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S U N U

A tatü rk 'ün  d irek tifleriy le ve kam uya yararlı gönül
lü b ir dernek o larak  kuru lm uş bu lunan  Türk Eğitim Der
neği, 1977 yılında başlatm ış olduğu Eğitim  T o p lan tıla rı
n ın  dördüncüsünü Temel Eğitim ve Sorunları konusun
da gerçekleştirm iştir. A ta tü rk  devrim leri ve ilkeleri çer
çevesinde başlatılm ış o lan  okum a - yazma seferberliği ile 
ilköğretim  seferberliği, gerektiği biçimde sürdürülem e- 
diği ve zam an zam an yozlaştırıldığı için  beklenen sonuç
la ra  tam  anlam ıyla u laşılam am ıştır. 1960’lı ve 1970’li y ıl
lar, ülkemizde toplum sal so run ların , huzursuzluğun be
lirginleştiği ve eğ itim in  büyük önem  kazandığı y ıllar 
oluştur. 1980’li! y ıllara, eğitim de tem el, gerçekçi ve bi
lim sel yaklaşım , program  ve uygulam alarla  girm ek zo
rundayız.

D evrim lerin bütün lüğünde ve A ta tü rk  ilkeleri çer
çevesinde, toplum um uzun gereksinm elerine ve gelişme
sine yönelik, bilim sel bilgileri değerlendirecek, çağımız 
gelişm elerini izleyebilecek gerçekçi b ir Temel Eğitim  
p lan lam asın ın  yapılm ası ve bilim sel yöntem lerle uygu
lam aya konulm ası kaçınılm az b ir zorunlu luktur. IV. Eği
tim T oplantısında, Tem el Eğitim e ve Sorunlarına, bu 
dönemde, yararlı olabileceğine inandığım ız bazı boyut
larda yaklaşıp, bilim sel bilgileri ve görüşleri tartışm ayı, 
incelem eyi ve kam u oyuna sunm ayı yararlı bulduk.
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IV. Eğitim Toplantısının ilk günü, Temel Eğitim po
litikam ızın, am açlar, ilkeler, yöntem  ve model, yönetim  
ve s tra te ji aç ılarından  ele a lın ıp  tartış ıld ığ ı, önerilerin  
belirlendiği iki b ild iri sunulm uş ve tartış ılm ıştır . Tem el 
Eğitim den sonra üst öğrenim e devam  edem eyenlere te 
m el eğitim in b ir m eslek kazandırm ası gereği savunula
rak, bireylere üst öğrenim e g ittik le rinde  işlerine y araya
cak bilgi ve becerilerden çok, günlük  yaşam da işe y a ra 
yacak bilgi, beceri ve dav ran ışların  kazandırıld ığ ı b ir sis
tem  olması gerektiği vurgulanm ıştır. «Temel Eğitim  
Program ı Nasıl D aha işlevsel D urum a G etirilebilir?» ko
nu lu  panel çalışm asında teknolojik  gelişmeler, çıraklık  
eğitim i ve meslek becerilerin in  kazandırılm ası ve tekno
lo jik  derslerin  tem el eğitim de yer alm ası, endüstri tem el 
eğitim  ilişkileri, T ürk  D ilin in  kullan ılm ası aç ılarından  
Temel Eğitim’e yaklaşılarak  konuya açıklık getirilm iş
tir.

T op lan tın ın  ikinci günü, Temel Eğitim in iki önemli 
konusunda b ild iriler sunu lm uştur. B un lardan  birinde 
Temel Eğitim sistem inde ve uygulam alarında  öğrenene, 
öğrenciye yönelik Rehberlik hizmetlerinin önem i, yeri 
ta rtış ıla rak , bu h izm etlerin  düzenlenm esine ilişkin öne
rile r  ele alınm ıştır. D iğer b ild iri de ise Temel Eğitim için 
n ite lik li öğretm en yetiştirm e sorunu  ele a lın a rak  öğret
m enin , meslek form asyonu açısından, yetiştirilm esinde 
b ir m odel tartış ılm ıştır . «Temel Eğitim de in sanc ıl Dav
ran ış la r  Nasıl K azandırılabilir?» konulu  panel çalışm a
sında, konuya felsefe, d in  ve d in  eğitim i, sanat ve sanat 
eğitim i ile m üzik ve m üzik eğitim i aç ılarından  yaklaşı
larak, uygar ve insancıl dav ran ışların  geliştirilm esinde 
Temel Eğitimin önem i vurgulanm ış, görüşler ve uygula
m alar tartış ılm ıştır. Belirlenen görüşlerin, önerilerin  
Temel Eğitim uygulam aları için  yoğun b ir çalışmaya
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girm iş olan Milli Eğitim  Bakanlığı yetkililerine program  
geliştirm e konularında ışık tu tacağ ın ı üm it etm ekte
yiz.

Derneğim izin Bilim K urulu , eğitim  sorunlarım ıza 
ilişk in  olarak yapabildiği bilim sel çalışm aları, kam uoyu 
ve ilgililere eksiksiz u laştırm ak  ve yazılı kaynak sayısı
nı a rttırm a k  am acıyla o lanak lar ölçüsünde yayın lam a
yı hedef seçmiştir. Bize bu konuda büyük b ir anlayış 
göstererek destek sağlayan ve bugüne kadar dört Eğitim  
Toplantım ızın  çalışm aların ın  yayınlanm asını gerçekleş
tiren  T ü rk  Eğitim  Derneği Genel Merkez Yönetim  K u
ru lu n a  m üteşekkiriz.

IV. Eğitim  T oplantısın ın  hazırlık  çalışm alarında, 
to p lan tın ın  gerçekleştirilm esinde ve yayın için gerekli 
çalışm alarda üstün  bir gayret ve ilgi gösterm iş bu lunan  
başta G enel M üdür Şeydi D inçtü rk  olmak üzere T ürk 
Eğitim  Derneği Genel M üdürlük elem anlarından  Figen 
Süyök, Sem ra Aydın ve N ilgün Ç an’a ve yapıtı yaym a 
hazırlayan  N urettin  ERGEN’e Bilim  K urulum uzun te 
şekkürlerini sunarım .

Ayrıca, Şafak M atbaası ilgililerine teşekkür etm ek
teyiz.

Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU

(Ege ün iversitesi Sosyal Bilim ler 
Fakültesi Dekanı)

T ürk  Eğitim  Derneği Bilim  K uru lu  
Başkanı

— I X —



T. E. D. BİLİM KURULU BAŞKANI 
PROF. DR. SÜLEYMAN ÇETİN ÖZOĞLUTSTUN 

KONUŞMASI

Sayın K onuklar, T ürk  Eğitim  D erneği’n in  IV. Eği
tim  top lan tısına hoşgeldiniz.

Toplantıyı açm adan önce T oplantım ıza gönderilm iş 
bu lunan  tebrik  ve başarı te lg rafla rın ı sunuyorum  :

«IV. Eğitim  T oplan tısı’n a  davetiniz için  teşekkür 
ederim .

Ç alışm alar süresince değerli bilim  ad am ların ın  o r
taya koyacağı görüş ve önerilerin , eğitim  a lan ındak i so
run larım ıza  ışık tu tm asın ı ve çözüm ler getirm esini d i
ler, top lan tıya k a tılan  sayın konuklara  saygılar suna
rım .

Kenan Evren
Orgeneral 

Devlet Başkanı»
(Alkışlar)

«Türk Eğitim  D erneği’n in  IV. Eğitim  Toplantısı’na 
davetiniz için teşekkür eder, başarıla r dilerim .

Haydar Saltık
Orgeneral 

Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri»

(Alkışlar)
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«D erneğinizin IV. Eğitim  T oplantısı m ünasebetiyle 
naz ik  davetinize teşekkür ederim . A ranızda bu lunam a
yacağım  için üzüntülerim i belirtir, top lan tın ın  başarı 
içerisinde geçmesini diler saygılar sunarım .

Zeyyad Baykara

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı»

«IV. Eğitim  Toplantısı çağrınızı m em nuniyetle a l
dım. Yoğun işlerim  nedeniyle top lan tıya katılam ayaca
ğım dan üzgünüm . Çağrınıza teşekkür eder, top lan tın ın  
başarılı geçmesi dileğiyle sevgi ile saygılar sunarım .

Hasan Sağlam  

Milli Eğitim Bakanı»

«Türk Eğitim  Derneği IV. Eğitim  T oplantısına dair 
davetinize teşekkür ederim. M em leketim izin en önem li 
so run larından  biri olan eğitim  konusunda tem el eğitim  
politikam ızın tesp itine ışık tu tacak  olan to p lan tın ın  ba
şarılı geçm esini diler, saygılar sunarım .

Halûk Bayülken 

Milli Savunma Bakanı»

«IV. Eğitim  Toplantınıza, önceden p lan lanm ış faa 
liyetlerim  nedeniyle katılam ayacağım  için özür dilerim . 
Toplantınızın, U lusum uza hay ırlı olm asını diler, saygı
lar sunarım .

Vecdi özgül 

Gençlik ve Spor Bakanı»
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Sayın K onuklarım ız, T ürk  Eğitim  Derneği’n in  Bilim  
K uru lu  ad ına sizleri saygı ile selam larım .

Bugün IV.’sünü gerçekleştirdiğim iz Bilim T o p lan tı
m ızın ana  konusu, «Temel Eğitim »dir.

Derneğim izin eğitim  to p lan tıla rın ın  ana özelliği, 
eğitim in güncel ve an a  so run la rına  b ilim in ışığında yak
laşm ayı am açlam aktır, ilk  top lan tım ızda «Yüksek ö ğ re 
tim e Giriş», İkincisinde «Ulusal Eğitim  Politikam ız», 
üçüncüsünde ise «Çocuk ve Eğitim » konularına yer ve
rilm iştir.

C um huriyet dönem i eğ itim in in  A tatürk  ilkeleri çer
çevesinde ele a lınm asında  devrim lerin  ve on lara  uygun 
uygulam aların  yanı s ıra  zam an zam an sonuçları to p lu 
m a zarar veren eğitim  uygulam alarına  da rastlam ak  
m üm kündür. Ve bu uygulam aların  zararla rın ı toplum u- 
m uz çekm iştir. C um huriyet dönem im izin eğitim  uygula
m ala rın ın  devrim ler ve A ta tü rk  ilkeleri içinde p lan lan 
m asında ve uygulanm asında iki an a  dönem dikkati çek
m ektedir : O k u m a-y azm a eğitim i öğretim i seferberliği 
ve ilköğretim  seferberliği dönem leri. Her iki seferberlik  
uygulam asının  sonuçları o lum lu olm akla beraber, çağı
m ızın gelişm elerine ve top lum um uzun gereksinm elerine 
yeterli yanıtı ve dinam izm i verm ekte yetersiz kalm ıştır 
diye b ir değerlendirm e yapabiliriz. 1980’lere yeni bir se
ferberlik , yeni b ir eğitim  seferberliği ile girm ek zorun
da olduğumuz açıktır. Bu, Tem el Eğitim  Seferberliği ol
m ak durum undadır.

ilköğretim , bireylere sağ lad ık ların ın , çağdaş toplum 
da yaşam ı sürdürm eye, gelişm elere ayak uydurm aya, 
çağdaş uygarlık düzeyinin ü stüne  çıkacak atılım ları ger
çekleştirm eye yetemeyeceği a rtık  b ir gerçektir. Bu ba
kım dan toplum sal gereksinm elerim ize, A tatürk ilke ve
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hedeflerine uygun bilimsel bilgi b irik im ini değerlendire
rek, çağım ızın gelişm elerini izleyebilecek gerçekçi bir 
Temel Eğitim  p lan lam asın ın  yapılm ası ve bilimsel yön
tem lerle uygulam aya konulm ası kaçınılm az b ir zorun
lu luktur. 1980’lerde bunu gerçekleştirem ez isek, top lu 
m um uzun eline başka fırsa tla r geçmeyebilir. Temel Eği
tim  seferberliği yalnız eğitim , ekonomi, politika, savun
m a veya toplum sal değerler boyu tlarında ayrı ayrı ele 
alınacak bir konu değildir. Tüm  bu boyutların  yer a ld ı
ğı bir bü tün lük  ve dinam izm  içinde ele a lınm a du rum un
dadır. Bu ele alınm ada tek ışık, bilim  olm ak du rum un
dadır.

Toplantım ızda bizler, Temel Eğitim e ve so run larına  
böyle bir seferberlik te yararlı olabileceğine inandığım ız 
bazı boyutlarla  yaklaşıp, bilimsel bilgileri ve görüşleri 
tartışm ayı, incelem eyi ve sonuçları, konuları kam uya 
sunmayı yararlı bulduk. K atk ıların ız la  am acım ıza u la 
şacağımızı üm it ediyoruz.

Teşekkürlerim izi ve saygılarım ı sunarak, sizleri tek 
ra r Bilim K urulum uz adına selam lıyorum .

Şimdi, IV. Eğitim  Toplantım ızı açm ak üzere D em e
ğimiz Genel B aşkanı Doç. Dr. Sayın N urkut tn a n ’ı da
vet ediyorum. B uyurun  Sayın înan .

Prof. Dr. Süleyman Çetin ÖZOĞLU

(Ege Üniversitesi Sosyal B ilim ler 
Fakültesi Dekanı)

T ürk  Eğitim  Derneği 
Bilim K uru lu  Başkanı
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ GENEL BAŞKANI 

DOÇ. DR. NURKUT İNAN IN KONUŞMASI

— Değerli konuklar, T ürk  Eğitim  D erneği’n in  IV. 
Eğitim  T oplantısı’na  hoşgeldiniz.

D erneğim izin düzenlem ekte olduğu yıllık eğitim  top 
lan tıla rın ın  bugün IV.’süne başlıyor olmamız, bizleri se
vindiren  şu iki gerçeği vurguluyor : ü lkem iz eğitim  ya
şan tısında önem li b ir gereksinim i karşılayan T ürk  Eği
tim  Derneği eğitim  top lan tıla rı, a rtık  kurum laşm ış bu 
lunm aktadır. Toplantılarım ız, he r geçen yıl daha  çok il
gi görmekte, eğitim cilerim iz ve bilim  adam larım ızca bek
lenen b ir bilimsel faaliyet ha line  gelmekte, değerli k a t
k ıların ız  sayesinde giderek daha  doyurucu olm aktadır. 
T oplantılarım ızın  bu düzeye gelmesi, eğitim cilerim iz ile 
bilim  adam larım ızın  destek ve ka tk ıla rı ve B ilim  K u ru 
lum uzun yoğun çabaları sayesinde m üm kün olabilm iş
tir, kendilerine şükran  borçluyuz.

Değerli konuklar, A ta tü rk ’ün  buyruğu ile 53 yıl önce 
kurulm uş olan T ürk  Eğitim  Derneği, bizler için  A tatü rk  
devrim inin  belki de en önem lisi o lan  eğitim  devrim inin 
b ir parçasıdır. Bu anlayış içinde Derneğim iz kuru luş 
am acına ulaşm ış, T ürkiye’de yabancı okullara a it olan 
yabancı dil öğretim i tekelin i k ırm ış bulunm aktadır. Bu 
am açla kurulm uş olan  kolejlerim iz, bugün ayrı tüzel ki
şiliği olan vakıflar halinde faa liye tlerin i sürdürm ekte ve 
T ürk Eğitim  Derneği, b ir üst denetim  kuruluşu olarak 
görev yapm aktadır.

D erneğim izin çok önem li başka b ir işlevi de, anasız 
babasız ve yoksul o rtaöğretim  öğrencilerine parasız des
tek sağlam aktır. Bu yıl yard ım larım ızın  tu ta rı 2,5 m ilyon
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T ü rk  lirasıdır, yardım  sağladığım ız öğrenci sayısı da 
320’yi aşm ıştır.

A tatürk  devrim inin tem el am acı, T ürk  top lum unun 
çağdaşlaşm asıdır. C um huriyetim izin kurucusu, devrim i
n in  bu am acını vurgulam akla büyük bir öngörü göste
rerek  tüm  devrim ler için gerekli o lan  dinam izm i sağla
m ış ve toplum un çağdaşlaşm asının ancak refo rm ların  da 
çağdaş olması sayesinde m üm kün olabileceğini bizlere 
gösterm iştir. A tatürk  ilkelerin in  ayrılm az b ir izleyicisi 
o lan  Türk Eğitim  Derneği, bu dinam izm in gereklerini 
k ısıtlı o lanakları çerçevesinde yerine getirm eye çalış
m aktadır. Bu anlayış içinde Derneğim iz, son 5 - 6  yıl içe
risinde  ülkem izde büyük önem i o lan  eğitim  konusunda 
yoğun çaba göstermeye başlam ıştır.

Eğitim  b ilim in in  bağım sız b ir bilim  dalı o larak ku
ru lm ası ve geliştirilm esi, Türkiye için  büyük önem  taş ı
m aktadır. U lusal eğitim  politikam ızın bilimsel tem ellere 
dayalı o larak  oluşturulm ası ve yönlendirilm esi kanım ız
ca ancak bu sayede m üm kündür. T ürk  Eğitim  Derneği, 
A ta tü rk  devrim inin d inam izm inin  b ir gereği o larak  bu
gün tem el işlevinin bu yolda olduğu inancındadır.

Bu am açla kurulm uş olan Bilim  K urulum uzun, bu
güne kadar çok önemli görevler yerine getirdiği kan ısın 
dayız. Eğitim  konusundaki çalışm aları ve bilimsel a raş
tırm aları özendiren «Eğitim  Bilim» ve «Eğitim Hizmet» 
ödüllerim iz de, aynı am aca hizm et etm ektedir.

Değerli konuklar, inanıyoruz ki T ürk Eğitim  D er
neği, 53 yıllık faaliyetiyle, Devlete küçümsenm eyecek öl
çüde destek olm uş ve ka tk ılarda  bulunm uştur, ü lkem i
zin eğitim  po litikasın ın  o luşturu lm ası ve yönlendiril
m esinde çok önem li b ir yer tu ta n  «Temel Eğitim  Sorun
la r ım ın  bu yılki top lan tım ızın  konusu o larak  seçilme
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sindeki amaç da açıktır. Tem el eğitim  konusunda uzun 
süredenberi Devletçe çalışm alar yapıldığını bilm ekte
yiz. Bugün başlayan eğitim  top lan tım ız ile bu çalışm a
la ra  ışık tu tab ilir, gerekli akadem ik desteği sağlayabilir
sek ne m utlu  bize. Devletimize sağladığım ıza inand ığ ı
mız katk ıla rın  d ışında ve kendi konum uz çerçevesinde 
her tü rlü  hizm ete hazır olduğum uzu da özellikle be lirt
m ek isterim .

IV. Eğitim  T oplantım ızı m üm kün kılan Bilim  K u
rulum uza, toplantım ıza bild irileriy le ya da panelist ola
rak  katılan  değerli eğitim cilerim iz ve bilim  adam ları
mıza, ta rtışm a la ra  katılm ak suretiyle ka tk ıla rın ı bizden 
esirgem eyeceklerinden em in olduğum uz siz konukları
mıza, şahsım  ve Y önetim  K urulum uz ad ına en  içten te 
şekkürlerim i: ve saygılarım ı sunar, başarıla r dilerim .

(Alkışlar)



BİRİNCİ OTURUM

KONUŞMACI : DOÇ. DR. İBRAHİM ETHEM 
BAŞARAN

KONU : TEMEL EĞ İTİM  POLİTİKAM IZ NE
OLMALIDIR?
(Amaçlar, İlkeler, Yönetim , Yöntem  
ve Model A çısından)
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TEMEL EĞİTİMİN TANIMI

Temel eğitim  (basic education) deyimi 1950’lerde, 
öğrenim den yoksun kalm ış yetişkinlere verilecek eğitim i 
an la tm ak  için UNESCO’ca ortaya atılm ış ve 1960 dolay
larında  A nkara’n ın  H asanoğlan köyünde kuru lacak  bir 
ha lk  eğitim  m erkezine de tem el eğitim  m erkezi adı ve
rilm işti. Zam anla tem el eğitim  deyimi bu an lam ından  
çıkarak  belli b ir eğitim  sürecinden geçmemiş çocuk ya 
da yetişkin tüm  y u rtta şı kapsayan b ir genişlikte ku lla
nılm aya başlanm ıştır. UNESCO’n u n  kullandığı bu de
yim, zam anla hem en tüm  ülkelerce ku llan ır olm uştur.

Tem el eğitim i tanım layabilm ek için, ilk in  tem el 
eğitim  deyimi ile k a rış tır ılan  ya da tem el eğitim  deyi
m inden  ayrım lanm ası güç olan  deyim leri tan ım layarak  
ayıklam ak gerekir. B unlardan  birincisi zorunlu öğrenim  
deyim idir.

Zorunlu  öğrenim , belirtilen  bir çağdaki yu rtta şla rın  
belli b ir süre kendileri için  açılan  okula devam etm e yü
küm lülüğünü an la tır . Bu kavram ın, belli yaşa gelmiş 
çocuklara okul açm ak için devlete ve bu okullara devam 
etm ek için de y u rtta ş la ra  yüküm lülük getirdiği kabul 
edilir. Ama bu iki yönlü yüküm lülüğün tam  olarak  uy
gulandığını söylemek pek olası değildir. Z orunlu  öğre
nim  süresi b ir ya da b irden  fazla okulu ya da öğretim  
düzeyini içine alabilir. K im i ülkelerde zorunlu öğrenim
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yalnızca ilkokulu içine a lırken  kim i ülkelerde ortaokulu 
ya da ortaöğretim i tüm üyle içine a lm aktadır. D ünyada
ki 208 ülkeden zorunlu  öğrenim  süresi b ilinebilen 164 
ülkenin 6'sında 4 - 6 yıllık; 23’ünde 7 yıllık; 22’sinde 8 yıl
lık; 52’sinde 9 yıllık; 29’unda 10 yıllık; 29’unda 11 yıllık; 
3'ünde de 12 -13 yıllık zorunlu  öğrenim  uygulanm akta
dır (*). 222 sayılı İlköğretim  ve Eğitim  K anu n u n a  göre 
ülkem izde zorunlu öğrenim  süresi 8 y ıld ır ve 7 -14  yaş 
arasın ı kapsam aktadır. İlkokul yönetm eliğine göre, ko
şu llar gerektirdiğinde bu süre dokuz yıla kadar çıkarıla- 
bilm ektedir. Ama ne varki, ülkem izde yalnız ilkokul öğ
renciler için zorunlu  k ılınm aktad ır. Böylece zorunlu  öğ
renim  çoğu öğrenciler için  beş yılla sın ırlı kalm aktadır. 
Bu öğrencilerin  geri kalan  zorun lu  öğrenim  sürelerin i 
bir okula ya da eğitim  yerine devam ederek tam am la
m aları devletçe sağ lanam am aktadır.

222 sayılı yasaya göre, ülkem izde zorunlu  öğrenim in 
başladığı yaş, çocuğun a ltı yaşın ı b itird iğ i yılın Eylül 
ayıdır, ilkokul yönetm eliği bu başlam ayı dört ay daha 
erkene alm aktadır. Başka b ir deyişle, ilkokulun açıldığı 
günde (5 : 8) yaşında olan  çocuklar da ilkokula a lınab il
m ektedir. D ünyadaki 208 ülkeden zorunlu  öğrenim in 
başlam a yaşı, b ilinen 165 ü lken in  2’sinde 4 yaşında; 19’ 
unda 5 yaşında; 94’ünde 6 yaşında; 40’m da 7 yaşında; ve 
10'unda 8 yaşındadır. (UNESCO, 1970)

Zorunlu öğrenim  kavram ın ın  tem el eğitim  kavra
m ıyla ilişkisi yoktur. Z orunlu  öğrenim  belli b ir öğrenim  
süresini an la tır. Bu süre tem el eğitim in b ir kesim ini ya 
da tüm ünü  içine alabildiği gibi, tem el eğitim in ötesine 
de taşabilir. Ayrıca tem el eğitim  zorunlu öğrenim  çağı-

(*) UNESCO, 1970
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n m  dışına çıkmış yetişkinleri de kapsam aktadır. Zorun
lu  öğrenim  belli bir çağda belli b ir süre okula devamı 
içerirken  tem el eğitim  belli b ir düzeyde ve n ite lik te  bir 
eğitim i an latm aktadır.

Tem el eğitim  deyimi ile k a rış tırılan  ikinci kavram  
ilköğrenim  ya da ilkokuldur, ilköğrenim in ya da ilkoku
lun  zorunlu öğrenim  olarak kabul edildiği ve zorunlu 
öğrenim le karıştırıld ığ ı ülkelerde, am açların ın  dışına 
taşan  ilkokul yüklü ve ağır b ir program la çocukları ez
m ektedir. (UNESCO. 1958). Ülkemizde de ilkokul prog
ram ı bu anlayışla düzenlenm işe benzem ektedir. İlkokul
da ele geçirilen çocuğa özlenen her bilginin verilm esine 
çalışılm aktadır.

İlkokula başlam a yaşı zorunlu  öğrenim  yaşına uy
m ayabilir. D ünyadaki 208 ülkeden öğrencilerin  ilkokula 
balam a yaşı bilinebilen 207 ü lkenin  2’sinde 4 yaşında; 
49 unda  5 yaşında; 110’sm da 6 yaşında; 39’unda 7 yaşın
da; ve l ’inde de 8 yaşındadır. (UNESCO, 1970)

K lasik ilköğretim in ya da ilkokulun görevi öğren
ciyi b ir üst okula hazırlam aktır. Bu anlam ıyla ilkokul 
tem el eğitim le eş anlam da değildir. Ama tem el eğitim  
anlayışı ile ku ru lan  ilkokul, tem el eğitim in b ir kesim i
n i o luşturab ilir.

Temel eğitim  kavram ıyla karıştırılm aya çalışılan 
üçüncü kavram  da ortaokuldur. Kuşkusuz kabul edilen 
temel eğitim  süresi ilkokulu kapsadığı gibi ortaokul sü
resini de kapsayabilir. Ama tem el eğitim in ilkokul ve 
ortaokulun  yerin i alm ası b un ların  b irleştirilip  ad değiş
tirilerek  uygulanm ası an lam ına  gelemez. İlkokul ve o r
taokul kendi düzenleri içinde b irb irlerine  yakışan okul
lardır. Ama tem el eğitim  bu n ların  birleştirilm esinden 
elde edilen b ir  eğitim  sistem i değildir.
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Y ukarıda an ılan  üç kavram la karıştırılm am ası ge
reken tem el eğitim i şöylece tan ım lam ak  olasıdır. Temel 
eğitim , bireyi yaşam ına hazırlayan  b ir eğitim dir. Temel 
eğitim  yalnız belli b ir çağdaki çocuklar için  değil bu 
eğitim i alm am ış tüm  y u rtta ş la r  için  gereken b ir eğitim 
dir. Temel eğitim , yaşam ak için  öğrenm enin  gerekli ol
duğu bu dünyada, eğitilm işlerle eğitilm em işlerin  a ra s ın 
da eğitim in yara ttığ ı yaşam a ayrılığ ın ı enaza ind ireb il
mek için devletçe y u rtta şa  parasız o larak verilmesi gere
ken eğitim dir. Tem el eğitim  y u rtta ş ın  eğitim  hakk ın ın  
verilm esinin sonucunda o rtaya  çıkan bir kavram dır. 
Böylece, devlete tem el eğitim  o lanak ların ı tüm  y u rtta ş
lara  açm a görevini ve zorun lu luğunu  getirm ektedir.

Temel eğitim , y u rtta ş ın  karşılaştığ ı ve karşılaşacağı 
yaşam  so run ların ı çözmesine yard ım  edebilecek n ite lik 
te  b ir eğitim dir. Böylece, tem el eğitim  bir «sorun çözme» 
eğitim idir. Tem el gereksinm elerini karşılam ada, hak la
r ın ı kullanm ada, ödevlerini yapm ada ve sorum lulukları
nı yüklenm ede karşılaştığ ı so run ları çözmek için y u r tta 
şa yeterlik kazandırm alıd ır.

K ısaca tem el eğitim , h e r y u rtta şa  yaşam ında karşı
laşacağı bireysel ve toplum sal so run ları çözmede; top- 
lum unun  değer ve düzgülerine (norm larına) uyum  sağ
lam ada; top lum unun  k u ra lla rın ı uygulam ada; ve ü re t
m en olm ada tem el yeterlik leri kazand ıran  b ir eğitim dir.

Bu tan ım a uygun o larak  geliştirilen  b ir Temel Eği
tim  Modeli aşağıda sunu lm uştur.

TEMEL EĞİTİM İÇİN BİR MODEL 
ÖNERİSİ

Eğitim in tan ım ın ı yaparken, eğitim cilerin  büyük 
çoğunluğu, eğ itim in  üç yönünde birleşm ektedirler :
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1. Eğitim , bireyde istenilen  davranışı o luştu rm ak
tır. İster yeni olsun, ister eskinin  değiştirilm esi b içim in
de olsun, isterse eskiden bellenip de gizlenen olsun, bir 
davranış eğitm enin etkisiyle eğitilen bireyde görüldüğün
de ve bu davranış da eğitm enin  istediği bir davranış ol
duğunda buna eğitim  denilm ektedir.

2. B ir davranış bireyde ancak  kendi yaşantısı yo
luyla oluşm aktadır. Y aşantı ise bireyin çevresi ile e tk i
leşim inin  ürünüdür. Böylece, eğitim in oluşabilm esi için 
bireyin öğrenm esine elverişli b ir çevre hazırlam ak ge
rekm ektedir. Birey bu çevre içinde eğitim  sürecinden 
geçirilerek istenilen davranışı kazanabilecektir.

3. Bireyde istenilen davranışın  o luşturulm ası onun 
yeterli b ir süre eğitim  süreci içinde kalm asını gerek tir
m ektedir. Bireyin kimi davran ışları kazanm ası için az 
sayıda yaşantıya gerek varken kimi davranışları kazan
ması için  daha çok sayıda yaşantıya gerek vardır. Ayrı
ca, kimi davranışların  daha başka davranışlarla  destek
lenm esi ve beslenmesi gerekir. K aldı ki eğitim de bireyin 
kazanm ası gereken pek çok davran ışlar vardır. Böylece, 
belli düzeyde b ir eğitim  için kazanılacak davranışlara  
yetecek süre verilm ediğinde bireyin  eğitim i engellenm iş 
olur, ü ste lik , bireysel ay rılık lar nedeni ile he r bireye 
kazandırılacak davranışlar ve b un ların  süreleri de baş
kasından değişik olm aktadır.

Eğitim cilerin  büyük çoğunluğunca kabul edilen eği
tim in  yukarıda an ılan  üç yönü deneylerin v e .a ra ş tırm a
ların  bulgularıy la da desteklenm ektedir. Bu nedenle, te 
mel eğitim in aşağıda sunu lan  modeli geliştirilirken eği
tim in  bu üç yönü m odelin boyutları olarak ele a lınm ış
tır. Böylece, 1) bireyde oluşturu lm ası istenilen  davra
nışlar am aç; 2) davranışın  yaşan tı yoluyla oluşm ası
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süreç; ve 3) davran ışların  oluşm ası için gereken süre
ye de süre boyutu denilm iştir. Tem el eğitim  m odelinin 
bu boyutları aşağıdaki biçim de içerik lendirilm iştir.

Modelin Amaç Boyutu

Model (sistem) açısından  am acın  anlam ı, m odelin 
elindeki ham  m addeyi işlemesi sonucunda elde edeceği 
ü ründür. Eğitim  modeli (sistem i) de ham  m adde olan 
elindeki öğrenciyi işleyerek (eğitim  sürecinden geçire
rek) öğrencinin istenilen  davran ışları yapm asını sağ
lar. isten ilen  davran ışlar öğrencide görüldüğünde eği
tim  ü rününü  elde etm iş (am acını gerçekleştirm iş) de
m ektir. Böylece model açısından  amaç, elde edilecek 
ü rü n  ve eğitim de ü rü n  ise, öğrencide o luşturu lacak  dav
ran ış an lam ındadır.

D avranışın  durağanlaşm ış b ir tan ım ı vardır. D avra
nış bireyin çevresiyle e tk ileşim inin  sonucunda ortaya 
çıkan (gözlenebilen) tepkisidir. B unun form ülü  ise Bi
rey X Çevre= D a v ra n ış tır  (B X Ç = D ). Bu tan ım  çözüm
lendiğinde şu öğeler o rtaya çıkar.

Bireyin çevresiyle etkileşebilm esi için etkileşebilecek 
yeterlik te olması gerekir. Başka b ir deyişle birey, kişilik 
özellikleri yönünden çevresiyle etkileşim  yapabilecek 
düzeyde gelişmiş olm alıdır. Eğitim de bu durum  iki yön
den önem lidir. Birincisi, belli b ir düzeyde eğitim  (ka
zanılacak davranışlar) için b ireyin  belli b ir gelişim  (yaş) 
düzeyine gelmesi gerekir. İkincisi ise, istenen gelişim 
düzeyindeki b ireyin p lân lanan  davranışları yapabilm esi 
için eksik olan yeterlik lerin in  bilinm esi gerekir.

Belli b ir davranışı yapabilecek gelişim düzeyine gel
miş b ir insanı yapam adığı o davranışı yapm aya yeterli 
k ılacak öğeler, bilgi ve beceridir. B irey yapılacak davra-
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niş için gereken bilgi ve beceriyi kazandığında davran ı
şı yapabilecek yeterliğe u laşm aktadır. Başka bir deyişle 
b ir  konuda bireyi yeterli k ılan  iki etm en, bireyin o ko
nuda  bilgili ve becerili olm asıdır. Böylece Bilgi X Beceri 
=  Y eterlik’tir.

B ir konuda bilgili ve becerili olmak, diğer deyişiyle 
yeterli olmak davranışın  ilk koşuludur am a her zam an 
davran ışın  oluşm asını sağlayam az. B ireyin davranışı 
yapm aya yeterli olm asının yanı sıra  güdülenm esi de 
gereklidir. G üdülenm e ise, b ireyin tepkide bulunacağı 
çevre etkenine (durum a) karşı istenen tu tum u  tak ınarak  
du rum u irdelem esi ve b ir gereksinim inin yeterince do
yuru lacağım  görmesi sonucunda o rtaya çıkar. Bireyin 
karşı karşıya kaldığı durum a isten ilen  düzeyde ve n ite 
lik te  tu tum u  yoksa ve bu durum  bireyin b ir  gereksin
m esini doyuram ıyorsa b ireyin güdülenerek istenilen dav
ran ış ı yapm ası olanaksızdır. Böylece güdülenm e bireyin 
durum a karşı tu tum u  ile durum un  bireyin gereksinm e
sini doyurm a derecesinin etkileşim i sonucu o rtaya çık
m aktadır. Böylece, T utum  X D urum  =  G üdülenm e ol
m aktadır.

Kıcasa, bireyin çevresinden gelecek b ir etkiye tepki 
yapm ası, başka b ir deyişle eğitm enin  eğitilende istenilen 
davranışı oluşturm ası için 1) eğitilenin  davranış yapa
cağı konuda gereken bilgi ve beceriyi öğrenerek yeterlik 
kazanm ası; 2) eğitilenin  tepkide bulunacağı durum a 
karşı istenilen tu tum a sahip olm ası ve durum a karşı 
tepkide bulunduğunda bir gereksinim inin doyurulacağı- 
nı görerek güdülenm esi gerekm ektedir. Bireyin sahip ol
duğu yeterlik ancak güdülendiğinde davranışa dönüşe
bilm ektedir. Böylece, Y eterlik  X G üdülenm e =  D avra
n ıştır.
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D avranışın  doğasını o rtaya  ç ıkartm ak am acıyla yu
karıda yapılan çözümleme, bu aşam ada eğitim in kimi 
so run ların ı da o rtaya çıkartm aktad ır.

1. Temel eğitim  için sap tanan  am açların  her b iri
n in  öğrencilerin  gelişim  düzeylerine göre hangi davra
n ışlardan  oluştuğunun o rtaya  konulm ası gerekm ektedir. 
Böylece, eğitim le elde edilecek ü rü n ü n  ne n ite lik te  o laca
ğının önceden bilinm esi gereklidir.

2. Her davranış için öğrencilerin  öğrenm esi gere
ken bilgi ve becerilerin  döküm ü yapılm alıdır. Böylece, 
öğrencilerin kazanacağı yeterlik lere göre öğrenecekleri 
bilgi ve beceriler açıkça belirlenm elidir.

3. G erektiğinde isten ilen  davranışın  oluşm asını gü
venceye alm ak için, öğrencilerin  karşı karşıya bulunduk
ları du rum lardan  başlayarak, karşılaşabilecekleri durum 
lara  da yansıyabilecek tu tu m la rın  on lara  kazandırılm ası 
am acıyla, istenilen tu tu m la rın  saptanm ası ve bunları 
kazandıracak du rum ların  belirlenm esi gerekm ektedir. 
Böylece, öğrencilere kazandırılacak  tu tu m ların  ve bun
ları kazandırm a yo lların ın  önceden belirlenm esi gerek
m ektedir.

