti¤i konusuyla irtibatl›d›r. Di¤er bir ifade ile ülkelerin din
2000 y›l›nda ilkö¤retim Din Kültürü ve Ahe¤itimi politikalar› o ülkede fert ve
devlet hayat›nda dinin konumun- lâk Bilgisi program›nda yap›lan de¤iﬂikdan ba¤›ms›z de¤ildir.
lik öncesine kadar ‹slâm dini ö¤retiminde
Cumhuriyet dönemi Türkiye’sine muhteva ve yaklaﬂ›m olarak büyük ölçüde
bakt›¤›m›z zaman din e¤itimi konu- “ilmihâl merkezli” bir anlay›ﬂ›n hakim olsunda oldukça zengin bir deneyime
du¤unu söyleyebiliriz. Bir dönem için bu
sahip oldu¤u anlaﬂ›lacakt›r. Okul
programlar›nda din derslerine hiç yaklaﬂ›m yeterli olabilir. Ancak eleﬂtirel
yer vermemekten, seçmeli olarak düﬂünceye önem verildi¤i, ‹slâm içinde
ders olmas›ndan nihayet zorunlu
ders haline gelmesine kadar farkl› ço¤ulculu¤un seslendirildi¤i ve bilgi deseçenekler denenmiﬂtir. Bu tecrü- ¤il, ö¤renen merkezli bir pedagoji anlay›beler iyi analiz edildi¤i takdirde geﬂ›n›n benimsendi¤i bugün, bunun yeterli
lecekte her yönden yeni oluﬂturulacak din e¤itimi politikalar›na önem- olamayaca¤› bir gerçektir.
li katk›lar sa¤layacakt›r. Son zamanlarda ise Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam Din E¤itiminin
üyelik süreci ile irtibatl› olarak din e¤itimi Tarihî Arkaplan›
tart›ﬂmalar›na AB boyutu eklenmiﬂ gözük- Öncelikle 1923 y›l›nda kurulan Cumhurimektedir. Yaz›da, Türkiye’de din e¤itimi- yetin Osmanl›’dan nas›l bir din e¤itimi minin tarihi hakk›nda genel bir de¤erlendir- ras› ald›¤›na bakal›m. Osmanl›’da e¤itim
me yap›ld›ktan sonra özellikle okullardaki alan›nda ana hatlar›yla üç çeﬂit okul buDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) çer- lunmaktad›r. Bunlar; medrese, mektep
çevesinde güncel olma niteli¤i de olan ﬂu (okul) ve yabanc› okullard›r. Medrese en
ÇERÇEVE
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eski ve din e¤itimi a¤›rl›kl› bir e¤itim kurumudur. Medresenin devletin ve toplumun ihtiyaç duydu¤u insan› yetiﬂtirmede
yetersiz kalmas› ve e¤itimdeki modernleﬂmeye 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 zaman güçlü olan ‹ngiltere, ABD, Fransa, Almanya vb. devletlerin deste¤i ile Osmanl›
topraklar›nda aç›lan yabanc› e¤itim kurumlar›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 Türkiye Cumhuriyetinde farkl› zihniyetleri
temsil eden bu okullar›n ayr› olarak varl›klar›n› devam ettirmemeleri gerekti¤i sonucuna var›lm›ﬂt›r. Yabanc› okullar›n bir
ço¤u kapanm›ﬂt›r. 1924’te ç›kar›lan “Tevhid-i Tedrisat” kanunu ile birlikte mektep
ve medrese aras›ndaki ikileme, medreseler kald›r›larak son verilmiﬂtir. E¤itimin
Milli E¤itim çat›s› alt›nda bir elden yönetilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu kanunla e¤itim sistemi içerisinde din e¤itimine son
verilmemiﬂ, dini ve seküler e¤itimin modern okul çat›s› ve anlay›ﬂ› içerisinde verilmesi öngörülmüﬂtür. Din görevlisi yetiﬂtirmek üzere ‹mam-Hatip Okullar› ve yüksek din uzman› yetiﬂtirmek üzere de ‹stanbul’da ‹lahiyat Fakültesi aç›lm›ﬂt›r. Ayn› zamanda okullarda okutulan din dersleri de varl›¤›n› devam ettirmiﬂtir. Ancak
Cumhuriyet ilk y›llar›nda, tek parti döneminin (1923-1946) din e¤itimi uygulamalar› aç›s›ndan bir çok sorun yaﬂanm›ﬂt›r.
Muhtemelen pozitivist düﬂüncenin etkinli¤i, aﬂ›r› seküler anlay›ﬂ›n baz› elitler üzerindeki tesiri ve ulus devlet inﬂa sürecine
geleneksel din anlay›ﬂ›n›n zarar verebilece¤i endiﬂeleri vb. din e¤itimi uygulamas›
Aral›k 2005

aç›s›ndan olumsuz deneyim yaﬂanmas›nda rol oynam›ﬂt›r. 1930’lu y›llar›n baﬂ›na
gelindi¤inde ‹mam-Hatip Okullar› ve ‹lahiyat Fakültesi kapanm›ﬂt›r. Genel okullarda da din dersine yer verilmemektedir.
1946’da çok partili demokratik sisteme
geçiﬂle birlikte halk isteklerini daha iyi bir
ﬂekilde dile getirmiﬂtir. Din e¤itimi talepleri de bunlar aras›ndad›r. Cumhuriyet
Halk Partisi içerindeki baz› milletvekilleri
de din e¤itimine olan iste¤i aç›kça belirtmiﬂlerdir. 1948’te Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde okullarda din dersleri meselesi tart›ﬂ›lm›ﬂ ve ilkokul 4 ve 5. s›n›flara normal 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› içerisinde yer verilme gerekçeleri oldukça
dikkat çekicidir. Baz›lar› ﬂöyledir; çocuklar›n büyüklere karﬂ› sayg› göstermemesi,
Komünizme karﬂ› dinin gücünden yararlanma, dinin Türk kültürünün önemli bir
unsuru olmas›, ölen yak›nlar›n›n arkas›ndan gençlerin Kur’an okumay› bilmemesi
vb. gerekçeler. Görüldü¤ü gibi bu gerekçeler dini bir gerekçe olmaktan daha çok
sosyolojik gerekçelerdir. Demokrasiye
geçiﬂ, laiklik yorumundaki din lehine esneklik vb. nedenlere ba¤l› olarak CHP iktidar›n›n son y›llar›nda Ankara Üniversitesi’ne ba¤l› ‹lahiyat Fakültesi aç›lm›ﬂt›r.
1947’de ‹mam-Hatip Kurslar› aç›lm›ﬂt›r
(Kaymakcan 1996).
ÇERÇEVE

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte din e¤itimi alan›nda sa¤lanan 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 etmiﬂtir. 1967’de liselerde seçmeli olarak
din derslerine yer verilmiﬂtir. 1974’de
CHP-MSP koalisyon döneminde ortaokul
ve liselere zorunlu ahlâk bilgisi dersi konulmuﬂtur. Bu arada Yüksek ‹slam Enstitüleri’nin say›lar› art›r›larak dokuza ç›km›ﬂt›r. Özetle, 12 Eylül 1980 öncesi okullarda seçmeli din dersi ve zorunlu ahlâk
dersi verilmektedir. ‹mam-Hatip Liselerinin say›lar› artm›ﬂt›r ve üniversiteye girmede di¤er lise mezunlar› ile eﬂit konuma
sahiptir. 1 ‹lahiyat Fakültesi, 9 Yüksek ‹slam Enstitüsü bulunmaktad›r.
12 Eylül 1980 Askeri ‹htilal sonras› oluﬂan
askeri yönetim, din e¤itimi aç›s›ndan
önemli kararlar alm›ﬂt›r. Okullarda seçmeli din dersi ve zorunlu ahlâk bilgisi dersi uzun tart›ﬂmalar sonras› birleﬂtirilerek
ilk ve orta dereceli okullarda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” ad›yla zorunlu olarak
okutulmas› öngörülmüﬂtür. Ayr›ca okullarda din dersinin yerini belirten bu dü197
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Avrupa Birli¤i Din E¤itimine
Kar›ﬂ›r m›?

zenleme 1982 Anayasas›’n›n 24. maddesinde de zikredilmiﬂtir. Di¤er bir ifade ile
din dersi en üst düzey hukuki metin
olan anayasaya konularak zorunlu hale
getirilmiﬂtir. Bu dönemde din derslerinin 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 raporlar sunulmuﬂtur. Bu raporlarda Tevhidi
Tedrisat Kanunu’nun özüne vurgu yap›lm›ﬂ, seçmeli din dersi uygulamas›ndan
do¤an problemler dile getirilmiﬂ ve zorunlu 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 üniversitelere ba¤lanm›ﬂ ve ‹lahiyat Fakültesi
haline dönüﬂtürülmüﬂtür (Ayhan 1999).
1980 öncesi Yüksek ‹slam Enstitülerini
akademi haline getirmek için yapt›¤› mücadele gözönüne al›nacak olursa bunun
yüksek din ö¤retimi aç›s›ndan önemli
bir geliﬂme oldu¤u rahatl›kla söylenebilir. Çünkü Yüksek ‹slam Enstitülerinde
lisans üstü e¤itim yap›lam›yordu ve bu
enstitü diplomas› sahiplerinin di¤er fakültelerde yüksek lisans ve doktora yapma hakk› bulunmamaktayd›. Yüksek ‹slam Enstitülerinin ‹lahiyat Fakültesine
dönüﬂtürülmesinin Türkiye’deki din ve
‹slam konusunda akademik çal›ﬂmalar›n
198

geliﬂmesine yapt›¤› katk›n›n alt›n› çizmek 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¤itimin 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 üniversiteye giriﬂte normal liselerden farkl› katsay› uygulanmas›, bu okullara olan talebin keskin bir ﬂekilde azalmas›na neden
olmuﬂtur. 1992’de Türkiye’de yeni kurulan üniversiteler bünyesinde ilahiyat fakültelerinin aç›lmas› ile birlikte bu fakültelerin say›s› 21’e yükselmiﬂtir. Son y›llarda YÖK taraf›ndan ilahiyat fakültelerine
verilen kontenjan›n oldukça düﬂtü¤ü bilinmektedir.
Uzun süren bir süreçten sonra 3 Ekim
2005’te Türkiye Avrupa Birli¤i ile tam
üyelik müzakerelerine baﬂlam›ﬂt›r. Müzakere 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 olmayaca¤› sorusu akla gelmektedir. K›saca
bu konu üzerinde durmaya çal›ﬂal›m.
ÇERÇEVE

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 olacakt›r. Yani bu konuda AB ülkeleri ve
uluslar aras› camiay› ba¤layan ortak bir karar 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 ilgilenilmedi¤i anlam›na da gelmemektedir. AB ülkelerinde din e¤itimi konusunda 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› söyleyebiliriz. Din e¤itimi konusu aç›kça zikredilmese bile okullardaki derslerin Avrupa 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 materyallerinin gözden geçirilmesi anlam›na gelmektedir. Daha aç›kça ifade etmek gerekirse okullarda din derslerinin içeri¤inin
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. Bu, di¤er bir
ifade ile ﬂu anlama da gelmektedir: Bir dini inanc›n savunuculu¤unu yapan d›ﬂlay›c› geleneksel din e¤itimi anlay›ﬂ›n›n de¤iﬂimi öngörülmektedir. Ayr›ca din dersi
dahil olmak üzere okul e¤itim programlar›n›n ulusal milliyetçilikleri ön plana ç›karAral›k 2005
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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 örgütlenme olmay› hedefleyen AB ideallerine
ve oluﬂumuna olumsuz katk› yapaca¤› düﬂünülmektedir. Örne¤in, okullarda tarih
dersi ö¤retiminde siyasal veya askeri tarihten daha ziyade kültürel tarih ö¤retisine önem verilmesi öngörülmektedir. Kültürel tarihe vurgu yap›lmas› ile birlikte
farkl› olandan daha çok insanlar
ve uluslar aras›nda ortak olan noktalar›n ortaya konulaca¤› düﬂünülmektedir (Kaymakcan 2005).
AB’inde din e¤itimi konusuyla ilgilenen baz› sivil ve mesleki kuruluﬂlar Türkiye’nin muhtemel üyeli¤inin AB’de din e¤itimi politikalar› oluﬂumunda dikkate al›nmas›n› önermektedir. Örne¤in; Avrupa’daki din e¤itimi ile ilgilenen
uluslar aras› alt› ayr› organizasyonun ortak ﬂemsiye kuruluﬂu CoGREE (The Co-ordinating Group
for Religious Education in Europe) 2003 tarihindeki toplant›s›nda
din e¤itimi ile ilgili tart›ﬂmalara Avrupa Müslümanlar› d›ﬂ›nda Türkiye’nin üyelik müzakerelerini dikkate 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› çevrelerce dini özgürlüklere, laikli¤e ayk›r› oldu¤u ve asl›nda bu dersin Din Kültürü
olarak öngörülmesine ra¤men din e¤itimi
içeren baz› unsurlar bar›nd›rmas› sebebiyAral›k 2005

le eleﬂtirilmekte ve zorunlulu¤un kald›r›lmas› istenmektedir.
UNESCO’nun 2002 y›l›nda dünyada e¤itim 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 ülkelerin tamam›na yak›n›n Müslüman veya

Hristiyan nüfusa sahip ülkeler olmas› oldukça dikkat çekicidir. Budizm, Hinduizm, ﬁintoizm gibi dinlere mensup olanlar›n oluﬂturdu¤u ülkelerde okullarda do¤rudan din dersine pek yer verilmedi¤i görülmektedir. Tabii ki zorunluluk kavram›ndan ülkelere göre ne anlaﬂ›ld›¤› ve istisnai uygulamalar› konusunda farkl›laﬂma söz konusu olsa da, zorunlu din dersi
konusunda dünyada önemli bir e¤ilimin
var oldu¤unu görülmektedir.
Bu gerçek ve din e¤itimi konusunda uluslar aras› standard›n olmad›¤› dikkate al›nacak olursa, din dersinin okullarda zoÇERÇEVE

runlu olmaktan ç›kar›lmas›na yönelik Avrupa Konseyi kaynakl› bu ve benzeri talepler neden kaynaklanmaktad›r? Bu husustaki tart›ﬂmalar, baﬂta Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Bildirgesi’nin 18. maddesi ve baz› uluslar aras› insan haklar› konusunu içeren hukuki metinlerdeki din
ve vicdan özgürlü¤ü ile ilgili maddeler ve
onlar›n okullardaki din e¤itimi ba¤lam›nda yorumlanmas›na dayand›r›lmaktad›r.
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi 1. Protokol Madde 2 ﬂöyledir:
“Hiç kimse e¤itim hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz. Devlet, e¤itim ve
ö¤retim alan›nda yüklenece¤i görevlerin 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 felsefesine göre yetiﬂtirme hakk›ndan hareketle, zorunlu din dersinin kald›r›lmas›n›n gerekti¤ini iddia edenler bulunmaktad›r. Asl›nda bu ve konuyla ilgili di¤er uluslar aras› metinlerde do¤rudan
okullarda zorunlu din dersine yönelik karﬂ›tl›k söz konusu de¤ildir.
Burada sorun ﬂundan kaynaklanmaktad›r: E¤er din dersinde bir
din veya mezhep esas al›n›p bunlar›n benimsetilmesine yönelik bir din
e¤itimi veya dini e¤itim verilip, di¤er din
ve mezhep mensuplar› veya inanmayanlar 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 (Kodelja &. 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. Ancak halk›n büyük ço¤unlu¤unun Müslü199

dosya E⁄‹T‹M / AB’ye Giriﬂte Türkiye’de Nas›l Bir Din E¤itimi?

ra görev düﬂmektedir. 2000 y›l›nda uygulanmaya baﬂlayan ‹lkö¤retim DKAB program›nda ilmihal merkezli ‹slam ö¤retiminin yetersizliklerinden hareketle ak›l ile
inanc› bütünleﬂtirmeyi esas alan ve asli
kaynaklar› referans alma ve kök ‹slami ilkeleri önceleme iddias›nda olan bir yaklaﬂ›m›n benimsendi¤i söylenebilir. Genel
hatlar›yla literatürdeki ifade ile yeni program “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.
man olmas›, geleneksel ‹slam din e¤itiminin etkisi vb. sebeplere ba¤l› olarak ö¤retim program›ndaki baz› konular›n ve uygulamalar›n din e¤itimine yönelik yap›labildi¤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 kazan›m olan ilk ve orta dereceli okullardaki
DKAB dersleri varl›¤›n› zorunlu olarak devam ettirmelidir. Ancak DKAB dersi, toplumda ortaya ç›kan istekler, din e¤itimindeki yeni yönelimler vb. do¤rultusunda
içerik ve yaklaﬂ›m olarak daha ço¤ulcu bir
çizgide kendini yeniden yap›land›rabilmelidir.

‹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›ﬂmalar›nda e¤itimin toplumun mikro düzeyde
yans›mas› olmas› gerekti¤i yönündeki görüﬂ gittikçe a¤›rl›k kazanmaktad›r. Bu yönelimleri de göz önüne alarak Türkiye’de200

ki DKAB dersindeki ‹slam dini ö¤retimini
incelemeye çal›ﬂal›m. 2000 y›l›ndaki ‹lkö¤retim DKAB program›ndaki de¤iﬂiklik öncesine kadar ‹slam dini ö¤retiminde içerik ve yaklaﬂ›m olarak büyük ölçüde “ilmihal merkezli” bir anlay›ﬂ›n hakim oldu¤unu 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 anlay›ﬂ olarak tan›mlayabiliriz (Kaymakcan
1998). Asl›nda bu anlay›ﬂ, Türk-‹slam tarihinde Anadolu’da geliﬂen ve Cumhuriyet
döneminde de etkilerini sürdüren ‹slam
anlay›ﬂ›n›n pedagojik yönden desteklenmiﬂ ﬂeklidir denebilir. Bir dönem için ilmihal merkezli yaklaﬂ›m ‹slam dini ö¤retiminde yeterli olabilir. Ancak eleﬂtirel düﬂünceye 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 merkezli ‹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¤› konusunda tart›ﬂmalar›n devam etti¤ini söyleyebiliriz. Asl›nda, “nas›l bir ‹slam ö¤retelim” konusunda din e¤itimi ile u¤raﬂan
akademisyenlerden daha çok ilahiyatç›laÇERÇEVE

