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ÖNSÖZ
Honoré de Balzac’ın (1799 - 1850) İki Gelinin Anıları adlı yapıtında, anne, iki ve
dört yaşlarındaki çocukları için şöyle diyor: “Ellerine ne versen seviniyorlar; zaten onların istediği oyuncaktan çok, özgür olmak; şöyle uzaktan kollamak yeter”.
Toplumlar, en değerli varlıkları, geleceklerinin ümidi çocuklarını kendi eğitim
felsefe ve amaçları doğrultusunda, özgürlük içinde, yüksek bir sorumluluk bilinciyle
biçimlendirerek, bilimsel düşünme gücüne sahip üstün bir kişilik ve karakterde vatandaşlar yetiştirme görevini, en kutsal mesleğin mensupları öğretmenlere vermiştir.
Öğretmenin amacı millî, lâik, demokratik ve çağdaş ilke ve değerler üzerinde yükselen Cumhuriyetimizin sonsuza kadar daha hızlı bir tempo ile yücelmesini ve korunmasını sağlayacak özgür düşünceli nesiller yetiştirmektir.
Türk anne-babalar, çocuklarının en üst düzeyde ve nitelikli eğitim görebilmeleri
için hiçbir özveriden kaçınmamaktadır. Bu durum, toplumumuz için mutluluktur ve
geleceğe çok büyük ümitlerle ve güvenceyle bakabilmemizin göstergesidir.
Bugün gelişen bilim ve teknoloji sonucu ulaşılan bilgi toplumu çağında, bireyler
ve toplumlar, çeşitli uyum sorunlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Günümüzde insanın içinde yaşadığı topluma dengeli ve sağlıklı bir biçimde uyum sağlaması ve yararlı olabilmesi için öğrenmesi gereken davranışlar, kurallar ve ilkeler de katlanarak
artmaktadır. Eğitim yoluyla kazandırılması gereken davranışlar ise, 30-40 yıl öncesine göre, birkaç kat artmıştır. İnsan, giderek karmaşık bir hal alan dünyamızda bütün
teknolojik kolaylıklara rağmen, bir yol göstericiye, çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu gelişme ve değişmelere paralel olarak eğitim kurumlarının görevleri de hem
değişmiş hem artmış hem de zorlaşmıştır.
Artık eğitimin her kademesinde öğretmen unsurunun önemi, dünyanın hiçbir
yerinde tartışılmamaktadır. Bundan dolayı son yıllarda, gerek ulusal gerekse uluslararası toplantılarda öğretmenliğin önemi, etkinliği, öğretmenin yetişme biçimi ve
eğitiminin niteliği üzerinde daha büyük bir titizlikle durulmaktadır. Hemen bütün
ülkeler öğretmen yetiştirme konusunda yeni arayışlar içindedir.
Öte yandan duvarların ortadan kalktığı, ortaklıkların arttığı küreselleşen dünyada, içine kapanmış bir ülkeden söz edilemeyeceği bir gerçektir. Bilgi nerede ise oradan alacağız. Bu gerçek, dünyanın neresinde olursa olsun, bilgiden ve eğitim imkânlarından olabildiğince yararlanabilme yollarının araştırılmasını da insanımıza görev
olarak vermektedir.
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Günümüzde yeni bilgi, teknoloji ve eğitim ortamları başka kültürlerle yozlaşmadan uzlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Bugün insanlığın sevgi, hoşgörü, adalet
gibi değerlerini yaşam biçimi haline getirmek, değişik ülke insanlarının birbirlerini
çok iyi anlayarak birlikte çalışmalarının ve aynı ortamda huzur ve güven içinde yaşayabilmelerinin anahtarları olmuştur.
Bu kitabın düzenlenmesindeki ilgi ve özen için emeği geçen Millî Eğitim Vakfı
Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederim.
Hedefimiz, “Bilgi ve İleri Teknoloji Toplumu Çağı”nın, “İletişim Çağı”nın ve
yükselen uygarlığın seçkin bir ortağı olmaktır. Bu hedef doğrultusunda yurt içinde
ve dışında durmadan, yorulmadan koşacağız. Bunu hiç unutmayacağız.
Kitabımız, eğitime dönük ama değişik zamanlarda yazılmış ve yayımlanmış yazılarımızdan oluştuğu için zorunlu olarak bazı görüş ve düşünceler yinelenmektedir.
Hoşgörüleceğini umuyoruz. “Bilgi” ve “Sevgi” ise anahtar sözcükler olarak her yazımızda sıkça yer bulmaktadır.
Hedefimizin gerçekleşmesinde, ülkemiz ve insanımıza karşı sınırsız sorumluluğumuzun bir gereği olarak eğitim alanındaki birikimlerimizden aktarmaya
çalıştığımız yaşanmış olgu ve olaylar, ilgililere birazcık da olsa yararlı olabilirse
mutluluk duyacağız. Eleştirilerini de memnunlukla karşılayacağız.
27.VIII.2013
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Aydoğan ATAÜNAL

BİRİNCİ BÖLÜM
ÇAĞDAŞ EĞİTİM ANLAYIŞI-ANILARLA

GİRİŞ
Bu çalışma bir görev bilinciyle hazırlanmıştır. İnsanoğlu bugün tanımı ve kavranması olanaksız bir bilim ve teknoloji çağını yaşamaktadır. Bilimin ürünü bilgidir;
bilim bilginin kazanılması yoludur. Bilimsel araştırmalar baş döndürücü bir hızla artmaktadır. Bu en büyük gücün bilincinde olan ülkeler amansız hatta acımasız bir yarış
halindedir.
Eğitimin temel gıdası bilgidir; sevgidir. En gelişmiş ülkeler eğitimde en ileri olan
ülkelerdir. Bu gerçek eğitimcilere ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Eğitimcinin asla
hata yapması düşünülemez. Eğitimciler bilişsel ve duyuşsal yönlerden görevlerinin
gereği, en üst derecede bir olgunluk düzeyine ulaşmış olmak zorundadırlar.
“Günlük” tutma alışkanlığımız olmadı; olmalıydı. Buradaki anılar bugün anımsadıklarımız bağlamındadır. Yararlı olabilir ümit ve dileğiyle sunmaya çalıştığımız
yaşamımızdan kesitler ve eğitsel gerçekler basit birer olgudan ibarettir. Kolayca anlaşabilmek için, sunumumuzu, açık ve kısa tümcelerle anlatıma özen gösterdik.
Bu kitapçık esin kaynağı olarak öğrencilik ve öğretmenlik günlerinden anılar
yanında Millî Eğitim Vakfı okullarının, son iki-üç yıl içinde yaptığı çalışmaların uyandırdığı izlenimlerin yorumundan örnekleri kapsamaktadır.
Çalışmamızın birinci bölümü anılarla yaşam öykülerini, ikinci bölümü çoğunluğu 2012 yılında Çağdaş Eğitim Dergisi’nde yayımlanan eğitim konusundaki bazı yazılarımızı içermektedir. Bu bölümdeki “Korkunun Pençesinde Eğitim; Anılarla” başlıklı
yazımızda ortaokul ve öğretmen okulu öğrenciliğimde karşılaştığımız dikkate değer
olaylardan söz edildiğinden başkaca bir anının paylaşılmasına gerek duyulmamaktadır; Pedagoji Tarihi dersi hariç.
Uzak Hedefimiz-Nasıl Bir İnsan?
Bilgi, sık sık yinelediğimiz gibi, her dönemde her çağda insanı yönlendirmiştir.
Bugün için önemli olan, bilginin insan yaşamında ağırlığının arttığıdır. Günümüzde
bilgi, umulmadık bir hızla artmakta; artık insan, bilgi ile beslenmekte ve şekillenmektedir. Bu nedenle öğrenme, insanlık tarihinde ilk defa bu kadar önem taşımaktadır.
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Bu önemi açıklayabilmek için “nasıl bir insan profili?” veya “nasıl bir eğitim?”
sorularına, Ülkemiz açısından yanıt arandığında şöyle bir görünümle karşılaşılmaktadır: “Nasıl bir insan?” Bu soruda ifadesini bulan ideal insan tipinin özellikleri, Anayasamızda belirtilmiştir. Burada insanımızın; “demokrasiye âşık”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet
düzeyine ulaşma azmi, vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi edilmiş”, eğitim
hakkından “çağdaş bilim ve esaslarına göre yararlanmış ve yüksek bir sorumluluk
bilincinin biçimlendirildiği” dengeli ve sağlıklı bir kişilik ve karaktere sahip olması
amaçlanmıştır. Bunlar, eğitimimizin uzak hedefleridir.
Bu uzak hedefler, kuşkusuz demokratikleşme, çağdaşlaşma doğrultusunu seçmiş ve bu yolda ilerleyen her ulusun ülküsüdür. Bunun yanında her ülkenin tarihî,
coğrafî ve kültürel özellikleri de, insanın yaşam biçimini şekillendirmede yadsınamaz bir güce sahiptir. Belirtilen özellikleri bakımından çeşitlilik ve zenginliklerle dolu
Türkiye’nin ve Türk insanının, diğer ülkeler ve uluslarla kıyaslandığında, öncelikle
bu ülkülerle kucaklaşmış olması doğaldır.
Anayasada belirtilen bu hedeflerin, daha somutlaştırılmış ve özele indirgenmiş
halini, yasalar ve eğitim-öğretim programlarında görüyoruz. Programların içeriğinin,
eğitim ortamının, uygulanan yöntemlerin, kullanılan eğitim teknolojilerinin ve araçgereçlerin, özellikle anne-baba ve öğretmenlerin anlayışlarının, bu amaçlarla bağdaşmakta olup olmadığı, üzerinde titizlikle durulması gereken bir husustur.
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ancak son yıllarda, kamuoyunca eğitimin önemi ve etkisine gerçekten en üst düzeyde inanılmış ve onu sağlam temeller
üzerinde geliştirmek ve yüceltmek için son derece açık ve büyük bir destek sağlanmıştır. Devrim niteliğindeki bu olay; yapı, fonksiyon ve işleyişiyle uluslararası
düzeyde bir eğitim sistemini gerçekleştirecek bir güce sahiptir.
Topluma Karşı Bir Ödev
Her insanın içinde doğup büyüdüğü ülkesine ve toplumuna karşı mutlaka bir
borcu vardır. Asalaklık insana yakışmayacağına göre bu vefa borcunu ödemekle yükümlüdür. Borç nasıl ödenir? Ülkeye ve ulusa maddî ve manevî yararlı yapıtlar bırakarak; anılabilecek saygın ve erdemli bir kişiliğe sahip olarak.
Herkesin ölümsüz düşünürlerden, bilginlerden, yazarlardan, sanatçılardan,
kahramanlardan biri olması beklenemez; ancak insan oluşunun gereği küçücük de
olsa bir izi-bir kalıntısı, bir mirası- olabilmelidir.
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Yaşam öykülerinden, bir güneş gibi, bir yıldız gibi olmasa da, yılların deneyimi,
birikimi sonucu oluşan küçücük kesitler belki birçokları için karanlığa sapmalarını
engelleyici bir pırıltı olacaktır.
Her insanın yaşamı bir tarihtir.
Tarih insanın ve insanlığın varoluşundan itibaren getirdiği birikimi ve ışığıyla
hem bireyler hem toplumlar için aydınlatıcıdır; en temel ve en gerçekçi yol göstericidir. Bir mum ışığının da karanlığın tehlikesinden koruyabildiğine çokça tanık oluruz.
Hele o mum ışıkları birleşince bir yıldız gibi olmasa bile, bir lüks lambası kadar çevresini aydınlatır ve karanlıkları da yaratacağı tehlikeleri de yok eder.
Her bireyin yaşamı da bir tarih olduğuna göre o yaşamın gelecek kuşaklar için
aydınlatıcı çok değerli birikimleri ve sunumları olabilecektir.
Tarih kültüründen yoksun toplum ve de birey bağımsız yaşama şansını çıkmaza
sokar, hatta kaybedebilir.
Eğitimin anlamı ve gücünü bir kez daha yineleyelim: Eğitim, çok kısaca, insan
olmaktır; insanca yaşama sürecidir. Bütün anayasalarda eğitim, insanın en doğal ve
en kutsal haklarının başında yer alır. Her toplum için de varlığını sürdürebilme hakkıdır. Eğitimden asla ödün verilmez. Eğitimden, eğitimin temel kaynakları bilgi ve
sevgiden yoksun olanlar köle olmaya, yok olmaya mahkûmdurlar. Dünya tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Bu düşüncemizi birazcık açabilirsek neler görebileceğimize bakalım.
Bir bebeğin büyüyebilmek, yaşayabilmek ve varlığını sürdürebilmek için asıl gıdası eğitimdir. İlk gıdası sıcak bir anne kucağıdır.
İnsan doğuşta pırıl pırıldır, yalnızca bazı refleks davranışlarla doğar. Yaşamını
sürdürebilmek için gerekli her şeyi sonradan öğrenir. Öğrenme çocuğun gelişiminin
tüm boyutlarıyla ilgilidir ve yaşam boyu sürer.
Eğitim, yaşam hakkıdır, varolabilme hakkıdır, insan olmak hakkıdır, insanın en
doğal ve en kutsal hakkıdır. Her birey yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda yaşamını süresince ve sürekli olarak eğitimden yararlanma hakkına sahiptir. İnsan her
an yeni şeyler öğrenir. Bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal yönlerden eğitim hakkından yararlanabildiği ölçüde insan olma hakkı elde etmiş demektir. Eğitim süreci
dışına çıkmak insanlık hakkından vazgeçmekle koşuttur.
Evrende her tepki, uyarıcısının gücüne ve niteliğine bağlı olup onunla şekillenir.
Etki altında kalan nesne bazen güzelleşir, mükemmelleşir; bazen de çirkinleşir, hatta
yok olur. İnsan için en etkili uyarıcılar paylaştıkça büyüyen sevgidir, bilgidir ve bu
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güzelliklerin bileşkesi eğitimdir. O kadar ki; insan onunla yaşar. Bu görüşe göre iyi
insan, iyi vatandaş, iyi bir meslek sahibi olmak, ancak bireyin kendisine verilen eğitimin niteliği ile bağımlıdır, yargısına varılmaktadır. Bu yargı, bireye kazandırılmak
istenilen niteliklerden hiçbir şekilde ödün verilemeyeceği anlayışından doğmaktadır.
Artık günümüzde, başta eğitim olmak üzere, insan haklarının kutsallığı ve dokunulmazlığı, insanlığın göstergesi ve dünyanın ekseni haline gelmiştir. Bu nedenle
öncekilerin başında ve genelleşmiş bir ilke olarak her ülke, eğitime yaptığı yatırımı
-insana yaptığı yatırımı- geleceği için en değerli yatırım olarak görmekte ve bu konuda hiçbir özveriden kaçınmamaktadır. Kuşkusuz, doğada ve toplumda her şey insanın mutluluğu içindir. Mutlu insan ise, eğitim hakkından yararlanıp kendisi olabilendir. Mutluluğu için insana saygının belirtisi, onun kendisini tanımasına ve kendisi
olabilmesine olanak ve fırsat hazırlamaktır. Bu görev, eğitime düşmektedir. Çağdaş
anlayışa göre; eğitimde hiç kimse feda edilemez.
Bireyin ve toplumun geleceği ile, gerçekte varlık-yokluğu ile tam bir bağıntısı
olan eğitim için, en büyük sorumluluk, kuşkusuz bu alanı meslek olarak seçmiş
kişilere, öğretmenlere düşmektedir. Öğretmenler içinde de özellikle, eğitim hakkını ancak Devlet olanaklarıyla elde edebilenlere.
Bir Cumhuriyet Öğretmeni
Ulu Önderimizin “Dünyanın her tarafında öğretmenler toplumun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır.” özdeyişinin gerçek bir örneği Kelkit Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Raif ATAÜNAL’ın, bu şirin ilçede, Kelkit Çayı kenarındaki kiralık
bahçeli evinde 6 Şubat 1934 Cumartesi günü lapa lapa kar yağarken sabaha karşı bir
oğlu dünyaya geldi. O da büyüdü, öğretmen oldu; bazı anılarını şöyle dile getirdi:
		
“Babam kırk yıl öğretmenlik yaptı. O tam bir Cumhuriyet öğretmeniydi; yaşasaydı
tam 100 yaşında olacaktı. Ruslar 1915 yılının baharında Trabzon ve Erzurum’u işgal edince
ve de Gümüşhane’ye yönelince Ermeni çetelerinin o çevrede yaptıkları işkence ve cinayetlerden
kurtulmak için binlerce insanımız gibi o da 1916’nın yaz başında anne ve babasının yanında
üç yaşında Tokat’a doğru Harşit Çayı ve Kelkit Çayı boyunca yollara düştü: Aç-susuz ve yaya
ve de Ermeni çetelerinin saldırısı altında. Aylarca yol yürüdü, Tokat’a oradan da Kayseri’ye...
İki yıl sonra geri dönüldü; aynı koşullarda”.
Kişiliği o yaşlarda biçimlendi. Kul iken 10 yaşında Cumhuriyetle birlikte onurlu bir vatandaş oldu. Cumhuriyeti yaşayarak kişiliğini oluşturdu. Hiçbir zaman her
öğretmen gibi iki takımdan fazla elbisesi olmadı. Ama bu giysileri her zaman ütülü
ve tertemizdi. Ayakkabıları boyalı, örnekti. Onun kadar güzel yazı yazan ikinci bir
kişiye rastlamadım. Kırk-elli yıl önceki öğrencileriyle karşılaştığımda bana “öğrenim
yaşamımda unutamadığım tek öğretmenim Raif ATAÜNAL’dı” derlerdi.
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Benim de Kelkit-Sadak Köyü İlkokulu 1., 2. ve 3. sınıflarda, Bayburt-Kırkpınar
Köyü İlkokulunda 5. sınıfta öğretmenimdi. Her iki köyde de beş sınıf bir öğretmen
tarafından okutuluyordu.
Beşinci sınıfta altı öğrenciydik. Bütün derslerde ilke olarak uyguladığımız yöntemimiz özgürlük içinde yaşayarak ve yaparak öğrenim yöntemiydi. Öğretmenimiz
bize neyi, niçin ve nasıl öğreneceğimizi tartıştırır yöntemimizi belirledikten sonra
bizler aktif olarak konuyu araştırmaya ve gereğini yapmaya koyulurduk. Örneğin;
matematik dersinde, “acaba dairenin çapı ile çemberi arasında kesin bir bağlantı olup olmadığı saptanabilir mi?” sorusu bizde merak uyandırdı. Altımız da evlerimizden bardak,
tabak, kapak ve maşrapa gibi tabanı daire şeklinde birer eşya getirdik. Her öğrenci
getirdiği nesnenin çevresini ölçüp merkezden geçen çapın uzunluğuna böldü. Hepimiz yaklaşık 3,0 – 3,2 arasında sayılar bulduk. Sonucu kitaptaki bilgi ile karşılaştırdık,
buna “pi” sayısı denildiğini ve kesin değerinin 3,1416 olduğunu öğrendik. Bu örnek
gibi geometride geçen bütün şekil ve cisimleri inceledik. Alan ve hacim formüllerini
bulabildik; kürenin alan ve hacim formüllerini bulabilmek oldukça güç oldu. Bu çalışmalarımız sırasında ve sonunda büyük bir haz duyduğumuzu da belirtmek isterim.
Türkçe – Dilbilgisi derslerini doğal olarak hep metinler üzerinde işlerdik. Bir
ulus olarak en büyük bağımız kuşkusuz dilimizdi. Düşünce ve duygularımızı en doğru, anlamlı ve akıcı bir dille anlatabilmenin bazı dilbilgisi kurallarına bağlı olduğunu
tartıştık, inandık ve buna uygun davranmaya karar verdik. Tümceler sözcüklerden
oluştuğuna göre, yazarken ve konuşurken en uygun sözcükleri seçebilmeli; hem uygun yerlere koyabilmeli hem de en güzel bir şekilde dile getirebilmeliydik.
Önce yapı bakımından kaç çeşit sözcük olduğunu birkaç metin üzerinde inceledik; sekiz çeşitmiş. Sonra bu sözcükler arasındaki ilişkileri araştırdık; şu sonucu
vardık:
Sıfatlar, isimleri (canlı – cansız, maddî – manevî tüm varlıkları, nesneleri) şekli,
biçimi, rengi, kokusu, sayısı, tüm özellikleriyle betimlediği gibi; zarflar da sıfatlar ve
fiiller için aynı niteleme ve belirtme işlevini yerine getirmektedir. Böylece yer, zaman,
hal bakımından görünüm ve etkinlik açıklığa çıkmaktadır. Biz de kurduğumuz basit
bir tümcede ismin önüne mutlaka bir, olabilirse iki sıfat; fiilin önüne de aynı şekilde
zarflar koyarak tümcelerimizi en güzel bir anlatıma kavuşturmuştuk. Böylece dilbilgisi derslerimiz de çok zevkli geçerdi ve mutluluk duyardık.
“Edat” ne güzel sözcüktür. Tek başına anlamı yok ama o olmazsa sözcükler ve
sözcük grupları arasında anlamlı bir ilişki kurulamaz. Bazısı yer, zaman, yön, biçim,
benzerlik, başkalık bakımından ilişki sağlar: beri, içeri, sonra, doğru, dışarı, göre, gibi,
başka…
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İşte unutulmaz uygulama örneklerimizden biri: “Çünkü öğretmenimiz gibi biz
de hem Atamızı hem Cumhuriyetimizi çok seviyoruz.”
Bazısı bağlama işlevi yapar: Örneğin; çünkü, meğer, öyle ki, oysa ki, hem…
“Böylece derslerimiz sanki oyun oynar gibi aktif olarak ve zevkle sürüp giderdi; okulumuz, sınıfımız bizim gerçekten doğal yaşam ortamımızdı”.
Tarih Yol Göstericidir
Öğretmen okulu son sınıftaki derslerimizden biri “Pedagoji Tarihi” idi. Bu derste
Doğu ve Batı’dan, Sokrates’ten John Dewey’ye yirmi kadar eğitim düşünürünün görüşlerini öğrendik.
Bu görüşlerden birçoğu bizim meslek yaşamımızdaki rehberlerimiz içinde kalıcı
bir yer tuttu.
Toplum ve birey yaşamının hangi alanında ve aşamasında, ne zaman ve nerede
olursa olsun bir görevin veya bir işin yerine getirilmesinde kuşkusuz uyulması kaçınılmaz birtakım ortak temel kurallar vardır. O görev veya iş bir “amaç” için yapılır. O
amacı gerçekleştirebilmek için bazı nesnelerin, “konu”ların ele alınması ve işlenmesi
gerekir. Sonra konu nasıl işlenecek; nasıl bir “yöntem” uygulanacak diye düşünürüz.
Son aşamalarda da acaba görevimiz, yaptığımız iş, amacına uygun mu? sorusuna yanıt ararız. “Değerlendirme” yapabilmek için dönüt-düzeltme işlemlerine başvururuz
ve noktalarız.
“Pedagoji Tarihi”nde yer alan düşünürlerin “eğitimin amacı”, “eğitim konusu”
ve “eğitim yöntemi” bağlamında, birer ışık olarak her zaman göz önünde tuttuğumuz görüşlerinden birkaçını örnek olarak sunmak amacınız için yeterli olabilir. Ancak, önce tarihte ölümsüz izler bırakan bu düşünürlerin eğitimin amacı, konusu ve
yöntemine ilişkin bakışını şu ortak anlatımda görebiliriz: “Eğitimin amacı mutluluğu
bulmaktır. Mutluluk bilgili, erdemli ve yüreği toplum için, doğa için, her şey için sevgi dolu bir kişiliğe özgüdür.”
Farabi’ye (870-950) göre “Eğitimin amacı mutluluğu bulmak ve bireyi topluma
yararlı hale getirmektir.” Farabi bu amacı gerçekleştirmek için şöyle diyor: “Bilgi ve
sevgi mutluluğu bulmanın gıdalarıdır.” Büyük düşünür, “Öğrenci sorumluluk duygusuna sahip olarak yetiştirilmelidir.” derken bu duygunun ancak özgür bir eğitim
ortamında yaparak ve yaşayarak kazanılabileceği bir yöntemi de belirtmiş olmaktadır.
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Yusuf Has Hacip (1018-1069) meşhur Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) adlı
yapıtının daha adında mutluluğun bilgi ile kazanılabileceği göstermiş oluyor. İnsanlığa ışık tutacak özlü sözler söylüyor: “Bilgi bil adam ol, yükselt kendini ya da hayvan
adını al, insanlardan uzak kal… Çocuklara fazilet ve bilgi öğretmeli; böylece iyi ve
güzel yetişirler… Bilgi ile göğe yol bulunur.”
İbni Sina (980-1037) şöyle diyor: “Belki zenginler, zavallı insanlar, fazilete dayanmayan bir hayatın ne kıymeti var?”
Edip Ahmet (XII. yy.) eğitimin amacını mutluluğu bulmak olarak görüyor ve
“Mutluluk yolu bilgi ile bulunur” diyor.
Kaşgarlı Mahmut (1072 – 1074) eğitim hakkındaki dileğini “Oğlum, sana fazileti
öğüt, miras bırakıyorum… Bilgin adam bul onun tarafına bak.” sözleriyle dile getiriyor.
Sokrates (M.Ö. 470-399) “Bilgisiz insanlar faziletli olamazlar. Faziletli olmak
ve doğru dürüst bir yaşam için doğru ve emin bilgiye gereksinim vardır.” deyişiyle
erdemin ve bilginin bir insan için anlamını vurguluyor.
Eflatun (M.Ö. 428-347) “Eğitim diye anılmayı hak eden tek eğitim fazilet eğitimidir.” yargısıyla insanın, insan olabilme niteliğinin erdem olduğunu binlerce yıl
öteden dile getiriyor.
Günümüz yazarlarından Norman Vincent Peale, Olumlu Düşünmenin Gücü
adlı yapıtında, Tolstoy’un sevgi nerededir? sorusuna yanıt olarak “Sevgi neredeyse
mutluluk oradadır. Mutlu olmak istiyorsanız, sevmeyi öğrenmelisiniz. İnsanı sevin,
hayvanı sevin, doğayı sevin, kısaca her şeyi sevin.” diyor.
Eğitimin amacının mutluluğu bulmak, gıdalarının da bilgi ve sevgi olduğunu
dile getirirken “Düşünüyorum o halde varım” (*) özdeyişi ile anılan Descartes’in
(1596-1650) mutluluk tanımını da anımsayalım: “Mutluluk tam bir ruh memnunluğu
ve iç hoşnutluğundan ibarettir… Bu da faziletli ve bilgili kişilerde bulunur.”

(*) Descartes, sözünü ettiğimiz özdeyişi şöyle açıklıyor: “Ben neyim? Düşünen bir şey. Düşünen bir şey nedir? Düşünen bir şey şüphe eden, anlayan, tasdik eden, inkâr eden, isteyen,
istemeyen, tahayyül de eden ve duyan bir şeydir.”
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Mutluluğu, erdemi ve sevgiyi insan olmanın ön ve temel koşulu sayan bu anlayış eğitim sistemimize yasal olarak 14 Haziran 1973 tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu
ile girmiştir.
Yasanın “Genel amaçlar” başlıklı 2. maddesini çok kısa şöyle özetleyebiliriz:
“Türk Millî Eğitiminin genel amacı Türk milletinin bütün fertlerini” erdemli, yüreği
yurt ve ulus sevgisiyle dopdolu “kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak” kişiler olarak yetiştirmektir.
Yasaya ve bunca çabaya karşın “mutlu vatandaş” ve “mutlu toplum” olabilmenin neresinde olduğumuzu uluslararası kuruluşların araştırmalarında görebiliyoruz.
Ekonomik Kalkınma İşbirliği Organizasyonu’nun (OECD), bu kuruluşa bağlı
36 ülkede yaptığı “kaliteli yaşam” ve “mutluluk” araştırmalarında Türkiye’nin son
sırada yer aldığını 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü medyada yansıtılan haberlerden
üzülerek öğreniyoruz.
Mutluluğun gıdası bilgi ve sevgi olduğuna göre burada bir eksiğimizin varlığından söz edilebilir. Bir kanıt olarak yine bu kuruluşun 34 ülkede ortaöğretim düzeyinde “okuduğunu anlama”, “matematik” ve “fen bilimleri” alanlarında yaptığı
sıralamada sondan üçüncü sırada olduğumuz 2013’ün ilk aylarında duyurulmuştu.
Bu bilgisizliğin nedeni, eğitimin amacını, kapsamını ve yöntemlerini bilmemekten ve böylece gerçekten uzak ortaçağ anlayışından uzaklaşamamaktan
kaynaklanmaktadır. Çocuğun doğal yaşantısı bir yana itilmiş, dışarıdan baskı ile
toplumun inanç, cansız kültür ve gelenekleri zorla, ezber yöntemleriyle onu şekillendirmeye çalışılmaktadır.
Bilgisizliğin Yaşattığı Eğitim Ortamı ve Düşünmenin Gücü
Böylece çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişimi önlenir. Düşünme yeteneği gelişememiştir, öğrenme gereksinimi duymaz; kitap okuma alışkanlığı edinememiştir.
Özetle bağımlılıktan kurtulamamıştır; yapıcı – yaratıcı bir kimliğe ve kişiliğe kavuşamamıştır.
Eğitim sistemimiz çağdaşlıktan uzaktır; durumunu birkaç başlık altında toplayacak olursak:
• Öğrenmeye değil, öğretmeye;
• Yaşamaya, yapmaya, yaratıcılığa, düşünmeye, araştırmaya değil, ezberlemeye;
			 (Bunun başka bir anlatımı bağımsız, özgür yaşamaya değil, bağımlılığa, iteate)

13

• Erdemli bir kişilik ve karakter kazandırmaya değil, programı bitirmeye;
• Başarıyı değil, başarısızlığı ölçmeye;
• Ekonomik yaşamaya, tutumlu olmaya, üreticiliğe değil, savurgan ve tüketici
			 olmaya;
• Sevgiye, ilgiye, gereksinime değil, korkuya ve zorlamaya;
• Mükemmelliğe değil, statükoyu korumaya, hatta gerilemeye;
• Saydamlığa, şeffaflığa değil, kapalılığa;
• Gelişmeye, bilimselliğe değil, durgunluğa, kişisel bakışa
yönelik olduğunu görürüz.
Bunlar bizim ortaöğrenim okullarımızın da (1945-1952 yılları arasında) genel nitelikleri idi, hiçbir söz hakkımız yoktu.
Bu olumsuzluklar, kısmen, özel öğretim kurumlarında görülmemektedir. Genelde ticari amaç güden bu kurumlar yalnızca müşteri memnuniyetini göz önünde tutmayı dikkate almaktadır.
Eğitimin sonsuz gücünün, düşünmenin gücünün, bilincinde olan Millî Eğitim
Vakfı Kolejleri, birer özel okul olmasına karşın çağdaş, uluslararası standartlarda
nitelikli bir eğitimin ülkemizde öncüleri olma amacıyla sözü edilen sorunların ve
olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını temel hedefleri olarak görmektedir. Ve bu
yolda büyük başarılar içindedir.
Bilginin Sonsuzluğu; İki Düşünürün Sözleriyle
Sokrates bilginin öneminde olduğu gibi sonsuzluğu karşısında da tarihte yer
tutan ölümsüz bir söz söylemişti: “Ancak bir şey biliyorum o da hiçbir şey bilmediğimdir.”
Descartes, iki bin yıl sonra aynı düşünceyi şöyle dile getiriyor: “… okumadan
edindiğim biricik fayda bilgisizliğimi daha iyi görmem olmuştur….” (*)
Bilginin ve sevginin sonsuzluğu ve sonsuz gücüne sahip olabilmenin ana kaynaklarından biri insanın gerçek dostu olan kitaptır. Bu eşsiz güzellik için Descartes’ın
dediği gibi “bütün kitapları değilse de, bilhassa bize iyi bilgi vermeye muktedir
kimselerin yazdığı eserleri okumaktır.” Yine büyük filozofun deyişiyle “… masalların güzelliği zihni açar; tarihlerin ünlü olayları onu yükseltir; anlayarak okununca
(*) Descartes, Metod Üzerine Konuşma (çev. Mehmet Karasan) MEB, İstanbul, 1989, s.6
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da muhakemenin gelişmesine yardım ederler; bütün iyi kitapları okumak, yazarları
olan geçmiş yılların en yüksek zekâsı ile, bize ancak fikirlerinin en iyilerini gösterdikleri, önceden tertip edilmiş, bir konuşma gibidir; belâgatın ölçülmez güçleri ve
güzelliklerini….” o kitaplarda yaşarız.
Atamızın Çankaya Köşkü’ndeki kitaplığında Türkçe ve Fransızca eserlerden
2293 tanesini özenle altını çizerek ve yanlarına not düşerek okumuş olduğunu
unutmayıp rehber edinme sorumluluğumuzun bilincinde olabilmeliyiz.

Çankaya Köşkü’ndeki kütüphanesinde kitap okurken. (16 Temmuz 1929)
Atamızın Eğitimin Amaç, İçerik ve Yöntemine Bakışı
“Bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum halinde yaşatan veya
bir milleti esaret ve sefalete terk eden terbiyedir.” özdeyişiyle eğitimi tanımlayan Ulu
Önderimiz eğitimimizin amaç, içerik ve yöntemini de şöyle belirtmiştir:
Amaç: “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister.”
İçerik: “Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir, fendir.”
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Yöntem: “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” “Eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkesine uymak şarttır.”, “…Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir baskı aracı ya da uygarlık zevkinden çok,
hayatta başarıya ulaşmayı sağlayan, pratik ve kullanılabilen bir araç haline getirmektir…”,
Atamız uygulamadaki şu sorunu da dile getiriyor: “…kitapların cansız teorileriyle karşı
karşıya gelen genç beyinler, öğrendikleriyle memleketin gerçek durum ve menfaatleri arasında
ilişki kuramıyorlar…”
Buna göre “nasıl bir insan?” sorusuna şöyle bir yanıt verilebilir. Özgür bir
eğitim ortamında yaşayarak yapıcı, yaratıcı bir eğitim yöntemiyle ve de bilgi ve
sevgiyle kişiliğini örebilmiş; özgür düşünceli, erdemli, Cumhuriyete ve demokrasiye âşık, yüreği ulus ve yurt sevgisiyle çarpan…
İnsan Nasıl Karar Vermeli?
Bilgi ile insan, nasıl doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayırt edebilme yeteneğine kavuşabiliyorsa karar verme sürecinde de savsaklanamaz birtakım
kurallara kesinlikle uymak durumundadır; zorundadır.
Sağlam ve değişmez bir karar verebilmek için aşağıdaki dört kuralın yeterli
olabileceği inancında olduğunu belirten Descartes’ın bu değerleri benim için de yaşam boyu yol gösterici olmuştur.
“Birincisi, doğruluğunu apaçık bilmediğim hiçbir şeyi doğru kabul etmemek.”
“İkincisi, inceleyeceğim güçlüklerin her birini, mümkün olduğu ve daha iyi çözümlemek için gerektiği kadar, bölümlere ayırmak.”
“Üçüncüsü, en basit ve bilinmesi en kolay şeylerden başlayarak, tıpkı basamak
basamak bir merdivenden çıkar gibi, azar azar en mürekkeplerinin bilgisine yükselmek için…
düşüncelerimi bir sıraya göre yürütmek.”
“Sonuncusu da, hiçbir şeyi unutup ihmal etmediğimden emin olmak için, her tarafa
birçok sayışlar ve tekrarlar yapmaktı.”(*)
Başarı ve mutluluk için her konuda hatta arkadaş ve eş seçerken bile bu kurallara titizlikle uyulmalıdır.
Öğretmen Okuluna Giriş
1950’li yıllara kadar öğretmen okuluna ortaokul mezunlarından zekâsı, çalışkanlığı, başarısı ve kişiliği dikkate alınarak sınavsız, seçim yolu ile parasız yatılı öğrenci
alınırdı.
(*) age,s.20-21
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Bu güzel uygulama, öncelikle ve özellikle, Cumhuriyet değerlerinin toplumun
her kesimi tarafından, içtenlikle benimsenmesine öncülük eden, kendilerine güven
duyulan, inandırıcı ve saygın öğretmenlerin yetişmesi olanağını sağlamıştı.
1949 yılı Eylül ayında Bayburt Ortaokulundan mezun üç arkadaş o yıl yeniden
açılan Trabzon Öğretmen Okulu öğrencisi olduk.
1948/1949 Öğretim yılı yaz tatilinde parasız yatılı lise sınavlarına da girmiştim.
Sınavı kazandığım halde Haydarpaşa Lisesine gidemedim. 1954 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında iken bu okulu görünce duyduğum iç burukluğu, yedek subay okulundan sonra gittiğim Gelibolu’da beni dışarıdan Çanakkale Lisesini bitirme sınavına
itti. Gereğini yaptım ve mezun oldum. O diploma ile 10 yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Psikoloji’de lisans öğrenimi yaptım. (O
zamanlar lise dengi, meslek okulları üniversiteye kabul edilmezdi.)
İnsanın gelişmeye dönük bir hedefi olmalıdır; herhalde öğrenme bittiği an yaşam da bitmiştir; anlamsızlaşmıştır.
GEE Pedagoji Bölümü
Pedagoji Bölümüne öğrenci olabilmek için en az üç yıl başarılı öğretmenlik ve
askerlik hizmetini yapmış olmak önkoşuldu.
Bu koşulu sağlayanlar önce il merkezlerinde Bakanlıktan (enstitüden) gelen bir
konuda kompozisyon sınavına tabi tutulurdu. Başarı gösterenler GEE’de yazılı sınava alınırdı. Bunda da başarı gösterenler mülâkata kabul edilir ve sıralamada kontenjan dâhilindeki adaylar başarılı sayılır; kayıt hakkı elde ederdi.
1957 yılı Ekim ayında 35 öğrenci yatılı olarak Pedagoji Bölümünde öğrenime
başladık. Bölüme ait izlenimlerimi birkaç somut tümce ile belirtmeyi yeterli görüyorum.
Eğitim yaşamımda öğrenci kimliğiyle ve dört üniversite ile ilişiğim oldu. Pedagoji bölümü öğretmenlerinin hepsi yurt dışında yükseklisans ve/veya doktora yapmış o zamanın yerleri asla doldurulamaz eğitim otoritesi idi. Aynı düzeyde öğretim
elemanı ile başka bir üniversitede karşılaşma şansım olmadı. Derslerimizde temel
yöntem de bilimsel tartışma yolu idi.
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Talim ve Terbiye Kurulu – Yükseköğretim Kurulu
Eğitim sistemimizin bu iki üst kurulunda onar yıl görev yaptım. Buradaki çalışmalarla ilgili her iki kurula ilişkin ortak özellikleri olarak edindiğim izlenimleri
paylaşmayı yeterli görüyorum. İzlenimlerim Talim ve Terbiye Kurulunda 1966-1975,
Yükseköğretim Kurulunda 1981-1987 yıllarına aittir.
•
		
		
•
•
		
•
•
•
		
•
		

Her iki kuruldaki üyeler, eğitim sisteminin okulöncesinden yükseköğretimin
sonuna kadar, tüm meslek kamuoyunca kabul edilecek yetkinlikte ve saygı
ile anılacak kişilerdi.
Tüm üyeler bir Batı diline sahip ve alanlarında yapıtları olan otoritelerdi.
Üyelerin toplantıda oturuş düzeni Talim ve Terbiye Kurulunda atanma 		
sırasına Yükseköğretim Kurulunda alfabetik sıraya göre idi.
Başkanlar üyelerin yaş ve meslekî kıdemlerine saygı duyardı.
Kurullara meslek kamuoyunda tam bir güven vardı.
Her iki kurul gerçek “millî” nitelikteydi. Politika ve kişisellik asla söz konusu
değildi.
Kurullarda, genellikle oylama yapılmazdı. Bilim, eğitim gerçekleri oylanmaz,
denirdi. Bilimin rehberliğinde tartışılır, bir sonuca varılırdı.