Y ukarıdaki so run ların  çözülmesi eğitm enin eğitilen
de oluşturm ayı am açladığı dav ran ışların  yapılm asını ol
dukça güvence a ltın a  a lab ilir. Am a yine de eğitilenlerde 
kim i istenm eyen davran ışların  görülm esi olasıdır. Çün
kü eğitim  1) ancak öğrencin in  karşı karşıya kaldığı 
gerçek du rum ların  b ir kesim ini ve 2) öğrencinin ileri
de karşılaşm ası olası o lan  du rum lardan  gerçeğe benze
r in in  de pek azını öğrenci ile karşı karşıya getirebilm e 
olanağına sah ip tir. Bu durum da ancak  okulun, kendi 
çevresinde öğrenciye sunu lan  gerçek durum a karşı öğ
rencin in  yaptığı davran ışları doğrudan  gözlemek o lana
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ğı vardır. Ama öğrencinin okulda kazandığı bilgi, bece
ri ve tu tum la  ileride gerçek durum larla  karşılaştığ ında 
nasıl davranacağını kestirm ek pek olası değildir. Böyle
ce öğrenciye okulda kazand ırılan  davranış değil yeter
lik tir. Eğitim , öğrenciye kazandırdığı bu yeterliğ in  ile
ride gerçek durum la karşı karşıya kaldığında istenilen 
davranışa  dönüşeceğini varsaym aktır. Başka b ir deyişle, 
okul önceden saptadığı bir am aç için gereken yeterliği 
öğrenciye kazandırarak, bu am acın  ve am aca u laş tıra 
cak davranışların  ileride olacağını savunm aktadır. K uş
kusuz sap tanan  am açlar ne denli yaşanan gerçeklere uy
gun ise öğrencinin  gelecek yaşam ında bun ların  geçerli
liği de o denli uygun olacaktır.

Yukarıdaki açıklam aya göre, tem el eğitim in amaç 
boyutunu oluşturm aya yardım  edebilecek şu yarg ılara 
varılab ilir :

1. Eğitim  gerçek çevre du rum ların ı (etk ilerin i) bir 
çok nedenlerle okula getirem iyeceğinden bu durum lara  
karşı öğrencinin gerçek davranışın ı da görem eyecektir. 
Ama eğitim , bu du rum lara  karşı öğrencide görmeyi is
tediği davranışı yapm aya onu yeterli k ılarak  ve onda 
istenilen  tu tum u  oluşturarak , ileride gerçek durum la 
karşılaştığ ında istenilen davranışın  öğrencide oluşm a 
olasılığını yükseltebilir, öyleyse, eğitim in elde edeceği 
ü rü n  olarak, daha karm aşık olan davranış yerine öğren
cinin  kazanacağı yeterlikleri saptam ak daha yerinde ola
caktır.

2. Eğitim , gerçek çevre du rum ların ı okula getire
memekle birlikte, çevrede oluşan ve bulunan  gerçek du 
rum lara  karşı öğrencide isten ilen  tu tum u  yaratab ilir. 
Böylece öğrencinin  ileride kendi çevresinde benzer du
rum larla  karşılaştığ ında istenilen  tu tum u  tak ınm ası ola-
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siliğini yükseltebilir, öyleyse eğitim , bir am aç için öğ
renciye kazandırdığı bilgi ve beceriyi ona gereken tu 
tum u kazandırarak  pekiştirm elidir.

3. Eğitim  öğrenciyi şim diki yaşam ından başlayarak 
gelecek yaşam ına hazırlam aktad ır, ö ğ renc in in  okul çev
resinde gözlenebilen davran ışları onun  gelecekteki dav
ran ışla rı için kestirim ler yapm aya yardım  eder, öyleyse 
öğrencinin  gelecek yaşam ı için  şim diki davranışların ı 
da değerlendirm ek gerekir.

Bu yarg ılara  dayan ılarak  tem el eğitim  modeli için 
am aç boyutunu o luşturacak  yeterlik ler şöyle önerilebi
lir :

1. Anlatım ve iletişim  Yeterliği

Bireyin duygu, düşünce, gereksinm e ve sorunların ı 
anlatabilm esi yaşam ası için  gereklidir. A nlatım  ve ile
tişim  gereksinmesi bireyin başkalarıy la  b irlik te  yaşam a
sın ın  temel gereğidir. K aldıki tek  basm a yaşam ak zorun
da kalsa bile b ireyin an la tım  ve iletişim  gereksinm esi
ni bastırm ak olası değildir. A nlatım  ve iletişim  bireyin 
bu denli yaşam sal gereksinm esi olunca, bu gereksinm e
sini karşılam ak da tem el eğitim  am acı olm alıdır.

Bireyin an la tım  ve iletişim  gereksinmesi için gere
ken her tü rlü  süreç ve araç tem el eğitim  program ına 
alınm alıd ır. H er tü rlü  simgesel an la tım  kadar bireyin 
kendini anlatabileceği m adde, ses, devinim, renk, çizgi 
ve benzeri tüm  an la tım  yol ve a raç ları kullanılabilm e
lidir. Ayrıca, tem el eğitim  bireyin  bu an la tım  süreçleri
n in  hangisinde daha yetenekli olduğunu kestirebilm eli 
ve bunda gelişmesini destekleyebilm elidir.
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2. ilişki ve işbirliği Yeterliği

Bireyin toplum sallaşm asının  tem el ilkesi çevresin
deki diğer bireylerle iyi ilişkiler kurabilm esi ve o rtak  
am açlar için işbirliği yapabilm esidir. T asaları ve kıvanç
ları paylaşm ak; aile kurm ak ve sürdürm ek; dostlar edin
mek; başkaların ın  güvenini kazanm ak; yaptık ları için 
başkaların ın  beğenisini ve onam ını kazanm ak; çözeme
diği so run larına  başkaların ın  yard ım ını istemek; başka
la rın ın  so run larına  yardım  etm ek; o rtak  toplum sal so
ru n la r  için örgütlenm ek; top lum un yara rına  çalışmak; 
toplum  içinde yükselmek ve benzeri gibi toplum sal ge
reksinm eler bireyin çevresindekilerle iyi ilişki ve işbirli
ği kurm asındaki yeterliliği o ran ında  karşılanabilir.

Temel eğitim  program ı öğrencinin  kendi kendisiyle 
ilişkisinden (kendine karşı tu tum undan) başlayarak 
onun arkadaşlarıy la, ailesiyle, sokaktaki insan larla , top
lum un kam u, meslek ve diğer kesim lerindeki in san larla  
ve kuru luşlarla  ilişki ve işbirliğine varıncaya kadar tüm  
ilişki ve işbirliğini kapsam alıdır, özellik le okul çevresin
deki küme, kooperatif, takım , oyun, imece ve benzeri gi
bi çalışm alar öğrencinin ilişki ve işbirliği gereksinm esi
ni doyurabileceği gerçek durum lard ır. Bu gerçek du rum 
lar öğrencinin  geleceğe dönük tem el a lışkanlık ların ı a l
m ası yönünden önem lidir.

3. öğrenm e ve Araştırma Yeterliği

M erak insan ın  en güçlü güdülerinden biridir. Ş im 
diki uygarlık  in san la rın  kendilerin i ve evrenlerini ta n ı
m a gereksinm elerinin bir ü rünüdür. Bireyin kendine, 
ailesine ve top lum una karşı sorum lulukların ı yüklenebil
mesi, h ak la rın ı kullanabilm esi ve ödevlerini yerine geti
rebilm esi için kendini ve evrenini tan ım asına  bağlıdır.
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Birey kendi kendini yetiştirm e sorum luluğunu yüklen
medikçe kendini bilm e düzeyine de ulaşam az. B ireyin ya
şam ı boyunca karşılaştığ ı (en küçüğünden en büyüğüne 
kadar) her sorun az ya da çok öğrenm eyi ve a ra ş tırm a 
yı gerektirir. Böylece öğrenm e ve a raştırm a bireyin ya
şam asını engelleyen so run ların ı çözmek için yaşam sal 
b ir gereksinm edir.

Bireyin öğrenm e ve a raştırm a  gereksinm esini do
yurm adan çağının  gerektirdiği biçim de yaşam ası o la
naksızlaşınca onun bu gereksinm esini karşılam ak tem el 
eğitim in görevi olm ak zorundadır. Temel eğitim  öğren
ciye öğrenmeyi ve araştırm ay ı öğretebilm elidir. G ünlük 
yaşam da ku llan ılan  bilgi ve becerilerin  hızla değişerek 
yerini yeni bilgi ve becerilere bırakm ası nedeniyle öğren
meyi öğrenm e yeterliliğ in in  önem i eğitim de giderek a r t 
m aktadır. öğrenm eyi ve araştırm ay ı öğrenen bireyin, 
karşılaştığı so run ları için gereken bilgi, beceri ve tu tu 
m u öğrenm esi daha sağlıklı b ir yol olm aktadır. Eğitim i 
süresince, bireyin karşılaştığ ı so run ların ı çözmek ve ge
reksinm elerini karşılam ak için  yapılacak öğrenm e ve 
a raştırm a çalışm aları onun bu konuda a lışkanlık lar k a 
zanm asına yardım  etm ektedir. Ayrıca bu sürede elde 
edeceği başarıla r onun gelecek yaşam ında karşılaşacağı 
so run lar ve gereksinm eler için  ne tü rlü  öğrenm e ve a ra ş 
tırm a davranışları göstereceğini kestirm eye de yardım  
edebilmektedir.

4. Sağlıklı Yaşama Yeterliği

Sağlıklı yaşam a yine b ireyin tem el gereksinm esidir. 
Birleşmiş M illetler Sağlık ö rg ü tü n ü n  yaptığı tan ım a gö
re «sağlıklı yaşam a bireyin yalnız bedensel yönden iyi 
olması değil aynı anda akılsal ve sosyoekonomik yönden 
de iyi olmasıdır.» Bu tan ım a göre öğrencinin  sağlıklı ya
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şam a yeterliği kazanabilm esi için  tem el eğitim in içeriği
ne yalnız bedensel sağlık değil onun akılsal ve sosyoeko
nom ik yönden iyileştirilm esi de girecektir. Tem el eğitim , 
öğrencin in  bu yaşam sal gereksinm esini karşılam ak için 
hem  öğrencinin  hasta lık ların ı sağaltıcı hem  de ona sağ
lıklı yaşam ası için yeterlikler kazandırıcı çalışm alar yap
m ak zorundadır. Böylece öğrencinin  sağlıklı olm a ve ya
şam an ın  gerektirdiği yeterlikleri kazanm ası için  gereken 
bilgi ve beceriler sap tan ırken  öğrencide istenilen tu tum u  
geliştirm eye yardım  edecek ve öğrencinin  sağlıklı yaşa
m asını sağlayacak durum lar da sap tanm alı ve okulun bu 
konudaki sorum luluk ve görevleri açıkça belirlenm eli
dir.

5. üretim  ve Ulusal Tüketim Yeterliği

H er birey yaşam ak için  gereksinm elerini karşıla 
mak, bunun  için de üretm ek ve elindeki k ıt kaynakları 
bunalım a elvermeyecek biçim de kullanm ak zorundadır.

ü re tm e n  olm anın  anlam ı, bireyin  kendisin in  ve 
top lum unun  am açların ı gerçekleştirm ek için  çalışm ası
dır. Bu am açlar bireyin ve top lum unun  ü re ttiğ i ü rün leri 
a rtırm ak  ve yeni ü rün ler elde etm ek için konulm uştur, 
ü rü n ü n  kapsam ına çoğaltılan, geliştirilen  ya da yeniden 
ya ra tılan  bilimsel, sanatsal, tekn ik  ve kültürel değerle
r in  tüm ü  girm ektedir. B ireyin edindiği m eslekte yasal 
(m eşru) yollarla üretim  yapm ası yaşam ası için  gerekli
dir. Tem el eğitim , öğrencinin  bu gereksinm esini karşıla
m ak için  en azından öğrenciye m eslekleri tan ıtab ilm eli; 
bireyin yeterlik lerine ve top lum un gereksinm elerine uy
gun o larak  bu m esleklerden b irine  onu yöneltebilm eli; 
ve bu m esleğin ön haz ırlık ların ı yapabilm esi için  ona ge
lişim ine uygun o larak  yeterli o lanak ları sağlayabilm eli
dir.
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Ussal tüketm en olm anın  anlam ı, bireyin küçük 
yaştan  başlayarak gelirini ve g iderini dengede tu tm a 
da ve k ıt kaynakların ı bunalım a elvermeyecek, bol kay
nak ları boşuna harcam ayacak biçim de kullanm ada alış
kan lık lar edinm esidir. U lusal kaynak ların  bunalım lar 
çıkaracak düzeyde kıtlaştığ ı günüm üzde her y u rtta şın  t i 
tizlikle kaynakların ı kullanm ası gerekm ektedir. Bu alış
kanlığ ın  tem el eğitim de verilm esi b ir zorunluluktur. Te
mel eğitim  okulu, öğrencinin  defter, kalem  ve silgisinden 
başlayarak günlük yaşam ında elindekileri daha nasıl 
iyi kullanacağını ve boşuna harcam ayacağını öğretm ek
le yüküm lüdür.

Modelin Süreç Boyutu

Temel eğitim  m odelin in  ikinci boyutunu eğitim  sü
reci o luşturm aktadır. Model (sistem ) açısından sürecin 
anlam ı eldeki ham  m addenin  am aç doğrultusunda, baş
ka b ir deyişle ü rün  elde etm ek için  işlenm esidir. Böyle
ce ham  m adde belli b ir süreç ile giderek nicelik ve n ite 
lik değiştirerek ü rüne  dönüşür. Ham  maddeyi ü rüne  dö
nüştü rm e m odelin (sistem in) işlevidir.

Eğitim  sürecinde işlenen ham  m adde eğitilen kişi
lerdir. M odelin am aç boyutunda belirtildiği gibi, k işiler
de oluşturulm ası p lan lanan  davran ışlar ise eğitim in 
ü rünüdür. E ğitilenlerde isten ilen  davranışı o luşturm a 
ya da eğitme, eğitim  sistem inin  işlevidir. Böylece eğitim  
süreci eğitim  m odelinin işlem esini, işlevlerini yerine ge
tirm esin i an la tır . Eğitm e eğitim  sistem inin am acı değil
dir. Verilen bir süre içinde eğitileni bulunduğu durum 
dan istenilen b ir durum a u laştırm a eğitim in işlevidir.

Eğitim in am acı y itirild iğ inde ya da gözardı edildi
ğinde eğitim  sürecin in  kendisi eğitim in am acın ın  yeri
ne geçer. Böylece, amaçsız fak a t gelenekselleşmiş b ir eği
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tim  süreci okulculuğun odak noktası olur, öğrenciy i ne
reye götüreceği pek kestirilem eyen kim i bilg ilerin  ve be
cerilerin  öğrencilere verilmeye çalışılm ası eğitim  siste
m in in  işini kolaylaştırır. Çünkü gelenekselleşmiş kimi 
bilgi ve becerileri öğrenciye öğretm ek onu belli b ir am a
ca u laştıracak  yeterlikleri ve tu tum u  kazandırm aktan  
daha kolaydır, öğ renc ile rin  gideceği üst okullar, a lacak
la rı öğrencilerde belli a lan larda  yeterlik ler arayacakla
rın a  belli bazı bilgilere önem  verdiklerinde, eğitim  süre
cin in  eğitim in am acının  yerine geçmesi desteklenm iş 
olur.

Temel eğitim  için önerilen  m odelin süreç boyutunu 
o luşturm ak bir eğitim  program ı yapm a işidir. Bu neden
le süreç boyutunun içeriğini verm ekten çok bu boyutun 
oluşturu lm ası için neler yapılm ası gerektiği üzerinde 
duru lacak tır. Süreç boyutunun içeriğini o luşturm ak için 
şu n la r yap ılab ilir :

1. M odelin am aç boyutunu o luştu ran  beş yeterlik 
alanı, eğitileceklerin (çocuk ya da yetişkinlerin) gelişim 
düzeyleri gözönünde tu tu la ra k  çözüm lenm elidir (analiz 
ed ilm elid ir).

2. Her yeterlik  a lan ın ın  gerektirdiği bilgi, beceri 
ve tu tu m  öğeleri som ut o larak  belirlenm elidir.

3. H er yeterlik  a lan ın ın  bilgi, beceri ve tu tum  öğe
leri kendi içinde basam aklandırılm alıd ır. Bu basam ak- 
land ırm an ın  p rogram laştırılm ış öğretim  tekniğine uy
gun o larak  yapılm ası yararlı olur.

4. B asam aklandırılan  ve birb iriy le uyum lu düzen
lenen bilgi, beceri ve tu tu m  öğeleri eğitileceklerin geli
şim düzeylerine göre öğrenim  dönem  ya da y ıllarına  ay
rılm alıd ır.

19



5. Çözümleme sonucunda o rtaya  çıkan bilgi, bece
ri ve tu tu m la r eğitim  a lan la rın a  (disiplinlere) göre ay
rılab ilir. Bu işlem in eğitim  sürecini kolaylaştırdığı ve 
öğretm en bulm ada yararlı olduğu söylenebilir. Ama, ye
terlik  a lan la rın ın  çözümlenm esi sonucu elde edilen bil
gi, beceri ve tu tum  öğelerini yapay olarak ay rılan  ayrı 
dersler (disiplinler) içinde verm ek eğitim  am acın ın  y iti
rilm esine ve derslerin  (eğitim  sürecinin) ön p lana  çık
m asına neden olm aktadır. B atı ü lkelerin in  çoğunda te 
mel eğitim  düzeyinde öğrencilere kazandırılacak yeter
likleri o luştu ran  bilgi, beceri ve tu tu m la r tüm elleştiril- 
m iştir. Eğitim de tüm el (külli) yaklaşım  ortaöğretim e de 
sıçram ıştır. B uradaki sav, öğrencin in  (insanın) so run la
rın ı çözerken bilgi, beceri ve tu tu m la rın ı bü tün lük  için
de kullandığı am a b u n ların  hang i bilim  dalından  geldi
ğini hem en hiç ak lına getirm ediğidir.

Temel eğitim in tüm elleştirilm esi, diğer öğretim  ba
sam aklarına bakarak  en kolayı olduğu halde, ülkemizde 
eski alışkanlığ ın  b irden atılam ayacağı da b ir gerçektir. 
Bu nedenle, eğer tüm elleştirm e olam ıyacaksa en azından 
derslerden eğitim  a lan ları kavram ına geçişin sağlanm a
sı gerekli görülm elidir. Tem el eğitim  sürecinin içeriğini 
o luşturacak bilgi, beceri ve tu tu m  öğelerinin a ltı eğitim  
alan ında  toplanabileceği varsay ılarak  m odelin süreç bo
yutunu  o luşturm ak üzere aşağıdaki a ltı eğitim  alanı 
(derslerin  yerine geçmek koşulu ile) önerilm iştir.

1. Dil Eğitimi

Bu eğitim  a lan ı okum a, yazma, konuşm a ve dinle
meyi eğitilenin  kendi gelişim  düzeyinde etkili biçimde 
yapm asını kapsam aktadır. Bu a lana  gerekirse yabancı 
dil de katılabilir. Dil eğitim inde kullanılacak konular 
kültürel, toplum sal ve ekonom ik a lan lardan  seçilebilir.
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2. M atem atik Eğitim i

Bu alan, öğrencilere, m atem atiğ in  m ekanik  işlem 
lerin i öğretm ekten çok düşünm eyi, yargılam ayı ve sorun 
çözmeyi güçlendirecek sayısal ve çizimsel an la tım  yeter
liğini kapsam aktadır.

3. Sanat Eğitimi

Bu alan  yukarıdaki sözel, simgesel ve sayısal a n la tı
m a koşut olarak öğrencilerin  ses, çizgi, renk, m adde, de
vinim  ve benzeri tüm  yollarla kendini an la tm asın ı sağ
layacak bir eğitim  alanıdır.

4. Toplumsal Eğitim

Temel eğitim in m odelini o luştu ran  birinci boyutun
da an ılan  yeterlik a lan ların ı kapsayacak nitelik teki kü l
türel, toplum sal, törel ve benzeri bilgi, beceri ve tu tu m 
lar bu alan ı o luşturm aktadır, ö ğ ren c in in  yurttaşlık , si
yasal katılm a, ülke kaynakların ı, ta r ih in i ve kültürel 
değerlerini tan ım a gibi yapacağı e tk in lik ler bu a lana  gi
rer. Toplum sal eğitim  a lan ın  özellikle yurt sorun larına 
dönük ve öğrencinin kendi düzeyinde bu, so run ları çöz
mede katk ısın ı sağlayıcı olm ası gereklidir.

5. Fen Eğitimi

in san  organizm ası ve onu çevreleyen he r tü rlü  fen 
olayların ı ve olgusunu tanıyabilm esi için tem el eğitim  
düzeyinde verilebilecek tüm  bilgi, beceri ve tu tu m la r bu 
alanda yer a lm aktadır. Bu a lan  öğrencinin  b ir mesleğe 
yönelm esine ve kendini tan ım asına  yardım cı olm alıdır.

6. Teknik Eğitim

Bu alan  öğrencinin  hem  içinde yaşadığı teknik  çev
rede daha  uyum lu yaşayabilm esi hem  de öğrencinin  bir
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mesleğe yönelmesi yönünden önem  taşım aktadır. Çocu
ğun bir m esleğin ön hazırlık la rın ı yapm ası, yetişkinin 
ise b ir meslek için ilk becerilerin i edinm esi ya da m es
leğe uyum  sağlam ası bu eğitim  a lan ında  kazanacağı b il
gi, beceri ve tu tu m la  olanaklıd ır.

Eğitim  sürecin in  insan  yaşam ındaki diğer adı ya
şantıd ır. Başka b ir deyişle, öğrenci eğitim  süreci içinde 
ancak yaşan tıla r yoluyla am acını gerçekleştirebilir. Eği
tim  sürecinin an lam ı öğrenciye am açları gerçekleştirm ek 
için  yaşan tıla r kazand ırm aktır. Eğitim  sürecinin  bu n i
teliğe ulaşabilm esi için  şu ilkelerin  gözönünde tu tu lm a
sı gerekir.

1. Eğitim  süreci boyunca eğ itilen lerin  kişilik lerin in  
ve yeteneklerin in  tan ınm ası asildir. E ğitilen lerin  gelişim 
düzeylerine ve eğitim  düzeylerine göre geliştirilecek olan 
zekâ, yetenek, başarı ve benzeri sınaçlarla  (testlerle) ve 
önceden planlanm ış öğretm en gözlemleriyle, belli a ra 
lık larla  öğrenciler için  tan ım a  verileri top lanm alı ve 
bun lar değerlendirilerek dosyalarına işlenm elidir. Bu 
tan ım an ın  am acı hem  öğrenciye uygun eğitim  yapmak 
hem  de öğrenciyi yeterlik leri doğru ltusunda b ir mesleğe 
yönlendirm ektir. Böyle b ir tan ım a  tem el eğitim  süresin
ce belli a ra lık la rla  yapıld ığında öğrenci için  yapılacak 
kestirim lerin  geçerliliği oldukça yüksek olm aktadır.

2. Temel eğitim  süreci öğrencinin  kendi kendini 
tan ım asına  o lanak  verm elidir, ö ğ ren c in in  kendini ta n ı
m ası ona değişik a lan larda  kendini denem e olanağı ve
rilerek gerçekleştirilebilir, ö ğ ren c in in  kendi yeterlikle
r in in  ve yetersizliklerinin b ilincine ulaşm ası b ir mesleğe 
yönelm esini de kolaylaştırır. Bu nedenle öğrenciyi üst 
öğrenim e ya da yaşam a hazırlarken  onun belli b ir a lan 
da derinleşm esinin başla tılm asından  önce değişik eğitim
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a lan larında  yeteri kadar yaşantı kazanm asının  sağ lan
m ası gereklidir.

3. Yeterlikçe ya da varlıkça yoksulluğu nedeniyle 
üst öğrenim e gidemeyen öğrenciye b ir meslek kazandır
m ak için  tem el eğitim  o lanak lar hazırlam alıd ır. Bu tü r  
b ir  eğitim  de tem el eğitim in işlevi olm alıdır. Temel eği
tim  kısa süreli eğitim  isteyen kim i m eslekler için  kurslar 
açabilm eli ve gücünün yetmeyeceği m eslekler için  de, 
öğrenci ile bunu açabilecek diğer okullar arasında  a rac ı
lık yapm alıdır. En azından bu işlev zorunlu öğrenim  ça
ğının sonuna kadar tem el eğitim ce sürdürülm elidir.

4. Temel eğitim  çevresi ile bütünleşebilm elidir. Te
mel eğitim  program ı öğretm ene kılavuzluk yapabilecek 
n ite lik te  bir çerçeve program  olm alı, bu çerçevenin içe
riği öğretm enlerce çevreden alınacak  konularla  doldu
ru lm alıd ır. Temel eğitim in istenen n ite lik te  yapılm ası
n ı sağlam ak için öğretm enlere kılavuz k itap la r hazırlan- 
m alıd ır. Ayrıca tem el eğitim  okulu çevresinin kültürel, 
toplum sal ve teknik merkezi olacak n itelik te düzenlen
m elidir.

5. Zorunlu  öğrenim  çağının  dışına çıkmış fakat 
tem el eğitim  görmem iş yetişk in lerin  tem el eğitim i, ge
lişim  düzeylerine uygun b ir p rogram la tem el eğitim  oku
lunda yapılm alıdır.

6. Tem el eğitim  okulu özel eğitim i gereksinen öğ
rencilerin in  eğitim ini yapabilecek o lanak lara  sahip ol
m alıdır. Bu öğrenciler için özel program  ve özel eğitim  
a lan ında  yetişm iş öğretm enler sağlanm alıdır.

7. Temel eğitim  okulu korunm ayı gereksinen öğ
rencilerin i kendi içinde eğitebilm eli ve barındırabilm e- 
lidir.
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8. Temel eğitim  okulu, özellikle geri kalm ış yöre
lerde ve çalışan an a la rın  yoğun olduğu bölgelerde okul
öncesi eğitim  yapabilm elidir.

9. Temel eğitim  okulunda rehber öğretm enler bu 
lunm alı ve ilçe düzeyinde rehberlik  işlerini yürütecek 
örgüt kurulm alıd ır.

10. Temel eğitim  okulunda öğrencilerin  sağlığını 
koruyacak ve sağlık eğitim ine destek olacak o lanak lar 
bulunm alıdır.

Modelin Süre Boyutu

Temel eğitim  m odelinin üçüncü boyutunu eğitim in 
süresi o luşturm aktadır. Model (sistem ) açısından sü re
n in  anlam ı b ir b irim  ü rü n ü n  isten ilen  niteliğe u laşınca
ya kadar işlenm esine ya da süreçten  geçirilm esine h a r 
canan  zam andır. Bu zam an iş saati, iş günü ya da iş yı
lı o larak  b irim lendirilir.

Eğitim  sürecin in  süresini saptam ada, genel olarak, 
üç belirleyicinin olduğu gözlenm ektedir : 1) devletin o la
n ak la rın ın  elverişliliği; 2) eğ itilen lerin  ulaşm ası isten i
len eğitim  düzeyi; ve 3) eğ itilen lerin  gelişim düzeyi.

Temel eğitim in süresin in  belirlenm esinde devletin 
eğitim e ayırabileceği o lanak lar ölçüt o larak alındığında 
tem el eğitim e ay rılan  süre çoğu kez yetersiz kalm akta
dır. özellikle geri kalm ış ya da kalk ınm akta  olan ülke
lerde eğitim  ka lk ınm anın  e tk in  b ir aracı o larak  görül
m ediğinden, kimi kez de kalkınm ayı engelleyen b ir ne
den o larak  görüldüğünden ya tır ım la r eğitim  dışındaki 
a lan la ra  kaydırılm akta, eğitim  a rk a  sıra larda kalm ak ta
dır. B una ülkenin  genel ekonom ik du rum unun  düşüklü
ğü; din öğretim inin  yaygınlığı; ha lk ın  eğitim e inanm a
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m ası; ve geleneklerin baskısın ın  ağırlığı da eklenince bu 
ülkelerde temel eğitim in süresi yetersiz düzeylere düş
m ektedir.

B una karşın, tem el eğitim in ülke kalkınm asında; 
y u rtta ş ın  siyasaya katılm asında; yu rttaşın  ödevlerini ge
reğince yapm asında; so rum lulukların ı yüklenm esinde 
ve hak ların ı kullanm asında etkili o lduğuna in an ılan  ü l
kelerde tem el eğitim in hem  süresi hem  de niteliği yük
sek tu tu lm aktad ır, özellik le gelişmiş Avrupa ülkelerin in  
kap ita list o lan larında dokuz, sosyalist o lan larında  on yıl
lık  b ir tem el eğitim  süresi kabul edilm iştir. Bu ülkelerde 
tem el eğitim in süresinin belirlenm esinde daha çok ik in 
ci ölçüt ön p lana  a lınm aktadır. E ğitilenlerin  ulaşm ası 
öngörülen tem el n ite lik ler ele a lınarak  bu düzeye göre 
tem el eğitim in süresi sap tanm aktad ır.

E ğitilenlerin  gelişim düzeylerine göre tem el eğitim  
süresin in  belirlenm esi tem el eğitim  görmem iş yetişkinler 
ile tem el eğitim  çağm a gelmiş çocuklar ay ırd ım ına göre 
sap tanm aktad ır. Y etişkinler için  düzenlenen tem el eği
tim  program ı genellikle çağ çocuklarına göre daha kısa 
süreli ve günün akşam  saatlerin i içine a lm aktadır. Çağ 
çocukları için tem el eğitim  program ı yapılırken daha 
çok gelişim psikolojisinin bulguları gözönünde bu lundu
ru lm aktad ır. B una göre çocuğun som ut düşünm e basa
m ağından  soyut düşünm e basam ağına geçtiği; kendine 
ilerisi için p lân la r yapm aya başladığı; erin lik  çağının 
bunalım larından  kurtu lduğu; bir m esleğin ön hazırlık 
ların ı yapabilecek gelişim düzeyine ulaştığı; kendi yeter
lik lerin i oldukça tan ıyarak  b ir mesleği bilinçli o larak  se
çebildiği; ve karak ter yönünden oldukça geliştiği bir 
çağa kadar tem el eğitim  süreci içinde tu tu lm ası gerekli 
görülm ektedir. Bu çağ da yaş o larak  14-15’e kadar var
m aktadır. Çocuğun 15 yaşına kadar eğitim  dönem leri ise
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şöyle ay rm tılanm ak tad ır : 1 - 2 yaşlar, bebeklik çağı yu
va eğitim i; 3 -5  yaşlar b irinci çocukluk çağı, anaokulu  
eğitim i; 6 - 8  yaşlar ikinci çocukluk çağı, tem el eğitim  bi
rinci devre; 9 -11  yaşlar erinliğe hazırlık  çağı, tem el eği
tim  ikinci devre : ve 12 -14 yaşlar erin lik  çağı, tem el eği
tim  üçüncü devre. Temel eğ itim in  böylesine devrelere 
ayrılm ası çocukların tan ın m asın ın  daha iyi yapılm ası 
ve eğitim  program ının  buna göre hazırlanm ası içindir. 
Yoksa tem el eğitim in devrelere ayrılm ası bü tünlüğüne 
zarar getirm em ektedir.

Temel eğitim  için sunu lan  bu m odelin süre boyutu
n u n  yukarıda an ılan  üç belirleyiciden de etkilenm esi öne
rilebilir. B irinci belirleyici o larak  an ılan  devletin o la
nakları, kuşkusuz tem el eğitim in süresini etkileyecek n i
telik tedir. P lanlı kalkınm a dönem inin  başladığı ilk iki 
yılda yasal o larak  ilköğretim e ayrılm ası gereken m illi 
gelirin  yüzde üçü ancak tam  o larak  ayrılabilm iş, am a 
ondan sonraki y ıllarda hep yasal o ran ın  a ltında  k a lın 
m ıştır. Bu da gösteriyor ki 1960’ta n  bu yana hüküm etler 
tem el eğitim e daha az para  ayırm aya eğilim lidirler. A n
cak yurt kalkınm asında tem el eğ itim in  önem inin  a n la 
şılm ası giderek artm ak tad ır. Bu inançla  siyasal eğilim 
lerden çok ka lk ınm anın  gerekleri gözönünde tu tu la rak  
tem el eğitim  süresin in  Avrupa ülkelerinden geride kal
m am asına özen gösterilm esi salık verilebilir.

ik inci olarak, tem el eğitim de eğitileceklerde o luştu 
ru lacak  yeterlik lerin  düzeyinin önceden sap tanarak  bu 
düzeye göre tem el eğitim in süresin in  belirlenm esi göz
önünde tu tu lab ilir. Ama bu belirleyiciye göre tem el eği
tim in  süresinin saptanm ası için deneylere ve a ra ş tırm a ' 
la ra  gerek vardır. T ürk iyenin  kalkınm asında tem el sa
yılacak ve her y u rtta ş ta  bu lunm ası aranacak  yeterlik 
düzeyinin saptanm ası çok zam an alacağı gibi bu düzey
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yıldan yıla da değişecektir. Bu nedenle bu belirleyicinin 
genel bir yaklaşım la ele alınm ası salık verilebilir.

Bu modelde tem el eğitim in süresin in  saptanm ası 
için eğitilenlerin  gelişim düzeylerin in  ve çağların ın  asıl 
belirleyici o larak alınm ası öngörülm ektedir. Gelişim  
psikolojisinin bulguları bu savı oldukça güçlendirm ekte- 
dir. Bu konudaki psikolojinin bulguları diğer belirleyici
ler için bilinenlerden daha yaygın ve daha kandırıcıd ır. 
Bu nedenle tem el eğitim  süresin in  üçer yıllık üç devre
den oluşması, böylece dokuz yıl olm ası salık verilm ek
tedir. Sosyalist ülkelerin dışında tem el eğitim  okulları
n ın  kurulduğu diğer Avrupa ülkelerinde bu süre dokuz 
yıl o larak  belirlenm ektedir. Ayrıca bu modelde h e r öğ
retim  y ılın ın  kendi içinde üçer aylık üç döneme ayrılm a
sı da önerilecektir. Bu dönem lerin  her b irin in  sonunda 
öğrencilerin zekâ, yetenek, başarı ve benzeri sm açlardan  
geçirilerek profil g rafik lerin in  saptanm ası böylece üçer 
aylık dönem lerin öğrenciyi tan ım a  yönünden yararlı o la
cağı önerilm ektedir.

Bu dokuz yıllık tem el eğitim  süresin in  günlük eğitim  
saati, h afta lık  eğitim  günü ve yıllık dağılım ı eğitilenle
r in  yaşm a, çevre özelliklerine göre program  h az ırlan ır
ken düzenlenebilir.

MODELE ORTAM HAZIRLAMA

Bir model (sistem) kendine elverişli çevre içinde ya
şayabilir. Sunulan tem el eğitim  m odelinin de yaşayabil
mesi ve başarılı olabilm esi için elverişli b ir o rtam a ge
reksinim i vardır. Elverişli o rtam ın  işlevi m odelin işleme
sini kolaylaştırıp  etkililiğini yükseltm ektir. Temel eğitim  
m odelinin etk ililiğini yükseltm ek ise 1) ekonomik açı
dan eğitim in m aliyetini düşürüp  verim liliğini a rtıra rak
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ve 2) eğitsel açıdan öğrencilerin  istenm eyen davran ış
la rın ı enaza ind irip  istenilen  davran ışların ı enfazlaya 
çıkararak  sağlanabilir.

Temel eğitim in o luşturu lacağı çevrenin elverişli o r
tam a dönüştürülm esi özenle yapılm ış bir p lanı gerek ti
rir. Bu p lan ın  içeriğini tem el eğitim  okulunun öğrencisi, 
öğretm eni, eğitim  yerleri, eğitim  araç ve gereçleri, y ü rü t
me ve sürdürm e giderleriyle bütçesi o luşturur. Böylece 
tem el eğitim  okulunu elverişli b ir  o rtam a kavuşturm ak 
için onun kurulacağı çevre ile b irlik te  ele a lın ıp  ö rg ü t
lenm esi gerekir. Böylesine b ir örgütlenm ede ele a lın a 
cak ilk konu tem el eğitim  okulunun  en uygun (optim um ) 
büyüklüğünün bulunm asıdır.