Son y›llarda artan düzeyde okullarda zorunlu DKAB derslerinde Türkiye’de küçümsenemeyecek bir nüfusa sahip olmalar›na ra¤men Alevilik ve Bektaﬂilik konusuna yer verilmedi¤i ve bu din e¤itim politikas›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 olmad›¤›ndan hareketle bu konuda yeni
ad›m at›larak Alevilik konusuna da yer verilmesini talep etmektedir. Alevilik konusuna din derslerinde yer verilip verilmemesi, verilecekse bunun nas›l olaca¤› konular› üzerinde son zamanlarda tart›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›¤› din e¤itimi meselelerinden biridir. Elbette bu konunun siyasi,
ideolojik, dini vb. bir çok yönü bulunmaktad›r. Bu konunun çok k›sa süre içerisinde konu ile ilgili farkl› paydaﬂlar› tatmin edecek ﬂekilde çözümünün kolay olmad›¤› ortadad›r.
Baz› Alevi vatandaﬂlar›n veya gruplar›n
DKAB dersinde Alevilik konusuna yer verilmesi 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 AleviliAral›k 2005
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¤e yer vermeye gerek olmad›¤›;
2. Alevili¤e DKAB dersinde yer verildi¤i
takdirde bir mezhep, tarikat, cemaat olarak m› bahsedilecektir? Alevili¤i bu seçeneklerden biri olarak tan›mlaman›n bazen
bilimsel, bazen hukuki yönden problemlerinin olabilece¤i dile getirilmektedir. Ayr›ca Alevilik içerisinde de oldukça farkl›
ayr›ﬂma ve görüﬂ ayr›l›klar›n›n oldu¤undan hareketle din derslerinde hangi Alevilik yorumuna yer verilece¤i gündeme gelmektedir.
3. Alevilik konusuna din dersi içerisinde
yer verilmesinin Tosun (2005)’unda belirtti¤i gibi di¤er ‹slam yorumlar› aras›nda
Alevili¤e yer verilirken yap›lacak karﬂ›laﬂt›rman›n Alevili¤in ‹slam içerisinde ancak
‹slam’dan bir çok ﬂeyi içermeyen bir yorum olarak gösterme durumu söz konusu
olacakt›r. Bu durumun Alevi çocuk üzerinde sorgulama hissi uyand›rmas› ihtimali 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 söylenebilir. Ayr›ca Türkiye’de geçmiﬂte uygulanmayan bir deneyim oldu¤u için Alevili¤e din derslerinde yer verildi¤i takdirde
oluﬂabilecek problemlerle ilgili endiﬂeler
bulunmaktad›r. Ancak konu üzerinde tart›ﬂmadan yeni politikalar oluﬂturmaks›z›n
mevcut durumu aynen devam ettirmenin
de bir çözüm olmad›¤› ortadad›r. DKAB
derslerinde Alevilik meselesinin ilgili akademisyenler, sivil toplum örgütleri, Milli
E¤itim Bakanl›¤› vb. olabildi¤ince ilgili
paydaﬂlar›n geniﬂ kat›l›m›n›n sa¤land›¤›
ortamlarda konu üzerindeki hassasiyetlerin 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
Aral›k 2005

yads›namaz. Ancak bütün bu tart›ﬂmalar
yap›l›rken mezhebe ba¤l› müstakil Alevilik dersi iste¤inin bu dersten beklenen ‹slam dini içerisindeki farkl› yorumlar› anlama ve hoﬂgörü ile karﬂ›lama, milli birli¤e
katk› sa¤lama hedeflerine hizmet etmeyecektir. Müstakil alevilik din dersi, uluslar
aras› düzeyde her geçen gün daha fazla
destek bulan bir din dersinde farkl› inançlar›n ö¤retilmesi yaklaﬂ›mlar›yla da örtüﬂmemektedir. Ayn› ders içerisinde farkl› ‹slam yorumuna mensup çocuklar birbirlerinin kültürleri hakk›nda bilgi sahibi olup
anlamaya çal›ﬂmalar› Alevilik ve Sunnilik
konusunda oluﬂan veya oluﬂturulan önyarg›lar›n aﬂ›lmas›na da katk› sa¤layacakt›r. Bu konu makul ortamda tart›ﬂ›ld›¤›
takdirde genel kabul gören bir sonuca
ulaﬂacakt›r. Örne¤in, ‹slamiyetin ortak temel yönlerinden bahsedildikten sonra
Alevi yorumunun farkl›laﬂt›¤› konular ve
bunlar›n yaﬂayan Alevilik üzerine yans›ÇERÇEVE

malar›ndan bahsedilmesi, yaklaﬂ›mlardan
biri olarak de¤erlendirilebililir.
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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.
Giriﬂ
Sorumluluk, sayg›, adalet, özgürlük ve
benzeri temel insanî de¤erlerin kazand›r›lmas› toplumun okuldan beklentileri
aras›nda yer almaktad›r. Özellikle gençler aras›nda madde kullan›m›, suç iﬂleme, ﬂiddet, zorbal›k ve benzeri kendine
ve baﬂkalar›na zarar verici eylemlerin
artmas› bunu daha da önemli hale getirmektedir. Temel de¤erlerin kazand›r›lmas›; hem e¤itim felsefesi, hem de okullar›n misyonu temeline dayanmaktad›r
(daha geniﬂ bir de¤erlendirme için bkz.
Ekﬂi, 2003).
Bu misyonun yerine getirilmesinde kiﬂili¤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¤itimi; genel olarak Ahlakî Muhakeme/Biliﬂsel 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 benzeri e¤itimlerin ﬂemsiye kavram› olarak
kullan›lmaktad›r (Character Education
Partnership [CEP], 2002).
Bu çerçeveden hareketle bu yaz›da aile
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ve okullar›n, çocuklar›n karakter/ ahlâki
de¤erler e¤itimi ba¤lam›mda neler yapabilecekleri üzerinde odaklan›lacakt›r:
Aile
Karakter e¤itiminin etkili olabilmesi, 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 geliﬂim süreçleri üzerinde ailelerin
çok önemli rolleri oldu¤una bir
kez daha vurgu yaparak önerilerimizi s›ralayal›m (Carr Reuben,
1997; Reed, 1998).

Karakter e¤itiminin etkili olabilmesi, 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
geliﬂme süreçleri üzerinde ailelerin çok
önemli rolü bulunmaktad›r. Bununla birlikte çocuklar›m›z, özellikle ilkö¤retim
ça¤› ile birlikte hayatlar›n›n önemli bir
k›sm›n› okulda geçirmektedirler. Okullarda 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.

1- Öncelikle Kendinizi Ahlâkl›
Bir Çocuk Yetiﬂtirme ‹dealine
Ba¤lama: Çocu¤unuzun ahlâkl›
olarak yetiﬂmesi sizin için ne kadar önemli? Bu öncelikle kendinize yöneltmeniz gereken önemli
bir soru. Araﬂt›rmalar, çocuklar›n›n karakter sahibi olmalar› konusunda güçlü duygular taﬂ›yan ailelerin bunu eyleme dökebildiklerini ve
sonuç itibar›yla baﬂar›l› olduklar›n› ortaya koymaktad›r.

2- Güçlü Bir "Ahlâkî Model" Olma:
Aileler çocuklar›n›n ilk ve öncelikli ahlâk
ÇERÇEVE

ö¤retmenleridir. Öyleyse, çocuklar›n›za
karﬂ› sergiledi¤iniz davran›ﬂlar›n, sizin onlarda görmek istedi¤iniz davran›ﬂlar olmas›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 davran›ﬂlar›m› gözlemliyor oldu¤unu kabul
edersem, ona neyi izletmeliyim?" Sadece
bu soru bile yeterince etkili olacakt›r.
Aral›k 2005
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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 üzerinde öncelikle siz düﬂünün, daha sonra
bunlar› nedenleriyle birlikte aç›klamak
suretiyle çocuklar›n›zla paylaﬂ›n. Bundan sonra, çocu¤unuz sizin düﬂüncelerinizi içeren say›s›z mesaj duymal›d›r. Ahlâki standartlar›n›z›n anlaﬂ›lmas› için bu
son derece önemli. Unutmay›n, yine etraf›n›zdaki pek çok "uyar›c›" (televizyon,
filmler, gazeteler, kitaplar vb.) ahlâkî konularla dolu ve siz bunlar› çocu¤unuzla
de¤erlerinizi paylaﬂmak için kullanabilirsiniz.
4- F›rsatlar› Kaç›rmay›n: En iyi ö¤retme zaman› plânl› olanlar de¤il, tam aksine beklenmedik bir tarzda ortaya ç›kan
f›rsatlard›r. Gündeme gelir gelmez ahlâkî konular› çocu¤unuzla konuﬂun. Bu
anlar›n avantajlar›n› kullan›n çünkü, somut olgulara dayal› olarak geliﬂen ahlâkî
yarg›lar›n çocu¤unuza bir ömür boyu
rehberlik etmesi daha olas›d›r.
5- Ahlakî Davran›ﬂlar Bekleme: Çal›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 belirsizli¤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, çocu¤un davran›ﬂlar›n›n baﬂkalar› üzerindeki etkilerine dikkat çekenler oldu¤unda fikir birli¤i içindeler. Bu ﬂekilde yap›lmas› çocu¤un ahlakî geliﬂimini desteklemektedir: ("Bak onun a¤lamas›na neAral›k 2005

den oldun!"), veya zarar görenin duygular›n› ön plana alacak ﬂekilde ("ﬁimdi
kendini üzgün hissediyor"). Burada ana
nokta, çocu¤u, gerçekten karﬂ›s›ndakinin yerinde olsayd› ne olabilece¤ini hissetmesini sa¤lamakt›r. Böylece, sergiledi¤i davran›ﬂlar›n baﬂkalar› üzerindeki
etkileri noktas›nda daha hassas olmas›
sa¤lanabilir.

dünyalar›nda de¤iﬂiklik yapabilmek için
inisiyatif almalar›n› teﬂvik edin. Çocuklar›m›z için ulaﬂmay› hedefledi¤imiz as›l
amaç, ahlakî prensipleri günlük hayatlar›na sokmalar› ve bu prensipleri kendi
kendilerine bularak yetiﬂkinlerin yol
göstericili¤ine daha az ba¤›ml› olmalar›n› sa¤lamakt›r.

Okul
7- Ahlâkîli¤i Günlük Hayat›n ‹çine
Sokma: Çocuklar ahlakî olan davran›ﬂlar› kitaplardan okuyarak de¤il, iyi iﬂler
yaparak ö¤renirler. Çocuklar›n›z›n kendi
ÇERÇEVE

Çocuklar›m›z özellikle ilkö¤retim ça¤›
ile birlikte yaﬂamlar›n›n önemli bir k›sm›n› okulda geçirmektedirler. Okullarda karakter e¤itimi yap›lmas›, çocuklar›n
203
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program›n içine giydirilmiﬂ bu etkinlikler ö¤renci merkezli ve aktif ö¤renme
esasl› olmal›d›r. Okulun tümü için etkinlikler 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, dikkati konu üzerinde yo¤unlaﬂt›racak görsel malzemelerle donat›lmas›, Ö¤renci
klüplerinin de¤erlerle ilgili etkinlik önerileri haz›rlanmas› ve bunlar›n uygulamas›, okul personelinin de¤erlerle ilgili
olarak bilinçlendirilmesi, bu tür etkinlikler için de de¤erlendirilebilir. Çocuklar›n›n ahlâk ve karakterini olgunlaﬂt›rma
çabas›nda, anne-babalara katk› ve malzeme sa¤lama hayatî öneme sahiptir. Sadece okulda uygulanan ve ailenin iﬂin
içerisine al›nmad›¤› programlar eksiktir.
Çeﬂitli bülten, seminer, anne-baba okulu vb. çal›ﬂmalarla aile de karakter e¤itimi çabalar›na kat›lmal›d›r.

de¤erlerinin pekiﬂtirilmesi ve hem de
evinde bu imkâna fazla sahip olamayan›n desteklenmesi aç›s›ndan önemlidir.
E¤itim kurumlar›nda yap›lacak bu tarz
programlarda yönetici, ö¤retmenlerden
psikolojik dan›ﬂmanlardan genel beklentileri ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz (Lickona, 1991; Pearson, & Nicholson, 2000).

204

tezahürleri desteklemeleri, (vii) ﬂiddet
içermeyen sorun çözme becerilerini
kullanmalar› ve benzeri görevleri yerine
getirmeleri beklenmektedir.

Yöneticiler : Program çerçevesinde yöneticilerden; (i) s›n›f›n d›ﬂ›nda da ö¤rencilerin ahlâkî geliﬂimlerini destekleme,
(ii) okulda olumlu bir ahlâkî iklim oluﬂturma ve (iii) aile ile çevreyle iﬂbirli¤i
sa¤lama görevlerini 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 yürütmeleri, (iii) karakter e¤itimi ba¤lam›nda di¤er tüm personelin hizmetiçi e¤itimlerinin organizasyonunu sa¤lamalar› beklenmektedir.

Ö¤retmenler: Ö¤retmenlerden de (i)
model ve yol gösterici olmalar›, (ii) s›n›fta ahlâkî bir topluluk bilinci oluﬂturmalar›, (iii) ahlâk temelli disiplin yöntemleri kullanmalar›, (iv) demokratik s›n›f atmosferi sa¤lamalar›, (v) iﬂbirlikli ö¤renme yöntemleri kullanmalar›, (vi) ahlâkî

Böyle bir program›n etkilili¤i ayn› zamanda 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 görevlerini desteklemeye dönüktür. Aç›k
ÇERÇEVE

Sonuç olarak karakter veya ahlâki de¤erler e¤itimi yukar›da say›lan pek çok nedenden dolay› toplumlar için hayati
öneme sahiptir. Önemli olan bunun bir
yak›nma veya temenninin ötesine geçirilip, hayata dönük, ö¤renci merkezli kapsaml› programlar kanal›yla uygulayabilmektir.
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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.
Dinî, felsefî, sosyal ve ahlâkî de¤erler konusunda faaliyet göstermek üzere 2003
y›l›nda kurulan De¤erler E¤itimi Merkezi (DEM), önümüzdeki dönemde bir
enstitü veya üniversite yap›s›na kavuﬂmay› planl›yor. Sosyal bilimlere mevcut
üniversitelerin ideolojik yaklaﬂt›¤›n› ve
bu durumun bir k›s›r döngüye neden oldu¤unu vurgulayan DEM Baﬂkan› Ahmet
ﬁiﬂman, “‹deolojik sosyal bilimler anlay›ﬂ› içinde olmak istemiyoruz” dedi. Ayn›
zamanda Ensar Vakf› Baﬂkan› olan Ahmet 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 niçin kuruldu, de¤erler e¤itimi neyi
ifade ediyor?
De¤erler E¤itimi Merkezi (DEM), Ensar
Vakf› taraf›ndan de¤erler ve e¤itimiyle ilgili her konuda çeﬂitli akademik faaliyetlerde bulunmak ve projeler düzenlemek
üzere 2003 y›l›nda kuruldu. Merkezin
özel hedefi, çocuklarda ve gençlerde ahlâki ve manevi geliﬂime, yetiﬂkinlerde
ahlâkî-mânevî de¤erlerin pekiﬂtirilmesine katk›da bulunacak teorik veya tecrübî akademik çal›ﬂmalar› desteklemek,
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yay›nlamak ve ülke içerisinde ahlâkî de¤erler ve e¤itimi konusunda bir araﬂt›rma merkezi ve diyalog platformu oluﬂturmakt›r. Ayr›ca temel de¤erlerin kavranmas›, tart›ﬂ›lmas› ve uygulanmas›nda
ve zihni altyap›n›n oluﬂumunda ö¤renci-

Ahmet ﬁiﬂman
DEM Baﬂkan›

lere yard›mc› olacak ö¤retmenlere e¤itim 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-
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ni de¤erlerdir; ancak de¤erler sadece dini de¤erlerden oluﬂmuyor. Dini de¤erler özümsenir ve sistematik bir ﬂekilde
yaﬂay›ﬂ alan›nda kendini gösterirse dinî
de¤erler ayn› zamanda felsefî de¤erlerdir, ahlâkî de¤erlerdir, sosyal de¤erlerdir. De¤er referans›n› baﬂka kaynaklardan alan insanlar da var. Bizim ilgi alan›m›za insan hayat›n› yönlendiren de¤erlerin 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 ilgi 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 akademisyenlere hitap ediyor, e¤itimin teorisi, metodolojisi ve uygulamas› üzerine
çal›ﬂmalar yap›yor. Bu noktada da yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar birer proje alan› olarak
iﬂleyiﬂ itibariyle üniversitelerdeki kürsülerle benzerlik taﬂ›yor. Bir k›sm› teorik,
bir k›sm› uygulamaya yönelik olan bu
projeler, akademisyenlerin eﬂli¤inde lisans, yüksek lisans, doktora ö¤rencileri
veya ö¤retmen gruplar›yla birlikte yürütülüyor.
Projelerimiz ise ﬂunlar: ‘De¤erler e¤itimi
tarihi çal›ﬂmas›: Osmanl› örne¤i’, ‘Avru-
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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 indeksinin haz›rlanmas›, DEM kütüphanesinin 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 akademik düzeyde seminerler de düzenliyor.
Projeler kapsam›nda yürütülen çal›ﬂmalardan gerekli görülenler DEM yay›nlar›
taraf›ndan yay›nlan›yor.
Uygulamaya yönelik olan projelerimizden biri ‹mam Hatip Liseleri (‹HL) ile ilgili çal›ﬂma grubu. Akademik çal›ﬂmalar
da yapm›ﬂ olan ‹HL’lerdeki ö¤retmenlerden oluﬂan bu grup, ‹HL’lerin de¤iﬂen 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 materyal sa¤lamaya yönelik www.imamhatipogretmeni.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 düzenleyen 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 geliﬂtirmeye odaklanm›ﬂ bir çal›ﬂmay› yürütüyor.
Üretilen materyaller www.dinkulturuogretmeni.com adl› sitede hizmete sunuluyor. ‹HL ve DKAB derslerine yönelik
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bu çal›ﬂmalar›m›z yeni dönemde de devam edecektir.
Bu sene uygulamaya konulacak yeni
projelerimizden biri de, e¤itim fakültelerinde 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 düﬂünen DEM, bu noktada nitelikli ö¤retmenlerin yetiﬂmesine katk›da bulunmak 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›nlam›ﬂ bulunuyor. Merkezin yay›n noktas›nda önemli bir faaliyeti de hakemli,
akademik bir dergi olan De¤erler E¤itimi Dergisi (DED)’dir. Üç y›ld›r yay›nlanmakta olan DED, toplumun her kademe ve biriminde varl›¤›n›n önemi
tart›ﬂ›lmaz olan de¤erlerin yeniden ve
bilimsel bir bilgi ve bak›ﬂla gözden geçirilmesi, de¤erlerin daha iyi aktar›labilmesi ve e¤itimin her kademesinde
ufuk aç›c› bir tarzla sunulmas› için öneriler geliﬂtirilmesi ve bu önerileri paylaﬂacak, 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:
ÇERÇEVE

-Din E¤itimi ve Ö¤retiminde Din Kültürü 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› Sempozyumu (26-28 Kas›m 2004)
-‹HL Ö¤retmenleri Kiﬂisel Geliﬂim Zirvesi ( 21-22 May›s 2005)
Yeni dönemde neler yapmay›
planl›yorsunuz?
Bu sene uygulamaya geçirece¤imiz Ö¤retmen Yetiﬂtirme Projesi, geniﬂ bir süreci içeriyor. Ö¤retmen yetiﬂtiren fakültelerde ö¤renim görmekte olan ö¤rencilere, fakültelerinde edindikleri bilgilere
ek olarak, onlar› geliﬂtirecek e¤itim seminerleri düzenlemek ve program süresince bursla desteklemenin yan›nda baﬂar›l› olan ö¤rencilere özel okullarda istihdam imkân› sa¤lamak da projenin
amaçlar› içerisinde. Bu y›l 10-12 Kas›m
tarihlerinde ‘Uluslararas› "Hoﬂgörü E¤itimi" Çal›ﬂma Toplant›s›’ düzenlenecek.
Bu program Norweç’ten Oslo Coalition
ile ortaklaﬂa düzenliyoruz. Bundan sonras›nda da uluslararas› ortakl› çal›ﬂmalara daha çok yer verece¤iz. DEM olarak
Türkiye’deki akademik birikimden istifade etmek istiyoruz. ‹deolojik sosyal bilimler anlay›ﬂ› içinde olmak istemiyoruz.
Bilimsel çal›ﬂmalar›m›z bu tür ideolojik
ba¤lardan kurtulup kendisini yeniden
inﬂa etsin istiyoruz. ‹leriki y›llarda merkezimizi bir üniversite, bir enstitü yap›s›na kavuﬂturaca¤›z. Üniversitelerimizde
sosyal bilimler alan›nda ideolojik bir fikir yap›s› var. Bu k›s›r döngüden kurtulmak için gençlerle çal›ﬂmay› tercih ediyoruz. Buradaki çal›ﬂmalarla birlikte yetiﬂen kaliteli bir ekip var. Yeni bir kuruluﬂuz, Türkiye’den ve Türkiye d›ﬂ›ndan
akademisyenlerle bu hedefimizi gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂaca¤›z. Art›k binam›za
s›¤m›yoruz. Bu iﬂ için daha uygun imkânlar sa¤lamaya u¤raﬂ›yoruz.
Aral›k 2005
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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.