Her iki kurul benim için aynı zamanda birer “akademi” idi; bilgi, saygı ve
nezaketin esas olduğu…
Ancak, ne bu iki kurul ne de üniversiteler, eğitim ve bilimin olmaz ise olmazı
özgürlük ortamını sağlayacak özerk yapıdadır.
Ödül Sözler
Yaşamda bireyi başarılı olmaya özendirmek için çeşitli iletişim kanallarıyla
onurlandırma en doğal güdüleme yollarından biri, belki de birincisidir. Yapılan araştırmalara göre esasen psikolojik ödüller maddî ödüllerden daha etkilidir, daha insancıldır. Çok basit fakat mutluluk verici birkaç olayın paylaşılmasının hoş görüleceğini
umuyorum.
1944 yılı yaz tatilinde, babam bana “Karakurum’dan Tuna’ya” ve “Beyaz Filin
Maceraları” adlı sanki ben yaşındaki çocuklar için yazılmış iki güzel kitap aldı. Bir
solukta mutlulukla okudum. Kitap okuma zevkini bunlardan tattım.
İkinci armağanım/ödülüm, 1964 yılı başında Fransa Kültür Ataşeliği ve Öğrenci Müfettişliğine “Kâtip” unvanı ile atanacağım zaman Müfettiş sayın Dr. Cahid
KINAY’ın Yükseköğretim Genel Müdürüne (Ziya KARAMUK’a) benim Fransızca
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öğretmeni olmadığım için atanmamın sorun yaratacağını söylemesi üzerine Sayın
KARAMUK’un kendisine “Ben onu seçilmişler içinden seçtim” diye yanıt vermesi
oldu.
Başka bir armağanım/ödülüm, 1981 yılı sonunda Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atanma kararnamem Bakanlar Kuruluna götürüldüğünde, Bakanlar Kurulundan Sayın Millî Eğitim Bakanı Hasan SAĞLAM’a daha üst düzey bir bürokratı önermesine, “Ben tekrar öneri de bulunacak olursam yine onu getiririm” demesi oldu.
Ödüllerimden biri de 28 Eylül-3 Ekim 1970 tarihleri arasında toplanan VIII. Millî
Eğitim Şûrası sonunda, Şûra’nın çok başarılı bir şekilde düzenlenip yürütülmesinde
yaptığımız görevden dolayı, o zaman Talim ve Terbiye Kurulu Raportörü iken “üstün
başarısından dolayı kurul müşavirliğine” atanmam ve bu ifadenin atama kararnamesinde yer almış olmasıdır.
Ödev Bilinciyle Hazırladığımız Kitaplar
(Çoğunluğu Millî Eğitim Bakanlığı, 20 Mayıs Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı ve de Millî Eğitim Vakfımız adına ve yararına hazırladığımız kitaplar)
• Türk Millî Eğitiminde Gelişmeler (1955-1968) I ve II, MEB, Ankara, 1970 (Grupla)
• Ortaöğretim Programlarında Yönelmeler (1924-1970), MEB, İstanbul, 1972 (Grupla)
• Öğretmen Dağılımı (1955-1970), MEB, İstanbul, (Grupla)
• Türk Millî Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı, MEB, İstanbul, 1977 (R.Özalp
ile)
• İstatistik, Ankara, 1979
• Endüstriyel Sanatlar YÖO Rehberi, Ankara, 1970 (Grupla)
• Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretimdeki Gelişmeler, MEB, Ankara, 1993
• Türkiye’de İlkokul Öğretmeni Yetiştirme Sorunu (1923-1994) ve ABD, İngiltere,
Fransa ve Almanya’daki Çağdaş Uygulamalar ve Eğilimler, MEB, Ankara, 1994
ve 1997
• Türkiye’de Yükseköğretim (1923-1998) Yasal Düzenlemeler ve Değerlendirmeler, MEB, Ankara, 1998
• Öğretmenlik Mesleğine Giriş veya Nasıl Bir İnsan?, İstanbul, 2000
• Eğitim ve Kültürde AKYOL, İstanbul, 2000
• İki Göç Hikâyesi, İstanbul, 2001
• Nasıl Bir İnsan ve Nasıl?, Ankara, 2001
• AB Yolunda (2000-2001), Ankara, 2001
• Niçin ve Nasıl Bir Öğretmen, Ankara, 2003
• Öğrenci Olayları ve Yansımaları, Ankara, 2005 (İ. Özçukurlu ile)
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İKİNCİ BÖLÜM
ÇAĞDAŞ EĞİTİM-YAZILARIMIZDAN ÖRNEKLERLE (*)

BİR EĞİTİMCİ, BİR SEVGİ LİDERİ, BİR BAKAN: AKYOL

11 Ağustos 1999 Çarşamba sabahı bana güneş tutulduğu andaki “duygularını
yaz” demişti. 0 an ne hissedecektim? 0 an geldiğinde insanoğlunun uzayın sonsuzluğunda “sıfır hata” payı ile sınırsız yıldız dünyasını ölçebilen zihin gücünün yüceliğini ve
bu büyük güç karşısında biraz kısaldığımı hissettim. Güneşsiz bir dünya soğuyacak,
anlamını kaybedecek ve bizler yokluğa terk edileceğiz. Tutulma sürekli olsa idi, her
halde hiç olacaktık. Güneşin yokluğu bizim de dünyanın da belki nice dünyaların da
sonu olacaktır. Bunları kendisine ifade edemedim; fırsat doğmadı.
Uzaydaki güneş gibi, toplumların tarihlerinde de ışık saçan, gönül okşayan yıldızlar, güneşler, güzellikler vardır. Eğitim dünyamızda ışıl ışıl parıldayan ve yıldızlaşan öğretmenler dünyasında, hatta son yılların politik ortamında, o bir güneşti: Sevgi güneşi, hoşgörü güneşi, iyilik güneşi, dostluk güneşi ve vefa güneşiydi. Bu güneş tutuldu,
ama yalnızca fiziksel olarak; manevî ışığı hep aramızda, 0 ışık huzmesinde bütün
renkler en parlak görünümleriyle duygu ve düşüncelerimizi süsleyerek yüceltmiştir.
(*) Bu “Bölüm”de Çağdaş Eğitim Dergisi’ndeki yazılarımızdan da örnekler yer almıştır. Yazıların yayımlandığı dergilerin tarih ve sayıları kitabın “içindekiler” başlıklı sayfalarında verilmiştir.		
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İnsan sevgisi, ülke sevgisi, millî birlik ve bütünlük içinde güçlü ve mutlu bir toplum
yaşamı onda bir tutkuydu. Örnek, güzel, çok güzel bir eser yaratmıştı: Nasıl Bir İnsan?...
Bu tabloda güneşin yedi rengini kullanmış ve bilgi toplumu, sevgi toplumu çağının
ideal Türk insanını resmetmişti. Her şey gibi mutlu bir toplum da insanın eseriydi. Bu
yüzden sürekli işlediği “Nasıl Bir İnsan?” profili üzerinde neden ısrarla durduğunu
soramadım. İdealindeki “insanımızı”, bir-iki cümle ile anlatamayacağım boyutta betimlemişti. İnsanımız böyle olmalıdır, diyordu. Çizdiği insan modeli hayali ve ütopik
değildi. Gerçek insandı.
Bolu Öğretmen Okulunda 1949’da öğretmenlik eğitimine başlayan AKYOL tam yarım yüzyıl “nasıl bir insan” yetiştirilmesi gerektiği üzerinde düşünmüş, çok düşünmüş, düşüncelerini aynen uygulamaya çalışmış önder bir eğitimciydi. Son on yıldır,
Millî Eğitim Bakanından söz edildiğinde akla ilk gelen, yeri doldurulamaz, gerçek ve ender
Türk politikacılarından, aydınlarındandı.
Bakanlığı döneminde “millî eğitim hizmetlerinin, her türlü kısır çekişmelerin ve
günlük politikaların dışında tutularak ihtiyaçlarımıza ve bilime dayalı en önemli
bir devlet politikası olarak yürütülmesi” temel ilkelerindendi.
Eğitim sisteminin her kademesi için; millî, demokratik, lâik ve çağdaş eğitim
ilkelerinin vazgeçilmezliğini her yerde, her sözünde, her yazısında, her kararında
vurgulamak gereğini duyardı. Nasıl Bir insan? için şöyle diyor:
“Demokratik, lâik, çağdaş ve sosyal hukuk devletimize; insan haklarına ve
farklı görüşlere saygılı, sorumlu, duyarlı…”
“Millî benliğini bilen…”
“Millî kültür ve evrensel değerler içinde sevgi, akıl ve bilime; iyilik, doğruluk ve
güzelliğe; adalete ve haklarda eşitlik ilkelerine; demokratik, lâik, sosyal hukuk devletimize; insan haklarına ve farklı görüşlere saygılı, sorumlu ve duyarlı…”
“Millî, manevî, insanî, ahlakî, sosyal ve kültürel değerlerini bilen, koruyan ve
yücelten...”
“Millî birlik, bütünlük, huzur ve güvenlik içinde toplumun refah ve mutluluğunu
artırmaya; Türk milletini çağdaş uygarlığın saygın ve seçkin bir ortağı, onurlu bir
üyesi yapmaya çalışan...”
…………………..
Avni AKYOL “Nasıl Bir İnsan?” da kendi niteliklerini yansıtmıştı. Yazdıkları
ve söyledikleriyle her zaman tutarlı olduğu gibi...
Millet sevgisini, insan sevgisini öğretmenle özdeşleştirmişti. “Öğretmeni sevmek
Atatürk’ü sevmektir. Öğretmeni sevmek milleti sevmektir. Öğretmeni yüceltmek toplumu yüceltmektir.” sözleri bizlere gurur verirdi. Bu nedenle öğretmenin ekonomik
ve sosyal statüsünü yükseltmek için gerekli önlemleri almak da bakanlık görevinin
başlıca hedeflerinden olmuştu.
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Atatürk’ün “öğretmenlerin, diğer yüksek meslek mensupları gibi sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi gerekir” direktifine uyarak o, yıllarca beklenen
köklü adımlar atmıştır:
“Eğitimde kaliteyi sağlamanın tek yolu öğretmenlik mesleğidir.” görüşünü pekiştirmek için eğitimin hangi kademesi olursa olsun öğretmenlerin en az lisans düzeyinde
eğitim görmelerinin yasalaşmasını sağlamıştır. Bununla da yetinmemiştir. Her öğretmenin mesleğe başlamadan öğretmenlik ruhunu kazanabilmesi için lisans üzerine en az
bir yıl “Eğitim Akademisinde” eğitim görmesini hedeflemiştir. Gerekli ön hazırlıkları
tamamlatmış ve akademinin temelinin atılmasını da sağlamıştır. Öğretmenlerin kadro sorununu kökünden çözmüş; hepsini 1-9 olarak birleştirmiştir. Daha nitelikli bir
öğretmen eğitimi için onun, Anadolu öğretmen liselerinin açılması, üstün yetenekli gençlerimizi öğretmenlik mesleğine yöneltmek için burs vb. önlemlerin alınması ve öğretmen
evlerinin, öğretmenlik onuruna yakışır şekilde yapım ve yaygınlaştırması gibi öğretmenliği yücelten söz ve fiilleri kendisine minnet duygularımızı sonsuzlaştırmaktadır.
Eğitimde öğretmen ve program merkezli modelden, öğrenci merkezli modele
geçiş sürecini büyük bir coşku ile başlatmıştır. Her öğrencinin gereksinim, ilgi ve yetenekleri ölçüsü ve doğrultusunda öğrenim görmekle başarılı ve mutlu olabileceği
demokratik eğitim düşüncesini uygulamaya dönüştürmek suretiyle demokratik ve
çağdaş bir ortaöğretim sistemini gerçekleştirmek, böylece bugün giderek daha dağınık bir hüviyete ve sorun yumağına bürünen ortaöğretim sistemini bütünleştirmek
istemiştir.
Ayrıca, eğitimde “insanımız” için gerçekleştirdiği yüzlerce tasarılarından bazısı
şu başlıklar altında sıralanabilir:
Öncelikle hem nitelik, hem nicelik bakımından eğitimin her kademesinde uluslararası
çağdaş standartlara ulaşılması,
Her çocuğumuzun mutlaka sekiz yıl eğitim görmesi. Bunun için “taşımalı ilköğretim uygulamasının” başlatılması,
Ortaöğretimin her isteyene götürülmesi, bunun gerekli olduğu. Bu amaçla da
“çok programlı liselerin yaygınlaştırılmasının” başlatılması,
Her gencin eğitim yoluyla bir iş ve meslek için gerekli bilgi ve becerilere sahip
olması,
Sanatta üstün yeteneklilerin eğitimi için ilk defa güzel sanatlar liselerinin açılması,
Eğitim teknolojisinde önemli bir yer tutan bilgisayarın eğitimde kullanılması,
Öğretmen eğitim merkez ve tatil köyleri kurulması,
“En önemli hizmet insana yapılan, hizmettir. Ama. özürlüye veya engelliye
yapılan hizmet bunların üstünde büyük anlam ve kutsallık taşır.” diyerek “Özel
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Eğitim Konseyi” ve ayrıca ilk defa “Yaygın Eğitim Şûrası”, “Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Konseyi” toplanması,
Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatının yeniden düzenlenmesi,
Yükseköğretim Gelişme Planı (1992-2012)’nın hazırlanması,
Onlarca proje, onlarca komisyon çalışması.
…………..
Ele alınan konuların meslek kamuoyunca benimsenmesini bekler; her komisyonda ve çalışma grubunda ilgili bilim adamlarının ve uygulayıcıların bulunmasına
özen gösterirdi.
Yükseköğretim Kurulunda 1986-1987’lerde alfabetik oturduğumuzdan, yan
yana olduğumuz o günlerde gerçekten özerk, kendi kendisini yöneten, üreten, seçkin
çağdaş bir Üniversite özlemini sık sık dile getirirdi. Bunun da planlı ve bilimsel yaklaşımlarla gerçekleşebileceğini vurgulayan görüşleri, bir plancı olarak konuşmalarında,
duruma göre, “makro” veya “mikro” düzeyde planlama yapma gereğini belirten sözleri, hâlâ kulaklarımızda çınlamaktadır.
Toplumun her kesimi ile çok sıcak ve doğrudan apaçık iletişim kuran AKYOL,
son zamanlarda “erdemli insan” özellikle “erdemli politikacı” kavramlarını sık sık
kullanırdı. Buna özlem duyardı.
Bugün tüm toplumca yoksun olduğumuz, okuma gereksinim, zevk ve alışkanlığını yaşamının bir parçası hâline getirmişti. Çok okur, çok yazar, çok çalışırdı.
Bu yaşam biçimi onun gıdasıydı. Ona göre bütün çalışmalar sevgi ve bilgi temelli
olmalıydı. “Sevgi” yi onun kadar yaşayan başka bir kimse olacağını sanmıyorum.
Sevgiye âşıktı, torunun adını da “Sevgi” koydu. Yıllarca sevgiden, bilgiden ve eğitimden söz etti; yazdı, konuştu. Cumhuriyet tarihinde eğitim konusunda onlarca
eser ve yüzlerce makale yazmış tek Millî Eğitim Bakanı oydu.
Son birkaç yıl içinde çok ağır ve hızlı çalışma temposu yanında büyük acılar
çekti. Yansıtamadı, içine attı. Hiçbir şeyden yılmadı, yorulmadı; ancak sevgi dolu
yüreği daha fazla dayanamadı. Yaşamının son birkaç dakikası içinde, aniden grip
olacağını sandı, hissettiği belirtilerin sıkıntılarını yaşadı ve son sözü “oh rahatladım” oldu; gözlerini kapadı. 30 Eylül 1999, Saat 15.15
Sen, Sevgili Bakanım eğitim, bilim, kültür, sanat, politika, dünyasında, toplumun her kesiminde ve milyonlar üzerinde etkili, derin, silinmez ve saygın kişiliğinle
engin bir sevgi deryası oluşturdun.
Güzellikler örneği anılarıyla manevî ölümsüzlüğe kavuşan Unutulmaz Sevgili
Bakanımız, Sen, sonsuzluk dünyasında rahat uyu…
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SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

1957 Ekiminin ilk günleri, “Pedagoji Bölümüne” giriş sınavlarının son aşaması
olan sözlü sınavda bana “Niçin geçen yılki öğrencilerini okutmak istiyorsun?” sorusu yöneltildi. Şiran ilçe merkezindeki ilkokulda, o yıl dördüncü sınıfı okutmuşum.
Bu yıl yine aynı öğrencilerimi, beşinci sınıfı, okutmak istiyordum. Ne yanıt verdim,
anımsayamıyorum. Her halde onları sevdiğimi söyledim. Soruyu yönelten hoca bana
“tanımak sevmektir” dedi.
Bu tanımı hiç unutmadım, rehber edindim. Öğretmenin en büyük gücünün sevgi olduğunu, onun da bireyi tanımakla kazanılacağını, o gün daha iyi anladım. İşte
sevgi kaynağı CIRITLI öğretmenimden ilk dersi, en güzel dersi böyle aldım.
Herhalde, hedeflerine göre çeşitli biçimlerde oluşan birlikteliklerde, biraz da
uzunca süreli ise yeni değerler oluşur. Tutumlarda, tavırlarda, düşüncelerde uzlaşma; acı-tatlı duyguları, yaşamın güzelliklerini paylaşma; ortak çabalarla bir şeyler
başarma ve amaçlarda buluşma süreçleri içinde özveri, saygı gibi değerler öne çıkar.
Bireylerin olumlu yönleri olumsuzluklarını gölgeler ve böylece, oluşturulan huzurlu
ve güvenli, belki de sevgi dolu bir yaşam başlar ve sürüp gider.
“Eğitim Felsefesi” dersleri çok orijinaldi. Hep düşündürüyordu. Konular çok
mu teorikti? Değildi. Öğretmenlik, daha doğrusu köyde başöğretmenlik günlerimin
anıları ile sık sık beraberdim. Bu derste belleğime işlediğim, köyde, kasabada başarılı
olabilmek için “muhtarla ve imamla mücadele karşı karşıya değil, yan yana, omuz omuza
yapılır” sözünü her fırsatta yineledim.
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Yine bu dersteki kazanımlarımdan “Eğitimde, birey hangi noktada ise oradan
başlanır” sözü bana çok anlamlı geldi. Bu görüş bireysel ayrılıklardan dolayı yalnız
sınıfta değil, her türlü insan ilişkilerinde başarılı ve sağlıklı iletişim için göz ardı edilemez, uyulması zorunlu bir kural, bir ilke olarak yolumu aydınlattı.
Sevgili öğretmenimiz bizim o zaman için hayal ötemizde bir incelik ve zarafet
örneği idi. Bir seminer konumu, kendisiyle görüşmek istemiştim. Bana bir gün sonrası, saat 15.00 için randevu lütfetmişti.
O saat yaklaştığında, öğretmenimizin beni aradığını söylediler. Gittim; bana
“Türkyılmaz hocanın bir toplantısı varmış, onu toplantıya götürmemi rica etti” dedi
ve görüşmemizin yarına bırakılıp bırakılamayacağını sordu.
Bu davranış, benim o zamana kadar pek karşılaşmadığım bir incelik örneği idi.
O gün öğrenciye değer verilmesinin ve bunun kendisine hissettirilmesinin ne kadar
büyük bir önem taşıdığını tüm benliğimle hissettim.
Öğretmenimiz bizim için gerçekten mükemmellik örneği idi. Giyimi ile zekâ arasındaki bağlantıyı kendisinde gıpta ile görebiliyorduk. Bu görüş de bize öğretmenimizden armağandı.
Pedagoji seminer odasında merhum Turhan OĞUZKAN’ın (Prof. Dr.) İngilizceden Türkçeye çevirdiği bir kitap hakkında öğretmenimizin bir raporuna rastladım.
Rapordaki şu tümceyi unutamadım: “Güzel bir çeviri; Oğuzkan’ın İngilizcesi ve
Türkçesi çok iyi.” Öğretmenlerimizin de anlatımı çok hoş, Türkçesi örnek, çok güzel
ve zevk verici idi.
Öğretmenin insan mühendisi olduğu, kalfa ve usta olarak düşünülmeyeceği anlamındaki sözlerini anımsıyorum. Elbette ustalık ve kalfalık beceri gerektirir. Fakat
nihayet bu bir ezbercilik, kopyacılıktı. Oysa eğitim gelişim sürecidir. Öğretmen düşünecek ve öğrencisinin düşünme yeteneği sürekli gelişecek şekilde kendisine rehberlik
edecektir.
Öğretmenimle okul yaşamımdan 7 yıl sonra Talim Terbiye Kurulu Başkanı iken
raportör olarak bu daireye atandığımda karşılaştım. İlk gün ziyaretine gittiğimde
bana Fransızcamın düzeyini sormuştu. Otuz beş yıl önce öğretmenimizin başkanlığını yaptığı Kurul Yönetmeliği, hem üyelerin hem raportörlerin bir Batı dilini iyi derecede bilmelerini zorunlu kılıyordu. Öğretmenim zamanında Talim ve Terbiye Kurulu
gerçek bir akademiydi; orada çalışmak zevkli ve onurluydu. Nereden nereye (!) Bugün gelişmiş ülkelerde bir yabancı dili iyi derecede bilmeyen değil bir öğretmen, lise
mezunu bir kişinin var olabileceğini düşünmek haksızlık olur.
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Sevgili öğretmenimi, değerli başkanımı ben anlatamam, bu beni çok aşar ve onu
anlatmak bir cesareti işidir. Ben ancak kendisiyle ilgili birkaç anımı dile getirmeye
çalıştım. Yanlış yansıtmış olabileceğim izlenimlerim için özür diliyor, engin hoşgörüsüne sığınıyorum.
Öğretmenime, bu vesileyle bir kez daha minnettarlığımı ve sonsuz saygılarımı
sunmaktan mutluluk duyuyorum.

OKULUN GÖREVİ
Çocukların, toplumun bir bireyi olarak sorumlulukları ve hakları olduğunu bilmeleri, o duyguları taşımaları, toplumda barış içinde yaşama fikrine ve duygusuna sahip olmaları gerekir.
Çocukların özgür düşünmesi ve özgür konuşması da çok önemlidir.
Okulun görevi, bütün bu konularda çocukları toplum hayatına hazırlamaktır.
							Hüseyin Hüsnü CIRITLI
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CEMAL ALPMAN BİR ULU ÇINARDI
(1911-3.10.2000)

5 Ekim 2000 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde Cemal ALPMAN’ın ölüm ilânını görünce tuhaf bir acı duydum. O, benim tanıdığım ender ve etkisinde kaldığım gerçek
Atatürkçü, gerçek eğitimci ve yöneticilerden biriydi. Kuşkusuz üstün kişilikli bir bilim adamıydı.
Talim ve Terbiye Kurulu toplantılarında, onun konuşmaları ayrı bir anlam taşırdı. Herkes kulak kesilirdi. Konuşmasının kapsamı kadar dilimizi kullanmadaki
ustalığı hayranlıkla izlenirdi. Almancası da Türkçesi gibi çok iyiydi. Zengin ve güzel
üslûbu yazısında da görülürdü. İnci gibi bir yazısı vardı. Millî Eğitim Temel Kanununun dil mimarı o idi. TBMM’de günlerce tartışılan bu yasanın bir sözcüğü bile değiştirilmemişti.
Bütün tutum, tavır ve davranışları ahenkli, güzel ve örnekti. Dürüstlük ve doğruluk onun karakteriydi.
O’nunla 1969’da karşılaştım. O, Talim Terbiye Kurulunda üye; ben, raportördüm. Aynı tarihte-her zaman olduğu gibi- ATATÜRK’Ü sömürmek suretiyle kazanç
elde etmek isteyenlerden biri, yaptığı bir heykelin Bakanlık tarafından okullara tavsiyesini istiyordu. En güç koşullar ve sorunlar karşısında hep ona başvurur, yanından
huzurlu ayrılırdık. Bu duyarlı konuda da, yanıt için görüşünü istedim; şöyle yazabiliriz dedi, “Atatürk adından yararlanarak kazanç amacıyla hazırlanmış sanat değeri
olmayan resim, heykel vb. lerinin okullara tavsiyesi uygun görülmemektedir.”
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Millî eğitime 40 yıl, her kademede orayı taşarak hizmet veren ve 1975 yılında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden emekliye ayrılan Cemal ALPMAN’la son defa bu
ilkbaharda; bir akşam Talim ve Terbiye Kurulu eski başkanlarından Sayın Zekai BALOĞLU’nun o zamanın Talim ve Terbiye Kurulu üye ve eşleri onuruna Ankara Başkent Öğretmen Evinde verdiği akşam yemeğinde bir araya geldik. Yemekte davetliler
adına konuşmayı 89 yaşındaki eserleriyle ölümsüz bir fani yaptı. Konuşması, Talim
ve Terbiye Kurulunun unutulmaz anılarla dostluk dolu günlerini yaşatan, bitmesini
istemediğimiz canlı, duygulu, vurgulu ve akıl yüklü bir konuşmaydı.
O günden sonra görüşemedik.
Cenaze töreninin ilki; 6 Ekim 2000 saat 11.00’de, 4 yıl Beden Terbiyesi Genel Müdürü olarak hizmet verdiği kurum tarafından, adını taşıyan Cemal ALPMAN Jimnastik Spor Salonunun bahçesinde düzenlendi. Vefa, erdemli kişiliğin vazgeçilmez öğesi
gibi geldi bana. Devlet Bakanı Sayın Fikret ÜNLÜ ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü
Sayın Kemal MUTLU’nun konuşmalarındaki heyecan, tüm katılanları derin bir yoksunluğun acısına itti, gözleri doldu.
40 yıl görev yaptığı Millî Eğitim Bakanlığında bir tören yapılmadı.
Kocatepe Cami’ine yüzlerce seveni, dostu ve öğrencileri gelmişti.
Eğitim kesiminden eski kuşağın yine yerleri doldurulamaz ulu çınarları; 89 yaşındaki Sayın H. Hüsnü CIRITLI, 87’lik Sayın Coşkun ERTEPINAR ve 85 yaşındaki
Sayın Necip AŞKIN son yolculuğunda yanındaydılar. Ya diğerleri (!)
Cemal ALPMAN kimdir?
Hiç kuşkusuz çok ileri yaşına karşın ölünceye kadar durmaksızın okuyan, düşünen ve yazan değerli hocamız eğitim sistemimizde iz bırakan birkaç kişiden biridir.
Cemal ALPMAN 1911 yılında Selanik’te doğdu. İlköğrenimini İznik ve Antalya’da (1919-1924), orta öğrenimini İzmir Erkek Muallim Mektebinde (1925-1930) yaptı.
1930-1932 yılları arasında iki yıl Antalya’nın Korkuteli ve Merkez ilkokulunda
öğretmenlik yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümüne girdi.
Buradan mezun olduktan sonra devlet hesabına Almanya’ya giderek Berlin Üniversitesi Beden Eğitimi Enstitüsünde öğrenimini tamamladı (1936-1938).
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Yurda döndüğünde Siyasal Bilgiler Okulu beden eğitimi öğretmenliğine atandı
(1939-1940). Buradan Gazi Eğitim Enstitüsü beden eğitimi öğretmenliğine nakledildi
(1941-1951). Bu görevinin yanı sıra, 1941-1943 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsünde müdür yardımcılığı, 1943-1951 yılları arasında Enstitüde beden eğitimi bölümü
şefliği yaptı. 1951 yılında bakanlık müfettişliğine, bir yıl sonra da Talim ve Terbiye
Kurulu üyeliğine atandı. Bu görevi uhdesinde kalmak suretiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde bulundu (1952-1955). 1956 yılında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine döndü. 1961-1964 yılları arasında Almanya Bölgesi Öğrenci Müfettişliği ve Kültür Ataşeliği görevinde bulundu. Yurda dönüşünde sırasıyla Talim ve Terbiye Kurulu
üyeliği (1964-1966) , Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (1967-1969) ve tekrar Talim ve
Terbiye Kurulu üyeliği (1969) görevlerine getirildi. 1952-1960 ve 1969-1971 yılları arasında ek görevle Gazi Eğitim Enstitüsünde beden eğitimi tarihi dersleri okuttu. 1971
yılında (4 ay) Talim ve Terbiye Kurulu başkan yardımcılığı ve başkan vekilliği yaptı.
1975’te Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden emekliye ayrıldı.
Cemal ALPMAN Lizbon (1947), Helsinki (1952), Zagreb (1957), Brüksel (1958),
Frankfurt (1961 ve 1962) ta yapılan Uluslararası Beden Eğitimi Kongrelerine; ABD’de
Ford Vakfı’nın düzenlediği eğitim kuruluşlarını inceleme gezi ve seminerine (1956),
UNESCO Halk Sağlığı Eğitimi IV. Uluslararası Kongresine (Duesseldorf, 1959); Avrupa Konseyi Eğitim Eksperleri Kongresine (Strasbourg, 1961); Millî Eğitim Bakanları
II. Toplantısına (Hamburg, 1961); Avrupa’daki yabancı öğrenciler ve stajyerler konulu
seminerlere katılmıştır. Uzun yıllar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu üyesi olarak da çalışmıştır. Federal Almanya’nın I. Sınıf liyakat nişanı
ile İsveç Hükümetince verilen Uluslararası Ling Jimnastikleri Federasyonu’nun şeref
nişanı sahibidir.
Eserlerinden bazıları: Jimnastik Sözlüğü (1969); Eğitimin Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve yıllar Boyunca Gelişimi (1972). Çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda
meslekî yazılar ve Alman eğitim sistemiyle ilgili tercümeler.
Ruhu şad olsun!
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ÖĞRETMENEVLERİ VE SOSYAL TESİSLER SATILMAMALIDIR

Son yıllarda hemen hemen her iktidar tarafından “öğretmenevleri” ve sosyal
tesislerinin satışı gündeme getirilmektedir. Amaç, devlet borçlarını ödemek için kaynak bulmak. Ama satılacak “evler” nedense yalnızca öğretmenevleridir. Öteki kamu
personeline ait “evler” değil. Neden yalnızca öğretmenevleri, sorusunun birçok yanıtı
arasında önemli ikisi şöyledir: Biri toplumu yönetenlerin, eğitimi, gereğince önemsememeleridir. Oysa eğitim insan olma hakkı ve süreci olduğuna göre karşıt anlayış
insanı değersiz kılmakla eş anlamlı olur. Bunun çeşitli kanıtlarından en temel olanı
eğitime ayrılan kaynağın, miktar ve oran bakımından Batı ülkelerine göre çok alt bir
düzeyde oluşudur. İkinci neden, bu tür “evler”e sahip kamu personeli arasında, öğretmen dışındakilerin, meslek grubu yönünden baskılarının güçlü oluşudur.
Türkiye’nin çağdaş uygarlığın kapısında beklemesinin temel nedeninin eğitim
düzeyinin düşük oluğu bilimsel verilere dayalı olarak kabul görmüş bir yargıdır.
Maalesef gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafe giderek artmaktadır. Hangi istatistiksel sayılara bakarsak bakalım ülkemiz açısından olumsuzluklarla karşılaşmaktayız.
Cumhuriyetin ilk on yılında maddî yoksulluklar içinde atmış olduğumuz adımları
ve dünya üzerinde kazandığımız itibarı bugün de Onuncu Yıl Marşında coşku ile
görüyor ve yaşıyoruz. Ama son elli yılda bunca teknolojik olanaklara ve doğal kaynaklara karşın demokraside, eğitimde, ekonomide sosyal ve kültürel yaşantımızda
arzu ettiğimiz hedefleri yeterince tutturamadık. Cumhuriyetin sekseninci yılında biz
hâlâ Onuncu Yıl Marşıyla coşuyoruz. Öteki on yılları benzer gurur, güven ve sevinçle anımsayamıyoruz.
İnsanımızın eğitimine gerekli değerin verilmeyişinin açık göstergesi, her ulusun
gıpta ile baktığı bu güzel yurtta geri kalmış bir toplum olarak yaşamak durumunda
kalışımızdır. Toplumun geri kalmışlığının temel nedeninin eğitimsizlikten ileri geldiği görüşü; başta bu konuda düşünce üretenler olmak üzere çok geniş bir kamuoyu
tarafından da bilinmekte ve durmaksızın yinelenmektedir.
Öğretmenlerin yaşadıkları toplumsal ortam, onların gelişmesini ve meslekî
kimlik ve değerlerinin korunmasını sağlayabilecek özelliklerde olmalıdır. Öğretmen yalnızca öğrencilerinin değil çevresinin de örnek ve öncü kişisidir. Sosyal,
kültürel ve ekonomik yönlerden yoksul bir ortamda yaşamak zorunda bırakılması; öğretmeni de aynı yoksulluğa iter. Oysa onun görevi; içinde yaşadığı ortamın
iyileştirilmesi için liderlik etmek ve katkıda bulunmaktır. Bu görev onun iyi özellikler taşımasını gerekli kılar. Hiç kuşkusuz öğretmeni yoksulluğa itmek çocuk ve
gençlerimizi, sonuç olarak ülkemizin bugününü ve geleceğini aydınlık bir yoldan
uzaklaştırmaktır.
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Niçin eğitime, insana gereken değer verilmemektedir? Geri kalmışlık, eğitimsizlik bazıları yönünden iktidarda kalabilmek için temel bir koşul mudur? Gerçek
neden, eğitimin düzenlenmesinde yetkili kılınmış karar ve uygulama organlarının
yetersizliklerinde aranmalıdır. Eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi gözlendiğinde şu
sorunlara kolaylıkla tanık olunmaktadır. Günümüzde liselerin eğitim süresi her ülkede en az dört yıl olduğu halde, bizde 1,5 (!) yıla indirildiği; fiziksel ortam yokluğu
gerekçesiyle hiçbir ülkede olmayan yarımgün eğitiminin normal görülüp sürdürülegeldiği; ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin büyük çoğunluğunun özellikle büyük kentlerde sabah saat 07.00 de kalkıp yaklaşık bir buçuk – iki saatlik sarsıntılı bir minibüs
yolculuğundan sonra başları dönmüş olarak okullarına gittikleri; haftada, yedi gün
dinlenmeden elli saate yaklaşan ders yükü altında sağlıklı, demokrat, özgür, üretken,
sorgulayıcı bireyler yetiştirilemeyeceği; eğitim sisteminin uzman davranışlarından
yoksun olduğu; programların öğrencinin gereksinimini karşılamaktan uzak bulunduğu; demokratik eğitimin yokluğu; ezberci eğitim yönteminin yaygınlığı; korkunun
disiplin aracı olarak kullanıldığı; ilgisiz on binlerce kişinin öğretmenlik yaptığı; meslek okullarının mesleğe hazırlamadığı gibi yüzlerce sorun bilinmez değildir.
Öğretmenlik bir uzmanlık görevidir. Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesi “Öğretmenlik devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini
üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir…” hükmünü taşımaktadır. Uzmanlık sürekli
eğitim yeniliklerini izleme ve kendini geliştirmekle olanaklıdır. Nitelikli eğitim için,
eğitimin temel öğesi olan öğretmenin niteliklerinden asla ödün verilmemesi gerekir.
Ona sürekli olarak daha iyiyi, mükemmeli arayacağı bir ortam sunmak sorumluların
birinci görevidir. Bu ortamlardan birisi öğretmenevleridir.
Öğretmenler 1980 yılına kadar meslektaşlarıyla bir arada bulunmalarına olanak sağlayacak bir mekândan yoksundu. Bu yoksunluk onları meslek arkadaşlarıyla gerektiğinde sağlıksız ilişki ve niteliklerin oluşturduğu kahvehanelere yöneltiyordu. Kahvehane yaşantısının meslekî sorumluluk bilincinden uzaklaştırma
gibi olumsuz yönleri bir yana, bu ortam onları, bazen politikacının yörüngesine
girmeye yöneltiyor ve politize ediyordu. Meslekî bütünlülük yerine öğretmenler
arasında politik bölünmeler meydana geliyor; birlik ve beraberlik ruhu kayboluyordu. Yalnız bu olaylar bile öğretmenevlerinin, sosyal tesislerin kuruluşu ve varlığının sürdürülmesi için yeterli gerekçedir.
Eğitime inancın bir göstergesi öğretmene sunulan olanaklarla bağıntılıdır. Konumuz bağlamında öğretmenevleri ve sosyal tesisler eğitime, öğretmenliğe saygının
bir belirtisidir. Öğretmenevleri ve sosyal tesisler öğretmenlik ruhunun pekiştirildiği,
meslekî tesanütün gerçekleştirildiği önemli yerlerden biridir.
Öğretmenevleri gerçek hizmetiçi eğitim kurumlarıdır. Öğretmenevleri ve
sosyal tesisler, tüm Millî Eğitim Sisteminin ayrılmaz bir bütünleyicisidir. Bu kurumlar öğretmenlik mesleğinin konumunu yükseltme aracı olarak ön plandadır.
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Öğretmenevleri öğretmenlerin yalnızca sosyal değil bilimsel ve kültürel gelişme
gereksinimlerini karşılayan yerlerdir. Öğretmenlerin ve emeklilerinin deneyimlerinin bilgilerinin aktarılmasına, paylaşılmasına olanak veren ve onlara en son
eğitim ve iletişim teknolojilerinden de yararlanma ortamı sağlayan öğretmenevleri
ve sosyal tesisleri gerçek birer eğitim kurumudur. Bu vesileyle öğretmenevlerinin
ve sosyal tesislerin kuruluş kararını veren Millî Eğitim Bakanı sayın Hasan SAĞLAM’a bir kez daha şükranlarımı sunarım. O’nun öğretmenlerin ekonomik, sosyal
ve kültürel yönden gelişmesi ve meslek dayanışması için öğretmenevlerini ve sosyal tesisleri kurması, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yeri, değeri ve saygınlığı için tarihsel bir dönüm noktasıdır. Geliştirilerek öğretmeni donatmada daha
yeterli hale getirilmesi gereken öğretmenevlerinin ve sosyal tesislerin satılması,
toplumumuz için bindiği dalı kesme eylemi oluşturmaktadır.
Öğretmenin yaşamı boyunca kendisini yetiştirmesi ve gelişmeleri çok yakından
izlemesi gereken bir mesleğin mensubu olduğu tartışılmayacak kadar açıktır. Öğretmene bu olanağı sağlayacak yerlerin başında, öteki meslektaşları ile bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı zeminlerin varlığı gelmektedir. Bu yerlerin en önemlilerinden biri
öğretmenevleridir.
Öğretmenevleri, ana hedefleri açısından yalnızca öğretmene, toplantı yeri, otel,
lokal ve dinlenme gibi gereksinimlerini karşılama olanağı sağlayan kuruluşlar olarak
görülmemelidir. Ama öğretmen; beş-on günlük yaz tatilini denize yakın başka bir
okulda sıralar üzerinde geçirmeye ya da ailesi ile tatil yapmamaya mahkûm edilmiş
kişi de olmamalıdır. Öğretmenevleri ve sosyal tesisler gerçek anlamda öğretmenin
toplumsal, kültürel ve pedagojik açıdan görevini daha başarılı bir şekilde sürdürebilmesi için onu sürekli yetiştiren ve meslekî birlikteliği ve nihayet toplumsal gelişme ve
bütünlüğü sağlama olanağı sunan vazgeçilmez eğitim, dinlenme, eğlenme, dayanışma ortamlarıdır.
Öğretmenevleri ve sosyal tesisler hiç kuşkusuz öğretmenler için bir sivil toplum örgütü olarak bütünleşmelerine ortam hazırlamıştır. Buradaki yaşantı hem
kendilerinin hem de toplumun demokratik, sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitsel
yaşantısının gelişmesi için de güzel örnekler sunma olanağı sağlamıştır.
Millî eğitimin sosyal tesisleri, her yıl 23 bin kadar öğretmene ve ailesine, ödeyebileceği bir ücretle deniz kıyısında on gün tatil yapmasını sağlamaktadır.
Öğretmenevleri ve sosyal tesisler, devlet bütçesine yük olmadan, öğretmenlerin
ücretinden kesilen aidatlarla ve kendi işletme geliriyle öğretmenlere hizmet vermektedir.
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Sonuç olarak; öğretmene getirdiği sosyal, kültürel, ekonomik ve meslekî desteklerini ortadan kaldıracak sonuçlar getiren öğretmenevlerinin ve sosyal tesislerin
satılmasıyla ortaya çıkacak olumsuzlukları birer kısa tümce ile şöyle özetleyebiliriz:
• Öğretmenin sosyal, kültürel ve ekonomik konumu daha da sarsılacaktır.
• Öğretmenler arasındaki meslekî dayanışma ortam ve olanağı küçülecektir.
• Öğretmen, hizmetiçi sürekli eğitim olanağından kısmen yoksun bırakılacaktır.
• Öğretmenler, bir meslek kamuoyu oluşturma olanak ve ortamından yoksun
kalacaktır.
• Öğretmenliğin bir meslek olarak kabul görüp geliştirilmesine ilişkin ortamlardan önemli biri engellenmiş olacaktır.
• Bazı kurumlara hizmet sunan benzer ev ve işletmeler dururken öğretmenevlerine yönelik satış işleri, kamu personeli açısından eşitsizlik ve adaletsizlik yaratacak ve öğretmenin onuru zedelenecektir.
• Satışla bugün için elde edilecek ekonomik değer ve gider kısıtlaması gelecekte
sosyal, kültürel ve meslekî değerlerde oluşturacağı zararla topluma katlarıyla
ödetilmiş olacaktır.
• Özetin özeti: “Öğretmeni sevmek, ülkeyi sevmektir; öğretmeni yüceltmek,
ülkeyi ve ulusu yüceltmektir.” özdeyişi boşlukta kalacaktır. Böylece, Türkiye;
çağdaş uygarlığın seçkin, saygın, katılımcı ve istenir ortağı olma özlemini gerçekleştirmede önemli fonksiyonu olan bir kurumunu yaşatmaktan vazgeçerek
yanlışlara bir yenisini katmış olacaktır.
Öğretmenevleri ve sosyal tesislerin satışı; öğretmenleri kısıtlı bütçelerine uygun
beşinci sınıf ucuz otel, ucuz lokanta aramak; kahve köşelerinde oturmak, deniz kenarında okul sıraları üzerinde yatarak veya çadır kurarak zeytin ekmek ve çayla tatil
yapmak zorunda bırakacaktır. Öğretmenlerin bu duruma düşürülmesi, öğretmelik
mesleğine öğretmenevlerinin sosyal tesislerinin biraz olsun kazandırdığı saygınlığı
kaybettirecektir.
Son Söz: Öğretmenevleri ve sosyal tesisler satılmamalıdır; çok yazık olur.
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ

“Ülkemizi gerçek mutluluk ve esenliğe erişebilmek istiyorsak ve ulusumuza güvenli ve
parlak bir gelecek armağan etmek istiyorsak, bizi ölümden kurtaran ve yaşama götüren bugünkü yönetim biçimimizin sonsuzluğunu istiyorsak bir an önce büyük, mükemmel, nurlu bir
eğitim ordusuna sahip olmak zorunda bulunduğumuzu yadsıyamayız.”
											
																
K. ATATÜRK
Öğretmen, Atatürk Cumhuriyeti’nin ve O’nun insan yetiştirme düzeninin temel öğesidir. Öyleyse, öğretmenin eğitiminden asla ödün verilemez ve verilmesi de
düşünülemez. Bu anlayış, Cumhuriyetin oluşum aşamasında tüm ağırlığı ile egemen
olmuş, ara sıra sarsılmasına karşın, günümüze değin sürüp gelmiştir.
Öğretmenin eğitimdeki önemi, artık dünyanın hiçbir yerinde tartışılmamakta,
geniş ölçüde teknolojiye dayanan bir eğitim düzeninde ise öğretmenin rolü giderek
artmaktadır. Daha nitelikli öğretmen yetiştirme arayışı, özellikle bunun önemini
kavramış gelişmiş ülkelerde sürüp gitmektedir.
“İnsan mimarı” dediğimiz, Ülkemizin geleceğinin belirleyicisi olan öğretmen
için hem meslek öncesi eğitim, hem hizmet içinde yaşam boyu süregelen bir eğitim
daha büyük bir anlam ve önem taşımaktadır. Ülkemizi, “çağdaş uygarlığın” güçlü,
saygın, katılımcı ve seçkin bir ortağı yapma görev ve sorumluluğunu da öğretmen
üstlenmiştir.
Türk ulusu tarih boyunca çocuklarının eğitimine çok büyük değer vermiş ve
öğretmenlerine içten saygı göstermiş, hemen her konuda onların görüş ve önerilerine
gereksinim duymuştur. Tarihimize baktığımızda da bütün Türk devletlerinin parlak
dönemleri ile eğitime ve eğitimcilere verdikleri önemin büyük ölçüde bağıntısı olduğu görülmektedir.
İnsan, yaşamını sürdürebilmek için, doğuştan itibaren sürekli öğrenmeyle programlanmış bir canlıdır. Çevresiyle sürekli etkileşim halindedir. Eğitime muhtaçtır;
çünkü eğitimin ürünüdür.
Eğitim nedir? sorusunun yanıtı gayet basit, açık ve kesindir: Eğitim insan olmaktır.
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Bir toplumun eğitim düzeyi, insanının düzeyi; o toplumun gelişmişliğinin, kalkınmışlığının ve gücünün temel göstergesidir. Eğitimin sorumlusu, eğitim mimar ve
mühendisi olan öğretmendir. Bunun anlamı her toplum öğretmeni kadar mükemmeldir.
Bir toplumun eğitimden beklentisi, eğitim felsefesi, yazılı metinlerde, yasalarda
ve programlarda belirtilenler değil, sınıfta/okulda uygulananlardır; öğretmenin yaptıklarıdır. Yasalarda, programlarda öngörülen eğitim anlayışının uygulama ile bağlantısı öğretmenin meslekî yeterliliği ile ilgilidir, ona koşuttur. Öğretmen ne kadar
mükemmel yetiştirilse toplumun eğitim beklentilerine de o derece yaklaşır.
İnsan yetiştirme düzeni ile kendi kaderini ören toplum, bu düzenin mimar-mühendisi olan öğretmenini çok iyi seçme ve yetiştirme zorunluluğunu duymaktadır.
Geniş anlamda öğretmenlik uygun özellik ve yeteneklere sahip kişilerin istenilir
davranışlarla kazandığı bir meslektir. Başka bir anlatımla öğretmen, kendi eğitim süresinde bilişsel, duygusal ve devinişsel yönlerden öğretmenlik kişiliğini, ruhunu ve
özünü benimsemiş ve özümsemiş kişidir.
Bugün ülkeler arasındaki savaş; eğitim ve bilim alanındadır. Eğitim ve bilimde
ileri ülkeler her alanda kazanmaktadır. Geri kalan ülkelerin ise köle olmaktan, yok olmaktan kurtulabilme şansları çok zayıftır. Bu sorunun bilincinde olan ülkeler eğitim
sistemlerini geliştirmek için çok yoğun bir çaba ve amansız bir yarış içindedir.
Bu süreç içinde öğretmen eğitim, bilim ve teknoloji çağı toplumlarının yaşam
felsefesinin ortak noktası olmuştur. Bu nedenlerle:
1. Çağdaş öğretmen davranışları neler olmalıdır?
2. Bu davranışlar nasıl kazanılmalıdır? gibi soruların kaynağı olan sorunlara
akılcı ve bilimsel yaklaşımlarla çözüm aranması gerekmektedir. Bu sorunlar gelişmiş
ülkelerin öncelikleridir. Gelişmiş ülkelerde aday seçiminden hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitime kadar öğretmenlik yeni esaslara bağlanmaya çalışılmaktadır. Öğretmenin
kişiliği, toplumda üstün nitelikleriyle fark edilir yapıya kavuşturulmak istenmektedir.
Ülkemizde de bu anlayışla, doğal olarak toplumsal sorunların kökeninde, zaman zaman eğitim, öğretmen ve öğretmenin eğitimi meseleleri aranmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitime verilen önem ve öğretmenin saygınlığı ön plana çıkmıştır.
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Eğitimde ana ilke niteliğindeki bilimsel gerçekleri, bugün daha büyük bir sorumlulukla dikkate almak ve yaşama geçirmek zorundayız. Örneğin; eğitim hem
birey hem toplum için en doğal, en temel en kutsal haktır. Birey için “insan olma”,
toplum için “varlığını sürdürebilme” hakkıdır. Bu hakkın korunması ve güçlendirilmesi eğitimcilerin sorumluluğundadır. Eğitimde kimse feda edilemez. Gerekli koşullar
sağlandığında herkes başarılı olabilir.
Bir kimse ancak kendi alabildiği takdirde mutludur ve toplumun mutluluğuna
katkıda bulunabilir. Bugün dünyada yaşayan yedi milyar insanın hiçbiri bir ötekine
benzemez her birey ayrı bir dünyadır. Öte yandan beyni doğuşta yüz milyar sinir
hücresine(nöron) sahip insan yavrusunun eğitiminin güçlüğünü bu gerçek de göstermektedir. Snaps bağlantıları öğrenmeyle güçlenir.
Eğitim bireyi; başta bilişsel ve duyuşsal tüm yönleriyle dengeli ve ahenkli olarak
biçimlendirebildiği oranda daha güzeldir.
Bugün insan bilişsel ve duyuşsal açılardan sonsuz bir birikim dünyasında yaşamaktadır. Bilişsel gelişimin temel gıdası “bilgi” duyuşsal gelişimin ise “sevgi” gibi
insanlığın en yüce değerleridir. Bu iki değer sonsuzdur ve sonsuz bir güce sahiptir.
Birey, bunlardan yararlanabildiği oranda “insan”dır; toplum, “güven içinde, saygın
ve güçlü” dür.
Bilgisiz ve sevgisiz insanlar ne erdemli, ne özgür, ne bağımsız olabilir. Bilgisiz insanlar ezik ve bağımlı; sevgisizler acımasız ve saldırgan olur.
Cansız bilgi, ezber bilgi, çocuğun yararına inanmadığı bilgi serbest düşünmeyi, özgürlüğü ve bağımsızlığı öldürür. O zararlı bilgiler kısa sürede unutulur, ancak
çocuğun ruh sağlığında olumsuz izler bırakır. Yaşama sevincini ve öğrenme hevesini de köreltir.
Çocuk aktif olarak katılmadıkça kimse ona bir şey öğretemez. O kendi sorunlarını çözmesini, ileriye bakarak yürümesini kendi çabasıyla öğrenmelidir.
Sevgi kavramı öncelikle bilgi, ilgi, saygı, özveri olmak üzere insanı yücelten temel niteliklerin kaynaşmasından oluşur. Moral değerler; erdem, edep gibi yüksek ahlaki değerler de sevgi kavramının bileşkesinde yer alır.
Tarihe yön veren ölümsüz düşünürler bu vasıflarını gerçekte eğitimle ilgili görüş
ve yaşantılarından almıştır.
lar?