Okulu Enuygun Büyüklükte örgütlem e

Okulu enuygun büyüklükte örgütlem enin  anlam ı, 
eğitim  ortam ın ı o luşturacak  h e r e tkenin  okulun e tk ili
liğini nicelik ve n itelikçe yükseltecek güçte olm asını sağ
lam aktır. Eğitim  o rtam ın ı o lu ştu ran  b ir e tkenin  istenen 
güçte o lm am asının eğitim e za ra rı olduğu kadar b ir e t
kenin  istenen güçten fazla olm ası da kaynakların  boşu
na  harcanm asına neden olur. Böylece zarar ve isra fa  yol 
açm ayacak biçim de ortam ı o lu ştu ran  her e tkenin  sayı
ca ve nitelikçe ne olacağını bulm ak ve bun ları b ir bü
yüklükte bileştirm ek enuygun büyüklüğü bulm ak olarak 
kabul edilm ektedir. Sunulan  tem el eğitim  m odelinin en 
uygun büyüklüğü için şun lar önerileb ilir :

Enuygun büyüklükteki tem el eğitim  okulunun öğ
renci sayısının 900 -1200 a rasında  olması öngörülm ek
tedir. Bu sayıya, bu konudaki yapılan  a raştırm aların  ve 
okulda görev alacak öğretm enlerin  iş saatlerin in  hesap
lanm ası sonucunda u laşılm ıştır. 900 - 1200 öğrencisi olan
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b ir tem el eğitim  okulunda h e r sın ıfın  3 - 4 şubesi, okulun 
da 27 - 36 şubesi olacaktır. O kulda I - VI. sın ıfla rın  18 - 
24 sınıf öğretm eni, VII - IX  s ın ıfla rın  12 -18 a lan  öğret
m eni, 1 -2  özel eğitim  öğretm eni, 1 rehberlik  öğretm eni, 
1 -2  okulöncesi eğitim  öğretm eni, yeterince usta  öğretici
si olm ak üzere yönetm enlerle b irlik te  35 - 50 arasında 
öğretim  kadrosu bulunacaktır. B ir derslikte 30 - 35 öğren
ci olm ası öngörülm üştür. Bu sayı, darda kalındığında 
40’a kadar çıkarılabilir. Ama b ir derslikteki öğrenci sa
yısın ın  25'ten az olması israfa, 40’tan  fazla olması da eği
tim i zarara  uğratır. Temel eğitim de derslik tek eğitim  
yeri değildir. D erslikten başka daha önem li olan işlikler, 
labo ra tuar, uygulam a bahçesi, okul kitaplığı, çevreyi t a 
nıtacak  çevresel ü rün  ve benzerlerin in  bulunduğu çevre 
odası ve küçük küme ve bireysel çalışm alar için  odalar 
da gereklidir. Üçüncü devre derslik lerin in  de sın ıfa gö
re değil eğitim  a lan larına  göre düzenlenm esi gerekm ek
tedir.

Temel eğitim  okulunu enuygun (optim um ) büyük
lükte  kurm ak ve yaygınlaştırm ak Millî Eğitim  Sistem i 
için tem el politika olm alıdır. Ne varki o rtadan  kald ırıla 
m ayacak n ite lik te  ağır koşulların  olduğu durum larda te 
mel eğitim  okulunun en az (m inum um ) büyüklükte ve 
enfazla (m aksim um ) büyüklükte örgütlenm e biçim leri
ne de gereklilik olacaktır. Ama b un ların  sayısını elver
diğince az sayıda tu tm ak  eğitim in niteliği ve kaynakla
rın  boşuna harcanm am ası, başka b ir deyişle, tem el eği
tim in  etkililiği yönünden gereklidir.

Enaz büyüklükte tem el eğitim  okulunun 300 - 600 
arasında öğrencisi ve 9 sın ıfta  1 - 2  şubeden 9 -1 8  şubesi 
olm alıdır. Böyle küçük b ir okulun  6 -12 sın ıf öğretm eni, 
6 - 9 a lan  öğretm eni olabilir. Bu okula özel eğitim  öğret
m eni, rehber öğretm en, okulöncesi eğitim  öğretm eni ve
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benzerlerini verm ek eğitim in m aliyetin i çok yükseltm ek
tedir. Bu tü r  öğretm enlerin  verilm esi de kıt o lduğundan 
çoğu kez olanaksızlaşm aktadır. Enaz büyüklükteki oku
lun m aliyeti en yüksek olanıdır.

Enfazla büyüklükteki okulun 1500 - 1800 arasında 
öğrencisi, 9 sın ıfta  5 - 6 şubeden 45 - 54 arasında  şubesi 
olabilir. Büyük okulun öğretm en kadrosu da 70 - 90 do
lay larında olabilir. Okul büyüdükçe eğitim in m aliyeti 
düşm ekte fakat eğitim in niteliğ i de düşm ektedir.

Enaz büyüklükteki tem el eğitim  okulların ın  ancak 
çok küçük olan tem el eğitim  bölgelerinde, enfazla bü 
yüklükteki tem el eğitim  oku lların ın  da büyük ken tlerin  
merkez tem el eğitim  bölgelerinde kurulm ası olasıdır.

Temeî Eğitim Bölgesini Oluşturma

Temel eğitim  okulunun çevresi ile ilişk ilerin i dü 
zenlemek ve okulun çevresine hizm etin i sağlam ak için 
tem el eğitim  bölgelerini o luştu rm ak  zorunlu görülm ek
tedir. Diğer yandan tem el eğitim  bölgelerinin ku ru lm a
sı etkili bir eğitim  planlam ası ve bütçelem esi için  de ge
reklidir. Eğitim de bölgelerin kuru lm asın ın  tem el işlevi, 
tem el eğitim i dem okratik leştirirken  bölgelerin gelişm iş
lik göstergelerine göre okulun eğitim  o lanak ların ı ayar
lam aktır. Böylece tem el eğ itim in  gerektirdiği ortam , 
okulun çevre koşullarına göre düzenlenerek yu rtta şla ra  
eğitim de fırsa t eşitliği sağlanabilecektir.

Temel eğitim in dem okratikleştirilm esi şu üç koşu
lun  gerçekleştirilm esine bağlıdır.

1. Temel eğitim i gereksinen her yurttaşa  tem el eği
tim i aynı fiyatla  vermek. Başka b ir deyişle tem el eğiti
mi b ir yu rttaşa  ucuz başka b ir y u rtta şa  daha pahalı m al 
etmemek.
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2. Temel eğitim i gereksinen her yu rttaşa  tem el 
eğitim i aynı n itelik te sunm ak. Başka bir deyişle b ir te 
m el eğitim  okulunun eğitim  o rtam ın ı geliştirirken bir 
d iğerin inkin i düşürm emek.

3. Temel eğitim  açısından  çevre koşulları diğerle
rinden  geri ya da düşük olan  tem el eğitim  bölgelerinin 
ya bu geri olan koşulların ı giderm ek ya da geriliği o ra 
n ında  tem el eğitim  okulunun o rtam ın ı yükseltmek. Baş
ka b ir deyişle her eğitim  bölgesini aynı düzeyde kalk ın 
dırm ak ya da geri bölgelere daha fazla yardım  yapmak.

B ir tem el eğitim  bölgesinin büyüklüğü, enuygun bü
yüklükteki b ir temel eğitim  okulunun alacağı öğrenci 
sayısını verebilecek nüfus çevresidir. Türkiyede tem el 
eğitim  çağındaki çocukların genel nüfusa oran ı yüzde 
yirm idir. B ir tem el eğitim  okulunda gündüz çocukların, 
akşam  yetişkinlerin  eğitim  göreceği düşünüldüğünde n ü 
fus çevresinin yalnız çocuklara göre hesaplanm ası ge
rekecektir. Bu durum da enuygun büyüklükteki b ir tem el 
eğitim  okulunun 900 - 1200 arasındak i öğrencisini sağla
yabileceği nüfus 4500 - 6000 arasındadır. O kulun her şu
besindeki öğrencinin enaz 25 ve enfazla 40 olacağı dü 
şünüldüğünde bu nüfus da enaz 3500 ve enfazla 7500 olur. 
Böylece, ken tte  ve k ırda 3500 - 7500 arasında  nüfusu  olan 
bir yerleşm e birim i tem el eğitim  okulu için b ir bölge 
o larak  örgütlenebilecektir.

T ürk iyenin  yerleşim  b irim lerin in  çoğu büyük köy, 
kasaba ve küçük ilçeler o larak ancak 3500 - 7500 dolayla
rında  nüfusa  sah ip tir. 7500’den daha  fazla nüfusu  olan 
büyük kentler kendi içinde yine yeteri sayıda tem el eği
tin : bölgelerine ayrılabilir. Büyük kentlerde tem el eği
tim  bölgeleri o luştu ru lu rken  nüfusla  birlik te m ahallen in  
gelişm işlik düzeyi ve başka du rum ları da gözönünde tu 
tu lm alıd ır.
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Asıl sorun nüfusu  az o lan  köylerde tem el eğitim  
böigelerini o luştu rm aktır. Bu bölgeler o luştu ru lm adan  
tem el eğitim i kırsal a landa yaym ak olanaksızdır. Çünkü, 
her köye bir tem el eğitim  okulu açm aya T ürkiyenin  hiç 
b ir zam an gücü yetm eyecektir, ü s te lik  tem el eğitim in 
dem okratikleştirilm esi de gerçekleşem eyecektir.

K ırsal yörelerde tem el eğitim  bölgesini o luşturm ak 
için koşulları elverişli o lan  köyleri küm elendirm ek ge
rekecektir. Köyleri küm elendirm enin  ve bu küm enin  en 
elverişli m erkezini sap tam anın  ölçütleri o larak  şun lar 
önerilebilir :

1. Doğal engeller. Bölgeyi o luştu racak  köy, oba, 
kom gibi yerleşim  a lan la rın ın  a rasında  ulaşım ı engelle
yecek dağ, akarsu  ve benzeri doğal engeller o lm am alı
dır.

2. iklim . Bölgenin iklim i kış ay larında  ulaşım ı ke
secek derecede sert olm am alıdır.

3. Ulaşım. Bölgeyi o luşturacak  yerleşim  a lan ları 
arasında yol durum u elverişli o lm alıdır. Yaya, hayvanla, 
m otorlu  a raç larla  ve diğer a raç la rla  yapılacak yolculuk, 
tüm ünde de otuz dakikadan fazla o lm am alıdır.

4. Ekonom ik bağlar. Bölgeyi o luşturacak  yerleşim  
alan ları arasında alış - veriş, pazar, e lsana tla rı ve ben
zeri a lan larda  bağ ların  olm ası bölge b irliğ in i güçlendi
rici etm enlerdir.

5. Toplum sal bağlar. Bölgeyi o luşturacak  yerleşim  
a lan ları arasında düşm anlık, kan  davaları, arazi ve su 
kavgaları ve benzeri du rum lar o lm am alıdır. B unun  ak
sine yerleşim  a lan ları arasında  akrabalık  bağ ların ın  o l
m ası; panayır, düğün, ibadet ve benzeri du ru m lar için 
köylülerin b iraraya gelmesi bölge oluşturm ayı güçlendi
rici etm enlerdir.
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6. N m us devinimi. Köyden kente  göçler nedeniyle 
yerleşim  a lan ların ın  boşalm ası olm am alıdır. Böyle bir 
durum  olduğunda bölgelerin o luşturu lm asında dikkate 
alınm alıd ır. Göçü durdurucu  ya da bölgenin m erkez kö
yüne yönlendirici önlem ler a lınm alıd ır.

7. K alkınm a gücü. Bölgenin o luşturulm asıyla ka l
kınm a gücünün artm ası olasılığı bölge kurm ayı güç
lendirici bir etm endir, özellik le  kooperatif, köy b irlik 
leri ve benzerlerini kurm a olasılık ları önem li e tm enler
dir.

8. Gönüllülük. Yerleşim  alan larındak i ha lk ın  bir- 
a raya  gelerek b ir bölge o luşturm aya karşı gönüllü olm a
ları en önemli etm endir.

Bu ölçütlerin  b ir puan ölçeği ile değerlendirilm esi 
olanaklıdır. B ir bölgeyi o luşturacak  her yerleşim  a lan ı
nı puanlayarak  hem  bu bölgeye g irip  giremeyeceği hem  
de m erkez köy olup olam ayacağı bulunm aya çalışılır. 
O luşturulacak bölgenin en uygun büyüklükteki tem el 
eğitim  okulunun kuru lm asına elverecek büyüklükte ol
m asına özen gösterilm elidir.

Y ukarıdaki birinci, ikinci ve üçüncü ö lçü tlerin  elve
rişli olm am ası fakat d iğerlerin in  elverişli olm ası du ru 
m unda yine köyler küm eleştirilerek tem el eğitim  böl
gesi o luşturulabilir. Ancak bu durum da merkez köye ku 
ru lacak  tem el eğitim  okulunun yatılı olması zorunludur. 
Y atılı bölge okulu açm ak bölgedeki okulsuz köylerin her 
b irine tek  tek okul yapm aktan daha  ucuza gelm ektedir.

Temel Eğitim Bölgesinin Yönetimi

Tem el eğitim  bölgesi o luştu ru lduk tan  sonra, bölgeye 
giren yerleşim a lan larındak i okullar, merkez köyde ku 
rulacak dokuz yıllık teme] eğitim  oku lunun b irer a lt sı
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n ıfla rı olarak bu okula bağlanm alıd ır. Eski okullar, m er
kez köye bağlı olarak, tem el eğitim  birinci devrenin 
(üçüncü sın ıfın) ya da ikinci devrenin (altıncı sınıfın) 
sonuna kadar eğitim  yapabilirler. Bu okulların  yöneti
mi b irer m üdür yardım cısına verilebilir. Böylece eskiden 
açılm ış okulların  kapanm ası sözkonusu olm adığı gibi 
böyle b ir yönetim in şu ya ra rla rı da o lacaktır :

1. Y önetim in b ir elden yapılm ası öğretm enleri b ir
leştirm eye ve küçük köylerde yalnız başlarına kalm a
m alarına  yardım  eder.

2. Eğitim  araç la rın ın , gereçlerinin, sürdürm e ve 
yürütm e g iderlerin in  o rtak laşa  kullanılm asıyla güçbir- 
liği sağlanacak ve boşuna harcam a azalacaktır.

3. Merkez köyde ku ru lan  tem el eğitim  okulunun 
a lan  öğretm enlerin in  kendi oku lların ın  b irer a lt b iri
mi olan diğer yerleşim  a lan larındak i okullara yardım  
etmesi sağlanacaktır.

4. Bölgenin öğretm enleri kim i kez merkez köyde 
kimi kez de diğer yerleşim  yerlerindeki okullarda topla
narak  sorun ların ı b irlik te  çözme olanağı bulacak ve iş
başında eğitim  yapabileceklerdir.

5. Eğitim  planlam ası kolaylaşabilecek daha ger
çekçi olabilecektir.

6. Merkez köydeki tem el eğitim  okulunun özel eği
tim , halk  eğitim i, rehberlik , ta rım , teknik ve benzeri öğ
retm enleri dönerli olarak bölgenin diğer yerleşim  a lan 
larındaki okullara da hizm et götürebileceklerdir.

7. Okul ve öğretm enlerin  özdenetim  ve özdeğerlen- 
dirm eleri güçlenecektir.
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8. Temel eğitim  oku lunun çevresine açılm ası, h iz
m et etmesi ve çevresiyle bütünleşm esi daha etkili ola
bilecektir.

9. öğ renc ile rin  daha güçlü eğitim  o lanak larına  ka
vuşması sağlanabilecektir.

10. Diğer yerleşim  a lan larındak i halk ın  giderek 
m erkez köye göçeceği ve kentleşm e olgusunun büyük 
ken tlere  sorun yara tm adan  bu merkez köyler çevresinde 
oluşacağı varsayılabilir.

Merkez köyde diğer kam u h izm etlerin in  yoğunlaştı
rılm ası yukarıda sayılan faydaları daha  da a rtıracak tır. 
E ğitim in dem okratikleştirilm esi için devletin enazından 
m erkez köylere kadar n itelik li b ir tem el eğitim i u laş tır
m ası zorunlu görülm elidir. Üstelik bu halk eğitim i aç ı
sından  da bir zorunlu luktur. Çünkü tem el eğitim  bölge
sindeki eğitim  o lanakları tem el eğitim  görm em iş yetiş
k in lere açık olduğundan, bu o lanak lar yalnız tem el eği
tim  için değil başka kurslar için de kullanılabilecektir.

1971 - 75 y ılları arasında  Devlet P lan lam a T eşkilatı
n ın  öncülüğünde Milli Eğitim , Tarım , İçişleri, Köyişleri 
ile Sağlık ve Sosyal Y ardım  B akan lık ların ın  katıldığı 
m erkez köyleri saptam a çalışm aları Türkiye’de 4500 do
lay larında  merkez köyün olabileceğini gösterm iştir. B u
n u n  anlam ı 45.000 köy ilkokulu yerine 4.500 dolayında 
tem el eğitim  bölgesi ve tem el eğitim  okulu oluşabilecek 
dem ektir.

Eğitim Bölgesini Oluşturma

B undan önceki bölüm lerde açıklandığı gibi, tem el 
eğitim  bölgesinin anlam ı, enuygun büyüklükte b ir temel 
eğitim  okulunu kurm ak için ken tlerin  bölünerek ve kü
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çük köylerin b irleştirilerek  3500- 7500 arasında nüfusu 
olan yerleşim  b irim leri o luştu rm aktır.

Bu bölümde oluşturu lm ası önerilen  eğitim  bölgesi 
ise tem el eğitim  ile o rtaöğretim  okulların ı kapsayan ve 
eğitim in daha etkili o larak  dem okratikleştirilm esi için 
b ir ilçenin m erkezini ve köylerini içeren daha geniş bir 
bölgedir.

1975 yılında yapılan  b ir a raş tırm aya  göre öğretm en
ler ve eğitim  yönetm enlerin in  büyük bir çoğunluğu ilçe
n in  daha güçlü b ir eğitim  yönetim ine kavuşm asını iste
m ektedirler. B una göre ilçe düzeyinde eğitim  p lan lam a
sın ın  ve bütçelem esinin; eğitim  p rogram ların ın  yöreye 
uyarlanm asın ın ; rehberlik  ve tüm  öğrenci işlerin in ; ye
rel eğitim  a raştırm aların ın ; öğretm enlerin  özlük işleri
n in; öğretm enlere kılavuzluğun; denetim  ve teftiş  işleri
n in ; ve buna benzer yönetim  işlerin in  ilçe eğitim  yöne
tim ince üstlenilm esini zorunlu  bulm aktadırlar. (Başa
ran , 1975).

Bakanlığın ve il eğitim  yönetim in in  yetki ve görev
lerinden bir kesim inin ilçe eğitim  yönetim ine göçeril- 
mesiyle güçlendirilecek olan  eğitim  bölgesi yüksek öğre
tim in  dışında ortaöğretim , tem el eğitim , okulöncesi eği
tim , özel eğitim , halk  eğitim i gibi tüm  eğitim  işlerini yö
netecek biçimde örgütlenm elid ir. Bu örgütte  eğitim  yö
netm enlerin in  yanısıra  p lan lam a, program  geliştirm e, 
özel eğitim , rehberlik , a ra ş tırm a  ve halk  eğitim i uzm an
ları da çalıştırılabilm elidir. Türkiye bu elem anları ve
recek Yüksek ö ğ re tim  o lanak larına  sahiptir.

B ir ilçeyi kapsayacak biçim de ve ilçe düzeyinde ku
rulacak olan eğitim  bölgeleri kendi içinde ortaöğretim  
bölgelerine de ayrılabilir. Böylece, 1) ilçe eğitim  yönet
m enin in  kılavuzluğunda hem  tem el eğitim  bölgeleri a ra 
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sında hem  de tem el eğitim  bölgeleri ile ortaöğretim  böl
geleri arasında işbirliği ve eşgüdüm  sağlanabilir; 2) il
çenin  eğitim  sorun larına  b irlik te  çözümler aranab ilir; 
3) öğrencilerin  tan ınm ası ve yönlendirilm esi daha  kolay
laşır; ve 4) bir tem el eğitim  okulunu b itiren  öğrencinin 
hang i bölgenin ortaöğretim  okuluna gideceği önceden 
plan lanm ış olur.

O rtaöğretim  bölgelerinin o luşturulm ası Türkiyedeki 
ortaöğretim de okul tü rle ri karm aşasına da b ir son vere
bilecek böylece öğrencilerin  eğitim de fırsat eşitliğini ze
deleyen bu durum un o rtadan  kald ırılm asına yardım  ede
cektir. Çünkü, ortaöğretim  bölgesinin oluşturulm asıyla, 
bu bölgede çok am açlı bir o rtaöğretim  okulunun k u ru l
m ası yeterli olacaktır.

Eğitim Haritasının Hazırlanması

B urada ku llan ılan  eğitim  h aritas ı deyim inin an la 
mı, eğitim in dem okratikleştirilm esi için tem el eğitim  
bölgelerinin eğitim  bölgesi (ilçe) düzeyinde yapılacak 
p lan lam asına asıl olacak verilerin  ve önceliklerin, belli 
b ir zam an dilim i içinde, bölgelere göre tek tek  gösteril
m esidir. Eğitim  haritası b ir bakım a, her tem el eğitim  
bölgesinin eğitim  p lan ın ın  eğitim  bölgesi düzeyinde, her 
eğitim  bölgesinin eğitim  p lan ın ın  da Türkiye düzeyinde 
bir a rada  an lam lı biçim de sergilenm esidir.

Böyle bir eğitim  h arita s ın ın  yapılabilm esi için her 
tem el eğitim  bölgesinin varo lan  kaynak ların ın  ve ola
n ak la rın ın  saptanm ası, olması gereken eğitim  gereksin
m elerin in  belirlenm esi ve b un ların  ölçütlerle değerlen
dirilerek  gösterilm esi gerekir. Eğitim  h a rita la rı yerel dü
zeyde ve yerinde yapılan  a ra ş tırm a la ra  dayandırılm alı- 
dır. Bu nedenle eğitim  h aritas ın a  tem el olacak veriler 
tem el eğitim  bölgesindeki eğitim  yönetm eni ve öğret
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m enlerince toplanm alıd ır. Birliği sağlam ak ve öğretm en
leri bu konuda yetiştirm ek için  b ir kılavuz kitap  hazır- 
lanm alıd ır.

önceden  belirlenen ölçütlere göre top lanan  veriler 
değerlendirilerek ilçenin (eğitim  bölgesinin) eğitim  p la
nı daha sonra da illerin  ve T ürk iyen in  eğitim  planı o r ta 
ya çıkmış olacaktır. K uşkusuz eğitim  h aritas ın ı yapm ak 
güç b ir iştir am a olanaksız değildir.

TEMEL EĞ İTİM İ YAYMA POLİTİKASI

1980 yılına kadar T ürkiye’n in  eğitim i özellikle de 
ilköğretim i yaym a politikası siyasal ik tidarlarca  sürekli 
değişim lere uğ ratılm ıştır. Eğitim i yaym a politikasındaki 
bu değişkenlik eğitim  sistem ini de karm aşık laştırm ıştır. 
Temel eğitim i yaym a po litikasın ın  durulm ası ve e tk ilili
ğe kavuşması için en azından  T ürk  eğitim  sistem i üze
rinde yapılan eğitim  a ra ş tırm a la rın ın  bu lgu larından  ya
rarlanm ak  gerekir. A raştırm a bu lgu ların ın  ışığı a ltında  
ve tem el eğitim in dem okratik leştirilm esi için  yukarıda 
sunu lan  ilkelere dayalı o larak  tem el eğitim in yayılm ası 
için şu ilkelerin izlenmesi önerileb ilir :

1. K alkınm a bölgeleri arasında, tem el eğitim in ya
yılm asına öncelik G üneydoğu A nadolu’dan başlayarak 
M arm ara Bölgesine doğru verilm elidir.

2. Bölge içinde öncelik, Devlet P lan lam a T eşk ila tı
n ın  yaptığı kalkınm ışlık  göstergesine göre verilm eli ve 
iller bölge içinde sıraya konm alı.

3. il düzeyinde öncelik sırası en geri kalm ış eğitim  
bölgesinden (ilçeden) başlanarak  verilm elidir.

4. Eğitim  bölgesi içindeki öncelik sırası ise en geri 
kalm ış tem el eğitim  bölgesinden başlanarak  verilm eli
dir.
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5. Temel eğitim e öğretm en yetiştirm e ve ilkokul öğ
retm en lerin in  yüksek öğrenim i siyasal etkilerle bozul
m ayacak b ir p lana bağlanm alıdır.

6. Temel eğitim e yasaların  gösterdiği oranda öde
neğin ayrılm ası m utlaka sağlanm alıd ır.

7. Temel eğitim  parasız verilm elidir. B unun için 
tem el eğitim  için gereken bina, tesis, araç, gereç öğrenci 
ders k itap ları ve öğrencilerin  tüketeceği gereçler devlet
çe parasız olarak sunulm alıdır.

8. Türkiyenin  eğitim  h a rita s ın ın  yapılm ası için 
üniversite lerin  yardım ı istenm eli ve a raştırm alara  da
yalı bir eğitim  haritası yapm ak için  çalışm alara hem en 
başlanm alıdır.
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GENEL TARTIŞMA

BAŞKAN (Dr. Selami SARGUT) : Sayın B aşaran 'a  
tebliğinden dolayı teşekkür ederiz. Şimdi ta rtışm a  bölü
m üne geçiyoruz ve bölüm de de soru sorm ak ve katkıda 
bulunm ak isteyen değerli konuklarım ıza söz vereceğim. 
Buyurun.

PROF. DR. SÜLEYMAN ÇETİN Ö Z O Ğ L U  — ö n ce  
teşekkürlerim i sunm ak isterim . Kuşkusuz, tebliğlerin  
özellikleri bu, çok kısa veya belirli b ir sürede belirli gö
rüşleri ortaya koym a zorluğu, so ru lar yaratıyor, açık la
m aları gerekli kılıyor.

Belirledikleri m odelin m evcut uygulam alarla  ta r t ı 
şılm asından önce, am aç konusunda ortaya koyduğu ba
zı kavram ların  çok derin ine tartışılm ası gerektiği k an ı
sındayım . K ullandık ları b ir kavram ı, ben kendi açım 
dan tartışılm ası gereken b ir kavram  bulm aktayım .

Bu kavram  şudur : Y eterlilik  kavram ı.

Eğitim in tan ım ında  ku lland ık ları terim  ve kavram 
larda hem fikirim , ancak «yeterlilik» kavram ında hem fi- 
kif değilim. Şöyle ki, ne için  yeterli sorusuna cevap a ra 
m ak gerekiyor. B ilindiği gibi, b ireyleri yeterli kıldığım ız 
zam an, bireyler o yeterlilik lerine dayalı olarak sta tik  bir 
yaşam a kolaylıkla girebilm ektedirler. Psikolojin in  bize 
vurgulam aya çalıştığı tem el hususlardan  b ir tanesi, b i
reyin yaşam ındaki özelliğidir. Yoksa, yeterlilik  gibi s ta 
tik  olm ayı gerekli kılabilecek b ir kavram ı herhalde Te
m el Eğitim  m odelini ta rtış ırk en  daha  açık seçik ta r tış 
m ak ve belki de bu kavram ın yerine, «davranış» benim - 
senmiyorsa, yeni b ir kavram ı düşünm ekte yarar var. Ye
terli... Niçin yeterli? Amacı yapana göre yeterlilik ler çok 
kolay olarak belirlenebilir.
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K onuşm am ın ilkinde seferberlik ten  söz e ttim , ilk  
seferberlikte okum a - yazma yeterli idi. İkincisinde ilk
öğretim  yeterli idi. 1980’lerde tem el öğretim  yeterlid ir 
der isek, biz daha  birçok seferberlik  yapm a durum unda 
kalırız. Y eterlilik, eğitim de kolaylıkla bir nokta olabilir. 
M evcut bilgileri ak tard ığ ı zam an, yeterliliği sağlam ış ka
bul edebiliriz. O yönden bu kavram la ilgili, m odelin te 
meli olan bu kavram la ilgili bana göre ta rtışm ala rın  ya
pılm ası çok önem lidir. Diğer ilkeler, süreçler, p rogram 
lar, bun lar tem eldeki am açta  «yeterlilik» sözcüğüne gö
re biçim  alacaktır, bu bakım dan «yeterlilik» am açtaki 
kavram  açısından önem taşım aktadır.

K onu ile ilgili, uzm anı olm adığım  için ay rın tılı b il
giler veremeyeceğim. Y alnız yeterlilik  kavram ı yerine, 
acaba bireye psikologların geliştirdiği ve vurguladığı 
«kendini gerçekleştirm eye ulaşabilm e» biçim inde bir 
kavram ı ortaya koyarak tem el eğitim i am açlayıp, süreç 
ve diğer ilkelerle uygulam aya koyabilir miyiz? Bu nok
ta la rı yeterlilik  kavram ının  am aç oluşunu sayın bildiri 
sahibiyle paylaşm adığım  için dile getirm ek istedim . H er
hangi b ir öneriden çok am acım , bu modeldeki am acın, 
bu noktada ta rtış ılm asın ın  önem ini belirtm ektir. 1980’- 
lerde başlatılm asın ı arzu ettiğ im  Temel Eğitim  seferber
liğinde artık  «bunlar» yeterlidir, bundan  sonra yeni bir 
amaç, yeni «yeterlilikler» o luşturalım  dememek için, bu 
noktaya değinm ek istedim.

Saygılar sunarım , teşekkür ederim .

BAŞKAN — B uyurunuz Sayın Başaran.

KONUŞMACI (DOÇ. DR. İBRAHİM ETHEM  BAŞA
RAN) — îlk in , sıkıştırılm ış b ild iri için özür dilerim  siz
den.
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Sayın özoğ lu’na  katılıyorum , yeterlik  s ta tik tir. Ye
terlik ten  kastım ız şudur, bu bildiride eğer b ir insan  h e r
hangi bir davranış için bilgiyi alır, gereken beceriyi de 
edinirse, yeterli olur. Başka b ir deyişle, gereken bilgi ve 
gereken beceri kazanıld ığında o davranışı yapm aya kişi 
yeterli hale getirir. Ama davranış gözükmez. Ne zam an 
gözükür davranış? Bu davran ışın  çıkm ası gereken ortam  
hazırlandığ ında kişi bu davranışı yaratacak  durum la 
karşı karşıya geldiğinde ve k işin in  de tu tum u  elverdiğin
de, güdülenm e başlar, ancak  kişi güdülendiğinde de dav
ran ışa  doğru yönelir.

Bizim şim diki okullarda verdiğim iz nedir? B ir defa, 
çocuğun gelecek yaşam ında hang i du rum larla  karşı k a r
şıya geldiğimiz durum u, daha  önce bizim öğretm enleri
m izin bilemediği gibi. O halde bizde, çocuklarım ızın ge
lecek yaşam ında nelerle karşı karşıya geleceğini bilem i
yoruz. O nun için bilgi ve beceri bizim  yaşam ım ızda öğ
rendiğim iz kim i bilgilerle ilgili du rum ların  çıkm adığı 
gibi. Ama, biz b ir varsayım dan hareket ediyoruz. Diyo
ruz ki, çocuğun gelecek yaşam ında karşılaştığı durum a 
tepkide bulunabilm esi için, davranış yapabilm esi için şu 
bilgiyi, şu beceriyi ve şu tu tu m u  kazandıralım  diyoruz. 
B unlar çocukta agizli o larak  kalacak dem ektir. Ne za
m an  çocuk, gelecekteki yaşam ında uygun bir durum la 
karşılaşırsa, bu tepkiyi yapar diyoruz; am a yapm ayabilir 
de, yapm ıyor da çoğu kez. Çünkü o zam ana kadar baş
ka etk iler de işin içine giriyor, çocuk başka tü rlü  bilgi
ler, başka tü rlü  beceriler de öğrenm iş oluyor, ya da tu 
tum u terslenm iş oluyor. D avranış için  bilgi ve beceri ku l
lanm ak ancak tu tum  elverdiğinde olur. Eğer birey, h e r
hangi bir konuda bilgili, becerili am a gerekli tu tu m a  
sahip değilse davranış oluşm uyor. Ama biz şimdi ne ya
pıyoruz? Biz yalnızca bilgi veriyoruz.
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Yeterlik deyimi yerine başka deyim kullanılabilir, 
bunun  üzerinde ısrarlı değilim, am a bu an lam ı verecek 
b ir deyim bulm ak gerekliliği var. Son lite ra tü r şöyle bir 
form ül ortaya çıkartm ıştır : Beceri X Bilgi =  Yeterlik. 
Y ani, b ir kişi bir a landa becerili ve bilgili o lursa yeter
li olm akta. Y eterlilik  s ta tik tir. H arekete geçmez. H are
kete geçmesi için bireyin durum la  karşılaşm ası, bu du
rum a karşı istenen tu tu m a  sahip olm ası ve güdülenm esi 
gerekir. Yani, durum  X tu tu m  =  güdülenm e. G üdülen
m e ile yeterlik etkileştiğinde de davranış oluşm aktadır. 
O halde yeterlik (çarpı) güdülem e olduğunda davranış 
o rtaya  çıkar.

Yetenek diyemedim buna, yetenek, istidat ve ben
zerleriyle karışıyor. D avranış diyemedim, çünkü b un la
r ın  sonucunda davranış oluşm am akta. O nun için  diyo
rum  ki, okul sın ırın ı bilebilm eli. Ben davranış vereceğim 
diye büyük b ir sava yeltenm eli. Bu çok büyük b ir sav
dır. Ancak okul, benim  sın ırım , belli yeterlikleri kazan
dırm ak için bilgiler, beceriler kazandırm ak ve bun lara  
yarayacak okul çevresindeki tu tu m ları kazandırm ak de
m elidir. Ama okul, büyük savlarla işin  içine girdiği için 
çoğu kez istediği davranışı görem ediğinde hem  kendi 
hem  de başkasının suçlam ası ile karşılaşıyor. Ama sınırı 
bellidir. Bu sayılan beş alanda, beceri ve bilgi kazandı
racak tır. Ve çevrenin elverdiği a landa da tu tum  kazan
d ıracaktır. Ancak tu tum  kazandırm ak, d iğerlerini ver
m ekten daha zordur.

Bu yeterlik a lan la rın ın  sın ırlılık  getireceğine gelin
ce. A nlatım  ve iletişim  yeterliği sınırsızdır, okum a - yaz
m a yeterliliği gibi değil, in sa n la r  daha  hangi an latım  
yollarını bulacaklar, bilemiyoruz. Tem el eğitim deki bu
nun  sın ırı nedir? Sağlıklı yaşam anın  sın ırı var mı bil
m iyorum . öğrenm e ve a raştırm a yeterliğ in in  sın ırın ın
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olduğunu da sanm ıyorum . Çocuklarım ızın öğrenm e ve 
a raştırm a yeterliğinin, kendi gelişim  düzeyleri içinde ge
liştirilm esi zorunludur. O ndan sonra, üretim  ve akılsal 
tüketim  yeteneğinin b ir sın ırı da yok. G iderek kaynak la
r ın  kıtlaştığ ı ülkem izde belki akılsal tüketim in  sın ırı d a 
ha da genişleyecektir. O nun için  bu yeterlilik  o lan ları 
değildir. Şimdiki yasalarda ve program lardaki soyut ve 
genel olan am aç lan  davranışa indirm ek, yeterliğe in d ir
m ek çok zordur. Böyle b ir am aç verm ekten özellikle ka
çındım. Ama bu kaçınm am ın sonucunda da dar b ir a la n 
da kaldığım  kanısında değilim. En azından yeterlik  dü 
zeyine indirgenebilecek b ir som ut am aç dizisi vermeye 
çalıştım .

Teşekkür Ederim .

BAŞKAN — B uyurun efendim  Sayın Akçakayalıoğ-
lu.

CİHAT AKÇAKAYALIOĞLU — Sayın başkan- 
larım ızı ve siz değerli üyeleri saygı ile selam larım .

Sayın B aşaran ’ı büyük b ir zevk ve m utlu lukla d in le
dik. K endilerin in  b ü tün  görüşlerine katılm ak, bu işi a n 
lam ış olmuş kim seler için  b ir gerçektir. Y alnız b ir iki 
noktaya değinm ek istiyorum .

B urada yapılan  b ü tün  konuşm alarda ağ ızlardan  çı
kan her kelime ve h e r cüm le b ir ta rtışm a  konusu olabi
lir, çünkü çıkm ıştır ağızdan ve toplum a yansım ıştır. 
Şimdi, başından itibaren  Sayın başkanlarım ızın  ku llan 
dığı bir kelimeye değinm ek is tiy o ru m : Biz, özellikle 
geçtiğim iz dönem in ve dönem lerin  sonucunda büyük bir 
bunalım ın  içine girm işizdir. B unun  baş nedeni, Devletin 
kurucusu A ta tü rk’ün  felsefesini kabullenm ekten kaçın 
m ak devrimi ile ilkelerini uygulam akta büyük taviz ver
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m ektir. O halde eğitim in he r kurum unda, her b irim inde 
ve her toplum unda, bu tem el eğitim  de olur, zorunlu eği
tim  olur, yüksekeğitim  olur, b ir felsefe ortaya koymak 
gerekir. O halde bizim bugün tartıştığ ım ız tem el eğitim  
dahil eğitim  felsefem izin A tatürkçü  b ir felsefe olması 
bir zorunluluktur. B unu başka tü rlü  düşünm eye olanak 
yoktur.

Şimdi ben, tem el eğitim den, kendi anlayışım a ve 
m uhakkak ki çok değerli bilim  adam ı ve eğitim ci olan 
Sayın B aşaran’ın ifadesine göre şöyle b ir yorum  yapm ak 
istiyorum  : Temel eğitim , bireye ve toplum a, kendisi için, 
m illeti için ve insanlık  için nasıl yaşayacağını, neden ve 
niçin yaşayacağını öğreten b ir eğitim  olm alıdır. Bana gö
re tem el eğitim , bireyin, toplum un, m ille tin  ve devletin 
tem elidir.