Giriﬂ
‹nsan ﬂuuruyla vard›r. Etraf›n›, dünyay›, gelece¤i ﬂuuru sayesinde mânaland›r›r. Hayat›,
bu manaya göre ﬂekillenir insan›n. Mânaland›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›, bilimsel ve akli bir temelde tahlil etmeliyiz. Varl›kta kalman›n ﬂart› budur. Bu, yap›lanlar›n akli
temelini, zihniyet boyutunu ortaya kor. Asl›nda her mesele giderek bir zihniyete dayan›r.
Zihniyetlere nüfuz edemeyince hadiselere
sa¤l›kl› bak›ﬂ getiremeyiz.
Tarihte Osmanl› büyük bir imparatorluk kurmuﬂ, 1299’dan günümüze 700 y›l geçmiﬂ. Hâlâ de¤erlendirmelere konu edilir. Kimileri
onun âdil, hakperest, insanî bir sistem kurdu¤unu, kimileri de “k›l›c”a dayand›¤›n› iddia
eder. Buradaki as›l mesele zihniyet meselesidir. ‹mparatorlu¤un hangi zihniyet temeline
dayand›¤›n› hakk›yla bilemeyince, yap›p-etmelerini do¤ru-dürüst anlamland›ramay›z.
Bu bak›mdan zaruri olarak Do¤u-Bat› dünyalar›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 Kipling’in (1865-1936) “the white man’s burkâinat tasavvurunu ifade eder. Bu ay›r›m bi- den” cümlesi ne kadar da manidard›r. Böyle
lindi¤i gibi ilk defa Bat›l›lar taraf›ndan yap›l›r. Eski Yunan ve Fars’›n kar- Misyonerler, tarih boyunca ‘Kral-Papa ve
ﬂ›l›kl› iliﬂkisi, mücadele ve sald›r›lar›
Tüccar’ birlikteli¤i gibi güçlü bir zemine
üzerine, Herodot, bu iki dünyay› daha
o günden Do¤u ve Bat› dünyalar› ola- dayanm›ﬂlard›r. Zengin alt›n madenlerine
rak adland›r›r (K›sakürek, 1973, s.21). sahip olan Güney Afrika, bilindi¤i gibi söAma as›l Do¤u-Bat› meselesi Türkler’in ‹slâm'a girmeleriyle baﬂlar, Ana- mürücü ülkelerce talan edilmiﬂtir. Bu
dolu ve mukaddes topraklar› fethet- hadisede misyonerlerin rolü büyüktür. ﬁu
meleriyle bir daha sönmemek üzere gerçek ve benzerleri, bunlar›n sadece din
alevlenir (Karada¤, 1971, s.19).

yay›c› olmad›klar›n›, di¤er ülkelerin yeralt› 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 birimlerine ve ﬂah›slara sahip bir teﬂkilâta derhal vücut verilmelidir.

Bat›, ﬂu veya bu ﬂekilde kendinî hep
merkeze alm›ﬂ, dünyan›n di¤er yörelerine hükmetme hakk›na sahip oldu¤unu düﬂünmüﬂtür. Onlara göre akl›n
temsilcisi, bilimin kurucusu, medeniyet ve tekni¤in icatç›s› Bat›’d›r. Dünyay› Bat›l› enerji, buluﬂ, kafa imar etmiﬂtir. Bu yüzden Bat›l› beyaz adam, kendisini yeryüzünün, ve tekmil servetinin mâliki, beyaz olmayan insanlar›n
efendisi, hamisi ve velisi ilan etmiﬂtir: “Dünyay› s›rtlam›ﬂ beyaz adam›n yükü” diye anlamca Türkçeleﬂtirdi¤imiz ‹ngiliz Rudyard

kibirli bir tavr›n do¤al sonucu, Henrich
Himmler’in tüyleri diken diken ettiriveren ﬂu
sald›rgan iddias› olmaz da ne olur: “Yeni ha-

* Yazar›n orijinal makalesi, sayfa s›n›rlamas› nedeniyle taraf›m›zdan k›salt›lm›ﬂt›r.
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Misyonerlerin Türkiye’de ücretsiz olarak da¤›tt›klar› yay›nlar

yat› yaratmak için cesetleri ezerek geçmek
zorunlulu¤u, büyüklü¤ün lanetidir-büyük olman›n bedelidir. (Dural›, 1996, s.89). Hülasa
Bat›l›, dünya tasavvurunda materyalist-mekanist, 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, henüz Bat›l› insan›n özelliklerine sahip olmad›¤›n› düﬂünür. Bu iç ve d›ﬂ muhasebeden yoksun 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 oturtuyor sonra, bu tan›m ve tasvire dayal› olarak
haketti¤inizi düﬂündü¤ü muameleye tâbi tutuyor*.
Esas›nda uzun y›llar, belki hâlâ Do¤u’nun,
özellikle ‹slâm dünyas›n›n tetkiki gerçek tan›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. Oryantalizm, 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 kadar tüm Do¤u tetkikleri maksatl›d›r. Ancak,
oryantalistlerin ilmî çal›ﬂmalar›n›, ciddi tetkiklerini, çeﬂitli zorluklara katlanarak vücut
verdikleri eserleri inkâr ediyor de¤iliz. Sadece 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 anlamak kadar, iktisadî, ticarî bak›ﬂ aç›lar› da Do¤u-Bat› iliﬂkilerinde çok önemli bir boyuttur.
Buna yeri geldikçe de¤inilecektir. ‹ki dünyan›n mücadelesi, günümüzde de “Medeniyetler Çat›ﬂmas›”, “Tarihin Sonu”, yahut “Post
Modern” aç›klama ve aklîleﬂtirmelerle çok
farkl› boyutlar ve tezahürlerle sürdürülmektedir.
Bizans’› y›kan, Orta Do¤u’ya bütünüyle hâkim olan Türkler, Do¤uBat› 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› Seferleri’ne bu yüzden girilir. ﬁark Mese-

lesi’nin de özü budur. Üç safhadan
ibarettir. Önce Türkler’i Avrupa’da
durdurmak; sonra Avrupa yakas›ndan atmak; nihayette Anadolu’dan
tard etmektir. Bugünlerde bu
üçüncü safha gündemdedir denilebilir. Ne var ki zafer k›l›çlara dayand›kça galiplere de pahal›ya mal olmaktad›r. Daha etkili, yumuﬂak, içten fethedici usullere baﬂvurmak gerekir. Üstelik Do¤u-Bat› mücadeleleri Müslüman-H›ristiyan dünyalar› aras›nda derin uçurumlar açar. Kin ve nefret duygular›, k›r›lmaz düﬂmanl›klar oluﬂturur. Bu
yüzden ince-etkili, düﬂmanl›klara ilk planda
yer vermeyecek metot ve anlay›ﬂlarla iﬂe baﬂlanmal›d›r. ‹ﬂte “Misyonerlik” bütün bu anlay›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 (mission) kelimesi “Latince mittere
(göndermek) fiilinden gelir”(Kocabaﬂo¤lu,1989,s.14). Bir görevle,
memuriyetle göndermek. Böylece
misyonerlik örgütlü, amaçl› ve ﬂuurlu bir din yay›c›l›¤›d›r. Kelime zamanla 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-toplumkültür araﬂt›rmac›s›, öyle ki casusun da öncüsü say›labilir. Bunlar dünyan›n bütün bölgelerine yay›l›r, en ücra köﬂelerinde faaliyet
gösterirler. Girdikleri bölgelerin dinî durumlar›, nüfuslar›, dilleri, kültürleri, yeralt› ve üstü kaynaklar› inceden-inceye tetkik edilir. Bu

* 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.Tuncer, 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 olmayan 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, “Bunlar›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.
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bilgiler hem dinî merkezlere hem de ba¤l› olduklar› 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 Venerable, 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 yabanc› dillerin, özellikle Arapça’n›n üniversitede 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 dönüﬂümlerini sa¤lamakt›r. Söz konusu Türkler
olunca, bu amaç daha da önemli olur ve aciliyet kazan›r. Frans›z konsoloslar›ndan Marquie de Bonnac, XIV. Louis’ye yazd›¤› sefaretnamede bu amac› ﬂöyle dile getirir: “Türkiye’de mukaddes dinimizin ilerlemesi için
üç büyük gaye vard›r: Türkler’in H›ristiyanlaﬂt›r›lmas›, mutezile Rumlarla Ermeniler’in
birleﬂtirilmesi, cehalet ve kabal›¤›n bu iki kiliseye soktu¤u hatalar›n, dalaletlerin kald›r›lmas›” (Refik, 1340, s.268). Bu yüzden dünya
çap›nda teﬂkilatlar kurar, faaliyetlere giriﬂirler. 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 Londra’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›, ﬁarkiyatç›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 Amerika’da say›lar› 6185’lere varan bir misyoner
kurumlar› toplulu¤u oluﬂturmuﬂtur. ‹ngiltere’de ve di¤er Bat›l› ülkelerde de bu türden
Aral›k 2005

Aksaray ilinde esnaf kepenklerine b›rak›lan ‹ncil

Misyonerli¤i sadece dinî hedeflere
kilitli bir teﬂkilat olarak göremeyiz.
O oldukça geniﬂ ve çok farkl› amaçlara, 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› ihtilallere 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 geliﬂmekteydi. Bu oniki din aras›nda kardeﬂçe bir anlaﬂma vard›. Siz ç›kagelince anlaﬂmazl›k baﬂ
gösterdi. Japonya alt-üst oldu. Kan gövdeyi
götürdü”(Voltaire, 1962, ss.350-356).

yap›lan bir araﬂt›rmada elde edilen bulgular
ﬂöyledir: Kolej’in müdürü Mr.White, ‹stanbul’daki Bible House müdürü Frederic Avadis’e yazd›¤› mektupta özetle ﬂu görüﬂlere
yer verir: “Cenab-› Hakk’›n ‹sa suretinde tecelli etti¤i H›ristiyanî itikad›, Müslümanlara
iman ettirmek gerekir. Bu çok ulvi bir hizmettir. 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 bekleyece¤iz, nihayette buna muvaffak olaca¤›z.
Rum ve Ermeniler’e karﬂ› mukaddes vazifelerimiz için mukaddes bir itimat beslemekteyiz. Bunlardan baz›lar› ‹slâm u¤runa ﬂehit oldular. Ve unutmayal›m ki mukaddes hizmetimiz nihayete erinceye kadar daha pek çok
ﬂehit kan› ak›taca¤›z” (Pontus Meselesi, 1338,
ss.6-7).

Voltaire, bunlar›n ‘koyun postuna
bürünmüﬂ ejderhalar’ oldu¤una,
‘dünyay› 1400 y›l kana boyad›klar›na’ inan›r (Voltaire, 1962, s.350). Gerçekten Cezvitler çok çal›ﬂkan, inatç›, kendilerini
Katolikli¤e ve Fransa’ya adam›ﬂ gruplard›r.
Girdikleri her yeri en k›sa zamanda Katolikleﬂtirmeyi ve sömürgeleﬂtirmeyi pek güzel
becerirler. Bu yüzden birçok ülkeyle birlikte
Fransa’dan bile kovulduklar› olmuﬂtur (Sevinç, b.t.y., s.59). Bu tehlikeli amaçlar›n› ülkemizde de gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Özellikle buhranl› dönemler onlar için bulunmaz f›rsatlar yarat›r. Merzifon Koleji’nde

Mektup daha baﬂka meselelere de dokunur,
ama gençli¤i ihmal etmemeyi vurgular ve f›rsatlardan gerekti¤i ﬂekilde faydalanman›n zaruretine iﬂaretle sonland›r›l›r. Görülüyor ki
bunlar›n amaçlar› çok boyutlu ve derin. Belki gizli olanlar› aç›k olanlardan daha köklü.
Nitekim bu yüzden Amerika’n›n Sivas Konsolosu haz›rlad›¤› raporunda Anadolu’nun maden kaynaklar›n›n zenginli¤inden bahseder
(Polat, 1968, ss.627-652). Misyonerli¤in ‹mparatorlu¤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-

yüzlerce cemiyet kurulur ve derhal farkl› metotlarla çal›ﬂmalara baﬂlar.
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tanbul’un H›ristiyanl›¤›n geniﬂlemesine engel teﬂkil etmesi, ‹slâmî siyasetin
bu konuda da baﬂkenti olmas›, tüm
bu temel idealler, ‹stanbul’un misyoner çal›ﬂmalar›nda merkez seçilmesini
gerektirmiﬂtir. Bütün bunlar ayn› zamanda ‹mparatorluk sahas›n›n önemli bir çal›ﬂma alan› olmas›n›n da sebepleridir. Bu yüzden “ABCFM*”in faaliyetlerini özetleyen 1880 tarihli Barlett
Raporu’nun ilk cümlesi ﬂöyledir: “Misyoner faaliyetleri aç›s›ndan Türkiye,
Asya’n›n anahtar›d›r” (Kocabaﬂo¤lu,
1989, s.29). Bu, Amerikan misyonerleTunceli’de da¤›t›lan ‹ncil
rinde oldu¤u kadar di¤erlerince de
esas al›nm›ﬂ bir fikirdir. Avram Galanti “Akde- (Guckert, 1968, p.5).
niz’de Türkler” adl› bir kitaba dayanarak ülkemize ilk gelen misyonerler hakk›nda ilginç ‹ki de zay›f nokta keﬂfedilir. Bunlar da “Milbilgiler verir. Ona göre daha 1621’lerde Kato- letler Sistemi” ve “Kapitülasyonlar”d›r (Tozlik Kapusenler (Freres Mineurs) ‹mparator- lu, 1991, ss.20-26). Bu tespitlerden sonra yalukta faaliyete baﬂlam›ﬂlard›r. Bunlardan Ra- p›lan çal›ﬂmalarda, bu dört önemli husus
hip Paçifiko (Paris Kapusenler Cemiyeti vaizi- hep dikkate al›n›r, onlardan dersler ç›kart›l›r.
dir) büyük bir imparatorluk kurmuﬂ olan Misyoner çal›ﬂmalar›n›n vazgeçilmez ve hâlâ
Türkler’i H›ristiyanl›¤a davet etmek için ‹s- devam eden bir di¤er oda¤› da ›slahat haretanbul’a ilk gelen misyonerdir. Sözkonusu ketleriyle baﬂlayan çevrimlerdir. Çünkü tecemiyet zaten H›ristiyan olmayan halklar› bu- mel amaç Türkler (Müslümanlar)’in hâkimina davet için kurulmuﬂtur. Hâttâ 1218’lerde, yetini k›rmak, H›ristiyan az›nl›klara giderek
bir di¤er Rahip, Saint Françesko’nun da böy- üstünlük sa¤lamakt›r. Ço¤u hat›rat, metin ve
le bir amaçla ‹stanbul’a geldi¤inden bahsedi- çal›ﬂmalar›nda, bu yüzden ›slahat, Tanzimat,
lir. Bu hayal ürünü de olsa belirli bir ideali ifa- Bat›l›laﬂt›rma hareketlerinden övgüyle bahde etmesi bak›m›ndan manidard›r. Her ne sedilir. Misyoner Dwight, Tanzimat Ferman›
olursa olsun 16.yüzy›l’da bu teﬂkilat mensup- yay›nland›¤› günlerde ‹stanbul’dad›r.
lar›n›n ‹mparatorlu¤un M›s›r’dan Suriye’ye, 1850’lerde yay›mlad›¤› hat›rat›nda, TanziLübnan’dan Filistin’e kadar birçok bölgesin- mat’›n ka¤›t üzerinde kalmad›¤›n›, aksine
de kendine ait küçümsenmeyecek say›da önemli etkilerinin oldu¤unu vurgular (Kocamanast›r ve çal›ﬂma merkezlerine sahip ol- baﬂo¤lu, 1989, s.74). Ayn› mant›k ve hak andu¤u bir gerçektir (Galanti, 1340, s.125). Bu lay›ﬂ› ile her güçlü Avrupa ülkesi ‹mparatoramaçlara ulaﬂmak kolay de¤ildir. Misyonerler lu¤a müdahale eder, gerek dinî, gerek iktisabunun fark›ndad›r. Bu yüzden güçlü, sistem- dî, yahut sosyal, herhangi bir amaç u¤runa
li, organize bir çal›ﬂma sergilerler. Önce ‹m- hakimiyet alan›n› geniﬂletir. Fransa 1740
paratorlu¤u tan›rlar. Önemli tetkikler yapar- Kapitülasyonlar›yla Katolikleri hilar. Kaﬂif, mühendis, seyyah, topograf, dok- maye etme hakk›n› elde eder. Ayn›
tor, v.s gibi farkl› unvan ve s›fatlarla bu ince- aç›ktan Protestanlar› önceleri ‹ngiltere, daha
lemeleri sürdürürler. ‹mparatorlu¤a hayat sonra da Amerika haz›rlar ve yönlendirir. Orveren idealleri, oluﬂumunu keﬂfederler. Bun- todoks hamisi Rusya dahi, Pan-‹slavizm ad›na
lar “ﬁehitlik ve Gazilik” ideali ile Yeniçerili¤in Girit, Anadolu içleri ve ‹ran yöresinden ‹me¤itime dayal› olarak varl›k kazanmas›d›r paratorlu¤u sürekli kaynat›r. Bu yüzden Sa-

int Barthelemy katliam› bütün
bir as›r devam etti. Reisi Petersburg’ta ve cellatlar› Balkanlar’da
bulunan gayet müthiﬂ engizisyonlar ortaya ç›kt› (Küçük,
1979, s.637). Islahatlar sonras›
misyonerlerin çal›ﬂmalar› daha
bir mayalan›r, köksalar ve geliﬂir. ‹leriye dönük stratejiler de
bu devreden sonra güçlenir.