Tarihsel sırayla birkaçının birer özdeyiş olan görüşlerini anımsayalım; ne diyor-
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Sokrat (M.Ö 470-399): “Bilgisiz insanlar erdemli olamazlar. Erdemli olmak ve
doğru dürüst bir yaşam için doğru ve emin bilgiye gereksinim vardır.”
Eflatun (M.Ö 428-347): “Eğitim diye anılmayı hak eden tek eğitim, erdem eğitimidir.”
Göktürkler (552-745): Bilgiye verdikleri önem Kültegin, Bilge Kağan ve Tanyukuk adlarına dikilen Orhun Anıtları’nda (742-735) dile getirilmiştir. Gelecek kuşaklara öğüt veren bu anıtlarda Göktürk’lerin 630-681 yılları arasında Çin egemenliğine
giriş nedeni, yöneticileri işaret ederek şu sözle başlıyor: “Bunlar bilgisizdi…”
Uygurlar (745-840): Bilginin değerini şiir ve atasözü ile dile getiren iki Uygur
örneği şöyledir:
			 Bilgi bilin ey beyim,
			 Bilgi sana eş olur.
			 Bilgi bilen insana
			 Bir gün devlet yar olur.
			 Canlı bilgisiz ölü, ölü bilgin diridir.
Farabi (870-950): Eğitim alanında bugün de değer taşıyan düşünceler ileri sürmüştür. Örneğin; “Eğitimin amacı mutluluğu bulmak ve bireyi topluma yararlı hale
getirmektir. En yüksek erdem bilgidir.”
İbni Sina (980-1037): “ Bilim insanın mutluluğu ve mükemmelliği için gereklidir:” der.
Yusuf Has Hacip (1018-1069) Kutatgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) adlı yapıtında: “Bilgi bil adam ol yükselt kendini, ya da hayvan adını al insanlardan uzak kal…
Çocuklara erdem ve bilgi öğretmeli…Bilgi ile göğe yol bulunur.” diyor.
Kaşgarlı Mahmut (XI. yüzyıl): 1072-1074 yılları arasında “Divanü Lûgati’tTürk”ü yazmıştır. “Oğlum sana erdem, öğüt miras bırakıyorum. Bilgin adam bul
onun tarafına bak.” diyor, bu yapıtında.
Edip Ahmet (XII. yüzyıl): Atabetül Hakayık (Gerçeklerin Eşiği) adlı yapıtında
bilginin değerini şöyle vurguluyor: “Mutluluk yolu bilgi ile bulunur… Nice kirli şeyler vardır ki yıkanmakla temizlenir. Cahil yıkanmakla temizlenemeyen bir kirdir.”
Özgürlük sanatçısı öğretmenin sınıfında/okulunda öğrenciye “sen” denilmez;
ismiyle hitap edilir. Emir kipi değil dilek kipi kullanılır. Ceza yoktur; korku asla. Öğrencinin bağımsızlık duygusu, yaşama sevinci, kişisel girişim yeteneği ve öğrenme
hevesi gibi doğuştan getirdiği en değerli hazineleri yok edilmez. Okul öğrencinin
doğal yaşam ortamıdır; demokratik bir ortamdır, güven ve sevgi dolu sıcak bir ana
kucağıdır.
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Eğitimin her kademesinde okul, bütün eklentileriyle öğrencinin özgürce davrandığı, mutlu olduğu doğal yaşam ortamıdır. Öğrenci bu ortamdaki her şeyle sürekli
etkileşim halindedir. Her şey onun için çok güzeldir ve gereklidir. Bu ortamda temel
ilke sevgidir. Sevginin egemenliğidir.
Goethe: “İnsan yalnızca sevdiği şeyi öğrenmek ister, sevgisi ne kadar canlı ve
güçlü ise bilgisi o denli eksiksiz ve derin olur” diyor.
Freud: “Ruh sağlığı sevmek ve çalışmaktır.” derken o da gerçek sevginin eğitimin ve sevgi yüklü eğitim ortamının temel niteliğini ve gücünü vurgulamış oluyor.
Bir kez daha yineleyelim ki, öğretmen, bilgi, sevgi, erdem ve edep gibi insanlığın
en yüce değerlerini kendi eğitim ortamında kazanır. Bundan şu sonucu da çıkarabiliriz. Ne açıktan öğrenimle, ne birkaç aylık eğitimle öğretmen davranışları kazanılabilir. Gerçek bir üniversite öğrenimi için ABD’de genellikle üniversiteler o üniversitenin
yurtlarında kalmayı önkoşul sayar. Çünkü o mekân da üniversite eğitiminin bir tamamlayıcısıdır.
Öğretmen yetiştiren kurumlara kabul edilecek öğrencilerin, öğretmenin niteliklerini oluşturacak bir takım özel beceriler, anlayışlar ve kişisel özelliklere sahip olması
beklenir. Adaylara hem objektif hem sübjektif ölçütler uygulanmalıdır. Aday seçiminde dil ve duyuşsal özelliklerin ölçüt olarak önceliği olmalıdır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında öğretmenlik çok saygın bir meslekti. Öğretmen
okullarına alınan öğrenciler, ortaokul öğrenimleri süresince, üç yıl boyunca, öğretmenleri tarafından “zekâ, çalışkanlık, başarı ve terbiyesi/davranışları” bakımından
izlenip seçilen örnek öğrencilerdi. Ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştiren eğitim enstitülerine ise lise ve dengi okul mezunları önce illerde genel yetenek testine
tabi tutulur, başarılı kabul edilenler bu kurumlarda alanında bilim sınavına, bunda
da başarılı olanlar mülâkata alınırdı.
Başarılı ve üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenliğe yönlendirilmesi için her
halde öğretmenlik mesleği cazip hale getirilmelidir.
Öğrenmenin kesintisiz bir süreç olduğu ve bilginin sonsuzluğu gerçeği eğitimöğretim görevlilerini sürekli öğrenmeye programlamıştır. Başka bir deyişle sürekli
öğrenme öğretim elemanının tanımıdır.
Sürekli öğrenme hizmetiçi eğitimin sürekli olması anlamını taşımaktadır. Yinelersek, anaokulundan yükseköğretim sonuna kadar görev alan öğretim elemanlarının, bilimin sürekli gelişmesi karşısında çağdaş dünyadan kopmamak için eğitimin
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yeni hedef, ilke, içerik ve yöntemleriyle sorunlarının çözümüne ilişkin yeterli ve güçlü bir donanıma sahip olabilmeleri gereği hizmetiçi eğitimlerini zorunlu kılmaktadır.
Bu hizmetin başarıyla yürütülebilmesi için ağırlığına ve ciddiyetine uygun olarak gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerek YÖK tarafından sürekliliği olan önemli düşünceler ortaya atılmaktadır. Bunlardan belli hazırlık aşamalarına karşın uygulanmaya
konulamamış iki tanesini anımsatmak istiyorum: Öğretim elemanlarının yabancı dilini geliştirmek amacıyla YÖK 1983 yılında sürekli hizmet verecek bir birim kurulmasını tasarladı. Binasının yapımı tamamlanınca bir vakıf üniversitesine otel olarak
verildi. Asıl gaye de başlamadan son buldu. 1989 yılında çıkarılan bir KHK ile Millî
Eğitim Bakanlığı Teşkilatı içinde yer alan Millî Eğitim Akademisi ise 22 yıl sonra 2011
yılında çıkarılan 652 sayılı KHK ile yaşama geçmeden kapatılmış oldu.
Toplumun görünümü, göstergesi ve geleceği olan öğretmenin, dünyanın en sorumlu en onurlu ve en kutsal mesleğinin aynı oranda en zor mesleği olduğu bilincinde olarak yetiştirilmesi gerekir. Bu nedenle öğretmen eğitimine kabul edileceklerin,
öğretmenlik eğitiminin ve meslek içi eğitimin bu mesleğin niteliğinden asla ödün vermeyecek şekilde düzenlenmesi kaçınılmazdır.
Öğretmen yetiştirmede nitelikten ödün vermemek, gelişmiş ülkelerin bu amaçla belirleyip uygulamaya koyduğu çağdaş standartların kesinlikle altında kalmamak
demektir. Günümüzde gelişmiş ülkelerin hepsinde her dereceli okul öğretmeni lisansüstü eğitimle yetişmektedir. Sürekli olarak kendini yetiştirmekle sorumludur. Bunun anlamı öğretmenlik “bilimsel uzmanlık” düzeyinde kazanılan bir meslektir.
Ülkemizde de 1973’ten beri Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesinde belirtildiği gibi “öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.”
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesinin t(1) fıkrasında “bilim uzmanlığı” (ihtisas) yükseklisans eğitimi ile kazanılır, denilmektedir.
Çağdaş standartlar ve yasal düzenlemeler öğretmenliği özel bir uzmanlık alanı
olarak gördüğü halde, henüz bu anlayış ve uygulamanın dışındayız.
John Dewey, bundan 88 yıl önce 1924 yılında Türkiye Maarifi Hakkında Raporunda “Öğretmenler mesleki bakımdan noksansız yetiştirilmelidir… Öğretmen okulları eğitim ve öğretimin niteliği ve araç-gereç bakımından diğer okullar için de örnek
olmalıdır” demiştir. Bu anlayış öğretmen eğitimine verilen önemin somut ve ilginç
bir göstergesidir.
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Bugün öğretmen yetiştirme konusunda toplumdaki yaygın kanı, eğitim sisteminin özlenen öğretmene kavuşmadığı ve ilerisi için de bir umut olmadığı biçimindedir. Öğretmen yetiştiren fakültelerin yeri ve öğretim elemanları çok özenle seçilmesi
gerekirken, genelde bu özelliklerden yoksun yüze yakın eğitim fakültesi vardır. Öğretmenlik kontenjanları ise plan ve gereksinim dışıdır. Ayrıca herhangi bir fakülteden
mezun olup alanında iş bulamadığı için birkaç aylık bir pedagoji sertifikası ile de
öğretmen olunabilmektedir.
Böylece gerçek öğretmen nitelikleri sorgulanabilir ve de yüz binlercesi boşta gezen öğretmen adayı yetiştirilmiş olmaktadır.
Sonuç: Bugünün önemi çok fazla ortaya çıkan çağdaş bilgi ve teknolojiden yoksun ülkelerin özgürlüklerini ve de varlıklarını koruma şanslarının çok zayıfladığı
iyice anlaşılmaktadır. Bilgi ve yüksek teknolojinin üretildiği, kullanıldığı, aktarıldığı
ve korunduğu yerler genellikle eğitim kurumlarıdır. Her dereceli eğitim kurumları,
özellikle üniversitelerdir.
Günümüzde “en büyük güç bilgi ve sevgidir; kaynağı ise eğitimdir.” Bu tümceyi yinelerken uyandırdığı güzel duygular karşısında bir yürek çırpıntısı duymamak
olanaksızdır. Yalnızca sınıfta, okulda değil atölyede, büroda, tarlada, sokakta kısaca
ülkenin her köşesinde insanı sevgi ile kucaklayan, ona güven içinde, insanca yaşama
ortamı, zevki ve onurunu veren bir iklimi ve sürekliliğini her insan yürekten ister ve
özler. Bülbül için gül bahçesi ne ise, çocuk için sınıf ortamı odur. Mevlana’nın dediği
gibi, “güller solup gül bahçesi sararınca, bundan böyle bülbülden, başından geçenleri
duyamazsınız artık.” Çocuk bu bahçenin hem gülü hem bülbülüdür. Öğrencinin, eğitim-öğretim etkinliklerinin yararına inanması; arkadaşlarına ve öğretmenine güven
duyması; birlikte iş yapma isteği ve sağlıklı bir iletişim ağının varlığı gibi değişkenlerin oluşturduğu bir iklimin bulunduğu ortam, onun mutluluk içinde gelişiminin
vazgeçilmezidir. Yine bir vazgeçilmez olarak “özendirme” bu ortamı güzelleştiren
değişkenler arasındadır.
Bu iklimin yaratılması için, önce bir öncü ve öndere gereksinim vardır. Bu görev kendini insan ve yurt sevgisiyle ve bilgiye eşdeğer kılmış insanımızdan beklenir.
İstendik nitelikleri taşıyacak insanımızın yetiştirileceği yer, Türkiye’de toplumsal yaşamın gerçek simgesini oluşturacak, iklimini yaratacak kurumsal ve uygulama düzeyinde eksiksiz bir yapı ve işleyişe sahip bir “Eğitim Üniversitesidir”
Bugün, gerçekten sosyo-ekonomik ve politik çalkantılar içinde bulunan dünyamızda eğitim ve öğretmen üzerinde tartışmalar yeni boyutlar kazanmıştır. Öğretmen
yetiştirme her ülke için büyük bir önem taşımaktadır. Öğretmenlik özel bir ihtisas
mesleği olduğuna göre, öğretmen yetiştirmenin, her şeyden önce, sağlıklı bir sisteme
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dayandırılması ve böylece bütünlüğün sağlanması ve örgüt yapısının uzman öğretmenlik anlayışına uygun bir yapıya dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bu ilkeye uygun olarak öğretmen yetiştirmede eğitimin niteliğini belirleyen temel unsurların; gerekli potansiyeli ve özellikleri taşıyan öğrenci seçimi, programların
çağdaşlığı, öğretim elemanlarının niteliği, eğitim ortamı ve fiziki koşullarla, sürekli ve
planlı bir hizmet içi eğitim olduğu gerçeği, bütün çalışmalarda göz önünde tutulmalıdır.
Tasarlanan model, yukarıda vurgulandığı gibi öğretmenliği bir karakter mesleği
olarak betimlemekte ve canlandırmaktadır. Modelin getirdiği bu öğretmen tipinde,
öncelikle, insanın en değerli varlık olduğu bilincini, özgür ve bağımsız düşünme ve
bu düşünceyi, tutum, tavır ve davranışlarıyla sergileme yeteneğinin gelişmiş olduğu
varsayılmaktadır. Bu kişilikte yetişen öğretmenin demokrasimizin kararlı ve sürekli
gelişmesinin temel dinamiklerinden biri ve belki de birincisi olacağına kuşku duyulmamaktadır.
“Eğitim Üniversitesi” bünyesinde kurulacak okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, mutlaka en üst düzeyde belirlenmiş uluslar arası standartlara sahip
olacak; bu yapı ve işleyişi ile hem eş değer kurumlara örneklik, hem de zamanlarının
büyük bir kesitini bu okullarda geçirecek öğretmen adayı öğrenciler için uygulama
yapabilme görevini yerine getirecektir. Eğitim üniversitelerinin sayısının üç veya dört
olması gerçekçi bir beklentidir.
Çözüm toplumsal yaşamın gerçek simgesini oluşturacak, iklimini yaşatacak kurumsal ve uygulama düzeyinde eksiksiz bir yapı ve işleyişe sahip “Eğitim
Üniversitesi”dir.

MEV Kolejlerindeki Hizmetiçi Eğitim Seminerleri’nden bir görüntü
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NİTELİKLİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN

«Ulusumuzun saf karakteri yeteneklerle doludur. Ancak bu doğal yetenekleri
geliştirebilecek yöntemlerle donanmış vatandaşlar gerekir. Bu ödev de öğretmenlere
düşüyor.»
K. ATATÜRK
Eğitim; psikoloji, biyoloji, fizyoloji ve antropoloji temelli bir bilim dalıdır. Toplumun tarih, sanat, kültür ve yaşam felsefesi ile biçimlenir; öteki bilim dalları ile etkileşir. Eğitim doğumla başlar kesintisiz olarak yaşam boyu sürer; çünkü yaşamın
kendisidir.
Eğitimin bu ana çerçevesi de göstermektedir ki, bu görevi üzerine alan kişi, her
çocuğun tüm özelliklerinin, öz ve soy geçmişinin birbirlerinden farklı olduğunu bilir.
Onların en kutsal haklarının eğitim haklarını elde edebilmeleri için; öğretmenin kendisinin bilgi ve sevgi dünyasının yeri doldurulamaz öncüsü ve sorumluluğunun
bilincinde olması beklenir. Çünkü eğitimde tek yol gösterici bilimdir, bilimin ışığıdır…
Nitelikli Eğitime Yöneliş
Eğitim sistemleri tarih boyunca her ülkenin önceliği olmuştur. Eğitimin giderek
önemi ve ağırlığı artmıştır. Daha nitelikli bir eğitim için çabalar yoğunlaşmıştır. Günümüzde amansız bir yarış vardır: Varlık-yokluk yarışı.
Eğitim sistemi, bireyin ve toplumun gereksinimlerine dönük, yaşam boyu öğrenmeyi sağlayan, üründen çok, süreçler üzerinde niteliği ve verimliliği gözeten bir
yapıda düzenlenmek durumundadır. Bu düzenlemede eğitim ve öğretim etkinlikleri,
bireyleri, her an değişen koşullara uyum sağlayacak nitelikte donatır. Evet, böyle diyor, tarihe yön yeren eğitim bilimciler.
Koning’e göre herkese eğitim sloganı bugün herkese iyi vasıf sloganına dönüşmüştür. Bu anlayışın bir sonucu olarak da eğitimde mutlak bir yenileşmeye gereksinim duyulmaktadır. Bugün eğitimde yenileşme kavramı nitelik değiştirmiştir. Eğitimde standartları yükseltme, eğitime yeni kaynaklar bulma ve birtakım değişiklikler
yapma yeterli görülmemektedir. Bilgisayara dayalı eğitim, internet sisteminin sınıfa
girmesi, tablet, akıllı tahta kullanımı gibi en son fiziksel olanaklardan yararlanma
yüksek karakterli bireyler yetiştirme için yeterli olamayacağı gibi amaçlanan başarı
düzeyi için de yeterli olamaz. Her şeyden önce öğretmenin öğretmenlik niteliği ve
uyguladığı yöntem ve tam özgürlükçü eğitim ortamı önemlidir. Bugün eğitimciler
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tarafından, “toplam kalite yönetimi”, “sıfır hata yönetimi” ve her öğrencinin güdülen amaç doğrultusundaki tüm yeni davranışları öğrenebileceği, öğrenci başarısının
yüzde seksen beşin üzerine çıkarılabileceği “tam öğrenme” gibi yaklaşımlara dikkat
çekilmektedir. Eğitim sistemlerini, bu anlayışın egemen olduğu sürece uyduramayan
toplumların, bütün bu oluşumların dışında kalacakları ve yalnızlığa itilecekleri öne
sürülmektedir.
Toplam kalite yönetimi için bütün ilgililerin istek ve bilinçle çalışmalara katılması esastır. Eğitim sistemini, toplam kalite yönetimi anlayışı içinde organize etmede
atılacak ilk adım, eğitim gereksinimini doğru olarak saptamaktır. Toplam kalite anlayışının egemen olmasında, doğru olarak belirlenmiş gereksinimleri içeren, sistemin
kalbi konumundaki eğitim programları, önemli bir işlev görür. Hem program geliştirme süreçlerinde ve hem de programlarda kalitenin sağlanmasının etkileri bütün
sisteme yansır. Bu çalışmalarda başroldeki kişi öğretmendir.
Nitelikli Eğitim Özgürlük ve Bağımsızlıktır
Nitelikli eğitim ortamında yetişen çocuk kendi sorunlarını çözmesini ve doğru
yolda yürümesini kendi çabasıyla öğrenir. Öz-gerçekleştirim için ona bütün yollar açık tutulur. Nitelikli eğitim görmüş insan bilimsel düşünme yeteneği gelişmiş,
bağımsız; araştırmacı ve girişimci bir tiptir. Onun için “düşünme” entelektüel bir
sermayedir. O, çalışmayı amaç, öğrenmeyi zevk edinir; görevini doğru yapar; gıdası
sevgi ve bilgidir; ezik ve bağımlı değil, uzman ve özgür kişidir; savurgan değil, ekonomik yaşar; tüketimle değil, üretimle övünür. Sonuç olarak, Türkiye’nin bir cennet
olduğunu bilir ve kendisini ona adar. İnanıyoruz ki, her eğitimcinin bu anlayışı coşkuyla içine sindirmesi görev borcudur.
Nitelikli Eğitim Arayışları
Öğretmenliğin anahtar kavramlarını yineliyelim: Eğitim insan olmaktır; ortamı
özgürlüktür. Öğretmen özgürlük sanatçısıdır. Bilgi ve sevgi insanın iki temel niteliğidir ve eğitimle kazanılır. Bu nedenle eğitim hemen tüm anayasalarda temel insan hakkı olarak yer alır. Kâinatın sonsuzluğu gibi bilgi ve sevgi de sonsuzdur. Bu iki değer
günümüzde yeri doldurulamaz en büyük güçtür. Bu gerçek karşısında özellikle gelişmiş ülkeler eğitimlerinin niteliğini geliştirmek için yoğun bir biçimde araştırmaya
yönelmişlerdir. AB’de eğitim sistemlerindeki beklentilerini “Lizbon 2010 Ortak Hedefleri” başlığı altında planlamıştır. Hedefler “Eğitimin niteliğini/kalitesini ve etkinliğini geliştirmek; erişimi kolaylaştırmak ve genişletmek; öğretmen eğitimini çağın
koşullarına uygun hale getirmek” şeklinde üç başlık altında toplanmıştır. Kuşkusuz
nitelikli eğitim, nitelikli eğitim görmüş öğretmenle gerçekleşebilir. Bu öğretmenimiz
çocuğun eğitim hakkından tam olarak yararlanmasına ve kendisi olabilmesine başarıyla katkı sağlayabilir.
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Nitelikli ve Yaşam Boyu Eğitim için Dost, Kitaptır; Ama…
Çağdaş insanın, uygar insanın, bilgi toplumu insanının en yakın dostu kitaptır.
Oysa biz kitap okuyamayız ve kitap okumadığımızdan da yakınırız. Bilginin en büyük güç olduğu, sonsuzluğu ve sürekliliği karşısında ondan uzak kalmanın birey ve
toplum olarak yaratacağı felaketin büyüklüğünü kavradığımızı da pek söyleyemeyiz.
Kitap okumamak gibi bir ülkenin kendine özgü sorunlarını çözme sorumluluğu
öğretmenin görevini daha da güçleştirmektedir. Kitaptan uzak kalışımızın ve bunun
sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların ayırımında olmayışımızın, bize özgü
birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilginç gördüğümüz birkaçına kısaca değinelim:
• Bin yıl anlamak amacıyla kitap okumamış bir toplum yüz yıl içinde bu gereksinimi duyacak yeterliğe kavuşmada zorlanmaktadır.
• Yüzde doksanı okur-yazar olmayan bir toplumda kitap okuma kültürünün gelişmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmuyor, olamaz.
• Anne-baba birer model olarak çocuğa örnek olamadığı gibi öğretmenler ve çocuğun çevresini oluşturan öteki kişiler için de olumlu yanıt verme pek olanaklı
görülmüyor, görülemez.
• “Alfabe”yi de “anlam” a hiç dikkat etmeden yalnızca sesleri çıkarmak ve böylece şekil-ses bağlantısını belleğe biriktirmek, ezberlemek oldukça sık tanık
olunan bir yanlıştır. Cansız bilgi, ezber bilgi öğrenci için bir yüktür. Bilimsel
düşünme gücünün, yaratıcılık yeteneğinin önünde bir engeldir. Özgürlüğünün
önünde bir kettir. İnsan beyni doğuştan itibaren, ilk yıllarda daha hızlı olmak
üzere, özgürlük içinde durmaksızın öğrenmeye programlanmıştır.
• Ülkemizde aynı yaş grubundaki çocuklar arasında “okul olgunluğu” düzeyi
gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında bizim çocuklar arasındaki farklılık/ranj
çok fazladır. Başka bir anlatımla, ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin çeşitli
yönlerden (bilişsel, duyuşsal, sosyal, devinişsel…) gelişim özellikleri arasında
önemli derecede ayrılık vardır. Ancak ileri sınıflarda bu açıklık büyük ölçüde
kapatılmaktadır.
Okuma gereksinim, zevk ve alışkanlığından alıkoyan bu nedenler, öğrencinin
okuduğunu anlama yeteneğini, bilimsel düşünme gücünü ve öğrenme hevesini ne
yazık ki köreltir. Onu gelişen bilgi dünyasından, güzelliklerinden ve gücünden yoksun bırakır.
“İnsan” bilgi ve sevginin aydınlattığı yolda mutlulukla ilerleyebilmek için bu
iki sonsuz değerden yararlanabildiği oranda onurludur, güven vericidir ve güven
içindedir. Bu yolda temel yöntem okumaktır. Rahmetli sevgili öğretmenimiz Hüseyin Hüsnü CIRITLI bir gün derste şöyle demişti: “Amerikalı peynir-ekmek yer gibi kitap
okur.” Evet bu nedenle ABD dünyanın en güçlü ve lider ülkesi.
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Nitelikli Eğitim İçin Okulda ve Sınıfta İzlenecek Temel İlkeler
Her etkinlik bir amaca yöneliktir ve bu amaç gerçekleştirilmeye çalışılırken
uyulması gereken birtakım ilkeler / temel düşünceler / temel görüşler vardır. Örneğin Millî Eğitimin Genel Amacı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde
belirtilmiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde göz önünde tutulacak ilkeler, yasanın
4.-17. maddeleri arasında 14 ilke olarak yer almaktadır. Şüphesiz eğitimle ilgililerin
ve sorumluların bu amaç ve ilkeleri özümseyip yaşam biçimi haline getirmiş olmalarına kuşku yoktur. Bu yapı ve işleyiş bir okul çerçevesinde de, bir sınıf ortamında da
söz konusudur. Millî Eğitimin Genel Amacı ve temel ilkelerinin yanında her okulun
ve her dersin/etkinliğin özel amaçları vardır. Belirlenen özel amaçların gerçekleştirilmesinde de bazı ilkelere uyulması gerekir. Bir okulda uyulması gereken ilkeler birer
tümce ile şöyle belirtilebilir:
•

Okul, içi-dışı, tüm ilgililerin güvenlik içinde (sevgi ve kabul gördüğü) bulunduğu, mutlulukla kucaklandığı kutsal bir mekândır.

•

Okul hizmetlerinin güvenirliğine / tutarlılığına kuşku duyulmaz, duyulmamalıdır. Orada daha iyi, doğru ve güzelin özenle aranmasına ve böylece mükemmelliğe yönelinmesine büyük bir çaba gösterilir.

•

Okulda her eylem, etkinlik ve düşüncenin, yeniliklere ve gelişmelere ulaşabilmek için, kesintisiz değişimin gerekliliği ve bilimin rehber edinilmesi esastır.

•

Okulda üyelerin; karar sürecine katılımı, şeffaf yönetim ve iletişim kanallarının açıklığı, onların; kurumla özdeşleşmesi, sorumluluk duygusunun pekişmesi ve sağlıklı bir başarı için kaçınılmazdır.

Bu okul; öğrencinin sevdiği, öğretmenin onur ve şevk duyduğu, velinin ve
çevrenin takdir ettiği ve saygı duyduğu, eşsiz bir sevgi ve bilgi yuvasıdır.
Bir öğretmenin sınıfında bir ünite/konu işlenirken göz önünde tutması gereken
ilkeler başlıklar halinde şöyle belirtilebilir:
•

Öğrenciler bilişsel giriş davranışları -ön öğrenmeler- bakımından üniteyle ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

•

Öğrenciler duyuşsal açıdan; (ilgi, istek, heyecan ve kendine güven) öğrenmeye
güdülenmiş olmalıdır.

•

Ünite anlamlılık, işe yararlılık ve yeterlilik açılarından öğrencinin gereksinimlerine olumlu ve tam yanıt vermelidir.
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•

Ünitenin başında öğrencilere nelerin, niçin ve nasıl öğrenileceği çeşitli iletişim
biçimleriyle açıklanmalıdır.

•

Ünitenin işlenişi sırasında öğrencinin öğrenmelerini güven içinde, zevkli ve
başarıyla gerçekleştirebilmesi için çeşitli iletişim kanallarıyla ödüllendirmek su-

retiyle (tasvip veya ret) onu özendirmelidir.
•

Öğrenci aktif olarak katılmadıkça hiçbir şey öğrenemeyeceği unutulmamalıdır.

•

Ünitenin sonunda dönüt yoluyla öğrencilerin neleri öğrendikleri; düzeltme
yoluyla da tam öğrenme düzeyine erişebilmek için neleri ve hangi kanallardan
öğrenebileceklerinin belirlenmesi ve düzeltilmesi gerekir.
Nitelikli Eğitim Sevgi ile Güzelleşir, Gelişir

Nitelikli bir eğitim ortamında hiçbir olumsuz tutum, tavır ve davranış yer bulamaz; korku asla. Dan BROWN Melekler ve Şeytanlar adlı kitabında, “korku tüm savaş
silahlarından daha fazla yaralar.” demektedir. Eğitim ortamının temel özelliği sevgi ile
güzelleşmiş ve bezenmiş olmasıdır. Sevgi için, coşku için ne demişler:
W. SHAKESPEARE, (1564-1616) Antonius ve Kleopatra adlı yapıtında: “Ölçülebilen sevgi zavallı bir sevgidir” der.
Eleonar PORTER, çocuk klasikleri arasında yer alan Pollyanna adlı kitabında;
bir otomobil çarpması sonucu yaralanan ve hasta yatan Pollyanna, asık yüzlü teyzesi
Polly’ye “yaralandığıma seviniyorum, çünkü o günden beri kaç kez bana ‘canım’ dediniz” der.
Norman Vincent PEALE, Olumlu Düşünmenin Gücü adlı yapıtında, “sevgi neredeyse mutluluk oradadır. Mutlu olmak istiyorsanız sevmeyi öğrenmelisiniz. İnsanı sevin,
hayvanı sevin, doğayı sevin, kısaca her şeyi sevin” diye öğüt verir.
H. POİNCARE, Bilimin Değeri adlı kitabında, “Medeniyetler bilim ve sanatla kıymetlenir. Bilim gerçeği ve ahlak gerçeğinden birini sevenlerin ötekini sevmemeleri ellerinden gelmez” der.
A. EİNSTEİN’a (1879-1955) göre, “Bilgi ve uzmanlık yalnız başlarına yeterli değildir. Coşku ve heyecanla bütünleşmedikçe…” “Okulun gayesi bilgili adam yetiştirmekten
çok, karakterli insan yetiştirmektir.”
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Grigory PETROV, “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı klasik metninde, “Manevî bakımdan ölü olan bizim okul, canlı bir düşünce yerine, öğrencilere kupkuru, can sıkıcı formüller ile kafalarında örümcek ağları kurmaktadır. Çünkü öğrencilerde bilimsellik duygusu
uyandırmıyor… Bilimsellik olmadan, bilim sevgisi olmadan, bilgi hırsı olmadan ne bilim
ortaya çıkar ne de bilim adamı yetişir. Tıpkı sanat duygusu olmadan, güzellik ihtiyacı
duyulmadan sanatın var olamayacağı gibi…” “… İnsanları sev, hayvanları sev, bütün canlıları sev, ağacı sev, taşı sev, gökyüzündeki yıldızları sev…” der.
Nitelikli Öğretmen Eğitimine İlişkin Yabancı Uzman Görüşleri
Bir toplumda eğitimin vazgeçilmez ve temel öğe olması nedeniyle; genellikle
eğitimin önemini kavramış gelişmiş ülkelerde, eğitimin her boyutu ile ilgili gerek
ulusal gerekse uluslararası düzeyde sık sık toplantılar düzenlenmesine gereksinim
duyulmaktadır. Bu toplantılarda ve eğitim alanındaki araştırma ve yayınlarda öğretmen yetiştirme ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde de eğitim sistemindeki önemi ve
ağırlığı nedeniyle öğretmen yetiştirme konusu hemen her şûranın gündeminde yer
almış, tartışılmış ve birtakım kararlara varılmıştır. Ne yazık ki, bu kararlar gereğince
uygulamaya dönüştürülememiştir.
Eğitimin en yüce değer ve en büyük güç olduğunun; öğretmenin eğitimde ve
toplumda üstlendiği rolün bilincindeki devlet yöneticileri, eğitim sisteminin ve öğretmen yetiştirme düzeninin çağdaş standartlara kavuşturulabilmesi için Cumhuriyetin
ilk yıllarında alanında dünyaca tanınmış uzmanları ve bilim adamlarını ülkemize
davet etmiş, onlardan incelemelerde bulunmalarını ve görüşlerini bildirmelerini
istemiştir. Bu eğitim otoritelerinden bazılarının eğitimin temel öğesi olan öğretmenlerin yetiştirilmeleri hakkındaki, bugün de geçerli saptamaları ve önerileri başlıklar
halinde şöyledir:
İstanbul Darülfünu’nu hakkında inceleme ve önerilerde bulunmak üzere davet
edilen yabancı dil öğrenimi alanında uzman Prof. Dr. Albert MALCHE, 29 Mayıs 1932
tarihli raporunda öğrenciler Darülfünu’na gelmeden önce haftada 4 ila 9 saat arasında ve 6, 7, 8 hatta 9 yıl yabancı dil öğrenimi gördükleri halde ancak dörtte birinden
azı Almanca, Fransızca veya İngilizce bir kitabı yarar sağlayabilecek düzeyde okuyabilmektedir, der. Ortaöğretimde yabancı dil öğrenemeyişin nedeni bir “yöntem”in
bulunmayışı/bilinmeyişidir, saptamasını yaptıktan sonra lisede yabancı dile ayrılan
ders saatlerinin yeterli olduğunu belirterek «fakat ilk yıldan başlayarak çok belirli
ve derli toplu bir fonetik yöntem izlemek gerekir. Öğrenciler duyma ve söyleme itibariyle alışkanlık (yatkınlık) kazanmalıdır. 150 ila 200 arasında sürekli kullanılan
ve en pratik şeyleri anlatan kelime öğrenmelidir… Yabancı dil yaşanılarak öğrenilir.» önerisinde bulunur. MALCHE şu ilginç durumu da vurguluyor: Fen ve Edebiyat
Fakülteleri öğrencilerinden aynı zamanda yüksek öğretmen okulu öğrencisi olanlar
kuramsal düzeyde pedagojik formasyon dersleri aldıkları halde “son sınıf öğrencilerinin nasıl öğretmenlik yapacaklarını bilmedikleri anlaşılmıştır.” diyor.
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Berly PARKER 1934 yılında verdiği İlköğretim Hakkında Rapor’da şöyle diyor:
“Öğretmenler öğreticilik mesleğinin bütün inceliklerine sahip olacak şekilde yetiştirilmelidir.”
Walker D. HİNES ve arkadaşlarından oluşan ve 1933-1934 yıllarında Türkiye’de
bulunan Amerikan Heyeti’nin, yine Millî Eğitim Bakanlığı’na verdiği raporda “öğretmenlerin en yüksek düzeyde moralle donatılmaları gerekmektedir.” denilmektedir.
1924 yılında iki ay süre ile Ülkemize davet edilen XX. yüzyılın tanınmış eğitimcisi John DEWEY’nin verdiği raporda “öğretmenler meslekî bakımdan noksansız yetiştirilmelidir.(…) öğretmen yetiştiren kurumlar eğitim ve öğretimin niteliği ile araçgereçleri bakımından diğer okullar için de örnek olmalıdır” düşüncesi yer almaktadır.
Dr. Kühne, 1925 yılında meslekî eğitimin gelişmesine ilişkin olarak hazırladığı
raporda “öğretmenlik mesleğinin genel üniversite eğitiminin dışında özel eğitim ile
kazanılması eğitimin başarısı açısından önemli bir faktördür.” görüşünü ileri sürmektedir. Bu görüşlere aynı yönde yüzlercesi eklenebilir. Yine bu görüşlerin çağdaşlaşmayı hedeflemiş her ülke için geçerli olduğu da kuşkusuzdur.
Nitelikli Eğitim için Nitelikli Öğretmen Eğitimine Bir Bakış
Türkiye Büyük Meclisi de zaman zaman öğretmen sorunlarına eğilmiş ve konuyu araştırmıştır. Bu amaçla kurulan bir komisyon 28 Nisan 1993 tarihli raporunda
özetle şöyle diyor:(*)
«.. Zamanımız her alanda hızlı bir gelişme içerisindedir. Her gün yeni bilgilere, yeni
gelişmelere şahit oluyoruz. Enformasyon en parlak çağını yaşıyor. Bilgi ön plana çıkmış durumda. Bilgi çağı, Bilgi toplumu ifadelerini sık sık duyuyoruz. Gelişmek isteyen, hatta ayakta
kalmak isteyen ülkeler bile bu baş döndürücü tempoda geri kalmamak durumundalar. Bütün
bunları gerçekleştirecek olanlar da insanlardır ve insanları da öğretmenler yetiştirmektedir. O halde önce öğretmenlerimizi bu çağın öğretmeni olarak yetiştirmek, maddi ve manevî
olarak bulunmaları gereken konuma getirmek mecburiyetindeyiz.»
«… Dünyada hiçbir şey statik değildir. Günümüzün bilgi toplumu olma özelliği de zaman içerisinde geri kalacak yeni bir çağın, çağların içine gireceğiz. Bu durum insanoğlunun
zihin ürünü olan bir gelişmedir. Her konuda olduğu gibi öğretmen yetiştirme sistemimizi de
içinde bulunduğu zamanın ihtiyaç ve şartlarına cevap verebilecek şekilde değiştirmemiz gerekecektir. »
(*) Bu rapordan yapılan alıntılar «Öğretmen Yetiştirme» başlıklı yazımızda da ilgisi nedeniyle
yinelenmektedir.
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«…İşte bu noktada ‘nitelik’ problemi ortaya çıkmaktadır. Nitelikli öğretmenlere sahip
olmayı temel eğitim sorunumuz olarak görmediğimiz sürece, eğitimin toplumsal gelişmemize katkısı olacağını düşünmek gerçekçi olmaz…»
«…nitelikli öğretmenlerin varlığı, kötü bir eğitim sisteminde bile her zaman
mucizeler yaratabilir…»
«… öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere bağlanması nitelik konusunu
çözememiş…. Olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır., Bu faktörler de adayların öğretmenlik ruh
ve idealleriyle yetiştirilmesinde olumsuz etki yapmıştır.»
«…geçmiş deneylerimiz ve birikimlerimiz ….öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının bütünlük arz edecek en az bir çatı altında toplanması yani “Öğretmen Üniversitesi” kurulması düşüncesinin ana kaynağını oluşturmuştur….»
Komisyonca konu ile ilgili bir kanun tasarısı hazırlanmış, ancak yasalaşmamıştır. Genel gerekçesinden bazı alıntılar şöyledir:
«…öğretmenlerimizi, bu çağın öğretmeni olarak yetiştirmek, maddi ve manevî
olarak bulunmaları gereken konuma getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun dışında düşünülecek
bir çözümün ülke kalkınmasına yardımcı olamayacağı aşikârdır. »
«…Her konuda olduğu gibi öğretmen yetiştirme sistemimizi de içinde bulunan zamanın
ihtiyaç ve şartlarına cevap verebilecek şekilde değiştirmemiz gerekecektir.
İşte bu noktada nitelik problemi ortaya çıkmaktadır. Nitelikli öğretmenlere sahip olmayı temel eğitim sorunumuz olarak göremediğimiz sürece, eğitimin toplumsal gelişmemize katkısı olacağını düşünmek gerçekçi olamaz. Çünkü bir ülkede, öğretmenler ve öğretmenlik
mesleği, yeterli güç ve niteliğe ulaşamadıkça, o ülkede en iyi eğitim sistemi ve en yüce eğitim amaçları bulunsa, öğretmenlere en ekonomik imkanlar da sağlansa, bunlar gerçekleşemez.
Oysa güçlü bir meslek mensubu olarak nitelikli öğretmenlerin varlığı, kötü bir eğitim
sisteminde bile her zaman mucizeler yaratabilir.
Bizim, Batılı ülkelere yetişebilmemiz için; büyük düşünme mecburiyetimiz vardır. Büyük düşünme, çok iyi eğitilmiş bir nüfusu gerektirir. Çok iyi eğitilmiş bir nüfusu ise yine çok
iyi eğitilmiş öğretmenler sağlayabilir. Bu bağlamda öğretmen, eğitim sisteminin hem parçası
hem de yöneticisi olarak özel bir konumdadır. Bu sebeple son on yılda öğretmen kalitesini
yükseltmek amacıyla öğretmen yetiştiren bütün kurumlar, üniversite sistemi içine alınmış
olmasına rağmen, Millî Eğitimimizin amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretmen
yetiştirilemediği, öğretmen yetiştirme sorununun en az geçmişteki kadar bugün de güncelliğini koruduğu kamuoyunda hâkim olan bir düşüncedir…»
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Sonuç: Nitelikli eğitim için, öğretmen yetiştirme konusundaki bu tasarı da gerçekçi
bir model olarak değerlendirilebilir. Eğitim alanındaki baş döndürücü gelişmeler ve
çağdaş uygarlığın seçkin ve saygın bir ortağı olma hedefimiz de dikkate alınarak ileri
sürülen bilimsel düşünceler ve yapılan bilimsel araştırmalar, ”gerçek öğretmen„i yetiştirecek kurumun yalnızca Eğitim Üniversitesi olduğu noktasında birleşmektedir.

Millî Eğitim Vakfı ve Yönetim Kurulu ve Kolejlerinin yöneticileri “Nitelikli Eğitim Araştırmaları”
çalıştaylarının sürekliliğini ilke edinmiştir.
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ÖĞRETMEN NELERİ YAPMAMALI, NELERİ YAPMALI?

«Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır
veya bir milleti esaret ve sefalete sürükler.»
																
K.ATATÜRK
Giriş
Bilim ve eğitimin en büyük güç olduğu, giderek hayal ötesi bir hızla geliştiği
ve hem bireyler hem toplumlar üzerinde ağırlığının arttığı bir çağda yaşadığımızı
yadsıyamayız. Genel yargıya göre bugün bilgi savaşları ülkelerin varlık–yokluk sorununun, bireylerin insanca veya köle olarak yaşamalarının, tek belirleyicisi olmuştur.
Bu nedenle eğitimin hiçbir zaman gündemden uzak kalması beklenemez, yargısının
geçerlik payı küçümsenmemelidir. Günümüzde her ülkenin bu konu üzerinde ısrarla
durmasının çok doğal ve öncelikli olması normal karşılanmalıdır. Yerkürenin her köşesinde insanın daha iyi bir eğitimle yetiştirilmesi çabaları sürüp gitmektedir, sürüp
gidecektir. Bu yaşamsal önem taşıyan süreçte en büyük sorumluluk öğretmene düşmektedir; onun omuzlarındadır. Çünkü insan yetiştirme düzeninin mimarı, mühendisi, sanatçısı/yapımcısı öğretmendir. Her sanatçı yapıtlarıyla özdeştir. Birbirlerini
çağrıştırır. Bu gerçek şunu gösteriyor ki, öğretmen de içinde yaşadığı toplumla özdeştir. Bu görüşü eski Millî Eğitim Bakanlarından merhum Avni AKYOL’un deyişiyle
vurgulayabiliriz: «Öğretmeni yüceltmek toplumu yüceltmektir.» Bu anlayış öğretmenin sorumluluğunun çarpıcı bir göstergesidir.
Gerçek Öğretmen
Onur ve o derece sorumluluk duyduğumuz bu bakış açısından hareket ederek
şu görüşü ileri sürmek durumundayız: Günümüzde çağdaş uygarlığın seçkin bir ortağı olabilmek için gerçek öğretmenlik, en üst düzeyde bir uzmanlık gerektirir. Bunun
için seçilmiş öğrencilerin, bu alandaki lisans eğitiminden sonra yükseklisans eğitimi
almaları zorunlu olacaktır.
Açıkça dile getirmek yükümlülüğündeyiz ki, gerçek bir demokratik toplumda,
eğitimde, hiç kimse feda edilemez; hata ve yanlış yapmaya kimsenin asla hakkı yoktur. İnsanın niteliğinden hiçbir gerekçe ile ödün verilemez. İnsanın bu en doğal ve en
kutsal hakkını -insan olma hakkını- kimse zedeleyemez.
dır.

Yinelersek, bu hakkın koruması ve geliştirilmesi öğretmenin sorumluluğunda-
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William Arthur Ward öğretmenleri şöyle grupluyor: «Sıradan bir öğretmen sadece anlatır, iyi bir öğretmen açıklar, üstün nitelikli bir öğretmen kanıtlar göstererek öğretir.
Gerçek öğretmen ise ilham verir ve yaşamlara sonsuza dek dokunur.»
Demokrasiye bağlı mutlu bireylerden oluşan, adaletli ve insan haklarına saygılı
güçlü ve onurlu bir toplumun öğretmeni, herhalde, yazımızın ilk paragrafındaki anlayışı yaşama geçirme yeteneğine sahip olduğunu varsaydığımız “gerçek öğretmen”dir.
Ne “beşik ulaması”, ne “muvakkat öğretmen”, ne “yedek subay öğretmen” ve
ne de “sertifikalı öğretmen” anlayışı ile “gerçek öğretmen” olunması olanaklıdır. Öğretmenlik çok büyük bir titizlikle, en son bilimsel gelişmeler ışığında ele alınması
gereken bir meslektir.
Gelişmiş Ülkelerin Bazı Özellikleri
Kabul görmüş bir yargıya göre ülkelerin gelişmişliklerin temel ölçütü eğitimlerinin nitelik ve nicelik açısından ulaştığı düzeydir. Batı Avrupa ülkeleri 15.,16.,17.,18. ve
19. yüzyıllarda eğitim, bilim ve sanat alanlarında çok büyük gelişmeler göstermişler
ve ölmez yapıtlar ortaya koymuşlardır.
Bu gelişmelerin sonucu teknolojide ilerlemiş ve büyük keşiflerde bulunmuşlardır. Öyle ki dünyanın yarıdan fazlasını sömürge olarak egemenlikleri altına almış,
oralarda kültürlerini yaymışlardır.
Johannes GUTENBERG’in 1438’de bulduğu tipo basım yöntemini, ilk matbaayı
Osmanlılar ancak üç yüz yıl sonra kullanabilmiş ve 1727’de ilk Türkçe kitap basılabilmiştir. Oysa daha 15. yüzyılın sonunda Avrupa’da bin kadar basımevi kurulmuş
bulunmaktaydı.
Gelişmiş ülkelerde yaşamın her düzlem ve aşamasında büyük bir kararlılık ve
kurallara uygunluk göze çarpar. Örneğin bundan 60 yıl önce İngiltere, Fransa ve İtalya’nın nüfusları birbirine yakın ve yaklaşık olarak 60’ar milyon iken bugün de hemen
hemen bu düzeydedir. Oysa bizde bu zaman diliminde nüfus en az üçbuçuk kat arttı
ve 20 milyondan 75 milyona yaklaştı.
Gelişmiş ülkelere bu sıfatı kazandıran özelliklerin hepsini burada sıralamaya çalışmak konumuzun kapsamını aşar. Verdiğimiz örnekler yazımız bağlamında gerekli
ipuçları olarak yeterli görülmelidir.
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İnsanın Temel Hakları
Çağdaş dünyanın insan için kabul ettiği bazı haklar ve ilkeler vardır: İnsan, en
değerli varlıktır. İnsan, insanca yaşayabilendir. İnsanca yaşamak temel hak ve özgürlüklere sahip olmakla başlar. Hak ve özgürlüklerin tanınması ve güvence altına
alınması demokrasinin ilk adımını oluşturur. İnsanca yaşamak için önce bireyin kendisi olabilmesini sağlamak gerekir. Bu, eğitimin görevidir. Eğitim, bilimin ışığında
düzenlenir. Yerkürenin her köşesinde eğitim en doğal ve kutsal hak olarak kabul
edilmiştir. Bu hak yanında, başta kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevî varlığını
koruma ve geliştirme, özel hayatının gizliliği ve korunması, özgürlüğü ve güvenliği
olmak üzere sağlıklı yaşama, duygu ve düşüncelerini serbest ve özgürce ifade edebilme, konut dokunulmazlığı gibi Anayasamızda da yeri olan tüm haklarının kullanılabilmesi için Devlet fırsat ve olanak eşitliğini sağlamakla da ödevli ve yükümlüdür.
«Her şey insan içindir.» Bu çok açık ve insana onur veren bir ilkedir. Her bireyin
bu bilinci taşıması, insan olabilmesinin önkoşuludur. Bu bilinç, bireyin tutum, tavır ve
davranışlarına da yansımış, somutlaşmış olmalıdır. Eş anlatımla her bireyin bilişsel,
fiziksel, duygusal, sosyal, moral ve bedensel yetenekleri doyum noktasına ulaşmış ve
yaşam biçimine dönüşmüş olmalıdır. Ancak bu niteliklere sahip; çalışmaktan, üretmekten zevk duyan bireylerden oluşan toplumların üzerinde yaşadığı, nakış gibi işlediği, toprak güzelleşir, güçlenir ve zenginleşir; vatan adını alır. Bu topraklar üzerinde
onurlu yaşam, öncelikle, ülkede yaşayan her bireyin eğitimden yetenekleri ölçüsünde
en üst düzeyde yararlanabilmiş olmasıyla bağıntılı ve olanaklıdır. Böyle bir toplumda
insanlarının hepsinde, tek tek, özgüven, özsaygı ve özgerçekleştirim gereksinimleri
karşılanmış, her birey özbenliğine kavuşmuş olur. Saygınlık temel niteliği; çalışmak
ve üretmek temel zevkleri olmuştur.
Ülkeler bu değerleri ve toplumsal zenginliği ve gücü küreselleşen dünyamızda
daha çok birlik içinde yaşamakla elde edebilmektedirler. Bu anlayış Batı toplumlarının bütünleşme sürecinde kuşkusuz etkili olmuştur, olmaktadır.
Eğitim Felsefemiz Nedir?
Eğitimimizin ne olması gerektiği ideali olarak betimleyebileceğimiz, Türk Millî
Eğitiminin genel amaçlarının dayanağı “eğitim felsefemiz„ (uzak hedeflerimiz) Anayasamızda yer almıştır. Öngörülen niteliklerimizden bazıları şöyledir. İnsanımız;

2 Demokrasiye âşıktır.
2 Yüreği vatan ve ulus sevgisiyle dopdoludur.
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2 Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşları Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıdır
ve koruyucusudur.
2 Dürüst, erdemli (faziletli) ve yüksek karakterlidir.
2 Yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda bir eğitimle kendini mutlu kılan ve

toplumun mutluluğuna katkı sağlayan bir mesleğe sahiptir.