Şimdi, Sayın B aşaran ’ın da m üsaadeleriyle şunu arz 
edeyim : K avram lar ve terim ler, fik irlerin , b ilim in a n a h 
tarıd ır, o an a h ta rla  açarsınız, tan ım lam alar da onun 
an ah ta rla rıd ır. Temel eğitim de am aç, bireyde davranış 
yaratm ak m ıdır yalnız? Bireyde düşünce yara tm ak  da 
vardır. Eğer siz bireyde yalnız davranışa yönelik b ir te 
mel eğitim  yapar da düşünce a lan ın ı eksik tu tarsan ız, 
düşünceler, tü rlü  a lan lara  kayar. O halde davranışları 
yaratacak, düşünceyi de tem el eğitim i içerisine alm ak 
gerekir. Bu çok önem lidir.

Temel eğitim in, toplum u da b ir eğitim e tab i tu tm a 
sı gerekir. Toplum , bireyden oluşur, birey toplum a yas
lanır. O halde bu ikisini b ir a rada  düşünm ek gerekir.

BAŞKAN — Teşekkür ederim .

KONUŞMACI (DOÇ. DR. İBRAHİM ETHEM  BA
ŞARAN) — Sayın Akçakayalıoğlu’na  çok teşekkür ede
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rim , bütünled iler benim  bildirim i. B ir yerde hem  zam a
nım ızın dar olması, hem de özellikle b ild irin in  T ürk  eği
lim  felsefesi olm am ası nedeniyle bun lara  değinem ezdim.

A tatürkçü olm ak sözde olm uyor efendim . Yani, A ta
türkçüyüz diyenlerin bazıların ın , A tatürkçü  o lm adık ları
nı görüyoruz; bunu bir araç  o larak  kullan ıyorlar.

Eğer bu top lan tı bilimsel ise, bu top lan tıda b ilim 
sel veriler dile getiriliyorsa, A tatürkçülük  var dem ektir. 
A tatürkçü  olmak, en hakiki yol göstericin in  bilim  o ldu
ğunu kabul etm ek. O halde bilim selse bu top lan tı, A ta
tü rkçü lük  hem en başlam ış dem ektir. Benim  bild irim  ne 
o randa bilimselse, ben o o randa  A ta tü rk ’çüyüm. Eğer, 
b ild irin in  bilimselliği üzerinde tartışm ak  isteniyor ise 
tartışa lım .

A tatürkçü felsefe, eğitim in p rogram ın ın  içeriğinde 
yer alır, içeriğinde görünecektir. B urada içerik yoktur. 
A nlatım  ve iletişim  yeterliğ in i içeren konuların  içinde, 
A tatü rkçü lük ten  ve ilkelerinden, devrim lerinden, söz 
edebiliriz. Y ahut herhang i b ir siyasal p a rtin in  kendi yo
lundaki vereceği konu lara  da uygundur. B urada siyasal 
yön yoktur. A m açların içeriği değişik konularla  program - 
landırılab ilir. Ama an la tım  ve iletişim  yeterliği, y ahu t 
öğrenm e ve a raştırm a  yeterliği, y ahu t benzeri yeterlik 
ler yine kazandırılm ış olabilir. O halde benim  savım, ve
rilen  am açların  evrensel ve bilim sel olduğudur. B urada
ki am açlar, herhang i b ir siyasal yönde işlensin diye koy
m adım , am a bu yeterlik ler rah a tlık la  istenen konularla  
içeriklendirilebilir. O da eğitim  program ın ın  konusudur. 
A tatürk  devrim leri de kuşkusuz böyle bir tem el eğitim in 
içinde içerik o larak  yer alm alıd ır. O’na  gönülden bağlı
lığımızı başlangıçta söyledik, çünkü saptırılm ış b ir eği
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tim in  tek rar ray ına o tu rtu lm ası gerekiyor dem iştik. O 
sap tırm an ın  anlam ı burada A tatürkçülük ilkelerinden, 
d evrim lerinden saptırılm ış b ir eğitim di.

Teşekkür ederim  efendim.
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Temel Eğitim  
Politikamız Ne 

Olm alıdır ?
(Yöntem, Model ve Strateji Açısından)

HÜSNÜ CİLA





TEMEL EĞİTİM

Temel eğitim , her vatandaşın  sahip olması istenen 
asgari ve o rtak  bilgi, beceri ve davranışları ona kazan
dırm ak am acı ile örgün eğitim  sistem i içinde verilen 
eğitim dir.

Temel eğitim in başlıca özellikleri şun la rd ır :

1. Belli b ir yaş grubundaki çocuklar için zorunlu
dur.

2. Devletin okullarında parasız olarak sunulur.

3. öğ renc i kabulünde ,belli b ir yaşa girm iş o lm a
n ın  dışında, ön koşul koymaz.

4. öğrenciy i bir konuda uzm anlaştırm ağa çalışmaz.

5. öğrenciye, üst öğrenim e gittiğ inde işine yaraya
cak bilgi, beceri ve davran ışlardan  çok, günlük 
yaşam da işine yarayacak bilgi, beceri ve davra
n ışları kazandırm ağa çalışır.

Türkiye'de 1973 yılına kadar tem el eğitim  ilkokulda 
verilm iştir. Bu nedenle, ilköğretim  7 -1 4  yaşlarındaki 
çocuklar için zorunlu  kabul edilm iş ve devlet oku lların 
da parasız o larak  sunulm uştur. İlkokula girm ek için, 7 
yaşına basm ış o lm anın  dışında, herhang i b ir ön koşul 
konm am ıştır.

1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim  
Temel K anunu , T ü rk  vatandaşları için  5 yıllık tem el eği
tim i yeterli bulm am ış ve bu süreyi 8 yıla çıkarm ıştır.
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Bunu yaparken ilkokulun süresini uzatm ak yerine, o r ta 
okulu, o rtaöğretim  bütün lüğünden  alıp  tem el eğitim  
bütünlüğü içine koymayı uygun görm üştür. Böylece, da
ha  önceleri ilköğretim , o rtaöğretim  (ortaokul - lise) ve 
yüksek öğretim  şeklinde sistem leştirilen  eğitimimiz, şim 
di okul öncesi, tem el eğitim  (ilkokul - o rtaoku l), o rtaöğ
retim  ve yükseköğretim  şeklinde sistem leştirilm iştir.

O rtaokulun tem el eğitim  bü tün lüğü  içine konm ası
n ın  şu yararla rı o la c a k tır :

1. O rtaokul belli koşulları taşıyan  çocukları bir üst 
öğrenim e hazırlam akla  görevli idi. P rogram ı ve yönet
meliği bu am aca hizm et edecek şekilde düzenlenm işti, 
öğrenciye kazandırm ağa çalıştığı bilgi, beceri ye dav
ran ış la rın  çocuğun günlük yaşam ında işe yarayıp ya ra 
mayacağı ile ilgilenmezdi. Temel eğitim in ikinci kadem e
si haline gelen o rtaokulun  am acı b ir üst öğrenim de işe 
yarayacak bilgi, beceri ve davran ışları kazandırm ak ya
n ında  ve öncelikle çocuğu günlük yaşam a hazırlayan  bil
gi, beceri ve davran ışları kazandırm ak olacaktır.

2. T ürk  va tandaşın ın  asgari öğrenim  düzeyi üç yıl 
daha yükselerek sekiz yıla çıkm ış olacaktır. B ir ülkenin 
vatandaşların ın  eğitim  düzeyi ile o ülkenin ekonomik 
kalkınm ası arasındaki olum lu ilişkiyi gözönünde tu ttu 
ğum uzda üç yıllık fazla eğ itim in  önemi kendiliğinden 
ortaya çıkar.

3. Son yıllarda, ortaokul için  halk ta  büyük b ir is
tem  ortaya çıkm ıştır. K entlerde ilkokulu b itiren  her ço
cuk ortaokula gitm ek istem ekte, köylüler ise kendi köy
lerinde de bir ortaokul açılm asını ısrarla  istem ekte idi
ler. Devlet ise bu isteği karşılam ak için o lanak ların ı zor
lam aya isteksiz b ir tu tum  içinde idi. Çok zorlandığında, 
kentlerde ilkokul b inala rında  ortaokul açarak, köylerde
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de elverişsiz b inalarda bir m üdür ve bir m ühürle  o r ta 
okullar açarak bu konudaki baskıyı hafifletm eğe çalış
m ıştır. Bu sağlıksız bir yaklaşım dır. Temel eğitim i sağ
lam ak devlet için b ir görev olduğuna göre tem el eğitim in 
ikinci kadem esini o luştu ran  ortaokulu  sağlam a işini de 
devlet ilkokulu sağlam ada izlediği yöntem leri uygulaya
rak  bir p lana bağlayacak ve tüm  o lanak ların ı seferber 
ederek kısa zam anda gerçekleştirecektir.

Tem el eğitim in 1739 sayılı yasa ile 8 yıla ç ıkarılm a
sı yeterli değildi. Y asanın bu hükm ünün  uygulam aya dö
nüştürü lm esi gerekm ekteydi. B unun  için de b irtak ım  
çalışm aların  yapılması, bazı k a ra rla r ın  verilmesi zorun
lu idi. B unların  başlıcaları şu n la rd ır :

A — Programın Hazırlanması :

Tem el eğitim in uygulam aya konm ası için yapılacak 
ilk iş, tem el eğitim  okulunda öğrencilere kazand ırıla
cak bilgi, beceri ve davran ışların  saptanm asıdır. Diğer 
b ir deyimle öğretim  program ın ın  hazırlanm asıd ır. Bu 
çalışm a yapıldı ve 8 yıllık tem el eğitim  okulunun prog
ram  taslağı hazırlandı. Bu taslak  program ın  getirdiği 
başlıca yenilikler şun la rd ır :

1) D aha önceleri, ilkokul ve ortaokul için ayrı ay
rı olm ak üzere iki program  vardı ve bu iki program  bi- 
rib irinden  tam am en kopuk idi. Yeni taslak  program  8 
yıllık eğitim i b ir bü tün  olarak ele alm aktadır.

2) O rtaokulun program ı, öğrenciyi b ir üst öğreni
m e hazırlam ak am acına yönelik o larak  hazırlandığı h a l
de tem el eğitim in ikinci kadem esinin program ı öğren
ciyi hem  hayata  hem  de üst öğrenim e hazırlayacak şe
kilde düzenlenm iştir.
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3) Çocuğu h aya ta  hazırlam ak  am aç olunca T ürk 
toplum unun günlük yaşam ında m eydana gelen üç önem 
li değişikliğin tem el eğitim  p rogram ına yansım ası gere
kirdi. Bu değişikliklerden birincisi ta rım ın  m ekanize olu
şudur. İkincisi elek triğ in  ve ona koşut olarak elektrikli 
ev eşyasının (Radyo, televizyon, buzdolabı, çam aşır ma- 
kinası v.s. gibi) gerek kenttek i gerekse köylerdeki evle
r in  pek çoğuna girm iş olm asıdır, ü çüncüsü  de, gerek h a 
berleşm e o lanak ların ın  gerekse u laşım  o lanak ların ın  a r t
m ası ve yaygınlaşm ası sonucu ü lkenin  en uzak yerleşme 
birim lerindeki in san la rın  kendi da r çevrelerinin dışına 
çıkarak gerek T ürkiye’n in  geneline ve gerekse dünyada 
açılm ış olm asıdır. Tem el eğitim  program ının  çocuğu bu 
değişen toplum a hazırlayacak şekilde hazırlanm ası gere
kiyordu. Bu da yapıldı. Temel eğitim  program  taslağ ında
4. ve 5. s ın ıflarda ha ftad a  5 saatlik  «iş ve çevre incelem e
leri» adı ile yeni b ir derse yer verilirken 6., 7. ve 8. s ın ıf
larda  haftada  8 saatlik  «iş haya tına  hazırlayan  e tk in lik 
ler» adı ile b ir blok derse yer verildi. Bu blok ders saati 
içinde öğrencilere iş ve teknik  eğitim , ticaret, ta rım  ve 
ev ekonomisi a lan larında  bilgi, beceri ve dav ran ışlar ka
zandırılm asına çalışılacaktır.

B — öğretm en Yetiştirilm esi :

Temel eğitim  program ına konan  bu yeni dersleri 
okutacak öğretm enlerin  de yetiştirilm esi gerekir, ö ze l
likle, iş hayatına  hazırlayan  e tk in lik ler m eyanm da yer 
a lan  dersleri okutacak öğretm enleri yetiştiren  b ir kurum  
yoktur. Bu ih tiyacı karşılam ak üzere Endüstriyel S an a t
la r  Yüksek ö ğ re tm en  Okulu kuruldu.
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C — Bina ihtiyacının Saptanması ve Karşılanma
sı :

Temel eğitim  program  taslağ ın ın  uygulanacağı okul 
binası eski tip  okul binası olam azdı. Temel eğitim  oku
lunda dersliklerin  yanısıra  ve aynı önemde olm ak üze
re  laboratuvarlara, işliklere ve ta rım  uygulam a a lan la 
r ın a  da ihtiyaç vardı. Bu am açla, b ü tün  o rta  okullar t a 
rand ı ve her okulun eksikleri saptandı. Saptam a ile de 
yetinilm edi. 1974 ve 1975 y ıllarında  600 kadar ortaokula 
işlik binası eklendi ve bu işlikler gerekli araç, gereç ve 
avadanlıkla donatıldı.

D — Türkiye’nin Eğitim Haritasının Hazırlanması:

Türkiye’n in  Eğitim  h aritas ın ı hazırlayabilm ek için 
önce optim al büyüklükteki bir tem el eğitim  ikinci ka
deme okulunun asgari öğrenci sayısının, ondan  sonra da 
bu sayıdaki öğrenciyi çıkarabilecek yerleşme b irim in in  
asgari nü fusunun  ne olm ası gerektiği belirlendi. Sonra, 
bu nüfusa  sahip  yerleşme b irim lerin in  oluşturduğu böl
ge, b ir eğitim  bölgesi o larak  kabul edildi. D aha sonra, 
b ü tün  iller eğitim  bölgelerine ayrıldı. Eğitim  bölgeleri 
belirlendikten sonra her bölgede tem el eğitim  ikinci ka
deme okulunun açılacağı yerleşm e merkezi saptandı. Bu 
çalışm alar b ittik ten  sonra h e r tem el eğitim  bölgesinde
ki b ü tün  yerleşme b irim lerin in  çıkarabileceği o rta lam a 
öğrenci sayısı, bu yerlerdeki eğitim  o lanakları, fazla ve 
eksik kapasitelelr saptandı. Böylece Türkiye’n in  eğitim  
h aritas ı hazırlanm ış oldu. B urada ilginç o lan  b ir sonvıç 
ile karşılaşıldı. Bizim tem el eğitim  bölge merkezi o larak 
seçtiğim iz yerleşme b irim leri ile Devlet P lan lam a Teşki
la tın ın  m erkezi köy o larak  seçtiği yerleşme b irim lerin in  
büyük b ir yüzdesinin aynı yerleşm e b irim leri olduğunun 
saptanm ış olm asıdır.
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E — Temel Eğitimi Yaygınlaştırma Yöntem inin Be
lirlenmesi :

B ütün  bu çalışm aların  yanı sıra  tem el eğitim i bü
tü n  çocuklara nasıl u laştırılacağı da düşünüldü. Temel 
eğitim in birinci kadem esinin yaygın laştırılm ası sorun 
değildi. Çünkü, bu daha önce kararlaştırılm ış, k a ra r uy
gulanm ış ve çağ nü fusunun  yaklaşık o larak  %  97.5 ine 
bu olanak sunulm uştu , ilkesi de şuydu : N üfusu 250 yi 
aşan  her yerleşme b irim inde b ir ilkokul açılacak, n ü fu 
su 250 den aşağı o lan  yerleşm e b irim lerindeki çocuklar 
da yatılı bölge okullarında okutulacak. Tem el eğitim  
ikinci kademesi için ise durum  böyle değildi. Çağ n ü fu 
sunun ancak %  40 m a bu olanak  sunulabilm işti. Temel 
eğitim  ikinci kadem esini yaygınlaştırm ak için  h e r  yerleş
me birim inde, çıkaracağı öğrenci sayısına bakılm aksızın, 
b ir okul m u açılacaktı, yoksa ancak optim al büyüklükte 
b ir okul için gerekli sayıda öğrenci çıkarabilecek yerleş
m e birim lerinde bu okullar mı açılacaktı? İkincisi benim 
sendi. Fakat bu defa başka b ir sorun  o rtaya çıktı : Te
mel eğitim  ikinci kadem e okulu açılm ayan yerleşm e bi
rim lerindeki çocuklar, bu eğitim den nasıl yara rlan acak 
lardı? Bu sorunun yan ıtı da hazırland ı : K en tlerde so
ru n  yoktu. B ir ken t ister b ir eğitim  bölgesi sayılsın, is
terse b irden fazla eğitim  bölgesine ayrılsın , he r eğitim  
bölgesinde yeter sayıda ikinci kadem e okulu bu lunaca
ğından, bu yerlerdeki çocuklar, bu okullara  devam edebi
leceklerdir. Ancak, kırsal a landaki eğitim  bölgeleri, b ir
den fazla yerleşme b irim inden  o luştuğuna ve tem el eği
tim  ikinci kademe okulu, bu yerleşm e b irim lerinden  yal
nız birisinde ( Merkezi köy o larak  seçilen birisinde) aç ı
lacağına göre, diğer yerleşm e b irim lerindeki çocuklar, 
bu okuldan nasıl yararlanacak lard ır?  B una yan ıt o la
rak  kara rlaş tırılan  yöntem  şu oldu :
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1. Temel eğitim  ikinci kadem e okulunun bu lundu
ğu yerleşme birim inden, bu yaş grubu çocukların ın  yü
rüyerek gidip gelebileceği kadar uzaklıkta bu lunan  yer
leşme birim lerindeki çocuklar bu okuldan yürüyerek gi
dip dönm ek suretiyle yararlanacak lar.

2. Yürüm e m esafesi d ışında kalan  yerleşme b irim 
lerindeki çocuklar, uygun yol varsa, taşım a yolu ile m er
kezi yerleşme birim indeki okuldan yararlanacak lard ır. 
B un ların  taşım a m asrafı devletçe karşılanacaktır.

3. Uygun yol bulunm am ası nedeniyle taşım an ın  da 
m üm kün olmadığı yerleşme birim lerindeki çocuklara 
ikinci kademe eğitim i aşağıdaki üç yoldan birisi izlene
rek sağ lanacaktır :

a) Uzaktan eğitim.

Çocuklar ilkokul b inasında, bunun  olm adığı y e rle r
de uygun bir yerde günün yarısında top lanacaklar ve 
ilkokul öğretm eninin  gözetiminde, öğretm en yoksa gö
revlendirilecek uygun bir k işin in  gözetiminde, radyo ve 
televizyon aracılığı ile verilecek dersleri izleyecekler.

b) Pansiyon sağlanması.

İkinci kademe okulunun bulunduğu yerleşm e b iri
m inde açılacak pansiyonda kalarak , oradaki okula de
vam edecekler. Pansiyon m asrafı devletçe karşılanacak, 
veliler o lanakları ölçüsünde m asrafa  katılacaklar.

c) Yatılı bölge okulları yolu.

Bu durum daki çocuklar yatılı bölge okullarında top
lanacak lar ve öğrenim lerini o rada sürdürecekler. M as
ra f  devletçe karşılanacak, veliler o lanakları ölçüsünde 
m asrafa  katılacaklar.
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F — Yasal Düzenlemelerin Y ap ılm ası:

Y ukarıdan beri sözü edilen çalışm aların  ve bu çalış
m alar sonunda varılan  k a ra rla rın  uygulam aya konabil
mesi için gerekli yasal düzenlem elerin de yapılm ası ge
rekliydi. Bu çalışm alar da yapıldı, önce , 222 sayılı İlköğ
retim  K anununun  yerini alacak olan  Temel Eğitim  K a
nun  Taslağı hazırlandı. Bu taslak  bakan lık lara  gönde
rild i ve on ların  olum lu görüşü alındı. Sonra, Milli Eğitim  
Bakanlığı Talim  ve Terbiye K u ru lu n a  gönderildi. O rada 
son şeklini aldı. D aha sonra da Türkiye Büyük M illet 
M eclisine sunulm ak üzere B aşbakanlığa gönderilecek şe
kilde temize çekildi. Ancak bu aşam ada kaldı.

Milli Eğitim  Bakanlığı m erkez örgütünde tem el eği
tim den sorum lu bir genel m üdürlüğün  yasa ile ku ru lm a
sı gerekliydi. Bu am açla, M illi Eğitim  Bakanlığı merkez 
örgütünü düzenleyen 2287 sayılı yasada değişiklik yapıp 
İlköğretim  G enel M üdürlüğünün yerine Temel Eğitim  
Genel M üdürlüğünün kuru lm asın ı öngören yasa değişik
liği taslağı da hazırlandı.

Temel Eğitim  Yasası çıkıp 222 sayılı yasa y ü rü rlük 
ten  kalktığında, 222 sayılı yasaya göre hazırlanm ış bu
lunan  İlkokullar Yönetm eliği de öm rünü tam am lam ış 
olacak ve onun yerine Tem el Eğitim  Y önetm eliğinin h a 
zırlanm ası gerekecekti. Bu yönetm eliğin taslağı da h a 
zırlandı.

G — Temel Eğitime Geçiş Çalışmalarının Projeye 
Bağlanm ası:

Buraya kadar açık lanan  tüm  bu çalışm alar ilköğre
tim  Genel M üdürlüğünce yürü tü lm üş, gerektiğinde di
ğer daire ve genel m üdürlük lerin  yardım ı sağlanm ıştır. 
Ancak, bu çalışm alar sırasında görüldü ki günlük yöne
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tim  işleriyle gereğinden fazla meşgul bu lunan  ilköğretim  
Genel M üdürlüğünün, gerek iş hacm in in  büyüklüğü ge
rekse yeterli sayıda uzm an personelin yokluğu nedenle
riyle, bu çalışm aları kısa zam anda sonuca vardırm ası 
olanaksız. Bu nedenle, M akam dan a lınan  20 Temmuz 
1879 ta rih li b ir onayla tem el eğitim  b ir p roje ha line  ge
tirild i ve bir proje grubu ve yeter sayıda çalışm a g ru p 
ları oluşturuldu.

Böylece, 1739 sayılı Milli Eğitim  Temel K anununun  
yürürlüğe girdiği 1973 yılından bu yana tem el eğitim  ko 
nusunda yapılan çalışm aların  kısa b ir özetini vermiş 
oluyorum .

Bu çalışm alar a radan  geçen 7 yıl içinde sürekli o la
rak yürütülm üş değildir. Bazı y ıllarda yoğun o larak  ça
lışılm ış bazı yıllarda da hiçbirşey yapılm am ıştır. Çalış
m aların  büyük b ir kısmı 1973, 1974 ve 1975 y ıllarında ya
pılm ıştır. 1976 ve 1977 yıllarında çalışm alar tam am en 
durm uştur. 1978 ve 1979 y ıllarında çalışm alar yeniden 
hızlanm ıştır. F akat 1980 yılında gene yavaşlam ıştır. 12 
Eylülden sonra Milli Eğitim  Bakanlığında ana  so run la
rı saptam ak ve çözüm önerileri hazırlam ak üzere birçok 
komisyon kuruldu. Bu kom isyonlardan birisi de Temel 
Eğitim  Kom isyonudur. Dileriz ki bu komisyon çalışm a
ların ı bir an önce tam am lasın  ve 1739 sayılı yasanın  ön 
gördüğü tem el eğitim  okullarım ızda 1981 - 1982 öğretim  
yılı başında uygulam aya konsun.

(Alkışlar)

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
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GENEL TARTIŞMA

Şimdi genel tartışm ayı açıyorum . Sayın konuşm a
cıya, an lattığ ı konularla  ilgili o lduğunu düşündüğünüz 
soru ları yöneltebilirsiniz.

B uyurun efendim .

DR. FEV Zt ÖZ — T ürk  Eğitim  D erneği’ne gerçekten 
candan  teşekkür ediyorum . Çünkü eğitim in belirli a lan 
larında  top lan tıla r düzenlem ekte, bu top lan tılarda  b ilim 
sel n itelik te b ild iriler verilm ektedir. Ayrıca bu bildirileri 
yayınlam ak, ve aylık b ir eğitim  dergisi çıkarm ak suretiy
le T ürk  Milli Eğitim in gelişm esine yardım cı olm aktadır. 
Bu değerli çalışm alarından  dolayı kendilerini kutluyo
rum  ve teşekkür ediyorum.

Ayrıca, sayın konuşm acılara da Sayın B aşaran’a ve 
Sayın C ila’ya teşekkür ediyorum ; çünkü aktüel b ir ko
nu  olan «Temel Eğitim  ve Sorunları»  n ı dile getirdiler. 
Esasen kendileri y ıllarca bu konuya emek veren, göz n u 
ru  döken ve bu a landa tecrübeleri o lan  arkadaşlarım ız
dır. Y ararlandık , güzel b ild irileri oldu.

Bu tip  top lan tıla rın , aksiyonel b ir sonuca varm ası 
ve de m em leketin y a ra rın a  sonuç doğurm asını candan 
arzu ediyoruz. Aksi halde söylenilenler sadece bu çatı 
a ltında  kalır ve b ir y a ra r sağlam az. Bu bakım dan top
lan tın ın  aksiyonel b ir sonuca varabilm esi için, ben sa
yın arkadaşlarım ıza üç soru yöneltm ek istiyorum .

B unlardan  birincisi, aşağı yukarı 10 yıllık b ir ta rih i 
olan ve çok değerli çalışm aları yapılm ış o lan  Temel Eği
tim  hareketi neden am acına ulaşm adı? Belki konuşm a-

BAŞKAN — Sayın konuşmacı Cilâ’ya, değerli katkı
larından dolayı, teşekkür ediyoruz.
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cılar önemli bazı şeyler söylediler; am a ben bun ların  
— a ltın ı vu rgu layarak— bu a landa  görev yapm ış olan 
bu  h e r iki konuşm acı sayın a rkadaşlarım dan  acaba rica 
edebilir miyim? Neden Temel Eğitim  hazırlık ları uygu
lanam adı? B unu bilmemize şu y a ra r v a r : Bu engelleri 
bilirsek, önüm üzdeki zam an içinde çıkacak bu engelleri 
o rtad an  kaldırm akta, daha d ikkatli ve daha çabuk hare
ket edilebilir belki.

İkinci sorum  : Acaba neler yapılm alı bundan  son
ra? ü lkem izin  çok büyük ih tiyacı o lan  ve çok zam an kay
bettiğim iz, bu tem el eğitim  çalışm aların ı sü ra tle  am a
cına u laştırm ak  için  acaba neler yapmalıyız?

ü çüncü  bir sorum , ya da düşüncem  : T ürk  Eğitim  
D erneği sayın görevlileriyle ilgili olacak. Eğitim de yeni 
hareketlerin  başlandığı ve önem li a tılım ların  yapılm ak 
istendiği bu dönemde, sayın konuşm acıların  da azm an 
zam an değindikleri, politik engellem elerin  de o lm ayaca
ğını düşündüğüm üz bu dönemde, acaba bu değerli ko
nuşm aların  sonuçların ı, yayın k itab ın ı beklem eden bir 
an  evvel bir rapo r halinde, Milli Eğitim  B akanına sun 
m ayı düşünüyorlar mı? Sayın B akan’ı ziyaret ederek, 
bu önem li konuda bir an  evvel hareket edilm esinin öne
m in i vurgulayacaklar mı? Böyle b ir teşebbüsleri var m ı
d ır? B unları rica ediyorum.

T ekrar teşekkür ediyorum .

BAŞKAN — Sayın Fevzi ö z ’e biz de teşekkür ediyo
ruz.

Ancak, b ir hayli zam anım ızı daha  önceki konuşm a
cıya soru yöneltenler zaten  ald ılar; birinci konuşm acı
ya burada  cevap verdirm ek n iyetinde değiliz. K endi ko
num uzla  ilgili cevabı lü tfe tm ek am acıyla sayın C ila’ya 
ben m ikrofonu veriyorum .
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HÜSNÜ CİLÂ — Anladığım  kadarı ile, birinci soru 
şu : Bu iş şimdiye kadar neden aksadı? ö y le  sanıyorum  
ki nedenini kısaca belirtm iştim . Bu yıllar, hüküm etlerin  
sık sık değiştiği, h a tta  değişik partile re  m ensup hükü 
m etlerin  b irb iri a rd ın a  geldiği y ıllar oldu. H er gelen Ba
kan  bir öncekinin zam anında yapılan  çalışm aları önce 
kuşku ile karşılar. Yeni B akana konuyu an la tıp  O’nu  
bu konuya yatk ın  hale getirm eniz en az b ir yıl zam an 
alır. Tam  başarıya u laştığınızı sandığınız anda da bir 
hüküm et ve ik tidar değişikliği o lur ve baştan  başlam ak 
zorunda kalırsınız. Başka nedenler de sayılabilir, am a, 
bana göre tem el neden budur. Bu son yedibuçuk yıllık 
zam an çok sık hüküm et ve ik tidar değişikliklerinin ol
duğu bir zam andır.

Şu anda neler yapılm alı? Şu anda büyük b ir birikim  
ve şans vardır. G örevlendirilen bu kom isyon bu birikim i 
kısa bir süre içinde derler, çalışm aların ı tam am lar ve 
ilgili yerlere u laş tır ır  da yasal düzenlem eler hızla tam am 
lan ırsa  uygulam aya doğru büyük b ir adım  atılm ış olur. 
Doğal olarak, çağ nü fusunun  ancak  % 40 m a  sunabild i
ğimiz b ir hizm eti, yasal düzenlem elerin yapılm ası ile 
b ir yılda, iki yılda ya da üç yılda çağ nü fusunun  % 90 ını- 
na, % 100 üne sunar hale gelemeyiz. Bu sonuca varm ak 
için belli b ir süre gereklidir. Ancak, ne kadar erken baş
larsak o kadar kârlıyız. 10 yıl sonra başlarsak, bu süre 
kısalm ayacaktır. 1973 ve 1974 y ıllarında yapılan  çalış
m alar 1975 yılında sonuçlandırılıp  uygulam aya geçilmiş 
olsaydı, bugün çağ nü fusunun  belki % 50 si, % 60 ı 
bu hizm etten yararlan ıyo r olacaktı. Bu işe b ir an  önce 
başlanm ası zorunluluğu vardır.

Bu konu ile ilgili kom isyona büyük b ir sorum luluk 
düşm ektedir. B ü tün  gözler, şu anda, Millî Eğitim  B akan
lığında kurulm uş ve çalışm akta olan kom isyonlara çev
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rilm iştir. Bu kom isyonların  so run lara  bakış biçim leri 
ve getirecekleri çözüm önerileri çok önem lidir. G ünlük, 
ru tin  iş önem li değildir, bugün böyle yürür, yarın  şöyle 
yürür. Ama, bu kom isyonların  önerileri gerçekleşirse, 
önüm üzdeki kim bilir kaç yıl uygulanacak b ir sistem  or
tay a  çıkacaktır. Bu bakım dan Temel Eğitim  K om isyonu
na  büyük bir sorum luluk düşm ektedir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN DOÇ Dr. MAHMUT ADEM — Ü çüncü so
ru  sanıyorum  T ürk Eğitim  Derneği Bilim  K uru lu ’n a  yö
neltilm iş bir soru. Biz geçen yıllarda Ü niversite Yasa 
tasarısı konusunda b ir yıllık  b ir sem iner düzenlem iştik.
O sem iner sonunda B akanlığ ın  bu konuda yetkili yöne
tic ileri Türk Eğitim  D erneğinden görüş istediler, o gö
rüş ilgililere u laştırıldı. Eğer bu konuda da böyle bir 
görüş sorulursa, raporu  kısa zam anda haz ırla r kendile
rine sunarız. Yani, k itap  halinde yayın lanm adan önce 
to p lan tın ın  raporunu  sunm ak bize kıvanç verir. Ancak 
tem elde bu isteğin Milli Eğitim  B akanlığ ından gelmesi 
daha uygun olur.

Sürem izin az olması nedeniyle, birden daha çok ko
nuk ların  soru sorm asını sağlam ak am acıyla, bundan  
sonra soru sorm ak isteyen sayın konuklardan şunu rica 
ediyorum  : Yalnız so ru ların ı o rtaya koysunlar. Y ani, yo
rum dan  çok soru sorabilirlerse, bizim için hiç değilse 
zam an kazanılm ış, daha sonra  soru sorm ak isteyen ko
nuk lara  da yol açılmış olur.

Sayın T urna, buyurun,
MUSTAFA TURNA — T ürk  Eğitim  D erneği’n in  IV. 

Eğitim  Sem inerini de açm ak suretiyle yapm ış olduğu 
hizm etlerinden dolayı kendilerine huzurunuzda teşekkü
rü  borç sayarak konuşm am a başlıyorum .
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ilköğretim  m üfredat program ın ın  daha başında, h a t
ta  ortaöğretim in de başında konulm uş olan ilke, şimdiye 
kadar hakikaten  Milli E ğitim in  tem el ilkeleri o larak  ka
bul edilm iştir. B urada da vurgu lanan  esas ş u d u r : Eği
tim  ve öğretim den gaye, bilgiyi öğrenciye b ir yük olm ak
tan  ziyade h ay a tta  uygulayabileceği şekilde ak tarm ak tır. 
Bu durum dan esinlenerek hazırlanm ış olan ilköğretim , 
önce 5 yıllık b ir öğretim dir. Temel Eğitim  K anunu  çık
tık tan  sonra bu b ir b ü tü n  halinde 8 yıl olarak düşünül
dü. B urada b ir noktayı vurgulam ak istiyorum  : Sayın ve 
değerli arkadaşım  İbrah im  E them  B aşaran’ın  işaret e t
tik leri gibi, hak ikaten  burada  ilköğretim  tem el esasları 
içinde, eğitim  politikasın ın  ifade edilmesi için b irtak ım  
gereçlerine ih tiyaç var. Bu yönden bizde en kötü  ta ra f  
ş u : B ir eğitim  politikası çizilirken b ir defa, Sayın H üs
nü  Cila beyin de işaret e ttik leri gibi politikacıların , eği
tim  politikasını çeşitli zam anlarda uygulam adan ve bun 
ları yapm adan değişik anlayış içerisinde o lm aları, bu
gün tam  bir eğitim  politikasın ın  düzenlenm esine im kân 
verm em iştir.

Türkiye’de tem el eğitim  politikam ız henüz ray ına 
o turm am ıştır, Neden? B ir defa evvela m illi eğitim in fel
sefesi, A tatürkçü ilkeler çerçevesi içerisinde tem el bir 
politika o larak o luştu ru lm alı ve o, hiç bir suretle  değiş- 
tirilm em elidir. B una hiç b ir politika, herhangi b ir şe
kilde etki yapam am alıdır. Evvela, b ir defa bağım sız ve 
B akanların  da etkisi a ltında  kalm ayan, b ir T alim  T er
biye H eyetinin oluşm asına gerek var.

Şimdi, 8 senelik tem el eğitim  konusu ve Tem el Eği
tim  K anunu  o rtaya çıkarılm ış o lduk tan  sonra, kendileri 
bunun  b ir uygulayıcısı olarak, zannediyorum  iki defa 
vazifeye geldiklerini söylediler. H atırladığım a göre, bu 
süre içerisinde Tem el Eğitim  K anunu , yani çıkarılm ış
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olan K anun, ilkeler yönünden, uygulam a yönünden ye
terli m idir, değil m idir?

İkincisi, uygulam a yönünden ne gibi aksaklık lar ge
tirm iştir?  Bu soru ların  açıklanm asını rica ediyorum.

Hepinizi sayıgı ile selam lıyorum .

BAŞKAN — Efendim , Sayın T u rn a ’ya teşekkür edi
yoruz.

HÜSNÜ CİLÂ — ö n c e  b ir yanlışı düzeltmek zorun
dayım  : Henüz Temel Eğitim  K anunu  diye b ir kanun  
yok. Bu, m aalesef çok yapılan  b ir yanlıştır. M illî Eğitim  
Tem el K anunu  diye b ir  kanun  var. Bu kanunda, tem el 
eğitim , birkaç m addede an a h a tla r ı ile ortaya konm uştur. 
Temel Eğitim  K anunu  yok ki onun  aksaklık ların ı sap
tam ış olalım . Biraz önce vurgulam ağa çalıştığım  o idi. 
Tem el Eğitim  K anunu  taslağı hazırlandı ve Türkiye Bü
yük M illet Meclisine gönderilecek hale  getirildi. Hemen 
bu nok tadan  ele a lınab ilir ve ileriye götürülebilir. Y a
hu t tek ra r ele a lınab ilir ve gerekli değişiklikler yapıldık
ta n  sonra yasalaştırılm asına çalışılabilir. Şu anda böyle 
b ir yasa yok. Eğer bu soruda, Millî Eğitim  Temel K anu 
nundaki tem el eğitim le ilgili m addeleri uygun bulup 
bulm adığım ız sorulm ak istenm işse yanıtım ız «evet, uy
gun buluyoruz ve şim diye kadark i çalışm alarım ızı bu 
m addelerin  uygun olduğunu kabul ederek yürü ttük»  ola
caktır. Uygulam ada şu aksadı diyebileceğimiz bir nokta 
da yok. Çünkü, tem el eğ itim in  uygulam ası yok henüz. 
Gerçi yatılı bölge oku llarında uygulanarak denenen bir 
Temel Eğitim  Program  Taslağı var. Ama, bana  göre, ya
tılı bölge okulları düşündüğüm üz tem el eğitim  okulunun 
tam  bir modeli değildir. Bu oku llar gerek bina ve gerek
se ekonom ik o lanak lar bak ım ından  çok iyi koşullara sa
h ip tir. O nun için yatılı bölge okullarındaki sonuçlara
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bakarak  ileriki tem el eğitim  okullarındaki sonuçların  ne 
olacağı konusunda b ir yargıya varamayız.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN — Efendim , sürem iz doldu. Ancak, konuk
larım ızın  hoşgörüşüne sığ ınarak  şöyle birşey aklım a gel
di : Bu o tu rum da bu soruyu sorm asam  olmaz diyen bir 
konuk var mı? Y ani, m uhakkak bu o turum da sorulm ası 
gerekli b ir sorusu olan  varsa son sözü ona vereceğim. 
B uyurun  Sayın Koç.