Misyonerlerin Metotlar›, Çal›ﬂmalar›
ve Faaliyet Alanlar›:
Misyonerlik örgütlü bir teﬂkilatt›r. Hiyerarﬂik bir yap›lanmalar› vard›r. Temelde öz yönetimi benimserler ama bunlar
daha üst bir birime karﬂ› sorumludurlar. Misyoner çal›ﬂmalar› böylece sistemli, organize
bir yap› gösterir ve misyon esas›na dayan›r.
Dahas› bu misyonlar kendilerine ait bir tüzükle, yönetmelikle teﬂkilatlan›rlar. Hâttâ
bunlar›n birer ahitnameleri de vard›r. ﬁöyle
çal›ﬂaca¤›m, ihanet etmeyece¤im, vs. ﬂeklinde bendleri ihtiva eden bu ahitnameler, bir
nevî fütüvvetname diye de düﬂünülebilir.
Misyon kendi aras›nda görev bölümü de yapar. Yönetici, para iﬂlerine bakan bir görevli,
teftiﬂ heyeti, mütevelli heyeti, büro hizmetleriyle görevli k›l›nanlar ﬂeklinde. ‹lk yap›lan
çal›ﬂmalar yörenin tan›nmas›, kültürel dokunun, 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 bölgelerine geziler düzenlemek, bunlarla ilgili raporlar tanzim etmek de zikre de¤er bir husustur. Meselâ, baﬂlang›çta Malta, Girit, Beyrut gibi merkezleri seçen Amerikan misyonerleri, bu tür yoklamalarla ve baﬂlang›çta da
ifade edilen sebeplerden dolay› ‹stanbul’un
merkez yap›lmas›na karar verirler. Arkas›ndan ülke üç misyon grubuna ayr›l›r. Do¤u,
Bat› ve Merkezî Türkiye misyonlar›. Her misyona ait bir merkez ve önemli ﬂehirler bulunur. Meselâ Bat› misyonunun merkezi ‹stan-

* American Board of Commissioners For Foreign Missions (ABCFM, yahut Board diye de an›lan bir misyoner örgütü).
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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 dönmelerine el atarlar. Onlar›n daha ziyade nüfuzlar›ndan faydalanmak isterler. Yahudi teba bunu reddeder. Bunun üzerine H›ristiyan az›nl›klar›n meskun oldu¤u bölgeler seçilir (Early, 1929, p.403).Ve böylece Ermenilere el at›l›r.
E.Smith ve H.G.Dwight bu çal›ﬂmalar› yürütmekle görevlendirilir. Bunlar›n haz›rlad›klar› rapor,
“Missionary Researchers in Armenia (Ermenistan’da Misyonerlik Üzerine Araﬂt›rmalar)
ad›yla Londra’da bas›l›r
(1834).Bu araﬂt›rmayla ﬂu gerçe¤e ulaﬂ›l›r: Müslümanlar›n Protestanlaﬂt›r›lmas› imkâns›zd›r. Ancak H›ristiyanlar aras›nda 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›, Ortodoks ve Türk bask›s›ndan kurtarmak! Az›nl›klara dönük en temel çal›ﬂmalar okullar yoluyla yap›lm›ﬂt›r. Bu konuda Robert Kolej aﬂ›lamayacak bir rekora sahiptir.*
Kolejin bütün varl›¤›, kuruluﬂu, tasavvuru
Amerikan misyonuna aittir. Uzun mücadelelerden sonra vücut bulmuﬂtur. Bir kere hayata geçtikten sonra sadece dinî e¤itim vermemiﬂ, modern e¤itimin bütün geliﬂimini takip
etmiﬂtir. Böylece bu kurum ona varl›k verenlere fazlas›yla borcunu ödemiﬂtir. Yunan, Ermeni, Keldani, Maruni, vs. az›nl›klar› ﬂuurland›rm›ﬂ, yönetmiﬂtir. Bulgarlar’› devlet haline
Kolej getirmiﬂtir. Önce Bulgaristan’da çal›ﬂmalar yap›l›r, bölge geliﬂtirilir. Öyle ki 18871913 aras› Bulgaristan’da okur-yazarl›k sorunu halledilir. 1913’lerde bu ülkede okur-yazar olmayanlar›n nispeti sadece %5’tir. Ülke-

nin Millî geliri de hayli yükselir. 1913’lerde kiﬂi 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 devleti kolej taraf›ndan var edilir. Öyle ki Bulgaristan’daki okullar›n ö¤retmen atamalar› bile
uzun zaman ‹stanbul’daki
Robert Koleji taraf›ndan
yap›l›r (More, 1877,
pp.30-31). Sözü uzatmayaca¤›m. E.Gold, en kesin
ve özlü bir ﬂekilde, “Robert Koleji olmasa Bulgaristan olmazd›” (Gold,
1890, pp.1-11) der.
Misyonerlerin bu çal›ﬂmalar›, Bat›l› devletlerce daima desteklenir ve teﬂvik
edilir. Bu tür güçlerden yoksun bir
misyoner teﬂkilat› düﬂünülemez.
Avrupa devletleri kendi siyasî, iktisadî ve
benzeri menfaatleri için bir yandan ‹mparatorlu¤u s›k›ﬂt›r›rken, di¤er yandan misyonerleri 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 haz›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 Suriye civar› Frans›z Katolik Kapusenler, Trapestler ve Lazaristlerce kaynat›l›r. Nitekim bu çal›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 Süveydiye’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 muhbir, 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› yürütmektedirler. Sonradan bu kervan›n en güçlü
patronu olacak olan Amerikal›lar, daha o y›llarda ne yapacaklar›n› pek iyi bilirler. Baﬂkanlar›n›n talimat›yla onlar da misyonerlerin yan›ndad›rlar. Baﬂkan McKinley (1897-1901)
yönetiminin D›ﬂiﬂleri Bakan› John Hay, Robert 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›yd›. Ünlü misyoner ve Robert Koleji’nin kurucusu C.Hamlin, Baﬂkan Cleveland'a (1885-89
ve 1893-97) Osmanl› karasular›na savaﬂ gemileri 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.Roosevelt, daha 1898 y›l›nda ﬂunlar› söylüyordu: “Dünyada herkesten önce ezmek istedi¤im iki güç ‹spanya ve Türkiye’dir (Osmanl›
‹mparatorlu¤u)”(Kocabaﬂo¤lu, 1989, s.2223).
Misyonerler siyasi gücü her zaman yanlar›nda bulmuﬂ, bunu istedikleri gibi yönlendirmesini bilmiﬂlerdir. Öyle ki Birleﬂik Devletler, atad›¤› elçi, elçilik kâtibi, konsolos ve
konsolos yard›mc›lar›n› bile zaman zaman
misyonerlerden seçer. 1894’te önemli misyonerlerden B.D.W.Henter, Harput’a konsolos 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, bas›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,

* Konuyla ilgili geniﬂ malumat N.TOZLU’nun Kültür ve E¤itim Tarihimizde Yabanc› Okullar, (Akça¤ Yay., Ank. 1991) adl› eserine (özellikle ss.149-239) bak›labilir.
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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 düﬂmanlar›n› harekete geçirmek ve Amerikan
halk›na Türkler’in hâlâ taassup derecesinde
‹slâm’a ba¤l› olduklar› hususunda telkinlerde bulunmak. Bu arada D›ﬂiﬂleri Bakan›
T.R.Aras, Mr.Grew’la görüﬂür, durum Amerika’n›n iste¤i do¤rultusunda halledilir (Tozlu,
1991, ss.174-175).
Misyonerler çal›ﬂmalar›nda, ülke içerisindeki
önemli geliﬂmeleri engellemeye dönük stratejiler de geliﬂtirirler. O günlerde yerli sanayinin güçlenmesi için %50’ye kadar varan
gümrük hadleri al›nmaktad›r. Bunun kald›r›lmas› yolunda yo¤un çaba harcan›r. Hamlin,
“Ne zaman ki, hükümetin bu politikas› özellikle ‹ngiltere taraf›ndan tamam›yla y›k›ld›.
Türkiye’nin sanayisi çöktü ve ülke h›zl› bir
zaaf süreci içerisine girdi”(Hamlin,1893,p.33)der. Kendilerini ﬂuurlu bir ﬂekilde anlayan, engeller ç›karan devlet adamlar›na, düﬂünür ve yazarlara dönük yay›n ve
karalama faaliyetlerini ihmal etmezler. ‹lerde
buna ait örnekler verilecektir.
Vazgeçmedikleri önemli bir saha yay›nc›l›kt›r. Önceleri kitap ve bas›l› malzeme misyonerlerin ba¤l› olduklar› devletlerden gelirken, giderek mahallinde imal edilir. Yay›n faaliyeti o derece dikkatli yürütülür ki, Amerikan ‹ncil Cemiyeti yüzy›l içerisinde beﬂmilyon hacme varan ‹ncil bas›p yak›n-Do¤u’ya
da¤›tabilmiﬂtir. Bu konudaki çal›ﬂmalar› gerçekten övgüye de¤erdir. 1831’lerde Antep’te
bile bir matbaa kurulur. 1839’larda ‹zmir’de
Yunanca bir gazete ç›kar›l›r. Gazete misyonerlerden Van Lennep ve Calhoun taraf›n212

dan idare edilir. 1857’lere gelindi¤inde y›lda
35.091 eser bas›p da¤›tabilmektedirler. Hûlasa daha devletin hâkim unsuru olan Türkler’in bir bas›mevi yokken 1831’lerde devrin
en modern matbaas›n› kuran Amerikan Board, 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 dikkat çekicidir”(Kocabaﬂo¤lu, 1989, s.146).
Misyoner okullar› zengin kitapl›klarla da donat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca vak›f, kulüp, cemiyet gibi
farkl› kuruluﬂlara da vücut verir, bu yolla da
çal›ﬂmalar›n› sürdürürler.

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›nda sulama tekni¤i ve makine kullan›m› gibi
önemli yenilikler ö¤retilir (Gates, 1940,
p.31).Çocuklara, genç k›z ve erkeklere dönük faaliyetler sürekli yap›l›r ve geliﬂtirilir. Bu
konuda kuruluﬂlar meydana getirilir. “Köy
Çocuklar› Yurdu”, YMCA (Young Men’s
Christian Association- H›ristiyan Genç Erkekler Birli¤i), YWCA (Young Women’s Christian Association- H›ristiyan Genç Kad›nlar Birli¤i) gibi yard›m kuruluﬂlar› oluﬂturulur. Near
East Relief Organization (1905), Turkish Missioners Aid Society (Türk Misyonerleri Yard›m Cemiyeti), vs. gibi. Bütün bunlar yoluyla
yard›m toplarlar, yard›m yaparlar, ilgili devlet
kuruluﬂlar›yla, ricaliyle irtibata geçerler. Gerekti¤i ﬂekilde faaliyetlerin devam› için düﬂünce, toplant›, yenilenme ve benzeri geliﬂmelerle sürekli yap›lanmalara gidilir ve faaliyetlere devam edilir.

Misyonerlerin Faaliyet
Alanlar› ve Okullar›:

Misyonerlerin
As›l Kuruluﬂlar› Okullard›r

Misyonerlik hayat› kucaklamaya, kendine göre yabanc› diyarlardaki bu hayat› ehlileﬂtirmeye, H›ristiyanî bir anlama oturtmaya çal›ﬂan bir örgüttür. Bu yüzden hayat›n her sahas›na el atar, nüfuz etmeye çal›ﬂ›r. Haliyle bu
anlamda birçok kuruluﬂ ve kuruma vücut verir. O devirde ‹mparatorluk dahil, Do¤u ve
Orta Do¤u ülkelerinde önemli sa¤l›k problemleri yaﬂan›r. Tedavi hâlâ gelenekseldir.
Hastalar oldukça kabar›kt›r. Ve t›bbî misyonla halkla (H›ristiyan ve Müslüman) s›cak iliﬂkiler kurulur. Bir misyoner doktor bu durumu ﬂöyle de¤erlendirir: “E¤er bir H›ristiyan
gitse de onlara ‹ncil’den bahsetse mutlaka
taﬂlan›rd›k. Fakat k›ymet itibariyle bir peniden daha az olan bir ölçülük ilaç, yirmi cahil
Arap Müslüman’›n gerçe¤i iﬂitmesinde daha
müessir oldu”(K›rﬂehirlio¤lu, 1963, ss.8485). ‹lk gelen misyonerlerin bir k›sm› özellikle doktorlardan seçilir. Önceleri ülkenin her

Misyonerler e¤itime fevkalâde önem verirler.
Onlar›n en temel çal›ﬂmalar› bu yolla yürütülür. E¤itim hem ideallerin verildi¤i, aﬂ›land›¤›, hem de kültürel transformasyonun sindire sindire yap›ld›¤› aland›r. Halka da bu yolla
nüfuz edilir. Gençli¤e bu sayede el at›l›r. Ayr›ca e¤itim vas›tas›yla Türkler’in düﬂmanl›klar›n› uyand›rmadan H›ristiyanlaﬂt›rma çal›ﬂmalar›na devam edebilme imkânlar› da sa¤lan›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 entelektüel yap› kazand›rmakta e¤itim yoluyla,
okul yoluyla yap›lmaktad›r. Bu aç›dan önemli ailelerin güçlü devlet ricalinin çocuklar› bir
yolla e¤itime al›n›r, ileride etkili liderler olarak yetiﬂtirilir. Meselâ, Minif Paﬂa sekiz çocu¤unu Kad›köy’deki Saint Jozej Koleji’ne kaydettirmiﬂti (Ergin, 1977, s.777).
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Cumhuriyet’in ilan›yla öteden beri yap›lagelen ›slahatlar bat›l›laﬂma üzerine yo¤unlaﬂ›r.
E¤itim felsefemiz bat›l›laﬂma temeline oturtulur. Bu yüzden Allah inanc›na dayal› bir yetiﬂtirme sisteminin, bu kaynakla ba¤lar› zayiflat›l›p, ayr›ca bu inanc›n yerine insanî tecrübenin ikamesine çal›ﬂ›l›r. Bu ruh, bütün e¤itim-ö¤retim elemanlar›n›n beslendi¤i memba olur. ‹ﬂte yeni Türkiye’de misyonerleri
ümitlendiren ve faaliyete sevk eden esas
nokta buras›d›r(Allen, 1935, pp.120-123).Asl›nda misyonerler hayat›n hiçbir safhas›n› ihmal etmezler. Bu yüzden laik dünyaya da e¤itim yoluyla el atmalar› çok öncelere dayan›r.
Zaten yeni ﬂartlara göre okullar›n›, programlar›n› realize eder, geliﬂmeleri dikkate alarak
yeniden yap›lanmaya giderler. Erkekleri oldu¤u kadar k›zlar› da e¤itirler. Gerçi misyoner idaresi önceleri k›zlar›n okumas›na karﬂ›d›r. Gerekçeleri; e¤er k›zlar okuyup-yazarlarsa 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). Zamanla bu aﬂ›l›r. Kad›nlar önemli görevlere
getirilir ve bütün sahalar için e¤itilir. Misyonerler Müslüman ülkelerde kad›n
e¤itimine hayli önem verirler. Onlar› Bat›l› anlay›ﬂa göre hür ve ba¤›ms›z yapmakla, kendi de¤er dünyalar›na büyük katk›lar sa¤layacaklar›n› düﬂünürler. Bu yüzden ilk çal›ﬂmalar›n› evlerde yaparlar (Home School). Nitekim daha sonralar› Gedikpaﬂa Ermeni
Okulu ile Üsküdar K›z Lisesi bu tür çal›ﬂmalar›n ürünü olarak ortaya ç›kar.
‹mparatorlukta bütün Bat›l› devletlere ba¤l›
misyoner teﬂkilatlar›n›n okullar› vard›r. Bunlar›n tam bir listesini vermek gerçekten güçtür. Nitekim Sultan II.Abdülhamid döneminin 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›Aral›k 2005

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 Adalar›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›ﬂma alt-istasyonlar› kurabilen, köyleri bunlara
ba¤l› olarak teﬂkilatland›ran bir enerjinin,
idealin ve misyonun, tüm yapt›klar›n› ve
okullar yoluyla meydana getirdiklerini bütünüyle ortaya koymak güçtür. ﬁu olay bu teﬂkilat›n yap›s›, -belki korkunçlu¤u da denilebilir- hakk›nda önemli bir ölçüdür: O y›llar, bilindi¤i üzere fakirli¤in, açl›¤›n, sefaletin hü-

Misyonerlik; herhangi bir ça¤ ve zaman dilimiyle s›n›rl› de¤ildir. ﬁu anda da faaliyettedir ve hamle yapmaktad›r

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 köyleri dolaﬂ›lmaktad›r. ‹ﬂe, meﬂhur misyonerlerden, Robert Koleji Müdürü Mr.Gates nezaret etmektedir. Köyün birinde kap›da-eﬂikte,
aç ve ihtiyar bir Müslüman kad›n oturmaktad›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 misin?" sorusunu sorunca Kad›n, "Allah biliyor,
biz ihtiyaç içindeyiz, fakat dinimi de¤iﬂtirmeyece¤im" diyerek diyalogu keser (Gates,
1940, p.82).
ÇERÇEVE

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 dereceden okullar›n merkezî rol oynayanlar› yan›nda ikinci, üçüncü dereceden, hâttâ kaliteleri
oldukça kötü olanlar› da vard›r. Bunlara kilise, yetimhane ve benzeri kuruluﬂlar› da ekledi¤imizde misyonerlerin oldukça güçlü bir
teﬂkilat ve organizasyona sahip olduklar› ortaya ç›kar. ABD Sefiri H.S.S. COX'un verdi¤i
bilgilere göre 1917'lere gelindi¤inde Amerikan Misyonerleri 27 bin gündüzlü, 35 bin yat›l› ö¤renci yan›nda 101 kilise, 12 bin muhabir, 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 vermek, makalenin amac›n›, s›n›rlar›n› aﬂar. Bu
yüzden çok önemli okullar›n sadece isimleri
verilmekle yetinilecektir.
Amerikan Misyonu'nun en önemli okulu Robert College'dir. Kolej hakk›nda tafsilatl› bir
inceleme N.Tozlu'nun "Kültür ve E¤itim Tarihimizde Yabanc› Okullar" adl› eserinde
mevcuttur. Oradan sadece “Say›lar›n Dili”
baﬂl›¤› alt›nda yap›lan incelemeyi k›saca aktararak 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, Bulgar’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›klar›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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Misyonerler için az›nl›klar öncelikli hedefi teﬂkil eder. Ayr›l›kç› gruplar seçilir ve ﬂuurland›r›l›r.

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 hizmetinde olmuﬂ, bu yolda her türlü f›rsat›, hatta
mesle¤i dahi bir araç olarak kullanmaktan
çekinmemiﬂlerdir. Meselâ bir k›s›m kolej mezunu Bulgar, Rus ordusuna subay olarak sokulmuﬂlard›r. Kald› ki Bulgaristan’a devlet
baﬂkan› bile bu kurum mezunlar›ndan seçilmiﬂtir. 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 buralarda güçlü, merkezi okullar›n kuruluﬂuna
gidilir. Bu anlamda ‹zmir’de, Milletleraras› ‹zmir Koleji, Harput, Elaz›¤ yöresinde F›rat(Euphrates) Koleji, Merzifon’da Anadolu
Koleji, Tarsus’ta Saint Paul Enstitüsü, Konya’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› devletlere ba¤l› misyonerlerin ‹mparatorluk’ta birçok 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 kurum say›s› 306’d›r (Polvan,1952, s.125). ‹talyan, Avusturya hâttâ Gürcü rahiplerinin bile
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‹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 getirecek 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, sadakati 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 bundan 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 (BOARD) daima destek görür, iyi bir hayat sürmeleri için gereken ﬂartlar haz›rlan›r. Ço¤u
önemli misyonerlerin aileleri dindar H›ristiyan 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. Bulunduklar› ülkenin devlet adamlar›n›n gizli
s›rlar›na aﬂina olanlar› da vard› (Tozlu, 1991,
ÇERÇEVE

ss.151-157). Elias Riggs (1810-1901), 69 y›l
misyonerli¤e hizmet etmiﬂtir. Bu uzun hizmetin 50 y›l› ‹stanbul'da geçmiﬂtir (Kocabaﬂo¤lu, 1989, s.43). Tüm bunlar belli ki önemli bir parasal güce de dayan›r. Bu güç, çeﬂitli
kaynaklardan gelir. Dolayl› yollarla misyonerlerin ba¤l› olduklar› devletlerden, merkezî
misyoner teﬂkilat›ndan, idealist-hay›rsever
H›ristiyan zenginlerden, yerli H›ristiyan az›nl›klardan, H›ristiyanl›¤› yaymak, geliﬂtirmek
üzere kurulan cemiyetlerden, vs. bu tür hizmetler için sürekli paralar toplan›r ve misyonlara ulaﬂt›r›l›r.