2 Çağdaş Uygarlığın üstüne çıkmış bir ülkenin onurlu bir vatandaşıdır.
Bir tümce ile “iyi insan, iyi vatandaş, iyi üretici ve iyi tüketicidir.” Türk ulusunun gerçek yaşam felsefesi bu hedeflerde yansır. Bu hedeflere varmak için Anayasamız ve yasalarımız aynı yolu gösterir.
Zamanında ve doğru olarak tecelli eden bir adalet; sevgi, saygı, özveri, hoşgörü,
uzlaşma, paylaşma değerlerini ve başarılı çalışma, kaliteli ve verimli üretim yapabilme yetenek, alışkanlık ve zevkini geliştiren bir eğitim; insan yaşamına sınırsız saygı
duyan bir sağlık; herkese iş sağlayan bir ekonomi; katılımcı ve kararlı bir yönetim;
zaman ve enerji kaybına neden olmayan bir bürokrasi ve her alanda uzmanlığın esas
alındığı bir anlayış, yapı ve işleyişinin egemen olduğu, her köşesi bayındır köyler ve
kentler ülkesi ve orada ulusal değerlere kenetlenmiş akıl ve bilimi rehber edinmiş,
sonsuzluğa güvenle bakan, saygın ve mutlu bir toplum, her ülkenin ve insanının,
birlikteliğine koşacağı ve yürekten kucaklayacağı gerçek bir güven kaynağı, gerçek
bir güç, gerçek bir dosttur.
Bugün ileri teknoloji, iletişim ve bilgi toplumu çağlarını yaşayan yerkürede gerek bilginin aktarımı ve kullanımı gerek karşılıklı sağlıklı ilişkiler ve ticaretin doruk
noktasına çıktığı düşünüldüğünde uluslararası yakın ve sıcak ilişkilerde birlikte hareket etmenin, öncelikle, var olmanın ve yaşamı sürdürebilmenin ilk adımı olduğu sezinlenir. Bu bağlamda nitelik, nicelik ve maliyet unsurları bakımından dış pazarlarda
ağırlık taşıyacak bir üretim politikası ve yatırımcıya güven vermek savsaklanamaz
birer koşuldur.
Bizim için Büyük Atatürk’ün “Birlik kuvvettir”, “Yurtta barış, dünyada barış”
özdeyişleri, küreselleşen dünyanın çağdaş, güçlü, onurlu ve saygın bir üyesi olabilmenin kutup yıldızlarıdır. Birlik içinde Türk insanı, bilimin ve aklın rehberliğinde
ulusal ve insancıl değerlerini daha fazla geliştirme yeteneğine de sahiptir.
Birlik, dayanışma ve uzlaşma bilicindeki Türkiye, kendi gücüyle ve kendi kaynaklarını en iyi şekilde geliştirip kullanarak hedeflediği yolda daha kararlı, daha hızlı
ve daha önlerde yorulmadan ve mutlulukla koşacaktır.
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Hiç kuşku yoktur ki, Türk insanı Atatürk’ün gösterdiği hedefte Avrupalılık kimliğini en üst düzeyde temsil edebilme yetenek, irade ve gücünü öz benliğinde taşımaktadır. Gerçekten barışa yürekten bağlı, şiddete karşı, hukukun üstünlüğüne, tüm
insan haklarına ve kültürel çeşitliliğe saygılı, demokrasinin yüceltilmesini hedef edinmiş; adalet, özgürlük, serbestlik, hoşgörü, diyalog, uzlaşma, dayanışma ve gelişme
değer, tutum ve davranışlarını kişiliğinin temel özellikleri olarak benimsemiş, özümsemiş ve yaşam biçimi haline dönüştürmüş bireylerden oluşan bir toplum yerkürenin
saygın bir bütünleyicisidir. Bu oluşumda en büyük görev öğretmene düşmektedir.
Bunu gerçekleştirmek için ilk adım olarak öğretmen okulda ve sınıfta neleri yapmamalı, neleri yapmalıdır, bunlara bir göz atalım.
Öğretmen Neleri Yapmamalı?
Her öğretmenin dağarcığında okulda/sınıfta neleri yapıp yapmayacağına ilişkin
mutlaka doğruluğuna inandığı ve uyguladığı bir birikimi vardır. Bunların sınırlarını
çizmek kolay değildir; sonsuzdur, olanaksızdır. Bu metinde üzerinde düşünülebilecek, iddiasız, tartışmaya açık birtakım öneriler dile getirilmektedir.
Önce Albert EİNSTEİN’ın (1879-1955) şu dört önerisinden başlayalım:
Okul;

2 Çocuğun bağımsızlık duygusunu,
2 Yaşama sevincini,
2 Kişisel girişim yeteneğini ve
2 Öğrenme hevesini
öldürmemelidir.
Şimdi önerilerimizi sıralayalım:

2 Öğrenciye/çocuğa bilgi aktarılmamalıdır. (O, bilgiyi kendi çabasıyla öğrenmelidir.)
2 Cansız bilgiler sınıfa ve okula yaklaştırılmamalıdır. (Cansız bilgiler ve ezbere

dayanan eğitim sadece faydadan uzak değil; her şeyden önce zararlıdır.)

2 Çocuktan gereksinim duymadığı, yararına inanmadığı, zevk almadığı bir
etkinliğe katılması istenmemelidir. (İsteksizlik başarısızlığa, mutsuzluğa ve ruh

sağlığı bozukluğuna yol açar.)
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2 Ceza kavramı, özellikle fiziksel ceza eğitim kültüründe yer bulmamalıdır.
(Ceza acizlerin işidir.)
2 Korkunun çocuğun ruhunda en korkunç yarayı açabileceği asla unutulmamalıdır. (Buna yönelmek gerçek korkakların yetersizlik belirtisidir.)
2 Eğitimde “emir kipi„ kullanılmamalıdır. (Çünkü aşağılık duygusu ve güven-

sizliğe yol açar.)

2 Öğrenciye “sen„ denilmemelidir. (Adı ile hitap edilir. Takdir edilme ve tanınma temel gereksinimlerindendir.)
2 Eğitimde “yaramazlık„, “başarısızlık„ gibi olumsuz kavramların yeri olmamalıdır. (Yetersiz eğitimcilerin olumsuz olarak çocukla ilgili bu nitelemeleri
gerçekte öğrenme için birer motiftir. Kabul edilmektedir ki, her öğrenci başarılı
olur.)
2 Çocuğun doğumla birlikte getirdiği enerjiye bağlı aşırı hareketlilik, inat, tecessüs (öğrenme merakı) gibi gelişiminin temel dinamikleri köreltilmemelidir.
Öğretmen Neleri Yapmalı?
Örnek kişiliğiyle, bir öğretmenin okulda/sınıfta mutlaka önemsemesi ve yapması gereken tutum, tavır ve davranışlardan bazıları şunlar olabilir:

2 Türk eğitim felsefesi üzerine kurgulanmış ve yapılandırılmış öğretmenliğin
bir uzmanlık mesleği olduğunu bilir, bilimsel gelişmeleri yakından izler; okuluna/sınıfına getirir, uygulamaya dönüştürür. Akıl ve bilimi rehber edinmiştir.
2 Kitap en yakın dostudur. Yaşam boyu öğrenmenin kaçınılmazlığını öğrencilerine de aşılar ve onların okuma alışkanlığı kazanmasında örnek olur.
2 Her çocuğun zihin varlığıyla bir doğa harikası olduğunu bilir. Eğitim sanatçısının işlevi ondaki değerleri bulup ortaya çıkarmaktır.
2 Bireysel ayrılıkların ayırdındadır. Her öğrencinin yeteneklerini tanır ve ona
göre davranır.
2 Her çocuğun başarılı olabileceğini bilir ve bunu kendilerine hissettirir. Pekiş-

tireç kullanır, özendirir. Öğrencinin başarılı olmasını sağlar.

2 “Kalite”’nin ilk adımının herkese karşı saygı ve nezaket olduğunu bilir.
2 Öğrencinin/çocuğun kendi sorunlarını çözmesine, aktif olarak doğru yolda

ilerlemesi için çaba göstermesine rehberlik eder.
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2 Hiçbir öğrenciye karşı farklı bir tutum, tavır ve davranış göstermez. Böyle bir
izlenim uyanmamasına çok büyük bir özen gösterir.
2 Hata ve yanlış yapmaya asla hakkı olmadığının bilincindedir.
2 Öğrencilerinin adlarını ilk karşılaştıklarında öğrenmiş olur.
2 Öğrencilerine her zaman ve her yerde adları ile hitap eder.
2 Öğrencilerin özgürlüklerinin kısıtlanmaması önceliklerinin başında yer alır.
2 Konuşmalarında “dilek” ve “istek” kiplerini kullanır.
2 Her öğrencinin öz ve soy geçmişini en çok bir hafta içinde öğrenmek durumundadır.
2 Topluma her açıdan en saygın örnek olma sorumluluğunun bilincindedir.
2 Her çocuğa ilke olarak eşit zaman ayırır, öğrenmede zamana gereksinim duyanlara bu hakkı sağlar.
2 Her çocuğun düşüncelerine saygı gösterir ve gösterilmesi ortamını yaratır.
2 Planlı ve düzenli çalışmalarıyla örnektir.
2 Çalışmaları objektif ve güvenilirdir.
2 Mükemmellik arayışını kesintisiz sürdürür.
2 Birlikte olduğu kimselerin memnun ve mutlu olabilmesini görev bilir ve bu-

nun gerçekleştirilmesini sağlar.

2 Yatay ve dikey iletişim kanalları açıktır.
2 Her öğrencinin planlanan etkinliğe severek katılımını sağlar.
2 Dönüt ve düzeltme işlemlerini etkinliğin son aşamasında gerçekleştirmiş
olur.
2 Anne-babanın okulun temel öğelerinden olduğunu bilir ve çocuğun kendi
sorunlarını kendi çözebilmesi ve mutlu olabilmesi için sağlıklı iletişim kurar.
Son Söz
Bir ülkede eğitimin niteliği ne derece yüksek ve mükemmelse o ülke, o oranda
gelişmiş, güçlü, saygın; insanları da gönenç içinde ve mutlu olur. Bu hedefin gerçekleştirilmesi özgürlükçü eğitim sanatçısının, öğretmenin, sorumluluğundadır. Bir
ülkenin öğretmen yetiştirme düzeni aslında o ülkenin insan yetiştirme düzenidir.
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ÜST ÖĞRENİME GEÇİŞTE SINAV SENDROMU

«Eğitim ve öğretimde uygulanacak metot, bilgiyi insan için bir süs, bir hükmetme vasıtası veya medeni bir zevkten çok maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan
pratik ve kullanılması mümkün bir vasıta haline getirmektir.»
																
																
K.ATATÜRK
Giriş
Anne-babanın, çocuk henüz anaokuluna başlarken, “Çocuğumuzun üniversitede
iyi bir programa girebilme şansı nasıl?” diye sormak gereksinimi duyduğu bir dünyada
yaşıyoruz.
Bu beklentiyi anımsayarak milyonlarca öğrenci ve velinin yaşamlarının dönüm
noktası olarak gördükleri üniversiteye geçiş sınavlarının (Örneğin 2012 yılı yüksek
öğrenime geçiş sınavları:1 Nisan 2012-YGS ve 16 Haziran 2012 - LYS) düşündürdüklerini paylaşalım. Bilinmektedir ki, doğal olarak eğitim sorunları birbirinden soyut ve
bağımsız değildir. Eğitimde bir sorun birçok sorunun da anasıdır. Eğitim sorunlarını
çeşitli boyutlarda gruplandırabiliriz. Birçok başlık altında da toplayabiliriz, yüzlerce
sorunumuz var da diyebiliriz. Yine unutmayalım ki, eğitim sistemi toplumun öteki
alt sistemleri ile bağıntılıdır ve onlardan da onların sorunlarından da etkilenmektedir.
Eğitim sorunlarını açık bir şekilde yorumlamak isteminin nedeni, ortak aklın
toplum ve bireyle ilgili bazı görüş, hatta yargılarını anımsadığımızda daha iyi anlaşılır
olacağının sanılmasıdır. Her ülkenin hedeflediği gelişmiş toplum, ileri toplum, güçlü
toplum, saygın toplum, mutlu toplum çağdaş yasalarda ve eğitim programlarında
öngörülen nitelikleri taşıyan kaynaşmış bireyler oluşumudur, ulustur. Bireyleri sağlıklı ise toplum sağlıklıdır. Bireylerinin temel gıdası ve gereksinimi bilgi ise o toplum
bilgi toplumudur. Bireyleri hem manevî hem maddî bakımından ne kadar zenginse
toplum da o derece zengindir. Benzer yargıları çoğaltabiliriz. Varlığımızın sürekliliği
için, onurlu bir yaşam sürdürebilmek için, bu yargıların uygulamada başarılı sonuçlara ulaşması önkoşuldur. Başarı için tek yol eğitimdir. Bir kez daha anımsayalım: İnsan
doğuşta pırıl pırıl, fakat güçsüzdür. Hemen her davranışını, her özelliğini sonradan
eğitimle güçlendirir. Yetenekleri ve yeterlilikleri ne kadar, ne ölçüde geliştirilirse o
oranda kendisi olabilir. Kendisi olabildiği oranda da mutludur. Öyle ise insan için
eğitim her şeydir. Doğal olarak toplum için de öyle. İyi yetişmiş bireylerden oluşan
toplumlar, birlikteliğin yarattığı sinerji ile daha güçlü ve daha saygın olabilmeyi hak
ederler.
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Bir toplum sonsuza dek var olmak istiyorsa, hiçbir bireyini asla feda edemez.
Her bireyin mutlaka başarılı olabileceği bir alan vardır; bu hakkı elde edebilmelidir.
Dünyadaki hızlı gelişmelerin de neden olduğu her gün biraz daha büyüyen sorunlar
karşısında yıllardan beri geçici ve basit önlemler dışında hiçbir ciddi yaklaşım öngörülememiştir. Ülke gerçeklerine uygun bilimsel önlemler alınmadığı ve kalıcı çözümler getirilmediği için denilebilir ki, sorunlar da geometrik bir artış göstermektedir. Bu
bağlamda, konumuz olan üst öğrenime geçiş, elli yıldan beri ruh sağlığı açısından
eğitim sisteminin en önemli sorunlarından biri olarak sürüp gitmektedir.
Anahtar Tümceler
Yazımızda “anahtar sözcük” değil, “anahtar tümce”lerin anlatımda bize kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir:
1) “Eğitimin amacı ruh sağlıklı bireyler yetiştirmektir.”
2) “Bebek doğumda tam bağımsızlık duygusuna, zihinsel eşsiz bir hazineye ve bunları
işleyecek ve gürleştirecek sonsuz bir enerji deposuna sahiptir.”
Bu değerlerin bireyde, çocukluk ve gençlik çağlarında oluşturacağı duygusal,
zihinsel, sosyal ve bedensel özelliklerden bazılarını anımsamak ele aldığımız sorunun irdelenmesinde yardımcı olabilir, diye düşünülmektedir. Bu özellikler bireyin,
doğduğu günden itibaren, -hatta daha önce- bulunduğu ortama göre kişilik ve karakterinin biçimlenmesinde etkin rol oynar.
Bir Neden: Öğrencilere Aşırı Ders Yüklenmesi
Eğitim Sistemi, yarım yüzyıldır bir anlamda baraj veya engel sınavlarını aşarak
üst öğretim kademesine geçişi esas almış gibidir. Eğitimde pedagojik ve psikolojik
ilke ve kuramlar tamamen dışta bırakılmıştır. Ne çocuğun özellikleri ne de eğitim
yükü dikkate alınmaktadır. Çocuğun haftanın her günü yoğun bir ders yükü altında
bırakılmasında hiçbir sakınca görülmemektedir. İlk ve ortaöğretimde öğrenciye yani
oyun çağındaki çocuğa ve buluğ çağındaki gence, bu özellikleri dikkate alınmadan
korkunç derecede ağır ders yüklenmektedir. Örneğin, ilk ve ortaöğretim kademelerindeki çocuk ve gençler çoğunlukla cumartesi ve pazarın tatil günleri olduğunu
bilemez durumdadır. Lisede haftada 30-36 saat ders yükü ile karşı karşıya bırakılan
öğrenci, yine yetkili kurumların izni ile açılan, çalışan ve denetlenen özel dershanelerde genellikle cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 12-20 saat daha ek ders
yükü üstlenmektedir. Ayrıca, gece 24.00’e kadar özel derslerle hafta da en az 10-12
saat ek yükle, çocuk ve gençlerimiz, anne – baba ve yetkililerce bilerek veya bilmeyerek bunalıma sürüklenmektedir.
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Amacı yalnızca bir üst öğrenime geçiş için yol gösterici olan bu sistemin öğrenciye yararı açısından özellikle sağlıklı bir kişilik geliştirmesi bakımından hiçbir önemi
yoktur. Aksine öğrencide öğrenme ve araştırma alışkanlık ve zevkini de köreltmektedir. Hiçbir eğitim sisteminde ilk ve ortaöğretim öğrencisinin geceleri ve cumartesi
ve pazar gibi dinlenme günlerinde haftada 30 saate kadar ek ders görmeye mahkûm
edildiği görülmemiştir. Çünkü bu anlayışı ne psikolojik, ne pedagojik, ne de eğitimle
ilgili başka bir bilimsel çerçeveye sığdırmak olanaklıdır. Bu tutum yalnızca ruh sağlığı
bozuk kuşaklar yetiştirmektedir.
Bir sonuç: Ruh Sağlıklı Bireyler Yetiştirilememesi
Yukarıda son tümcede ifade edildiği gibi, aşırı ders yükünün, hele sürekli ise,
doğal sonucu ruh sağlığının bozulmasıdır. Kuşkusuz sürekli stres altında yaşamak
zorunda bırakılmak bir çocuk için, bir genç için büyük bir şanssızlıktır. Eğitimde ruh
sağlığı bozukluğu yaratmak hata değil, bir suçtur. Bunun yanında insanımızın estetik duygusunun gelişememesi; sanat zevk ve alışkanlığından yoksun bırakılması;
duygusal ve duyuşsal dünyasının boş bırakılması, doğal olarak bu boşluğun olumsuzluklarla doldurulması da bu sistemin ve sorumlularının asla hoş görülemez bir
yaklaşımının sonucudur.
Böylece, hem eğiten hem eğitilen açısından hedeflerden, okula niçin gelindiğinden habersiz bir yaklaşımla yaşamsal değeri olmayan bilgileri ezberletmek suretiyle,
öğrenciyi gerçek dünyasından uzaklaştıran bir uygulama ne yazık ki, yüzyılımızda
da sürüp gitmektedir. Sonuçta, Bilgi Toplumu Çağı’nın üyesi olmanın anlamını ve
gereğini, yeterince kavrayamamış bir anlayışla sağlıklı kişilikten yoksun, öğrenmeyi
yük sayan, kendine güvensiz bireylerden oluşan, gelişmiş dünya ile arası sürekli açılan bir toplum kaderi ile baş başa yaşamaya mahkûm durumunda bulunulur.
Kısa Bir Vurgu: Eğitim Ne Değildir, İlköğretim Nedir?
Özel okullar, dershaneler, kişisel dersler yoluyla zorla, tane tane öğrettiğimizi
sandığımız sözde yararlı şeylerin toplamı eğitim değildir. Eğitim topluca yaşamaya
güç kazandırmak demektir.
İlköğretim bir yandan çocukluk çağını, bir yandan toplumun taban kültürünü
beslemekle yükümlü demokratik bir yaşam ortamıdır. İnsanların ulusallaşmasında
ve ulusun güçlenmesinde ilköğretimin rolü eşsizdir. İlköğretim demokratik devlet
yapısının ve halk egemenliğinin tabanını oluşturur. İlköğretim tüm eğitim sürecinin
en duyarlı ve yararlı dönemidir. Yarar yerine zararlı olduğunda, etkisi; bilinçaltında
ömür boyu sürer. Eğitimin, özellikle, ilköğretimin birey ve toplum için yer ve önemi
ancak çocukluk ve gençlik çağlarının temel nitelikleri ile bağıntılı olarak irdelendiğinde anlam kazanabilir.
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Çocukluk Çağının (0-12) Niteliklerinden Bir Demet
Çocukların, bu çağda edindikleri nitelikler yaşamlarına yön veren, yerleri doldurulamaz, kişiliklerinin temel taşlarıdır.
Bebek için ana kucağı, güven içinde demokrasi eğitiminin başladığı ve yaşandığı en eşsiz ortamdır. Çocuk bu kucaktan güç alarak çevresine karşı o ortamdaki
insanlara karşı içten bir sevgi geliştirir. Yüreğinde vatan ve ulus sevgisi filizlenir, kök
salar. Paylaşma, uzlaşma ve sorumluluk alma bilinci gelişir. Bu çağın ilk yarısında çok
hareketlidir; yürümez koşar. Oturduğu yerde bile kıpırdar. Meraklıdır, araştırıcıdır,
öğrenmeye heveslidir, durmadan soru sorar. İçten davranır, özünde olumsuz hiçbir
duygu ve davranışı yoktur.
Yetişkinleri dikkatle dinleme, düzenli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanma, başarma istek ve güdüsüne sahip olma bu çağda kararlı, belirgin ve değiştirilmesi güç
nitelikler olarak kişiliğinde yansır. Başta özgürlük ve bağımsızlık; hak-adalet, doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik gibi değerleri, özetle ve bir sözcükle erdemlilik çocuğun özünde vardır.
Eğitim çocuğun doğal yaşantısıdır. Bilgi ve sevginin sonsuzluğunu, yüceliğini
ve yol göstericiliği sezer; bunun için yorulmadan çalışmak, çok çalışmak, yaşam biçimidir, mutluluğudur. Bilimsel düşünme ve bilimsel yöntem koşu yoludur. Yararına
inandığı bilgileri ve zihinsel gelişimini bu yolda kazanır.
Bu eğitimin içinde insan beynini körelten ezbercilik yoktur.
Bilişsel Gelişim ve Anadil
Bilişsel gelişim ve öğrenmeye karşı ilginin motor gücü olan anadilini kullanma
becerisi bu çağda hızlı gelişir. Ancak bu gelişme sürecinde yaş en önemli öğedir. İçinde bulunduğu çevre de yine önemli ölçüde etkendir. Yaş, gelişim ve öğrenme arasında tam bir bağıntı vardır. Üç aylıkken yürüyen bebek görülmemiştir…
Çocuk bir dili ancak o dilde kullanılan sözcükleri işitmek ve kullanmak fırsat ve
olanağını elde etmek suretiyle öğrenebilir. Fakat bu fırsat ve olanaklardan yararlanabilme yeteneği onun olgunluk derecesine göre değişir. Motor gelişimi ile konuşma
derecesindeki artış yaş ile ilişkilidir. Smith’in yapmış olduğu bir araştırmaya göre 60
aylık (Beşinci yaş) çocuğun dağarcığındaki sözcük sayısı 2072, 72 aylık (Altıncı yaş)
çocuğun 2562’dir. Söyleme daima anlamanın arkasından gider ve çocuk ancak 6-7
yaşlarında anlama düzeyini yakalayabilir. Beş yaşındaki çocuklar, yalnız oldukları
zaman “hayal arkadaşı” ile konuşur. Bu durum diğer çocuklarla birlikte olduğunda
da görülür. 6-7 yaş çocuklarının da yine başka çocuklarla olduğunda monolog halinde konuştuğuna tanık olunabilir.
61

Altı yaşındaki bir çocuk bir olayı anlatırken “nasıl” ile ilgilenmez. Bir hikâyeyi
veya bir açıklamayı derli toplu bir bütün haline getiremez. Aksine bütünü birbirine
bağlı olmayan parça parça ve ilişkisiz ifadeler şeklinde dağıtmaya eğilim gösterir.
Ergenlik Çağının (13-18) Niteliklerinden Bir Demet
Ergenlik çağına giren bireyin bünyesinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler,
onun sınırsız enerjisinin yerini halsizliğe bırakmasına neden olur. Bu fizyolojik değişiklikler konuşma tarzında yavaşlamaya da neden olabilir, bunun kaynağı beyindeki
yeni nöron devreleridir.
Genç somut dünyadan soyut kavramlar dünyasına yönelir. Bunlar üzerinde,
özellikle toplumları ilgilendiren konulara ilişkin olanlar hakkında, yorum yapmak,
konuşmak gereksinimi duyar. Bir yanda bağımsız, özel bir yaşamı olmasını ister,
buna saygı gösterilmesini beklerken, öte yandan anne-babasının yakın ilgisine gereksinim duyar, ama müdahaleden de rahatsız olur. Özsaygısı yükselir, kendisine itibar
edilmesini ve övülmesini bekler.
Yükseköğretime Geçişe İlişkin İki Görüş
Seksen yıl öncesinde yükseköğrenime geçiş hakkındaki bugün de önemini koruyan iki görüşü kavramadan soruna çözüm bulmanın kolay olmayacağı düşünülmektedir. Bunlardan kısa birer kesiti anımsayalım.
Albert Malche 29 Mayıs 1932 tarihli raporunda gerçek eğitimde uygulanacak
yöntemi şöyle vurguluyor:
“… Çok önemli bir noktaya geliyoruz(…) Görevinin, dersini harfi harfine bilmekten ibaret bulunduğunu öğrencinin zihninden çıkarmak gerekir. Halbuki, hemen hepsi henüz buna
kani bulunmamaktadırlar. Öğrenci, hiç kimsenin, hatta en yüksek bir üstadın bile Darülfünunun yüklendiği düşünce eğitiminde, kendi yerini alamayacağına inanmalıdır. Gereken çaba ve
gayeye ulaştıracak çalışma, ancak öğrencinin bizzat göstereceği çaba ve çalışmadır. Kendiliğinden veya kendi kendine bir şey yapmayan bir öğrenci de sınavlarında başarı gösterebilir ve
diploma alabilir. Fakat düşünce hayatını kazanmamıştır. Öğrenci aktif, girişken olmalı, kendi
kendine girişeceği birçok şeyi bulmalı ve yapmalıdır. (…) gelişimini sağlayacak olan yine öğrencinin kendisidir. (…) profesörler birer konferansçı gibi düşünülemezler. Bir profesör hayat
ve hareket veren bir adam, bir danışman ve bir rehber olmalıdır. Hemen hemen kendinden
küçüklere varlığıyla örnek olan sürekli bir öğrenci olduğunu söyleyebilirim…”
18 Haziran 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun yürürlülüğe girmesi nedeniyle Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in 24 Haziran 1946 tarihinde üniversite rektörlerine gönderdiği kutlama mesajından:
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«Amaçların gerçekleşmesi için bütün öğretim alanlarındaki çalışma metotlarının
genişletilerek ilerletilmesi gerektiği kanaatindeyim. Üniversitelerimizin, kapılarına
gelecek öğrencilerden bir bilgi yığını değil de açık ve seçik fikirler araması ne kadar
önemli ise, onlara öğretici hazırlayan kurumlarımızın da kendilerini bilgi yığını görünüşünden tamamıyla sıyırabilmeleri o kadar gereklidir. Bilimsel gerçeklerin en basitlerinin bile yeni
arama yolu ile verilmesine imkân vardır. Liselerimizde öğretim metotlarında bu esası sağlamak üzere çalışmalara başlanmış; fakat daha yapılacak çok işler olduğu muhakkaktır. Üniversitelerin isteği; oraya gelmeden önceki yıllar içinde sağlanabilecek, az da olsa öğrenci tarafından
hazmedilmiş ve denenmiş bilgiler olmalıdır. Bu suretle üniversitelerimiz, hem içlerine aldıkları elemanlarda arayacakları ile hem de dışarıya verecekleri elemanların yetişme tarzları ile
genel yaşayışımızı etkileyeceklerdir….»
Bundan tam seksen yıl önce eğitim sistemimiz hakkında gözlemlerini ve görüşlerini bir raporla açıklayan Prof. Dr. Albert Malche, «… Görevinin, dersini harfi harfine
bilmekten ibaret bulunduğunu öğrencinin zihninden çıkarmak gerekir.(…) gereken çaba ve
gayeye ulaştıracak çalışma, ancak öğrencinin bizzat göstereceği çaba ve çalışmadır…» demektedir.
1946 yılında yeni Üniversiteler Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle zamanın Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, üniversitesinin, «… öğrencilerden bilgi yığını
değil, açık ve seçik fikirler araması…» kazanımların, «… öğrenci tarafından hazmedilmiş
ve denenmiş bilgiler …» olması gereğini vurgulamaktadır.
Gerçek eğitiminin nasıl bir amaç ve yöntem izleyeceğine ilişkin bu bilimsel ve
modern görüşler ne yazık ki, eğitim sistemimizde yer bulamamıştır
Öğrenmek bir klişeyi belleğe aktarmak değildir. Öğrenilecek kavramın eni, boyu
ve derinliğiyle üç boyutlu algılanması esastır. Nitelikli kullanılabilir bilgiler toprak altındaki cevher gibidir. Bunlar insanı yaşama sevincine ve kimliğine yükselten değerlerdir. Cevherin topraktan çıkarıldığı gibi bireysel çaba gösterilecek, toprağa dokunulacak ve bundan büyük bir haz duyulacaktır. Vatandaşı yansız ve nesnel bir yöntemle
düşündürerek eğitmek toplumumuza güç veren bir insanlık hizmetidir. Ezber bilgiler
ise insanı doğmaya götüren, bağımlı kılan bir yüktür. Bağımlılıkla hem bilim yapma
gücü kazanamayız, hem bilim bize yardım etme olanağı bulamaz.
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonunun Yükseköğretime Geçişe İlişkin Görüşü
Üniversitelerde «verimi artırmak, sıkıntılara çare bulmak» için neler yapılabileceği konusunda Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonunun 5 Kasım 1965
tarihli raporunda “üniversiteye giriş”e ilişkin saptamaları şöyledir:
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«…Üniversitelerimiz her yıl liselerimizden mezun olan öğrencileri kabul etmek
mecburiyetiyle karşı karşıya bırakılıyor.
Girişte esas, sıralama imtihanıdır. Ehliyet, kabiliyet ve istek ikinci, üçüncü hatta dördüncü plandadır. Rağbette olan fakültelere yüksek puan alanlar girer. Düşük puanlılar
ve tortu öğrenciler rastgele bir fakülteye başlarını sokmak için üniversite kapılarına gelirler.
Üniversitelerimizin gerçek öğretim kapasiteleri, kontenjanları böylece daima
zorlanır. Normal hudutların çok üstünde öğrenci almak her yıl bir mecburiyet şekline
girer.
Daha üniversite eğitiminin başında bütün şartlar bozulmuş, sınıflar öğrenci deposu haline gelmiştir.
Tabii olmayan bir baskın halinde üniversiteye giren öğrencilerin bilgi seviyelerinin çok
düşük olduğu her üniversitemizin her fakültesinde sarahatle ifade edildi.
Lise eğitimi yurt sathında standart bir niteliğe ulaşmamıştır. Bunun bariz sebebi öğretmen yetersizliğidir. Birçok lisede bazı dersler öğretmen yokluğu yüzünden okutulamamakta, bazı okullarda da meslek dışı öğretmenlerle kadrolar kapatılmış bulunmaktadır.
Mevcut öğretmenlerin de pedagojik nosyonları tam bir olgunluk halinde değildir. Bu
yüzden çocuklarımızın gerçek kabiliyetleri ya inkişaf edemiyor ya da sönüyor. Yanlış davranışlar, hatalı metotlar yüzünden birçok genç dimağlar layıkî veçhile gelişemiyor. Zekâlar
körleniyor. Böylece bir psiko-sosyal zaaf içinde üniversitede eğitime ulaşan çocuklar âdeta
bir şaşkınlık içinde hakiki kabiliyetlerini gösterecekleri meslek sahalarına giremiyorlar…»
Kalkınma Planlarında Yükseköğretime Geçiş
(Örnekler)

2 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967):
“…Eğitimin her kademesinin toplumun en kabiliyetli elemanlarına açık tutulmasını sağlamak için yeterlik esasına dayanan seçme usulleri uygulanacaktır. ..„

2 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972):
“…Lise ve lise seviyesindeki teknik ve meslek okullarından gelen ve gördüğü
eğitim, yükseköğretim için yeterli olmayan öğrencileri yetiştirmek için üniversitelere
bağlı hazırlık sınıfları kurulacaktır…„
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2 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983):
“…Yükseköğrenime olan talep Üçüncü Plan Döneminde artan bir hızla baskısını
artırmıştır.(…)Yükseköğretime geçişte paralı eğitim görme, kurslara katılmak, baba
mesleği ve geliri, başarı sağlayıcı etmenlerdir. (…) Ortaöğretim kurumlarının nitelik
farklılıkları nedeniyle üniversitelerarası seçme sınavları büyük ölçüde adaletsizliğe
yol açmakta, eğitim sisteminin başlangıcından beri zedelenen eğitimdeki fırsat eşitliği ilkesi yukarıdaki etmenler sonucu, özellikle yükseköğretimde ortadan kalkmaktadır…„

2 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1985-1989):
“…Yükseköğretim ile ortaöğretim arasında bir tutarlılık, program ve geçiş uygunluğu sağlanacaktır...„

2 Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994):
“…Yükseköğretimde kapasite artırımı yapılırken insan gücü ihtiyaçları yanında
sosyal talep de dikkate alınacaktır…„

2 Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000):
“…Ortaöğretimden üniversiteye yönelme sürecini yeniden düzenleyebilmek,
üniversite önündeki aşırı yığılmayı önlemek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli
ara insangücünü yetiştirebilmek amacıyla, yükseköğretim öncesinde ve ortaöğretim
kademesinde yoğun şekilde faaliyet gösteren özel dershanelerin meslekî ve teknik
eğitime yönelmeleri ve uygun olanların ortaöğretim ve yükseköğretim kurumu
oluşturmaları desteklenecektir…„
Hükümet Programlarında Yükseköğretime Geçiş
(Örnekler)

2 Onbeşinci Hükümet Programında (7 Ağustos 1946 - 10 Eylül 1947):
“…Liseleri bitirip olgunluk imtihanlarını vermiş olan gençlerin, burslu veya
yatılı olanlara ait müsabaka dışında, üniversite fakültelerine ve yüksek okullarına
girebilmelerini önleyen kayıtlar ve imtihanlar kaldırılacaktır…„

2 Otuzyedinci Hükümet Programında (26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974):
“…öğrenimde kimsenin önünün tıkanmaması ilkesi gerçekleştirilmiş olacaktır… Üniversite ve yüksekokullara giriş, yükseköğrenime yönelik programları izleyen öğrenciler için imtihansız olacaktır…„
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2 Otuzdokuzuncu Hükümet Programında (31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977):
“…Üniversite girişinde, merkezi seçme ve yerleştirme sınavlarından önce üniversite hazırlık kursları açılacak.(…) Yükseköğretimde fırsat eşitliğini sağlamak,
liselerdeki birikimi önlemek ve meslek okullarına rağbeti artırmak için, meslek okullarının ikinci döneminden mezun olanların üniversite ve yüksek okulların giriş
imtihanlarına katılmaları… sağlanacaktır…„

2 Ellidördüncü Hükümet Programında (9 Temmuz 1996 – 7 Temmuz 1997):
“…yükseköğretime geçişte yığılmaları önlemek üzere bir yandan yükseköğretim imkânları yaygınlaştırılarak geliştirilecek, diğer yandan ortaöğretim yeniden
yapılandırılacaktır…„
Kanunlarda Yükseköğretime Geçiş
18 Haziran 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun 7. maddesinde:
“…öğrencilerin her türlü işlemleri fakülte yönetim kurulunca incelenir. Bunlardan
yazılma, çıkarılma (…) takdire bağlı ve kesin karar verir…” hükmü yer almaktadır.
Maddenin bu kısmı 28 Ekim 1960 tarih ve 115 sayılı Kanun’da da aynen kalmıştır.
1950’lere kadar, üniversiteye yalnızca olgunluk sınavlarını verebilenler kabul
edildiği, esasen sayıları da üniversite kontenjanlarını aşmadığı için, yatılı ve bursluluk haklarından yararlanmak isteyenler dışındakiler, diplomalarıyla başvurduklarında ilgili fakülteye yazılabiliyorlardı.

2 14 Haziran 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun “Yüksek
Öğrenime Giriş” başlıklı 31. maddesinde: “… Hangi fakülte, akademi ve yüksek okullara hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri ilgili kurumlarca kararlaştırılır.
Giriş şartlarının tespitinde ve uygulamada Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili kurumlar
arasında işbirliği yapılır…” deniyor.
2 12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sonra çıkarılmasına gereksinim duyulan
ve 26 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ile yükseköğrenime geçiş için ilk defa yazılı bir hüküm getiriliyor.
“Madde 52 – Üniversitelere giriş insangücü planlaması, üniversitelerin kapasiteleri, öğrencilerin yetenekleri dikkate alınmak suretiyle Üniversitelerarası Kurulca düzenlenir…”
Bu maddeye ilişkin genel gerekçe ise şöyledir: “Bundan böyle üniversitelere giriş,
insangücü planlaması, üniversitelerin ve Yükseköğretim Kurulunun önerileri dikkate alınmak
suretiyle Üniversitelerarası Kurulca düzenlenecektir.
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Bu esas yükseköğretim alanında kalkınma hedeflerine uygunluğun, toplumun ekonomik
ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama zorunluluğunun ve sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkesinin
bir gereği olarak öğrencilerin yeteneklerine değer vermenin bir icabı sayılarak getirilmiştir…”
“Öğrencilerin kabul esaslarının düzenlenmesinde yeteneklerinin bir unsur olarak ele alınması zorunluluğu…” Bu son tümce gerekçenin başlarında yer almış, yükseköğretim olanağını yeteneklilere(!) özgü bir eğitim olarak öngörmüştür.

2 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/h ve 45. maddeleri gereğince üniversitelere öğrencilerin seçilmesi ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek görevi Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir.
2 Kanunda, 30 Mart 2012 tarih ve 6287 sayılı kanunla yapılan değişiklikle 45.
madde şu hale getirilmiştir: “Madde 45. Yükseköğretime giriş ve yerleştirme aşağıdaki şekilde yapılır:
a. Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almak kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
b. Yükseköğretim kurumlarına esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi sınavlarla girilir. Yerleştirme programlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınır. Ortaöğretim bitirme başarı notları en küçüğü
ikiyüzelli, en büyüğü beşyüz olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülür.
Ortaöğretim başarı puanının yüzde onikisi yerleştirme puanı hesaplanırken merkezî
sınavdan alınan puana eklenir…”
Yükseköğretime Geçişle İlgili Yasal Düzenlemelerden İlginç Satır Başları
Yasalar yanında gerek kalkınma planları gerek hükümet programları da
TBMM’nin onayından geçtiği için hepsine birden yasal düzenlemeler diyebiliriz. İncelediğimiz on altı düzenlemenin tipik özellikleri, aralarında bir tutarlılık görülemediğidir.
Şöyle ki:

2 Üniversiteye girişte “bilgi yığını” değil, açık ve seçik bilgileri kendi çabasıyla elde etmiş ve yaşam biçimi haline getirebilmişler kabul edilmelidir.
2 Her öğrenci yükseköğrenim yapamaz, yapmamalıdır.
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2 En kabiliyetli öğrenciler mutlaka yükseköğretim kurumlarına girebilmelidir.
2 Yükseköğretim programlarına ortaöğretimde aynı programlara yönelik eği-

tim gören öğrenciler kabul edilmelidir.

2 Yükseköğretim ile ortaöğretim arasında bir tutarlılık, program ve geçiş uygunluğu sağlanacaktır.
2 Üniversite önündeki aşırı yığılmayı önlemek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu
nitelikli ara insangücünü yetiştirmek amacıyla özel dershanelerin ortaöğretim ve
yükseköğretim kurumu oluşturmaları desteklenecektir.
2 Öğrenimde kimsenin önünün tıkanmaması ilkesi gerçekleştirilmiş olacaktır. Yükseköğrenime yönelik programlar için giriş sınavsız olacaktır.
2 Merkezî seçme ve yerleştirme sınavından önce üniversite hazırlık kursları
açılacaktır.
2 Yığılmaları önlemek için yükseköğretim olanakları yaygınlaştırılarak geliştirilecek ortaöğretim yeniden yapılandırılacaktır.
Yaratılan Sorunlar ve Semptomları

2 Anne-baba eğitimle çocukların hangi tutum, tavır ve davranışlara sahip ol-

masını, nasıl bir kişilik sergilemesini istiyor, diye düşünüldüğünde, şu görünümlere tanık olunabiliyor: Birçok anne-baba, kendilerinin gerçekleştiremedikleri
umutlarını, «körü körüne çocuklarının sırtından gerçekleştirmek zavallılığına»
düşerler. Çocuğu anne-baba kültür düzeyine ve bencilliğine mahkûm etmenin
hiçbir anlamı yoktur. Çocuk ancak kendi olabildiği takdirde mutludur; anne
veya babası gibi olarak değil. Bazı anne-baba çocuklarının iyi bir eğitim almasından çok, adı büyük bir okuldan (kolejden!) mezun olmasını; bazısı, her ne olursa
olsun çok itibarlı ve kazanç sağlayan bir okula girip mezun olabilmesini; kimisi,
hayatını kolayca sürdürebileceği bir eğitim görmesini; bir başkası herhangi bir
okuldan diploma almasını beklerler.

2 Üniversitelerin bilimsel özerklik göstergelerinin biri, yükseköğretim
programlarına alınacak öğrencilerin seçiminde, hangi niteliklerin aranacağında, etkilerinin olmasıdır. Getirilen sistemle gerek kalkınma planlarında gerek
hükümet programlarında bilimsel anlayışa en yatkın olan yükseköğretim ile
ortaöğretim arasında tutarlılık ve program uygunluğuna gereksinim duyulmadığı anlaşılmaktadır.
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2 Haftada 30-36 saat ders yükü altındaki bir ilk veya ortaöğretim öğrencisinin
bir üst öğrenim için ayrıca geceleri ve cumartesi ve pazar gibi dinlenme günlerinde 30 saate kadar özel olarak ek ders görmesini psikolojik ve pedagojik çerçeveye
sokmak olanağı görülmemektedir.
2 Lisede, özellikle son sınıflarda 10-12 çeşit dersle öğrencinin açık-seçik fikir-

ler edinmesi ve bilimsel bir düşünme gücü geliştirmesi, böylece istenir düzeyde bir üniversite öğrencisi olma şansı zayıftır.

2 Eğitimde katılımcı öğretim yöntemleri, koşullandırıcı öğretim yöntemlerinin
yerini alamadığı için, bağımlılıktan kurtulamamanın yanında öğrencinin okuduğunu anlamada güçlük çekmesi ve başarısızlığa uğraması gibi olumsuzluklarla
karşılaşılmaktadır.
2 Lise son sınıf öğrencilerinin hem özel dershanelere gidebilmeleri ve bir

kısmının aynı zamanda özel bireysel ders alabilmeleri hem okullarına normal
olarak devam edebilmeleri zaman sorunu yarattığı için devamsızlığa karşı rapor alabilme çabalarına girmelerine ve de gerginlik yaşamalarına ve suçluluk
gibi olumsuz duygulara neden olmaktadır.

2 Ders programları ağırdır ve yaşamsal değeri olmayan konular az değildir. Bu
iki husus, aynı zamanda katılımcı ve yapılandırmacı öğretim yöntemleri için de
engel oluşturmaktadır. Sınavlarda fen ve matematikte başarı ortalaması yüzde
yirmiyi, Türkçe ve sosyal bilgilerde yüzde elliyi geçmemektedir.
Sınavlar tatlı bir heyecan yaratmalı ve kişinin ileriye daha aydınlık bir yolda
mutlulukla koşmasına güç katmalıdır. Ne yazık ki, gerçek böyle değildir. 1 Nisan
2012 Pazar günü yapılan YGS’de “Elli bin öğrenci sıfır çekti.” haberi medyada yankılandı.
Bu sorunlar öğrencide korku, bağımlılık, gerginlik, güvensizlik, ümitsizlik,
hiddet, öfke, saldırganlık, acımasızlık vb. yaratmakta, öğrenme hevesini köreltmekte, mutsuz kişiler olarak yaşamlarını sürdürmelerine neden olmaktadır.
Alınabilecek Önlemler
Buraya kadar yapılan açıklamalardan, mutlu bir eğitim ve üst öğrenime geçişte
sağlıklı bir akış düzeni için nasıl davranılabileceğine ilişkin birtakım ipuçları çıkarılabileceği düşünülmektedir. Onların yanında veya içinde, aşağıdaki düşüncelerin de
geçerliliği tartışılabilir. Bu düşüncelerin sınavın yarattığı semptomları engelleyebileceğine ve çocuğun ruh sağlığını koruyacağına inanılmaktadır.
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2 Öğrencinin yönelmek istediği yükseköğretim programı ile ortaöğretim
programı arasında tam bir tutarlılık sağlanmalıdır.
2 Çocuklar ergenlik çağından itibaren ilgi ve yetenekleri doğrultusunda prog-

ramlara yönelerek kendilerini geliştirme olanağı bulabilmelidir.