DR. NİZAMETTİN KOÇ — Bu yönden söz alm ak 
durum unda kaldığım  için özür dilerim .

Aslında ben bu soruyu Sayın Hocam E them  Başa- 
r a n ’a yöneltm ek istiyorum , çünkü ilk o turum da b ir m o
del sunusu yaptılar. D aha sonra Sayın Cila’da, bu m ode
lin  uygulam aya gelmeyecek yönleri üzerinde durdular. 
Model üzerinde ta rtışm a  sürdürü ldüğü için bundan  esin
lenerek söz alm a gereğini duydum.

S unulan  m odelin üç an a  unsu ru  söz k o n u s u : Amaç, 
süreç ve süre. Bu model sunu lduk tan  sonra Sayın Hocam 
Prof, özoğ lu ’n u n  kavram lara  ilişkin bir soru getirm esi 
üzerine m odelin geliştirilm eye açık olduğunu Sayın Ba
şaran  Hocam da kabul etti. Dolayısiyle ben bundan  özel
likle esinlenerek, cesaret alarak, b ir soru yöneltm ek is
tiyorum . Bu soruya geçerken de sistem  tan ım ından  h a re 
ket ederek sorunu açm ak istiyorum . Şöyle k i :

Biz sistemi, b ir bilgiyi etkileyen öğeler topluluğu o la
rak  tan ım larız . Dolayısiyle sistem in üç an a  boyutu söz 
konusu olabilir, tm pu t ki, eğitim  açısından yaklaşırsak 
öğrenci. Diğeri, output, çıktı, yani sonuç, denebilir özetle. 
B ir de bu sonuca ulaşm ak için  yapılan  işlem ler. Eğitim  
açısından  bakarsak belki eğitim  uygulam aları denebilir.
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Sayın Hocam B aşaran’ın sunduğu modelde, ben, so
nuç ne  oldu? sorusuna cevap bulam adım . D aha doğrusu 
sunu lan  m odelin neresinde yer alıyor? iste r Sayın Başa
ra n  Hocam ın dediği şekilde kazandırılm ası öngörülen 
davranışlar, yeterlilik ler kavram ı çerçevesinden ele a lın 
sın, isterse sayın Hocam özoğ lu ’nun  belirlediği biçimde 
kendini gerçekleştirm ek kavram ı çerçevesinden ele a lın 
sın, bu kendini gerçekleştirm e oluştu mu, böyle b ir m o
del uygulam ası sonucu? Y ahu t da öngörülen yeterlilikler 
kazanıldı mı? B unun değerlendirm esi nasıl yapılacak? 
özetle, değerlendirm e sistem inde ne gibi yenilikler ya- 
thut da değişiklikler gerekebilir? Bu konuda fik irlerin i 
salabilir miyim?

Çok teşekkür ederim.

BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz Sayın Koç
Buyurun.

69





P A N E L  s 1

Koııu : 
«Tem el Eğitim Program ı 

Nasıl Daha İşlevsel 
Duram a Getirilebilir?»

Başkan : Prof. Dr. R auf N asuhoğlu
(A.Ü. F en  Fakültesi ö ğ re tim  üyesi)

Konuşmacılar : Prof. Dr. Hıfzı Doğan
(A.Ü. Eğitim  Fakültesi öğ r. üyesi)

Doç. Dr. U ral Sözen 
(A.I.T.i.A. İşletm e Fakültesi

E m in  Özdem ir
(A.Ü., S.B.F. Basın Yayın Yüksek 
O kulu ö ğ re tim  Görevlisi)





A. PANEL ÜYELERİNİN KONUŞMALARI

BAŞKAN (PROF. Dr. RAUF NASUHOĞLU) — De
ğerli konuklarım ız, panelim ize hoşgeldiniz. Panelim izin 
konusu : «Temel Eğitim  Program ı Nasıl D aha işlevsel 
D urum a getirilebilir?

«Temel Eğitim » terim i, 1739 sayılı Temel Eğitim  Y a
sam ızda belirtild iğ i gibi 7 ilâ 14 yaşlar arasında  kalan  
oldukça geniş b ir b irim in eğitim ini anlatıyor. Bu biyo
lo jik  ve psikolojik gelişm enin en hızlı olduğu çocukluk
ta n  yetişkinliğe k adar geçiş dönem idir, in san  yavrusu
nun , ak lın ın  en hızlı geliştiği, çocuğun, in san ın  belirgin 
özeliği olan düşünm eyi öğrendiği dönem dir. Bu bakım 
dan  bu 8 y ılın  aşağıdan yukarıya doğru giden fark lı ba
sam akları çok değişik eğitsel du rum lar gösterir. Başka 
b ir deyimle söz konusu çağın eğitim i çok titizlikle, yü
rü tü lm esi gereken ince b ir sanat n iteliğ i taşır. Bu eğitim  
için bu çağdaki çocukların  biyolojik yap ıların ın  neleri 
ve nasıl an layabild ik lerin i, nasıl öğrenebildiklerini iyi 
bilm ek zorunluğu açıktır. K onunun  burasında, son 25 yıl 
içinde dünya ölçüsünde b ir ilim  ve etk inlik  kazanan is 
viçreli G enetik  Epistem olog Ja n  P iaget’nin , çocukların ın  
ruhsal gelişim i üzerindeki deneysel a raş tırm aların ın  so
nuçların ı göz a rd ı edemeyiz. Ben, b ir fizikçi olarak Ja n  
P iaget’n in  ad ın ı fizik üğretim i ile ilgili a raş tırm a  ve ya
y ın lardan  öğrendim , oradan  tan ıd ım . Aslında biyoloji 
öğrenim i görm üş, sonra  psikolojiye m erak sardırm ış olan
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Piaget, çocukta ak lın  gelişim inin nasıl olduğu sorusuna 
yan ıt bulm aya çalışm ıştır. Çocukta, uzay, zam an, sayı, 
ah lak  gibi kavram ların  nasıl o luştuğunu araştırm ış, ve 
çocuğun yetişkinlere bakınca tüm  değişik biçim de düşün
düğünü, değişik bir evren görüşünü ve değişik 
b ir felsefesi olduğunu o rtaya  koym uştur, in san  
organizm asının öğrenm eyi nasıl sağladığı sorusu
na  P iaget’n in  yanıtı, bu sürecin daha çok doğal 
yapı içinde bu lunan  b irtak ım  işlergelerin  (m ekanizm a
ların ) çevrime girm esiyle olduğu ve eğitim  dediğimiz 
d ıştan  e tk ilenm enin  çok büyük b ir ro l oynam adığı bi
çim indedir. P iaget’n in  görüşüne göre çocukta m an tık 
sal düşünm e süreci, belirli yaşlarda işlemeye başlayan 
doğal işlergelerin a rd ı s ıra  belirli aşam alarda  devreye 
girm esiyle oluşur. Ama, bu gelişim  aşam aları çevre ile 
sürekli etkileşim  sonucu işlerliğe başlar, öğrenm e, ço
cuğa d ıştan  bilgi ak ta rım ı yoluyla işleyemez. Bu çocuğun 
kendi çabası, kendi etkinliğiyle yara ttığ ı b ir süreçtir, ö r 
neğin 5 - 6  yaşlarına dek çocukların  büyük çoğunluğun
da çokluk, eşitlik, özdeşlik kavram ları gelişemez, ancak 
7 - 8 yaşlarına doğru çocuk b irtak ım  nesnelerin  çokluğu
nun, on ların  düzenlem e biçim ine bağlı olm adığını an la
m aya başlar ve çocuk bu anlayışa kendisine d ıştan  ak ta 
rılm aya çalışılan bilgi ile değil, ancak ve ancak  etk inlik
ler, eylem ler ve deneyim lerle varır. Çocuk kendi aklını 
ku llanarak  düzenlediği etk inlik ler, deneyim lerle kendi 
gerçeklik m odelini kendi k u ra r ve bu modeli kendi dene- 
neyim leriyle durm adan onarır. Bu işlem ler dizisi, belirli 
ve değişmez b ir sıra  içinde yürür. Piaget, çocuklar üze
rindeki araştırm alarıy la  zihinsel gelişim in dört aşam a
da olduğunu saptam ıştır, ilk  iki yaş içinde çocuk, fizik
sel nesneleri tan ım a  çabası içinde olur. B unun ardından 
gelen 4 yıl boyunca sim gelerle, dille, düşlerle ve fantazi- 
lerle uğraşır. 6 -7  ile 12 arası yaş dilim inde, sayılarla ve
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b u n la rın  arasındaki bağ ın tıla rla  ilgilenir o lu r ve bun lar 
üzerinde uslam lam a işlevine egemen olm aya çabalar. Son 
o larak  12 ile 15 -16 arasında  a rı m antıksal düşünm e a la 
n ın a  yelken açar ve kend in in  ve başkaların ın  düşünm e 
işlem leri üzerinde düşünm eğe çalışır. K endini eğitim ci 
saym ayan Piaget, öğrenm enin  kalıtım  gibi, doğal içgü
dü ler gibi, doğal işlergelerin  devreye girm eleriyle sağ lan
dığı ve son y ıllara  kadar gelen inan ışların  tersine, çev
ren in  ve eğitim  düzenin in  sağladığı uyarım lar gibi e t
ken lerin  bu süreç üzerinde pek etkili olm adığı düşünce
sindedir. Yalnızca çocuğun etk in lik lerin in  ve deneyim 
lerin in , bünyesel gelişimi an lam a yeteneğinin gelişim ini 
sağladığı kanısındadır. G erçek eğitim ci kurum  ve öğret
m en değil, çocuğun kendisidir, der Piaget.

P iaget’n in  görüşü, yüzeysel b ir yorum la kurum  ola
rak  eğitim in tüm ünü  yatsım ası gibi b ir sonuca gö türür 
gibi görünüyor, am a bu yüzeysel b ir görünüştür. Temel 
düşünce, çocuğun kendisi için kendi basm a anlam asını 
öğrenm esini ve gelişm esini sağlayan durum ları y a ra ta 
cak akıllıca düznlenm iş etk in lik lerin i sunabilm ek ona 
kendi yapısı ve kendi evreni ile tu ta r lı ve uyum lu yardım 
da bulunabilm ektir. Başka b ir deyimle, her şeyi ile söze 
dayanan  ve çocuğu kuru  bilgilerle doldurulacak b ir küp 
gibi a lan  yerleşik eğitim  an lay ışından  vazgeçmek gerekir. 
Tem el eğitim  program ları, herhalde ancak bu yoldan iş
levsel hale getirilebilir.

Şimdi izin verirseniz, ta rtışm a la ra  geçmeden önce, 
sizlere panelde görev a lan  arkadaşlarım ı takdim  edeyim. 
Sayın Prof. Hıfzı Doğan, A nkara Eğitim  Fakültesi P ro 
fesörü. Sayın Em in Özdemir, Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Basın Yayın Okulu ö ğ re tim  görevlisi ve Doç. Dr. Ura! 
Sözen, A nkara İktisadi T icari İlim ler Akademisi öğretim  
üyelerinden. Sayın N erim an Sam urçay panelde bu luna
madı.
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Şimdi tem el eğitim de p rogram lar söz konusu o ldu
ğuna göre, dil eğitim i herhalde en başta geliyor, bu 
bakım dan ilk sözü ana  dil eğitim i üzerindeki düşüncele
rinden  yararlanacağım ız Sayın E m in ö zdem ir’e verm ek 
istiyorum . Sayın Özdemir, an a  dil eğitim i tem el eğitim  
aşam asında yani 7 yaşından başlayarak 14, 15 yaşına ka
dar olan öğrenim  aşam asındaki gençlerde, e tk in  b ir bi
çimde ne şekilde o lm alıdır? Çünkü b ir çoğumuzda ö rne
ğin bende, yüksek öğrenim e geldikleri zam an bile, Türk- 
çemizi gerektiği gibi ku llanam adık ları, gerektiği gibi 
okuyam adıkları, yazam adıkları, düşüncelerin i açıkça di
le getirem edikleri kanısı vardır. B undan önce yine T ürk 
Eğitim  D erneği’n in  b ir top lan tısında, üniversiteler, öğ
rencilerden ne bekler konusunda b ir panel düzenlem iş 
ve orada bize de bu görev verilm işti. Ben fizikçi olarak 
fizikten şunu ya da bunu öğrenm elerin i beklem ediğimi, 
m atem atik ten  neler beklem em  gerektiğini söyledim, öğ
rencilerim iz yalnızca iyi Türkçe öğrensinler, gelsinler 
dedim.

KONUŞMACI (EMİN ÖZDEM İR) — Teşekkür ede
rim  Sayın Başkan.

Gerçekten de bu soruyu çok doğru ve yeterli b ir bi
çim de yanıtlam ışsınız. Çünkü, çocuğun kişiliğini oluş
tu ra n  ana  dilidir. Anadili, kişiliği o luştu ran  b ir etken ol
duğu gibi, aynı zam anda b ir öğrenm e ve öğretm e arac ı
d ır da. öyleyse bizi dış dünyaya bağlayan anadilim izdir. 
Bu yönden tem el eğitim , öğleden önceki sunuşta  da vur
gulandığı gibi b ireyin toplum  içinde edinm esi gerekli te 
m el davranış, bilgi ve becerileri kazand ıran  etkinlikler 
bü tünüdür, iş te  bu e tk in lik lerin  beslendiği işlendiği te
m el toprak anad ilin  toprağıd ır. Eğer birey, sağlıklı bir 
anadili eğitim inden geçmemişse kişilik kum aşı gevşek 
dokunm uştur. Şöyle diyelim , toplum  içinde kendini ka
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bul ettirem ez, bireylerle ve top lum la gerekli iletişim i ku
ram az. Bu bakım dan Sayın İb rah im  E them  B aşaran ’ın 
sunuşunda, tem el eğitim in am açlarından  biri anlam a, 
a n la tm a  terim sel söyleyişle iletişim  kurm a gücünü ço
cuğa kazandırm a diye belirtm iştir. Bu yerinde ve doğru 
b ir saptam adır.

Acaba tasa rlanan  ve ta r tış ıla n  tem el eğitim de bizim 
eğitim cilerim iz anad ilin  yerin i hangi açıdan görm üşler 
ve nasıl bir yaklaşım la konuya eğilm işler? Ben buradan, 
bu sorudan  kalkm ak istiyorum . Şu anda kesinleşm iş, ya
y ın lanm ış tem el eğitim  içersinde Türkçe izlencesi yok. 
Ancak Talim  ve Terbiye D airesince düzenlenen b ir top
lan tıd a  taslak  var elimde. Bu taslağı okudum  ben, gör
düm  ki, tem el eğitim  düzeni içerisinde Türkçe öğretim i
ne, değişik b ir söyleyişle, anad ili öğretim ine önem li bir 
yer ayrılm ış, ö n em li b ir yer ayrılm ış diyorum  şunun 
için  : Çünkü, ayrı ayrı kom partım an lardan  da oluşsa, öğ- 
rensel b ir bü tün lük ten  yoksun da olsa, kılçıklı ve karışık 
b ir dil yapısına da sahip olsa, bu izlencede T ürkçenin 
önem i vurgulanıyor, çocuğun yaşam ındaki yeri gösterili
yor, derslerin  öğrenim inde, öğretim inde anad ilin  önem i
ne özel b ir yer ayrılıyor, öyleyse bu yaklaşım ı olum lu bir 
yaklaşım  olarak k a rş ılıy o ru z : Y ani tem el eğitim  içeri
sinde anad ilin  önem li b ir yeri olduğu gerçeği benim sen
m iştir.

Y ine sevinilecek b ir nokta, anad ilin  bü tünlüğü için
de kavranm ası, bü tünlüğü içinde öğretilm esi ilkesi de 
benim senm iştir. Nedir anad ilin  bütünlüğü? A nadilin bü
tün lüğünden biz şunu anlıyoruz: 4 ayrı kanaldan  çocuğun 
eğitilmesi : Okuma, dinleme, konuşm a, yazma. Bildiği
niz gibi, dış dünyaya bağlayan bu 4 ana  kanaldır. B ütün 
edindiğim iz bilgileri, öğrendiklerim izi gerek ilk, gerek 
o rta  ve gerekse yükseköğretim de ya okuma, ya dinlem ek
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kanalıy la kazanırız, ya da dış dünya ile o lan  dilsel e tk in 
liklerim izi de konuşm a ve yazm a biçim inde gerçekleşti- 
rebiliriz. Elimizdeki taslak ta  görüyoruz ki, anad ili bü
tün lüğü  içinde öğretilm elidir, ilkesi de bu an lay ış içinde 
benim senm iştir.

Bunun yanı sıra  anadili öğretim inde göz önünde bu 
lundurulacak  ilkeler de doğru b ir biçimde algılanm ış, 
ö rn eğ in , bütünsellik  ilkesi, örneğin  ana dili derslerin i 
b ir bilgi dersi değil, alışkanlık  dersi olduğu ilkesidir. Y i
ne örneğin, her dersin  biraz Türkçe dersi olduğu ilkesi. 
B unlar kuram sal düzeyde de olsa sevinilecek nok talar.

Ancak bizim asıl üzerinde duracağım ız, ta rtışacağ ı
mız nokta, bun lar değil. K uram sal düzeyde kalan  ilkeler 
değil, am açlar da değil. G erçekte bugünkü uygulam ada 
ya da uygulam ayı tasarlad ığ ım ız tem el eğitim  düzeni 
içerisinde bu am açları gerçekleştiriyor m uyuz? Türkçe 
dersin in  öğretim inde, anadili dersin in  öğretim inde, bu 
ilkeleri yaşam a geçirebiliyor m uyuz? Yeri gelm işken h e 
m en şunu söyleyeyim ki, ilkeler olsun, am açlar olsun ye
ni değildir. B undan önceki program larda da yeni te r i
miyle izlencelerde, bun lar y inelenm iştir... Ancak kâğıt 
üzerinde kalm ıştır. Niçin biz bun ları yaşam a geçirem iyo
ruz? öncelikle bu radan  başlam ak, tem el eğitim  izlencesi
n i daha  işlevsel kılm ak için «anadili öğretim i yönünden 
neler yapılm alıdır?» sorusuna getirm ek istiyorum  s ö z ü :

Biliyoruz ki, en eksiksiz, en ileri, en seçkin izlenceleri 
goliştirsek bile, bu izlencelere yaşam  kazandıracak, ço
cuğun yaşam ında önem li b ir yere getirecek olan öğ ret
m endir. ö y le  ise sap tanan  am açlar, çocuğun yaşam ına 
geçmiyorsa, başka b ir deyişle anadili eğitim i sağlıklı b ir 
biçimde gelişmiyorsa, anad ili öğretim inde, yeterince öğ
retm enlerim izi eğitem ediğim iz eksikliğine başta  değine
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ceğiz. Hem en som ut b ir ö rnek vereyim : Elimdeki taslak
ta  geçen, konu yani tem a, an a  düşünce, yan düşünce, 
yaratıc ı okuma, eleştirisel okum a, dil, biçim, öz, içerik 
gibi terim leri, değişik ilkokul öğretm enlerinden tan ım 
lam aların ı istedim ; üzülerek gördüm  ki, büyük kentte  
kendisini yetiştirm e o lanağına sahip  o lm alarına karşın  
tan ım layam adılar. ö y le  ise biz, öğretm enle sağladığım ız 
izlence arasında b ir uyum  kuram ıyoruz, böyle b ir ko
pukluk var, bunun hem en başlangıçta a ltım  çizeyim.

ik inci eksik ş u : A m açların  ilkelerin  çok iyi a lg ılan 
mış o lm asına karşın, b u n lar kendi o lanaklarım ıza, ken
di yapım ıza uygun a raş tırm a ların  ü rünü  değil. B ir tem el 
eksiklik de buradan  kaynaklanıyor. Sözgelimi, izlencede 
deniliyor ki; «çocuğun dilinden  yola çıkılacaktır». Acaba 
bizde, çocuklarım ızın d ilin i saptayan, özelliklerini gelişi
m ini gösteren, gerçekten kendi olanaklarım ızla yaptığı
mız, kendim ize özgü a ra ş tırm a la r var mı? Söz gelimi, 7 
yaşındaki bir okul çocuğunun dilsel özellikleri nelerdir? 
Ya da ilkokul çocuğu ile ortaokul çağında, yani tem el 
eğitim in birinci aşam ası ile ikinci aşam asındaki çocuğun 
dilsel özellikleri üzerinde de elimizde sağlıklı b ir a ra ş tır 
m a yoktur. Böyle b ir a ra ş tırm a  olm ayacağına göre bes
belli ki bu kavram  bize B atıdan aktarılm ış, eğitim  d ili
mizde çevrime girm iş, sürekli o larak  kullanılıyor. Ama 
yaşam a dönüşm üyor, yaşam a geçmiyor. N itekim , çocuk 
dili üzerinde ayrın tılı, bilim sel olm adığı içind ir ki, bizde, 
çocuğa görelikle çocuksuluk b irb irine  karıştırılıyor. B u
nun  en canlı örneğini de, anadili b ilincini uyandıracak, 
anadili b ilincini çocuklarda çiçeklendirecek Türkçe öğ
retim i a raç la rında  görüyoruz, ders k itap larında  görüyo
ruz. Bizim ders kitaplarım ız, belki çok y ırtıcı b ir benzet
m e olacak am a, «m ızraklı ilm ühal» k itap ları gibidir. Asık 
suratlıd ır, sevimsizdir, daha  açıkça söyleyeyim, çocuksu
dur. Buradaki çocuksuluğu, arılık , açıklık, yalınlık  a n la 
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m ında kullanm ıyorum , ilkellik an lam ında kullanm ıyo
rum . Bakın şimdi, tip ik  b ir örnek; sözgelimi tem el b ir il
ke v a rd ı r : D eniliyor ki tem el eğitim in birinci aşam asın 
da özellikle Türkçe öğretim inde çıkış noktası, hareket 
noktası hayat bilgisi o lacaktır,derslerin  işlenm esinde bu
na  ağırlık  verilecektir. B ir küçük örnek; Çocuğa tu tu m 
luluğu öğreteceğiz. Ü nite  derg ilerin in  birinde, ki daha 
önce de ders k itap la rında  da rastlam ıştım  buna, şöyle 
şiir var, a d ı : K um bara

«Her gün en az yüz para  
Y utuyor bu kum bara 
Bugün yarın  dolacak 
G ene benim  olacak.»

Şimdi bu dizelerle çocuğun ilgi alanı, yaşantısı arasında 
nasıl b ir bağ kurab ilir?  K urulam az.

Çünkü önce yüzpara ta rih e  karışm ıştır. B ununla 
kum bara kavram ını da veremezsiniz, tu tum lu luk  kavra
m ını da. B ununla  b ir şey yaparsınız, çocukta ş iir kavra
m ını öldürürsünüz, güzel şeylerden tad  alm asını öldü
rürsünüz. Oysa çocuğun dili kendi içinde şiirsel bir d il
dir; gelgelelim ki biz bunu ne izlencemizde, ne de uygu
lam ada yansıtam ıyoruz. Y ansıtam adığım ız için  de ço
cukların  eline yavan, tad  a lm adık ları ü rk tük leri, b ir ke
n a ra  f ır la ttık la rı ders k itap ları veriyoruz. Nitekim , tam  
olarak bilm iyorum  am a yeryüzünün hiç b ir okulunda, 
k itap  yakm a tö ren i diye b ir şey yoktur, bizim  okulları
m ızda ve eğitim  düzenim izde öğrenciler k itap ların ı ya
karlar. Bu b ir gerçektir. D ahasın ı söyleyeyim : Çocukla
r ın  elindeki k itap la rın a  bakın, ya resim ler boyanm ıştır, 
ya sayfalar çizilm iştir, çocuğun kişisel yapısın ın  bozuk
luğundan değil, çocukların  bilinç a ltında  o luşan  Türkçe 
k itap la rına  karşı duydukları b ir h ıncın , b ir  öfkenin dışa
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vurm asıd ır. Bu çizmeler, kara lam alar nereden kaynak
lanıyor? Çocuk yazınım ız üzerinde de yeterli a raş tırm alar 
yapılm am ıştır; gelişmiş, d iri, canlı b ir çocuk yazınımız 
vard ır, gelgelelim hem  izlencemiz, hem  de ders k itap la 
rım ız, bu gelişen d iri canlı, kendim izi yansıtan  çocuk ya
z ın ına  kapalıdır. K apalı olduğu içindir ki, çocuklarda 
okum a beğenisini geliştirem iyoruz. Okum a beğenisini 
geliştirem ediğim iz için bu kez çocuklarım ız, işte hepi
n izin  bildiği gibi resim li rom an lara  dadanıyor, Tom miks 
K araoğ lan , K inova okuyor ve orada donup kalıyorlar, 
beğenilerini geliştirem iyorlar. Eğer bugün çocuklar dü
şündüklerin i, duydukların ı tam . açık, eksiksiz b ir biçim 
de an latam ıyorlarsa , eğer bugün çocuklar okum uyorlar
sa, bunun  ana nedeni, ilkokulun yahu t tem el eğitim in 
ilk basam ağında çocuğun kazanabileceği, kendi dünya
sına uygun, onu  kuşatan  iyi örneklerle, on ları karşı k a r
şıya getirm eyişim izdir. Asıl üzerinde durulm ası, vurgu
lanm ası gereken tem el nok ta  bana kalırsa  budur. Çocuk
larım ızı iyi k itap la rla  yüzyüze getirem em ek...
B ir başka eksiğimiz, çocukla, çocuğun çevresiyle anadili 
öğretim i arasında bü tün lük  kuram ayışım ızdır. Ben kendi 
çocukluk y ıllarım dan biliyorum , bizim okum a k itap la 
rında  gördüğüm üz resim lerdeki çocukları kendim le öz
deşlemeye kalkardım , yapam azdım  bunu. Sanırdım  ki 
bu k itap lardak i çocuklar başka b ir ülkenin, başka b ir di
yarın  başka b ir yerin  çocukları. Y ani kendi yaşantım la 
bütünleştirem ezdim . B ununla  şunu belirtm ek istiyorum  : 
Çocuğun çevresiyle, yaşam ıyla, diliyle bütünleşecek b ir 
yönelim  içinde olm ak gerekir. B unun dışında, az önce 
konuşm am ın başında da söylem iştim , ilkeler güzel, 
am aç iyi saptanm ış, (ki b un ların  çoğu ak ta rm a yoluyla 
bize gelmiş,) am a kendi koşullarım ıza uydurulm am ış, 
öyleyse öğretim de de Türkçe öğretim inde de, yöntem  ba
kım ından bu am açlara  yönelik çalışm alar yapm ak zo-
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runluğu kendisini gösteriyor. G enellikle bizler okum a 
deyince, seslendirm eyi anlarız . Y ani m etin  seslendirilir, 
öğretm en de çocuğa düşündürm e, çocuğa an lam a ve a n 
latm a gücünü geliştirm eden uzak soru lar yöneltir. D er
sin kalıbı b u d u r : az önce ders k itap la rın ı «m ızraklı il- 
m ühal» k itab ına benzetirken bunu söylemek istedim , 
öğ re tm en ler ders k itap la rın ın  a ltındak i so ru la rla  genel
likle yetinirler. Oysa bu soru lar da çocuğu yorum lam aya, 
düşündürm eye, eleştirm eye yönelik so ru lar değildir. Ben 
burada, terim sel liğe bürünm eden şu kadarın ı söyleyece
ğim ki, öğrenm e ve eleştirm e çocuğun etk in  olduğu du
rum larda gerçekleşir. Eğer öğrenci hangi yaşta  olursa 
olsun edilginse, başka b ir deyişle sın ıf içerisindeki dü 
şünsel etk inlik lere katılm ıyorsa, öğrenm e gerçekleşm i
yor, dem ektir. Dediğim gibi derslerde m etin  seslendirilir, 
m etn in  a ltında  da, m etn i eleştirm eye değil, anlam aya, 
kavram aya değil, sadece özetlemeye yönelik so ru la r so
ru lu r. Böylece anadili derslerinden beklediğim iz sözda- 
ğarcığını zenginleştirm e, güzeli sevme, beğenm e, doğ
ruyu ayırm a, doğru yargılam a, o lay lar a rasında  bağlan
tı kurm a, o layları b ir biçim de alg ılam a ve yorum lam a 
gibi becerileri de doğal o larak  çocuklar kazanm az.

B ütün  bu eleştirisel sergilem eden sonra acaba temel 
eğitim  izlencesi işlevsel durum a nasıl getirebilir?  Soruyu 
özetle şöyle yanıtlayacağım  :

ö n c e  öğretm enler, anadili açısından sağlıklı b ir eği
tim den geçirilir, a lan  ve yöntem  bilgisi eksikleri gideri
lirse,

Ders k itap larında, gelişen çocuk yazınım ız, bütün 
canlı örnekleriyle yansıtılırsa;

Çocuğun dili, kendi özel a raştırm alarım ızdan  geçiri
lerek bu dile uygun m etin ler, k itap la r geliştirilirse,
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Eğitim  izlencemiz, çocuksu değil, çocuğa göre öğre
tim  çocuğu hem fiziksel, hem  ruhbilim sel verilerin  ışığı 
a ltında  bütün  boyutlarıy la kavrarsa, bana öyle geliyor 
ki, anadili eğitim indeki ölü nok ta  aşılır; tem el eğitim  de 
büyük ölçüde işlevine kavuşur.

Ben bu ilk aşam ada ka im  çizgileriyle b u n ların  a ltın ı 
çizeceğim. Eğer, ikinci kez söz hakkım  olursa, başka söy
leyeceklerim  de Var.

Saygılarım la.

BAŞKAN (PROF. Dr. RAUF NASUHOĞLU — Ben he
m en b ir soru yöneltm ek istiyorum .

Acaba b ir s ın ıfın  eğitim  etkinlik leri içinde ağırlık  
özelliği öğretm ende m i yoksa öğrencide mi olm alıdır? 
B ir karşılaştırm a yaparsak bugünkü Türkçe eğitim inde 
etkinlik, sın ıfta  mı, yani öğrencide mi, yoksa öğretm en
de m idir? öğ re tm en in  he r şeye egemen olduğu sessiz bir 
s ın ıfta  her şey, onun  gerekli ve uygun gördüğünce ko
nuşulur, ta rtış ılır. Böylece öğrencin in  kafasın ı tırm a la 
yan nice soru lar yu tkunup içe a tılır. Böyle b ir s ın ıfta  
dil öğretim i, Türkçe öğretim i, sağ lanabilir m i? ö ğ ren m e
yi önleyen b ir tu tu m u n  tersine  öğretm en, öğrencilerin  
soru larına kendilerin in  y an ıtlam aların ı sağlayacak ön
lem ler alarak  sın ıfın  içinde silinm esini bilm iyorsa, sın ı
fın  içinde etkisini alabildiğince azaltm anın  yollarını b il
miyorsa. s ın ıfta  sadece belirli b irtak ım  etkinlik leri dü
zenleyen deneyim li b ir kılavuz haline gelemiyorsa, böyle 
b ir s ın ıfta  dil öğretim i e tk in  biçim de sağlanabilir mi?

KONUŞMACI (EMİN ÖZDEM İR)—Kuşkusuz sağla
namaz. Demin birçok n irengi nok ta la ra  değindim, soru
yu ayrın tılı b ir biçim de ele alam adım .
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Bir kez, anadili öğretim inin  b ir sanatsa l yönü var
dır, incelikleri vardır, ö ğ re tm ek  b ir san a ttır , öğretm en
lik b ir sanattır , üzülerek söyleyeceğim ki hepin izin  b il
diği gibi gerçektir, ülkem izin geçirdiği bu bunalım lı yıl
la rda  öğretm enlik sanatı en büyük yarayı a lm ıştır. Yani, 
öğretm enin b ir sanat olduğu kavram ı genelde silinm iştir. 
Genelde silindiğine göre, anadili öğretim in in  b ir sanat 
olduğu kavram ı, tüm üyle unu tu lm uştu r. Dediğiniz bi
çimde öğretm e işin in  yalnızca öğretm enin  etk in  değil, 
öğrencinin etk in  b ir durum a gelmesi, b irtak ım  yan ko
şulları gerektirir. Bu yan koşulların  başında öğretm enin  
sın ıf içindeki etk in liğ in in  yerini alabilecek kim i tem el 
araç ve gereçlere gereksinim  vardır. Sözgelimi alıştırm a 
k itap ları, öğrenci çalıştırm a k itap ları. B un lardan  yok
sunuz. B unun yanı sıra  gör işit a raç la rı diye ad lan d ıra 
bileceğimiz ve dem in alıcı dilsel e tk in lik ler diye ad lan 
dırdığım  dinlem e eğitim i izlencemizde sadece an ılarak  
geçer. Ama bu izlenceyi de hazırlayan ları da şöyle bir 
ta r tıd a n  geçirin. Nedir dinlem e eğitim inden anladığınız? 
Dinlem e eğitim ini okullarda nasıl gerçekleştirirsiniz? B u
nu  gerçekleştirecek hangi araçları, gereçleri ku llan ırsı
nız? gibisinden soru lar yöneltin , sanıyorum  ki so ru ları
nız yanıtsız kalır, öyleyse soruyu şöyle yanıtlam ış o la
yım : E lbette ki anadili öğretim inde öğretm enin  bu lun
ması, öğrencilerin  etk in  b ir durum a gelmesi birtakım  
araç, gereçlerle sın ıfın  donatılm ası, gerekir. B ir de buna 
alışkanlığı eklemeliyiz sanıyorum . Türkçe dersi bir bilgi 
dersi değil, b ir alışkanlık  dersidir.

BAŞKAN — Peki Sayın Özdemir. Teşekkür ederim.

Sayın Prof. Doğan, siz san ırız  ki teknik  öğretim  ba
kım ından, temel eğitim de teknik  öğretim in ro lünü  açık
lam ak istiyorsunuz. O halde buyurun, sizi dinliyoruz.

84



KONUŞMACI (PRO F Dr. H IFZ I DOĞAN) — K o
nuyu  daha genel açıdan ele a lm ak ta  yarar vardır; h a 
len okutu lm akta  olan dersleri teker teker ele alıp, on ları 
değerlendirm ek yerine, tem el eğitim  düzeyinde izlediği
m iz felsefe ve ana  çerçeve üzerinde durm ak istiyorum . 
Bu düzydeki eğitim le ilgili o larak  saptadığım ız genel 
am açlar tam am  m ıdır? G enel am açlarda belirtilen  kav
ram lar, eğitim  program larına  gerektiği şekilde yansım ış 
m ıdır? K onuya bu açıdan değinm ek istiyorum . Temel 
eğitim  düzeyinde bireyin tüm  yönleriyle geliştirilm esi 
gerekir. Ben bu boyutlardan  yalnız biri, kısaca «teknolo
ji öğretim i» ya da «teknolojik eğitim» olarak ad land ırı
lan  a lan la  ilgili o larak konuşm ak istiyorum . Bu konu 
henüz düşündüğüm üz şekilde program lara  girm iş değil
dir; faka t üm it ediyoruz ki, konu çok kısa zam anda prog
ram larda  gerekli yeri alm ış o lacaktır.

Çağımızda bilim sel çalışm aların  ne kadar hızlı iler
lediğini ve toplum  yaşam ını çeşitli boyutlardan  ne kadar 
fazla etkilediğini hepim iz biliyoruz. Bilimsel çalışm alar, 
geçmişle karşılaştırılam ayacak  kadar hızlı o larak  tekno
lojiye yani, p ratik  sonuçlar verecek şekle dönüşm ektedir. 
Bilim sel çalışm alara dayalı teknoloji, genel an lam da iş 
hayatın ı o luştu rm aktad ır; sanay in in  ü rettiğ i hizm et ve 
ü rün ler de günlük yaşam ım ızı büyük ölçüde etkilem ek
tedir. Bugün genel kü ltü r deyince, geçmiş asırlarda  ol
duğu gibi sadece dil, fen, sosyal bilgiler, ta r ih  gibi bilgi
ler anlaşılm am aktadır. Geçm iş y ıllardaki ölçütlere göre 
kü ltü rlü  olarak b ilinen  birçok birey, teknoloji açısından 
cahil durum da kalm aktadır. B ugünkü eğitim  sistemimiz, 
tam  bir geçiş dönem i içindedir. Bizler teknolo jin in  için
deyiz, onun ü rün lerin i kullanıyoruz, onun etkisi a lt ın 
dayız; fakat teknolojik  eğitim  henüz herkesin bilmesi 
gerekli o rtak  bilgiler a ras ına  girm iş değildir. Bu konu, 
program larım ızda gerektiği yeri alm ış değildir.
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B unun sonucu o larak  gençler, teknolojiyi ve onun 
toplum  üzerindeki e tk ilerin i tan ım adan  sistem den ay rılı
yorlar; çağımızda birçok genç ve yetişkin, yaşam lan  bo
yunca teknolo jin in  ü rün le rin i ku llanm akta  fak a t onun 
tu tsağ ı o larak yaşam aktadır. B urada kısaca teknolojik  
eğitim in önem ini vurgulam ak ve eğitim  program larında 
gerekli yeri alm ası gerektiğini belirtm ek istiyorum .