Devlet Cephesi
Bütün bunlar karﬂ›s›nda ‹mparatorluk'ta yap›lanlara da göz atmal›y›z. Misyoner faaliyetleri ifade edildi¤i üzere çok boyutludur: Dinî,
ekonomik, siyasî, kültürel ve askerî boyutun
yan›nda, bunlar ayn› zamanda bilimsel ve tefekkurî boyutlar› da ihmal etmezler. Tüm bu
aç›lardan bak›ld›¤›nda ‹mparatorluk bu oluﬂuma ayn› mahiyette cevap verecek durumda 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 edilemez. Bu dönemde bunlar›n yap›p-ettikleri,
amaçlar›, çal›ﬂma ﬂekilleri hakk›nda genel bir
bilgisizlik hâkimdir. Hareket mayalan›p, dalbudak sald›ktan sonra kendinî müdafaa etme yollar›n› güçlendirir. Bu dönemde devlet
18. yüzy›la girmiﬂ, güç dengeleri de¤iﬂmiﬂtir.
Avrupa’da art›k Osmanl›'n›n paylaﬂ›lma planlar› yap›lmaktad›r. Her güçlü Bat›l› ülke bir
az›nl›¤a sar›l›r, böylece ‹mparatorlukta bir temel oluﬂturur. ‹mparatorlukta yap›lacak reformlar›n as›l amac› da budur. Hem bir az›nl›k H›ristiyan devlet ç›karma, hem de bunlar›
kullanarak ç›kar sa¤lama. "London Times gazetesi editörlü¤ünce misyoner T.C. Trowbridge'e gönderilen mektup (17 Ocak 1870)
bu tutumun tipik bir örne¤idir: Küçük Asya
ve Suriye H›ristiyan Devletlerin vesayeti alt›nda, fiili yönetim olmasa bile, gerçek denetimi, ﬂimdi bu ülkeleri kötü yönetenlerin elinAral›k 2005
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den almadan, hiçbir zaman ›slâh edilemez"(Kocabaﬂo¤lu, 1989, s.119). Bugün bu
bölgelerin iﬂgali, kaynat›l›ﬂ› bu tarihî arkaplan
bilinince daha bir ayd›nl›¤a kavuﬂmuﬂ olmaktad›r.

lendirir. Rapor dikkatli ve kavray›c›d›r. Tedbirler bahsi de önemlidir. Benzer bir teﬂebbüste Balkanlar'da, Tuna Valili¤i'ne gönderilen 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 dönemde Sultan, ayr›ca Mekatib-i Ecnebiye ve Gayri Müslime Müfettiﬂli¤i (1886'da) ihdas ederek, 1869 tarihli Nizamnameyle getirilen hususlar› da uygulama alan›na intikal ettirir. Bütün bunlara ﬂahit olan düﬂman cephe, ona
bin türlü iftira atar, emellerine ulaﬂmak için
onu bertaraf etmenin yollar›n› haz›rlar. Padiﬂah 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 kulland›¤›n› Washburn itiraf eder (Washburn,1909, p.XXIII). Bu yüzden bu engel ortadan kald›r›lmal›d›r. Amerikan misyonu ve

layan, elverdikçe misyonerlikle bir k›sm› uygulanan düﬂünsel boyut devam etmektedir.
Baﬂka ﬂartlarda, metot ve anlay›ﬂlarda,bu ideal yeni stratejilerle kesin sonuç elde edilinceye kadar sürdürülecektir.

Sürekli gaileler, iç yetersizlikler zaten devleDevlet, H›ristiyan dinine dahil farkl› mezheptin tüm bu hareketleri tetkik ve kontrolünü
lerin çevrimini yasaklam›ﬂt›. Bu hengâmede
de güçleﬂtirir. ‹mparatorluk iç çekiﬂmelerle
buna mâni olunamad›. Memurlar su-i istimal
de güçsüz düﬂürülmüﬂtür. Fransa, Sultan
ettiler, rüﬂvet yediler, iﬂlere özen göstermeAziz'in ilk on y›l›nda Ali ve Fuat Paﬂalar'la etdiler. Bu da karﬂ› cepheye önemli avantajlar
kilerini en yüksek seviyeye ç›kar›r. Rusya, ‹nsa¤lad›. Patrikhane bu konuda da önemli rolgiltere bu durumdan ﬂüphelenir. Sürekli çeler oynar. Papazlar hep isyan, kargaﬂa ve
kiﬂir, ve ‹mparatorluktan ilerde en büyük paoyun içinde olurlar. Bir yandan da sureti haky› koparma hevesiyle savaﬂ›rlar. Genç Türktan görünürler. Din gibi kutsal bir de¤erin arler'le ‹ngiliz Elçisi S.H.Elliot, özellikle bunlakas›nda gayr-i insanî ve ahlâkî bir faaliyet içinr›n lideri Mithat Paﬂa'yla anlaﬂ›r. Washburn,
de olurlar. Bunu fazla detayland›rmayaca"Onu önemli bir suikastç› yapan S.H.Elli¤›m. ‹ki örnekle yetinece¤im. ‹lki, meﬂhur
ot'tur" der. Bunlar (Genç Türkler) 1.Dünya
Rum Patri¤i Üçüncü Yoachim'in Figaro GazeSavaﬂ› s›ras›nda da Enver Paﬂa vas›tas›yla Altesi'ne verdi¤i bir beyanat›n özeti, di¤eri de
manlar'›n etki ve kontrolündedirMakarios'un bir de¤erlendirmesiler. Paﬂa ve ekibi fikri derinlikten
dir. Yoachim, özetle kendisinin, ›ryoksundur. Halihaz›r durumu ve
k›n›n sadece esir bir koyun sürüsü
gelece¤i hesap edemezler. Sultan
oldu¤unu, her an yabanc› bir güAbdülaziz’in öldürülmesi sonras›ncün karakuﬂî ahkâm›na tâbi buda 1894'te Ermeni ayaklanmalar›
lundu¤unu, seleflerinin neler çekgündeme gelir. 1889, 1896 ve
ti¤ini, ama ümitsiz olmad›¤›n›, ni1897'lerde Yunanl›lar'›n Girit ‹shayette H›ristiyanl›¤›n bu emri vayanlar› baﬂlat›l›r. Bu s›ralarda tüm
kilere galebe çalaca¤›n›, bunu ölBalkanlar ateﬂe verilir. M›s›r, ‹ngimeden görürse bahtiyar olaca¤›n›
AB’ye uyum yasalar›na dayarak çok farkl› yap›lanlizlerce bir oldu-bittiye getirilip iﬂ- Misyonerlerin,
önemle vurgular (K›rﬂehirlio¤lu,
malara ve faaliyetlere giriﬂecekleri aç›kt›r.
gal edilir. Böyle bir ortamda mis1989, ss.80-81). Makarios,
yonerlerle u¤raﬂmak sadet d›ﬂ›d›r. Ne var ki Bat› böyle düﬂünür (Earle, 1929, p.402). 1951'lerde ayn› amaçta olduklar›n› ifade
hadiselerin devleti böyle bir badireye sürük- Genç Türkler, yabanc›lar›n propagandalar›na eder. O, "belki malumunuzdur. 1821'de Yuleyece¤i düﬂünülmeliydi. Bu hengâmede kanar, Sultan'›n düﬂürülmesinde en etkili ro- nan ‹htilali'ne de kilise önderlik etmiﬂ, ilk ihiﬂin fark›na varan sadece Sultan Ab- lü oynarlar.
tilal bayra¤›n› papazlar açm›ﬂ ve böylece Yudülhamid'dir. Gerçi Sultan Abdülananistan istikbâlini elde etmiﬂti" (Refik, 1341,
ziz zaman›nda ç›kar›lan 1869 tarih- Padiﬂah'›n düﬂürülüﬂüyle ‹mparatorlu¤un ss.73-77) der. Ayn› rolü papazlar Bulgar ‹htili Maarif-i Umumiye Nizamname- idari felsefesi de de¤iﬂir. Pluralist bir anlay›ﬂ, lali'nde de fazlas›yla oynarlar. Bütün bunlar
si'nde de yabanc› okullara ait ted- ›rkî bir temele çekilir. Böylece ‹mparatorlu- TBMM gizli oturumunda tart›ﬂ›l›r, de¤erlenbirler getirilmiﬂ, ancak bunlar›n ço- ¤un da¤›l›ﬂ› çabuklaﬂt›r›l›r. Osmanl› bilinen dirilir ve zararl› faaliyetler olarak tevsik edilir.
¤u uygulanamam›ﬂt›. ‹lk planda sona ulaﬂ›r. Ama henüz "ﬁark Meselesi" bit- Hâttâ, konuyu de¤erlendiren devrin Maarif
Sultan Abdülhamid 400'ü aﬂan miﬂ de¤ildir. Bu önemli bir safhad›r ve daha Vekili Hamdullah Suphi Bey, "...ika ettikleri
Amerikan okulunu kapat›r. Sürekli da ileriye götürülecektir. Nitekim bugün ya- tesir itibariyle söylüyorum ki, baz› mahzurlabask›lar karﬂ›s›nda merkezî ko- ﬂad›¤›m›z ortam, oluﬂum böyle bir sürecin r› olmasa, bütün Türkiye dahilinde bir tek
numda olan on tanesinin aç›l›ﬂ›na bir halkas›, belki son halkas› olarak görülebi- Ecnebi Mektep b›rakmam. Fakat bu, dahili
izin verir. Maarif Nazar› Zühtü Paﬂa'y› ko- lir. Çünkü nihaî amaca ulaﬂ›lmay›nca, baﬂlat›- oldu¤u kadar haricidir de"(TBMM Gizli Celse
nuya ait etrafl› bir rapor haz›rlamakla görev- lan süreç bitmez. Bu yüzden ›slahatlarla baﬂ- Zab›tlar›, 1985, s.170) der.
Aral›k 2005
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Misyoner çal›ﬂmalar›, tarih boyunca, “Kral - Papa ve Tüccar” birlikteli¤ine dayal› olarak sürmüﬂtür.

Devlet, din perdesi alt›nda oynanan böyle etkili, yayg›n ve güçlü bir faaliyetle de karﬂ› karﬂ›yad›r. Buna mani olacak karﬂ› bir faaliyet ve
projeden yoksundur. Bu yüzden K.Karabekir
Paﬂa, bir incelemesinde "Misyoner teﬂkilat›n›n iç yüzünü bilmeyen müstemleke halk›n›n esaretten kurtulmas› bir yana, bu teﬂkilata karﬂ› kay›ts›z kalan müstakil milletlerin bile atisi tehdit alt›ndad›r." (Karabekir,1930, s.10) de¤erlendirmesini yapar. ‹lk
zamanlarda tüm yabanc›lara, bunlar›n faaliyetlerine olumlu bakan ‹ttihatç›lar, nihayet
iﬂin fark›na var›nca Mekâtib-i Hususiye Talimatnamesi (20 A¤ustos 1330)'yle bunlara bir
düzen getirmek isterler. Tüm bu ve benzeri
tedbirler, yabanc›lar›n, misyonerlerin faaliyetleri 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. ‹mparatorluk parçalan›r. Yeni Türkiye Cumhuriyeti
kurulur. Cumhuriyetin felsefesi daha Bat›c›
olmas›na, bunlar› Bat›l› müttefikler olarak kabul etmesine ra¤men, y›k›c› faaliyetler devam eder. Bu faaliyetler, ﬂekil, metot ve anlay›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, faaliyettedir. Olmaktad›r ve hamle yapmaktad›r.
Misyonerlik güçlü devletlere dayan›r. Önemli bir iktisadi arkaplan› vard›r. Merkezi ve yerel 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 geldikçe çok farkl› metot ve anlay›ﬂlar› da kullan›rlar. Sözgelimi, radyo yay›nlar›, tv programlar›, yay›n faaliyetleri, yard›mlar, kurumsallaﬂma -okullardan kiliselere, ev okullar›na kadar- her türlü yolla çal›ﬂmalar›n› sürdürürler.
Hedef ülkelerin iç s›k›nt›lar›n› ve problemlerini pek güzel kullan›rlar. Bugünlerde ülkemizde Kürt kardeﬂlerimizi bu anlamda yeni
bir din ve tarihe sahip k›lma gibi abes bir
usülle çalmaya, çevrime u¤ratmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu aç›dan AB’ye uyum yasalar›na dayanarak, yeni okullar aç›p, tv kanallar›na kadar çok farkl› yap›lanmalara ve faaliyetlere girecekleri aç›kt›r.
Bütün bu çal›ﬂmalar›nda tarih boyunca ‘KralPapa ve Tüccar’ birlikteli¤i gibi güçlü bir zemine dayanm›ﬂlard›r. Bugün de ayn› üçgen
icrai faaliyettedir. Gençler hedefteki kitledir.
En fazla istifade ettikleri husus, mânevî boﬂluktur. 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, ülkede ç›kar›lan bir tak›m kar›ﬂ›kl›klar›n, çat›ﬂmalar›n sebepsiz olmad›¤›d›r. Bu yüzden bütün 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›klarla bu f›rsatlar yarat›l›p kullan›l›r.
Tarihinde bütün bu oyunlara gelmiﬂ bir millet olarak, misyonerli¤i art›k iyi tan›mam›z,
ona göre techizatlanm›ﬂ olmam›z gerekir. Bu
konuda polisiye tedbirlerin baﬂar›l› olamayaca¤›n› düﬂünüyorum. Karﬂ› tedbirler tefek-

küre dayanmal›, mânevî donan›ml› ekip ve
kuruluﬂlarla yürütülmelidir. Tarihimizde Güney Afrika’ya gönderilen Ebu Bekir Efendi*’nin çal›ﬂmalar› ve 1929’da Türk Gazetecilerinin Misyonerleri Kovma Cemiyeti ad›yla
kurduklar› cemiyet hariç, bu tür faaliyetleri
karﬂ›layacak, hamle yapacak bir teﬂkilat kurmuﬂ de¤iliz. Bu tür teﬂkilatlanmaya gidilmedi¤i ve bu tür kuruluﬂlar geliﬂtirilmedi¤i için,
bugün sözkonusu alan alabildi¤ine boﬂtur.
Boﬂluk pek tabi misyonerlerce doldurulmaktad›r. Ancak ﬂunu ifade etmeliyim ki, zengin
alt›n madenlerine sahip olarak bilinen Güney Afrika, bilindi¤i gibi sömürücü ülkelerce
talan edilmiﬂtir. Bu olguda misyonerlerin rolü büyüktür. ﬁu hadise ve benzerleri, bunlar›n sadece din yay›c› olmad›klar›n› di¤er ülkelerin yeralt› ve yerüstü zenginlikleriyle yak›ndan ilgilendiklerini aç›kça göstermektedir. 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›rlayal›m: Bu teﬂkilat›n iç yüzünü bilmeyen ülkelerin; esaret alt›ndaysa
kurtulmalar›n›n mümkün olmad›¤›n›, hürse geleceklerinin tehdit alt›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 ideali taﬂ›yan ülkemiz için bunlar görmezlikten
gelinemez. Hassasiyetle üzerinde durulan bu
de¤erler bar›ﬂ, birlik, eﬂitlik, özgürlük, dayan›ﬂma, ekonomik ve sosyal güvenlik gereksinmelerinin karﬂ›lanmas› ve temel haklar gibi genel / temel de¤erlerdir. Bunlar, Avrupa’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;

* Konuyla ilgili geniﬂ malumat N.TOZLU’nun Kültür ve E¤itim Tarihimizde Yabanc› Okullar, (Akça¤ Yay., Ank. 1991) adl› eserine (özellikle ss.149-239) bak›labilir.
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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 ispat eti¤i,
• Ekonomik sistemin korunmas› ve
• Kiﬂisel sorumluluktur.
Avrupa Birli¤i ve BM belgelerinde de yer alan
bu temel de¤erlerin yan›nda oluﬂturulmak istenen 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 burada yer alaca¤›z. Öyleyse bu ilkeler çerçevesinde 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 çerçevesinde arkaplana itilip, ortadan kald›r›lmaya
çal›ﬂ›l›yorsa, bunun bir hesab› yap›lmal›d›r.
Gerçekten H›ristiyanl›k, ona dayal› misyonerlik Avrupa kimli¤ini veren, bilincini oluﬂturan,
ahlâkili¤ini kazand›ran önemli de¤erlerden biridir. Ve bu de¤er AB yasalar›nca meﬂrudur.
Okullara, kurumlara, teﬂkilatlara ve güce sahiptir. Haliyle her türlü faaliyeti hiçbir engelle karﬂ›laﬂmadan icra edilebilmektedir. Bu bir idealdir, inançt›r. Ferdi aç›dan insanî bir hakt›r. Temel özgürlükler aç›s›ndan masundur. Eylemi
görünürde ﬂiddete dayal› de¤ildir. Bir dayan›ﬂma 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 giran gelebilecek yeni de¤erlerin oluﬂturulmas›
da muhtemeldir. ﬁartlara, geliﬂmelere göre
bunlara da vücut verilecektir.
Bu tahlil, böyle bir dünyadan kaçmay›, d›ﬂlanmay› de¤il ﬂuurlu bir yap›lanmay› hedefliyor.
Boﬂluklar›, karadelikleri gündeme getirmeyi
Aral›k 2005

önceliyor. ‹çine girilen ve yasal olarak ta girilecek olan dünyan›n donan›m›yla, dinamiklerine dikkat çekiyor. Öyleyse bu dünyan›n önemli bir silah› olarak misyonerlik
ﬂu de¤erlendirmeler çerçevesinde yeniden
düﬂünülmeli, tarihte karﬂ›laﬂt›¤›m›z oyunlara tekrar gelmemek için, bizi güçsüz düﬂüren zaaflar›m›z giderilmelidir. Bu ba¤lamda
birliktelik mutlaka sa¤lanmal›d›r. Halk-devlet birli¤i perçinlenmeli, hiçbir toplumsal
birim, grup d›ﬂlanmamal›d›r. Yabanc›lar›n
kaﬂ›yacaklar› tehlikeli yaralar, alanlar, problemler sa¤alt›lmal›d›r. Rüﬂvetin, su-i istimallerin, adaletsizli¤in, vs. önü kapat›lmal›, insan haklar›na, insanileﬂmeye, özgürleﬂmeye ait problemler ortadan kald›r›lmal›d›r.
Devlet çark› bütün bunlar›n sorumlulu¤unu duyan insanlarca çevrilmelidir. ﬁu halde

herﬂeyden önce misyonerli¤in bütün yap›lan›m›n› bilen, hamlelerini karﬂ›layabilecek
donan›ml›, kurumsal karﬂ› teﬂkilatlara vücut verilmelidir. Bu, hem kendi varl›¤›m›z›,
kimli¤imizi var k›lman›n hem de Bat›l›, Avrupal›, Amerikal›, vs. insana birﬂeyler demenin, vermenin yoludur. Çünkü siz bu yolla
Mevlanalarla, Yunuslarla, Hac› Bektaﬂlarla
gidiyorsunuz. Gerçek bar›ﬂ›, birlikteli¤i, huzuru, sevgiyi, adaleti, özgürlü¤ü götürüyorsunuz. Ça¤›, insan› yenilemenin idealini ve
cehdini taﬂ›yorsunuz.
Buna kim hay›r diyebilir. Öyleyse bizler bu
sorumlulu¤un gere¤ini yerine getirmek zorunday›z. ﬁunu unutmamal›y›z: Zaman›
geçtikten sonra al›nacak tedbir ve baﬂvurulacak çarelerin hiçbir de¤eri, önemi yoktur.
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Niyet Hay›r Olunca
Âkibet Bereketli Oldu
‹srafil KURALAY