2 Çocuk, eğitim sürecinde, yıllarca elde etmiş olduğu bilimsel birikimi ve
düşünce sistemiyle çizdiği hedefte sürekli ilerleyebilmelidir.
2 Gelişmiş, ileri, güçlü ve egemen ülkeler eğitim ve bilimde ileri gitmiş olanlardır. Öğrenci bilimsel düşünebilmeli, araştırmalı ve üretebilmelidir.
2 Her kişi ancak kendi olabildiği takdirde mutludur. Bu da ancak sevgi dolu bir
özgürlük ortamında gerçekleşebilir. Öğretmen özgürlük sanatçısı olmalıdır.
2 Eğitimin en önemli sorunu üst öğretime geçişi de etkileyen nitelik sorunu-

dur. Ezber bilgiler bireyi bağımlı kılar; bağımlı bireyler bilimsel düşünceye
sahip olamazlar. Ezbercilikten sakınılmalıdır.

2 Eğitimin her kademesinde katılımcı öğretim yöntemleri, koşullandırıcı yöntemlerin yerini almalıdır. Böylece öğrencilere doğruları-yanlışları, iyileri-kötüleri, güzelleri-çirkinleri öğretmek yerine bunları çeşitli seçenekler arasından kendilerinin seçebilmeleri şansı tanınmış olur.
2 Yaşamsal değer taşımayan bir yöntem ancak etkin güçlerin çıkarına hizmet
eder. Oysa bireyi erdemli, saygın ve üretken kılan, toplumu yücelten nesnel
bilgi ulusal eğitimle kazanılır. Bu gerçek asla unutulmamalıdır.
2 Dil gelişimi; dili kullanmadaki ehliyet, yeterlik bilimsel düşünmenin ve bilişsel gelişimin motor gücüdür. Eğitimin düzenlenmesinde çocuğun dil gelişimi
sürecindeki yeri unutulmamalıdır.
2 Eğitim konuları ve araçları çok defa amaçların yerine geçmektedir; geçmemelidir. TV, internet, bilgisayar, akıllı tahta ancak sınırlı konuların işlenişinde yararlı
olabilir. Bir kez daha yineleyelim ki bilgi cevher gibidir, toprağa dokunmadan
çıkmaz, çaba sarf etmeden elde edilemez, mutluluk vermez.
2 Ders çeşitleri lise birinci sınıftan itibaren kademeli bir biçimde azaltılmalı ve
son sınıfta üst öğrenime geçiş sınavının yapılacağı dersler yeterli görülmelidir.
2 Son sınıfta haftada yarım gün, öğrencinin seçeceği güzel sanatlardan biri ile
beden eğitimi ve spor etkinliklerine ve yabancı dil öğrenimine ayrılmalıdır.
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Son Sözler
Devletimizin başta gelen görevlerinden biri ruh sağlığımızı korumak olmalıdır.
Ruh sağlığı bozukluğu hem bireyi hem toplumu çöküntüye sürükler.
“Bahçıvan, bitkilerin normal gelişmesi için, nasıl gerekli koşul ve araçları sağlarsa öğretmen ve anne-baba da çocuğun eğitimi için gerekli koşulları hazırlar.” diyen Eğitimci John
Dewey’in bu tümcesinde formüle edildiği gibi her Türk öğretmeni için çocuk kendine
emanet edilmiş en nadide çiçek ve en değerli varlıktır.
İçinde bulunduğumuz öğrenen birey, öğrenen toplum çağında, yetişme sürecindeki çocuk ve gençler, kişiliklerinin şekillenmesi yönünde her olanağı bilinçle değerlendirme sorumluluğunda olmalıdır, olmakla yükümlüdür. Her ulusal toplum yaşamını ve ona koşut eğitim düzenini kendisine özgü tabanda kendine özgü bir biçimle
sürdürmek zorundadır. Geri kalmış toplumların bağımsız ve bilimsel düşünmeye,
psiko-toplumsal karşı koymaları sürüp gider. Bağımlı yaşamış, hep bağımlı düşünmüş, bunu örnek bir davranış bilmiş insanlarla birlikte yaşamak durumunda kalınır.
Tarihimiz eşsiz bir ulusal deneyim hazinesidir. Bu hazine akıl ve bilimin rehberlik ettiği güzelliklerde doludur.
Değişim çağımızın kaçınılmaz bir olgusudur ve her ülkeyi çemberine almaktadır. Değişim gelişimin itici gücüdür. Gelişmelerin sağlıklı olabilmesi eğitimle bağıntılıdır. Gerek bireyler gerek toplumlar için eğitimde nitelik artışının sağlaması ve
mükemmellik arayışı bunlara engel oluşturan sorunların çözümü ile olanaklıdır. Bu
süreç süreklidir, hep sürüp gidecektir. En gelişmiş ülkelerde bile eğitim alanında her
zaman çözüm bekleyen sorunların bulunması doğaldır.
Eğitimde amaç; kişinin ilgi, istek ve yetenekleri ölçüsünde mutlu bir üretici
olmasıdır. Eğitimin savsaklanamaz hedefi kuşkusuz yüreği vatan ve ulus sevgisiyle çarpan; erdemli, yapıcı, yaratıcı ve ruh sağlıklı bireyler yetiştirmektir.
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OKUL ve ANNE-BABA EŞGÜDÜMÜ

«Hayatta tam zevk ve mutluluk ancak, gelecek nesillerin şerefi, varlığı, mutluluğu için çalışmakta bulunabilir…»
														
																
K.ATATÜRK

Anne-babaların, okulların olmazsa olmaz temel öğelerinden biri olduğu Millî
Eğitim Temel Kanunu’nda da yer almıştır. Millî Eğitimin Genel amaçlarının gerçekleştirilmesi için uyulacak 14 temel ilkenin birisi de “okul ile ailenin iş birliği” başlığını taşımaktadır: “Madde 16 - Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde
katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır…”
Anne-Babanın Sorumluluğu
Kuşkusuz bu sorumluluk birtakım bilimsel gerçeklere dayanmaktadır. Her şeyden önce anne-baba çocuklarının eğitiminden birinci derecede sorumludur. Önce
şunu vurgulayalım: Demokrasi eğitimine ana kucağında başlanmalıdır/başlanır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 18. maddesinde, «…çocuğun
yetiştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğu ilk önce ana-babaya… düşer.» esasını taşımaktadır.
Öğrenciler günlük yaşamlarının 2/3’sini anne-babasıyla geçirmektedir. Annebabanın okul yaşamı ile çelişen yaklaşımı çocuk için düzeltilmesi güç başlıca olumsuzluklardan biri olur ve çocuğun ruh sağlığını etkiler.
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Çocukların bebeklikten yetişkinliğe kadar yaşları/çağları gereğince anne-babalarıyla yeri doldurulamaz duygusal/duyuşsal birçok bağlantıları vardır. Örneğin, ergenlikte bir yandan anne-babadan bağımsız olmaya çalışırken öte yandan en büyük
güven kaynağı onlardır.
Bu gerçekler ve yazımızın akışı içinde değineceğimiz nedenlerle çocuğun mutluluğu ve ailenin yaşam sevinci için okul ile anne-baba arasında çok sıkı ve sürekli bir
eşgüdüm kaçınılmaz olmaktadır.
Anne – Baba ve Ruh Sağlıklı Kişilik
Bireyde yıllar sonra ortaya çıkan nevrotik veya psikotik bir durumun nedeni genelde bebeklik ve çocukluk yaşlarında, başta anne-baba, yakın çevreden gelen
olumsuz etkenlere bağlı görülmektedir. Bu derecede önemli başka bir olgu, birçok
kişilik özelliğinin beş yaşlarında biçimlenmiş olduğu yolundadır. Bu duyarlı ve sorumlu durum karşısında eğitim sürecinde, öğrencinin öz ve soy geçmişinin önemi
öğretmeni, onu doğru olarak tanımaya yöneltmektedir. Bu süreçte okulun anne-baba
ile ilişkisinin ağırlığı ve kaçınılmazlığı açıktır.
Beyin Sürekli Öğrenmeye Programlanmıştır
Beyin doğum anında yüz milyar kadar sinir hücresine sahiptir. Öğrenmenin başlangıç noktaları olan snaps bağlantıları kullanıldıkça, yinelendikçe güçlenir. Bunun
için sevgi dolu bir yetişkinin çocuğun etrafında bulunması gereklidir. Bebek doğduğu günden itibaren çevresinden sıcak bir ilgi bekler. Bu nedenle onun duygusal ve
sözel olarak çocuğa tepki vermesi gereklidir. Bu onun sağlıklı bir kişilik geliştirmesinin ilk adımıdır. Bebek kendisiyle ilgilenen yetişkin kişilerle içgüdüsel bir dostluk/
yakınlık kurmaktadır. Bebeklik çağlarında ve yürümeğe yeni başladıklarında güvenlik içinde olan çocuklar, ileri dönemlerinde de daha iyi öğrenirler. Daha şakacı, daha
meraklıdırlar. İşin gereğinin sevgi dolu ve güvenli bir yuva olduğu unutulmamalıdır.
«Özgürlük» çocuğun yaratılışının ve yaratıcılığının en değerli hazinesidir. Onun
bu değerli hazinesinin kullanımına ilişkin somut örnekler sözü edilen Sözleşme’de de
sıkça görülmektedir. Örneğin, «..çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini
serbestçe ifade edebilme hakkı…» (mad. 12/1); «…çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesi…» (mad.
29/1-a) gibi.
Unutmayalım ki, beynin geliştirilebilmesi için çocuğun aktif ilgi ve katılım
göstermesi esastır. Çocuk yinelemekten sıkılmaz, etkinlikler olabildiğince yinelenebilmelidir. Çocuk araştırma ve buluş etkinliklerinde bulunmaktan da büyük zevk
duyar. Yetişkinlerin onu cesaretlendirmesi ve özendirmesi, onun kendine güven duygusunu da pekiştirir. Beyin her yaşta yenliklere tepki verir. Bu nedenle oyuncaklar/
oyunlar birer birer verilirse canlılık devam eder.
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Okul Özgürlük Ortamıdır
Bir gül çiçeğinin güzelliklerini sergileyebilmesi için kendine uygun bir yaşam
ortamına gereksinimi olacağına kuşku duymayız. Biliyoruz ki, gül güzel bir gül olabilmek için çok temiz bir havaya, güneşe, suya, toprağa, gübreye gereksinim duyar.
Dünyanın en güzeli, en güzel çiçeği olarak çocuğun yaşam hakkını elde edebilmesi
ve mutlu olabilmesi için de ona sunulacak yaşam ortamı “özgürlük” tür. M. MONTAİGNE (1533-1595) Denemeler adlı yapıtında “Çocuğumuza bir şeyler yapma özgürlüğünü vermemekle onu korkak bir köle haline sokuyoruz… Bellek… işe yaramaz
sloganlarla ya da başkalarına ait cümlelerle doldurulan bir çöplük olamaz” diyor.
Çocuk ancak sevgi dolu, özgür bir ortamda sağlıklı bir kişiliğe kavuşabilir.
Özgürlük neredeyse sevgi oradadır. Sevgi neredeyse başarı oradadır; sevgi neredeyse mutluluk oradadır. Öğretmenler, öğrenciler ve aileler birbirleriyle ne denli yoğun
etkileşimde ve iletişimde bulunurlarsa, birbirlerini o denli çok severler, mutlu olurlar.
Gerçekte çocuğun bastırılmamış potansiyeli ile bir sevgi ortamında, öğretmenin özgürlükçü sanatçılığı birleşince hayal ötesi güzellikler sergilenir; herkes mutlu olur.
Çocuk Kendi Olabilmelidir
Çocukların bizler değil, ancak kendileri olabildiklerinde başarılı ve mutlu olabileceklerini bundan 2500 yıl önce PLATON (EFLATUN) (M.Ö.428-347) şöyle dile
getiriyor: “çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre
meslek bulmak gerekir.” Eğitimde kabul görmüş bir yargıya göre; “mutlu kişi kendi
olabilendir.” Başka bir deyişle “Birey kendi olabildiğinde mutludur.” Millî Eğitim Temel
Kanunu’nun 6. maddesi de şöyle diyor: “Fertler, eğitimleri süresince ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilerek yetiştirilirler…”
Öğrenmenin Temel Nitelikleri ve Anne – Baba
“Anne-babalar okulların olmazsa olmaz temel öğelerinden biridir.” ilkesinin önemini
vurgulayan sayısız gerekçeler vardır. Örneğin, okul öğrenmelerinin temelini oluşturan nitelikler genelde okul öncesi çağda ailede kazanılır. Zihinsel gelişimin ve öğrenme yeteneğinin dinamiği anadilini kullanabilme becerisi ailede filizlenir ve yeşerir.
Anne-baba çocuğun, yetişkinlerden öğrenme gücünün ve başarma gücünün gelişmesinde en etkin öğelerdir. Güzel ve başarılı çalışma alışkanlığı, dikkatli olabilme
niteliklerinin kazanımında örnek kişiler de anne-babalardır. Sözü edilen bu niteliklerin gelişmesinde anne-babanın ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim durumları değil;
çocuklarıyla aralarındaki etkileşim ve iletişim sürecinde nasıl davrandıkları en güçlü
belirleyicidir.
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Demokrasi ancak bu niteliklerin olumlu yönde geliştiği sıcak bir aile havası
içinde yeşerebilir. Görüldüğü gibi küçük çocukların ev ortamları ile okul başarıları
arasında çok anlamlı ve büyük bir ilişki vardır. Bu neden bile aile ile okul arasında
işbirliği sağlanmasını gerekli ve zorunlu kılmaktadır.
Çocuğun Araştırma ve Anlama Merakı ve Anne-Baba
Öğrencinin/çocuğun huzurlu özgür bir sevgi ortamında, başarılı bir eğitim görebilmesi ve mutlu olabilmesi için yaşam boyu içgüdüsel birtakım tepkileri söz konusudur. Örneğin, 2-4 yaşlarında “inatçılık„ ve “tecessüs„ (anlama merakı), özgür bir
ortamda durmaksızın soru sorarak, araştırarak öğrenebilmesi için iki büyük gücüdür. Yetişkinin bu durumu tam bir olumlulukla en doğru bir şekilde değerlendirerek
çocuğa beklentilerini sunması ruh sağlıklı insan yetiştirmenin temel adımıdır, adımlarındandır.
Merak ve araştırma duygusunun köreltildiği, aşırı hareketliliğin yerildiği, öğrenme enerjisinin tıkandığı, suskun ve durgun öğrenciliğin övüldüğü bir eğitim anlayışında; sosyal, yaratıcı, aktif, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünceli vatandaş
yetiştirme sevgi, özveri ve çok emek isteyen bir görev olduğundan bundan kaçınılmakta ve o zaman kolaylıkla; bencillik, sevgisizlik, acımasızlık, saldırganlık davranışları, kişilik özellikleri olarak gelişme ortamı yakalamış olmaktadır. Öte yandan
bağımlı hatta uydu ve köle gibi insana yakıştırılmayan sıfatlar yine aynı ortamdan
kaynaklanmaktadır.
Ülkemizde anne-babalar çocuklarının iyi eğitim görmesini değil, adı büyük bir
okuldan diploma alma beklentisi aşamasını henüz geçememiştir. Eğitim sistemimizin
amaçlarını gerçekleştirmekten çok öğrencilerin bir üst kademeye geçiş için özel ders
yöntemleriyle başarılı olabilmesine ilişkin yaklaşım ise ruh sağlıklı insan, ruh sağlıklı
vatandaş yetiştirme hedefimizi tersine çevirmektedir.
Canlıların Öğrenme Gereksinimi
Her canlı çevreye, yaşama olumlu ve etkin bir biçimde uyum sağlayabilmek için
sürekli öğrenmeye programlanmıştır. Ancak insanla hayvanlar arasında bu konuda
büyük farklılık vardır.
Bir yaşına gelinceye kadar bütün hayvanlar, kendi başlarına yaşamlarını sürdürecek gelişmişlik ve olgunluk düzeyine eriştikleri halde insan değil bir, değil beş, on
beş yaşına gelinceye kadar bile kendine yeterli olamaz. Hatta insan için yaşamının sonuna kadar yeni şeyler öğrenmek, varlığını sürdürebilmesinin değişmez koşuludur.
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Tüm hayvanlar öğrenme yeteneğine sahiptir. Yaşamlarını sürdürebilmek için
“öğrenme” onlar için de kaçınılmazdır. Öğrenme doğal bir ortamda gerçekleşir. Bu
doğal ortam, canlının gelişim ve yapısına uygundur. İnsanın öğrenme süreci ise doğallığını ve çekiciliğini yitirmiştir. Öğrenci merkezin dışına atılmış, bağlı hale getirilmiştir. Öyle ki, okulöncesi dönemde büyük bir öğrenme ve araştırma gereksinimi
duyan, bunun enerjisini taşıyan çocuk, eğitim sistemimizde, genelde, engellerle karşılaşmaktadır. Yaşam boyu sürmesi gereken doğal öğrenme gücü kösteklenmekte, köreltilmekte ve öğrenci edilgen bir varlık haline dönüştürülmektedir. İçindeki öğrenme
enerjisi ve bunun ürünü olan yaşam sevinci bastırılan çocuk bu enerjisini isyankârlık,
saldırganlık, bencillik ve bunların türevleri başka alanlara yöneltmektedir. Nihayet,
ruh sağlığı bozuk bir kişilik ortaya çıkmaktadır.
Öğrenme Süreci Doğallıktan Uzaklaşmamalı
Eğitim sistemi, öğrencinin gelişim ve gereksinimlerine uygun bilgi ve becerileri
öğretmen aracılığı ile öğrenciye “öğretme”yi hedefler. Öğrenci edilgen, başta öğretmen, çocuğu çevreleyenler etkendir! Bu durumda öğrenci yalnızca sınavla sorumludur! Bu yanlıştır, doğal olan bu değildir. Esas olan öğrencidir. Bütün öğeler, eğitim
ortamı öğrenciye göre düzenlenmelidir. Eğitim yalnız başına gerçekleşemez. Bireye
ışık tutan, yol gösteren özgürlük sanatçısı bir rehbere her zaman gereksinim vardır.
Bu rehber öğretmendir.
Böyle bir öğretmenin görev yaptığı okul, çocuğun sevinçle, coşkuyla, mutlulukla
koşarak hatta uçarak gitmek istediği bir aziz yerdir. Ne acıdır ki, yıllar geçince uzaklaşılmaya, kaçınılmaya çalışılan yer olmaktadır! Eşsiz güzellikteki bu yerler çocuğun
kendisi olabilmesinin ve mutlu yaşayabilmesinin gerçek ortamıdır. Orada güzellikler
güzeli sevgi, bilgi ve bunların ürünü mutluluk vardır. Bu sevgi ve güven ortamında
bilgi ışığının renk ve çekiciliğini yaratan, öğrenme ve araştırma güdüsünü zevk ve
alışkanlıkla bezeyen beyinler, doğanın güzelliğini, zenginliğini sezdiren ve işleten eller; öğretmenin beyni ve elleridir. Öyle olmalıdır. Ancak uygulamada yıllardan beri
sürüp gelen çok düşündürücü sorunlarımız vardır.
Eğitim sistemimizin temel sorunlarından biri her şeyin yanıtının okulda öğretilmesine dayalı anlayıştır. Oysa öğrencinin her sorun için koşullara uygun çözüm
üretebilecek yaratıcılık ve buluşçuluk gibi özellikleri o ortamlarda kazanması gerekir.
Ancak böyle yetişen bireyler çatışmacı değil, uzlaşmacı; mutlak doğru değil, belirli
varsayımlar altında doğru olabileceği düşünce biçimine sahip olabilir.
Öğrencilerin, öğrenme enerjilerinin doğal ortamına yönlendirilmesi, yani “öğretme” sürecinin “öğrenme” sürecine dönüştürülmesi, böylece sürecin asıl sorumlularının çocukların kendileri olduklarını bilmeleri onların kendileri olabilmelerinin ana
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yoludur. Sorunlarını öğrenci kendi çabasıyla çözecektir. Bu yolda öğretmenin “öğretme” rolü, “öğrenme ortamı hazırlayıcılığı ve sürdürücülüğü” rolüne dönüşmektedir.
Unutulmamalıdır ki, hiç kimse kimseye isteği dışında bir şey öğretemez. Zorla
belleğine yerleştirir, ancak öğrenci en kısa sürede onu unutur. Bu şekilde büyüyen kişi
yaşam için hiçbir zaman başkalarına bağımlılıktan kurtulamaz.
Sorun çözme dağarcığının en çok kullanılması gereken aracı “yaratıcılık” tır.
Ülkemizde kader haline gelmiş ezbere öğretim yöntemi bunu köreltmiştir. Bir şeyin
bellekte tutulması ezbercilik değildir. Ezber, bir şeyin anlamını tartışmadan, sorgulamadan bellekte tutmaktır, zararlıdır.
Son Sözümüz Yine SEVGİ Üzerine
İnsan yapısındaki en önemli şey sevgidir. Sevgi, canlı, coşkulu ve aktif bir heyecandır. Dokunma duyusu anne sütü içmekten daha değerlidir; o an çocuğun gözleri
ışıldar, yüzünde çok tatlı bir gülümse belirir, güven içinde olduğunu hisseder ve onur
duyar; temel gıdasını almıştır. Bir bitkinin gelişmesi için suya olan gereksinimi gibi
çocuk için de normal bir sevgi temel gereksinimdir.
Sevgi alma değil, sunmadır. Çünkü özveri onun temel niteliklerinden biridir.
Herkesin sevilmeye gereksinimi vardır ama okul çağındaki çocukta egemendir. Sevgi
kaynağı olarak öğretmen anne-babanın yerini alır. O, çocuğun gereksinimi olan sevgiyi her türlü içten yaklaşımıyla onun öğrenmesine yol gösterici olmakla verir. Okul
yaşamında “öğretmen beni seviyor„ duygusundan daha güzeli, daha önemlisi yoktur.
Öğretmenin çocuğun öğrenmesine rehberlik yapabilme yeteneği ile sevgi gösterme
yeteneği birlikte anlam kazanır.
Sevginin; azlığı ve aşırılığı sosyal ilişkileri olumsuz; normal oluşu da olumlu
yönde etkiler. Sevgi bilgi temelli duygudur. Aşırılığı duygusallıktır.
Aşırı sevgi çocuğu bağımlı kılar. Çocuk aşırı sevgi doyumunu diğer insanlarla
olan ilişkilerinde de bekler. Bulamayınca kırılır, isyan eder; sevilmediği ve beğenilmediği duygusuyla kin, nefret ve düşmanlık besleyebilir. Anne-babaların bilgisine...
Sevgi azlığı nedeniyle ise sevgiye yeterince doyamamış çocuklar da diğer insanlara sevgi duymazlar; sosyal ilişkilerinde soğuk rüzgârlar eser. Suç ve isyana yönelme, kalkışma, kin, nefret ve düşmanlık yeterince sevgiyle beslenmemiş olmaktan
kaynaklanır.
Bilgi, ilgi ve saygı da sevginin niteliklerindendir. Birey sevgi dünyasından
doyum sağlayabildiği oranda dürüst ve yüksek karakterli bir kişiliğin tertemiz yolundadır.
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EĞİTİMİN AMACI: MUTLULUK

«Hayatta tam zevk ve mutluluk, ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı mutluluğu için çalışmakta bulunabilir.»
																
K.ATATÜRK

Giriş
Bir bebeğin mutluluk içinde büyüyebilmek, yaşayabilmek ve varlığını sürdürebilmek için asıl gıdası şanslı bir eğitimdir. İlk gıdası mutluluk duyduğu sıcak bir anne
kucağıdır.
İnsan doğuşta pırıl pırıldır, yalnız bazı refleks davranışlar yapabilir; ama içi bir
deryadır, sonsuz bir hazinedir. Yaşamını sürdürebilmek için bu zihni hazinesini kullanarak gerekli her şeyi sonradan öğrenir. Öğrenme çocuğun gelişiminin tüm boyutlarıyla ilgilidir ve yaşam boyu sürer.
Eğitim, yaşam hakkıdır, var olabilme hakkıdır; mutlu olma, insan olma hakkıdır,
insanın en doğal ve en kutsal hakkıdır. Her birey yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda yaşamı süresince ve sürekli olarak eğitimden yararlanma hakkına sahiptir.
İnsan her an yeni şeyler öğrenir. Bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve sosyal yönlerden eğitim hakkından yararlanabildiği ölçüde insan olma hakkı elde etmiş demektir. Eğitim
süreci dışına çıkmak insanlık hakkından vazgeçmekle koşuttur.
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Artık günümüzde, başta eğitim olmak üzere, insan haklarının kutsallığı ve dokunulmazlığı, insanlığın göstergesi ve dünyanın ekseni haline gelmiştir. Bu nedenle
önceliklerin başında ve genelleşmiş bir ilke olarak her ülke, eğitime yaptığı yatırımıinsana yaptığı yatırımı- geleceği için en değerli yatırım olarak görmekte ve bu konuda
hiçbir özveriden kaçınmamaktadır. Kuşkusuz, doğada ve toplumda her şey insanın
mutluluğu içindir. Mutlu insan ise, eğitim hakkından yararlanıp kendisi olabilendir. Mutluluğu için insana saygının belirtisi, onun kendisini tanımasına ve kendisi
olabilmesine olanak ve fırsat hazırlamaktır. Bu görev, eğitime düşmektedir. Çağdaş
anlayışa göre; eğitimde hiç kimse feda edilemez; herkesin mutlaka başarılı ve mutlu
olabileceği bir alan vardır. Başarıya götüren bir eğitim görebilmek, her bireyin temel
insan hakkıdır. Kişi, eğitim hakkından, ancak, yetenekleri ve potansiyeli ölçüsünde
yararlanabilir. “Herkes her şey olamaz.”, “ Herkesin her programda aynı ölçüde başarılı olması beklenilemez.”, “Her öğrenci potansiyeli oranında başarılı olabilir.”
denilmektedir. İşte eğitimin görevi, bunu ortaya çıkartmak ve geliştirmektedir. Bu
görevin yerine getirilmesinde temel ilkelerinden biri, kişinin kendisini serbestçe ifade
ederek, yeteneklerini ortaya koyabileceği uygun bir ortam hazırlanması ve gelişmesine rehberlik edilmesidir.
Mutluluk İçin Ne Dediler?
René Descartes’ın (1596-1650) Ahlak Üzerine Mektuplar adlı yapıtı çoğunlukla
Bohemya kralının kızı Elisabeth’e yazdığı mektupları içermektedir. Bir mektubunda
mutluluğu şöyle tanımlıyor:
«Mutluluk tam bir ruh memnunluğu ile iç hoşnutluğundan ibarettir, bu ise talihin
lûtfuna en fazla mazhar olanlarda bulunmaz da, talihten yardım göremeyen bilgelerde bolca
bulunur. Böylece mesut yaşamak, bence, ruhu memnun ve hoşnut yaşamaktan başka bir şey
değildir… bilge ve faziletli olan asil bir adam ötekinden daha tam bir memnunluk duyabilir…»
Mutluluk; bilgili ve faziletli (erdemli) kişilerde bulunan ruhsal bakımdan sonsuz
bir memnunluk ve yürekten duyulan bir huzur biçiminde yorumlanabilir, belki de.
Norman Vincent Peale Olumlu Düşünmenin Gücü adlı kitabında mutluluk konusunda şunları söylüyor:
«Sizin mutlu veya mutsuz olmanıza kim karar verir? Elbette siz karar verirsiniz,
yalnızca siz… Abraham Lincoln “Bir insan mutlu olmayı isterse mutlu olur” der.
Eğer mutsuz olmayı isterseniz tabi ki mutsuz olursunuz… Kendinize “Her şey iyi gidiyor. Yaşamak çok güzel. Ben mutluluğu seçtim.” derseniz, kesinlikle mutlu bir insan
olursunuz. »
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«Mutluluk kendi kendine gelmez, ancak bizim çabalarımız sonucu elde edilebilir…»
Bireyin özünde var olan saklı değerler uygun bir yaşam ortamı bulunarak ortaya çıkarılıp geliştirilmedikçe ne olumlu düşünebilen sağlıklı bir kişilik ne de mutluluk söz konusu olur.
Çocuk bunları kendine göre ve özgür bir ortamda kendi çabasıyla elde eder.
Goethe (1749-1832) Seçme Mektuplar III adlı yapıtında yer verilen Jacobi’ye yazdığı mektupta; kitabın kapağına şöyle yazardım diyor: «Kişi yalnızca sevdiği şeyi öğrenmek ister, sevgisi, yok daha ileri gidelim, tutkusu ne kadar güçlü, içli ve canlı ise edineceği
bilgi de o denli derinlemesine ve eksiksiz olur. »
Bilinmelidir ki, çocuk sevmediği, istemediği bir şeyi asla öğrenmez. Belleğinde bir süre
tutar, ancak en kısa sürede unutur, ama olumsuz izler bırakarak… Öğrenmede esas sevgidir.
Goethe, Trebra’ya yazdığı mektupta ise: «Yılanın başı ile kuyruğunu bileştirerek
oluşturulan halkayı, insanlar sonsuzluğun simgesi saymışlar. Bense bunu mutlu bir
sonluluğun simgesi olarak alıyorum. Sempati, güven, sevgi ve dostluğun başından
sonuna dek, -hiç kopmadan- birbirine eklenerek geçmiş bir ömürden daha güzel bir
şey düşünülebilir mi?» diyor.
Mutlu bir insan, kendine sempati duyulan, güvenilen; sevgi ve dost sözcüklerini niteleme sıfatı alarak benliğini de yüceltmiş bir kişi değil midir?
Michel de Montaigne (1533-1592) Denemeler (Kitap I. Bölüm II) adlı kitabında
mutluluk hakkında şöyle diyor:
“Mutluluk ..güzel bir yaşamdan oluşur.. Hiçbir zaman burnu büyüklerden birisi olmayı, ayrıcalıklı bir kişinin bedenine bağlı bir felsefecinin kuyruğu olmayı düşünmedim. Her
bir yanımla kendimi bir örnek olarak sunmak isterim… Eğer yanılmıyorsam içim de
dışım da birbirine çok benzer.”
Bu son sözün karşıt kavramı her halde şudur: İki yüzlülük mutsuzluktur.
«Yaprakları, çiçekleri ve meyveleri gördüm; şimdi de soluşlarını görüyorum.
Bu bir başarıdır, çünkü doğaldır.»
Doğallık, kendini örnek almak işte mutluluk bu; ancak gerçek güzellikler içinde,
onları yaşayarak üreterek…
Montaigne, Denemeler (Kitap II Bölüm XI) adlı bu yayınında özellikle “erdemliliği” mutluluğun temellerinden biri olarak şöyle dile getiriyor: «Yaradılışımızdan iyi
olmaya eğilimli olmaktan daha soylu bir şey olarak görmeli erdemliliği. Özverili ve
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doğal olarak iyi denetimli bir akıl, erdemli olan ile aynı yolu izler ve eylemlerinde aynı görünüşü sergiler. Birisinin kendisini gerçekler yolunda mutlu bir yaradılış ile sakin ve barış içinde
geliştirmesinden çok daha yüce ve çok daha etkin bir şeydir erdemlilik…»
Bu bakış gerçekten erdemliliğin bir birey için erişilmesi ne kadar güç ve yüce bir
değer olduğunun eşsiz anlatımlarından birisi olsa gerek.
Mutlu insanın tutum, tavır ve davranışları neler olmalıdır, gibi soruya düşünürlerin ortak yanıtları insanlığın en yüce değerleri çerçevesinde toplanmaktadır.
André Gide (1869-1951) Günlük adlı yapıtında bir insanda bulunması gereken
niteliklerden örnekleri bize şöyle aktarıyor:
«Taklitten çok çekinmeliyim. Bir şeyi, başka biri de yaptığı için yapmamalı. Bellenmesi gereken büyük adamların ahlâkî nitelikleridir; onların hayatlarındaki büyük olayları bularak
ibret almalı ve küçük olayları taklit etmemeli.
Kendi kendimiz olmak cesareti. Bunu kafamda da böyle çizmeli ve belirtmeliyim…»
Kendi olan bir kişi özgün ve özgürdür. Bütün varlığıyla yaratıcıdır ve mutludur.
Taklitte; düşünmek, hayal etmek, üretmek yoktur. Taklit zihni tutsak kılar, köreltir; araştırmanın, bilginin düşmanıdır; estetik duyguları da yok eder.
«Sizin vazife olarak ve korkudan kırışmış alınlarla yaptıklarınızı ben sevgi uğruna sevgi
ile gülümseyerek ve sadece gülümseyerek yapmak isterim… mümkün olduğu kadar çok insanlık yüklenmek. İşte en güzel düstur.»
İşte; sevgiyi, erdemi bunların ürünü insanlığı ve mutluluğu betimleyen bir vecize
diyebiliriz.
«…Kendi kendinin mutluluğuna engel olmak yolunda insan, fevkalâde beceriklidir; bir
felâkete ne kadar az dayanacak durumda ise kendini o kadar buna alıştırmaya güçlü görüyor…»
Bu anlatım, bazılarının çıkarcılığı; insanlığa ve mutluluğa nasıl ve kolaylıkla
tercih edebildiğinin acı bir resmi olsa gerek.
«Sanat eseri ancak, zihnin bütün erdemli elemanlarının katılması, ortaklığı ile gelişir…»
Edebiyattan sanata tüm estetik duyguların kaynağı bu sözde tüm açıklığı ile
yankı bulmaktadır; özgürlük ve bağımsızlık duygusunun gelişmesi ve bireyi mutlu
kılması dahil.
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«Her insanın amacı mutlu olmaktır.» Bin yılı aşkın bir zaman ötesinde Farabi
(870-950) mutluluğu eğitimle ilişkilendirerek şöyle demiştir. «Eğitimin amacı mutluluğu bulmak ve bireyi topluma yararlı hale getirmektir. » Edip Ahmet (XII. yy) dokuz
yüz yıl önce mutluluğun yollunu şu deyişle vurgulamıştır: «Mutluluk yolu bilgi ile
bulunur. »
Bugün Türk Millî Eğitimi de mutlu vatandaş ve mutlu toplumu hedeflemiştir.
Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde Millî Eğitimin genel amaçları şu
hükümde özetlenmektedir:
«…Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı
desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı
ve seçkin bir ortağı yapmaktır.»
Yasamızda öngörüldüğü gibi mutlu vatandaşlar yetiştirilmesi ve mutlu bir toplum oluşturulması için görev eğitim sistemine düşmektedir. Bunun için önce eğitim
sisteminin, ezbercilikten kurtarılıp çocuğa görelik esasına göre özgür bir ortamda bilimsel düşünme ve araştırma gücünü geliştirecek yapı ve işleyişi sağlayıcı bir sisteme
dönüştürülmesine gereksinim vardır. Bu sistemle bilimsel araştırma yapmaya istekli,
araştırmanın gerektirdiği bilgi ve iletişim tekniklerini kullanabilen, analiz yapabilen
ve değerlendirme sonuçlarını paylaşıp uygulamaya dönüştürebilir yeterlilikte ve de
okuma ve öğrenmeyi zevk haline getirmiş, bilimi ve aklı rehber edinmiş yüksek karakterli nesiller yetiştirilmesi sağlanmış olur.
Öte yandan bilinmektedir ki, bilim dünyasının seçkin ve saygın istenilir bir ortağı olmak yalnızca başka ülkelerde üretilen bilim ve teknolojileri kullanmakla olanaklı
değildir. Ortaklık etkin bir biçimde üretime katkı sağlamakla söz konusudur. Bu da
beklentileri gerçekleştirebilecek nitelikte bireylerin işidir.
Mutluluk İçin Nasıl Bir Eğitim?
Felsefe, yazın ve eğitim tarihinin buraya alabildiğimiz bazı düşünürlerinin görüşlerini kaynaştırarak şu sonuçlara ulaşabiliyoruz:
Eğitimin merkezindeki kişi öğrencidir. Öğrenme bizzat öğrenen tarafından özgürlük içinde gerçekleştirilir. Yapılandırmacı öğrenme de denilen bu yaklaşım ortamı,
öğrencilerin çevreleriyle daha fazla etkileşimde bulunabilmelerine olanak sağlayacak
biçimde zenginleştirilir. Eğitim ortamı, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde tutularak, bazılarının görsel, bazılarının işitsel veya dokunsal açıdan daha güçlü
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bir algılama yeteneğine sahip oldukları gerçeğine göre düzenlenir. Bu düzenlemede
öğrencilerin bağımlı-bağımsız, işbirlikçi-rekabetçi gibi öğrenme stillerine eğilimli oldukları da unutulmaz.
Nitelikli eğitim ortamı çocuğun bağımsızlık duygusunun işareti sevinç çığlıkları
atabileceği doğal yaşam ortamıdır. Gerçek okul çocuğun öğrenme gereksinimine eksiksiz ve aksaksız yanıt veren; çocuğun öğrenmenin ve başarının zevkini tattığı mutluluk ocağıdır. Bu ocak çocuğun bağımsızlık duygusunun sergilendiği, güçlendiği;
özgürlüğünün ve kişisel girişimcilik yeteneğinin serpildiği gerçek dünyasıdır.
Eğitimde gerçek şans eşitliği, bireyin eğitim hakkından doğumla getirdiği tüm
değerlerinin sonuna kadar işlenebilmesi amacıyla yaş ve zaman kavramlarının özenle göz önünde tutulması, 0-12 yaş arasındaki öğrenme hız ve sürecinde herhangi bir
aksaklığın düzeltilemeyeceği gerçeğine göre düzenlenmiş bir öğrenim sisteminde yaşamını sürdürebilmektir.
Bu görüşler kuşkusuz özgürlük sanatçısı gerçek öğretmen kimliğinin temel çizgilerini oluşturmaktadır.
Çocuğun Öğrenme Susamışlığı
Gerçek bir eğitimci kimliği karşısında kendisini her zaman saygı ile andığımız
değerli hocamız Hüseyin Hüsnü Cırıtlı (1911-2010) çocuğun doğuştan getirdiği zihinsel ve duygusal güçlerini ve öğrenme hevesini şöyle açıklıyor:
«Halk, çocuğun boş bir levha örneği bir yaratık olmadığı, tersine onun hayli zengin bir içe, güçlü bir duyguya, sonsuz bir öğrenme susamışlığına sahip olduğu, salt bir
uyarıcı beklediği gerçeğini bu yüzyıla gelinceye kadar kavrayamamıştır. Montessori yöntemi
bunun açık bir kanıtıdır. [Montessori (1870-1952) zamanın çocuk eğitimi konusundaki
katı ve yanlış kurallarına karşı çıkmış, her şeyden önce çocuğu tanımaya ve sevmeye dönük bir eğitim yöntemi geliştirmiştir. Ona göre her çocuk yaratıcı yeteneğe ve
öğrenme isteğine sahiptir. Çocuk neyi ne zaman öğrenmek isteyeceği konusunda özgür bırakılmalıdır. Öğretmenin rolü edilgendir. O çocuğa göre eğitim ortamı hazırlar.
A.A.] Freud klinik çalışmalarında bulduğu sağlam dayanıklarla bu yeni anlayışın savunucusu olmuştur. Çocuğa karşı gösterilen uygunsuz davranışlar onun gelişmesi üzerinde olumsuz
etki yapmaktadır. Onun kendine özgü karmaşık zihinsel ve duygusal bir yaşam süreci ve buna
dramatik bir nitelik katan güçlü güdüleri, hayalleri ve ihtiraslı istekleri vardır. Çocukta var
olan ve günümüz aydınının daha algısına varamadığı bir gerçek de çocukluk çağı ve önceleri
kazanılan kavramların bütün ömür boyunca yaşandığıdır…»
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Sonuç
Eğitim insanın ikinci kez yaratılmasıdır. Bu yaratılış süreci çocuğun doğumla getirdiği eşsiz zihni hazinesinin geliştirilmesine olanak sağlayan özgürlükçü bir eğitim
ortamında gerçekleşebilir ve mutlu bir insan doğar.
Çocuk geleceği değil; bugününü yaşamalı, kendisine bugünü için rehberlik
edilmelidir. Amaç; çocuğun bugününü yararlı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşamasını sağlamaktır.
Oyun çağındaki çocuk oyun içinde yetiştirilmelidir. Bu ortamda, oyun disiplini, amaç birliği, ekip ruhu içinde sağlıklı bir kişilik geliştirme şansını ve kendini kanıtlama olanağını yakalamış olur. Yine bu ortamda, korku ve tehdit değil, sevgi ve
özendirme; yasak değil, kural koyma, o kurala bağlılık, kendini anlatma serbestisi ve
rehberlik esastır. Bu yüce görev, bu mutlu görev asla ehil olmayan ellere verilemez.
Kuşkusuz, istenir olumlu tutum ve davranışların gerçekleştirilmesi, başta, sevgi
dolu, sabırlı bir kişilik ve eğitim alanında uzmanlık işidir. Bu kişi, eğitimin vazgeçilmez öğesi olan öğretmendir. Yetersizlikten kaynaklanan olumsuz tutum ve davranışlar ise başarısızlık yanında ruh sağlığı bozukluklarının da nedenlerindendir.
Sözlerimizi başlıklar halinde şöyle noktalayalım: Eğitimin görevi insanı mutlu
kılmaktır. Bunun yöntemi apaçıktır: Çağımızın insanı, bilimsel düşünme yeteneği
gelişmiş, araştırıcı ve girişimci bir tiptir. “Düşünme, entelektüel sermaye” dir. Gelişmişlik, mutluluk ölçütüdür: Örneğin, ulusların mutlulukları konusunda yapılan bir
araştırmada en yüksek oran Baltık ülkelerinde, en düşük oran geri kalmış bazı Afrika
ülkelerinde saptanmıştır. Ülkemiz 78. sıradadır. (TV haberi, 4 Nisan 2012). Bütün öğrenciler, düşüncelerinin kalitesini ve düşünme becerilerini, eğitimcilerin rehberliğinde geliştirebilirler. Her öğrenci, öğrenebilir ve yaratıcı düşünebilir; mutlu olur. Bunun
için öğrenciler ve çevreleri arasında sınırsız bir iletişim, güven ve saygının oluşturulması ön koşuldur. Okulda ve sınıfta ortaya çıkan bütün farklılıklar, zıtlıklar ve
yenilikler desteklenmeli ve öğrencilerin düşüncelerini rahatlıkla, özgürlük içinde
ifade edilebilmesi sağlanmalıdır.
Mutluluk durmaksızın mükemmellik arayışında erdemli ve bilge kişilerin hakkı
olsa gerek, fakat önce pırıl pırıl çocukların...
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EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN İŞLEVİ VE ETKİSİ

Giriş
Gelişmemiş (*) ülkeler eğitim yöneticisinin yetkinlik düzeyinin toplum ve bireyler üzerinde yarattığı olumlu ve olumsuz etkilerin beklendik düzeyde ayırdın da değildir. Oysa yöneticinin bu konudaki yetersizliği çok ağır sonuçlar yaratan bir sorundur. Bu önemli sorunun çözümüne kısaca değinmeyi amaçlayan yazımızın anahtar
tümceleri olarak şunları öngörmekteyiz: «Bir okuldaki olumsuzluğun gerçek nedeni
okul müdürünün yetkinlik düzeyinde aranır.» «Okullar arasındaki farklılık yöneticilerin yetkinliği ile bağıntılıdır.»
Yazımızın, bu iki tümce dikkate alınarak okunduğunda daha ilginç ve anlamlı
olabileceği düşünülmektedir.
Bu aşamada şunu da vurgulamak gerekir: Günümüzde hem öğretmenlik hem
eğitim yöneticiliği birer uzmanlık mesleği ve sanatıdır.
Eğitim yöneticilerinin (Bu yazıda okul müdürleri) bir ülkenin ve insanlarının
geleceği üzerindeki rolleri acaba sorgulanmakta mıdır? Bu sorunun yanıtı, gelişmiş
ülkelerde, hiç kuşkusuz “evet” tir. Zira bu ülkeler, “gelişmiş” vasıf ve gururunun kazanılmasında eğitim yöneticilerinin yeri doldurulamaz etkisinin bilincindedir.
Bugün ülkemizdeki 600 bini aşkın öğretmenin yaklaşık 100 bini eğitim yönetimi
ile de görevlenmiştir. Bunlar, çoğunlukla eğitim yönetimi eğitimi almamıştır. Dolayısıyla eğitim yönetimi sorumluluğu taşıyan görevlilerin, bu alandaki bilimsel bilgi
ve değerleri benimsemiş, özümsemiş ve uygulamaya dönüştürebilme yeterliğine kavuşmuş olma şansından yoksun kaldıklarını söylemekle haksızlık yapılmaz. Eğitim
yönetimi görevini üstlenenlerin, sonradan kendilerini yetiştirme çabasına girişeceklerini ileri sürmek ise pek iyimser bir görüştür.
Bu kısa girişten sonra eğitim dünyasını kuş bakışı ile irdeleyecek olursak nelere
tanık olabileceğimizi özetleyelim.
(*) Gelişmemiş: Bilimsel araştırma, üretim ve yüksek teknoloji kullanımında amansız bir yarışın sürdüğü bir çağda bu yarışın dışında kalan; bunun yanında, bilgece bir deyişle: “En büyük
yoksulluk dost yoksunluğu, en iyi dost güzel bir kitaptır.” gerçeğinin ayrımında olmayan;
bağımlı.
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Eğitim Hakkı
Eğitim hem birey hem toplum için en doğal ve en kutsal haktır. Birey için insan
olma, toplum için varlığını sürdürebilme hakkıdır.
Okul (eğitim kurumu), çocuk için sevgi, bilgi ve güven kaynağı ve de gerçek
yaşam ortamıdır. Bu ortam yapı, donanım ve işleyiş bakımından ne derece çocuğun
gereksinimlerine uygunsa, onun kendisi olabilme şansı da o oranda yüksek olur. Sağlıklı ve güçlü kişilik ve karaktere sahip, yüreği yurt ve ulus sevgisiyle dolu, erdemli
ve bilgili bireylerden oluşan toplumlar da böylece gelişmiş, güvenilir ve saygın birer
ülke kimliğine bürünür. Bu bilinçle sonsuzluğa daha görkemli adımlarla koşan bu
ülkelerde eğitim ve bilim alanına yapılan kişi başına yatırımın, gelişmemiş ülkelerin
yüz katı kadar olduğunu da unutmayalım.
Bu anlayışın doğal bir sonucu olarak eğitimin temel öğesi olan öğretmenin yetiştirilmesi konusuna yine gelişmiş ülkelerde çok büyük bir özen gösterilmektedir. Okul
yöneticisinin temel görevlerinden birinin de öğretmenin yetişmesinden sorumlu oluşu bu anlayışı çağrıştırmaktadır. Bu, özellikle, eğitim yönetiminde üst kademede bulunanların alt kademelere karşı görevli ve sorumlu oldukları ilkesinin bir gereğidir
de.
Bazı Kavramlar
Konumuza açıklık getirebilmek için “yönetim” ve “yönetici” ile ilgili bazı kavramlar hakkında otoritelerce kabul görmüş ve herhalde asla gözden uzak tutulmayacak
bazı bilgileri anımsamak yararlı olacaktır.
“Yönetim” klasik anlatımla, şöyle tanımlanabilmektedir: “Yönetim eşgüdüm sağlama bilim ve sanatıdır.” Bu tanıma göre yönetim görevi bilimsel bir eğitim gerektirir ve
kişi aynı zamanda o alanda bir sanatçı kimliğine sahip olacaktır. Zira “eğitim yöneticisi” eşgüdüm sağlama bakımından bir orkestra şefi gibi işlevde bulunur.
“Yönetimin genel amacı” bilimsel ve toplumsal değerler doğrultusunda örgütün
gelişmesini sağlamaktır. Örneğin, okullarımızın, çağdaş standartlarda üstün nitelikli
ve hayranlıkla izlenen, övünç duyulan, saygın birer eğitim kurumu olmaları Millî
Eğitim Vakfının asıl amacıdır.
“Yöneticinin görevi” örgütün amaçlarını gerçekleştirmek üzere madde kaynaklarını ve bireylerin çabalarını eşgüdümlemektir.
“Eğitim yönetiminin en önemli özelliği” demokratik liderliği gerektirmiş olmasıdır. “Demokratik liderliğin temelleri” ise şunlardır:
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- Yetki ve sorumlulukların paylaşılması,
- Kararların birlikte alınması ve
- Okuldaki bireylerin izleyici değil, işbirliği yapan arkadaşlar olmasıdır.
Eğitim Yöneticiliği
Yinelersek eğitim düzeyi, tüm boyutlarıyla toplumsal gelişmenin ana göstergesi
kabul edilmekle, eğitim mimarı öğretmenin yeterliğinin, o ülkenin izdüşümü olduğu
gerçeği vurgulanmış olmaktadır. Başka bir deyişle, öğretmen ülkesiyle özdeştir. Öğretmen ne derece saygınsa toplum da o derece saygındır, güçlüdür.
Bu düşünceler bizi şu sonuca götürmektedir: Bir ders veya sınıftaki başarı düzeyi öğretmenin; okulun başarısı ise okul yöneticisinin yetkinliği ile bağıntılıdır. Bu
duruma göre de okul yöneticileri bir toplumda hem bireyler bağlamında hem ülke
çapında en büyük sorumluluğa sahiptir.
Bu gerçekten hareketle şöyle diyebiliriz: Okul yöneticilerinin taşımaları gereken
nitelikleri; tutum, tavır ve davranışları eksiksiz benimsemeleri, içlerine sindirmeleri
ve hiç yalpalamadan saygın bir yaşam biçimi haline getirmiş olmaları kaçınılmaz bir
zorunluluktur.
Eğitim Yöneticisinin Nitelikleri
Eğitim yöneticisinin belirgin ve özgün kişilik ve karakter özellikleri; tutum, tavır
ve davranışları şunlar olmalıdır:
• Güvenilir bir liderdir. Sevilir ve saygı görür. Güvenilir olmak erdemli bir kişiliğin tacıdır.
• İyi bir örgütleyicidir. İş bölümünün yüksek verimin anahtarı olduğunu bilir.
• Bilgili ve becerikli bir danışmandır. Bilginin sonsuz ve bütün iyilik, doğruluk
ve güzelliklerin bilgi ile kazanıldığını bilir.
• Akıllı bir izleyici ve denetleyicidir, sevecen bir rehberdir. Sadi VII. yüzyılda Bostan’da şöyle diyor: “Ey güzel huylu, akıllı okuyucu şunu bil ki ben hüner sahiplerinin
kusur bulmaya çalıştıklarını görmedim.”
• Enerjik bir yürütücüdür. Her an okulun ayrı bir yerindedir.
• İyimserdir; zindelikten uzaklaşmaz.
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• Düzenli ve dengeli bir kişiliğe sahiptir; kararsızlık göstermez.
• Hak ve adalet ilkelerine titizlikle uyar; başkalarının yanında kişiyi suçlamaz.
• Duygularını kontrol eder, ama hep canlı tutar; aynı kişiyle aşırı ilgilenmez,gelişi
güzel ayrım yapamaz.
• Yanlışları görebilir, tutarlı davranır; “neme lâzımcı” olamaz.
• Sorumluluğunun bilincindedir, hatalardan ders çıkarır; kendisini eleştirmekten
kaçınmaz.
•

“Kalite” de önkoşulun saygı ve nezaket olduğunu bilir; zarafetten asla vazgeçmez.
Eğitim yöneticisinin niteliklerini şöyle birkaç tümceye indirgeyebiliriz:

Gerçekte bir yönetici; bir katalizör, bir danışman ve gruba kaynak bir kişidir.
Hem bu nedenle hem örnek olmak için sürekli okumak ve öğrenmek durumundadır.
Eşgüdümleme açısından yönetici bir orkestra şefi gibi işlevde bulunur. Bu görevini sanatçılardan herhangi birine devredemez.
dir.