Teknolojik eğitim e değinm eden önce bugünkü eğitim  
sistem i ile ilgili o larak  bazı no k ta la rın  h a tırd a  tu tu lm a 
sında yarar vardır, ilkokulu  b itiren  bireylerin  yaklaşık 
o larak  yarısı daha sonraki üst üğrenim e devam etm em ek
ted ir; yaklaşık o larak  o rtaokul çağındaki nüfusun  yüzde 
30 u lise çağındaki nü fusun  yüzde 20 si, öğrenim ini sü r
dürebilm ektedir. Liseyi b itirip  üniversiteye g iren lerin  sa
yısı da yüzde 10 u n  a ltın d a  bulunm aktadır. Çoğumuz, 
üniversiteye girem eyen ve çağ nü fusunun  yüzde 10 un 
a ltında  olan küçük b ir azınlığın problem lerini biliyo
ruz. Hepimiz üniversite  önünde yığılm alar var diyoruz; 
bu düzeyle ilgili o larak  problem lerin  var olduğunu ka
bul ediyoruz. M ilyonlarca insan  ilkokuldan, o rtaokuldan  
sonra eğitim  sistem inden ay rılarak  iş hayatına  giriyor; 
eğitim  sistemi b ir daha bu bireylerle ilgilenm iyor; bun 
ların  problem leri yok m u? Toplum  içinde bu gençlerin 
so run ları nedir? Çoğunluğu Oluşturan bu grup, sesini 
duyurm uş değildir.

Temel eğitim , yalnız üst öğrenim e giden küçük bir 
g rubun ih tiyaçlarına  göre düzenlenm ekten ku rta rılm a lı
dır. Temel eğitim , liseye devam etmeyecek öğrencilerin  
ih tiyaçların ı da dikkate alm alıd ır. Bu düzeydeki eğitim  
bağımsız olm ak m ecburiyetindedir; henüz bu bağımsız
lığına kavuşm uş değildir. Tem el eğitim , bundan yıllar 
önce saptanm ış o lan  ilkeler doğru ltusunda çalışm asını 
sürdürm ektedir. Bu ilkelere göre ilkokul ortaokula, o r
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taoku l liseye, lise de üniversiteye öğrenci hazırlar. Bu
gün bıı ilkeleri çağın koşullarına göre yeniden gözden 
geçirm ek gerekir.

K onuşm am ı üç aşam ada toparlam ak istiyorum  :

Birincisi, teknolojik  eğitim  açısından baktığım ızda 
son kırk  yıl içinde ne yapılm ıştır ve ilerlem eler ne yön
de olm uştur?

İkincisi, bugüne kadar yapılan  bazı uygulam alarda 
ilkeler ne olm uştur?

Üçüncüsü de, teknolojik  eğitim  nedir? Bu soruya bi
raz daha açıklık getirm ek istiyorum .

I
Geçmişe yirm i yıllık d ilim ler halinde 1940 -1960, 

1960 -1980 baktığım ızda eğitim  sistem im izdeki yönelm e
leri görmek m üm kün olur. 1940 -1960 dönem inde ilkoku
lu b itiren  çocukların  b ir kısm ı genel ortaokula, bir kıs
m ı da mesleki o rtaokula  gidiyordu. Böylece 12 -15 yaş 
grubundaki çocukların  b ir kısmı, ortaokul çağında bazı 
şeyleri uygulam a, deneyler yapm a, tecrübe kazanm a, m al 
ve hizm et ü retm e im kânına sahipti. Yine o yıllardaki fen 
derslerinin kapsam ı incelendiğinde, bu derslerin , hem  
bilimsel ilkeleri ve hem  de bu ilkelerin  uygulam asını 
içerm ekte idi. Böylece gençlerin b ir ilkeyi projeye dö
nüştürm eleri, p lan  yapm aları, ü retim e katılm aları ve 
b ir ilkeyi uygulam aları m üm kün idi.

1960 dan sonra  ortaokul düzeyindeki m eslek o rtaoku l
ları kaldırıldı ve tam am en genel ortaokula dönüştü rü l
dü. Bu iki ayrı ortaokul tü rü  b irleştirilirken  senteze gi
dilmedi. Geleneksel ortaokul tü rü  kabul edildi. Bunun 
âonucu o larak  yaklaşık 20 yıl uygulam a sonunda prog
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ram a  girebilecek bazı teknolojik  bilgiler, program  dışı 
kaldılar. 1940 -1960 arasında  b ir kısım  gençler, teoriyi 
uygulam aya geçirm e im kânına  sahipken, 1980 dan  son
rak i yıllarda eğitim de yapılan  düzenlem eler ile, bu o la
nak la r kaldırıldı.

Bu noktada kısaca fen  bilgisi derslerine de değinm ek
te  y a ra r vardır. 1960 la rd an  sonra  uygulanan  fen  p ro je
leri, gençlerin öğrendikleri ilkeleri, teknik  haline  dönüş
tü rü p  uygulam a yapm a im kân ların ı azaltm ıştır; gelişti
rilen  kavram lar, soyut düzeyde kaldı. O rtaöğretim  çağın
daki gençlerin, tem el ilkeleri, kavram aları istendi. Fakat 
uygulam aların  üniversite düzeyine bırakılm ası kabul ed il
di. M ilyonlarca insan, sistem den erken yaşlarda ay rıl
m aktadır.

Çok küçük b ir g rubun  yüksek öğretim e gittiğ i düşü
nülürse, bir eğitim  sistem ini çok küçük b ir grubun ih ti
yacına göre düzenlem ek hata lıd ır. M ilyonlarca insan  sis
tem den erken yaşlarda ayrılm aktad ır. Bu gençlerin fen 
derslerinde kazandıkları bilgileri günlük yaşam a uygu
lam aları olanaksızdır. P rojelerle  geliştirilen  fen prog
ram ları, b ir ilkeyi uygulam aya dönüştürm eyi ön plana 
alm am aktadır. B ir bilim sel ilkenin  teknolojiye dönüş
türülm esi açısından bakıldığı zam an, 1940 -1960 dönemi, 
1960 - 1980 dönem ine nazaran  daha  gerçekçi görünm ek
tedir.

Fen  p ro jelerin in  uygulam alarına ilişkin o larak ör 
nekleri zenginleştirm ek m üm kündür. H alen çalıştığım  
b ir projeden dolayı, uygulam adaki du rum ları daha ya
k ından  tan ım am  m üm kün olur. 9. M illî Eğitim  Şûrası,
9. sın ıfı o rtak  kabul etti. B unun sonucu o larak  endüstri 
meslek liselerinde Fiziksel B ilim lere G iriş dersinde sa
dece enerji ve m adde ile ilgili genel kavram lar üzerinde
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duru lm ak tad ır; bu gençler başka fen  bilgisi dersi oku- 
m am aktad ırlar. B ir m eslek için  haz ırlanan  gençler, ö r
neğin  cisim lerin ısınınca genişlediklerini öğrenem em ek
ted irler; halbuki cisim lerin  bu özelliğinin b ir dökümcü, 
bir modelci, b ir elektrikçi için  birçok uygulam aları var
dır. Eğitim  sistem inin bü tünü  laboratuvar adam ı yetiş
tirm eye, uzun dönemde üniversiteye öğrenci hazırlam aya 
yönelm iştir. Kuşkusuz üniversiteye hazırlayan p rogram 
lara  da ihtiyaç vardır. F aka t b ir sistem de üniversiteye 
giden % 5 gibi küçük b ir azınlık  için yapılan program lar, 
daha  üst bir öğrenim e gitm eyen % 95 in aleyhine olm a
m alıdır.

B ü tün  bu po litikaların  sonucunda ilkeleri bilen fakat 
uygulam aya ak taram ayan  b ir gençlik yetiştirilm ektedir. 
11 yıl okuduktan sonra liseyi b itiren  bir gencin haya tta  
geçerli bir becerisi bu lunm am aktadır. Bugünkü sistemde 
h ay a tta  geçerli olm ayan becerilerin, üniversitede geçerli 
olabileceği düşünülm ektedir. Bu durum , tartışm aya  açık
tır. Bugünkü program lar, üniversite önünde yığılmayı 
desteklem ektedir.

Bilimsel ilkeleri, teknolo ji üretecek şekilde uygula
m aya dönüştürm e kavram ı, derslerin  am açları arasında 
yer a lm aktadır. Bu yönde, yaratıcılığ ı teşvik eden çalış
m alar yok denecek kadar azdır, ö rneğ in ; b ir hidrolik  
prensibinin, günlük yaşam da ne şekilde uygulandığını 
gösteren çalışm alara çok az yer verilm ektedir.

Genel ve mesleki eğitim  arasında  program lar yönün
den bütünleşm eyi sağlam ak am acı ile bugüne kadar iki 
girişim  yapılm ıştır. 1963 yılında genel ve mesleki ortaokul 
p rogram lan  b irleştirilm iştir. Bu bütünleşm ede genel o r
taokul program ı esas a lınm ıştır. Mesleki ortaokul prog
ram larında  kazanılan  h içb ir deneyim den yararlan ılm a-
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m ıştır. 1970 lerde 8. Milli Eğitim  Şûrasında o rtak  prog
ram lar, 1 yıl daha uzatıla rak  9. sın ıfı da kapsam ı içine 
alm ıştır. Bu girişim in sonucu olarak meslek lisesi 9. sınıf 
p rogram larında uygulam a azaltıla rak  genel bilgiler a r 
tırılm ıştır. Sonuç olarak, kuram  ile uygulam anın  birleş
tirilm esi aşam alarında daim a ilkeleri uygulayarak tek 
noloji geliştirm e ve bu a landa ilgili yaratıcılığı teşvik 
etm e çalışm alarına çok az yer verilm iştir.

I I

Bugüne kadar o rtaoku llarda  uygulam aya dönük ça
lışm alar «el işleri» «iş bilgisi» «ev işleri» gibi çeşitli ders
lerle verilmeye çalışılm ıştır. Bu derslerin  verilişinde iki 
ilke hakim  o lm u ş tu r : 1) El becerisi, 2) Sanatsal yakla
şım.

El becerisinin esas alındığı yaklaşım da, geleneksel 
derslerin  yanında ve o n larla  b ir ilişki kuru lm adan  sade
ce uygulam adan kaynak lanan  bazı becerilerin kazandı
rılm ası esas a lınm ıştır, ö rn eğ in ; basit bir ku tu  yapm ak 
gibi. B urada kazanılan  el becerisi ile teknolojik  ilkeler 
arasında çok az ilişki vardır. B una karşılık  bugün geliş
tirilm ek  istenen teknolojik  eğitim  yaklaşım ında uygula 
m ada yapılan her proje, belirli fen, m atem atik  ve tekno
lo jik  ilkelerin  uygulanm asını yansıtm aktadır.

O rtaoku llara  yapılan uygulam alara  rehberlik  eden 
diğer b ir ilke de, sanat kavram ıdır, ö rneğ in ; güzel bir 
vazo yapmak, sanat değeri olan b ir parça m eydana ge
tirm ek, Sanatsal yaklaşım da da, el becerisinin esas a lın 
dığı yöntem de olduğu gibi, uygulam ada yapılan proje
lerle fen, m atem atik  ve teknolojik  ilkelerin  h içb ir iliş
kisi bu lunm am aktadır. S anat an lay ışında verim li çalış
m a, belirli s tan d a rtla ra  uyacak iş yapma, belirli ilkelerin 
uygulam a anlayışı yoktur.
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I I I

Teknoloji eğitim ini şu şekilde tanım layabiliriz. Tek
noloji eğitim i, laboratuvar ve kuram sal düzeyde gelişti
rilm iş b ir ilkenin, p ratik  sonuçlar verecek şekilde uygu
lam aya konulm asıdır. Teknoloji, zihinsel ve el becerile
rin in  b ir disiplin anlayışı içinde bütünleşm esi sürecidir. 
Teknoloji eğitim inde öğrenci, verim li çalışmayı, m al ve 
hizm et üretm eyi, b ir işi planlam ayı, b ir projeyi yapmayı, 
belirli b ir fen ilkesini uygulam ayı öğrenir. Teknoloji der
sin in  yardım ı ile öğrenci m atem atik te, fende ve diğer 
derslerde kazandığı ilkeleri uygulam aya koyabilir. Tek
noloji dersi, ayru zam anda diğer genel derslerin  daha 
an lam lı olm asına yardım  etm ektedir. Şu noktada okul - 
sanayi ortak laşa OSANOR eğitim i projesinde karşılaş
tığım ız b ir durum u açıklam ak istiyorum . M atem atik öğ
retm enleri ile, hergün sın ıfta  (x), (y) gösterdiğim iz de
ğişkenlerin belirli m esleklerdeki uygulam aların ı göster
meyi kararlaştırd ık . B aşlangıçta birçok güçlüklerle k a r
şılaşıldı; fakat iki yıllık çalışm a sonunda birçok ü rün  
m eydana çıktı. Bu uygulam anın  sonunda m atem atik , 
fen bilgisi ve diğer derslerin  an lam ları daha iyi an laşıl
m ıştır. Bu suretle  kuram  ile uygulam a arasında  bir bü
tün lük  sağlanm ıştır.

Teknolojik eğitim in am açlarından  biri, kuram  ile 
uygulam ayı bü tün leştirm e ve insan  - m akina ilişkisini dik
kate alarak, tem el beceriler geliştirm ektir. Bu eğitim  kız 
ve erkek için o rtak  olm alıdır. Herkes, çağım ızdaki tekno
lo jin in  ü rün lerin i evde ve iş yerinde kullandığına göre, 
kız erkek ayırım ı yapm aksızın teknoloji dersi herkes için 
zorunlu dersler arasında  olm alıdır.

O kulda yapılan  her uygulam a, gerçek koşullar a ltın 
da sanayideki ve iş hayatındak i uygulam aları yansıtm a-
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lıdır. B unun için okuldaki çalışm alar, uzun dönem li m es
lek seçim ine yardım  etm eli ve tekno lo jin in  sanayideki 
uygulam aların ı gösterm elidir. Teknolojik  eğitim de iz
lenen yöntem  şu şekilde ö z e tlen eb ilir : ö n c e  sorun ta r t ı 
şılm aktadır; daha sonra  soruna çözüm bulm ak üzere her 
öğrencinin  kendi projesin i p lanlam ası, tasarlam ası, ü re t
mesi beklenm elidir. B undan sonraki aşam ada öğrenciler, 
konu ile ilgili uygulam aları görm ek üzere işyerlerinde 
ve sanayide incelem e yapm alıdır. En son aşam ada, yapı
lan  projeler ve sanayideki uygulam alardan  top lanan  b il
giler, s ın ıfta  ta rtış ılm alıd ır. Ancak bu yolladır ki, okulda 
oku tu lan  bü tün  derslerin  bütünleşm esi sağlanabilm ekte 
ve uygulam a ile kuram  arasında  sağlıklı ilişki sürdürüle- 
bilm ektedir.

Teknolojiye ilişk in  kavram lar, aynı zam anda diğer 
derslerde de vurgulanm alıd ır. Tem el eğitim  düzeyinde 
fen bilgisi, m atem atik , sosyal b ilgiler gibi derslerde de 
kavram ların  uygulanm asında dikkat edilm elidir. Bugü
ne kadar geliştirilen  program lar lise ve üniversiteye gi
decek öğrencilerin  ih tiyaçları esas a lınarak  geliştirilm iş
tir.

Teknolojik eğitim in kendi içinde aşam aları vardır, 
ilk  aşam a teknolojiyi tan ım ayı içerir; öğrenci teknolo
jin in  n ite lik lerin i öğrenir; ikinci aşam ada teknolojik  faa 
liyetlere ka tılır  ve teknolo ji ü retir. Teknolojideki bu aşa
m alar, ortaokul sın ıfları dikkate a lınarak  düzenlenebi
lirler.

Bugünkü okul program ı yayg ın laştırılm adan  önce 
teknolojiyi de içerecek şekilde geliştirilm elidir. Bugünkü 
koşullarda en çok yaygınlaşan okul tü rü  o rtaokullard ır. 
O rtaoku lların  bugünkü haliy le yaygın laştırılm asın ın  ya
ra r ı sın ırlı o lm aktadır. O rtaokulun  tem el am açları yeni
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den gözden geçirilm elidir; o rtaoku llar lise ve üniversite
ye öğrenci hazırlam aktan  kurtarılm alıd ır. Bu düzeydeki 
okullar, program lar açısından bağımsız olm alıdır.

BAŞKAN (PROF. Dr. RAUF NASUHOĞLU) — E fen
dim  ben sözlerinizi açıklığa kavuşturm ak için iyi a n la 
dım mı, tek rar etm ek istiyorum .

Tabiid ir ki, O rtaöğretim  düzeyinde b irtak ım  fen  prog
ram ları, fen dersleri olacaktır, fizik, kimya, m atem atik, 
biyoloji. Siz onun yanında ortaöğretim  düzeyinde bir de 
teknoloji p rogram ların ın  bulunm asın ı tem enni ediyor
sunuz, anladığım  kadarıyla. Benim  de bildiğim  kadar 
bugün bu p rogram ların  teknoloji dersleriyle desteklen
m esini istiyorsunuz, doğru an lam ış mıyım?

KONUŞMACI (PROF. Dr. H IFZ I DOĞAN) — Evet 
ben onu önerm ek istiyorum , ortaokul düzeyinde oku tu
lan  fen  derslerin in  uygulam aları ile çok az ilişkileri var
dır. Fen derslerin in  de uygulam ayı içerecek şekilde ye
niden düzenlenm esi gerekir. Teknolojik kavram  iki şe
kilde ele alınabilir,

1 — Bağımsız teknoloji dersin i program a koymak.

2 — Diğer derslerin  içinde teknoloji kavram ını iş
lemek.

BAŞKAN (PROF. Dr. RAUF NASUHOĞLU) — Te
şekkür ederim.

Anladığım  kadarıy la sizinle yüzde yüz m utabık  o la
m ıyorum. Çünkü, fen ve teknolo ji kavram ları, m em leke
tim izde oldukça b irb irine  karışan  kavram lar. Temel fen 
bilim leri, fizik kimya, biyoloji, b ir ölçüde m atem atik, 
bun lar uygulam alı olabilir ya da olm ayabilir. U ygula
m aya dönük ise doğal olarak, b irtak ım  öğrenm e kolay
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lıkları uygulanm a kolaylıkları sağlayabilir, am a bunun 
dışında tem el fen b ilim lerin in  b ir de çocuğun, öğrencinin  
düşünm e yeteneklerini geliştirici yanı var ki, bunu  san ı
yorum  ki gözardı edemeyiz. Tam  tersine b iraz daha  pe
kiştirerek ele alm ak zorundayız. Eğer bugün fen  ders
lerimiz, üzerlerine düşen görevleri yerine getirem iyorlar 
ise, eğer bugün m atem atiğim iz, fiziğimiz, kimyamız, ger
çekten boşa dönen, gerçekten yararsız  ve öğrencide bu 
konulara karşı b ir rahatsızlık , b ir b ıkkınlık  uyand ıran  
b ir seviyede oluyorsa, bunun  bu konuları gerektiği gibi, 
kendi yapılarına uygun şekilde işleyem em esinden ileri 
geliyor.

Şimdi, tem el fen bilim leri bakım ından  b irtak ım  ön 
celikler ileri sürü lürse  bana göre önce tem elden, sonra 
onun uygulam ası derim , ö z ü r  dilerim , şim di ben panel
de söz dağıtan  b ir arkadaşın ız o larak  değil, am a panelde 
tek fenci olduğum  için, fenn in  hakkın ı verm ek için, a ra 
ya girm ek zorunda kalıyorum .

Teşekkür ederim .

KONUŞMACI (PROF. Dr. H IF Z I DOĞAN) — M ü
saade eder m isiniz efendim ? Tek boyutlu in san  mı yetiş
tireceğiz? Yoksa çok boyutlu  m u? Sanıyorum  ki konu 
burada düğüm leniyor.

BAŞKAN (PROF. Dr. RAUF NASUHOĞLU) — Y al
nız, birtakım  terc ih ler yapm ak zorundayız. Teknoloji 
dediğimiz, tem el fen b ilim lerin in , b irtak ım  p ra tik  m ak
sa tla ra  uygulam asıdır. Tem el fen  b ilim lerin in  uygulam a
ları çok değişik o lur zam an içinde, ö rn eğ in  9. s ın ıfta  
okutu lan  fiziksel bilim lere giriş dersinde, enerji konu
m undan, yani enerji kavram ın ın  uygulam asından söz 
ettiniz. E nerji meselesi, sadece enerji ve kullanm aya yer 
verme sorunu değil, evrenin tüm  yapısını ilgilendiren
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b irtak ım  temel ilkelerin  işe karıştığ ı yerdir. E nerji ko
runum u, nicel bir kavram dır, şim di enerji korum unu a n 
lam azsa bir genç, eğer diyelim  ki kuvvet korunum u a n 
lam azsa, eğer iş, güç gibi b irtak ım  kavram ları an lam az
sa, bun ların  teknolojik  uygulam aların ı anlam ası h e rh a l
de söz konusu değil. Ben şuna k a tılıy o ru m : ö ğ ren c ile 
rim ize ve okullarım ıza, lisede olsun, ortaokulda olsun, 
he r düzeyde b irtak ım  teknolojik  uygulam a dersleri ko
yarak  bun ların  hem  el ya tk ın lık ların ı, hem  de gerçekten 
öğrendiği b irtak ım  ilkelerin  p ratik  yerlere uygulam a ye
teneklerin i geliştirelim  ve bunu sağlayalım . Y alnız bir 
önceliğe koymak gerekirse, h e r düzeyde tem el fen  bilim 
lerine ağırlık  verm ek zorunluğu var. K aldı ki, doğal o la
rak  tem el eğitim de fizik, kim ya ve biyoloji, ay n  dersler 
halinde verilmiyor, bun lar tüm  b ir ders halinde, fen bi
lim leri dersi halinde veriliyor. Aslında p rogram lar ve 
k itap la r üzerinde san ırım  ki pekçok kuşkularım ız var, 
benim  de pekçok kuşkularım  var. özellik le bu eğitim in, 
tem el fen  bilim leri eğ itim in in  yapısına uygun şekilde 
yürütülm ediği ve de öğretim in etk in  b ir o rtam a kavuşa
m adığı çok kesindir. Ama bu demek değil ki, iyi b ir öğre
tim  yapılarak bun lar daha  yararlı hale gelmemiş. Yani 
iyi b ir fen öğretim i, öğrencin in  kendi çabalarıy la y a ra tı
cı b irtak ım  çalışm alara g irm esini sağlayan b ir fen öğre
tim i, teknolojik  eksikliği büyük ölçüde karşılayabilir. B u
na karşın  kişisel o larak  b irtak ım  teknoloji derslerin in  
konulm asından yanayım , bunun  hiç kuşkusuz çok y a ra n  
olur. Sonra yeğlem elerim izde tem el ilkelerin  yanında 
teknoloji durm adan değişir. Benim  gençliğim de b ir rad 
yo, içinde iri lam balar olan h an ta l b ir aletti. Bugün bil- 
giişler denen aletler, şu m asa büyüklüğünde, oysa ilk bil- 
giişlerler, bü tün  bu salonun duvarların ı kaplayacak ka
dar geniş yer tu tuyordu . O nun tekniği ile bugünkülerin  
tekniği arasında  büyük değişim ler var. Şimdi biz eğer
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öğretim de tekno lo jin in  güncel uygu lam alarına  ağırlık  
verecek olursak, onun  zam anı geçince ne yapacağız? 
önem li olan, değişmeyen ilkelerdir ve bu ilkeleri yara tan , 
bu ilkeleri uygulam aları ya ra tan  b ir düşünm e işlergesini 
yaratm aktır.

KONUŞMACI (PROF. Dr. H IFZ I DOĞAN) — M ü
saade ederseniz, daha sonraki tartışm aya hazırlık  olm ak 
üzere bir noktaya değinm ek istiyorum .

Biraz önceki rakam ları h a tır la rsak  gençlerin  % 50’si- 
n in  ilkokuldan sonra  sistem den ayrıldığı, lise düzeyinde 
yüzde 20’sin in  kaldığı görülm ektedir. Çok büyük b ir ço
ğunluk o rtaöğretim in  sonunda tahsiline  son veriyor. Bir 
fen  ilkesi uygulanabilirse, çocuk için  yararlı olur, aksi 
takdirde onun b ir değeri yoktur. B ir genç, tem el eğitim  
düzeyinde öğrendiğini uygulayabilirse, günlük yaşam daki 
problem i çözer ve eğitim  onun  için yararlı olur.

ik inci b ir sorun da şu o l u r : E ndüstri m eslek lisele
rinde olduğu gibi okul süreci boyunca başka fen  alm aya
cak b ir çocuğa, sadece fen  bilim lerine giriş dersini ver
mek ve öğrendiği soyut kavram ları h ay a tta  uygulam a
sını beklemek m üm kün değildir. Eğer öyle olsaydı bilim  
adam ların ın  hepsi, geliştirdiği ilkeyi, aynı zam anda tek 
noloji haline dönüştürebilirlerd i, bu m üm kün değildir.

Bundan dolayı bilim  adam ın ın  geliştirdiği b ir ilkeyi, 
m ühendis b ir noktaya getirm ekte, arkasından  teknisyen 
onu biraz daha uygulam aya yaklaştırm aktadır. Şimdi biz, 
12 -15 yaşındaki çocuğa, bazı soyut kavram ları veriyoruz 
ve bun ların  yardım ı ile h ay a tta  karşılaştığ ın ız problem 
lerinizi çözün diyoruz, bu olanaklı değildir.

Fen derslerinin, in san la rın  eğitim inde daha  çok etk in  
oldukları görüşü tartış ılab ilir. Bu görüş, çok eskilere gi
der. Fakü lte  psikolojisi o larak  b ilinen  bu görüşte, belirli
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derslerin , birleylerin  eğitim inde daha  etkin olduğu düşü
nülm üştür. Çağımızdaki öğrenm e kuralları, bu görüşü 
kuşku ile karşılam aktadır, genellikle öğrenm eye ilişkin 
araştırm alar, şunu o rtaya koydurm uş ki, h e r ders uygun 
yöntem le öğretilirse, b ireyin gelişim ine aynı oranda k a t
kıda bulunur.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN — Teşekkür ederim .

B uyurun Sayın Sözen. Söz sizin.

KONUŞMACI (Doç. Dr. U ral Sözen) — Eğitim i bir 
sistem  olarak düşünm ek gerekir.

Bu sistem, bir yandan ülke ekonomisi, kü ltü r yapı
sı, bekleyişleri ile edilgen olarak, diğer yandan  yine ü l
ke ekonomisi, k ü ltü r düzeyi ve bekleyişleri ile etken ola
rak  ilişkilidir. Eğitim  düzeyini, saydığımız bu koşullar 
belirler. Bu koşullar, eğitim  düzeni ile b irlik te  değişerek 
eğitim  için yeni b ir o rtam  hazırlar. Bu nedenle eğitim  
sisteminin, ekonomik, kültürel ve bekleyişleri ile olan 
ilişkileri sürekli olarak yenileyebilecek ve kendi içinde 
tutarlı bir yapı oluşturmasına fırsat verecek biçimde ta
sarımlanması gerekir.

ilk , o rta  ve yüksek dereceli değişik aşam alardan  olu
şan eğitim  sistemi, b ir b ü tün  o larak  çevresiyle uyum  sağ
lam alıdır.

Eğitim  sistem inin  gelişigüzel aşam alandırılm asın- 
dan çok, bu aşam aların  b irb irleriy le  tu ta r lı b ir biçimde 
birleştirilm esi noktası a ra  kesit kabul edilerek tartışm a  
bu nok tadan  başlam alıdır. Bu nedenle ilkokul ile o r ta 
okulun b irleştirilip  8 yıllık tem el eğitim  okulu haline ge
tirilm esi ya da bugünkü biçim i içinde korunm asın ın
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tartışılm ası, Eğitim  Sistem im izin bü tün lüğü  içinde de
ğerlenm ediği sürece b ir an lam  taşım ayacaktır. Keza ilk 
ya da o rta  eğitim  aşam aların ın  biçim  değiştirerek m es
leğe yönelmesi önerisi de, aynı bü tün lük  içinde değer- 
lenm elidir.

Böyle b ir değerlenm eye girebilm ek için  öncelikle 
Eğitim  Sistem inin yaratacağı fayda ve bu sistem de bek
leyişlerin saptanm ası gerekir.

Bugünkü ölçüler içinde ve eğitim  sistem inin  bireye 
ve toplum a katkısı m u tlaka  tartış ılm alı ve am açlanan  
fayda yönünden bir değerlem esi yapılm alıdır. A slında 
bu tartışm an ın  boyutları çok geniş olm akla b irlik te  özet 
o larak ifade edildiğinde, bugünkü eğitim  sistem im izde 
ya ra tılan  bireysel fayda, öze dönük o lm aktan  çok, biçi
me yönelik o larak  belirm ektedir.

Eğitim  süreci içindeki bireyin bekleyişleri, eğitim  
süreci sonunda ulaşacağı s ta tü  ile özdeşleşmektedir. Alı
nacak b ir dip lom anın  gerek iş yaşam ında, gerek özel 
yaşam da ve gerekse toplum sal hak o larak  ifade edilen 
bazı toplum sal üstün lük lerin  sağlanm asındaki ro lü  ön 
p lana çıkarak, eğitim  ile sağlanacak bireysel oluşum, 
gözardı edilm ektedir.

V arolan eğitim  sistem im izin yara ttığ ı toplum sal 
fayda, işe bir belirsizlik ortam ı görünüm ü verm ektedir. 
Yüksek öğrenim ini tam am layan  pek çok genç ya iş bu
lam am akta  ya da eğitim  ve öğrenim leri ile bağdaşık ol
m ayan b ir işin sahipliğini üstlenm ektedir.

O rtaöğrenim ini tam am lam ış b ir gencin herhang i 
b ir etk inliğ in i düşünm ek bile ham  hayal olur.

«Eğitim  Sistem i»m izin yara ttığ ı fayda konusunda 
çok açık ve seçik b ir tabloyu görebilm ek olanaksızdır.
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Eğitim  Sistemimiz ne bireysel açıdan ne de top lum 
sal açıdan akılcı b ir faydayı yara tm ak tan  uzaktır. Bu 
düşünce, 1980 Program ında; «Eğitim Kurumları’nın ye
tiştirdiği insangücü ile gereksinme duyulan insangücü 
arasında nitelik ve nicelik yönünden varolan farklılıklar 
devam etmektedir.» biçim inde ifade edilm ektedir.

H erhangi b ir eğitim  sistem inin  am açların ı sap ta r
ken bazı gelişm elerin gözönünde tu tu lm ası yararlı olur.

Türkiye, 1980’lere gelindiğinde, tem el eğitim de okul
laşm a o ran ın ın  yüzde 80'lerin üzerinde ifade edilen b ir 
düzeye u laştırm ış D ördüncü Beş Yıllık P lan  dönem inde 
ise bu o ran  yüzde 90’la rın  s ın ırın a  u laştırm ayı am açla
m ıştır. O kula gitm eden, okum a yazm a öğrenenlerin  var
lığı da düşünülürse, T ürkiye’de okum a yazma bilm eyen
lerin  sayısı giderek azalacağı, kısa b ir süre sonra  ise tü 
m ü ile o rtadan  kalkacağı düşünülebilir.

1978’de tarım sal üretim , yıllık yüzde b ir buçuk, sa
nayi yüzde 2,2 h izm etler sektörü yüzde 3,1 a rta ra k  G ay
ri Safi Millî H asıla yüzde 3,3 o ran ında  gelişm iştir. T ü r
kiye daha önceki y ıllarda yüzde 7’yi aşan kalkınm a h ı
zını gerçekleştirm iştir. F e rt başına düşen Millî Hasıla 
1950’lerde 100 dolar iken 1970’li y ılların  sonuna u laşır
ken 1000 dolara yükselm iştir. Bu artış, özellikle sanayi 
sek törünün Milli G elirin  elde edilm esindeki payı yüzde 
40’ın üzerine çıkarak sağlanm ıştır. 1979’da 44.000.000 u la 
şan nü fusun  sanayi kesim inde çalışan payı ve sanayide 
kalifiye insangücü gereksinm esi giderek artm aktad ır, 
özellik le 1950’li yıllarda beyin göçü olarak ad land ırılan  
ve az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere dağılan  in 
san hareketi, bu y ıllarda «Emek Göçü» haline dönüşm üş 
ve gelişmekte olan ülkelerin  özellikle kalifiye insangücü, 
gelişmiş ülkelere akm aya başlam ıştır.
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Planlı dönem e geçişten sonra  Türkiye, sanayileşm e 
ile kalkınm a m odelini seçmiş, günüm üzde tarım ın  geliş
memize katkısı düşünülüyor ve aran ıyo r o lm asına k a r
şın, bu eğilim den henüz vazgeçm em iştir.

Ancak, aynı süreler içinde insangücü kapasitem iz
deki değişme, ekonom ik eğilim i tu tm am ıştır. 1979 y ılın 
da, teknik  personelde yüzde 12'lik b ir a rtış  sağlanm ış ol
m asına karşın , bu a rtış ın  dağılım ı incelendiğinde, Eği
tim  Sistem inin çarpıklığı o rtaya  çıkacaktır.

Beyin niteliğindeki iş gücünün incelenm esi yapıld ı
ğında, jeoloji m ühendislerin in  % 48,9, fizik ve m atem a
tik  m ühendislerin in  %  30.9, elektrik  p ıühend islerin in  % 
21.6, m akina, m aden ve h a rita  m ühendislerin in  ise % 6 
dolayında a rttığ ı tesb it edilm ektedir. Sosyal bilim ler da
lında yetişenler gözden geçirilirse bu çarpıklık  daha  da 
açık b ir biçimde görülebilir. E ndüstrin in , emek gücü
nün  o luşturu lm asında önem li payı o lan  Teknik O rtaöğ
retim  program larında okullaşm a o ran ı sadece 4.7 düze
yinde kalm ıştır. Eğitim  Sistem im izin, sanay in in  bekledi
ği insangücünün yetişm esine olum lu yönde katk ıda  bu
lunduğunu düşünm ek zordur.

ün iversite  kapısında yığılan öğrenci sayısı, h e r yıl 
a rta rak  büyüm ektedir. Bu sayı son y ıllarda yarım  m il
yonun sın ırla rına  ulaşm ıştır. V arolan ün iversite , Aka
demi ve Yüksek O kulların  kapasiteleri ise bu yığılm anın 
ancak onda birlik  b ir kesim ine yanıt verebilecek düzey
dedir.

ün iversite  düzeyindeki arz eksiği, b ir seçme sınavı
nı zorunlu k ılm akta  ve bu am açla bu yılda daha da zor
laştırılm ış sınavlar uygulanm aktadır. Ancak, hem en be
lirtm ek gerekir ki bu sınavlar, seçm eden çok ayıklam a 
ve eleme biçim inde yürütülm ekte, öğrencinin  yönlendi
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rilm esinde onun konuya yatkınlığ ı ve ilgisinin sap tan 
m asından  çok genel düzeydeki bilgi birik im ini gözet
m ektedir. Böylece ü n ivers ite  düzeyindeki yönlenm ede 
bilgi ve istek İkilisinin k rite r o larak  kullanılm ası sonu
cunda, meslek - yetenek uyum unun  yaratılabilm esi öne
m ini yitirm iş görünm ektedir. K aldı ki, Ü niversite ada
yı terc ih  talebini gerçek arzusuna göre değil, sınavda 
gösterebileceğine inandığı başarı tahm in ine  göre yap
m akta, belli b ir mesleğe ilgi duym uş olsa bile, seçim 
sırasın ı bu bilgiye göre değil, sınavda alabileceği puana 
göre düzenlem ektedir.

Sonuçta bir m em nun o lm ayanlar ordusu y a ra tıl
m aktadır. Üniversiteye girem em iş o lanlar, yaşam ların ı 
nasıl sağlayabileceklerinin şaşkınlığı, ün iversiteye de
vam edenler ise, kaderlerine hakim  olam am anın bezgin
liği ile bu orduya katılm aktadır.