Dünya çap›nda kapitalizmin öncülü¤ünü yapan ﬂirketler bile, son zamanlarda bir pazarlama tekni¤i olarak amaçlar›n›n sadece para
kazanmak olmad›¤›n› belirtmeye ve ‘Sosyal
sorumluluk’ ad› alt›nda sosyal geliﬂmeye yönelik aç›l›mlar yapmaya baﬂlad›lar. Bu kapitalist takti¤in henüz uygulamaya konmad›¤›
1970’li y›llarda Tortum’da çiftçilik yapan baba, o¤lu ‹srafil Kuralay’›, ‘Millete ve memlekete faydal› olmas›’ temennisiyle Erzurum’a
gönderdi. Ortaokul ve liseyi yat›l› olarak Erzurum’da okuyan ‹srafil Kuralay, Ankara Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesini bitirdikten sonra iﬂ hayat›na at›ld›. Babas›n›n tavsiyesini, ‘Allah’›n r›zas›, kulun faydas›’ ﬂeklinde yorumlayarak yapaca¤› her iﬂte temel düstur edindi.
Kader plan›nda yolunun kesiﬂti¤i Kemal Çiftçi, Ümit ﬁimﬂek ve Bilal Ar›o¤lu’nun da ayn›
hay›rl› niyete sahip oldu¤unu görünce, birlikte hiç bilmedi¤i reklamc›l›k iﬂine girdi. Tevekkül inanc›yla iﬂin gere¤ini yaparak çal›ﬂt›lar, çabalad›lar. Niyet hay›r olunca ve tevekkül inanc›yla çal›ﬂ›nca, do¤al olarak âkibet de
hay›r oldu, bereket getirdi. Beﬂiktaﬂ’ta küçük
bir odada baﬂlayan Yedirenk ‹letiﬂim, reklamc›l›k sektöründe iddial› bir konuma geldi. Bununla birlikte Yedirenk Film Yap›m
olarak bir de o¤ul verdi. 3 yeni ortak daha
alarak geçen y›l Beyo¤lu’nda kurduklar› Bilim Sanat Felsefe (BSF) Akademisi ile ﬂimdi
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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.
de ideallerini gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Yedirenk ve BSF Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹srafil Kuralay’la hay›rl› niyetlerinin nas›l berekete dönüﬂtü¤ünü konuﬂtuk.
Öncelikle ‹srafil Kuralay’›
tan›yabilir miyiz?
1965 y›l›nda Erzurum’a ba¤l› Tortum’un Dikmen Köyü’nde do¤dum. Çiftçi bir baban›n
üç çocu¤undan ortancas›y›m. ‹lkokulu köyümde okurken önüme kat›lan 100 kuzuyu
güderek ekonomik anlamda hayata dahil oldum. Köyümüzde ortaö¤retim kurumlar› olmad›¤›ndan, babam, okuyup millete ve
memlekete faydal› olmam için Erzurum’a
gönderdi. Benimle birlikte 30’a yak›n köylümüzle birlikte yat›l› okula kay›t yapt›rd›k. Ancak bunlardan pek az› okulu zaman›nda bitirebildi. Devlet bize iyi bir imkân sunmuﬂtu.
‹mam Hatip’te hocalar›m›z da iﬂinin ehli insanlard›. Ben de bunun gere¤ini yaparak 7
y›l boyunca her dönem taktir alarak okulumu zaman›nda bitirdim. Okulda aktif bir ö¤renciydim. Özellikle münazara gibi sosyal etkinliklerde 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 KüÇERÇEVE

tüphanesi diye üniversite hocalar›n›n geldi¤i
bir kütüphane bulunuyordu. S›k s›k oraya giderek verilen konferanslar› izliyor, büyüklerle 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 idealist bir ruh kazand›rd›. Karasu Kütüphanesi
çevresinde üniversite hocalar› ve üniversitelileri tan›maya çal›ﬂt›m. Art›k kararlar›m› kendim 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 Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Bas›n-Yay›n
Yüksek Okulu’na kay›t yapt›rd›m. Daha sonra okulun ismi ‹letiﬂim Fakültesi olarak de¤iﬂti. Arkadaﬂlar›n da etkisiyle Radyo-TV bölümüne geçtim. ‹stanbul Üniversitesi ‹letiﬂim 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¤rultusundaki insanlarla k›sa sürede tan›ﬂma imkân› elde ettim. Ö¤rencilik s›ras›nda de¤iﬂik
dergi ve gazete ortamlar›nda bulundum.
Okul bitti¤inde iﬂ için Fehmi Koru beye gitAral›k 2005
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“Ben ‹liﬂki Yönetmeniyim”
Gerçek anlamda ticari bir deneyiminiz olmamas›na ra¤men ﬂirket kurup
bir aktör olarak iﬂ hayat›na girmek sizin için zor olmad› m›?
‹lk zamanlar iﬂ nas›l teklif edilir, nas›l yürütür gibi konularda çok zorland›k. Projelerimizi anlatmak için çok kap› çald›k.
1997’de MÜS‹AD’a üye oldum ve iﬂimle ilgili olarak bas›n komisyonunda görev ald›m. Ayn› y›l›n sonunda da yönetim kurulu
üyeli¤ine teklif edildim ve seçildim. Yönetim kurulu üyesi olduktan sonra da Bas›n
Komisyonu Baﬂkanl›¤›n› üstlendim. Bu görevim 2004 sonuna kadar sürdü. 2004-2005
tim. Zaman Gazetesi’nin ilk kuruluﬂ y›llar›na
tekabül eden o dönemde baﬂta istihbarat olmak üzere birçok bölümünde geceli-gündüzlü yo¤un bir tempoda çal›ﬂ›rken TRT
1986’da s›nav aç›nca ben gazeteden ayr›ld›m. S›navlar› kazan›nca Menemen’de kamera e¤itimi verdiler bize. E¤itim sonras›nda
TRT ‹stanbul’da Kamera Asistan› olarak göreve baﬂlad›m. Kameraman olarak görev
yapt›m. Birçok yap›mda görev ald›m. TRT’de
çal›ﬂ›rken 1989’da ticari anlamda baz› teﬂebbüslerimiz oldu. Çünkü içimizdeki yeni ve
farkl› iﬂ yapma iste¤ini bir kamu kurumu
olan TRT çat›s› alt›nda gerçekleﬂtirme imkân› olmuyordu. Mesai saatleri d›ﬂ›ndaki giriﬂimlerimizin 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 diye yine çok ortakl›l›k esas›na dayanan bir
baﬂka ﬂirket daha kurduk. Kendimizce amatör bir altyap› oluﬂturarak Türkiye’de ilk defa, frekans tahsisi için Telsiz Genel Müdürlü¤ü’ne müracaat› biz yapt›k. Telsiz Genel Müdürlü¤ü bize, ‘Böyle bir müracaat ilk defa yap›l›yor, gündemimizde böyle bir ﬂey yok’
aç›klamas›n› yapm›ﬂt›. O zamanlarda Üsküdar’da bir polis memurunun ön ayak oldu¤u
bir giriﬂim, bir de Star TV vard›. Mühendis arkadaﬂlarla gerekli etütleri yapt›k ve biz televizyon altyap›s› için dosyam›z› haz›rlad›k.
Projemiz haz›rd›, ekibimiz vard›, fakat param›z yoktu. Bunun üzerine projemizi hayata
geçirecek kiﬂi ve kurum aray›ﬂ›na yöneldik.
O s›rada televizyon kurma çabas›nda olan kiAral›k 2005

aras›nda da genel baﬂkan yard›mc›l›¤› yapt›m. Hakikaten MÜS‹AD benim için iyi bir
okul oldu. MÜS‹AD’da çevre kazand›m, insan iliﬂkileri, yönetim, toplant› tekni¤i ve
bürokrasi gibi her ﬂeyi ö¤renerek bir fakülte daha bitirmiﬂ oldum. Hep iyi insanlarla
birlikte olmaya çal›ﬂt›m. ‹yi arkadaﬂl›klar
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 olarak 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›-yönetmenlerindendim. Daha sonra özellikle tart›ﬂma programlar›n›n yönetmenli¤i bendeydi. 6-7 program› 5 kiﬂiyle yap›yordum. ‹yi bir ekiptik.
Programlar sayesinde toplumun bütün kesimlerini tan›ma imkân› buldum. 1996’ya kadar süren TGRT’deki çal›ﬂmalar›mda Dr.
Veysel Gani, önümü açm›ﬂt›, kendisine müteﬂekkirim.
Bugünkü anlamda ticari hayat›n›z ne
zaman ve nas›l baﬂlad›?
1996’dan sonra TGRT’deki yay›n politikas›nda 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 kanal› olmas›n› önermiﬂtik, fakat yöneticiler
uygun bulmam›ﬂt›. Bunun üzerine Dini Yay›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 buluﬂarak Yedirenk adl› ﬂirketimizin ilk temellerini
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kurdum. Gelinen noktada, iﬂ yönetmek kadar 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 etmeye çal›ﬂ›yorum.
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 alamay›nca öncelik görüntülü olmak üzere reklamc›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 olarak iﬂleri iki ana gruba ay›rd›k.
BSF ‹le E¤itim iﬂine ne zaman ve
nas›l girdiniz?
Üniversite e¤itimiyle formel e¤itimimi tamamlam›ﬂt›m, ancak yeni ﬂeyler ö¤renme iste¤i her zaman vard› bende. Bu nedenle
TRT’ye baﬂlarken ‹stanbul Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi’ne master e¤itimi için kayd›m›
yapt›rd›m ve Görüntünün Dili ad›yla bir tezle master e¤itimimi tamamlad›m. 1994 y›l›nda TGRT’de çal›ﬂ›rken piyasan›n içinde oldu¤um için ders vermem gündeme geldi. O zamandan beri Reklamc›l›k ve Piyasa Araﬂt›rmas› konusunda hocal›¤›m sürüyor. Hem
içimdeki sürekli ö¤renme iste¤i, hem de hocal›k görevim nedeniyle zaten e¤itimin d›ﬂ›nda kalam›yordum. Öte yandan Yedirenk’teki
ortaklar›mdan Kemal Çiftçi de zaten ö¤retmen kökenli. BSF’deki ortaklar›m›zdan
Ümit ﬁimﬂek yazar ve düﬂünür, yani yazarak
e¤itmeye çal›ﬂan birisi. Vahdettin Iﬂ›k ise e¤itimci. Ticareti, hayat›m›z› idame ettirmek
için yap›yorduk, fakat bir de ideallerimiz var219
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d›. MÜS‹AD’daki görevimiz s›ras›nda da her
zaman ülkemizdeki e¤itim eksikli¤i ve bunun giderilmesi gündemimizde olmuﬂtu, olmaya da devam edecek. Problemin çözümüne kendi çap›m›zda bir çözüm üretme gayesiyle Yedirenk’teki ortaklar›ma baﬂka dostlar›m›z› da dahil ederek Bilim Sanat Felsefe
(BSF) Akademisi’ni kurduk. Herkese kaliteli
e¤itim vermeyi hedefleyen bir e¤itim platformu oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz. Bizde ö¤renci 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 tahammül yetkinliklerini art›rmas› gerekiyor. Bir
de farkl›l›klara riayet etmek gerekiyor. Ortakl›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›kl› olarak zay›f yönleri tamamlayarak daha
güçlü bir bütün oluﬂturmak gerekiyor. Ülkemizde maalesef ortakl›k kültürü zay›f. Fakat bizim bunu geliﬂtirmemiz laz›m. Çünkü
sermaye birikimi çok düﬂük. Onun için küçük 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 faydas› var m›?’ Niyet böyle olup, bir de iﬂin gere¤ini yaparak koﬂturunca Mevla gerisini veriyor. BSF’de de öncelikli amac›m›z para kazanmak de¤il. Ehliyet ve liyakat sahibi insanlar yetiﬂtirmek istiyoruz. Biz bunu yap›nca
zaten di¤eri arkadan geliyor.
220

‹stanbul Üniversitesi’nde iletiﬂim hocal›¤› da yapan ‹srafil
Kuralay, Kas›m 2005
itibariyle ‹mam-Hatip
Liseleri Mezunlar› ve
Mensuplar› Derne¤i’nin (ÖNDER) tan›t›mdan sorumlu genel baﬂkan yard›mc›l›¤› görevini üstlendi.

ﬁimdi de E¤itimi Organize Ediyorlar
BSF, geçti¤imiz sene kap›lar›n› kat›l›mc›lar›na açt›. Ö¤renci yerine kat›l›mc› denmesinin sebebini Yönetim Kurulu Baﬂkan› ‹srafil Kuralay, ﬂöyle aç›klad›, “BSF’de klasik
üniversite e¤itimi yerine master ve doktora 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 geliﬂebilen bir yap›da tasarland›. Bu nedenle
biz, ‘Ö¤renci’ yerine, ‘Kat›l›mc›’ tabirini
kullan›yoruz. Di¤er bir ifadeyle BSF’de e¤itim, üniversitelerimizdeki monolog esasl›
klasik e¤itim yerine karﬂ›l›kl› diyaloga dayal› bir yap›da olacak” dedi.
BSF’de teorik e¤itim yan›nda pratik yapmaya da imkân tan›d›klar›n› anlatan BSF
Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çiftçi, “Teorik e¤itimini tamamlayan kat›l›mc›lar, anlaﬂmal› oldu¤umuz kurumlarda staj yapma
imkân›na sahipler. Bununla birlikte web
sitemizde oluﬂturdu¤umuz insan kaynaklar› bölümü sayesinde onlar›n iﬂ sahibi olmalar›na da katk› bulunuyoruz. ‘‹ﬂe insan,
insana iﬂ’ prensibiyle yap›land›r›lan sitemizde ﬂirketler de ihtiyaç duyduklar› insan
kayna¤›n› temin edebilecekler” diye konuﬂtu. Reklamc›l›¤› bilmemelerine ra¤men baﬂar›l› olduklar›n›, ﬂimdi de ayn› baﬂar›y› e¤itim tekrarlayacaklar›n› belirten
Kemal Çiftçi, bunun gerekçesini ﬂöyle
aç›klad›: “Baﬂlang›çta bizim ticari tecrübemiz yoktu, fakat zaman içinde ö¤rendik ki,
ÇERÇEVE

ticaret bir organizasyondur. ‹yi organize
oldu¤unuz zaman iyi ticaret yapabilirsiniz,
baﬂar›l› olabilirsiniz. Bizim de gazetecilik
ve televizyonculuk iﬂinden gelen bir organizasyon 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 hayata geçiriyoruz. Burada da yapt›¤›m›z sadece bir organizasyon. Özgün tasar›m, rekabette firmalar› ve ülkeleri di¤erlerinden
bir ad›m öne geçirdi¤i için Tasar›m Kültürü konusunda bir program düzenlemek
istiyorduk. Bu konuda Bilgi Üniversitesi
Ö¤retim Görevlisi Ali ﬁimﬂek bize bir öneri 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 ortam 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 250300 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.”
Aral›k 2005
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Sessiz Dinamik:

Kemal Çiftçi
Orta¤› ‹srafil Kuralay onun için, “Öyle sessiz göründü¤üne bakmay›n, çok
kararl›d›r” diyor. Buna örnek olarak
da, TGRT’deki son zamanlar›nda ekibin karars›zl›¤› üzerine Kemal Çiftçi’nin kendisine gelerek, “Arkadaﬂlar,
ne yapacaksak hemen yapal›m. Ben
her türlü giriﬂime var›m” demesini
gösteriyor. Hakikaten, Kemal Çiftçi’nin bu kararl› yönlendirmesi sonucunda ekip toplant›lar› ve istiﬂareleri
s›klaﬂt›rarak sonuç itibariyle ﬂu andaki bütün giriﬂimlerin baﬂlang›c› olan
Yedirenk’in temeli at›lm›ﬂ oluyor. Kemal 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 mümkün. Zaten kendisi de, hikayesini anlat›rken s›k s›k, ‘Sadece ö¤renci olarak kalamazd›m veya sadece ö¤retmen olarak duramazd›m’ gibi cümleler kurarak, her ne iﬂ yap›yorsa sadece onunla yetinmeyip, paralel ﬂekilde
mutlaka baﬂka iﬂlerle de meﬂgul oldu¤unu vurguluyor. Bundaki hareket
noktas›n›n da, ‘‹ki günü eﬂit geçen ziyandad›r’ hadis-i ﬂerifi oldu¤unu söylüyor. Bununla ilgili bir an›s›n› anlat›yor. ‹ﬂlerinin çok yo¤un oldu¤u dönemde bir yay›nevi, 3 ciltlik bir eseri
tercüme etmesini teklif etmiﬂ. Aylardan ramazanm›ﬂ. Ramazan boyunca
sahurdan sonra sabah namaz›n› beklerken geçen k›sa süreyi de¤erlendirerek eserin bir cildini tercüme etmeyi baﬂarm›ﬂ. Boﬂ vakitlerini de¤erlendirerek ﬂimdiye kadar 3’ü telif, 5’i
tercüme olmak üzere toplam 8 esere
imzas›n› atm›ﬂ. ‹nsan ve Kainat dergiAral›k 2005

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 istedik;
Kemal Çiftçi kimdir?
1957 Kars Göle do¤umluyum. ‹lkokulu köyümüzde okudum. Ortaokul ve
liseyi ‹srafil bey gibi Erzurum’da okudum. 4 erkek 3 k›z kardeﬂim var. Babam çiftçiydi. Erzurum Lisesi’nde ö¤retmen kadromuz çok nitelikliydi.
Nitekim o dönem mezunu olanlar›n
hepsi dershaneye gitmeden üniversiteyi kazanm›ﬂt›.
1975’te ODTÜ E¤itim Fakültesi’ne
girdim ve haz›rl›k s›n›f› okudum.
Anarﬂi yüzünden b›rakmak durumunda kal›nca daha sonra tekrar s›nava
girdim ve yine ilk tercihim olan ‹stanbul Üniversitesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat› bölümünü kazand›m. ‹stanbul’a
geliﬂimin iki sebebi vard›;
1- Anarﬂiden uzak daha huzurlu bir
yer olmas›,
2- ‹stanbul’da çal›ﬂma imkân› olur diye. 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›rlad›¤›m dokümanlar› teksir makinesi
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Kemal Çiftçi

ile ço¤alt›yordum. Ondan sonra gazetelere ilan vererek abone kaydediyor
ve o ço¤altt›¤›m metinleri onlara
göndererek ‹ngilizce ö¤retmeye çal›ﬂ›yordum. Tahsilatlar› da posta çekiyle yap›yordum. Bu benim ilk ticari giriﬂimdir.