İletişim yönetimin can damarıdır; onun merkezindeki kişi de eğitim yöneticisiYönetimde Temel Bilgiler ve Yaklaşım

Yukarıdaki açıklamalarımız yanında şu hususların da gözden uzak tutulmaması
büyük önem taşır. Eğitim yöneticisi kendisini eğitimin genel ve özel amaç, ilke ve
politikalarıyla özdeşleştirebilmelidir. Karar verme, planlama, eşgüdüm, iletişim, örgütleme, güdüleme, denetleme, değerlendirme, etkileme ve bütçeleme gibi yönetim
süreçleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyle sahip olmalıdır.
Yönetici sözü edilen değerlerin tümü ile donanmış olsa bile başarıya ulaşabilmesi için mutlaka her öğretmen, öğrenci ve çalışanını yeterince tanıması gerekir. En kısa
zamanda ve okulunun çevresi ile…
Yöneticinin yetkinliğinde yönetim yöntemlerine ilişkin nesnel bilgilerin payı da
unutulmamalıdır.
Kişi gerekli kazanımlardan yoksunsa yöneticilik istek ve beklentisi eğitimcilik
saygınlığı ve sorumluluğu ile bağdaşamaz. Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) adlı
yapıtta bu soruna bir çözüm üretildiğini görebiliyoruz.
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Yusuf Has Hacip (1018-1069) bilgi ve bilgisizliği şöyle tanımlamış:
«… Hastalıkların tedavisi bilgi ile olur. Bilgisizlik başka bir hastalıktır. Bilgisizler kendini bilgi ile tedavi ettirmelidir…»
«… Bilgiyi de erdemi de insan öğrenerek kazanabilir…»
«… İnsanın gönlü engin bir deniz gibidir. Bilgi ise o denizin dibinde yatan değerli bir incidir. İnsan gönlünün derinliklerindeki o inciyi çıkarıp meydana koymadıkça,
o derin denizlerdeki incinin insan için çakıl taşından ne farkı olur? Kara toprak altındaki altın, kayadan taştan farksızdır. Ancak kazılıp çıkarılır işlenirse değer kazanır.»
Örgütte Kararlar
Demokratik liderliğin gereği örgütte saydamlık ve şeffaflık esastır. Kararlar birlikte alınabilmekte ve yetki ve sorumluluklar paylaştırılabilmektedir. Örgüt hiyerarşisinin üst düzeyinde amaç ve politikalarla ile ilgili kararlar, alt düzeylerinde bunların
uygulanışı ile ilgili kararlar alınır. Bu yatay ve dikey iş bölümü ile çalışanlar karar
yetkisine sahip olmak suretiyle onurlandırılmış, doyumlanmış, özendirilmiş ve güdülenmiş olur. Sorumlular açıkça ortaya çıkar, iletişim sadeleşir, kolaylaşır, hızlanır.
Yönetimsel kararlar ortak-demokratik kararlardır. Kararlar değişik kanallardan gelen
doğal ve biçimsel bilgilerin sonucunda alındığından ortak – demokratik niteliktedir;
sağlıklı kararlardır.
Doğal ve Biçimsel Örgüt
Her örgüt doğal ve biçimsel olmak üzere iki tip örgüt içerir. Örgütler: resmi bir
görev yeri olduğu gibi, çalışanların birer insan olarak birtakım gereksinimlerinin karşılandığı özel bir ortamdır. Bu iki yapının birbirine üstünlüğü söz konusu değildir.
İkisi de aynı derecede önemlidir. Ahenkli çalışmaları esastır. Eğer doğal ve biçimsel
örgüt uygun olarak birbirine yaklaşırsa tüm örgüt en yüksek başarıya ulaşabilir.
Biçimsel örgüt düzen ve tutarlılık, doğal örgüt ise biçimsel örgütün canlılığı için
gereklidir. Böylece “kalite” yükselir, verim artar ve rahat bir çalışma ortamı yaratılabilir. Aynı zamanda yönetsel yük azalır, iletişim kararlarında güvenli ve kolay bir akış
sağlanabilir.
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Sonuç
Eğitimde nasıl bir yönetici ve nasıl bir okul arayışı için eğitim dünyasında yaptığımız bu kısa gezinti sonunda her biri için izlenimlerimizi birer tümcede toparlayabilirsek şöyle diyebileceğiz:
Okul yöneticisi; öğretmen, öğrenci ve çalışanlarla kaynak ve eylemlerin amaçlar doğrultusunda eşgüdümünü sağlamakla görevli ve de her bakımdan kaynak, bir
amir değil, bir lider kişidir.
Okulumuz; başta yöneticisi olmak üzere tüm çalışanlarına güven duyulan; etkinlikleri ve ürünleri güvenirli; tutarlı; sürekli mükemmellik arayışında; kesintisiz
ve hızlı bir değişim sürecinde; yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri yakından izleyen ve
uygulayan; karar süreçlerine tüm mensuplarının katılabildiği, saydam ve de içeride
ve çevresinde memnuniyet yaratan, beğenilen, takdir edilen, sevilen; öğrenci ve öğretmeni olmakla onur duyulan saygın bir eğitim yuvasıdır.
Son sözümüz “Giriş”te belirttiğimiz anahtar tümcelerden biri olsun: “okullar
arasındaki farklılık yöneticilerin yetkinliği ile bağlantılıdır.”
Yazımızı bin yıl ötelerden “Tarih kâinatın vicdanıdır.” diye seslenen Ömer Hayyam’ın bir dörtlüğü ile noktalayalım:
“Yalnız bilgili olmak değil adam olmak;
Vefalı mı değil mi insan, ona bak.
Yücelerin yücesine yükselirsin
Halka verdiğin sözün eri olarak.”
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TARİHİN SESİ: EĞİTİMİN GÖREVİ VAR OLMAK VE YÜCELMEK İÇİN
ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ İNSAN

“Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.”
													

ATATÜRK

(Bu başlık altındaki bir yazı tarih, arkeoloji, psikoloji ve eğitim bilimlerinin renk renk
çiçeklerinden oluşan kocaman bir demeti andırmaktadır. Bunun bilginin sonsuzluğunda, bir
derginin sayfalarına sığdırılamayacağı düşünülerek çok kısa açıklamalar yapılmış, örneklendirilmeye çalışılmış, değerlendirilmesi, satır aralarının doldurulması ve yorumu değerli okuyucuların takdirine sunulmuştur.)
Tarih Baş Eğitimcidir
“Tarih baş eğitimcidir.” Bize binlerce yılın deneyim bilgisini sunar, yolumuzu görmemize ışık tutar. Ata’mız Kurtuluş Savaşı’nı engin tarih bilgisi ve bilinciyle kazanmış; Cumhuriyetimizi kurmuştur.
Bağımlı düşünceli toplumlar varlıkları için bu durumdan ancak tarihin rehberliğinde eşsiz devrimleriyle uzaklaşabilmişlerdir.
Çağdaş toplumlar, gelişmiş demokratik toplumlar bağımlılığın dışına çıkmış
olanlardır.
Tarihin Gücü
“Özgür ve bağımsız insan” örneğinin tarih biliminde yeri doldurulamaz bir
ağırlığı olduğu ileri sürülür. Şöyle de denir: Tarih kültüründen yoksunluk bağımlılık için temel nedendir.
Cemal Kutay, Tarih Aydınlığı adlı yapıtında Amasya Tarihi’nin yazarı Abdi Zade
Hüseyin Hüsamettin YAŞAR’ın kitabının önsözündeki görüşünü şöyle aktarıyor: “İnsanoğlunun yaşantısını anlatan, düşüncesini aydınlatan, emeklerini değerlendiren tarihtir...
Tarih bilimi olayların yapısını kucaklar ve beraberinde getirir. Her kavmin dünyada var olup
yükseliş, daha sonra da yıkılış sebeplerini anlatan tarih bilimidir. Yücelmek ve mutluluk devirleri yaşamak isteyen milletler tarihi hakkıyla bilmelidir...”
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Kutay, Refik Halit Karay’ın Yangeldizm başlıklı sohbetinden şunlara değiniyor:
“Tarihin ibretlerini yolumuz için ışık sayma akıllılığı, hatta vefası, adeta haysiyetimize dokunuyor...”
Tarihinden, gücünden, insanın uyanışına hizmet edeceğinden, aydınlık yaratabileceğinden çekinen, Abdülhamit için Doğan Avcıoğlu; Türklerin Tarihi I adlı yapıtında “Tarih dersini ilkokullardan kaldırır, öteki okullarda dondurur.” acı gerçeğini anımsatır.
Tarihten Bir Sesleniş: Bağımlı Toplum – “Hasta Adam”
Osmanlı’ya “Hasta Adam” teşhisi 1853 yılında konulmuştur. Romanoff sülalesinin iktidarının yıldönümü dolayısıyla yapılan toplantıda Rus Çarı I.Nikola İngiltere
büyükelçisi Lord C.Hamilton Seymur’a : “Dünya, derdine çare bulunması imkansız bir
Hasta Adam’ın çırpınışlarıyla ilgilenmek zorundadır. Bu görev Rusya ve İngiltere’ye düşmektedir... Uzun sürecek bir can çekişme dünyanın huzurunu kökünden yıkar...” diyor ve
hemen paylaşılmasını öneriyor.
Niçin hasta adam? Çünkü Osmanlı Devleti Rönesans’ın en güçlü yaratıcısı matbaayı üç yüz yıl gecikmeyle ve de koşullu olarak alabilmiştir. Bilim ve teknolojideki
baş döndürücü gelişmelerden uzak kalmış ve bütün bunlara da bağlı olarak bağımsız
düşünme kültüründen yoksun bir yaşam sürmüştür.
Bu sorunların günümüzdeki görünümüne bakalım. Önce, bilgi ve sevginin, tarih
boyunca, hem birey hem toplum açısından, her yönden özgürlük, bağımsızlık ve saygınlık için en büyük güç ve en büyük değer ve “insan” ın temel gıdası olduğunun ne
derece ayırdına vardığımızı değerlendirebilmeliyiz. Öte yandan matbaamız var; hemen her yerde. Ama toplumda her bireyin gereksinim duyarak okumaktan zevk alacağı ve alışkanlık haline getireceği yayınlarımız ve yeterli rehber örneklerimiz var mı?
Hâlâ az okuyan bir toplum olduğumuzu söylemekte pek haksızlık yapmış olmayız.
Gerçekten bu hastalıktan ve nedenlerinden kurtulmak için Cumhuriyetle birlikte çok
hızlı bir atılım başlamış ve dünyada hayranlık uyandıran gelişmeler kaydedilmiştir.
Ancak Cumhuriyetin bu son elli yılında aynı heyecanın sürdüğünü anlatmak güç.
Bilimsel çalışmalarda ve üretiminde katkımız ve payımız daha fazla olabilmeliydi. Yüksek teknolojinin yaratılmasında ve kullanımında uluslararası standartları
tutturmak henüz temenni şeklinde.
Tarihin Sesi: Yabancı Dille Eğitim Özentimiz
Yüz yıldan beri gündemimizden gitmeyen bağımsız düşünme kültüründen
yoksun oluşumuz sorununun, gereğince çözülememe nedenleri konusunda etkili bir
çaba gösterilmemektedir.
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Millî eğitim sorunlarının demokrasi perspektifi ile çözümlenmesinde dünya tarihine bakmak ve millî tarihi gözden uzak tutmamak ve bilimin objektifliğinden ayrılmamak gerekir.
“Tarih en büyük yargı katıdır.” Bu özdeyişin ışığında yabancı dille eğitim özentimize ilişkin bir tarihi gerçeği anımsayalım. Bizi “Hasta Adam” döşeğine götüren siyasal,
askeri ve ekonomik etmenlerin yanında, Paris’te Osmanlı’nın bölüşülmesi pazarlıklarında Fransız delegesi daha fazla pay koparmak için Türkiye ‘de Fransızların yönetimindeki kurumların ve “Fransızcanın yaygın olduğunu koz olarak ileri sürmedi mi? Evet
tarih unutmamak içindir; ders çıkarmak içindir.”
Okul Gerçek ve En Güzel Yaşam Ortamı Olursa...
Bu vesileyle şunu vurgulayalım: Kamu eğitiminde her öğrenci 18 yaşına kadar
en az iki yabancı dil öğrenmeli; okuyup, konuşup, dinleyip, yazabilmelidir. Bunun
için normal günlük yaşamda çok kullanılan 200 kadar sözcük yeterli olabilir. Prof.Dr.
Albert Malche’ın önerisi de böyle değil mi?
Öte yandan belirtilen yaşa kadar her öğrencinin güzel sanat dallarından her birinden bir beceri sahibi olması da onun doğal hakkıdır. Bunlar abartılı düşünceler
değildir. Esas olan öğretmenin yetkin olması, yöntem bilmesidir. Biliyoruz ki, her
çocuk bir masalı, bir hikâyeyi defalarca dinlese isteksizlik göstermez; dinler ve de
anlatmak ister. Çocuk sonsuz bir güce sahiptir. Onu doğadan, doğasından, doğal haklarından ayırmak asla hoş görülemez. Başarısız öğrenci yoktur.
Tarih Öğretim Yöntemi
Gerçek tarih öğretim yöntemi, kitaptan veya anlatılanları dinlemek değil; müze
eşyalarını, orijinal belgeleri ve tarihi kalıntıları, başka bir anlatımla bize miras kalan,
yapı, malzeme ve ayrıntılarının bizzat incelenmesi yoludur. Tüm etkinlikler öğrenci
tarafından gerçekleştirilir.(*)
Yok Edilen ve Bilinmeyen Tarih Derslikleri
Ancak tarihimizin eşsiz kalıntılarından habersiz gibiyiz. Bir kısmı ortaya çıkarılmamakta açıktakiler de tahrip edilebilmektedir. Örneğin 16 Mart 1920 de İngilizlerin
İstanbul’u işgalinde şehit ettikleri Şehzadebaşı Karakolu mürettebatından kimin haberi var? Öte yandan o karakol binası tarih kültürü ve vatan sevgisi için çok değerli
yapıydı ama son yıllarda yıktık, yine o acı gün için Nâzım Hikmet’in yazdığı 16 Mart
1920 destanı kimin belleğinde?
Her dersin öğrenim yöntemi, ezberlemek için kitaptan okumak ve anlatılanları dinlemek
şeklinde değil; öğrencinin yaparak ve yaşayarak beş duyu organının katıldığı süreçtir.

(*)
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1921 yılının ilkbaharı, Ankara, Matbuat Umum Müdürü Muhittin Bey’in “Gençliği Millî Mücadeleye davet edecek bir şeyler yazın” sözü üzerine çoğunluğunu Nâzım Hikmet’in kaleme aldığı:
“Gel ey imanlı gençlik, gel ey beklenen
Gel ki Anadolu’da senin bükülmez, çelik
İmanına, azmine ümit bağlayanlar var...”
“O satılmış vezire, o satılmış Hünkâr’a
O satılmış kullara siz de mi katıldınız?
Siz de mi satıldınız? Siz de mi satıldınız?”
şeklindeki coşkulu dizelerden oluşan üç sayfalık şiir binlerce nüsha basılarak Anadolu’nun her yanına dağıtılıyor. Meclisteki saltanat ve hilâfet yanlıları, Sadrazam Ferit
Paşa’ya satılmış demek neyse de, “Padişah Efendimize” satılmış demek kimin haddine
diye ayağa kalkar. Muhittin Bey görevinden istifa edip ailesiyle Gürcistan’ a gitmek
zorunda kalır.
Başka bir örnek: 1831 yılında Konya’nın Hadim ilçesinin bir köyünde doğan
16 yaşındaki Abdülezel adındaki genç nefer olarak orduya katılır. Girit ve Karadağ
isyanlarının bastırılmasına; Kırım, Sırbistan ve Plevne savaşlarına katılır. Zekâsı ve
başarıları sayesinde paşalığa kadar yükselir.1896 da 65 yaşında Yunan savaşında askerinin başında şehit düşer.
Bu ünlü Paşa’nın anısını yaşatmak için bir vefa borcu olarak Cumhuriyet’in ilk
yıllarında İstanbul Belediyesi Haliç yakınında bir caddeye onun adını verir: “Abdülezel Caddesi”. Son yıllarda bu caddeye başkasının adı verildi; tarih dersliğinden bir
yaprak daha koparılıp atıldı.(*)
Demokrasi Davasının Çözüm Yeri: Aile
Ülkemizin ana davası hiç şüphe yok ki demokrasi davasıdır. Bütün ümidimiz
geleceğimiz ondadır.
Demokrasi eğitimi ana kucağında başlar. Yaşamımıza egemen olan değer hükümlerinin en doğal kaynağı ana kucağıdır. Çocuğun duyuş, düşünüş ve hareket
tarzlarının başlangıç noktası bu sevgi dolu, yeri doldurulamaz sıcak kucaktır.
(*)Ayrıntılı bilgi için bakınız, İlber Ortaylı, Türkiye’nin Yakın Tarihi
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Demokrasiye âşık, yüreği yurt ve ulus sevgisiyle dolu, güvenilir saygın bir evlat
yetiştirmek istiyorlarsa ana-baba, ev içindeki kendi geleneksel yaşam ölçülerini bir
yana bırakmalı ve mutlaka çocuğun ölçülerini kullanmalıdır. Yetişkinler için önemsiz
görülen birçok çocuk arzu ve isteklerinin, onun için çok önemli olabileceği kesinlikle
unutulmamalıdır. İstekleri yanlış ve eksik bir bilgiye dayanıyorsa onu tamamlamak
ve düzeltmek için bu bir fırsat sayılmalıdır. Demokratik bir ailede her ortamda önkoşul nezaket ve saygıdır. Herkesin düşüncesi aynı derecede saygı ile karşılanır.
Demokrasi eşitlik davasıdır. En doğal insan hakkıdır. İnsanlık duygusunun özüdür. Bu öz ancak aile yuvasının sıcak sevimli havası içinde yaşama ve gelişme şansı
bulabilir. Ailede olmayan şeyi toplumun öteki kesimlerinde aramak gerçekçi görülemez. Ne yazık ki toplum yapımızda çocuğun bu kutsal hakkına saygı gösterilmez,
ona hep müdahale edilir.
Çocuk Sonsuz Bir Enerji ile Bağımsızlığa Aşık Doğar
Çocuk doğumunda sonsuz bir enerjiye ve potansiyele sahiptir. Çocukta beynin
gelişmesinin yüzde 95’i beş yaşına kadar gerçekleşir; geri kalan yüzde 5’i ise gelişim
çağının sonunda (18-20 yaş arası) tamamlanır.
Bebek çırpınırken çok büyük bir zevk duyar. Beş yaşına kadar çocuklar sanki
yürümez, neşe içinde koşar. Bağımsızlık onun temel yapı taşıdır. Yürümeye yeni başlayan çocuk bir markette alış-veriş arabasını kendi sürmek ister; anne veya babasının
arabaya dokunmasına tepki gösterir. Bağımsız bir iş yapmanın mutluluğu içindedir.
Sorumluluk bilinci kendi işini kendisinin yapmasıyla başlar. İki yaşındaki çocuk
ayakkabılarını ve giysilerini kendi giyip kendi çıkaracaktır. Yemeğini kendi yiyecektir.
Unutmamalı ki, çocuk doğumdan itibaren devamlı bilgi toplar. Çevreye karşı
çok meraklıdır. Etrafa ciddi ciddi bakar ve sorar; derinliğine bilgilenmeye çabalar.
Yaşamını bu temel üzerine kurar. Kişiliği beş yaşında hemen hemen genel hatlarıyla
tamamlanmış durumdadır. Bu yaşta duyu organlarının gelişimi son aşamayı ulaşmıştır. Görme bu yaşta en kuvvetlidir.
Böylece özgür ve bağımsız, sorumluluk bilinci gelişmiş demokrasiye aşık bir kişilik ve karakter kazanır.
Tarih Bilgisizliği Bir Eğitim Sorunu
Cemal Kutay, Tarih Aydınlığı (2000) adlı yapıtında “Cumhuriyetimizi huzursuzlaştıran” nedenleri on sekiz başlık altında sıralamış. Bunlardan eğitim sistemimize
ilişkin görüşü şöyle: “Her kademesi ile kültür faciası: İnsan yetiştirme sistemimizin ne vatanın ihtiyaçlarına, ne ferdin istidat ve kabiliyetine değer veren boşluğu içinde her yıl milyona
ulaşan genç neslin meçhul akıbetlere itilmesi;”
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Ulusal Eğitimin Amacı
Ulusal eğitimin amacını belirlemek için ülkenin dünya coğrafyasındaki stratejik
yeri, gereksinimleri; güvenlik, ekonomik ve tarihin toplumu getirdiği nokta özenle
göz önünde tutulmalıdır. Yurttaşlarımız nerede ve hangi koşullar altında yaşadığının
bilincine ve sorumluluğuna sahip olmalıdır.
Demokrasi bu sorumluluk duygusuna, nesnel bilgiye ve moral güce dayanır.
Bunlar ulusal eğitimin amacına ve içeriğine yön verir. Çocuğun gelişme çağında görevli olan okul, topluma çağdaş bir biçim vermek amacıyla ona aydın bir kişilik kazandırmakla yükümlüdür. Bu görüşü şöyle açıklayabiliriz: Çocuğun gelişme çağını
kapsayan 0-18 yaş arasında yalpalamadan, kesintisiz olarak hem çocuğa özgür ve
bağımsız düşünme gibi insan olmanın temel nitelikleri hem topluma gelişmiş, çağdaş
bir biçim verebilmek için ona başta sevgi ve bilgi deryasından en üst düzeyde yararlanmış aydın bir kişilik kazandırmak amaçlanmaktadır.
Ulusal Eğitimin İçeriği
Kamu eğitimi insanın gelişim çağı olan 0-18 yaş arasını kapsar. Bu eğitim çağdaş
toplum yapısının temel taşıdır. Gerçek anlamda bağımsız düşüncenin ve yurt sevgisinin ana kaynağıdır.
Değerli Hocamız H.H.Cırıtlı “Tarihi bilim yapan tarihsel olaydır. Bağımlı düşünme
toplumumuzun alın yazısı değildir.” der. Bu tür toplum yapısı nitelikleri sonradan kazanılmış
davranış biçimleridir, tarihsel ortamda bencil, korkulu bir süreçle oluştukları görülür.“... Arı
bir toplum yapısını ağır aksak törensel sözler ve hareketlerle düşük düzeyli bir
topluluk haline getiren bağımlı düşünce ülkeyi taşına toprağına varıncaya kadar
yok olmaya götürebilir...” Evet, bu durum hiçbir toplum için alın yazısı değildir. Toplumlar yaşam bilincinin itici gücü ile bağımlı olma şanssızlığından bağımsız düşünme modeline geçebilirler.
Bu itici güç uygarlık tarihini, kültür varlıklarını ve bilimsel düşünmenin kaçınılmazlığını bireylerin içine sindirmesiyle anlam kazanır.
“İnsanlık tarihi organik bir bütünlüktür, onun tuttuğu yoldan çıkmama önkoşul olmalı.
Başı çeken tarihtir; tayin edici odur.” Sayın Cırıtlı’nın bu görüşü şunları çağrıştırıyor: Bir
toplumda bağımsız düşünebilen insan sayısı azınlıktaysa o toplum o derece zayıf,
yetersiz, cılız ve güçsüzdür; ondan dinamizm, etkinlik ve yaratıcılık beklenemez.
Çağdaş Eğitimde Vazgeçilmez İlkeler
Çocuklar eğitimle yaş yaş beslenirler, bir önceki yaşın hakkını vermeden bir
sonraki yaşın hakkını veremeyiz. Aynı kural işlenecek, öğrenilmesi hedeflenmiş her
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konu için de geçerlidir. Yeni ele alınacak bir konu ile ilgili öğrenmeler tam olarak kazanılmadan, bilişsel gelişme gerçekleşmeden başarılı bir sonuca ulaşılamaz. Toplama
işlemi bilinmeden, çarpma işleminin öğrenilmesine geçilemez.
Çocuk duyuşsal olarak işlenecek konuya yatkın değilse olumlu bir sonuç alamayız. Çocuk o konunun kendine yararlı olduğuna inanacak, ilgi ve sevgi duyacak,
özellikle kendine güven....
Şu noktayı asla gözden uzak tutmayalım: Çocuk yararına inanmadığı hiçbir şeyi
öğrenmek istemez, öğrenemez. Konu çocuk tarafından ne derece yararlı görülüyorsa
başarısı o derece yüksek olur. Bu koşullar sağlandığında başarısız öğrenci yoktur.
Öğretmenin Gerçek Görevi
Eğitimin temel öğesi olan öğretmenin yaptığı görevin niteliğinden, başarı düzeyinden birinci derecede sorumlu tutulması doğaldır. Onun sınıfında nezaket, saygı,
güven, saydamlık, mükemmellik, eşitlik temel değerlerdir. Öğretmen alanında uzmandır. Dersliği doğal yaşam ortamıdır. Her şey bu ortamda istekle ve zevkle yapılarak ve yaşanarak öğrenilir.
Anlatmak, okumak; akıllı tahta, kara tahta, tüm görsel ve işitsel aygıtlar ancak
zaman zaman başvurulabilecek basit araçlardır. Anlatmak sakız çiğnemeğe, kitaptan
öğrenmek keçiboynuzu yemeğe benzer. Öğretmen olarak yukarıda belirtilen değerlere titizlikle uymak sureti ile görevimiz her çocuğa öğrenebileceği şeyi öğretmek,
yapabileceği şeyi yaptırmak ve ona bir yön vermek; rehberlik etmektir.
Her çocuğa yardım etmek, destek olmak, başarı göstermediği dersler için günlük yaşamında, okulda, ailede ve çevrede çalışma motifleri ve koşulları hazırlamak da
bizim görevimizdir.
Öğretmen Olarak İzlenen Düşündürücü Olay
Bugün bizi en çok düşündüren ve endişeye yönelten olay biz öğretmenlerin hâlâ
birtakım klişeleşmiş, birbirinden kopuk ve dağınık bilgilerin çocuklara naklinden
kendimizi sorumlu hissedişimiz ve bunun ötesine ilgi göstermeyişimizdir.
Toplum gereksinimlerinden ve sorunlarından habersiz bir eğitim kuruluşunun
etkili olması olanaklı değildir. Eğitim çocuğun kendinden başlar, toplum içinde biçimlenir.
Toplum içeriği aynı zamanda eğitimin de içeriği olmalı, ulusal eğitim, ulusal
kültürün çerçevelediği ortam dışında bir iç aramamalıdır.
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Bağımlı Yetişmiş Bir Çocuk
Çocuk haklarına saygı göstermeyen, sevgiden yoksun ve/veya parçalanmış aile
içinde yetişen çocuk bağımlı, pısırık, sorumsuz, asalak bir kimlik geliştirir. Giderek
aşağılık kompleksine bürünür; zayıfları ezmeğe güçlülere yardakçılık etmeğe eğilim
gösterir. Ökse otu gibidir. Yanlış bir tutum olarak kendi adına işlerini ve sorumluluklarını üstlenenleri, annesini dahi azarlamaktan, incitmekten sakınmaz. Güvenilmezdir. Saldırmak ve zarar vermek için fırsat kollar. Kendini kontrol edemez, sesini
ayarlayamaz. Aç gözlüdür. Yalan söylemekten çekinmez; nankördür.
Bağımlılıktan Kurtulmanın Yararları – Bağımsız Çocuk
Bağımlılık konusunda şu gerçekleri bir kez daha anımsayalım. Bağımlılıktan
kurtulma bize ne sağlar? Sağlıklı, temiz, ferah ve pırıl pırıl bir hava; mutluluk içinde
onurlu bir yaşam; güçlü adımlarla durmaksızın ileri doğru yürüme hakkı. Bu değer
ve güzelliklerin varlık şansının bulunmadığı bağımlılıkta hem bilim yapma gücü kazanamayız, hem bilim bize yardım etme fırsat ve olanağı bulamaz.
Özgür, bağımsız düşüncenin olmadığı yerlerde içtenlikli, güçlü ve güzel duygulara sahip olma; endişesiz, korkusuz, rahat ve erdemli bir davranışta bulunma olanağının kalmadığını gösteren örnekler ve kanıtlar çoktur. Bugün için basit, yüzeysel
değerlere bağımlı düşünce örneği çok gerilerde kalmıştır. Çağdaş dünyayı bağımsız
düşünce yaratmıştır. Yolumuzu bilimsel, nesnel değerler aydınlatmaktadır. Bu yolda
azim ve kararlılıkla yürümek, hatta koşmak insan olmamızın bir gereğidir. Bağımsız
düşünceli çocuk, bağımlı düşünen çocuk davranışlarının karşıtlarını kişiliğinin özü
olarak benimser; yüreği ulus ve yurt sevgisiyle çarpar; gıdası sevgi ve bilgidir.
Satır Araları Doldurulmaya Açık Son Sözler
“Tarih unutmamak içindir; yerinde saymak için değil. Geri kalmış toplumlar okumamış,
öğrenmemiştir.” Doğu’lu, bağımlı düşünceliği yüzünden yerinde saymıştır. Kültegin,
Bilge Kağan ve Tanyukuk adlarına dikilen Orhun Anıtları (732-735), bin yüz altmış yıl
sonra Danimarkalı bir bilim adamı tarafından okunmuş, okunabilmiştir.
Yazım tarihinde bağımlı ya da bağımsız kişiliği yapı taşı edinmiş birey ve
toplumların yaşam biçimleri ve düşünme tarzları konusunda örnekler çoktur.
Armstrong, bağımlı düşünmeyi yaşam felsefesi yapmış birey davranışlarını nasıl yansıtıyor? Ona göre beceri isteyen bir meslekten uzaklık, girişimcilik ruhundan
yoksunluk ve ekonomiye ilgisizlik, “Doğu’lu düşünce tarzında saldığı derin köklerdi. Eski
olan her şey saygı değer atalar tarafından kutsallaştırılmıştı ve bu yüzden de iyiydi. Güneşin
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altında oturup dinlenmek bu kadar keyifliyken çevrede koşuşturup durmanın ne yararı vardı?
... Kaderciliğin vekarı ve suküneti Doğu’lu yaşama derinlemesine nüfuz etmişti... yeni moda
düşünceler şeytan işiydi. Elektrik ışığı da şeytan işiydi, mum ise cennetin armağanıydı.”
Shakespeare, Hamlet’in anlatımıyla:
“ Var olmak ya da olmamak, mesele bu
Gözü dönmüş talihin sapanına, oklarına,
İçin için katlanmak mı daha soylu?
Yoksa bu dertler denizine karşı silaha sarılıp
Son vermek mi onlara.
.....
Binlerce doğal darbeye son verdik diyebilmek.
Hangi insan gönülden istemezdi bu bitişi!” diyor.
Descartes : “Düşünüyorum, o halde varım.” şeklindeki unutulmaz özdeyişiyle bağımsız düşünmenin yüceliğini vurguluyor.
Yusuf Has Hacip (1018-1069) Kutadgu Bilig’de ne diyor? “ Akıl bilginin sarayıdır.”
Akıl ve erdem başta tarih bilimi, doğanın yasa ve evriminin bağımsız düşüncede
yorumundan, nesnel bilgilerden kaynaklanmakta değil mi?
Sadi (XIII.yy) Gülistan’da bir dervişin anlatımıyla: “Akıldan, himmetten, tedbirden,
düşünceden yoksun kişinin, evde adam yok, diyen perdecisi ne güzel söylemiş!” yanıtını
aktarıyor. Bilginin sarayı akıl yoksa, düşünce de yoksa adam var mıdır?
Ömer Hayyam (XI.yy) Dörtlükler adlı yapıtında şöyle diyor :
“Bu uçsuz bucaksız dünya içinde bil ki,
Mutlu yaşamak iki türlü insana vergi,
Biri iyinin kötünün aslını bilir,
Öteki ne dünyayı bilir, ne kendini.”
Bu ikincisi herhalde robot bir adam!
Son Söz: Bağımsız düşünme insanca yaşama, bağımlı düşünme köleliktir.
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
«Efsane Öğretmen»in Düşündürdükleri İle