Bu yazının sın ırlı çerçevesi içinde konuyu daha faz
la  yaygın laştırm adan belirtm ek istediğim iz görüşüm üzü 
şöylece o rtaya koyabiliriz :

Toplumsal ve kültürel yapımız belli bir gelişme eği
limi gösterirken Eğitim Sistemimiz, bu yapıdan ayrı, bw 
yapı ile bağdaşma hazırlıklarını dahi yapamaz bir £ö' 
rünüm içindedir.

Eğitim  Sistem im iz, kendi kapalı düzeninin içinde 
toplum sal gelişmelerle sanki hiç ilgisi ve ilin tisi yokmuş 
gibidir. «Gözlerimi K aparım , Vazifemi Yaparım » ifade
si, sanki bu Eğitim  Sistem im izi an la tm ak  için söylen
m iştir.

M akina tezgahlarında, tezgaha güç a k ta ran  kayış, 
avara’ya alınm adığında, güç, m otorun  kendi basm a ça
lışm asını sürdürdüğü halde, tezgaha güç ak taram az ve
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dolayısiyle iş yapamaz. Eğitim  Sistem im iz, b ir benzetm e 
yaparsak, avara çalışm aktadır. Toplum sal sistem im ize 
çok büyük b ir fayda yara tm adan  kendi kendine çalışıp 
durm akta, öte yandan  Toplum sal Sistem kendi gereksin
diği itici gücü, kendi içinde yaratm aya çalışarak Eğitim  
Sistem inden iyice kopm ak ve uzaklaşm aktadır.

Böylece her yıl Devlet B ütçesinin önem li bir bölü
m ünü alıp götürm ekte o lan  eğitim  faaliyetlerin in  sonuç 
yaratam az bir o rtam  içinde bulunm ası bir kaynak savur
ganlığı olarak n itelenebilir. Eğitim , tahsis edilen kay
nak ların  etkin kullan ılam ıyor olması, herhang i b ir kay
nağın  isra f edilm esinden daha başka b ir an lam  taşır. Bu 
kaynağın  etkin kullanılm ası ile elde edilecek fayda, top 
lum sal güç olarak, kaynağın  m aliyeti ile kıyaslanm ıya- 
cak kadar büyüktür. Bu nedenle kaçırılan  fırsat, üzerin 
de asıl durulm ası ve düşünülm esi gereken konudur.

Eğitim sistemi bir bütün olarak ele alınmalı ve de- 
ğerlenmelidir. B uradaki bü tün lük le  kastedilen, b ir yan 
dan tem el, o r ta  ve Yüksek öğrenim  arasındaki dengeler, 
öte yandan da Eğitim  Sistem ini toplum sal o lanak  ve 
am açlarla  uyum lu hale getirecek bakış açısı an la tılm ak 
tadır.

önerilecek  çözümler, her h â l ve kârda bu bütünlüğü 
sağlam alıdır. Ancak, daha da önemlisi Eğitim Sistem i
nin bünyesinde toplumla ilişkisini sürdürecek bir düzen 
kurmak gerekir. Bu düzen, sürekli olarak toplumsal eği
limleri ölçmeli ve gerekli sistem düzeltmelerini yapabil
melidir.

Böylece, bugün için  yeterli o lan b ir sistem  kurulm uş 
olsa bile, bu sistem in gelecekteki geçerliliği de güvence 
a ltın a  alınm ış olacaktır. Bugün sanayileşm e eğilim ine 
bakarak  sanayi için  insan  yetiştirm eye yönelik b ir eği
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tim  program ı, bir süre sonra daha  başka eğilim lerin  be
lirm esi sonucunda yine çağın gelişimi düşünülebilir. Bu 
takd irde, sözü edilen m ekanizm a devreye girip Eğitim  
Sistem ini ray ına  o turtabilm esi düşünülebilir.

Bu m ekanizm anın  kurulacağı yer, Milli Eğitim  Ba
kan lığ ı o larak  düşünülm elidir. Bu Bakanlığın yeniden 
düzenlenm esi ve böyle bir işlevle yüküm lenm esi sağla
nab ilir. Ancak, Milli Eğitim  Sistem inin  bozuk çekişme
lere konu yapılm aksızın çözümlenm esi önem li b ir olgu
dur. Eğitim , k ü ltü r o luşturucu  niteliği gereği olarak, her 
zam an politik  ih tira s la rın  yoğunlaştığı çekişme odağı 
olm uştur.

G eçm işte bu olgunun acı deneyim lerine rastlanm ış
tır. Oysaki, eğitim , saf eğitim  sorunu olarak düşünülm e
m eli, onun  toplum sal ve ekonom ik yapıyla ilişkileri yu
karda  kısaca değinm eye çalıştığım ız nedenlerle m utlaka 
kuru lm alıd ır. Bu ilişk inin  Milli Eğitim  Bakanlığı içinde 
kurulabilm esi olanaksız değilse bile zordur.

Milli Eğitim i düzenleyen, onu, toplum sal gelişmeler 
doğru ltusunda uyum land ıran  ve çağdaşlaştıran, aynı za
m anda gerek politik  süreci, Devlet sürecinden ay ırarak  
ayrı setler halinde tasarım layarak , gerekse öyle b ir o la
nağın  yaratılam am ası koşulundan politik etkenlerin  do- 
layısıyle bü rokra tik  e tk ilerin  d ışına çıkarılarak, ku ru la 
cak b ir düzenle a ran an  sonuçlar yaratılab ilir.

Milli Eğitim im iz için o lu ştu ru lan  bü tün  m odelleri 
saygıyla karşılıyor ve değer veriyor olm akla b irlik te  M il
li Eğitim  sorunum uzun yeni b ir model tasarlam a soru
nu  olm adığını, bu aşam ada b ir sistem  sorunu ile karşı 
karşıya bulunulduğunu, model tasarım lam ak tan  çok top 
lum sal yapıya uygun model tasarım ları yapabilecek ve 
bü tün  bu görevi, tasarım lam ayı yapm aktan  ibaret olan
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bir yapının  tartışm asın ın  öncelik alm ak zorunda olduğu
na  inanıyoruz.

BAŞKAN — Teşekkür ederim .

B uyurun Sayın Özdemir.

KONUŞMACI (EMİN ÖZDEMİR) — Efendim , ben ken
dim i yalnızca tem el eğitim  p rogram ların ın  işlevinde 
anadili öğretim inin  yeri açısından  sın ırland ırd ım  kuş
kusuz. Ancak ben köy öğretm enliği yaptım , ortaokul öğ
retm enliğ i yaptım , lise öğretm enliği yaptım , üniversite
lerde çalıştım  ve çalışıyorum . Bu bakım dan eğitim in de
ğişik basam aklarında çalışm ış b ir eğitim  işçisiyim. Göt- 
he’n in  b ir sözü var. D iyor ki «Her kuram , yeşil hayat 
ağacı karşısında zavallı kalır.» «Ya da 1, Slone’n in  sözü
nü  yineleyeceğim burada, «Bin kez yağm ur sözcüğünü 
söyleseniz, b ir dam la yağm urun yerini tu tm az bu söz
cükler.»

önüm üzde som ut b ir olgu var, bugün eğitim den ge
çen gençlerim izin durum u ortada. İster ad ına  zorunlu 
öğretim  deyin, ister ilköğretim  deyin, ister tem el eğitim  
deyin, buradan  geçmiş gençlerim iz. Ben benzetm eli b ir 
an la tım la  söyleyeceğim : Bizim tem el eğitim den geç
m iş gençlerim izin kafasın ın  içi, acele yolculuğa çıkmış 
b ir insanın  valizine benziyor. H er şey gelişigüzel istif 
edilmiş, fakat tam  m endil arıyorsunuz, m endil yerine 
elinize kirli çorap geliyor. İşte bizim  eğitim deki asıl d ra 
mımız, tem el eğitim deki dram ım ız burada düğüm leni
yor. Neyi, niçin, nasıl vereceğiz? N iyagara Şelalesinin 
bilmem ne kadar yükseklikten geldiğini, M ısır P iram it
lerin in  hangi am açla hangi F iravun  zam anında dikildi
ğ ini büyük öykülerle öğretiyoruz. Ama çocuklara düşü
nebilm esini öğretm iyoruz. B ü tün  d ram  da bu radan  kay
naklan ıyor bana  göre. E ğitim in değişik aşam alarından
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geçmiş gençlerim izin k a fa la rın ın  parsellenm esi, b ir ta 
kım  sloganların  tu tsağ ı o lm aları, hoşgörüden yoksun b u 
lunm aları, tartışm am aları, tem elde buradan  kaynak la
nıyor. Gene, tem el eğitim in işlevi açısına baktığım ız za
m an, öğleden önce b ir arkadaşım ız tem el eğitim in am aç
la rın ı a ltı noktada toplam ıştı. Bu nok tala rın  tüm ü, k i
şiliğin dengeli b ir biçimde geliştirilm esi esasına yasla
nıyor.

Temel eğitim in işlevsel b ir durum a dönüşmesi, ye
tişeceklerin  kişiliğini dengeli b ir biçimde oluşturm asına 
bağlıdır. Çünkü bu nok tada ilk ağızda söylemediğim ba
zı yönlere getirm ek istiyorum  sözü. Bizde yanlış b ir yak
laşım  var : Anadili öğretim i belli b ir aşam ada başlar, 
belli b ir aşam ada biter. Oysa anadili eğitim i insan ın  bü 
tü n  yaşam ını kuşatır. B una göre, bana sorarsanız, te 
mel eğitim den sonra gelen h e r aşam ada, hem  de yüksek 
öğretim in her basam ağında, anadili öğretim ine zorun lu
luk var. Görüyorsunuz, televizyonda herhangi b ir konu
da üniversiteyi b itirm iş gençlerim izle görüşm e yapıyor
lar, b ırak ın  iki dakikayı b ir dakika bile sürdürem iyor- 
la r sözlerini. Hem en b ir iki sözcük söyledikten sonra  yo
kuşa doğru tırm a n a n  m azotu ya da benzini b iten  ta ş ıtla r  
gibi teklemeye başlıyorlar.

Oysa tem el eğitim in 2. aşam asından  geçen b ir öğren
ci, herhang i b ir konuda 5 dakika konuşabilm e gücünü ka
zanm ış olacaktır.

G örülüyor ki, biz am açları iyi seçiyor, az önce de 
söylediğim gibi bun ları yaşam a dönüştürem iyoruz. Bir 
de tem el eğitim in, Sayın Doğan dedi ki, am aç h içb ir za
m an üniversiteye öğrenci hazırlam ak  değildir. Sorun bu 
değil. Eğitim in ereği, insan ı m utlu  k ılm aktır. Bizim in 
sanlarım ızın  m utsuzluğu dem in de söylediğim gibi b il
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gilerin  kısırlığından, k işilik lerin in  dengeli b ir biçimde 
gelişm em esinden geliyor. O kum a alışkanlığ ını verm iyor
sunuz, yazma alışkanlığ ını verm iyorsunuz, doğa sevgisini 
verm iyorsunuz, boş zam an ların ı doldurup değerlendire
cek alışkanlık ları verm iyorsunuz, dam ıtık  su gibi bir in 
san  tip i yetiştiriyoruz biz. M utsuz, karam sar, kendileri
ne, ya rın larına  güveni o lm ayan b ir insan  tipi.

öğ renc ile rin  kişiliğini daha  tem el eğitim deyken be
lirli b ir biçimde vermeye çalışm ak, on ları güzelden ta t  
alabilecek bir durum a getirm ek gerek. H albuki biz ilk
öğretim de, ortaöğretim de çocukların  güzellik duyguları
nı b ırak ın  geliştirm eyi, beslemeyi, k ısırlaştırıyoruz. B u
nun  yerine ne veriyoruz? Yaşam sal değeri olm ayan, bel
ki sayın Doğan’la burada birleşiyoruz, b irtak ım  kuru b il
giler. B ir paragrafı okuyup oradaki anadüşünceyi ç ıkara
mıyor, yazdığına başlık koyamıyor, m ektup zarfın ı doğ
ru  yazamıyor, dilekçe yazam ıyor, am a sorsanız ki İb ra 
him  Şinasi kim dir? başlıyor an la tm aya : «1825 yılında 
İstanbu l’da C ihang ir’de doğmuş»... Demek ki, fuzuli b il
gilerle çocuğu donattığ ım ız için, tem el eğitim den bekle
diklerim iz gerçekleşmiyor.

Başka d illerin  hiçbirisinde edebiyatın  hikâye an la 
m ına geldiği yoktur. Bizde vardır. K onuyu dağıttım , şöy
le derleyip toparlam ak  istiyorum . Bence tem el eğitim in 
am acı, elbette üniversiteye öğrenci hazırlam an ın  yanı 
sıra, yaşam a da insan ı hazırlam aktır. Ama nasıl insan 
bu, şöyle özetleyeyim : B ü tün  yetenekleri geliştiren, a ra 
ma, öğrenm e alışkanlığı kazanan, okum a sevgisini geliş
tiren , yargılayan, eleştiren, tek sözcükle düşünm esini b i
len insan  tipi. Biz düşünceyi öğretiyoruz, hazır düşünce 
kalıp ların ı öğretiyoruz, am a düşünm esini öğretm iyoruz. 
D üşünm esini öğrettiğim iz gün, tem el eğitim  program la
rı işlevini kazanm ış olacaktır. Benim  son önerim  bu. Dü
şünebilmeyi öğretm ek.
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B uyurun Sayın Doğan.

KONUŞMACI (Prof. Dr. Hıfzı Doğan) — Teknolojik 
eğitim  kavram ına açıklık getirm ek için birkaç örnek da
h a  verm ek istiyorum . Eğer b ir sın ıfta  m anyetik  a lan  ta 
nıtılacaksa, öğrenci önce kendi yapacağı küçük ve basit 
b ir m otorda bu ilkeyi uygulayabilm elidir. öğ renc i daha 
sonra, m anyetik a lan ın  uygulam aların ı gösteren ü rün le
r i incelem elidir, ö rneğ in ; öğrenci b ir kalorifer m otoru
nu  veya cam sileceği m otorunu inceleyebilir, öğ renc ile r 
daha  sonraki aşam ada çevredeki sanayiye gidip gerçek 
uygulam aları görmeli ve teknolojisin i sanayideki uygu
lam aların ı izlemelidir. B urada sanayi deyince yalnız en 
düstriy i kastetm iyorum ; çevre incelem eleri, tarım , sağ
lık, tica re t a lan ların ı kapsayabilir.

ö nem li o lan  nokta şudur : O kulda ta h ta  başında 
tan ıtılan  bir ilkenin, sanayideki uygulam aların ı izlemek
tir. Okulda oku tu lan  teknoloji dersi ile öğrenci gerçek 
sanayiyi tan ım alıd ır. Çevre incelem eleri, küçük tam ir 
atelyelerini, büyük sanayiyi, hastaneleri, ta rım  ç iftlik 
lerini, m ühendislik büro ların ı, ticare t ve turizm  a lan la 
rın ı, kam u hizm eti veren yerleri kapsayabilir. Teknoloji 
öğretim inde program  esnek olm alıdır. Eğer bölgede ta 
rım  hakim se bu ilkeler ta rım da  uygulanm alıdır. Eğer 
sanayi ön planda ise, uygulam alar sanayide yapılm alı
dır.

D iğer bir örnek de yapı m esleklerinden verilebilir. 
K orunm ak için ev yapm a ih tiyacın ı belirten  ve bü tün  
sın ıfın  katılm asın ı sağlayan b ir ta rtışm an ın  sonunda 
bir grubun ev yapm a pro jelerin i aldığını düşünelim . 
G rup koşulları dikkate a la rak  evin yerini, kaç oda ola
cağını, ışık durum unu, evin yapı durum unu, yapacağı

BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
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araştırm alarla  saptar. D aha sonra evin p lan ın ı yapar; 
çizimle ilgili tem el k u ra lları öğrenir. Bu ön bilgilere d a 
yalı olarak m ukavvadan, ağaçtan  ya da m evcut m ate r
yallerden y ararlanarak  b ir ev yapar. Bu aşam adan sonra 
evi yapm ak için, gerekli olan tuğla, k irem it, çim ento v.b. 
sanayii yerinde inceler. Aynı şekilde evle ilgili o larak 
elektirik, sıhhi tesisat p lan la rın ı yapar ve ilgili sanayi
deki çalışm aları izler. Evin döşenmesi için p lan  yapar ve 
buna bağlı o larak tekstil ve ağaç sanayini inceler.

Teknolojik eğitim de proje yöntem i uygulandığında 
öğrenci önce sorunla  karşı karşıya gelir, çözüm için öne
rile r geliştirir, seçtiği projeyi yapar ve ilgili sanayiyi in 
celer. Böylece öğrenci tasarım da bulunur, beceri kaza
n ır, sanayiyi incelem ek suretiyle m eslekler hakkında b il
gi sahibi olur. Teknoloji eğitim i yolu ile öğrenci diğer 
derslerde öğrendiği kavram ları uygulam aya çıkarır.

Temel eğitim  çağın koşu llarına göre yenilenm elidir. 
Temel eğitim  program ları geçmişteki dar kalıp lardan  
k u rtarılıp , bireylerin  bugünkü ih tiyaçları esas a lınarak  
geliştirilm elidir. Teknoloji eğitim inde, m atem atik , fen 
bilgisi, sosyal bilgiler gibi herkes için  o rtak  dersler a ra 
sında yer a lm aktadır.

Teknoloji; ü rün leri, hizm etleri, sosyal ve kültürel 
etkileri ile doğanın üzerine yeni bir dünya yaratmıştır-. 
Teknoloji elektriği, gökdelenleri, yeraltı u laşım  araç la
rı, kitle haberleşm esi, ü retim  yöntem leri, yaşam a s tan 
d artla rı, sosyal ve kültürel etkileri ile bireyin yaşam ını 
etkilem ektedir. Geçmiş yıllardaki ölçütlerce kü ltü rlü  ola
rak  tan ım lanan  birey, teknoloji açısından tam  anlam ı 
ile cahil olabilm ektedir.

Eğer çocuklarım ızı m utlu  olacak şekilde yetiştirm ek 
ve onları 2000 ve sonraki y ıllar için hazırlam ak  istiyor
sak, on lara  teknolojiyi tan ıtm ak  zorundayız.
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Benim  kanım  da aşağı yukarı aynı doğrultuda sayın 
Doğan’la, sayın ö zdem ir’le. Tem el öğretim  süreci içe
risinde ilk ve o rta  basam akları b irb irinden  biraz ay ıra 
rak  ele a lm akta  y a ra r olduğu inancındayım .

İlköğretim  süreci içerisinde Sayın ö zdem ir’in  söy
lediği gibi çocuğun düşünebilm e yeteneğini geliştirecek 
n ite lik te  bir eğitim  program ın ın  m utlak  gerekliliğine 
inanıyorum . Sadece düşünebilm e yeteneğini değil, be
ceri yeteneklerin in  de geliştirilm esi gerektiğinde hiç kuş
ku yok. Gerek ilköğretim  süresince, gerek ondan sonraki 
basam aklarda, yani ortaöğretim  düzeyinde Sayın D oğan’- 
ın  belirtm iş olduğu gibi teknolojik  uygulam anın  ku lla
n ılab ilir bir araç olarak ön p lana  çıkm am ası ve böyle bir 
eğitim  sistem inin  benim senm em iş olması, özellikle yük
seköğretim in karşılaştığı so run ların  giderilebilm esi aç ı
sından önem li güçlükler yaratıyor. Ama ben sorunu yal
nızca o açıdan görm üyorum , yükseköğretim  kapısındaki 
yığılmayı büyük ölçüde yeğniltecektir hiç kuşkusuz, 
böylece yükseöğretim  daha işlerlik kazanacaktır. Ama
11 yıl yatırım  yaptığınız b ir in san ın  11. y ılın  sonundaki 
eksikliği yalnız uygulam aya dönük yetenekleri değil, dü
şünm e ve öğrenm e yeteneklerin in  gelişememiş olm asın
dan da öte, doğru dürüst okum a yazm a ve ön tem el m a
tem atik  ve fen yeteneklerinden yoksun olduğunu görüyo
ruz. Y ani bugünün ünivrsite  kapısından  dönen öğrencisi, 
toplum  içerisinde herhang i b ir işlevi yerine getirem eyen 
bir çaresiz insan  görünüm ündedir. K endisine ne iş ve
rilirse onu  yapm ak durum undad ır ve bu işleri, gördüğü 
o eğitim  düzeyi ile bağdaşabilir n ite lik te  değildir. Bu 
doğal o larak  çocuğun, eğitim i için harcanm ış yatırım ın  
karşılığı olm adığı gö rün tüsünü  ortaya çıkarıyor.

BAŞKAN — PROF. DR. RAUF NASUHOĞLU — Te
şekkür ederim.
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Sayın konuklar, şim di saat 16.’yı geçti. Ben sayın  
konuşm acıların  tem el öğretim deki p rogram ların  işlevsel 
hale gelmesi hakkındaki önerilerin i m adde halinde özet
ledim. 15 dakika a ra  veriyorum .

B. GENEL TARTIŞMA

KONUŞMACI PROF. Dr. SÜLEYMAN ÇETİN ÖZ
OĞLU — Sayın konuklardan  b ir arkadaşım ız için özür 
dilem e durum undayım . Bu panel o luştu ru lu rken  ele a lı
n an  konunun b ir de psikolojik yönü olduğu kabul edil
miş ve gerekli tedbir a lınm ıştır.

Ancak elde olm ayan nedenlerden dolayı bu a rk ad a
şımız panele katılam adı, is te r  istemez bir boşluk oluşm uş 
olabilir. Bu bakım dan bu konu tartış ılırk en  işlevsellik 
m eselesinin yalnız b ir yöne doğru yönelik değil, insanın  
kendine dönük işlevselliğinin de olması gerekm ektedir. 
O açıdan, işlevsellik konusunda psikolojik durum un da 
ele alınm asını, konunun  ele alınm adığı zam an nerelere 
ulaşılabileceğini düşünm eyi vurgulam ak istedim.

Ben bu konuyu davetli sayın panel konuşm acısının 
katılam adığını dikkate a la rak  boş kalm ış görünen bu yö
nü, belirlem ek ve doldurulm ası anlayışı ile vurgulam ak 
istedim . Çok teşekkür ederim  efendim .

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, özoğlu.

B uyurun Akçakayalıoğlu.

CİHAT AKÇAKAYALIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın öğretim  üyeleri, sayın konuklar; tek ra r huzurunuzu 
işgal ettiğim  için beni bağışlam anızı rica ederim . Bazı 
kim seler kusu rların ı konuşm alarıy la belli ederler, bir 
kusurum  varsa lü tfen  beni bağışlayın.
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Efendim  şim diki tem el eğitim in işlevselliği konusun
da sayın Doğan, özellikle p ra tik  yön üzerinde durdular. 
Y ani uygulam a üzerinde durdular. Sayın Özdemir, be
n im  çok takd ir ettiğim , af buyurun  haddim  değil ama, 
dil üzerinde durdular. Sayın hocam ız özellikle çocuklarda 
eğ itim in  prensipleri üzerinde du rdu lar ve yine sayın Sö
zen de b ir açıdan bilgi üzerinde durdular.

Şimdi efendim , tem el eğitim in amacı, iyi b ir Türk 
vatandaşı yetiştirm ektir. Anayasam ızda şöyle der; Türk 
D evletine vatandaşlık  bağı ile bağlı olan T ürk tü r. O nun 
siyasal yönünü alm ıyorum  bakın  şimdi. K im dir o va
tandaş? O vatandaş tem el eğitim le yetişm iş olan in san 
dır. Bu insan  çöpçü de olabilir, cum hurbaşkanı da o la
bilir. işte  tem el eğitim in am acı budur. Sadece klasik ilk
öğretim , ortaöğretim , yükseköğretim  düzeyinde düşün
m ek zorunluluğunda değiliz.

Temel eğitim in o rtak  unsu runu  işlevsel hale ge tir
m ek için  tem el eğitim i sağlayacak kadroyu kurm ak ge
rekir. Bu önem li b ir meseledir.

Şimdi efendim  R ahm etli A ta tü rk ’ün b ü tün  özdeyiş
lerinde, fik irlerinde ve eylem lerinde, tem el eğitim in n a 
sıl olm asının  gerektiği bu m illete sunulm uştur. F akat 
başta aydınlarım ız olm ak üzere politikacılarım ızın  bü
yük kısm ı icabet etm ek suretiyle, A ta tü rk ’ün  felsefesine 
g idilm iştir, onun  için bugün tem el eğitim  üzerindeki da
hi yakınm alarım ız bundan ileri gelmektedir.

Sayın özdem ir’in dil konusundaki ifadesinden biraz 
söz etm ek istiyorum . A ta tü rk 'ün  sözlüğünde anadil diye 
b ir terim  yoktur. Milli dil terim i vardır. Şimdi ben size 
bunun  nedenini başım dan geçen b ir deneyle an la taca 
ğım ve hepiniz de düşünün. K apıcıların ızın  % 80 nini 
düşünün, on lar özel b ir dil ku llan ırlar, ben ona izin ver
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m iyorum . Benim  anadilim  budur diyor. O halde nasıl 
b ir anadil ayırım ı yaparsınız, bu m illi b ir dil olm alıdır. 
A tatürk  m illi dille m illi his arasında  yakın b ir bağlantı, 
yakın bir ilgi vard ır demiş. O nun izahını yapmış.

Bu önem li noktayı bilhassa vurgulam ak isterim . 
A ta tü rk 'ün  sözlüğünde anad il diye b ir  kelim e yoktur. 
Çünkü Türkiye’de herkesin anad ili bam başka.

D erin saygılarım ı sunarım , affım ı rica ederim .

ÖĞRETMEN HASAN KUL — Sayın Başkan, 
sayın üyeler, değerli konuklar; bu top lan tıya alınm am ızı 
ve bu top lan tıda dile getirilen  değerli görüşleri edinm e
mizi sağlayan konuşm acılara teşekkürlerim i sunarım .

ö n ce  sempozyum un düzenlenm esine ilişkin b ir kü
çük eleştirim  var, bunu dile getirm ek istiyorum , sempoz
yum un konusu tem el eğitim  ve sorunları. Bunu haya tın  
içinde uygulayacak olan, yani tem el eğitim  olayını h a 
yatın  içinde uygulayacak olan öğretm enlerdir. Program ı 
inceledim, çeşitli okullardan  kesim lerden tem silciler var, 
am a tem el eğitim de uygulayıcı durum da olacak öğret
m enleri yetiştirecek okulların , yani eğitim  enstitü lerin in , 
yeni adıyla yükseköğretm en oku lların ın  tem silcileri yok. 
öğretm en örgü tünün , ki 205 b in  öğretm eni tem sil eden 
b ir öğretm en ö rgü tünün  şu anda açık olm am akla b irlik 
te, söz konusudur, tem silcileri yok. B akanlığın şu anda 
uygulam a durum unda olan tem silcileri yok.

Şimdi bu radan  şöyle b ir sonuca varm ak istiyorum ; 
Sayın özdem ir’in  söylediği gibi am açların  izlencelerde 
çok güzel dile getirilip  hayata  geçirilem eyişinin nedeni, 
bu işin  p lan lay ıcılarınm  başka, uygulayıcıların ın  başka 
o luşundandır bence. Saygılar sunuyorum .
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DOÇ Dr. MAHMUT ADEM (Bilim  K urulu  Bşk. Yrd.) 
— Efendim  öğretm en arkadaşım ız şu bakanlığ ın  veya 
bu derneğin  tem silcisi burada  konuşm adı, diye soru so
ruyor. Biz T ürk  Eğitim  Derneği olarak, herhang i b ir der
neğin  veya B akanlığın veya b ir kuru luşun  tem silcilerini 
burada  konuşturm ak durum unda değiliz. 200 b in  değil, 
isterse 500 b in  üyesi olsun. Bu bizi ilgilendirm ez. Y ani 
dernek, dernektir; T ürk  Eğitim  Derneği de b ir dernek
tir . Biz konuyla ilgili b ilim  çevrelerini buraya çağırm ış 
bulunuyoruz. Teşekkür ederim .

BİR DİNLEYİCİ — öğ leden  sonraki toplantım ızda 
panele katılm ış o lan  konuşm acıların  tem el eğitim de ana 
u n su r o lan  pek çok konuya tem as etm iş o lm alarından  
dolayı son derece m utluyum . Ve bize çok güzel fik irler 
getird iler, kendilerine önce teşekkürü borç sayıyorum.

Tem el eğitim  ilkokulda başlıyor. Şimdi 8 yıl o larak 
düşünülm ektedir tem el eğitim . Çocuk, yani M illi Eğitim  
Tem el K anununda an a  u n su r o larak  kabul edilm iştir. 
8 yıllık ilköğretim de an a  gaye, çocuğa ilköğretim i, yani 
tem el'eğ itim i b itird ik ten  sonra, h ay a tta  herhang i b ir işe 
in tibak  edebilme yeteneği kazandırm ak. Bu çeşitli yön
leriyle olabilir. B ir kere çocuğa iyi okum asını yazm asını 
öğretm ek, sonra  bazı yetenekler kazandırm ak, icabında 
k ü ltü r ve sanat a lan ında  bazı şeyler yapabilm e olanağı 
elde etm esini tem in  etm ek.

Şimdi bu rada  iki konuşm acı bilhassa televizyonda 
da zevkle dinlediğim iz sayın E m in özdem ir’in  çok köklü 
bilgilerle bizi ayd ın latm asından  dolayı kendisine teşek
k ü r ediyorum . Dil, T ürk  dili o larak  düşünüyoruz tab ii, 
A kçakayalıoğlunun söylediği gibi m illi T ürk  dili de o la
b ilir bu, böyle de söyleyebiliriz, fak a t ne o lursa olsun,

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Buyurun efendim.
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evvela Türk dilini öğrenm ek b ir öğrenci için  başta gelen 
konulardan  birisidir.

Bu bakım dan esasında b ir m ille tin  m illet olması için  
her şeyden evvel d ilin i iyi bilm esi lazım dır. Bu konuda 
çocuklarım ıza daha ilkokuldan başlayarak kendi d ilin i 
iyi b ir  şekilde öğretm ek, öğretm enlerim izin  başta gelen 
görevidir. Arkadaşım ız çok esaslı n ok ta la ra  tem as e ttiler, 
yalnız Türkçe öğretm eni, yahu t da sın ıfın  öğretm eni de
ğil, dili öğrenm e konusunda sayın N asuhoğlu’da işaret 
ettiler, burada en  önem li konu o larak  bü tün  öğretm en
lerin  bu m eselenin üzerinde durm ası gerekir. Çocuk h e r
hang i b ir fikri ifade ettiğ i zam an bunu doğru ifade e tm i
yorsa, yanlışların ı düzeltm ek yoluyla bu yola gitm ek el
bette  faydalı olur.

Şimdi dil yani kendi anad ilin i bilm eyen bir insanın  
yabancı dili öğrenm esine de im kan yok. Ama şunu da 
kabul etm ek lazım dır ki, bugün hak ikaten  Özdem ir de 
işare t e tti bu konuya, yani güzel konuşm asını dahi bece
rem ediği gibi yazm asını da beceremiyor.

O halde yüksek tah sil verm ek y ahu t da tem el eğitim  
verm ek yeterli değil. Çocuğa Türkçeyi iyi öğretm ek, ona 
kendi öğrendiği şeyleri, y ahu t da bilgilerini yazıya dök
tüğü  zam an bunun  en iyi şekilde ifade etm ek vazifesi. 
Bunu niçin  yapam ıyoruz? Ben şimdi sayın ö zdem ir’e 
onu soruyorum  soru olarak, diyorum  ki; senelerden beri 
okullarım ızda Türkçe öğretim i vardır, h a tta  Türkçe 
dersleri diğer derslere nazaran  daha  çok ağırlık  kazan
m ıştır, fazla ders saati vardır. F aka t böyle olduğu halde 
lise m ezunu dilin i bilmez, üniversiteden çıkar d ilin i b il
mez. B unun asıl nedeni ned ir yani? Bir kere bunu bize 
açıklam asını rica ediyorum .
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Şimdi ikinci konu olarak da sayın Hıfzı Doğan a r 
kadaşım ız çok önem li konu lara  tem as ettiler. Bilhassa 
tekno lo jin in  üzerinde du rdu lar ve uygulam a üzerinde 
durdular. Bu çok doğru bir fik ir. Şimdi biz yalnız fizik b il
gisini veriyor, eğer fizikle ilgili o larak  eletrik bilgisiyle il
gili o larak  herhangi b ir uygulam ayı yapam ıyorsak orada 
noksan kalm ış oluyoruz. O halde tem el eğitim de bu ko
n u n u n  üzerinde hassasiyetle durm am ız elbette a rkada
şım ın da işaret ettiği gibi çok doğrudur. F akat ne var ki, 
bu fen  bilgileri ve fizik, kim ya gibi teknik  öğretim le ilgi
li y ahu t da fen branşıyla ilgili derslerde uygulam a başta 
gelir. F akat ne çare ki kim ya öğretm eni, b ir dersi an la 
tırken  uygulam a yaptırm az. Peki çocuğu bu sahada n a 
sıl yetiştirm eli? Çocuk kendi kabiliyeti, kendi isteği ile 
o sahaya doğru yöneliyor. M utlaka çocuğu hayata  hazır
lam ak ve tercih ine göre yöneltm ek lazım. F akat biz okul
larım ızda çocuklarım ızı bu sahada yetiştirm ek için daha 
verim li b ir hizm et a lan ı açabilm em iz için ne yapmam ız 
lazım ? Sayın Hıfzı Doğan arkadaşım ızdan bunu rica edi
yorum.

B urada en önem li konu o larak  eğitim  h aya ta  göre 
olm alı, çocuğu hayata  göre yetiştirm eliyiz. B unun d ışın
da yapılacak eğitim den yeteri kadar istifade etmemiz 
m üm kün değildir. Saygılarım la hepinizi selam larım .

BAŞKAN — Teşekkür ederiz.

KONUŞMACI (EMİN ÖZDEM İR) — ö n c e  sayın 
A kçakayalıoğlu'nun değindiği b ir terim i vurgulam ak is
tiyorum . D ilbilim de anadil, anadili, ulusaldil, yereldil gi- 
gi kavram lar vardır. Benim  burada anadili terim in i kul
lan ışım ın  nedeni, ta rtışm a  konusu yaptığım ız «Temel 
Eğitim de Türkçe Program ı» adlı yap ıtta  anadili terim i 
üzerinde durulduğu içindir. Çocuk anad ilin i şöyle öğre-
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n ir, böyle öğrenir. E lbette  ki kendisin in  içtenlikli bir 
A tatürkçü  olduğunu biliyorum . A ta tü rk ’ün  sık sık y ine
lediği kavram  da ulusal dildir. U lusal dille ulusal duygu 
arasında  çok güçlü b ir b ağ lan tın ın  olduğunu, bireyleri
m izde ulusal duyguyu geliştirm ek için  öğretim im izin de 
u lusal dile dayandırılm ası gerektiğini sık sık kendisi 
vurgulam ıştır.

Nitekim  bizim  program larım ızda, yani terim le söy- 
leyim, izlencelerimizde, dilsel yapıyı Türkçeye yasland ır
m am ızın özünde de bu yatıyor. Y ani dili özleştirm em izin 
ana  am acı, u lusal duyguyu, geliştirm e ve güçlendirm edir. 
B ir an a  neden budur, yeri gelm işken buna b ir yan dü 
şünce olarak bu rada  değinm ek isterim .

Neden Türkçe öğretim inin  üstesinden gelemiyoruz? 
N için ülkem izde Türkçe öğretim i sağlıklı yürüm üyor? 
Bu soru çok yönlü, çok tartış ılacak  b ir konuyu içeriyor. 
Ben çok kalın  çizgilerle değindim, ö n c e  şunu söyleyeyim 
ki, Türkçenin  sessel, sözsel, yapısal özelliklerini öğret
m enlerim ize yeterince tan ıtam ıyoruz, öğ re tm en lerim i
zin a lan  ve yöntem  bilgisi yetersiz.

İkincisi, toplum um uzda şöyle yerleşm iş yanlış bir 
kanı var. İngilizceden s ın ıfta  ka lırsa  doğal karşılaşıyor 
veli, am a Türkçeden b ıraksın  öğretm en, sın ıfta , kıyam e
ti koparıyor veli, «Türkçe konuşuyor» diyor. «Türkçe ko
nuşan  çocuk, nasıl o lu r da sın ıfta  kalır?» Böyle kem ikleş
m iş yanlış düşüncelerden biri- bu. ü çüncüsü  de, Milli 
Eğitim  B akanlığ ının  bu konuya gerekli duyarlığı göster
memesi. Bugün birçok B atı ülkesinde başta  Am erika ol
m ak üzere «anadili öğretm e m erkezleri» vardır. Bu m er
kezler sürekli o larak  a raştırm a  yaparlar. Bizde bu olm a
dığı içindir ki, sürekli o larak  h e r yeni öğretm en kendi 
öğretm eninden neyi görmüşse onu  öğretir, onu sürdürür.