Sadece Bir ﬁeyle Yetinmiyor
‹ﬂ hayat›na nas›l girdiniz?
Ziraat Bankas›’nda k›sa süreli bir bankac›l›k deneyimim oldu. Burada daha
çok kambiyo ve yurt d›ﬂ› muhabir
banka iﬂlemlerini yürüttüm. Askerli¤imi ö¤retmen olarak yapt›m. Muvazzaf Subay olarak askerde kalmam› istediler, fakat askerlik mesle¤inin bana göre olmad›¤›n› görünce, kabul
etmedim. Askerlik sonras› özel bir lisede ‹ngilizce ö¤retmenli¤ine baﬂlad›m. Ö¤retmenlik yap›yordum, fakat
nas›l ki ö¤rencilik dönemimde sadece ö¤renci olmad›ysam, orada da “sadece 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›221
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¤›m da çeviri ve yaz› münasebetiyle
olmuﬂtu. Gündüzleri çeviri yap›yor,
akﬂamlar› da ‹ngilizce dersi veriyordum. Tam gün dergide çal›ﬂmam yönünde cazip bir teklif al›nca, ö¤retmenlikten istifa ederek önce mütercim olarak derginin kadrosuna geçtim. 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› fakültedeki dersimi iptal etmek durumunda kald›m. E¤itim iﬂini b›rakm›ﬂt›m, ancak sadece dergici olarak da
kalmay›p gazeteye röportajlar da yap›yordum. TGRT’nin kuruldu¤u dönemde 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› durdurulSosyoloji konusunda e¤itim formasyonu
bulunan Vahdettin Iﬂ›k, BSF’nin 7 orta¤›ndan biri. Kurucu Müdür olarak kurumu yöneten Iﬂ›k, e¤itim kadrosunda
hem akademik camiadan, hem de iﬂin
prati¤inden gelen uzmanlara yer verdiklerini belirterek ﬂöyle devam etti, “2-3 ay222

du. Böylelikle 1996’da baﬂlayan ‹nsan
ve Kainat dergisi serüvenim, 1993 y›l›nda sona erdi. 1993’ten 1996’ya kadar da TGRT’de Bilim-Magazin baﬂta
olmak üzere baz› belgesel programlar yapt›m. Ondan sonra da zaten arkadaﬂlarla birlikte TGRT’den ayr›larak Yedirenk ‹letiﬂim’i kurduk.
ﬁu anda da sadece bir giriﬂimci
olarak m› hayat›n›z› sürdürüyorsunuz?
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 giriﬂim. Çünkü burada hem insanlara
e¤itim veriyoruz, hem de onlara iﬂ
bulmaya çal›ﬂ›yoruz. Dolay›s›yla ticaret 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 gibi 24 saatinizi dolduracak her ﬂey yapabilirsiniz. Bununla birlikte de¤iﬂik
konferans ve panellere iﬂtirak ediyorum, farkl› yay›nlara yaz›lar yaz›yorum.

l›k h›zland›r›lm›ﬂ k›sa programlar›m›z oldu¤u gibi 2 veya 4 y›la kadar ç›kan hem
teorik, hem de pratik a¤›rl›kl› e¤itimlerimiz de var. Bu arada bu standart e¤itimler yan›nda kurumlar›n talep etmesi halinde iste¤e özel kurum içi e¤itimler de
organize edebiliyoruz.”
ÇERÇEVE
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Baﬂar›n›n iki temel anahtar›:

‘Ehliyet ve Emniyet’
Nurullah Öztürk

Emekli din görevlisi bir baban›n 5 çocu¤undan en büyü¤ü olan Nurullah Öztürk, 1966 y›l›nda Sinop’ta do¤du. ‹lkokul ile lise döneminde futbola olan merak› yüzünden uzun süre meﬂin yuvarla¤›n peﬂinden koﬂtu. Futboldaki kazanma
arzusu ve h›rs›, çeﬂitli sakatl›klar geçirmesine sebep olduysa da, futbola olan ilgisi de¤iﬂmedi.
Ö¤rencilik y›llar›nda çeﬂitli tak›mlarda
futbol oynayan Nurullah Öztürk, Trabzonspor’un efsane oldu¤u y›llarda yetkililerin dikkatini çekip transfer teklifi alsa
da, babas›n›n okulun yolunu göstermesi
nedeniyle, Ankara’n›n yolunu tuttu. K›zg›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›. Takip eden dönemde futbol sevdas›, kitaplar 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 gözlemledi ve futbol tekni¤ini iﬂ yaﬂam›na denedi. MASEL Holding’de baﬂlayan serüven,
bir süre sonra ABD markas› bir bilgisayar
firmas›n›n sat›ﬂ müdürlü¤ünü üstlenmesiyle askerli¤e kadar devam etti.
Aral›k 2005

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›.

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 dönemde askerden dönen Nurullah Öztürk,
tavsiye üzerine Metro’ya girerek perakendeye ilk ad›m›n› att›. Ankara Metro’nun kuruluﬂ çal›ﬂmalar›nda bulunan
Nurullah Öztürk, bu s›rada yap›lan yo¤un e¤itimler ve bizzat uygulama sayesinde yüksek lisans›n› perakende de
yapm›ﬂ oldu.
Ard›ndan Be¤endik’ten gelen teklif üzerine 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 organizasyonunda görev ald›. K›sa sürede orta ve üst
kademe yönetime kadar yükseldi.
Uluslararas› deneyime sahip Carrefour’da bir çok baﬂar›n›n alt›na imza att›.
Bu süre zarf›nda bir çok yurtiçi ve yurtd›ﬂ› seminer, e¤itim ve konferansa kat›ld›. Yedi y›l› aﬂk›n bir süre kald›¤› bu ﬂirkette kendi deyimiyle doktoras›n› tamamlam›ﬂ oldu. 2000 y›l›nda ANAR taraf›ndan gelen Y‹MPAﬁ Ma¤azalar›n›n yeniden yap›lanma ve kurumsallaﬂma çal›ﬂmalar›n› yürütme teklifini, biraz da
ÇERÇEVE

toplumsal sorumluluk ad›na kabul etti.
Baﬂar›l› bir ekip çal›ﬂmas› örne¤i göstererek, 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 amac›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› sonuçlar ald›¤›n› belirten Nurullah Öztürk,
kariyerinde zirveye ç›kma s›rr›n›, ‘Ehliyet ve Emniyet’ olarak özetliyor. Nurullah Öztürk’le detaylar› konuﬂtuk;
E¤itim Bilimleri Fakültesi’ni bitirdikten sonra, neden sat›ﬂ, pazarlama iﬂine girdiniz?
Kiﬂinin sevdi¤i, ilgi duydu¤u bir alanda
baﬂar›l› olma ﬂans› daha yüksek. Bireyi ilgi ve yetene¤inin olmad›¤› bir alana yönlendirirseniz; ya köreltirsiniz, ya da o kiﬂi 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
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‹ﬂin Özü :
Ehliyet ve Emniyet

Baﬂar›l› bir iﬂ tak›m›nda bulunmas› 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 gücüdür. Bu o kadar önemli ki, ‘ﬁu birime daha iyi birisi atanmal›, di¤erine ise
idare edecek birisi olmal›’ dememelisiniz. 1974 y›l›nda düﬂen THY uça¤›n›n
düﬂüﬂ sebebinin, yer görevlisinin uça¤›n kaps›n› iyi kapatmamas› oldu¤u belirtilmiﬂti. 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 tamam›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 kemiren yüzlerce sorunla baﬂ baﬂa b›rakt› bizi. Onbinlerce ürünü fiziksel olarak
takip etmeniz ancak teknoloji sayesinde mümkün. Kurumunun büyüklü¤ü
ve büyüme kapasitesine uygun bir teknolojik alt yap›ya sahip de¤ilseniz çuvallaman›za az kalm›ﬂ demektir.
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vard›. Devletin dura¤an ve statükocu anlay›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 gündüz birbirine kar›ﬂt›. Bilmedi¤im iﬂlerde
bile, kendime olan güvenim nedeniyle
fazla s›k›nt› yaﬂamad›m.Ancak özgüvenimin temelinde futbol tecrübem oldu¤unu söyleyebilirim.
Futbolun tekniklerini iﬂ hayat›na
uyarl›yor musunuz?
Futbol dünyas› ile iﬂ dünyas› o kadar birbirine benziyor ve o kadar iç içe ki, . . .
Öncelikle her ikisi de tak›m oyunu. Rakiplere ve yar›ﬂt›¤›n›z lig klasman›na göre tak›m›n›z›n niteli¤i baﬂar›n›z›n kalitesini ortaya 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 ekibe sahip olan, do¤ru stratejiler bulmak ve
uygulamak zorunlulu¤u var.
CarrefourSA sonras›nda yap›lanma sürecine girmek isteyen ﬂirketlere sordu¤um soru ﬂu; -Hangi ligde olmak, oynamak 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 istiyorsan›z, bu kurallara uymak zorundas›n›z. Uymazsan›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 yazmaya kalk›yor. Kendi kurallar›na göre oynamak istiyor. Art›k dünyada kurallar› ulusÇERÇEVE

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 geçiﬂi 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. Ülkemizin 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 yeniden yorumlamak istiyorum. Kendimi ve
toplumu 1.000 – 1.500 y›ll›k bir bilgi ve
kültür birikiminin insan› olarak görüyorum. Ancak bu kültür hazinelerinin kuﬂaklara aktar›lamad›¤› ve bunun fark›nda olmadan koca bir ömrü oldukça s›¤
yaﬂad›¤›m›z› düﬂünüyorum. Sanki birileri bizden bir ﬂeyleri sakl›yor ya da bizi aldatmaya çal›ﬂ›yor.
Kemal TAH‹R’in Amerikal› film yönetmenine sordu¤u, ‘Bu kadar filmi nas›l
yap›yorsunuz’ sualine, ‘Bizim 200 – 250
y›ll›k tarihimizin içinden’ cevab›na Kemal 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 yabanc›larla konuﬂmam›zda bizleri Osmanl› ve devam› olarak tan›ml›yorlar.
Bir f›rsat bulup bütün dünyay› uzun y›llar kendisine hayran b›rakan, sonras›nda
küçümsenen, ac›nan bir kuﬂa¤› derinli¤ine bilmek ve tan›mak istiyorum.
Aral›k 2005
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Bir konferansta, ‘Türk perakendecili¤inin uluslararas› olma ﬂans› var m›?’ konusunda konuﬂmam istenmiﬂti. Konuyu
geriye yönelik biraz inceledi¤imde,
Dünyada al›ﬂveriﬂ merkezlerinin baﬂlang›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› Çarﬂ› öyle bir kompleks ki, ﬂuan yap›lanlar
bile buras›n›n yan›nda yaya kal›r. Her
türlü detay düﬂünülmüﬂ, tam 2.800 dükkan etraf›nda hanlar, hamamlarla birlikte 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 baﬂl›¤›m, “Buldu¤umuzu zannetti¤imiz,
kaybetti¤imizdir asl›nda” koydum ve konuﬂmam çok ilgi çekmiﬂti.
Kader denilen bir hakikat var. Tabii ki
herkes kendisine verilen rolü ve kaderini yaﬂar. Baz›lar› da rolü kendileri talep
eder ve al›r. Gelece¤i bilmek güç olmakla birlikte, kendi özelimde ya daha büyük organizasyon ve hedeflere odaklanaca¤›m, ya da kendi köﬂeme çekilip, ﬂu
ana kadar hakkettikleri zaman› ay›ramad›¤›m aileme, kitaplar›ma daha fazla zaman ay›rmaya çal›ﬂaca¤›m.Yaklaﬂ›k 1520 y›ld›r ekonominin anas› say›lan bir
sektörün en alt basamaklar›ndan en üstüne kadar t›rmanm›ﬂ birisi olarak ﬂunu
aç›kça söyleyebilirim ki, ben ve benim
gibilerden çok fazla yok. Hatta bu deneyimi baﬂar›lar›yla birlikte yerel, ulusal ve
uluslar aras› düzeyde birisi de yok. Bu
nedenle bu birikimden istifade etmek isteyenler olursa onlara da yard›mc› olmay› görev belledim. Türkiye’nin en dinamik yan› KOB‹’leridir. Onlar›n geliﬂimine katk› yapmak arzusu da duyuyorum.
Ayr›ca 2 kardeﬂimin kurdu¤u MEGAV‹ZYON firmas› var. Tüm Türkiye’ye bilgisayar ve yan ürünleri da¤›t›m› ve sat›ﬂ› yap›yor. Bu iﬂi geliﬂtirmek istiyoruz. Yurtd›ﬂ› için talepler var de¤erlendirmek
gerekiyor.
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Yerli ve yabanc› firmalar›n yaklaﬂ›m farkl›l›¤›
Uluslar aras› perakende devleri yan›nda ulusal zincirlerde de görev üstlendiniz Uluslar aras› ve ulusal firmalarda ne tür yönetim ve yaklaﬂ›m
farkl›l›klar› var ?
Her iki gruba yönelik yapt›¤›m gözlem ﬂöyle;
Uluslararas› Deneyim Avantaj›: Her
türlü pozitif ve negatif tecrübe biriktiriliyor. 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¤azalar› 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, organizasyon 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› kafa yap›s› ile iﬂ yap›yor.
Carrefour’un kurucusunun eﬂine, ‘ﬁirketi
kurarken bu kadar büyüyece¤iniz akl›n›zdan geçiyor muydu’ diye sordu¤umda,
‘Biz ﬂirketi kurduk, sizler, yani çal›ﬂanlar›m›z büyüttü’ cevab›n› verdi.
Bu ﬂirketler, bir ülkeye gittiklerinde mevcut sistemlerinin kuruluﬂ aﬂamas›nda bile
nitelikli insanlar› önce e¤itip, sistemi ö¤retip kuruluﬂlar›n› yap›yorlar. Di¤erleri he-
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nüz bunun öneminin fark›nda bile de¤il.
Böyle olunca global ﬂirketler, maça baﬂlarken 5-0 önde baﬂl›yor.
Düzen ve Kaos: Global ﬂirketlerde kurallar belli, kazanmak üzerine kurulu ve temel olan her ﬂeyin düﬂünüldü¤ü bir oyunda görev al›yorsunuz. Terfi etmeniz için
extra baﬂar›lar ya da düﬂünülmeyeni düﬂünmeniz, yenilikler getirmeniz gerekiyor.
Çünkü baﬂar› için düﬂünülmesi gereken
her ﬂey düﬂünülmüﬂ. Art› bir de¤er üretmeniz laz›m ki fark edilesiniz.
Ulusal ﬂirketlerde oyunun tam ad› yok, tabii ki kurallar› da tam belli de¤il. Birinde
sistem ve organizasyon yaklaﬂ›m›, di¤erinde ise kaos olabiliyor.
E¤itimini kurumsal firmalarda yapm›ﬂ birinin kural ve kaideleri belli olmayan bir yap›ya uyum sa¤lamas› oldukça zor. Ya oturup kural ve kaideleri, yani sistemi oluﬂturacak, (tabii ki müsaade ederlerse) çünkü
kaos ortamlar›ndan ç›k›ﬂ, oradan beslenenleri rahats›z eder. Ya da çekip gidecek.
Ben hep zor olan› seçtim ve deneyimlerimi aktarmay› denedim. ‹nsanlar›n ﬂimdi ya
da sonradan, “Allah raz› olsun ” demelerine bile de¤er.
Entelektüel Sermaye Yat›r›m›: ‹nsana
ve e¤itime yat›r›m›m›z çok yetersiz. .Sadece para kazanmaya odaklanm›ﬂ, vizyonsuz
ve gündelik düﬂünen insanlarla dünya ölçe¤inde marka oluﬂturamazs›n›z. Bundan
böyle ﬂirketlerin ve toplumlar›n rekabet
avantaj ve dezavantaj›n› entelektüel sermayeleri belirleyecek. Bina ve fiziksel ekipmanlar›n en iyisinin sizde olmas› iyi olman›za yetmez.
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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.
Hatice Özdemir, Bo¤aziçi Üniversitesi
Edebiyat Bölümü’nde okurken iﬂletme
derslerini de verdi. Buna ilaveten ikinci s›n›ftan sonra babas› Naz›m Özdemir’in Genel Müdür oldu¤u Datateknik’te (Exper) çal›ﬂmaya baﬂlayarak iﬂ
hayat›na da ilk ad›m›n› att›. Hatice Özdemir, birden fazla iﬂi birlikte yürütme
yetkinli¤ini iﬂ hayat›nda da sürdürdü.
Exper’deki ‹letiﬂim Yönetmenli¤i görevini sürdürürken, 2002 y›l›nda, “Günlük 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 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.
Hayallerini gerçe¤e dönüﬂtürmek isteyen gençler ve bayanlar için örnek niteli¤i taﬂ›yan bu giriﬂimin hikayesini ve
detaylar›n› Hatice Özdemir’e sorduk;
226

Ailenizin ticaretteki geçmiﬂi ile
Exper’in kuruluﬂu ve geliﬂimi
hakk›nda bilgi verir misiniz?
Babam Naz›m Özdemir, iﬂ hayat›na Yat›r›m ve Planlama Uzman› olarak çal›ﬂt›¤› Sümerbank’ta baﬂlad›. Ard›ndan 1980
y›l›nda Anadolu G›da Sanayi’nde Bilgisayar Programc›s› olarak Ülker Grubuna kat›ld›. 1981-85 y›llar› aras›nda Bilgi
‹ﬂlem Bölümü Müdürü olarak görev
yapt›. 1985 y›l›nda tüm Ülker Grubu’nun Biliﬂim sistemi ve altyap›s›ndan
sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevine getirildi. Bu dönem zarf›nda Ülker Grubu’nun bilgisayar otomasyonu
projelerini yönetti. 1989 y›l›nda Ülker
Grubu’nun Bilgi ‹ﬂlem Departman›’n›
ba¤›ms›z bir ﬂirket haline getirip, Datateknik 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 kardeﬂiz. Benden 2 yaﬂ büyük bir ablam
ÇERÇEVE

(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 okudum. Ortaokul ve lise ö¤renimim boyunca pek çok okul de¤iﬂtirdi¤im için
farkl› çevrelerden pek çok insanla tan›ﬂma imkân›m oldu. Her okulun benim
geliﬂimimde farkl› yönlerden de olsa
önemli katk›lar› oldu¤unu düﬂünüyorum.
Büyüyünce ne olmak istiyordunuz,
üniversite tercihinizi neye
göre yapt›n›z?
Çocuklu¤um esnas›nda hayalimde ya
doktor olmak, ya da edebiyat ö¤retmeni olmak vard›. Ancak beyin cerrah›
olan day›m›n çal›ﬂma temposunu görünce doktorluktan vazgeçtim. Ortaokul ve lise e¤itimim boyunca babam›n
mesle¤ine olan sevgisinden etkilenerek
iﬂletme a¤›rl›kl› bir dala yönelmeye karar verdim. Ancak bir yan da edebiyata
olan ilgim devam etti. Üniversiteye giriﬂte bu yüzden öncelikle ‹ﬂletme bölüAral›k 2005
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münü tercih ederek Marmara Üniversitesi ‹ﬂletme bölümüne girdim. Fakat üniversitenin ikinci y›l›nda ortaya ç›kan sorunlardan dolay› daha özgür bir ortamda
okumay› tercih ederek Bo¤aziçi Üniversitesi 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.

Türkiye'de de böyle bir çal›ﬂmaya imza
atma iste¤iyle Portakal A¤ac› sitesini kurdum. Türkiye'de yemek yay›nc›l›¤› sektörü ço¤unlukla kitaplar ile gerçekleﬂiyordu, ‹nternetteki sitelerde de önceden
denenmemiﬂ, foto¤rafa yer vermeyen,
deneyenlerin görüﬂlerini paylaﬂamayaca¤›, nitelikten ziyade niceli¤e önem veren, reklam a¤›rl›kl› siteler vard›. Ben,
‘‹nternetten al›nan tarif güvenilir olmaz’

deneyiminizden hareketle
anlatabilir misiniz?
‹nternet öncesi dönemde bireylerin kendi medyalar›n› oluﬂturmalar› için çok çaba harcamalar› gerekiyordu. Çal›ﬂmalar›n›z› ya bas›l›, ya da sözlü olarak bireylere
iletmeniz için mutlaka herhangi bir kurumun 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 ‹nternet sonras› dönemde insanlar herhangi 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 Yakutistan'dan Hawai'ye kadar pek çok
insana kendi bilgilerimi aktarabiliyorum. Ticari anlamda bakt›¤›n›zda
da önceden ürününüzü satmak için
gereken dükkan, tan›t›m, vb. giderler ‹nternet sayesinde ortadan kalk›yor. Bu alanlarda da müﬂteri hizmetleri öne ç›k›yor. ‹yi çal›ﬂan bir
‹nternet sat›ﬂ siteniz varsa, mal› satt›ktan sonraki hizmetlerinizde de
müﬂteriyi memnun ediyorsan›z tercih edilen bir site haline geliyorsunuz.

önyarg›s›n› de¤iﬂtirmeyi amaçlad›m.
Özellikle son y›llarda e¤itim ya da eﬂ durumlar› 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› ülkelerinden her gün ziyaret eden binlerce
okuyucusu var. Günlük 50 binden fazla
hit al›yor. ﬁu anda hobi olarak devam etse de bir 5-10 y›l sonra Portakal A¤ac›'n›
bir marka haline getirmeyi amaçl›yorum.