Giriş
Toplumlar ancak kültürel değerleri ve uygarlığa katkılarıyla tarihin derinliklerinde saygın bir yer tutabilirler; tutabilmişlerdir ve de bıraktıkları izlerin itici gücüyle
gelecek kuşaklar da sonsuzluğa güvenilir adımlarla koşabilme şansına sahip olurlar. Tarihlerinden övünç duyarlar. Bu değerler kuşkusuz o toplumdaki insanlar tarafından üretilmiştir. Bu değerler bir anlamda o insanları yetiştiren insana, öğretmene
aittir. Denilir ki, her toplum öğretmeninin izdüşümüdür. Çok kullanılan bir deyişle
toplumla öğretmen özdeştir. Kabul görmüş bir ölçüte göre ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin temel göstergesi eğitim düzeyleri değil mi? Bu gerçeğin bilincinde olan
ülkelerin eğitim sistemlerini mükemmelleştirmek için daha nitelikli öğretmen yetiştirme arayışını kesintisiz sürdürme çabasında olduklarını görüyoruz. “Ülkemizde de
bu arayışa tanık oluyoruz, ancak zaman zaman!”
“Efsane Öğretmen”
“Öğretmen yetiştirme” konusundan söz ederken kendini bu sorunun çözümüne
adamış lider kişileri anımsayıp bir yurttaş olarak şükranlarımızı sunmak en azından
bir vefa borcumuzdur. Eğitime hizmeti ülkü edinip maddî ve manevî ölümsüz katkılarda bulunan ve öğretmenin bir toplum için önemini yüreğinde hissederek “Öğretmen yetiştirme” konusunu elli yıldan beri sürekli gündemde tutan yüzü aşkın makale
yayımlayan ikinci bir kişi var mı? Bilmiyorum. O, yüz binler içinde “gerçek öğretmen”
unvanını taşımayı hak eden çok az kişinin de en önde gelenlerinden biridir. Değerli
Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK arkadaşımı içtenlikle kutluyorum.
TEKIŞIK öğretmenin apaçık ve engin deneyim, izlenim ve birikimi ile özlem
duyduğu ve meslek kamuoyuna yansıtmaya çalıştığı öğretmen örneği kendisidir.
Kendini tanımlamaktadır.
TEKIŞIK öğretmenin öğretmen yetiştirme konusunda üzerinde durduğu noktalardan, algılarımızda yer alanlarından birkaç örnek vermeğe çalışalım. Bizce O’na
göre Öğretmenlik sınırsız sevgi dolu bir gönül ve çağdaş bilgilerle donanmış bir bilinç işlevidir. Öğretmenlik çağdaş standartlarda ve çok ciddi bir eğitimle kazanılan bir
uzmanlık mesleğidir. Öğretmenin gıdası bilgi ve sevgidir. Onda çocuk sevgisi; ulus
ve yurt aşkı sonsuzdur. Öğretmen bir ışıktır; kişiyi bağımlı düşüncenin sürüklediği
karanlıktan o kurtarır. Güvenilir olmak, içtenlik, hak ve adalet, özgürlük ve gönüllülük temel karakter özellikleridir.
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Öğretmen yetiştiren kurumlara, öğretmenliğe yatkın öğrencilerin güçlü bir ortaöğrenim sonu titizlikle seçilerek kabul edilmesi esas olmalıdır. Öğretmen yetiştiren
bu akademik kurumlarda “gerçek öğretmen” nitelikli öğretim üyeleri görev yapmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yaşam boyu eğitim öğretmenlik mesleğinin önkoşuludur.
Öğretmen, Kaybolan Bir Değer
Çağdaşlaşma sürecinin merkezinde insan vardır. Çağdaşlaşma insan içindir. İnsanımızın davranışları çağdaş olacaktır.
Bir yanda, demokrasinin erdemi; insana, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğünün tartışılmazlığı… Demokratik kurallara yürekten bağlılık…
Öte yanda, Cumhuriyetin 100. yılından söz etmeye başladığımız bir dönemde
henüz eğitimin temel öğesi olan öğretmen için politikası bile olmayan; yüzlerce kaynaktan akıp gelen, öğretmenlik ruhu ve bilincinden genellikle yoksun, fakat en değerli varlıklarımız çocuklarımızı emanet etmek zorunda bırakıldığımız öğretmenlerle
çağdaşlaşma sürecinden nasıl söz edebilir? Günümüzde öğretmen davranışları çağdaş dünyanın ölçütlerine ve beklentilerine uygun mu?, Ne derecede uygun, önce onu
sorgulamalıyız.
Öğretmen yetiştirmede, öğrenim süresi uzatılmış, fakülte düzeyine çıkartılmış
olsa da, bu yapay niceliksel gelişme, niteliği etkileyememiştir. Öyle ki, öğretmenlik
mesleğinin “girdi” sinde aranan özellikler Cumhuriyetin ilk yıllarına oranla çok gerilerde kalmıştır. Öğretmenlik ruhu ile yetişen o değerli öğretmenlerin kaynağı kurutulmuş, ilk ve ortaokullardan pırıl pırıl zekâları ile öğretmenliği meslek olarak seçen,
o okulların kazandırdığı örnek davranışlarıyla saygı toplayan, sevilen genç öğretmen
adaylarından bugünkü düzende örnek kalmamıştır.
O, Ülkemizin her yerinde, nerede olursa olsun, severek kendini öğretmenliğe
adayan gerçek öğretmenler, tarihin sayfaları arasında kalmıştır.
1970’li yıllardan itibaren süratle aşınan öğretmenlik mesleği, eskiden çevresine
saygı telkin eden, onurlu, seçkin kişileri belki masalarda konu edinebilecektir.
Bilgi Toplumu Çağı’nda bile öğretmenliği, iş bulamadığı için seçenler bir yana,
öğretmen yetiştiren kurumlarda da özellikle 1975-1980 yılları arasında zorbalık ve
yobazlığın temsilcisi eğilimdeki adaylar çok bollaşmıştı.
Gerçekte öğretmen her şeydir. Kişi hangi derslikte veya binada öğrenim görmüş
olmaktan değil, öğretmeni ile onur ve gurur duyardı. “A veya B bizim öğretmenimizdi”
demek çok şeydi.
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Öğretmenliğin Bir Meslek Olarak Görülmeyişi
1970 yılından itibaren 100 bine yakın İktisadî ve Ticari Bilimler Akademisi ve
Üniversite mezunu, hiçbir pedagojik formasyon almaksızın öğretmenliğe atanabilmiştir.
12 Mart 1971 sonrası Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısının hazırlık aşamasında Bakan öğretmenliğin bir meslek olmadığını söyleyebilmiştir. Bu bakışa Atamızın
eşsiz özdeyişlerinden biri ile yanıt verelim: “Öğretmenlik; diğer serbest ve yüksek
meslekler gibi derece ilerlemeye ve her halde refah sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan toplumunun en fedakâr
ve saygıdeğer unsurlarıdır.”
Ne yazık ki; eğitiminin türüne ve düzeyine bakılmaksızın, kendi alanlarında
veya başka bir alanda iş bulamayanlar öğretmenliğe atanabilmiştir ve bu uygulama
Yasadan sonra da sürdürülmüştür.
1971 yılından itibaren yükseköğretime olan talebin karşılanması için uygulanan
“mektupla öğretim” modeliyle 46 bin kişi öğretmen olarak görevlendirilebilmiştir.
1976-1980 yılları arasındaki anarşik olaylar nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen öğrenciler 1978 yaz tatilinde “hızlandırılmış program” uygulaması ile 1,5 aylık
bir eğitim verilmek suretiyle (70 bin civarında kişi) öğretmenlik yeterliğine sahip kabul edilmiş ve öğretmen olabilmiştir.
Bu dönemde sayıları 80’e yaklaşan Eğitim Yüksek Okullarının çoğu 12 Eylül
1980 sonrası Millî Eğitim Bakanlığınca kapatılmıştır.
Bu arada şunu bir kez daha yineleyelim: Ne kitaptan okumakla ne de anlatılanları dinlemekle öğretmen olunabilir; dolayısıyla ne sertifikayla ne açık öğretimle ve
ne de birkaç aylık eğitimle…
Uygulaması Değerlendirilmemiş Bir Deneme
Nüfusumuzun çoğunluğunun oluşturduğu köylerimizin yaşantısını çağdaş-modern dünyanın ilginç örneklerinden biri yapmak suretiyle gelişmiş bir toplum hedefleyerek giriştiğimiz köye göre öğretmen yetiştirme sürecinde, hizmet götürülen on
binden fazla köyümüzden yüzde kaçında ve hangi alanlarda beklentilerimize tanık
olabildik?
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Öğretmenin Toplumdaki İşlevi
Öğretmenin bir toplum için yerini ve önemini vurgulayan sonsuz denecek sayıda yayın vardır. Burada yine öğretmenliğin yerinden ve öneminden söz etmek hiçbir
katkı sağlamayacaktır. Aslında öğretmen yoksa bir toplumdan, bir ulustan söz edilemez. Atamızın da belirtikleri gibi öğretmen yoksa bir kitle vardır, ulus yoktur.
Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusunda 1848 yılından beri inişli-çıkışlı bir
yol izlenmiştir. Bazen önemsenmiş, genellikle unutulmuştur. Eğitimin gerçek işlevi
bilinmeden ya da dikkate alınmadan, yalnızca bazı yan görüşler üzerine kurulan sistemler ister istemez çökmüştür.
Eğitimin “insan yetiştirme” ve bir ülkenin varlık-yokluğunun gerçek nedeni,
bunun yolunun gezegenimizdeki doğal evrimin, uygarlığın yükselişinin, bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin içinde yer almanın bilincinde olmak ve bu yolu izlemekle olanaklı olabileceği pek düşünülememiştir. Özellikle insanın tüm boyut ve yönleriyle gelişiminden bilgisizlik, başarısızlığın en önemli nedenlerindendir. Öğretim programlarında hâlâ Ortaçağ Avrupa anlayışının içerik ve yöntemleri dışına çıkamadığımızı
düşünmek istemeyiz.
Bir Araştırma
Türkiye Büyük Millet Meclisinde öğretmen sorunlarının araştırılmasına ilişkin
komisyonun 28 Nisan 1993 tarihli raporunda ilginç saptamalardan birkaçı şöyle: «…
nitelikli öğretmenlerin varlığı, kötü bir eğitim sisteminde bile her zaman mucizeler
yaratabilir…», «Nitelikli öğretmenlere sahip olmayı temel eğitim sorunumuz olarak
göremediğimiz sürece, eğitimimizin toplumsal gelişmemize katkısı olacağını düşünmek gerçekçi olamaz.»
Bu raporun ana hatları şunlardır: (*)
«…Komisyonumuzun çalışmalarının odak noktası öğretmen ve öğretmenlik mesleği olduğundan öncelikle “Öğretmen kimdir? Öğretmenin fonksiyonları nelerdir, bu fonksiyonları başarıyla yerine getirebilmesi için öğretmenin nasıl yetiştirilmesi ve hangi
şartlara sahip olması gerekir? “ sorularının cevaplarını araştırmak ve belirlemekle çalışmalarımıza başladık.
Eğitim, bir sosyal kurumdur. Tıpkı hukuk gibi. Aile gibi. Sosyal kurumlardan herhangi
biri bozulur, erozyona uğrar, işlevini yerine getiremez ya da yozlaşırsa bundan sadece o kurum
etkilenmez. Aynı zamanda diğer sosyal kurumların tümü etkilenir ve toplum yeni arayışlara
girer.
(*) Bu rapordan yapılan alıntılar, ilgisi dolayısıyla “Nitelikli Eğitim ve Öğretmen” başlıklı yazımda da kısmen yinelenmektedir.
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Eğitim, genel anlamda davranış değişikliğidir. Hem de toplumun istediği davranış değişikliğidir. Sadece kişinin içinde bulunduğu toplumun istediği davranış değişikliği de değil, aynı zamanda çağdaş toplumun davranışlara uygun değişiklikleri
de kapsamaktadır. Bu davranış değişikliklerini insana, zorunlu eğitimin başlangıcına
kadar, ailesi ve yakın çevresi vermektedir. Zorunlu eğitim çağına gelince de istenilen
davranışlar öğretmen, okul ye okul çevresince kazandırılmaktadır. Öğretmenin hizmet öncesi, hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmesi, onun sosyal statüsünün yükselmesi,
özlük haklarının düzeltilmesi sonucunda ancak öğrencilere istenilen davranışları kazandırabilir.
Şu halde burada en önemli faktör öğretmenin çağdaş toplumunun isteklerine ve
Millî Eğitiminin amaçlarına uygun olarak yetiştirilmesidir.
Bir eğitim sisteminde asıl unsur öğrencidir. Her şey öğrenci içindir. Öğrencilerin iyi birer insan olarak yetiştirilmesi için kurulan bu sistemin çalışmasında ve başarıya ulaşmasında
temel öge ise öğretmendir. En iyi altyapıyı kursanız ve en mükemmel programları alsanız bile
öğretmenler yeterli niteliklere haiz değil ya da kendisini mesleğine vermesine mani çeşitli kaygılar içinde ise o sistemden başarı almanız mümkün değildir. Bu bakımdan eğitim sisteminde
birinci, asıl ve en önemli olan mesele iyi bir öğretmen yetiştirme sistemi kurmaktır.
Öğretmen, bir milletin yarınlarını emanet edeceği çocuklarını ve gençlerini yetiştirmek için oluşturduğu eğitim sisteminin çalıştırıcı öğesidir.
Öğretmen, çağı yakalamada ülkenin ihtiyaç duyduğu insangücünü yetiştiren,
çağdaşlaşmanın itici gücüdür.
Öğretmen, milletin taze dimağlarına millî değerleri aktaran, sevdiren, benimseten ve millî kültürün gelecek çağlarda güçlenerek yaşamasının teminatıdır.
Öğretmen, insan sevgisini, vatan aşkını, millî birlik ve bütünlük anlayışını yoğuran; kendine güvenmeyi, milletiyle öğünmeyi, geçmişiyle ve geleceğiyle ülkesinden
gurur duymayı aşılayan ve böylece üstün nitelikli insan yetiştirmeye çalışan ve didinen bir mimardır.
Bu niteliklerin ve sorumlulukların tamamına sahip olması gereken öğretmenlerin çağdaş bir eğitim sistemi içinde en mükemmel bir biçimde yetiştirilmeleri gerekir.
Bugünkü öğretmen yetiştirme sistemimizin arzulanan ve gereken niteliklere
haiz öğretmeni yetiştirip yetiştiremediği sık sık tartışılmaktadır…»
Raporda mevcut uygulamadaki olumsuzluklardan birçok örnek verildikten sonra şöyle devam edilmektedir:
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«…Dünyada hiçbir şey statik değildir. Günümüzün “bilgi toplumu” olma özelliği de
zaman içerisinde geri kalacak, yeni bir çağın, çağların içine gireceğiz. Bu durum, insanoğlunun zihin ürünü olan bir gelişmedir. Her konuda olduğu gibi öğretmen yetiştirme sistemimizi
de içinde bulunduğu zamanın ihtiyaç ve şartlarına cevap verebilecek şekilde değiştirmemiz
gerekecektir.
İşte bir noktada “nitelik” problemi ortaya çıkmaktadır. Nitelikli öğretmenlere sahip olmayı temel eğitim sorunumuz olarak görmediğimiz sürece, eğitimin toplumsal gelişmemize
katkısı olacağını düşünmek gerçekçi olmaz.
Çünkü bir ülkede, öğretmenler ve öğretmenlik mesleği, yeterli güç ye niteliğe ulaşmadıkça, o ülkede en iyi eğitim sistemi ve en yüce eğitim amaçları bulunsa, öğretmenlere en
ekonomik imkânlar da sağlansa bunlar gerçekleşmez. Oysa güçlü bir meslek mensubu olarak
nitelikli öğretmenlerin varlığı, kötü bir eğitim sisteminde bile her zaman mucizeler yaratabilir.
Gelişmiş ülke olabilmek, çağın gereklerini zamanında uygulayabilmek ile mümkün olmaktadır. Çoğalan problemler ve giderek daha karmaşık hale gelen topluma uyum, bireylerin
daha iyi yetişmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bizim, Batılı ülkelere yetişebilmemiz için, “büyük
düşünme” mecburiyetimiz vardır. Büyük düşünme, çok iyi eğitilmiş bir nüfusu gerektirir.
Çok iyi eğitilmiş bir nüfusu ise, yine çok iyi eğitilmiş öğretmenler sağlayabilir. Bu bağlamda
öğretmen, eğitim sisteminin hem parçası hem de yöneticisi olarak özel bir konumdadır. Yani,
bir toplumda insanların kalitesi o toplumdaki öğretmenlerin yetişmişlik düzeylerine bağlıdır.
Bu sebeple öğretmenlerin, bugünün olduğu kadar geleceğin eğitim ihtiyaçları da dikkate alınarak yetiştirilmeleri, eğitimin uzun vadeli bir yatırım oluşunun sonucudur.
Bütün bu sebeplerle, öğretmen yetiştirme politikamızı gözden geçirmek durumundayız.
Son on yılda öğretmen kalitesini yükseltmek amacıyla öğretmen yetiştiren bütün kurumlar,
üniversite sistemi içine alınmış olmasına rağmen, Millî Eğitimimizin amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretmen yetiştirilmediği, öğretmen yetiştirme sorununun en az geçmişteki
kadar bugün de güncelliğini koruduğu kamuoyunda hakim olan düşüncedir.
On yıllık uygulama göstermiştir ki, öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere bağlanması, nitelik konusunu çözememiş, plansız ve Millî Eğitim Bakanlığı ile koordinesiz bir
öğretmen yetiştirme politikası sonucu yeni sorunlar yaratmıştır. Mesela öğrenci kaynağının
farklılaşması ve genel üniversite anlayışı içerisinde öğretmen adaylarının davranış, düşünce
ve ideal bakımından “öğretmenleştirilememesi” gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu
faktörler de adayların öğretmenlik ruh ve idealleriyle yetiştirilmelerinde olumsuz etki yapmıştır...»
Otuz yıl önce hazırlanmış ve değeri giderek artan bu araştırma raporu yeni bir
modele geçiş sürecinin nasıl olması gerektiğini de açıkladıktan sonra şu öneriyi
getirmektedir:
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«...Ülkemiz, özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde eğitimde ve eğitim yolu ile kalkınmada önemli atılımlar yapmış bir ülkedir. Öğretmen yetiştirme, bugün, eğitim kamuoyumuzda halen en çok tartışılan bir konu olmasına rağmen, geçmişte bu konuda
diğer ülkelere de örnek olabilecek zengin ve engin deneyimlerimiz ve birikimlerimiz
vardır.
Geçmiş deneyimlerimiz ve birikimlerimiz ile bu konuda yapılan çeşitli tür ve
seviyedeki kongre, şûra, konsey, sempozyum, danışma kurulu toplantıları ve meslekî
toplantılarda ortaya atılan görüş, istek ve öneriler, öğretmen yetiştiren yükseköğrenim kurumlarının bütünlük arz edecek şekilde, en az bir çatı altında toplanması yani
“Öğretmen Üniversitesi” kurulması düşüncesinin ana kaynağını oluşturmuştur.
Önerilen öğretmen yetiştirme sisteminde de öğretmen yetiştiren fakülte, meslekî ve teknik
eğitim fakültesi ve yüksek okulların en az bir çatı altında toplanması hedeflenmiştir. Zaman
içinde yapılacak hukuki düzenlemelerle “Öğretmen Üniversitesi” oluşumunun nüvesinin,
halen bünyesinde öğretmen yetiştiren fakülte ve yüksekokullar bulunan bir üniversitenin en
az birinin yalnız bu amaca yönelik yükseköğrenim kurumu olarak statüleştirilerek seçilmesi,
bu çalışmanın bir sonucu olarak ifade edilebilir...»
Hazırlanan Kanun Tasarısının temel gerekçesi de şudur:
“Zamanımız, her alanda hızlı bir gelişme içerisindedir. Her gün yeni bilgilere, yeni gelişmelere şahit oluyoruz. Enformasyon en parlak çağını yaşıyor. Bilgi ön plana çıkmış durumda.
“Bilgi Çağı”, “bilgi toplumu” ifadelerini sık sık duyuyoruz. Gelişmek isteyen, hatta ayakta kalmak isteyen ülkeler bile bu baş döndürücü tempoda geri kalmamak durumundadırlar.
Bütün bunları gerçekleştirecek olanlar da “insanlar” dır ve insanları da öğretmenler yetiştirmektedir. O halde önce, öğretmenlerimizi, bu çağın öğretmeni olarak yetiştirmek, maddî
ve manevî olarak bulunmaları gereken konuma getirmek mecburiyetindeyiz. Bunun dışında
düşünülecek bir çözümün ülke kalkınmasına yardımcı olamayacağı aşikârdır.
Dünyada hiçbir şey statik değildir. Her konuda olduğu gibi öğretmen yetiştirme sistemimizi de içinde bulunan zamanın ihtiyaç ve şartlarına cevap verebilecek şekilde değiştirmemiz
gerekecektir.
İşte bu noktada “nitelik” problemi ortaya çıkmaktadır. Nitelikli öğretmenlere sahip olmayı temel eğitim sorunumuz olarak göremediğimiz sürece, eğitimin toplumsal gelişmemize
katkısı olacağını düşünmek gerçekçi olamaz. Çünkü bir ülkede, öğretmenler ve öğretmenlik
mesleği, yeterli güç ve niteliğe ulaşmadıkça, o ülkede en iyi eğitim sistemi ve en yüce eğitim amaçları bulunsa, öğretmenlere en ekonomik imkânlar da sağlansa, bunlar gerçekleşemez.
Oysa güçlü bir meslek mensubu olarak nitelikli öğretmenlerin varlığı, kötü bir eğitim sisteminde bile her zaman mucizeler yaratabilir.
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Bizim, Batılı ülkelere yetişebilmemiz için, “büyük düşünme” mecburiyetimiz vardır.
Büyük düşünme, çok iyi eğitilmiş bir nüfusu gerektirir. Çok iyi eğitilmiş bir nüfusu ise yine
çok iyi eğitilmiş öğretmenler sağlayabilir. Bu bağlamda öğretmen, eğitim sisteminin hem parçası hem de yöneticisi olarak özel bir konumdadır. Bu sebeple son on yılda öğretmen kalitesini
yükseltmek amacıyla öğretmen yetiştiren bütün kurumlar, üniversite sistemi içine alınmış
olmasına rağmen, Millî Eğitimimizin amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte öğretmen yetiştirilemediği, öğretmen yetiştirme sorununun en az geçmişteki kadar bugün de güncelliğini koruduğu kamuoyunda hâkim olan bir düşüncedir.
On bir yıllık uygulama göstermiştir ki, öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere
bağlanması, nitelik konusunu çözememiş, plansız ve Millî Eğitim Bakanlığı ile koordinesiz
bir öğretmen yetiştirme politikası sonucu yeni sorunlar yaratmıştır. Öğrenci kaynağının farklılaşması ve genel üniversite anlayışı içerisinde öğretmen adaylarının davranış, düşünce ve
ideal bakımından “ öğretmenleştirilememesi” gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Yine mevcut sistem içerisinde, öğretmen yetiştiren kurumları çoğunlukla öğretmenliğe ilgi duymayan öğrencilerin seçtikleri ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan mevcut Eğitim Fakültelerinde aynı bölüm ve alanlarda öğretmenlik meslek bilgisi dersleri programları dahil,
program bütünlüğü bulunmamaktadır. Farklı program, anlayış, yaklaşım ve uygulamalarla
yetiştirilenlerden aynı veya benzer davranışları beklemek güçtür. Bu bakımdan ortaöğretim
kademesinden itibaren öğretmenliğe yatkınlığı olan, öğretmenlik mesleği için gerekli yeterlikleri bulunan ve merkezi sistemle yapılan sınavı kazanan öğrencilerin ise bir sınavla alınabileceği öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının, öğretmenlik mesleğinin kendisine
has ilke ve özelliklerini dikkate alarak, bir sistem bütünlüğü içinde yeniden düzenlenmesi ve
yeniliklerin kurulması, eğitimimize büyük hizmet olacaktır.”
Bu tasarının kanunlaşması halinde beklentiler:

2 Yetenekli, öğretmenliğe yatkın öğrenciler, isteyerek girecekleri bu okullarda

öğretmenlik ruh ve idealiyle yetişeceklerdir. Çünkü, kendileri ancak ve ancak
öğretmen olmak istenmektedir.

2 Öğretmen yetiştirmede bir bütünlük sağlanacaktır. Kaynak birliği istikrarı
getirecek, öğretmenler arasındaki bilgi ve davranış farklılıkları giderilmiş olacaktır.
2 Seçme sınavı ile öğrenci alan Öğretmen Liseleri mezunlarının öğretmen fa-

kültelerine doğrudan girmeleri sağlanacağından, eğitim kalitesi yükselecektir.

2 Genel Üniversite anlayışı içinde öğretmen adayları, klasik fakülte öğrencisi

gibi monotonlaşmayacak, davranış, düşünce ve ideal bakımından öğretmenleştirileceklerdir.
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Öğretmen Yetiştirmede Yasal Hükümlerin Gözardı Edilmesi
Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 43. maddesi öğretmenliği 40 yıl önce “özel bir
ihtisas mesleği” olarak tanımlamıştır. Ancak bu yasal hüküm uygulamaya dönüştürülememiştir.
1981 anayasası ile yükseköğretim bir bütünlük halinde üniversite çatısı altında
toplanınca yeni yükseköğretim teşkilat yasası ile öğretmen yetiştiren kurumlar Eğitim Fakültesi bünyesinde yapılandırılmıştır. Bu yapının oluşturulduğu yıllarda, toplumun ileriye dönük gelişimine ve gereksinimine göre programlarına öğrenci alınmasına özen gösterilmiştir. Yine o dönemde Yükseköğretim Kurulu tarafından, yalnızca
Eğitim Fakültelerine öğretim üyesi yetiştirilmek üzere planlı bir şekilde yurt dışına,
seçkin üniversitelere, öğrenci (araştırma görevlisi) gönderilmesi uygulaması başlatılmıştır. Bu olumlu yaklaşım ne yazık ki hedefine gereğince ulaştırılamamıştır.
Eğitim fakültesinin sayısı 1982’de gerçekçi olarak 24 iken ve programlara uygun, planlı öğrenci alırken, sonraki yıllar çok değişik olumsuz etkenlerle fakülte sayısı 100’ü bulmuş, gereksinim fazlası mezun vermeye başlamış, bugün yarısı çeşitli
fakülteler mezunu, sertifikalılarla birlikte atama bekleyen öğretmen sayısı 300 bini
aşmıştır.
Son Söz
Ne “beşik uleması”, ne “muvakkat öğretmen”, ne ”yedek subay öğretmen” ve ne de
“sertifikalı öğretmen” anlayışı ile “gerçek öğretmen” olmak olanaklıdır. Gerçek öğretmen; William Arthur Ward’ın, deyişiyle, “ilham verir ve yaşamlara sonsuza dek dokunur.” Çünkü o, özgürlük sanatçısıdır. Öğrencilerinin bağımsız düşünebilen, bilimsel düşünme gücü gelişmiş; insan olmanın, saygın bir yurttaş olmanın, bilgi ve sevgi
yarışında en önde olabilmenin sorumluluğu ve bilinciyle yetişebilmesini meslek onurunun gereği bilir.
“Öğretmen Neleri Yapmamalı, Neleri Yapmalı?” başlıklı yazımızın Son Söz’ünü
burada da yinelememizin daha anlamlı olabileceği düşünülmektedir:
“Bir ülkede eğitimin niteliği ne derece yüksek ve mükemmelse o ülke, o oranda
gelişmiş, güçlü, saygın; insanlar da gönenç içinde ve mutlu olur. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi özgürlükçü eğitim sanatçısının, öğretmenin, sorumluluğundadır. Bir
ülkenin öğretmen yetiştirme düzeni aslında o ülkenin insan yetiştirme düzenidir.”
Buna şu tümceyi eklemenin bir zorunluluk olduğu da, olabileceği de kaçınılmaz
bir gerçek değil mi? Öğretmen yetiştirme tüm kamuoyunu ilgilendirir, ama yetkililerin sorumsuz davranışları asla affedilemez; eğitimci akademisyen ve yöneticiler
dahil...
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MİLLÎ EĞİTİM VAKFI’NIN 32. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KONUŞMASINDAN
KESİTLER VE NİÇİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ?

(Millî Eğitim Vakfı’nın 32. kuruluş yıldönümü 19 Şubat 2013 Salı günü İstanbul MEV Koleji Basınköy okullarında da çok büyük bir coşku ile kutlandı. Bu vesile
ile; yönetici ve öğretmenlerin içtenlikli ve bilinçli yaklaşımı ile okulların çevrede çok
olumlu, saygın ve takdire değer bir düzeye yükselmiş olduğu izlenimi edinilmiştir;
kendilerini kutlarız.)
.........................
Değerli Eğitim Dostları,
.........................
Birçok değerli eser yanında Vakfımızı eğitimimize kazandıran Sayın Hasan
SAĞLAM Bakanımıza, Vakfın öteki kurucularına ve eğitim sevdalısı bağışçılarımıza şükranlarımızı sunmaktan onur duyuyorum. Vakfa katkı sağlamış ve sonsuzluğa
göçmüş olanlar ışıklar içinde yatsın.
.........................
Sivil toplum örgütleri içinde üyelerinin değil, kamunun yararını hedefleyen kuruluşlar yalnızca vakıflardır. Çünkü “bağış yapma” onun adı ve işlevidir. Vakıfların
amaçları da sınırlı bir yere ve bir konuya dönük olabildiği gibi ülke çapında hizmeti
hedefleyenler de vardır. Millî Eğitim Vakfı gibi.
Vakıfların günümüzdeki fonksiyonu devlet hizmetlerine ek maddi kaynak sağlama anlayışını çok aşmıştır. Bir vakfın ana işlevi ilgi alanında mükemmeli aramak,
bu yolda güzel örnekler sunmaktır.
.........................
Millî Eğitim Vakfı’nın ana hedefi, ülkemizin Bilgi Toplumu Çağı’nın, İletişim
Çağı’nın, gerçekte çağdaş uygarlığın seçkin ve saygın bir üyesi olabilmesine, eğitim
kanalıyla hem maddi hem bilimsel yönden katkı sağlayabilmektir.
Vakıf bu hedefini gerçekleştirmek için iki önemli görev üstlenmiştir. Bunlar
eğitimde, (1) nitelik arayışına katkı, (2) demokratik yaşamın gelişmesine örnek sunabilmektir.
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Bu ayrım yapaydır. Çünkü birinin gerçekleştirilmesinin doğal sonucu ötekine
ulaşmaktadır ve kaynaşmaktadır. Bu düşüncenin bir başka anlatımı şöyle olabilir: Gelişmiş demokrasi nitelikli eğitim gören insanların hakkıdır ve yaşam biçimidir.
Millî Eğitim Vakfı’nın nitelikli eğitim arayışı
Nitelikli eğitim arayışının ve demokratik yaşamın geliştirilmesinin ortamı MEV
okullarıdır. Çünkü temel ilke olarak okullarımızda eğitim düzeni; özgürlüğün, bağımsız düşüncenin ve bilimsel düşünme yeteneğinin, gerçek öğretmen rehberliğinde
geliştirildiği doğal ve sağlıklı yaşam ortamıdır.
Her formal (resmi-biçimsel) örgütün içinde veya yanında onunla birlikte hizmete katkı sağlayan informal (özel-doğal) örgüt(ler) vardır. Bu, en gelişmiş ülkelerde
devlet yanında sivil toplum örgütlerinin varlığının kaçınılmazlığından iki kişilik resmi çalışanı olan bir örgüte kadar böyledir.
Devlet, resmi kuruluşlar, ne kadar gelişmiş ve güçlü olursa olsun, hizmetin yalnızca biçimsel yönünü gerçekleştirebilir. Örneğin, her yere okul yapabilir, donatabilir,
yeterli öğretmen gönderebilir, ama bunlar yetmez. Hizmete ilgi, sevgi, doğallık, canlılık ve içtenlik katan, iletişimi kolaylaştıran, böylece başarı ve kalitenin yükselmesini
sağlayan örgütler, kurum içindeki ve/veya dışındaki doğal örgütlerdir, gönüllü kuruluşlardır.
Bu eşsiz değerlerden dolayıdır ki, demokrasinin güç kaynağı gönüllü sivil toplum örgütleridir. Sivil toplum örgütleri ne derece güçlü ve yaygın ise demokrasi de o
derece gelişmiştir, sorunsuzdur ve mutluluk vericidir. Demokrasi ile eğitim arasında
doğru yönde tam bir bağıntı olduğu kuşkusuzdur. Zira demokrasi insanca yaşama
düzenidir; bu insanı yetiştiren düzen ise eğitimdir. Sonuç olarak eğitimde ileri gitmiş
ülkelerin aynı zamanda gelişmiş bir demokrasiye sahip olmaları da doğaldır.
.........................
Nitelikli eğitim çağdaş standartlarda ve bilimsel gelişmelere dönük bir amaç,
yapı, içerik, yöntem, yönetim ve işleyişi uygulamada egemen kılmakla olanaklıdır.
Öğrenci gereksinim duyduğu, istediği şeyi kendi çabasıyla öğrenecektir.
Çocuk geleceği değil; bugününü yaşamalı, kendisine bugünü için rehberlik edilmelidir. Amaç; çocuğun bugününü yararlı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yaşamasını sağlamaktır.
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Oyun çağındaki çocuk oyun içinde yetiştirilmelidir. Bu ortamda, oyun disiplini, amaç birliği, ekip ruhu içinde sağlıklı bir kişilik geliştirme şansını ve kendini kanıtlama olanağını yakalamış olur. Yine bu ortamda, korku ve tehdit değil, sevgi ve
özendirme; yasak değil, kural koyma, o kurala bağlılık, kendini anlatma serbestisi ve
rehberlik esastır. Bu yüce görev, bu mutlu görev asla ehil olmayan ellere verilemez.
Kuşkusuz, bu olumlu tutum ve davranışlar, başta sevgi dolu, sabırlı bir kişilik ve
eğitim alanında uzmanlık işidir. Bu kişi, eğitimin vazgeçilmez öğesi olan öğretmendir. Yetersizlikten kaynaklanan olumsuz tutum ve davranışlar yanında ruh sağlığı
bozukluklarının da nedenlerindendir.
Çağımızın insanı, bilimsel düşünme yeteneği gelişmiş, araştırıcı ve girişimci bir
tiptir. “Düşünme, entelektüel sermaye” dir. Bütün öğrenciler, düşüncelerinin kalitesini ve düşünme becerilerini, eğitimcilerin rehberliğinde geliştirebilirler. Her öğrenci,
öğrenebilir ve yaratıcı düşünebilir. Bunun için öğrenciler ve çevreleri arasında sınırsız
bir iletişim, güven ve saygının oluşturulması önkoşuldur. Okulda ve sınıfta ortaya
çıkan bütün farklılıklar, zıtlıklar ve yenilikler desteklenmeli ve öğrencilerin düşüncelerini rahatlıkla ifade edilebilmesi sağlanmalıdır.
.........................
Bilginin en büyük değer ve en büyük güç, eğitim düzeyinin ülkelerin gelişmişlik
düzeyinin ana göstergesi olduğu; bunun bilincinde olan ülkelerin daha nitelikli bir
eğitim arayışına ve bilimsel araştırmalara yöneldiği ve de amansız bir yarışa girdikleri bir dönemde yaşıyoruz.
.........................
Eğitimimizde nicelik sorunu yoktur; nitelik sorunu vardır. Güç olan da bunu
çözebilmektir. Çağımızda içerik olarak amacı belirsiz ölü bilgilerle, yöntem olarak
ezbercilikle özlediğimiz yerde bulunabilmemiz olanaklı değildir. İşte durumumuzu
yansıtan acı bir örnek:
“OECD ülkeleri içerisinde Türkiye; Matematik, Fen/Bilimde , Okuma-Anlamada yine son üç içerisinde…. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi…. Genel anlamda sadece Meksika ve yeni katılan Şili’yi geçebiliyoruz….” (*)
Bu sorunu çözmek tüm toplumun ortak görevidir.
(*) Sözcü Gazetesi 13 Şubat 2013
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Bilginin sınırsızlığı ve yaygınlığı, “bilgi toplumu”nda yaşayanların öğrenmenin
yöntemlerini de öğrenmeleri gerçeği ile eğitim kurumlarını ve eğitimcileri sorumlu
kılmaktadır. Üniversitelerinde bile ezberciliğin başlıca öğrenme yöntemi olarak kabul
gördüğü bir ülkede, temel sorunu burada aramak gerekir. Klasik eğitim yöntemleri,
verimliliklerinin sınırına gelmiştir. En son eğitim yöntem ve teknolojileri, çağdaş öğretim kurumlarını doldurmuş, hatta evlerin, işyerlerinin kapısından içeriye girmeye
başlamıştır.
.........................
Bir kez daha yineleyelim: Günümüzde öğrenme, yaşamın kendisidir. Bilgi, insanın temel gıdasıdır. Bilgi, ancak öğrenilirken zevkle yaklaşılarak sindirilmeye çalışıldığında ve kullanılırken de coşku duyulduğunda kişiye, topluma ve insanlığa
mutluluk ve gönenç sağlar. Bilgi ve sevgi, öyle iki kavramdır ki; kişi beslendikçe,
gereksinimi geometrik bir dizi gibi artar. Bilgi ve sevgiden yoksunluk ne okuma alışkanlığını ne de kişisel mükemmelliği olanaklı kılar. Okuma zevk ve alışkanlığından
yoksunluk ise, her halde en büyük talihsizliktir. Okuma gereksinimi, zevki ve alışkanlığından yoksun toplumların çağdaşlığından söz edilemez. Okuma ve öğrenme,
bir insan için özellikle örgün eğitim sürecinin merkezindeki öğrenci için yük ve görev
değil, onun açılımına olanak sağlayan mutluluk kaynağı olmalıdır.
.........................
Erdemin ve demokrasinin çekirdeğini oluşturan bilginin gücü ve güzelliği tarihte iz bırakmış birçok düşünür ve yazar tarafından da dile getirilmiştir.
2500 yıl önce Sokrat (M.Ö.470-399) şöyle diyor: “Bilgisiz insanlar erdemli olamazlar… Erdemli olmak için, doğru dürüst bir yaşam için doğru ve emin bilgiye gereksinim vardır.”
Ondan 1300 yıl sonra Farabi (870-950) de aynı düşüncede: “En yüksek erdem
bilgidir… Bilgi ve sevgi mutluluğu bulmanın gıdalarıdır.” diyor.
.........................
Millî Eğitim Vakfı eğitim araştırmaları yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek,
bilimsel yayınları meslek kamuoyuna ulaştırmakla da kendini görevli hissetmektedir.
Bu konularda TEKIŞIK Araştırma ve Geliştirme Vakfı meslek kamuoyuna çok güzel
örnekler sunmuştur ve sunmaya devam etmektedir.

112

Millî Eğitim Vakfı’nın başka bir çabası başarılı öğretmen ve öğrencileri desteklemek ve özendirmektir.
.........................
Öğretmenliği yüceltmek Millî Eğitim Vakfı’nın öncelikli hedeflerinden biridir.
Eğitimin temel öğesi öğretim elemanıdır. Öğretmendir. İletişimin merkezindeki
kişi odur. Bu konuşmada okul yöneticisi, eğitim yöneticisi, eğitim deneticisi ve eğitim uzmanı gibi çocuğa karşı sorumluların tümü öğretmen kavramı içinde düşünülmektedir. Sağlıklı iletişim kanalları kurabilmek ve işletebilmek, her düzeydeki eğitim
sorumlusunun temel niteliğidir. Bu nitelik, meslekî yeterlilik ve uzmanlık gerektirir.
Meslekî yeterlilik ve uzmanlık ise, öncelikle psikoloji ve eğitim alanlarında üst düzeyde bir bilgi birikimi, deneyim ve beceriye dayanır.
Öğretmenlik Millî Eğitim Temel Kanunu’nun öngördüğü gibi, uzmanlık eğitimi
ile kazanılan bir meslektir. Bilgide sevgi vardır; ancak soyut bilgi, bir alanda uzmanlık yeterli değildir, coşku da gerekir. Bunu sağlayan öğretmendir. Bilgiyi mutluluğun
anahtarı olarak gören için, ona yaklaşım elbette sevgiyledir. Bilgi ile beslenen sevgiyle
de beslenmiş olur. O zaman denilebilir ki, uzmanlık düzeyinde bilgi, uzmanlığa eşit
derecede sevgiyi de birlikte taşır. Ama bu düzeydeki sevgi de öğretmen için, eğitimci için yeterli değildir. Onun sevgisi çok yüce ve sonsuzluğa dönüktür. Öğretmenin
sevgi deryasında çocuk, ulus ve vatan apayrı, erişilmez bir yer tutar. Bilgi ve sevgi
kavramları eğitimciyle bütünleşmiştir, onun kişiliğinin temel çizgileri olmuştur.
Bu nitelikleri taşıyacak öğretmeni yetiştirmek üzere Millî Eğitim Vakfı’nın hazırladığı taslak mutlaka bir gün yasalaşacaktır.
.........................
Giderek gelişen ve güçlenen Millî Eğitim Vakfı’nın sürekli olarak daha başarılı
yıllara ulaşacağı inancıyla, saygılar sunuyorum.
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DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE ÖĞRETMEN

«Özgür bir toplumda eğitim, demokratik yaşama bilinci uyandırır, geliştirir ve
halkın demokratik yaşama etkili olarak katılımını sağlar.»
		
			
Weisboard BURTON
Giriş
Yazımızın “Giriş” bölümünü, tartışılabilir basit ve açık birkaç satıra sığdırmayı
yeterli görüyoruz.
Demokrasinin insan onuruna en yakışır rejim olduğu kuşkusuzdur. Günümüzde dıştan ve içten çeşitli arayışlara bağlı ve de değişik içerikli demokrasi kavramlarına, anlayışlarına tanık olunmaktadır.
Somut bir deyişle bizce demokrasi; özgür ve erdemli bireylerin oluşturduğu toplumların yaşam biçimidir, insanca yaşama düzenidir; mimarı da öğretmendir.
Demokrasi Eğitimi Nerede Başlar ?
Demokrasi eğitimi, sıcak bir anne kucağında başlar, mutlu bir ailede gelişir, Demokratik kuralların titizlikle yaşandığı eğitim kurumlarında olgunlaşır ve sağlıklı,
güçlü bir kişilik ve karakterin çekirdeğini oluşturur.
Gerçekte demokrasi eğitimi doğumdan önce başlar. İstenen veya istenmeden
dünyaya gelen bebeklerin demokratik bir kişiliğe sahip olabilmede, şansları eşit değildir. Şans ikinciler aleyhinedir. Ruh sağlığı bakımından olumlu-olumsuz kişilik
özelliklerine sahip annelerin bebekleri de ruh sağlıklı demokratik bir kişilik ve karakter için daha başlangıçta, farklı şanslarla dünyaya gözlerini açmış olurlar.
Demokrasi insana saygının esas alındığı bir ortamda yaşam hakkı bulur. Demokrat kişilik bireyin bilişsel, duyuşsal, sosyal, devinişsel gelişiminin tüm boyutlarında
mükemmellik arayışındadır. Demokratik bir kişilik, öncelikle sıcak bir ilginin, sınırsız
bir sevgi ve saygının biçimlendirdiği çocuğun kendisi olabilmesini sağlayacak tam
donanımlı özgür-gerçek bir ortamda filizlenir.
Demokrasiyi yaşam biçimi haline getirmiş bir bireyin sağlıklı bir kişiliğe sahip
olması doğaldır; erdemli bir kişi olması da…
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Demokratik Kişilikte Öğretmenin İşlevi
2500 yıl ötesinden günümüze kadar bıraktıkları izlerle düşün, bilim ve demokrasi dünyasında ölmez yer tutan kişilerin –ki, bunlar toplumun öğretmenleridir.- bu
konudaki ortak görüşlerini şu deyişte toplayabiliriz: Bilgisiz insanlar erdemli, erdemsiz insanlar demokrat olamazlar. Bunun karşıtı, demokrat bir kişiliğe sahip olabilmek
için bilgi ön koşuldur. Bilgi de sevgi gibi bireyin temel gıdasıdır. Bu gıda ancak gerçek
öğretmenin rehberliğinde; özgürlükçü, doğal bir yaşam ortamında yararlı olabilir ve
kişi orada yaşamaktan mutluluk duyar. Bilişsel ve duyuşsal dünyaları doyumlu ve
huzurludur.
İnsanın yaşantısı eğitiminin izdüşümüdür. “insanî niteliklere sahip olmak”
veya “insan olmak” derken herhalde her bireyin bu nitelikleri taşıdığından kuşku
duyulduğu anlatılmak istenmektedir. Nedir insanî nitelikler? Bu sorunun yanıtı değişik biçimlerde formüle edilebilir. Herkes ayrı şeyler düşünebilir. Erdemli olmak,
“demokrat olmak” şeklinde bir yanıt da gerçekçi ve geçerli olabilir. Buna göre eğitim,
erdemli ve demokratik insan yetiştirmeyi hedeflemiştir, denilebilir. Öyle ise, ancak ülkesine aşık, insana sınırsız saygı ile bağlı birey bir demokrattır, diyebiliriz. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde üzerinde en fazla durulan değerler, insan haklarına
saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye inanç ve bağlılık olarak kabul edilmiştir.
Demokrasinin yüceliği ve toplum yaşantısında kaçınılmazlığı çağımızda en üst düzeye çıkmıştır. Demokrasi anlayışı tarih boyunca belirli sınırlar içinde, ancak giderek
gelişen bir biçimde sürüp gelmiştir.
Tarihi Süreçte Demokrasinin Doğuşu
Demokrasinin doğuşu ile ilgili kesin bir bilgiye erişilememiştir. Gerçekte buna
olanak da yoktur. Verilen ilk örnekler M.Ö. V. yüzyılda Atina ve Isparta devletlerindeki kısmen demokratik denilebilecek yönetim biçimlerine aittir. Bu iki şehir devletinde
erkeklerin oluşturduğu ve yönetimle ilgili kararlar alabilen, bunları izleyen bir sistemin varlığı bilinmektedir. Demokrasi için herhalde özgür düşüncenin, erdemin ve
bunların kaynağı doğru bilginin tüm bireylerce özümsenmiş ve yaşam biçimi haline
getirilmiş olması önkoşul olsa gerek. Oysa o devletlerde bunu göremiyoruz.
Sokrat (M.Ö.470-399) Mahkemede “Atinalılar” diye hitap etmesine karşın, gerçeğe özgür düşünce ve doğru bilgi ile erişilebileceğini savunduğu için mahkûm edilmiştir.
Platon (M.Ö. 428-347) İnsanların ancak adaletli bir site kurulmak suretiyle mutluluğa erişebileceğini savunur. Kendini kurtarmak yetmez. Platon Devlet adlı yapıtında hükümdarın kendi çıkarını değil, toplumun çıkarını ön plana alması gereğini
savunur.
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Aristo›nun ( M.Ö. 384 - 322 ) yönetim anlayışı iktidarın nispetsiz bir şekilde, birkaç elde toplanmasını önleyecek bir sistemin üstünlüğü ve vatandaşlık anlayışı da,
vatandaşın devlet işlerine her zaman ve etkili bir biçimde katılması fikrine dayanır.
Ona göre; bütün vatandaşlara eşit fırsat verilmelidir.
Ortaçağda, demokraside gelişme Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük
Fermanı ) ile başlar. İngiltere Kralı I. John, 1215’te bu fermanla yetkilerinin bir bölümünü feodal beylere devretmiş ve vatandaşlarına birtakım haklar sağlamıştır.
Bu fermanın demokrasiye katkı ile ilgili en önemli üç maddesi şöyledir:

2 Hiçbir özgür insan, yürürlükteki kanunlara başvurmaksızın tutuklanamaz,

hapsedilemez, mülkü elinden alınamaz, sürülemez veya herhangi bir şekilde
yok edilemez

2 Adalet satılamaz, geciktirilemez, hiçbir özgür vatandaş ondan yoksun bırakılamaz.
2 Kanunlar dışında hiçbir vergi, yüksek rütbeli kilise adamları ile baronlardan
meydana gelen bir kurula danışılmadan haciz yoluyla veya zor kullanarak toplanılamaz.
John Locke ( 1632 -1704) Liberalizmin kurucusu sayılır. Çağdaş insan hakları
onunla gündeme gelmiştir. Mutlakıyete karşıdır. Hükümdar yetkilerini aştığı zaman
ayaklanmanın hak olduğunu ileri sürer.
Montesquieu ( 1689 - 1755 ) yasama, yürütme ve yargının devletin üç temel gücü
olduğunu, fakat hiçbir gücün kullanımının sınırsız olmadığını vurgular.
Rousseau ( 1712 -1788) bireyin kendini geliştirmesinin en doğal hakkı olduğunu,
bunu kimsenin engelleyemeyeceğini savunur. Millet, egemenliğin devredilemez tek
yasal kaynağı ve sahibidir, der.
Bu düşünceler 1789 Fransız Devrimi’nin ana kaynağını oluşturmuştur.
Fransız Devrimi’nin İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nde “Her egemenliğin
özü millettir. Hiç kimse milletten gelmeyen bir otoriteyi kullanamaz” ilkesi yer almıştır.
Fransız Devrimi’nin “ özgürlük, eşitlik, kardeşlik “ kavramları demokrasinin
gelişme anlayışında dönüm noktasını oluşturur.
İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle oluşturulan Birleşmiş Milletlerce yayımlanan 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin ilanı insan hakları ve
demokrasileşme konusunda uluslararası en önemli girişimdir.
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Bizde Demokrasinin Ayırdında Oluş
Bizde, 1839 Tanzimat Fermanı ve 1956 Islahat Fermanı demokrasinin başlangıcı
sayılabilir.
23 Temmuz 1908’de yürürlüğe giren II. Meşrutiyet, insanımız için vatandaşlık hakları
açısından bir kilometre taşıdır.
23 Nisan 1920’de Millî Egemenliğin kazanılmasından sonra demokrasimizin
gelişmesinde doruk noktalarından biri de 1946 yılında çok partili sisteme geçiştir. Bu
tarihten sonra Türk siyasî hayatında önemli değişmeler meydana gelmiş, demokratikleşme sürecinde somut adımlar atılmaya başlanmıştır. Vatandaşa, yönetimde, onu
kimlerin yöneteceği ile ilgili düşüncenin sorulması ve isteklerine önem verilmesi sürecine girilmiştir.
Eğitim, Bilim ve Demokrasi
Eğitim, bilim ve demokrasi çağımızın birbirinden ayrılmaz üç kavramıdır. Bu
kavramlar öğretmenin ilgi alanının üç temel taşıdır. Hiçbir öğretmen kendisini bunların dışında tutamaz. Öğretmenin kimliği ve başarısı bu kavramlarla zenginleştiği
orandadır.
Demokrasiye geçiş yılı olarak kabul ettiğimiz 1946 yılında bu konuda iki büyük
olay gerçekleştirilmiştir.
Önce, 1933 yılında İsviçreli Profesör A. Malche’ın raporu üzerine, o yıl İstanbul
Üniversitesi kurulmuştur. O rapordaki tavsiye de dikkate alınarak 18 Haziran 1946
tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkarılmıştır.
Bununla görev ve sorumluluk bütün öğretim üyelerine verilmiştir. Üniversitenin görevi, “öğrencilerini, bilim anlayışı kuvvetli, sağlam düşünceli aydınlar ve yükseköğrenime dayanan mesleklerle türlü bilim ve uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi
ve deney sahibi elemanlar, Türk devriminin ülkülerine bağlı ve millî karakter sahibi
vatandaşlar olarak yetiştirmek,
Memleketi ilgilendirenler başta gelmek üzere bütün bilim ve teknik meseleleri
çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalar yapmak, bu
çalışmalarla ilgili millî bilim ve araştırma kurumları ile yabancı veya uluslararası
benzer kurumlarla işbirliği yapmak,
Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlenmesini
sağlayan her türlü yayınları yapmak; yardımcılara, doktora adaylarına ve öğrencilerine yaptırmak,
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Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici bilim verilerini sözle ve
yazı ile halka yaymak.” şeklinde belirtilmiştir.
İkinci önemli olay “demokrasi eğitimi” nin 1946 yılında toplanan 4. Millî
Eğitim Şûrası’nın konusu olmasıdır. Bu şûra sonrası, ilk ve orta öğretim programları bireyi merkeze alan bir anlayışla geliştirilmiştir. Hedef bireyin kendisini tanıması, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, en yüce hak olan eğitimden en üst düzeyde
yararlanmasını sağlamaktır.
1946 yılında çok partili yaşama girişimizin sonucu 1948 ilkokul programına demokrasi anlayışının daha geniş ölçüde yansıdığı görülmektedir. Altmış yılı aşkın bir
süreden beri eğitimimizin temeli sayılan demokrasi ideali ve buna göre yurttaş yetiştirme çabaları 1948 ilkokul programından sonra 1949 yılında toplanan Millî Eğitim
Şûrası’nın da özünü oluşturmuştur. Şûra’da, Eğitim ve Öğretimde Dayanılan Demokratik Esasları gözden geçiren komisyonun raporundan bazı satırlar şöyledir: “…
Demokrasi, vatandaşlardan haklarını istemekte olduğu kadar ve belki ondan daha
fazla görevlerini yapmakta da titizlik isteyen bir rejimdir. Zira demokrasi kanunun
ve ahlakın elele verip tayin ettikleri görevlerden ve sorumluluklardan yoğrulup yapılmış bir erdem rejimidir. Demokrasi sonsuz iyi niyete, mertliğe, fikre saygıya,
sağlam bilgiye, medeni cesarete, enerjiye, karşılıklı güvene ihtiyaç gösteren; feragat,
özveri, açıklık ve içtenlik sayesinde yaşayan ve demogoji ile ölen bir rejimdir. Demokrasiye lâyık olmak ve kavuşabilmek için onu candan sevmek ve fiilen yaşamak
azim ve iradesini taşımak gerekir” “Çocuk, kazanmasını istediğimiz meziyetlerin
gerçek koşulları içinde, kendisine vermek istediğimiz eğitim dünyasında fiilen yaşamak durumundadır. Çocuk, okul içindeki ve dışındaki ilişkilerinde, gözlemlerinde ve
bütün yaşayışında aynı toplumsal ve ahlaksal havanın kendisini sarmış olduğunu
hissetmelidir. Okulun, nihayet toplum içinde, organik bir kurum olduğunu yadsıyamayız. Bu itibarla, okulu uzaktan yakından çeviren bütün toplumsal olaylar elbette
onun çalışmaları ve yaşayış tarzı üzerine etki yapacaktır. Onun içindir ki, demokratik eğitim sistemini, ailede, okulda; meslek birlikleri, dernekler, toplumsal ve
siyasal bütün kuruluşlarda; köy, belediye, il ve devlet yönetiminde, özetle, her insan
topluluğunda ve böylece bütün bir toplum içinde organik bir bütün, bir kül olarak
anlamak zarureti vardır.”
“Öğrenci okulun demokratik havasını her an teneffüs ederek yetişmelidir. Okul
bir aile ocağı haline getirilmeli, orada gençler aile şefkati ve sıcağını hissetmelidir…
Okul topluluğunun bütün yaşayışında, demokratik eğitim prensiplerinin içten gelen
bir sevgi ve saygıya mazhar olmasını, herkesin tam bir görev ve sorumluluk bilinci
içinde birbirine inanarak iş görmesini, bütün öğrencilerin millî eğitim örgütü içinde tam bir görev ve sorumluluk bilinci içinde, tam bir ruh ve işbirliğinin müşahede
edilmesini sağlamak gerekir…”
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“Demokratik eğitimin ahlâkî temeli yanında, bir de zihnî temeli vardır. Öğrencilerin tornadan çıkmış bilgiler, doğmalar kazanması değil, fakat iyi bir formasyon
ve kafa eğitimine sahip kılınmaları demokratik eğitimin en değerli hizmetlerinden
biridir. Çocukların, tabiri caiz ise, beyin jimnastiği alıştırmaları, düşüncelerini
olumlu ölçüler içinde serbestçe işletmeği alışkanlık haline getirmeleri gerekir. Sorunları görmek, çözüm önerilerini de, boş yere kara kaplı kitaptan aramak suretiyle
değil, fakat bizzat düşünüp tartışarak bulabilmek, iyi bir kafa eğitimine ve formasyona gereksinim gösteren zihni bir süreçtir…”
Demokratik bir toplumda feda edilecek hiçbir birey yoktur. Herkesin kendisini
mutlu kılacak bir eğitim görmesini ve meslek edinmesini sağlamak esastır.
Üniversiteler eğitim ve bilimin üretildiği ve kullanıldığı yerlerdir. Bugün her ülkenin eğitim, bilim ve teknolojideki düzeyi, başta ekonomik, sosyal, kültürel, yönetsel ve demokratik boyutlar olmak üzere gelişmişliğinin ölçütü olmuştur. Artık bütün dünyaca kabul edildiği gibi üniversite toplumun, önemi doruk noktasına
ulaşmış bulunan en etkili “kültürel iletişim merkezi”dir. Bu ilke eğitim fakülteleri için ayrı bir önem taşır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada
olduğu gibi demokratikleşme sürecinde sorumluluk da birinci derecede üniversitelere düşmektedir. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için, öncelikle
üniversitelerin özgürlüğün ve demokrasinin kaynağı olması gerekmektedir.
Öyleki; kalkınmışlık düzeyi insan kalitesi endeksine bağlı hale gelmiş ve
toplum - üniversite bütünleşmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu, Ülkemizin her
köşesinde bilimin yayıldığını ve yansıdığını görmeyi gerektirir.
Yine bir kez daha vurgulayalım ki, dünya uygarlığı yeni bir çağdaş değişimin eşiğindedir. Bilim ve teknolojide baş döndürücü gelişmeler olmaktadır.
Şimdi her ülkede hedef bilgi toplumuna dönüşmektir. Bu gelişmelere sağlıklı
bir biçimde uyum için en büyük görev öğretmene düşmektedir. Bunun için, biz
de eğitime ağırlık verme yanında özellikle araştırma - geliştirme çalışmaları
ile yayın hizmetlerinin özendirilmesini ve ülke sorunlarına çözüm ararken,
bilimsel yöntemlerin izlenmesini kaçınılmaz görüyoruz.
Bilimsel araştırmalara çok daha fazla pay ayırmak zorundayız. Bugün dünyada
ortalama GSMH içinde bilimsel araştırmalara ayrılan pay %1’in üzerindedir. Bizde
ise, bunun ancak 1/3’ü kadardır.
Demokrasi ve Kalkınmanın Eğitim Göstergeleri

2 Bilim dünyasına kendi araştırmalarıyla katılmayan ülkeler geri kalmışlığa
mahkûmdur.
2 Aynı anlayış bireyler açısından düşünüldüğünde bilgisiz insanlar erdemli

olamazlar; değersizdirler.
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2 Yükseköğretim kurumları arasındaki mesafe giderek açılmaktadır.
2 Ülkemizdeki 175 üniversitenin ancak onda biri üniversite niteliğine sahiptir.
2 İlkeler ve programlar gibi eğitim yöntemleri ve teknolojilerinin de çağdaş
standartlara ulaştırılması gerekir.
2 Özellikle gelişmiş ülkelerde eğitim ve bilimde amansız bir yarış vardır.
Birkaç çağ, bir insan ömrüne sığar hale gelmiştir.
2 En büyük zenginlik, eğitilmiş insan gücüdür. Bu anlayışı bütün kalkınma
planlarımızda görüyoruz.
2 En değerli yatırım, genç nüfusa yapılan yatırımdır.
2 Çağı yaratanlar, yükseköğretimde kitlesel eğitimden geçen ülkelerdir.
2 XXI. yüzyıla sürekli öğrenen toplumlar uyum sağlayabilecektir.
2 Üniversiteler, toplumsal dinamizmi, harekete geçiren öncül kuruluşlardır.
2 Üniversiteler toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmenin öncüsü ve ölçütü
olmuştur. Toplumsal gelişmelere uygun olarak da gelişme gösterirler.
2 Üniversitelerin; bilgi üretme ve aktarma görevlerine topluma hizmet görevi de eklemiş, toplumla bütünleşmiş; kapılarını toplumun her kesimine hayat
boyu açmışlardır.
Önce Öğretmen, Eğitimcilerin Kişiliği ve Demokrasi
Öğretmenin benliğinde ve kimliğinde iz bırakan demokratik kişilik onun demokrasi, bilim ve eğitim konularına yakın bir ilgi gösterebilmesi için güçlü bir potansiyeldir. Demokrasi, eğitim ve bilim; öğretmeni yaratan başlıca kaynaklardır. Onun demokratik
eğitimcilik ve bilimsel tutum, tavır ve davranışları başta sınıfı ve okulu olmak üzere bütün
kuralları ile her yerde ve her zaman yansıyacaktır. Sınıfında ve okulunda demokratik bir yaşantının varlığı öğretmenin kişiliğinin bu yönleri ile çok sıkı bağıntılıdır.
Bugüne gelince: Bütün çağdaş dünyada olduğu gibi insanımızın mutluluğu ve
Ülkemizin saygınlığı için demokrasiyi özü ile tüm kurum ve kuralları ile kavramak,
benimsemek, özümsemek ve yaşam biçimi haline getirmek zorunda olduğumuz gündemimizin temel maddesini oluşturmalıdır. Bunun için günümüz demokrasisini tanımlayan aşağıdaki çağdaş tutum ve yaklaşımlara özenle uyulması gereği vurgulanmalıdır. Toplumun tüm kesimlerince ve özellikle sorumlularınca:
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2 İnsanın başta yaşamına ve kişiliğine tüm haklarına saygılı olmak;
2 Toplumun her kesiminde ayırımsız hukukun üstünlüğüne saygılı olmak;
2 İnsanca yaşamanın sevgi ve bilgi odaklı olduğu gerçeğine içtenlikle inanmak ve her
çeşit şiddete karşı olmak;
2 Toplumlar arasında olduğu gibi bireyler ve gruplar arasında da özgürlük,
adalet, dayanışma ve hoşgörü ilkelerine bağlı olmak;
2 Başta aile ve okulda, toplumun her düzeyinde demokratik ilkeleri geliştirmek;
2 Herkese insanca yaşama hakkı için gerekli fırsat ve olanağı sağlamak;
2 Doğal güzellik ve zenginliklerin yok edilmesinin tehlikeli boyutlara ulaştığı bilinciyle
çevreye saygı duymak, onu korumak ve geliştirmek.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, iki bin yıl ötesinden akıp gelen demokrasinin kaynağını düşün ve bilim adamlarında görüyoruz. Onlar zamanlarının, bugün de yaşayan unutulmaz öğretmenleridir. Kişilikleri düşüncelerini yansıtırdı. Demokrasinin
gelişme sürecinde rol oynayan düşün ve bilim adamları da yine öğretmenlik ruhunu
taşıyan kişilerdir. Bugün demokrasiyi tanımlayan tüm çağdaş tutum ve yaklaşımlar
da yine öğretmenin kişiliğinde sembolize olur.
Öğretmen yoksa demokrasi de yoktur, insanlıkta. Öğretmen yaşamının ve kişiliğinin her yönüyle demokrasinin eşsiz değerlerinin eşsiz temsilcisi olduğunun bilinciyle önderlik niteliğini korumak ve geliştirmekle yükümlüdür, sorumludur.
Son Söz
Demokrasi insanca yaşama sanatıdır.
Demokrasi eğitimi, bu amaç için, “özgürlük sanatçısı” öğretmenin aydınlattığı
yolda, başta yurt ve ulus, evrenin sonsuz değerlerine sevgi; bağımsız, yapıcı, yaratıcı
ve üretici bir kimlik; onurlu ve sağlıklı bir kişilik ve karakter ve de “kendi olabilme”
koşusunun gür ve mutlu adımlarla sürüp gittiği bir süreçtir.

121

KORKUNUN PENÇESİNDE EĞİTİM; ANILARLA
Giriş
Her insanın yaşamının, özellikle meslek yaşamının, gelecek kuşaklara aktarılması iyi-kötü, güzel-çirkin, yararlı-zararlı gerçek örnekler taşıması nedeniyle okuyucuya çeşitli açılardan uyarıcı olabilir. Kuşkusuz bunların objektif bir gözle değerlendirilmesi ileriye doğru ve aydınlık bir yolda yürüyebilmeye yardımcı olur. Eğitimde
ölü değil, canlı bilgilere gereksinim vardır.
Eğitimin, toplumların gelişmişlik düzeylerinin ana göstergesi, öğretmenin ise,
eğitimin temel öğesi olması nedeniyle, bütün ülkelerde hem öğretmen yetiştirme hem
daha nitelikli, canlı eğitim arayışları yoğun bir şekilde hatta bir yarış halinde sürüp
gitmektedir.
Eğitimimizin niteliği tartışmalıdır. Herhangi bir romancımızı, bir şairimizi, bir
hikâyecimizi tanımayan, adını bile bilmeyen üniversite öğrencileri vardır. Sorunlarımız çoktur. Burada onlarca eğitim sorunu içinden “Korkunun eğitimde bir disiplin
aracı olarak kullanılması” konusuna birkaç örnekle ve kısaca değinmek istiyoruz.
Korku: Özgür Düşünce ve Bilimin Düşmanı
Bilim ve özgür aklın egemen olmadığı toplumların eğitim sistemlerinde, daha
genel ve kapsamlı bir anlamda, gelenek ve inançlara dayalı yaşam sistemlerinde korku ve ceza, tarih boyunca, insanı istenilen yönde ve yolda -bireysel irade dışı yönde
ve yolda- yürütebilmenin yaptırımları olmuştur.
Niçin okumayı sevmiyoruz? Niçin OECD ülkeleri içerisinde matematik, fen/
bilim, okuduğunu anlama derslerini kapsayan sınavlarda her yıl hep son üç ülke
içerisindeyiz? Niçin öğretim kurumlarına iyi “insan olmak” için değil de yalnızca bir
meslek sahibi olabilmek için gidiyoruz?
Bu soruların onlarca yanıtı olabilir. Burada yalnızca basit olarak birini verecek
olursak şöyle söyleyebiliriz: Okullar, bizim özgür, bağımsız, onurlu yaşayabileceğimiz, bilgi ile beslenmekten mutluluk duyabileceğimiz sevgi dolu doğal bir yaşam
ortamı olmanın çok ötesindedir. Bu bakış bazılarınca benimsenmeyebilir de.
Bugün gelişmiş, güçlü ve bilimde ve teknolojinin her alanında dünyaya egemen
olan ülkeler eğitim sistemlerinde korkunun değil sevginin egemen olduğu ülkelerdir.
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Yüzlerce yıl ötesine baktığımızda görüyoruz ki, kültürümüzde “dayak”, “dövülme” korkusu normal karşılanmaktadır ve yaygındır. Eğitim sisteminde “falaka”
eğitimin doğal aracıydı. Cumhuriyetle birlikte eğitimde maddi ceza yasaklandı, ama
böyle bir kültür içinde yetişmiş, bir kısım eğitimciler, beyzbol sopası olmasa bile küçük de olsa bir sopadan uzun yıllar vazgeçemediler, korkunun insanın ruh sağlığı
üzerinde yarattığı büyük olumsuzlukları düşünmeden!
Korku Doğal Bir Duygudur, Ancak …
Her insanda, normal yaşamında olduğu gibi okul yaşamında da hem olumlu
hem olumsuz duyguların varlığı doğaldır. Korku olumsuz duyguların başında yer
alır. Olağan olarak özel bir tehdit ve tehlikeyle karşılaştığımızda duygusal bir tepki
gösteririz; bu korkudur. Bir sınava girecek çocuk, sınav günü yaklaştıkça iyi hazırlanmamışsa korkar. Enerjiyi artırdığı, kişiyi uyanık tuttuğu, kulak kesilmesini sağladığı
için korku bir bakıma ve belli ölçüler içinde yararlı olabilir. William Shakespeare’ın
Hamlet adlı yapıtının bir mısrasında şöyle deniyor: “Öyleyse dikkatli ol. Güvenliğin
ilk şartı korkudur”.
Ancak birçok düşünür ve yazarın da belirttiği gibi korku insan ruhu üzerinde
iyileşmez yaralar açan en tehlikeli silahtır. Nedenler önemli.
Korkunun sayısız kaynağından, nedeninden söz edilebilir. İnsanda “mahcubiyet korkusu” da vardır, “ölüm korkusu” da. Okullarda “sınav korkusu”, “başarısızlık korkusu”, “dayak korkusu” ve hatta ne yazık ki, “öğretmen korkusu”. Aslında
sevginin bulunmadığı yerde korku egemendir.
Çocuk doğduğu zaman hiçbir şeyden korkmaz, sonradan öğrenir. Çocuğun korkuları güvensizlik içinde olmasından ileri gelir.
Korku Kaynağı Öğretmense Felakettir.
Doğal tehdit ve tehlikeler karşısında herkesin korkması normaldir. Gerçek tehdit ve tehlike olmadığı halde, bir durum karşısında korku duyanlar da vardır. Bunlar
tedavi edilebilir. Fakat tehdit kaynağı insansa ne yapılabilir?
Okullarda öğretmen olarak görevlendirilmiş yalnızca korku salan bazı kişiler
zaman zaman görülmüştür. Bunlar gerçek öğretmen kimlik ve kişiliğinden çok uzaktırlar. Öğrenciler için en büyük felaket bunlar olmuştur, olmaktadır; hiç gülümsemeyen çehrelisinden eli sopalısına kadar. Bunların yarattığı korkunun tedavisi de hiç
kolay değildir, hatta bazıları için olanaksızdır.
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Anılar
Eğitim sistemimizde altmış yıl ötesinde yaşanmış korku yaratan olumsuz davranışlardan, örnek olarak, basit çizgilerle birkaçını sunmaya çalışalım.
Çocuk altı yaşında. Bir köy okulunda birinci sınıf öğrencisi. Karatahtaya ya yazılmış bir
yazıyı okuyamıyor ya da istenilen bir sözü doğru yazamıyor. Öğretmen çocuğu cezalandıracak; elinde cetvel tahtası soruyor: “Eline bir defa sert mi, yoksa beş defa yumuşak mı vurayım?” Çocuğun ruh hali perişan; korkudan minicik kalbi inip çıkıyor… Çocuk sonraki yılları
düşündüğünde ilkokulun ilk üç yılına ait başka hiçbir anısı yok; yalnız o öğretmeni görünce
korkudan başka…
Ortaokul birinci sınıftayız. Bir beden eğitimi öğretmenimiz var; asık suratlı, korkunç bir
tip; hiç gülümsemiyor. Derste yaptığı hareketi beğenmediği öğrencinin hakkı mutlaka bir tokat. Korku içinde sürüp giden bir dersti bizim için. Beden eğitimi dersinden nefret eder olduk.
Oysa beden eğitimi dersi, özellikle çocuklar için, coşkuyla işlenen bir ders olmalıydı.
Gerçekten okullarımızda beden eğitimi dersine girmemek için rapor alan öğrenciler vardır. Dersin işlenişinden dolayı; bugün de.
Beden eğitimi dersinden öğrenci nefret etmemelidir. Bu ders, oyun disiplini, giderek yaşam disiplini edinebilme; amaç birliği, ekip ruhu kazanabilme; sağlıklı bir
kişilik geliştirebilme şansı için en iyi ortamı sağlamalıdır. Beden eğitimi etkinlikleri,
öğrenci için, kuşkusuz kendini kanıtlama, öz-gerçekleştirim gereksinimini karşılama
açısından da önemli bir yere sahiptir.
Beden eğitimi öğretmenimize benzer özellikte bir de müzik öğretmenimiz vardı. Önce
şunu açıklıkla belirtelim ki, öğrettiği hiçbir şarkı ve marşı anımsamıyorum. Bir gün sınıfta “
Bu dersin adı nedir?” diye sordu. Belki bir arkadaşımız mahalli şivesinden dolayı yanlış bir
telaffuzda bulunmuştu. Sorusunu sırayla her öğrenciye yöneltti. Aldığı yanıtları doğru bulmadığından ya da beğenmediğinden mi nedir; en az on arkadaşımıza birer tokat attı. Hepimiz
korku içinde sıramızı beklemiştik.
Bu öğretmenin yüzünden de “müzik” ten tiksinti duyduk.
Müzik dersinden söz ederken öğretmen yetiştiren bir kurumdaki öğretmenimizi asla
unutamayız. Bu dersin eğitimini görmemiş, ama öğretmenliğini yapan bir kişi ile karşılaştık.
Üç yıl müzik öğretmenliğimizi yaptığı halde bir müzik aleti çalmamızı öğretmek bir yana bize
ne bir şarkı ne bir marş öğretti. Yalnız “solfej” okuma uğraşı içinde ve de hakaretlere uğrayarak boşu boşuna üç yılımız geçti. Hep korku saldı; sınıfta bıraktı; birçoklarına belge verdirdi.
İnsan sevgisinden yoksun kişiler asla bu dersin öğretmenliğine atanmamalıdır.
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Müzik dersinin çok güzel bir anısına da değinmeliyim. İlkokul dördüncü sınıfta
iken müzik derslerimize haftalarda bir saat, bize göre, çok güzel keman çalan bir öğretmen gelirdi. Öğretmenlik yaşamımda da yararlandığım 15-20 kadar okul şarkısı ve
marşını ondan öğrendik. Remzi AKAGÜN öğretmenimiz ışıklar içinde yatsın.
Eğitimin temel amaçlarından biri insanın duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirmek ise bunun en güzel aracı müzik eğitimidir. İnsanlığın bu ortak dili ve duygusal eğitim etkinliği her insanın aynı zamanda en yakın arkadaşı ve ruhunun gıdasıdır.
Öğretmenlerimiz derslerinin amaçlarını çok net bir biçimde bilmek zorundadır,
öğrencilerine inandırmakla da sorumludur.
Ortaokul ikinci sınıfta iken okulumuza bir Fransızca öğretmeni atandı. Birinci sınıfta
öğretmensizlikten hemen hiçbir şey öğrenememiştik. Yeni öğretmenimiz henüz öğretim yılının
ilk günlerinde karatahtaya “être”(olmak) fiilinin, “indicatif” (haber), “subjonctif” (dilek-istek), “conditionnel”(şart) kiplerinin geçmiş, şimdiki, geniş, gelecek zamanlarının tümünün
basit ve bileşik biçimlerinin çekilişini yazdı. O yazdıkça tahta gözümde büyüdü, büyüdü ve
büyük bir korkuya kapıldım; bir yabancı dili öğrenim için en uygun çağda. Hemen bütün
öğrenciler aynı duygular içerisindeydik. Doğal olarak hiçbir şey öğrenemedik ve başarılı da
olamadık.
Ülkemizde öteki dersler gibi yabancı dil öğretimi de hâlâ bilimsel yöntemlere
kavuşturulamadığından, başarısız uygulamalar içinde bocalayıp duruyoruz.
Bir yabancı dilin öğrenimi, çocuğun başlangıçta çevresine ilişkin bir-iki sözcüklü
basit cümlelerin doğru söylenişlerinin dinlenmesi ve onları, olabildiğince sık yinelemesi yöntemiyle başlamalıdır. Bu uygulama hem doğallık hem yaşayarak öğrenme
fırsatı sağlar. Hiç kuşku yok 10 hafta geçmeden öğrenci 200 kadar sözcükle günlük
konuşma olanağına kavuşur. Bu başarı onu güdüler, zevkle daha ileriye yürüme şansı
yaratmış olur.
Öğretmen okulu yeni açılmıştı. Gerçekte daha önce nedense iki defa açılıp kapanmış. Okula 147 parasız yatılı öğrenci alınmıştı. O zamanlar ortaokul öğrenimini
başarı ile tamamlayıp mezun olanlar arasından seçimle öğrenci alınıyordu, hepimiz
ortaokul öğrenimi sırasında iftihara geçmiş öğrencilerdik. Öğretmen okuluna hemen
yatılı öğrenci sayısı kadar da gündüzlü öğrenci alınmıştı.
Okul müdürümüz üç yıl boyunca aynı zamanda bizim tarih öğretmenimizdi. Kırk beş
dakikalık ders süresini sanki kıpırdamadan kürsüde soğuk bir yüzle konuyu anlatmakla geçirirdi. Ders işlenirken bizim görevimiz yalnızca sessizce dinlemekti. Hiç konuşulmazdı, soru
sorulmazdı. Müdürümüz ve tarih öğretmenimiz üç yıl içinde hiçbirimizin adını öğrenmeden
mezun olduk.
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Bu okulda ağzından çirkin söz eksik olmayan bir müdür yardımcısı vardı; aynı zamanda
birinci sınıfta Türkçe öğretmenimizdi. Parasız yatılılığın korkaklığı içinde sözlerine pek
aldırmazdık. Sözlerinden birini anımsayalım. Okulda akşam 17:00-19:00 saatleri arasındaki “mütalaa” dan sonra yemeğe giderdik. Bir akşam “mütalaa” saatinin bitmesine birkaç dakika kala sınıfımıza girdi. Bize “Burnunuza saman kokusu mu geldi?” diye
hitabetti. Böyle bir sözü aradan yetmiş yıl geçse bile unutabilir misiniz ve sizi nasıl etkiler?
Bu korku salan öğretmenlerimizden hiçbir şey öğrenmedik, çünkü insan yalnızca sevdiği şeyi öğrenmek ister, korktuğu şeyden ise doğal olarak uzak kalmaya çaba
gösterir.
Her kurumda “çürük elma” olabilir ama okullarda olmamalıdır. Böyle bir eğitim süreci sonunda mezun olduk, ama mutlu olamadık. Kendimizi büyük bir boşluk
içinde hissettik, sanki yaşam mücadelesinde bize ışık tutacak bir örneğimiz, öncümüz
yoktu; ezberlenmiş bir yığın ölü bilgi dışında! Gene de yaşam mücadelesine devam
ettik.
Bu bağlamda şu noktaları da açıklıkla belirtmeliyim:
Öğrenim yaşamımda yüzü aşkın öğretmen ve öğretim elemanının öğrencisi oldum. Sözünü ettiklerim dışında kendisinden çekindiğimiz ve korktuğumuz başka bir
öğretmenimiz olmadı.
Kendilerinden korktuğumuz öğretmenlerimizin de yüreklerinde bizler kadar
yurt ve ulus sevgisi taşıdıklarına inanırdık. Kuşkusuz öyleydi. Korkuyu bir disiplin
aracı olarak kullanmalarının gerçek nedenlerinden biri herhalde yeterli psikolojik ve
pedagojik bilgiden yoksun oluşlarıydı.
Eğitimde Korku: Ruh Sağlıksız Bireyler ve Kişilik Bozuklukları
“Anılar” ımız bilim ve aklın rehberliğinden uzak kalmış ve de sevgiden yoksun
kişilerin eğitim kurumlarındaki tutum, tavır ve davranışlarından örneklerdi. Gerçek
nedenler çok daha derindedir.
Bir toplumda bilim ve akıl yerine, bu değerlerle çelişen gelenekler, görenekler,
inançlar gibi yerleşmiş birtakım kültürel özellikler ve böylece örülmüş kişilik yapıları, toplumda öteki insanlar üzerinde ana kucağından ömrün sonuna kadar her yer ve
ortamda hoşgörüsüzlük, tehdit, şiddet, maddî ve manevî cezaları esas alan birer güç
olarak kullanılmaktadır. Gerçekte bunlar önlenemez derecede insanı kirli, hatta zehirli bir hava gibi boğmaya ve yok etmeye uğraşan birer canavar demektir. Bu yaşam
ortamında bireyin kişilik yapısı, kendisini oluşturan güçleri ve genleri taşıyan kararsızlık, bencillik, çıkarcılık, art niyetçilik, güvensizlik ve saldırganlık gibi istenmedik
duyuşsal davranışların altında kalır.
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Eğer bir eğitim ortamı böyleyse orada çocuğun özelliklerine göre ve onun bir insan olduğu bilinciyle sevgi, saygı, güven ve özendirmeyi esas alan bir yaklaşım yerine korku ve tehdit egemen olur. Eğer bu tür insanlar ülkede çoğunlukta iseler, orada
hiçbir şekilde ve hiçbir alanda uygar toplumlar düzeyine çıkmaktan da kolaylıkla söz
edilemez.
Korkutucu motifler, kişileri silikleştirmekte ve okuldan uzaklaştırmaktadır. Bu
tür ortamlarda ancak ruh sağlığı bozuk, umutsuz ve mutsuz insanlar yetişebilir. Korkunun bir disiplin aracı olması bağlamındaki acı bir olay da sınava giren öğrenciye
bakış tarzı ile ilgilidir. Ne yazık ki, sınavlarda öğrencilere potansiyel kopyacı, açık deyimiyle, hakkı olmayan şeyi ele geçirmeye çalışan kişi gözü ile bakılmaktadır. Güven
ve sevgi duyulan kişiye karşı olumsuz bir tavır sergilenemez.
Böyle bir ortamda belirtilen olumsuzluklar da kişilik özelliği haline gelemez.
Ancak çoğu kez okulların bilgi gibi sevgi ve güven yuvaları oldukları unutulmaktadır.
Eğitimde ruh sağlığı bozukluğu yaratmak hata değil, bir suçtur. Bunun yanında
insanımızın estetik duygusunun gelişmemesi, sanat zevk ve alışkanlığından yoksun
bırakılması, duygusal ve duyuşsal dünyasının boş bırakılması, doğal olarak bu boşluğun olumsuzluklarla doldurulması da bu sistemin ve sorumlularının asla hoş görülemez bir sorumsuzluğunun sonucudur.
Böylece hem eğiten hem eğitilen açısından hedeflerden, okula niçin gelindiğinden habersiz bir yaklaşımla yaşamsal değeri olmayan bilgileri ezberletmek suretiyle,
öğrenciyi gerçek dünyasından uzaklaştıran bir uygulama ne yazık ki, yüzyılımızda
da sürüp gitmektedir. Sonuçta, Bilgi Toplumu Çağı’nın bir üyesi olmanın anlamını ve
gereğini yeterince kavrayamamış bir anlayışla, sağlıklı kişilikten yoksun, öğrenmeyi
yük sayan, kendine güvensiz bireylerden oluşan, gelişmiş dünya ile arası sürekli açılan bir toplum, kaderi ile baş başa yaşamaya mahkûm durumda bulunur.
Son Söz
Çağdaş Eğitim Dergisi’nin Nisan/2012 tarih ve 396. sayısında yayımlanan “Öğretmen Neleri Yapmamalı, Neleri Yapmalı?” başlıklı yazımızda öğretmenin yapmaması
gereken davranışlardan “Ceza kavramı, özellikle fiziksel ceza eğitim kültüründe yer bulmamalıdır. (ceza acizlerin işidir)”, “korkunun çocuğun ruhunda en korkunç yarayı açabileceği asla unutulmamalıdır.(Buna yönelmek gerçek korkakların yetersizlik belirtisidir.)” Önerilerimizden, bu ikinci önerinin parantez içindeki açıklaması, eğer psikopat
değilseler anılarda yer alan öğretmenlerin temel özellikleri olsa gerek.
Sözün özü: İnsan yalnızca sevdiği şeyi öğrenmek ister; sevmediği, korktuğu
şeyden uzaklaşır; okuldan, bilgiden kaçar; erdemli olamaz; okuma zevk ve alışkanlığı onun yaşamında yer alamaz, yer bulamaz.
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EĞİTİMDE SEVGİ, SEVGİ AMA NİÇİN VE NASIL?

Giriş
Önceki bir yazımızda sevginin karşıtı korkunun en tehlikeli silah olduğunu
konu edinirken başlı başına sevgi nedir, niçin gereksinim duyulur ve nasıl kazanılır? sorularına yanıt arayan satırlarımızı da meslek kamuoyu ile paylaşılabilmenin en
azından hoş ve saygın bir davranış olacağını düşündüm, inandım.
Yazılarımızda ”sevgi„ ve ”bilgi„ kavramlarının evrendeki yerleri doldurulamaz
iki eşsiz değer olduklarını sık sık yineleyip duruyoruz.
“Bilgi”nin bilişsel dünyamız için en büyük güç ve ışık olduğunu, “Bildiğim birşey varsa o da hiçbir şey bilmediğim„ deyişiyle özdeşleşmiş Sokrat(M.Ö.470-399)’ın
Savunmasından; “sevgi„nin duyuşsal yaşamımızın en erdemli gücü ve güzelliği
olduğunu da “ölçülebilen sevgi zavallı bir sevgidir„ düşüncesinin yer aldığı William
Shakespeare(1564-1616)’in Antonius ve Kleopatra adlı yapıtından anımsayalım.
Doğulu bir düşünce adamı ve şair Ömer HAYYAM (XI.yy) bir dörtlüğü ile bilginin sonsuzluğu konusunda sanki Sokrat’ın deyişini yineliyor:
“Dedim: Artık bilgiden yana eksiğim yok;
Şu dünyanın sırrına ermişim az çok,
Derken aklım geldi başıma, bir de baktım:
Ömrüm gelip geçmiş hiçbir şey bildiğim yok.”
Şair sevgi(si)nin yüceliğini ise şöyle dile getiriyor:
“Duru sudan daha temizdir benim sevgim;
Sevgiyle bu oynayış da hakkımdır, benim;
Halden hale girer başkalarında sevgi:
Neyse hep odur benim sevgim ve sevgilim.„
Sevgi Nedir?
Duyuşsal yaşamımızı olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayırabiliriz. Haz ve elem
gibi. Her canlı elemden kaçar, hazza yönelir. Sevgi, hazdır, insan olarak, yaşayabilmenin göstergesidir. İnsan olabilme gıdasıdır, bilgi gibi.
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İnsan yapısında en önemli şey sevgidir. Sevgi aktif bir heyecandır. Bireyin yeri
doldurulamaz temel gıdasıdır. Yineleyelim ki, dokunma duyusu anne sütü emmekten daha değerlidir.
Sevgi alma değil, sunmadır. Okul çağındaki çocukta sevilme gereksinimi egemendir. Öğretmen sevgi kaynağı olarak anne- babanın yerini alır. O, çocuğun gereksinimi olan sevgiyi, ona özgürlük sanatçısı kimliği ile rehberlik etmekle verir. “Öğretmen beni seviyor„ duygusu ilk ve ortaokul çağı öğrencisi için en önemli duygudur.
Öğretmenin çocuğun kendisini yetiştirmesine, geliştirmesine yardımcı olabilme
yeteneği ile sevgi gösterme yeteneği birlikte anlam kazanır; özdeştir.
Sevgi, ayrıntılarını aşağıda sunacağımız gibi büyük bir coşku, mutluluk, özveri
ve saygı ile ilgilendiğimiz varlığın mükemmelliği için, karşılıksız olarak gücümüzün
tümünü yönlendirebilmektir, bağışlayabilmektir.
Sevgiden yoksunlar ise aşağılık kompleksi içinde her türlü kötülüğe hazırdır.
Niçin Sevgiye Gereksinim Duyulur ?
Bilişsel ve duyuşsal yaşamımızda sevgiye niçin gereksinim duyulduğuna ve sevginin
kapsamına ilişkin bilgiyi ve düşünceyi, her biri için tarihin akışından yeterli örnekler sunmak
suretiyle açıklığa kavuşturabileceğimize inanıyorum.
Doğu, özellikle Ortadoğu kültüründe “sevgi„ değil korku egemen olduğundan düşünür
ve yazarların da bu sözcük ve içeriğinden uzak kaldığını görüyoruz.
Goethe (1749-1832): “İnsan yalnızca sevdiği şeyi öğrenmek ister, sevgisi ne kadar canlı
ve güçlü ise bilgisi de o denli eksiksiz ve derin olur.„ düşüncesinde.
Freud (1895-1982): “Ruh sağlığı sevmek ve çalışmaktır.„ yargısını ileri sürüyor.
André Gide (1869-1951): “Sizin vazife olarak ve korkudan kırışmış alınlarla yaptıklarınızı, ben, sevgi uğruna sevgi ile gülümseyerek ve sadece gülümseyerek yapmak isterim…„
şeklinde bir güzellik sergiliyor.
Grigory Petrov (1866-1925): “Beyaz Zambaklar Ülkesinde„ adlı yapıtında “… bilim
sevgisi olmadan, bilgi hırsı olmadan, güzellik ihtiyacı duymadan sanatın var olamayacağını”
vurguladıktan sonra “…öyleyse insanları sev, bütün canlıları sev, ağacı sev, taşı sev, gökyüzündeki yıldızları sev” diyor, insanlığın yüreğine.
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Norman Vincent Peale (1898-1993): “Olumlu Düşünmenin Gücü„ adlı yapıtında “sevgi neredeyse mutluluk oradadır. Mutlu olmak istiyorsanız sevgiyi öğrenmelisiniz. İnsanı sevin, hayvanı sevin, doğayı sevin, kısaca her şeyi sevin” şeklinde dileğini belirtiyor.
Nâzım Hikmet’in (1901-1961) “severmişim meğer„ adlı şiirinden konumuza renk katacak çok kısa alıntılar:
………………
“toprağı severmişim meğer
toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen
ben sürmedim
Platonik biricik sevdam da buymuş meğer
meğer ırmağı severmişim
ister böyle kımıldamadan aksın kıvrıla kıvrıla tepelerin eteğinde
doruklarına şatolar kondurulmuş Avrupa tepelerinin
ister uzasın göz alabildiğine dümdüz
bilirim ırmak yeni ışıklar getirecek sen göremeyeceksin….„
……………..
“gökyüzünü severmişim meğer
kapalı olsun açık olsun…„
…..
“ağaçları severmişim meğer
(…) kışın çıkarlar karşıma alçakgönüllü kibar…”
…..
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“yolları severmişim meğer
asfaltını da …„
…..
“çiçekler geldi aklıma her nedense
gelincikler, kaktüsler, fulyalar…„
…..
“çiçekleri severmişim meğer…
üç karanfil yolladı bana hapishaneye yoldaşlar 1948
yıldızları hatırladım
severmişim meğer…„
…..
“güneşi severmişim meğer…„
…..
“meğer denizi severmişim
hem de nasıl
ama Ayvazovski’nin denizleri bir yana
bulutları severmişim meğer
ister altlarında olayım ister üstlerinde…„
…..
“yağmuru severmişim meğer
ağ gibi de inse üstüme ve damlayıp dağılsa da …„
…..
“zifiri karanlıkta gider iken
zifiri karanlığı severmişim meğer
kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften
kıvılcımları severmişim meğer…”
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Sevginin yeri, önemi ve güzelliğine ilişkin bu tarihsel görüşler, bize yüreği sevgi dolu bir kişi; insanı seviyorsa, çiçeği de; yıldızları seviyorsa, ırmakları da sever;
sevmemesi imkânsızdır, diyor. Kuşkusuz bu kişi ulusunu da yurdunu da sever, tâ
yüreğinden, yüreğinin derinliklerinden.
Evren tüm insanlara, ruhlarını besleyecek, sevgi yumağını sınırsız büyütecek ve
yüceltecek eşsiz güzellikler sunmuştur.
Ne yazık ki, ne güzellikten, doğal olarak ne sevgiden haberli, ne bunların ayırdın da yaşayıp gidenlerimiz, doğanın eşsiz değerlerini ve güzelliklerini yok etmenin
acısını duyamazlar.
Harşıt ne güzeldi;
Sevgi çiçeğiydi,
Kraliçeydi, altmış yıl önce.
Dünya güzeliydi, sevgiliydi, sevgi doluydu,
Hem çok canlıydı, hem pırıl pırıl,
Gündüz ışıl ışıl, gece mırıl mırıl.
Can yoldaşıydı, yol arkadaşıydı;
Sevgi ışığıydı,
Yalnızlara, yıldızlara, o nazlı küçük kente.
O iri kayaları, gölleri, kumsalları,
Kavakları, salkım söğütleri
Doğanın en sevimli bir tablosuydu.
Gençler, çocuklar kız-erkek kulaç atardı göllerinde,
Kumsallarında güneşlenir, ağaçları altında gölgelenirdi.
O kayalar sevenlere, ördeklere, kazlara göl; balıklara yuvaydı,
Konumlarıyla görkemli.
…..
Birgün o sevgisizler
Dinamitlediler Harşıt’ı.
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O kocaman kayaları çaldılar, bir bir,
Ağaçları yok ettiler;
Gölleri, balıkları da.
O her mevsimin coşkusuyla mırıldanan,
Işıklar saçarak akan Harşıt yok artık.
Şimdi içinde pislik akıyor, sızlanarak.
Harşıt hüzünlü
O sevgi gülü.
…..
Evet şimdi ne Harşıt var, ne de Vadi boyunca uzayıp giden komşu bahçeler. Onları da; ağaçlarını, o güzel meyve ağaçlarını kesip yeşillikleri, çimenleri de yok edip
beton yığını yaptılar, acımadan. Bugün de havayı zehirliyorlar, dağları da, doğallığı
da.
Sevginin Yapı Taşları, Sütunlar
Sevgi hangi öğelerden, elementlerden oluşur da diyebiliriz.
“Sevgi”’nin temel yapı taşları, üzerinde oturduğu ana sütunlar, kesin bir sınırlamaya bağlı olmamakla birlikte -gözardı edilemeyecek nitelikte görebildiğimiz- aşağıda sözünü edeceğimiz dört elementtir, düşüncesi pek yanıltıcı olmasa gerek.
* Öncelikle “bilgi„ sütunu hiç küçümsenmemelidir. Her alanda olduğu gibi
“sevgi„ için de en büyük güç, yanıltmayan yol gösterici bilgidir. Bilgisiz insanların
erdemli olamayacaklarını savunduğumuz gibi böylelerinin “sevgi„ den ne anladıkları da belirsizdir, kişiseldir, subjektiftir. Bilgi ile bireyin, öncelikle doğruyu-yanlıştan,
iyiyi-kötüden, güzeli-çirkinden ayırdedebilme yetisi güçlü kılınır. Örneğin çocuğun
gelişim özelliklerini, öz ve soy geçmişini bilmeyen bir kişinin onun gereksinim duyduğu sevgiyi sağlıklı bir biçimde gösterebileceğinden söz edebilir miyiz?
İnsan yalnızca tanıdığı, bildiği şeyi sever; bilgisi ne kadar derinse, sevgisi de o
oranda gerçek ve yüksektir.
* “Sevgi„ yapıtının ikinci sütunu içten bir “ilgi„ dir. Kişi sevdiği şeye karşı doğal
bir yöneliş, güdüleniş ve sıcak bir ilgi duymalıdır. Edinilen bilgiler uygulama alanına
serpilmedikçe, yaşama dönüştürülmedikçe ölü bilgiden ne farkı olur.
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* “Sevgi„ yapıtımızın olmazsa olmaz bir sütunu “kişiliğe saygı„ göstergesidir.
Örneğin sevdiğimiz çocuğun ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, özgürlük içinde, bir eğitimle yetişerek en üst düzeyde onurlu ve saygın bir kişilik ve karaktere
sahip olmasına tam destek verir ve gerçekleşmesini sağlarız.
* “Sevgi„nin dayandığı en önemli ana sütunlardan biri de, gösterilen sevgiden
dolayı hiçbir “karşılık beklememek„ tir. Büyük bir gönüllülük ve özveri esastır; hem
de mutluluk duyarak. Evet, sevgi alma değil, mutluluk duyarak sunmadır.
Eğitim ve kültür düzeyleri doyurucu olmayan kişilerin bu sütunları oluşturarak
“sevgi„ yapıtının yükseltilmesini ve yüceltilmesini gerçekleştirmelerini ummak hayal
olur.
Sevgi Nasıl Sunulur?
Öncelikle yukarıda belirtilen dört temel esasa (elemente, ögeye) kesinlikle bağlı
kalınmalıdır.
Özgürlük ve bağımsızlığın çocuğun sağlıklı bir kişilik ve karaktere sahip olabilmesinin vazgeçilmez yolu olduğu bilinmelidir. Çocuk her sorununu kendi çözmelidir. Bulunduğu yaşa ve gelişim basamağına uygun her işini kendi yerine getirmelidir.
(Örneğin iki yaşından itibaren yemeğini kendi yiyecek, ayakkabısını kendi giyip çıkaracaktır.) Bu durum insan olabilmenin en önemli özelliği sorumluluk bilincinin gelişmesinin de yoludur, yöntemidir. Eğitimin ödevi de budur; sorumlu insan, vatandaş
yetiştirmek.
Asla unutmayalım ki, güvenlik içinde bulunmak, bunu sonsuz bir inançla hissetmek; sevmek ve sevilmek tohumlarının coşarak yetiştiği en verimli, renk renk görünümlü ve mis kokulu gül bahçesidir; sevgi bahçesidir.
Manevî ödüller, sunumlar maddi olanlardan çok daha değerlidir. Çocuk, dokunma duyusunun anne sütü içmekten bile çok daha değerli olduğunu hisseder, bilir.
“O an çocuğun gözleri ışıldar, yüzünde tatlı bir gülümseme belirir, güven içinde olduğunu
duyumsar ve onur duyar; temel gıdasını almıştır: sevgi„
Çocuğun özsaygı duygusunun geliştirilebilmesi için uygun ortamlarda takdir
edilmesi gerçekçi yaklaşımlardan biridir. Takdir etme sevgi iletiminin sevimli bir aracıdır.
Çocuğun rahatlıkla ve mutluluk içinde kendini ve düşüncelerini ifade edebilme
olanağı sağlanmalı; saygıyla dinlenmelidir.
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Sevgi çocuğa ayrılan zamanla orantılıdır. Bu gerçek asla unutulmamalıdır.
Konuşmalar nezaket ve saygı kuralları içinde gerçekleşmeli; düşüncelere ayrımsız saygı gösterilmelidir.
Son Sözler
Bireyin bilişsel gelişiminin temel gıdası bilgi, duyuşsal gelişiminin sevgidir. İnsan bu değerlerden yararlanabildiği ölçüde insandır, erdemli insandır. Her iki gıda
insanın en kutsal hakkıdır. Bireyin bu gıdalardan yararlanabilmesinde en büyük sorumluluk anne-baba ve eğitimcilere düşmektedir. Bu nedenle önce bu kişilerin bilgi
ve sevgi dünyalarını zenginleştirmeleri bu büyük ödevlerinin bir gereğidir.
“ Okul ve Anne-Baba Eşgüdümü” başlıklı yazımızın “ Son Sözler”indeki bazı
satırları burada da yinelemeye gereksinim duyuyoruz.
Sevginin azlığı ve aşırılığı sosyal ilişkileri olumsuz, normal oluşu da olumlu
yönde etkiler.
Aşırı sevgi çocuğu bağımlı kılar; çocuk için bir felâket olur, o artık acizdir, yaşamının her kesitinde ve boyutunda başarısız olur. Öte yandan çocuk aşırı sevgi doyumunu öteki insanlarla olan ilişkilerinde de bekler. Bulamayınca kırılır, sevilmediği ve
beğenilmediği duygusuyla kin, nefret ve düşmanlık besleyebilir.
Sevgi azlığı nedeniyle sevgiye yeterince doyamamış çocuklar sosyal ilişkilerinde başkalarına karşı sevgi duyamaz, sevgiyle yaklaşamazlar. Uyumsuz davranışlar
kaynağını sevgi azlığından alır. Suç ve isyana yönelme, kin, nefret ve düşmanlık bu
duyguyla beslenmemiş olmanın belirtileridir.
Saygı; sevgi duygusunun içindedir. Çocuğun ayrı bir varlık olduğu ve onun
kendisi olarak yetişebilmesinin gerektiği, ona verilen önem ve gösterilen özverili, bilgi tabanlı saygı duygusunun eseridir. Sosyal gelişiminde, insanlara karşı davranışlarında saygı özel bir uyum sürecidir.
Doğa olasılıklar düzenidir; saldırgan bir aile ve çevrede yetişen çocuk saldırgan
olur, sevgi ortamında yetişenin ise yüreği sevgi doludur, özeleştiri yapar. Öteki, sevgisiz, bu değerden de yoksundur.
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MEV KOLEJLERİNDEN GÖRÜNÜMLER
MEV Kolejleri, okul binalarıyla eklentilerinin fiziksel büyüklükleri ve nitelikleri,
öğrencilerin doğal yaşam ortamı olarak tüm gereksinimlerini karşılayacak çağdaş
standartlardadır. Bu doğal yaşam ortamı velilerin de hizmetindedir.

Özel Ankara Okulları

Özel Güzelbahçe Okulları
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Özel Basınköy Okulları

Özel Büyükçekmece Okulları

Özel Büyükçekmece Okullları Okul
Öncesi Binası

Özel Ankara Okullları Okul
Öncesi Binası
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Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilgisi dersleri kuramsal ve mutlaka uygulamalı
olarak laboratuvarlarda yapılmaktadır. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin
öğreniminde proje çalışmaları ön plandadır.

Yabancı dili, yaşayarak öğrenebilmek için gerekli fiziksel ortam ve an az iki
yabancı uyruklu öğretmen vazgeçilmezdir.
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Kitap en büyük ve gerçek dosttur. Kütüphanelerimiz bu görevi yapacak
donanımdadır.

Eğitimdeki gelişmeler yakından izlenmektedir. Her kolej yeter sayıda
akıllı tahtalı dersliğe sahiptir.
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Erdemli bir kişiliğin oluşumunda ve duygusal gelişim sürecinde en etkili rolü
oynayan güzel sanatlar eğitimi kolejlerimizin yaşam biçimidir.

Kolej yaşamı öğrencilerin mutluluk duyduğu doğal yaşam ortamıdır; sağlıklı ve
güçlü bir kişilik ve karakterin yoludur.
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Tüm öğrencilerin aynı anda neşeyle spor yapabileceği çeşitli ve yeterli ortamlar
hizmete sunulmuştur. Anne-babalar da bu ortamlardan yararlanabilmektedir.
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Yemekhaneler sağlıklı beslenme kurallarının ve estetiğin egemen olduğu ferah,
hijyenik mekânlardır.

Sosyal ve kültürel etkinlikler için en az beş yüzer kişilik toplantı salonları
bulunmaktadır.

Kolej öğrenimi boyunca bilgisayar, öğrencilerin yaşamlarının vazgeçilmez bir
bütünleyicisidir.
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