Edebiyat mezunusunuz,
web yap›yorsunuz ve bireysel
giriﬂimlerde bulunuyorsunuz.
Kiﬂisel olarak misyonunuz ve
vizyonunuz nedir?
Misyonum; Türkiye'de kad›nlar›n iﬂ hayat›na daha aktif olarak kat›labileceklerini hatta kendi iﬂ alanlar›n› oluﬂturabileceklerini ispatlamak, bireyin e¤er kendisine inand›¤› alanda azimle çal›ﬂ›rsa gerçekten baﬂar›l› olabilece¤ini kan›tlamak.
Bunun için öncelikle k›sa vadede bir kitap çal›ﬂmas›n› tamamlamay› düﬂünüyorum. Sonraki y›llarda markalaﬂma konular›nda çal›ﬂmalarda bulunup önümüzdeki 10 y›l içerisinde Portakal A¤ac›'n› ev
yaﬂam›yla ilgili tasar›mlar üreten bir marka haline getirmeyi amaçl›yorum.

‹ﬂe ne zaman dahil oldunuz ve
su anda Exper'de tam olarak
neler yap›yorsunuz?
‹ﬂe üniversitenin ikinci s›n›f›nda dahil oldum. O günden bu zamana internet tasar›m›/reklam ve marka çal›ﬂmalar›/ bas›n ve halkla iliﬂkiler gibi farkl› birimlerde görev ald›m. ﬁu
anda Exper'in internet üzerinden
son kullan›c›lar ve bayiler ile ilgili
tüm iletiﬂim çal›ﬂmalar›yla ilgileniyorum. Bu çal›ﬂmalar farkl› internet
sitelerimizin içeriklerinden, tasar›mlar›na, bayilerimize internet üzerinden yapt›¤›m›z kampanyalara kadar farkl› konular› içeriyor.
Bireysel giriﬂiminiz olan
http://portakalagaci.com hakk›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 insan 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›, foto¤raf bloglar›, siyaset bloglar› gündemdeydi. Ben de 2002 yaz›nda o zaman ilgilendi¤im marka konusu ile ilgili bir blog
haz›rlad›m. (http://markayazilari.blogspot.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
Aral›k 2005

‹nternetin gençlere kendi
medyalar›n› kurma veya ticari
mecralar›n› oluﬂturmada ne tür
f›rsatlar sundu¤unu kendi
ÇERÇEVE
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Gündemden...

Albaraka Türk
20. Y›l›n› Kutluyor
Adnan BÜYÜKDEN‹Z
Albaraka Türk Genel Müdürü

1985 y›l›ndan bugüne, kendine özgü bir finansal model ve anlay›ﬂ içinde faaliyet gösteren Albaraka Türk, 20. Y›l›n› kutlad›¤›
2005’den itibaren, müﬂterilerine tümüyle
özel ve h›zl› bir hizmet sunma ilkesini geliﬂtirerek sürdürmeyi hedefliyor. Kâr-zarar ortakl›¤› esas›na göre fon toplayan Albaraka
Türk, esnek bilanço yap›s› sayesinde mali
sektörün ve ekonominin zaman zaman maruz 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 kaynaklar› alan›nda bir geliﬂme dönemine girildi¤ini ifade eden Albaraka Türk yetkilileri, bu
dönemin müﬂteriye verimlilik ve kâr olarak
dönece¤ini belirttiler. Yeni dönemde Albaraka Türk, varoluﬂ sebebi olan faizsizlik anlay›ﬂ›n› titizlikle korumay› ve müﬂteriye verilen
sözlerin arkas›nda durma ilkesini bir kurumsal anlay›ﬂ örne¤i olarak geliﬂtirmeyi hedefliyor. 20. Y›l ve kat›l›m bankas› unvan›yla birlikte 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 Albaraka Türk Kat›l›m Bankas› A.ﬁ. olarak de¤i228

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› zamanda Türkiye faaliyetlerinin 20.y›l›n› ve hedeflerini de bas›n mensuplar›yla paylaﬂt›.
ﬂen ünvan›n›n operasyonel bir de¤iﬂikli¤e gerek duyulmadan çok daha verimli bir hizmet
sa¤layaca¤›n› bir kez daha belirten yetkililer,
kamuoyunun Albaraka Türk modelinin verimlili¤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 Türkiye’de gerçek bir ihtiyaca tekabül etti¤inin ve
toplumsal bir karﬂ›l›¤› oldu¤unun aç›k bir kan›t› olmuﬂtur. Nitekim; Albaraka Türk ve özel

finans kurumlar›na her zaman yap›c› bir yaklaﬂ›m içinde olan Türk kamu otoriteleri ve
hükümetlerimizin son y›llarda yapt›¤› düzenlemeler, bu kurumlar›n ekonomimiz ve toplumumuz için gerekli ve tamamlay›c› unsurlar oldu¤unun aç›k bir ifadesi olup, zaten baﬂlang›çtan bu yana yasal otoritelerin düzenli
denetimine tabi olan bu kurumlar›n çok daha sa¤lam bir yasal zeminde faaliyet göstermelerine imkân sa¤lam›ﬂt›r.” dedi. 40 ﬂubelik
yap›s›yla Albaraka Türk, kurumsal anlay›ﬂ›n›
"Türkiye, Ortado¤u, Körfez ve Avrupa'da finansal ürün ve hizmetler sunan etkin bir finans kurumu" olma vizyonuyla tan›ml›yor.

‹sim De¤iﬂti, ‹lkeler Ayn›
Faizden kaçan tasarruf sahiplerine 21 y›ld›r finansal hizmet sunan özel finans kurumlar› (ÖFK) yeni Bankac›l›k Kanunu'nun onaylanmas›n›n ard›ndan 'kat›l›m
bankas›' ad›n› al›yor. Böylece, ticari bankalar 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 müﬂteriler 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 beklemeden 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 faÇERÇEVE

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› vurgulayan Uyan, yeni de¤iﬂiklikle Devlet ‹ç Borçlanma Senedi almalar›na imkân do¤du¤unu; ancak bunu asla kullanmayacaklar›n›
dile getirdi. Uyan, ileride gelire dayal› faizsiz bonolar›n iﬂleme girmesi halinde bu
türlü enstrümanlara yat›r›m yapabileceklerini 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¤ini belirtti.
Aral›k 2005
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UyumSoft’tan
Bir ‹lk Daha
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›, kadroya al›m, staj amaçl› ve proje bazl› olarak istihdama yönelik de¤erlendirilecekler. Biliﬂim sektöründe yetiﬂmiﬂ insan gücüne güvendiklerini ifade eden UyumSoft Genel Müdürü Mehmet Önder, bu y›l düzenledikleri 3 ayr› sosyal sorumluluk projesi kapsam›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 kazand›r›laca¤›n› kaydeden Önder, sonuç odakl› ve istihdama yönelik
projeler gerçekleﬂtirdiklerini belirtti. Türk yaz›l›m sektörünün yak›n gelecekte Avrupa'n›n yaz›l›m üssü olacak altyap›ya sahip oldu¤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 dünyada önemli bir yaz›l›m üssü haline gelebilir. AB ile müzakerelere baﬂlayan ülkemiz genç, e¤itimli ve nitelikleri yüksek bir insan
kayna¤›na sahip olmal›d›r. Bu insan kayna¤›n›n niteliklerinin yükseltilmesi 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 projenin, sektörde yetiﬂmiﬂ nitelikli iﬂ gücünün sektör d›ﬂ›na ç›kmamas› ve sektör d›ﬂ›ndaki kiﬂilerin sektöre dönmesi ﬂeklinde
önemli katk›lar› olacakt›r. UyumSoft olarak, gelece¤imizin gençlerine 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 birçok sosyal sorumluluk projesini
hayata geçiren UyumSoft, bu
proje ile kendi program›n› kullanan profesyonelleri sektöre kazand›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›racaMehmet ÖNDER
¤›z" diye konuﬂtu.
UyumSoft Genel Müdürü
Aral›k 2005
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Bali Sport Center Aç›ld›
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 donat›lan Bali Sport Center, spor yapmay› yorucu bir u¤raﬂ olmaktan ç›kar›yor. TV, müzik ve ‹nternet ba¤lant›l› aletlerle spor yapmak 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 hizmetler ﬂöyle;
.
• 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

Kiler
‹lk Dörde Girdi
‹stanbul'un perakendecilik sektöründeki önemli isimlerinden Kiler,
Ankara'daki sat›nalmalarla sektörde
ilk dörde girdi. Yap›lan aç›klamaya
göre Kiler, Ankara'da 48 ﬂubeli Canerler'i ald› ve ma¤aza say›s›n› 53'ten
101'e, cirosunu da y›ll›k 300 milyon
dolardan 500 milyon dolara yükseltti. Kiler yetkilileri, sektörde ilk üçe
girmek için al›mlar›n sürece¤ini belirterek, yabanc› sermayeye karﬂ› geri ad›m atmadan en iyi ﬂekilde rekabet edeceklerini, bu durumdan halk›n kazançl› ç›kaca¤›n› bildirdiler.
Yetkililer, al›mlar›n baﬂta ‹zmir olmak üzere büyükﬂehirlerde sürece¤ini ifade ettiler.

Aral›k 2005

Gündemden...

Ulusal Kalite Baﬂar› Ödülü Bu Y›l V‹KO’nun
Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer)
taraf›ndan bu y›l 13'üncüsü düzenlenen "Ulusal Kalite Ödülleri" organizasyonunda ödüle lây›k görülen kuruluﬂlar, "Ulusal Kalite
Kongresi"nin ard›ndan aç›kland›.
“‹ﬂletmeler” Kategorisinde V‹KO
ELEKTR‹K VE ELEKTRON‹K ENDÜSTR‹S‹ SANAY‹ VE T‹CARET
A.ﬁ., "Ulusal Kalite Baﬂar› Ödülü"nü ald›. V‹KO, ‹stanbul Samand›ra’da bulunan 55 bin metrekare-

Bostanc›’da
Oto Market sektörünün Türkiye'deki öncü kuruluﬂu olan Auto
Shop, Topkap›’dan sonra ikinci
ﬂubesini Bostanc›’da hizmete açt›. 4 y›ld›r, ‘Otomobilinizin ihtiyac› olan herﬂey’ konseptiyle hizmet veren Auto Shop, ayn› anda
otomobilin ihtiyac› olan tüm
ürünleri bünyesinde toplayan
modern bir otomobil marketi görünümünde. 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 gezebilece¤i, sayg›l› ve güleryüzlü
personelin karﬂ›lad›¤› ça¤daﬂ bir
al›ﬂveriﬂ merkezi olan Auto Shop,
otomobil sektörüne yeni bir çehre 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›nlaﬂmas› 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.

Aral›k 2005

lik kapal› alana sahip modern fabrika binas›nda, 420 kiﬂilik çal›ﬂan›
ile elektrik anahtarlar›, grup priz,
ayd›nlatma armatürü ve sayaç üretiyor. 1993 y›l›ndan beri büyük iﬂletmeler dal›nda verilen Ulusal Kalite 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.

Kitap Tan›t›m

Baﬂar›ya Yürüyenler
Yrd. Doç. Dr. Süleyman
Do¤an, Nesil Yay›nlar›,
240 sayfa
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Do¤an, ihracat›
art›ran, üretimle yeni
istihdam alan› açan
baﬂar›l› iﬂadamlar›m›zdan 17’sinin baﬂar› hikâyesini, “Baﬂar›ya Yürüyenler” isimli
kitapta toplad›. Hac›
Boydak'tan ‹brahim
Bodur'a, Kemal ﬁahin'den Sabri Ülker'e,
Mehmet
Tanr›sever’den Ahmet Çal›k’a, Mehmet Kuralkan’dan Salim Çokyürür’e, Necmettin Bitlis’ten Fehmi Çetinkaya’ya, Mustafa Karaduman’dan Zeynel
Abidin Erdem’e kadar
pek çok iﬂadam›n›n
hikayesini kayda alan
Gazeteci-yazar Süley232

Ali KARAÇAM
alikaracam@kitaphayattir.com

man Do¤an, kitapla ilgili ﬂunlar› söylüyor:
“Bu kitapta, ihracat›
art›ran, üretimle yeni
istihdam alan› açan
baﬂar›l› iﬂ adamlar›m›z›n sadece 17'sinin
baﬂar› hikayesini yazd›m. Bunu anlat›rken
yeni müteﬂebbislerimiz siz de iﬂ yaparak
baﬂar›l› olabilir ve üretim yaparak istihdam
alan› açabilirsiniz. Yeter ki kendinize güvenin ve iﬂ birli¤i yaparak iyi organize olun.
Gerisi gelir. ‹ﬂte bunun örneklerini bu kitapta, baﬂar›l› olmuﬂ
iﬂ adamlar›m›z›n hayat hikayesinde bulacaks›n›z.”
‹z B›rakanlar
Yusuf tosun,
birey yay›nc›l›k,
224 sayfa
Ça¤daﬂ Türk düﬂüncesi ve edebiyat› tarihi, bize ait sözün söylenmiﬂ tarihidir. Her
bir kalem erbab›, yeni
kuﬂaklar için keﬂfedilmeyi bekleyen bir k›ta
gibidir. Yusuf Tosun,
bize ait sözü dillendirmiﬂ olan mütefekkirlerin önde gelenlerini

yeni nesiller için kayda 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, Yahya Kemal Beyatl›, Ahmet Haﬂim, Yakup
Kadri Karaosmano¤lu, Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanp›nar,
Necip Faz›l K›sakürek,
Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil ve
Cahit Zarifo¤lu’nu bulabilirler.

problemlerine pratik
çözümler sunmay› hedefleyen bir iﬂletme
kitab› olmayan eser,
"Rahman" s›fat› üzerine bina edilmiﬂ özgün, alternatifsiz, rakipsiz ve gerçek yönetim felsefesi olan ‹slam'›n yönetim anlay›ﬂ›n› tazeleyip güncelleme denemesi niteli¤inde. Allah'›n isimleri eserde tek tek ele
al›nm›ﬂ. Bir portre çal›ﬂmas› oldu¤u için
portreyi tamamlayan
her bir isim üzerinde
müstakil olarak durulmuﬂ. Her bir isim, gerekti¤inde öne ç›kan
ve görevini icra eden

Muhteﬂem Süleymaniye
Bo¤aziçi
Yöneticiler Vakf›,
44 sayfa

Kur’ân’da ‹nsan Yönetimi
Ali Kemal Kastan,
Bilge Yay›nlar›,
327 sayfa
Yönetim teknikleri
ö¤retmeyi ve yönetim
ÇERÇEVE

lam düﬂüncesine has
olan bu bütüncül yap›, 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.

bir memur durumunda. Ancak görevini icra esnas›nda o ismin
di¤er isimlerle iliﬂkisi
fark edilmektedir. ‹s-

Güzel resimlerle haz›rlanan
çal›ﬂma;
1550-1557 y›llar› aras›nda inﬂaa edilen Süleymaniye Camii ve
Külliyesi ile bu muhteﬂem eserin mimar›
Sinan-› Abdülmennan
Hazretleri’ni yeni nesillere
tan›tmay›
amaçl›yor.
Aral›k 2005
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Türk Lisesi’nde Ald›¤›m Ders”, M. Ali K›l›çbay’›n, “Fethullah
Gülen Okullar›” ve
Cengiz Aytmatov’un,
“Küresel Bar›ﬂ Adalar›” isimli makaleleri
bulunuyor.

Bar›ﬂ Köprüleri I
Editör:
Prof. Dr. ‹lber Ortayl›Prof. Dr. Toktam›ﬂ Ateﬂ,
Ufuk Kitap,
320 sayfa
Bir hayli zamand›r tart›ﬂ›lan ama az tan›nan,
yurt d›ﬂ›ndaki Türk
okullar› üzerine uzmanlar›n ve siyasi liderlerin kaleme ald›¤›
makalelerin derlenmesiyle ortaya ç›kan
kitapta; Bülent Ecevit’in, “Türk Okullar›’n›n Türk dili ve Türkiye’ye katk›s›”, Büyükelçi Gündüz Aktan’›n, “Japonya’da
Tan›d›¤›m Türk Okullar›”, Kemal Karpat’›n,
“Yurt D›ﬂ›ndaki Türk
Okullar›’n›n De¤eri”,
A. Yaﬂar Sar›bay7›n,
“Dünyan›n Gelece¤inde Okullar”, Ali Bulaç’›n, “Küresel Bir
Aç›l›m Olarak Türk
Okullar›”, Halit Refi¤’in, “St. Petersburg
Aral›k 2005

Özellikle de Tevhid
ve Vahdet sözkonusu
oldu¤unda hemen
tart›ﬂmaya aç›lan konular ve sorular›n
üzerine gidiyor, bunlara dair, pek yap›lmayan bir biçimde "Acaba niçin böyle?" sorusunu sorup kendi cevaplar›n› okura sunuyor. Ayr›ca kitap, birinci bölümde de¤inilen tasavvufi kavramlar›n geniﬂ aç›klamalar ve örneklerle anlaﬂ›l›r k›l›nd›¤› ikinci
bölümle zenginleﬂiyor.

Ahlâk ve Karakter E¤itimi
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¤itimini rahat ve anlaﬂ›l›r
bir dille anlatarak manevi hayat›n izini sürüyor. Tevhidi düﬂünce ve Tevhid'in ana ilkeleriyle ilgili ehlince
bilinen konular› yeni
bir sunum ve yeni bir
uslupla 'yol' dakilerin
dikkatlerine sunuyor.

Recep ﬁükrü Apuhan,
Timaﬂ Yay›nevi
223 sayfa
Susuzluktan içi yanan
bir insan›n susuzlu¤unu ona suyun doyumsuz tad›n› anlatarak ve
bir bardak su göstererek gideremezsiniz.
Yap›lacak iﬂ onun bir
bardak suyu içmesini
sa¤lamakt›r. Çocuk,
kendisine kazand›r›lmak istenen güzel ahlak›n hayattaki sonuçlar›n› gözleyebilmeli,
kendi yaﬂant›s›nda da
bu sonuçlardan faydalan›yr olmal›d›r. Ona
nefis bir orman manzaras› önünde saatlerÇERÇEVE

ce a¤ac›n faydalar›ndan, gereklili¤inden
bahsedebilirsiniz ama
bu konuda onu gerçekten etkilemek ç›plak bir tepeye fidan
dikmekle mümkün
olacakt›r. Çevrensini
düzenlemeyen, her
ﬂeye ve herkese karﬂ›
ilgisiz bir ahlak anlay›ﬂ› çocuk için bir çekim alan› oluﬂturmaz.
De¤iﬂtirme gücü ve
heyecan› olmayan
yaklaﬂ›mlar, çocuklar
ve gençler için ilgi çekici de¤illerdir.

E¤iticinin E¤itimi
‹smet Barutçugil,
Kariyer yay›nc›l›k
Günümüzün organizasyonlar›, h›zl› de¤iﬂimle baﬂedebilmek
için yeni teknolojilere
ulaﬂmak ve tüm faaliyetlerinde yüksek bir
perfonmans sa¤lamak
zorundad›rlar. Bunun
için sürekli olarak ye-

ni bilgi, beceri ve tutum geliﬂtirmeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyac›n karﬂ›lanmas›nda
en etkili araç ﬂüphesiz
e¤itimdir.
Organizasyonlarda çal›ﬂanlar›n e¤itimi, dikkatle ele al›nmas› gereken çok boyutlu, ilginç ve karmaﬂ›k bir
süreçtir. Bu kitap, organisazyonlarda ö¤renmenin, ö¤retmenin ve ö¤renilenlerin
uygulamaya aktar›lmas›n›n tüm aﬂamalar›n› tan›kmaktad›r.

E¤iticinin E¤itimi, bir
taraftan e¤iticiye e¤itim süreci boyunca
neyi nas›l yapaca¤›n›
sunmakta, di¤er taraftan da etkili bir e¤itim
yönetiminin bilgilerini vermektedir. Tüm
bunlar›n ötesinde, yetiﬂkin e¤itimi ile ilgili
kurumsal bilgiyi anlaﬂ›l›r ve uygulanabilir
bir ﬂekilde konuyla
bütünleﬂtirmektedir.
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