özetlersek, b irincisi Türkçe öğretim in in  b ü tün  ders
lerin  tem eli olduğu, he r dersin  b iraz Türkçe dersi oldu
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ğu ilkesinin bü tün  öğretm enlerce benim senm em esi. İk in 
cisi, öğretm enlerin  yeterli Türkçe bilgileriyle donatılm a
m ası, T ürk  d ilin in  incelik lerin in  ve güzelliklerinin öğret
m enler ta ra fın d an  da tan ınm am ası. Bu yönden a ra ş tır
m a yapm a, Türkçeyi öğretm e yöntem i üzerinde çalışm a 
am acıyla Milli Eğitim  B akanlığ ın ın  «anadili öğretim  
merkezi» diyelim  adına, b ir ö rgü tü  oluşturm ası, öğret
m enleri de a lan  ve yöntem  bilgisi açısından b ir eğitim 
den geçirmesi. B unlar gerçekleşirse sanıyorum  ki dilekle
rim iz yerine gelir, bizde de Türkçe öğretim i sağlıklı bir 
görünüm  kazanır.

BAŞKAN — (PROF. DR RAUF NASUHOĞLU)— Te
şekkür ederiz.

E fendim  konuklarım ızdan da yeni bir konuşm a iste
ği olm adı. Böylece panelim izi b itirm iş oluyoruz. Ben izin 
verirseniz kısaca özetlemek istiyorum . Az önce dört nok
ta  saptam ıştım , belki on ları a n a  çizgileriyle yinelem ek
te y a ra r var. B ir öneri, tem el eğitim  program ım ızla dü 
şünm eyi bilen in san lar yetiştirm eyi öğrenm e yollarını 
öğrenm iş in san lar yetiştirm ek öğrendiğini uygulam ayı 
b ilen  in san la r yetiştirm eyi dikkate a larak  p rog ram lan  
işlevsel kılm ak. Benim  saptayabildiğim  birkaç an a  dü
şünce bunlar. B unlar d ışında atlad ık larım  varsa, on ları 
sayın  konuşm acılardan rica  edeceğim.

KONUŞMACI (Prof. Dr. Hıfzı DOĞAN) Düşünceyi 
geliştirm e tabii çok önem li b ir şey ve bü tün  derslerin  gö
revi, yaratıc ılık  da aynı durum da. Benim  kendi an la ttığ ım  
konuyla b un ların  ilişkisini şöyle görüyorum  : B unlar
b ü tün  derslerin  görevleridir. Biz yaratıc ılık  deyince bu
güne kadar yalnız güzel san a tla rd a  resim  yapm ayı düşü
nebilm işiz, yahu t m üzikte yara tıc ılık  düşünebilm işiz. 
Y aratıcılık  aynı şekilde m esela en basit o larak şu olabi
lir; acaba bunun  düşmem esi için  p ra tik  tedb irler ne o la

117



b ilir sorusu da in san ları yaratıc ılığa  ite r ve bu da tek 
no lo jin in  yaratıcılığ ıd ır. Y ani yaratıc ılık  bugüne kadar 
eğitim  sistem inde sadece güzel sanatlarda  böyle hoş şey
ler yaratm ak gibi a lg ılanm ıştır. A slında yara tıc ılık  bü 
tü n  derslerde yapılabilen b ir şeydir ve öyle olm ası gere
kir. Tabii buna katılıyorum .

KONUŞMACI — (EMİN ÖZDEM İR)— İzin  verirse
niz b ir tüm ce de ben eklemek istiyorum ; elbette yani dü 
şünceyle el arasında  çok sıkı b ir bağlan tı vardır. Bu bir 
gerçek, yalnız bu teknolojik  boyutun okullarım ızdaki 
yerini Sayın Doğan da vurguladılar, bence yap tırm a b içi
m inde, yani yaparak  öğrenm eye yönelm edikçe am acına 
ulaşılm az. «Bakm akla u sta  olunsa, kedilerle köpekler ka
sap olur» diye b ir T ürk  Atasözü vardır. Oysa biz yap tı
ra rak  değil, hep bak tırarak  öğretm eye çalışıyoruz. B ütün  
eğitim im izdeki ölü nok ta  da, sancılı nokta da buradan  
kaynaklanıyor. B aktırm ayı yaptırm aya döndürdüğüm üz 
gün, sorun büyük ölçüde çözüm lenm iş olacaktır.

BAŞKAN — (PROF. DR. RAUF NASUHOĞLU)—
Bugünkü paneldeki bu tartışm am ızın  bence eksik ka

lan  noktası, eğitim im izin tüm üyle işlemeyen b ir yanını 
tartışam adık .

K onuşm aları bazı özel n ok ta la ra  yönelterek sanıyo
rum  ki kendim izi biraz dar a lan la rla  sınırladık. Oysa so
ru n la r  geniş. Bu panelde tem el eğitim de gerçekten işle
m eyen yerleri a raştırm aya  dayanan  b ir tak ım  veriler o r
taya koyabilm iş olsaydık ve bun ları giderm ek için bir 
tak ım  öneriler geliştirseydik, san ırım  ki daha  verimli, 
daha  olum lu sonuçlara varırdık. B undan sonraki top 
lan tıla rd a  biraz daha donanm ış o larak  gelebileceğimiz 
um udu ile paneli kapatıyorum .

Sayın konuşm acılara, sayın  konuklara teşekkürleri
m i sunarım .

(Alkışlar)
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G İR İŞ:

R ehberlik ve psikolojik danışm a, ülkemizde eğitim  
o rtam ında  son y ıllarda dikkati üzerine çeken önem li 
kavram  ve uygulam alardan  birid ir, özellikle, 1970 - 71 
öğretim  y ılından  bu yana okullarda planlı, program lı ve 
uzm anlı b ir uygulam a olarak kendini gösteren rehberlik  
ve psikolojik danışm a hizm etleri oldukça hızlı b ir yayıl
m a içindedir. Bu yayılm aya paralel olarak bazı üniversi
telerde daha b ü tü n  ve daha yeterli p rogram larla  rehber
lik ve psikolojik danışm a a lan ına  uzm an yetiştirm e ça
baları da önem li b ir  gelişme gösterm ektedir.

Eğitim de rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etle
r in in  uygulam aya konulusu ile ilgili o larak son yıllarda 
görülen gelişm eler, kuşkusuz, T ürk  eğitim inin  çağdaş
laşm ası yolunda yapılan  çalışm aların  önem li bir göster
gesi n iteliğ indedir. Çünkü, rehberlik  ve psikolojik da
nışm a h izm etlerin i eğitim  sürecinin  ayrılm az ve tam am 
layıcı b ir yanı o larak  görm enin tartışılm ayacak  kadar 
benim senm iş geçerli bir anlayış olduğu açıklık kazan
m ıştır.

Çoğunluğu ortaöğretim  okullarında olm ak üzere 
ülkem izde sü rdürü len  uzm anlı rehberlik  ve psikolojik 
danışm a uygulam aları planlı kalkınm a dönem inin eği
tim e kazandırdığı önem li boyutlardan  biri n iteliğ inde
dir. Millî Eğitim  B akanlığınca p lan lanm ış ve program 
lanm ış b ir biçim de ve profesyonel b ir düzeyde bu hiz-
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m etlerin  okullarda başlatılm ası ik inci Beş Yıllık K al
kınm a P lan ında  öngörülm üş (s. 257 - 259); ü ç ü n c ü  Beş 
Y ıllık K alkınm a P lan ında  eğitim de rehberlik  kavram  ve 
uygulam alarına önem  verilm esi istenm iştir (s. 722 - 744). 
1970 sonrası «eğitim  reform u» çalışm alarında tüm  eği
tim  sistemi için  eğitim de «seçme, yöneltm e ve rehberlik» 
ilkesi benim senm iştir. (Millî E ğitim  R eform u S trate jisi, 
Res. Gaz. 14335, 13. 10. 1972). D aha sonra. M illî Tem el 
K anunu  ile eğitim de rehberlik  ve yöneltm e ilkesi yasal 
b ir geçerlik kazanm ıştır (Res. Gaz. 14574, 24. 6. 1973. Md. 
6 ve 30).

B ütün  bu gelişm elere pralel o larak  eğitim de rehber
lik ve psikolojik danışm a kavram  ve uygulam aların ın  
öteki boyutlarında da kuşkusuz, gelişm eler sü rd ü rü l
m üştür. B urada bu tü rd en  gelişm elerin ay rın tıla rın ı ver
mek hem  gereksiz hem  de yer bakım ından  olanaksız o la
bilir. Ancak, b ü tün  bu gelişm eler arasında  gerekli ilişki
n in  ve dengenin kuru lduğunu ve özellikle öğretim  kade
m eleri arasında, tem el eğitim , o rta  öğretim  ve yüksek 
öğretim  gibi, rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etle
rinde  dengeli b ir sürekliliğin sağlandığını söylemek her 
halde zordur, ö te  yandan, gelişm elerle b irlik te  ortaya 
çıkan tü rlü  so run ların  zam anında b ir çözüme bağ lanm a
sı eğitim de rehberlik  ve psikolojik danışm a h izm etleri
n in  gelecekteki etkililiği bakım ından  bugüne dek sağla
nan  gelişmeler kadar önem li olabilir.

R ehberlik ve psikolojik danışm a h izm etlerin in  dü
zenlenm esinde tem el olabilecek bazı kavram , anlayış ve 
ilkelerin  doğru b ir biçim de ortaya konulm ası öteki so run
la rın  b ir çözüme bağlanm asını kolaylaştıracağı gibi, 
başlangıçta yapılabilecek önem li h a ta la r ı da önleyebilir, 
işte, bu düşünceden hareketle  bu rada  eğitim  k u ram ları
n ı esas a larak  bu öğretim  kadem esi için  rehberlik  ve
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psikolojik danışm a h izm etlerin i düzenlemede yararlı 
olabilecek bazı tem el kavram , anlayış ve ilkeler açık lan
m aya çalışılm ıştır.

MİLLİ EĞ İTİM  TEM EL KANUNU VE EĞİTİM DE
REHBERLİK VE PSİK O LO JİK  DANIŞMA H İZ
M ETLERİ

«Rehberlik ve psikolojik danışm a» deyimi M illî Eği
tim  Temel K anununda  ku llan ılm am ıştır. Aslında, reh 
berlik ve psikolojik danışm a sözleri geleneksel olarak 
«rehberlik» diye bilinen a lan ın  daha  gelişmiş ve çağdaş 
adıdır. Eğitim  sürecinde rehberlik  çerçevesi içinde öğ
rencilere verilen h izm etlerin  «psikolojik» karak teri za
m anla daha iyi anlaşılm ış; rehberliğ in  tam am en b ir dizi 
«psikolojik hizm etler» sunm ak olduğu görülm üş; bu şe
kilde, günüm üzde «psikolojik danışm a» e tra fında  top lan 
m ayan ve psikolojik danışm adan hız alm ayan h izm et
lerin  rehberlik  h izm etlerinden  sayılam ıyacağı an laşıl
m ıştır. R ehberlik ve psikolojik danışm a h izm etlerin in  bu 
tü r  nitelik leri hakk ında ileride yeri geldikçe daha açık
layıcı bilgiler ayrıca verilm iştir.

Millî Eğitim  Tem el K anununda, doğrudan doğruya 
rehberlik  ve psikolojik danışm a deyimi bir bü tün  olarak 
kullanılm am akla b irlik te  «rehberlik» ve «yöneltme» gibi 
deyim lerle açıkça rehberlik  ve psikolojik danışm a hiz
m etlerine işaret edilm iştir. B ununla  ilgili olarak,

a) Yöneltm e, T ürk  M illî E ğitim in in  tem el ilkele- 
rinden b iri o larak  benim senm iştir (m adde 6.). Bu ilke, 
«fertler eğitim leri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
ölçüsünde ve doğru ltusunda çeşitli p rogram lara  veya 
okullara yöneltilerek yetiştirilirler. Millî Eğitim  sistemi, 
her bakım dan, bu yöneltm eyi gerçekleştirecek biçimde
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düzenlenir. Yöneltm ede ve başarın ın  ölçülm esinde re h 
berlik  hizm etlerinden ve objek tif ölçme ve değerlendir
m e m eto tla rından  yararlan ılır»  biçim inde ifade edilm iş
tir.

b) ö ğ re tim  kadem eleri içinde yöneltm enin  yeri ve 
nasıl düzenleneceği konusu ise (madde 30), K anunda 
şöyle b e lir ti lm iş tir : «Yöneltm e tm el eğitim de başlar; 
yan ılm aları önlem ek ve m uhtem el gelişmelere göre ye
niden yöneltm eyi sağlam ak için ortaöğretim de de de
vam eder. Yöneltm e esasları ve çeşitli p rogram lar veya 
ortaöğretim  okulları arasında  yapılacak yatay  ve dikey 
geçiş şartla rı, Millî Eğitim  Bakanlığınca düzenlenir».

M illî Eğitim  Temel K anununda  rehberlik  ve psiko
lojik danışm a hizm etleri ile ilgili o larak  yer a lan  bu a n 
la tım lar günüm üzün an lay ışına uygun olm ayışları bakı
m ından  önemle eleştirilebilir. K anunun  rehberlik  h iz
m etlerin i sadece yöneltm e hizm etleri o larak  göstermesi 
ve özellikle rehberliği yöneltm ede kullan ılacak  b ir yol 
ya da yöntem  gibi ele alm ası son derece yanlıştır. G ünü 
müze kadar belki h içb ir zam an ve belki h içb ir yerde «yö
neltm e» kavram ı «rehberlik» kavram ından  daha geniş 
an lam da alınm am ış ve rehberlik  sadece yöneltm enin 
b ir aracı olarak gösterilm em iştir. Böyle b ir tu tum  re h 
berliğin, dolayısı ile yöneltm enin  tem elinde ya tan  ilke
lerle de bağdaşmaz.

K anunda, ilk bakışta, h e r ne kadar yöneltm enin  ka
tı ve zorlayıcı b ir biçimde yapılacağı gibi b ir tu tum un  
var olduğu kuşkusu doğuyor ise de T ürk  M illî E ğitim i
n in  am açları ve tem el ilkeleri içinde bireyin gelişim ine 
ilişkin çağdaş açık lam alar bu kuşkuyu giderm ektedir. N i
tekim , T ürk  y u rtta şla rın ın  kendileri için seçim yapm a 
ve k a ra r  alm a h ak larına  ilişkin o larak  kanunda yer a lan
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tü rlü  açıklam alar; b ireylerin  «beden, zihin, ahlâk, ruh  
ve duygu» bakım larından  «dengeli ve sağlıklı» bir kişi
likle yetişm eleri, «yapıcı, yaratıcı, verimli» olm aları, «il
gi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda» 
eğitilm eleri, v.b. an la tım la r günüm üzün rehberlik  ve psi
kolojik danışm a anlayışında uygun olan an latım lard ır, 
ö te  yandan, sadece yöneltm e o larak  belirtilm iş olsa bile, 
K anunda rehberlik  h izm etlerin in  tem el eğitim de başla
tılıp  ortaöğretim de de sürdürü lm esin in  öngörülm üş ol
m ası bu hizm etlerin  sürekliliğine işaret eden ileri bir 
anlayış o larak gösterilebilir.

Millî Eğitim  Temel K anununda  eğitim de rehberlik  
ve psikolojik danışm a h izm etlerin in  düzenlenm esine iliş
kin açık lam aların  çağdaş anlayışa pek uygun düşmemesi 
K anunun  ön hazırlık ları sırasında bu alanda ilgili yet
kili uzm an kanısı ve yard ım ına yeterince başvurulm am ış 
olm asının bir sonucu gibi de alg ılanabilir. Nitekim, K a
nunun  benim sediği genel anlayış tem el eğitim  ve o rta 
öğretim  kurum larında  rehberlik  ve psikolojik danışm a 
hizm etlerin in  çağdaş b ir biçim de düzenlenm esine olanak 
verm ekte olup, en azından K anunda  bunu engelleyici 
b ir nokta bulunm am aktadır. Zaten, K anun  bu hizm etle
rin  düzenlenm esi işini de M illî Eğitim  B akanlığ ına bı
rakm ıştır. işte, bu düzenlem e sırasında rehberlik  ve psi
kolojik danışm a h izm etlerin in  tem elini o luştu ran  kav
ram , anlayış ve ilkelerden ve özellikle bu a lan ın  yetkili 
uzm anlarından  yararlanm ak  önem  kazanm aktadır.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
HİZMETLERİ ÎLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAM
VE ANLAYIŞLAR

R ehberlik ve psikolojik danışm a hizm etlerin i düzen
lerken her öğretim  kademesi için  geçerli o lan  bazı tem el
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kavram  ve an lay ışları esas alm ak gerekir. Bu tem el kav
ram  ve an lay ışların  yeterince anlaşılm am ış olm ası re h 
berlik ve psikolojik danışm a h izm etlerin in  düzenlen
m esinde önem li h a ta la r ın  yapılm asına neden olabilir.

R ehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etleri ile ilgili 
tem el kavram  ve an lay ışların  geniş biçimde burada  ele 
a lınm asına he r halde o lanak  yoktur. B unlardan  tem el 
eğitim  k u ru m lan  için  de aynı ölçüde geçerli ve önem li 
olan bazıları aşağıda belirtilm eye çalışılm ıştır.

Geleneksel o larak  rehberlik  diye bilinen bu hizm et 
a lan ın ın  zam anla rehberlik  ve psikolojik danışm a diye 
adlandırılm ası ve günüm üzde rehberlik  sözünden ta m a 
m en vazgeçme eğilim inin  belirm esi an lam lı b ir gelişm e
dir. Adı ne olursa olsun öğrencilere dönük hizm etlerden 
«psikolojik» olm ayan h izm etlerin  rehberlik  ve psikolo
jik  danışm a h izm etlerinden  sayılam ıyacağı a r tık  iyice 
anlaşılm ıştır. B una göre, rehberlik  ve psikolojik dan ış
m a h izm etlerin in  m utlaka  «psikolojik yardım  süreci» 
içinde ele a lın ıp  sunulm asına; psikolojik olm ayan y a r
dım süreçlerin in  rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm et
lerin in  dışında tu tu lm asın a  gerek vardır.

R ehberlik  ve psikolojik danışm a h izm etlerin i m es
lekî, eğitsel ve kişisel - sosyal rehberlik  h izm etleri gibi 
ayrı ayrı gruplam ak ve bun ları b irb irinden  fark lı h iz
m etler olarak gösterm ek bugün için  oldukça geleneksel 
eski b ir an lay ıştır. Çağdaş insancıl (hüm anistik) psiko
loji çalışm aları b irey in  herhang i b ir  yönünden incele
nerek anlaşılam ıyacağını; b ireyin b ir  b ü tün  o larak  işlev 
yaptığını; organizm ada ise bu bü tün lüğü  sağlam a yolun
da sürekli b ir çaba bulunduğunu, v.b. ortaya koym uştur. 
B una göre, örneğin, eğitsel ve kişisel boyutları bu lunm a
yan b ir meslekî sorun ya da m eslekî ve eğitsel boyutları
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olm ayan b ir kişisel - sosyal öğrenci sorunu her halde 
düşünülem ez, işte, M illî Eğitim  Temel K anununda re h 
berlik  h izm etlerin in  yöneltm e çerçevesi içinde ele a lın 
m ış olm ası bu bü tün lük  an lay ışına kesinlikle te rs  düş
m ektedir. B ütünlük  an lay ışın ı zedelemeden yerine göre, 
örneğ in  öğretim  kadem eleri ya da okul tü rle rin e  göre, 
rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etlerin i meslekî ve 
eğitsel so run lara  ağırlık lı ya da kişisel - sosyal so run lara  
ağırlık lı b ir biçimde sunm a olanağı her zam an vardır. 
Ancak, hangi kadem e için olursa olsun, rehberlik  ve psi
kolojik danışm a h izm etlerin i düzenlem ede bü tün lüğün  
esas alınm ası ve tüm  h izm etlerin  psikolojik yardım  sü
reci anlayışı içinde sunulm ası h izm etin  n ite liğ in in  ge
rek tird iğ i b ir zorunlu luktur.

R ehberlik  ve psikolojik dan ışm anın  am acı, erişilm ek 
istenen b ir sonuç o larak  alındığında, eğitim in am açları 
ile b ir bü tün lük  içindedir. Bu bü tün lüğü  h e r zam an göz 
önünde bu lundurm ak gerekir. Amaç bütün lüğünden  do
layı rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etleri h e r ka
demedeki eğitim  program ın ın  ayrılm az ve tam am layıcı 
yanın ı o luştu rm aktad ır. îşte, rehberlik  ve psikolojik da
nışm a hizm etleri ile eğitim  program ı arasındaki bu bü 
tün lüğün  sağlanm ası önem li b ir  noktadır. T ürlü  boyut
la rı ile çağdaş rehberlik  ve psikolojik danışm a anlay ışı
n a  uygun olm ayan b ir eğitim  uygulam asında eğitim  prog
ram ı ile rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etleri a ra 
sındaki bü tün lüğün  sağlanm ası ve bu hizm etlerden eği
tim in  am açların ın  gerçekleştirilm esi yolunda etkili so
nuçlar alınm ası beklenemez.

Erişilm ek istenen b ir sonuç o larak  alındığında, en 
kısa an la tım ı ile, eğitim in ve rehberlik  ve psikolojik da
nışm a h izm etlerin in  am acı b ireyin  davran ışlarında ge
rekli değişiklikleri yaparak onun  b ir  bü tün  o larak  be
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densel, zihinsel, duygusal ve sosyal o lan  bü tün  kapasite
lerin i en uygun düzeyde geliştirm esine yardım cı olmak, 
biçim inde özetlenebilir. B ireyin b ir bü tün  o larak  top- 
yekün (total) gelişimi için rehberlik  ve psikolojik dan ış
m a alan ında «bireyin kendini gerçekleştirm esi» deyimi 
kullanılır. B una göre, a lana  özgü an latım ı ile rehberlik  
ve psikolojik danışm a h izm etlerin in  am acı b ireyin ken 
dini gerçekleştirm esine yardım  etm ektir.

Rehberlik ve psikolojik danışm a hizm etlerin i dü
zenlemede «kendini gerçekleştirm e» kavram ının  iyi a n 
laşılm asında önem li y a ra rla r  vardır. K endini gerçekleş
tirm e (selfactualizing Maslow -1954) ya da aynı an lam a 
gelen «tam  verim lilik» (fully - functioning, Rogers -1961) 
kavram ı bir bü tün  o larak  norm al bireyin gelişim ini in 
celeyen insancıl psikoloji çalışm aların ın  geliştirdiği bir 
kavram dır. K endini gerçekleştirm e, kuşkusuz, yaşam  bo
yu devam eden b ir süreçtir. H er bireyin belirli b ir dö
nem de belirli b ir gerçekleşim  düzeyi vardır. îşte, re h 
berlik ve psikolojik danışm a h izm etlerin in  am acı da b i
rey lerin  bu gerçekleşim  düzeylerini sürekli o larak geliş
tirm ektir.

K endini gerçekleştirm ekte o lan  bireylerde bu lunm a
sı istenen özellikler, aslında, psikolojik sağlığı yerinde 
olan  çağdaş ve iyi insanda bulunm ası gereken özellikler
dir. Bu özelliklerle T ürk  Millî E ğitim in in  bireylere ka
zandırılm asını istediği özellikler arasında büyük benzer
lik ler görülebilir, ö rn eğ in , kendini gerçekleştirm ekte olan 
birey daha yeterli b ir kişiliğe sah ip tir; daha  verim lidir. 
K im  olduğunu ve kim olabileceğini daha gerçekçi bir 
gözle algılar. Hem kendisi hem  de başkaları hakkında 
iyi düşüncelere sah ip tir, in san  değerlerine saygı duyar, 
on ları benim ser ve geliştirir. Z am anın ı iyi ku llan ır. K en
dine saygı duyar ve kendini olduğu gibi kabul eder. K en

130



d in i gerçekleştirm ekte o lan  birey değişmeye ve yeni ya
şa n tıla ra  açıktır, v.b. Açıkça görülüyor ki bü tün  bu özel
lik ler T ürk  bireyinde de geliştirilm esi istenen özellik
lerd ir. işte, buraya kadar be lirtilen  nok talardan  dolayı 
eğitim  ile rehberlik  ve psikolojik danışm a arasındaki 
am aç bü tün lüğünün  iyi kuru lm ası ve özellikle bu b ü tün 
lüğün  iyi algılanm ası önem  taşım aktadır.

Rehberlik  ve psikolojik danışm a bireye dönük bir 
psikolojik yardım  sürecidir. Rehberlik  ve psikolojik da
nışm a hizm etlerin in  tek tek bireylere dönük olduğu ve 
b u n ların  tüm ünün  psikolojik yardım  süreci içinde su
nulm ası gerektiği iyi anlaşılm alıd ır. Bu hizm etlerin  m er
kezinde birey yani öğrenci vardır. H er öğrencinin geliş
tirilebilecek bir kapasitesi vardır. B una göre, tüm ü  ile 
işe yaram ayacak bir birey düşünülem ez. R ehberlik  ve 
psikolojik danışm a yard ım ında bireyin değerli ve güçlü 
olduğu kabul edilir. Y ardım  edildiği takdirde birey ken
di problem lerini çözmede kendi kendine yeter hale ge
lebilir. R ehberlik ve psikolojik danışm a anlayışında prob
lem li olsa da her birey «normal» kabul edilir. Bireyi üzen 
ve kaygılandıran  her tü rlü  problem  rehberlik  ve psiko
lojik  danışm anın  ilgi a lan ına  girer, işte, okullarda reh 
berlik  ve psikolojik danışm a hizm etlerin i düzenlerken 
bu hizm etlerle yakından ilgilenecek yönetici, öğretm en 
ve uzm anların  bu tem el kavram larda o rtak  ve yeterli 
bir anlayış düzeyinde bu lunm aları çok önem lidir.

R ehberlik  ve Dsikolojik danışm a yardım ı psikolojik 
bir yardım dır. O nun psikolojik b ir yardım  olm a özelliği 
onu başka yardım  hizm etlerinden belirgin bir biçimde 
ayırır. Psikolojik yardım  ancak psikolojik ilişkiler içinde 
gerçekleştirilebilir. Psikolojik ilişkilerin  kurulm ası ise, 
kuşkusuz, belirli o rtam larda  belirli koşulların  sağlan
m asına bağlıdır. R ehberlik  ve psikolojik danışm a uygu
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lam aları okullarda bu gerekli o rtam  ve koşulların  sağ
lanm ası ile ancak etkili ve başarılı olabilir.

Rehberlik ve psikolojik danışm a yardım ı, kesinlikle, 
b ir yol gösterme, n asiha t etme, akıl ve bilgi verm e y a r
dım ı değildir. R ehberlik  ve psikolojik danışm ada yardım  
etm e sürecinin iki boyutlu  olduğu iyi anlaşılm alıd ır. Bu 
süreçte hem  yardım  eden hem  de yardım ı a lan  kişi ya 
da kişiler önem lidir. B unlar arasındak i ilişkiler asla tek 
yönlü değildir. H er iki ta ra f ın  istekliliği ve gönüllülüğü 
esastır. Rehberlik  ve psikolojik danışm a ilişkisinin e tk i
liliği, karşılıklı o lum lu saygı, karşılık lı kabul ve güven 
ve n ihayet karşılık lı saygı, kabul ve güvenin m evcut ol
duğunun alg ılanm asına bağlıdır.

R ehberlik ve psikolojik danışm a yardım ı bilim sel ve 
profesyonel b ir yardım dır. B uraya kadar yapılan  açık la
m alardan  bu yard ım ın  bilim sel ve profesyonel b ir  y a r
dım  olduğu kolayca an laşılab ilir. R ehberlik  ve psikolo
jik  danışm a yard ım ın ın  dayandığı bilim sel ilkeler ve 
yöntem ler vardır. B unun için, rehberlik  ve psikolojik 
danışm a hizm etleri bu ilkelere ve yöntem lere uygun ola
rak  belirli b ir p lan  ve program  içinde, bu a landa yetiş- 
m is uzm an kişilerce profesyonel b ir  düzeyde sunulm alı
dır. Rehberlik  ve psikolojik danışm a yardım ı, h içb ir za
m an, belirli beceri ve tekn ik lerin  a rka  arkaya uygulan
m ası biçim inde sürdürü len  b ir  teknisyenlik  hizm eti o la
rak  düşünülm em elidir.

TEMEL EĞİTİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMA HİZMETLERİNİN DAYANDIĞI
BAZI İLKELER

R ehberlik  ve psikolojik danışm a h izm etlerin in  da
yandığı tem el ilkeleri tem el eğitim , ortaöğretim  ve yük-
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Seköğretim gibi öğretim  kadem elerine göre ayrı ayrı 
düşünm ek aslında doğru olm ayabilir. H atta , rehberlik  
ve psikolojik dan ışm anın  tem el ilkelerini eğitim  kurum 
la n  ile öteki sosyal ve endüstriyel ku rum larda  verilecek 
rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etleri için ayrı ayrı 
düşünm ek de yanlış olabilir. Çünkü, genel o larak  re h 
berlik  ve psikolojik danışm a an lay ışın ın  tem elin i oluş
tu ra n  ilkeler dem okratik  ve insancıl o rtam lar için  bü
tü n lü k  ve evrensellik gösterir. B una göre, ay rılık lar te 
mel ilkelerden daha  çok, h izm etlerin  sunuluşuna ilişkin 
yaklaşım  biçim lerinde, p rogram lam a ve örgütlem ede gö
rü leb ilir. Ancak, burada sıra lanan  ilkelerin, özellikle 
h izm etlerin  düzenlenm esine de ışık tu tm ası beklendiğin
den, ay rın tılı b ir biçim de ele a lın a rak  tem el eğitim deki 
rehberlik  ve psikolojik danışm a ilkeleri gibi gösterilm e
sinde önem li b ir sakınca görülm em iştir.

Aslında, rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etle
rin in  dayandığı tem el ilkeler bü tünü  ile çağdaş rehber
lik ve psikolojik danışm a an lay ışın ı o luşturur. Rehberlik 
ve psikolojik  danışm a uygulam aların ın  başarısında ise 
okuldaki yönetici, öğretm en ve uzm an personelin o rtak  
ve yeterli düzeyde bu an lay ışa  sahip  bu lunm aları gereği 
her zam an önem senm iştir. R ehberlik  ve psikolojik dan ış
m a ça lışm aların ın  b ir «takım  çalışm ası» o larak  okuldaki 
tüm  eğitim  ilg ililerin in  o rtak laşa  yü rü ttük leri b ir hiz
m etler grubu gibi anlaşılm ası, personelin  o rtak  ve yeter
li bir rehberlik  ve psikolojik danışm a anlay ışına sahip 
o lm aların ın  önem ini daha  da a rtırm ak tad ır. O kullarda 
rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etlerin i düzenleme 
yolunda bazı girişim ler yapılırken özellikle ülkem izde 
yönetici ve öğretm enlerin  rehberlik  ve psikolojik dan ış
m a konusunda hiç yetişm edikleri; okullardaki uzm anla
r ın  gördükleri eğitim in ise henüz pek yeterli sayılam ıya- 
cağı önem le h a tırd a  tu tu lm alıd ır. N itekim, ülkemizde

133



alanda yapılan bir çalışm a o rta  dereceli okullardaki yö
netici, öğretm en ve uzm anların  sahip bulundukları reh 
berlik ve psikolojik danışm a anlay ışın ın  yeterli sayıla- 
m ıyacağını ve bu personel arasında  önemli anlayış fa rk 
la rın ın  bulunduğunu o rtaya koym uştur (Kepçeoğlu, 
1975).

Buraya kadar rehberlik  ve psikolojik dan ışm anın  da
yandığı tem el ilkelerin  ve b un ların  o luşturduğu genel 
anlayışın  önem ini kısaca vurgulad ık tan  sonra, şim di ü l
kemizde tem el eğitim  okullarında rehberlik  ve psikolo
jik  danışm a h izm etlerin i düzenlerken esas alınabilecek 
bazı ilkeler şöylece sıra lan ıp  açık lanabilir :

1. Rehberlik ve psikolojik danışmanın temelinde bi
reyin hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demok
ratik ve insancıl bir anlayış vardır.

in san  gelişim ine ve m utlu luğuna en uygun ortam  
dem okratik  ve karşılıklı ilişk ilerin  insancıl olduğu o r
tam dır. insancıl o rtam da karşılık lı anlayış ve saygı her 
zam an geçerlidir. Zaten, rehberlik  ve psikolojik dan ış
m a anlayışı o to rite r tu tum  ile bağdaşmaz. Herkes ken
disi için seçim ler yapm a, k a ra rla r  alm a hakk ına sahip 
olm alıdır. Sosyal durum u ile psikolojik uyum u ne olursa 
olsun her birey değerlidir ve sayılm alıdır. O halde, eği
tim  ortam ı bu dem okratik  ve insancıl koşulları sağla
m alıdır.

2. Rehberlik ve psikolojik danışma anlayışı her tür
lü boyutu ile, öğrenciyi merkez alan bir eğitim düzenini 
öngörür.

Rehberlik ve psikolojik danışm a anlayışından hız 
a lan  bir eğitim de okul p rogram ların ın  öğrencilerin  ye
tenek, ilgi ve ih tiyaç la rına  en uygun biçimde düzcnlen-
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m esi gerekir. R ehberlik ve psikolojik danışm a hizm etle
r in in  eğitim  program ı ile bütünleşm esi; b irb irine ters 
düşen tu tum  ve an lay ışların  tam am en yok edilmesi sağ
lanm alıd ır. Her öğrencinin  rehberlik  ve psikolojik da
nışm a yardım ına ih tiyacı olabileceği kabul edilm elidir. 
O kulda öğrencilerin  kendilerin i ilg ilendiren konularda 
görüş belirtm elerine izin verilm elidir. G erektiğinde öğ
renci ile karşı karşıya gelerek uyum suzluk y a ta ran  prob
lem lerin  ele alınm asın ın  ilişkileri ve otoriteyi zedelemi- 
yeceği herkesçe kabul edilm elidir. O kulda ve yakın çev
rede m evcut tüm  o lanak ların  öğrencilerin  bilgi ve ya ra 
r ın a  sunulm ası için her tü rlü  çaba gösterilm elidir.

3. Rehberlik ve psikolojik danışma uygulamaların
da öğrenci ile yakından ilgili olan herkesin anlayış ve 
işbirliği içinde çalışması gerekir.

O kullarda rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etle
r in in  başarılı olması için gereği kadar uzm an personel 
sağlanm ası tek başına yeterli görülm em ektedir (Hump- 
hreys, 1967, s. 20-22). O halde, rehberlik  ve psikolojik 
danışm a uygulam alarında okulun  tüm  yönetici, uzm an 
ve öğretim  personelinin yüklenecekleri görev ve sorum 
lu luk lar bulunm aktadır. Bu görev ve sorum lulukların  bir 
düzene konulm ası için iyi b ir lidere ih tiyaç vardır, işte, 
okul m üdürlerin in  rehberlik  ve psikolojik danışm a çalış
m alarındak i önem li yeri bu liderlik  noktasında top lan 
m aktadır. işb irliğ i içinde çalışm a bir «takım» çalışm a
sıdır. Bu çalışm anın başarısı ise tüm  takım  üyelerinin 
o rtak  ve yeterli b ir anlayışı paylaşm alarına bağlıdır.

4. Rehberlik ve psikolojik danışma yardımının esa
sı, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarını, 
problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi ken
dilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
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Eğitim  süreci b ü tünü  ile öğrencilerin  kendi k işilik
lerin i daha iyi an lam ala rına  yardım  etm elidir. R ehberlik  
ve psikolojik danışm a hizm etleri a rasında  yer a lan  ta n ı
m a çalışm aların ın  tek  am acı da öğrencilerin  kendilerin i 
tan ım ala rın a  yardım  etm ek olm alıdır. B ireyler kendile- 
rin e  yardım  edildiği takd irde kendi problem lerine çö
züm  yolu bulabilm e ve böylece, zam anla  kendi kendine 
yeter b ir durum a gelm e gücüne sah ip tir. R ehberlik  ve 
psikolojik danışm a an lay ışın ın  tem elinde bireyin  bu gü
cüne olan  güven yatm aktadır.

5. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bü
tün kapasitelerini en uygun düzeyde geliştirmeleri ve 
böylece kendilerini gerçekleştirmeleri için  öğrencilere 
yardım etmelidir.

R ehberlik ve psikolojik danışm a öğrencilerin  beden
sel, zihinsel, duygusal ve sosyal o lan  b ü tün  yönleri ile 
gelişmesini esas alm alıd ır. Eğitim  ortam ı bu topyekün 
gelişme fırsa tın ı h e r öğrenciye sağlam alıdır. B unun için 
rehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etleri okuldaki bü
tü n  öğrencileri kapsam alıdır. B unun  için  he r okulda 
rehberlik  ve psikolojik danışm a uygulam alarına  gerek 
vardır. R ehberlik  ve psikolojik danışm a çalışm aları, çok 
sayıda öğrenciye hizm et götürebilm ek için, bireysel ol
duğu kadar grup çalışm aları biçim inde de düzenlenm e
lidir.

6. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri plan
lı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir 
düzeyde sunulmalıdır.

Rehberlik ve psikolojik danışm a hizm etleri uzm anlı 
uygulam alar biçim inde düzenlenm eli ve h izm etlerin  ü l
ke çapında yaygınlaştırılm ası belirli b ir p lana bağlan
m alıdır. Bu p lan  b ir  yandan  b ir b ü tü n  o larak  okulların
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rehberlik  ve psikolojik danışm a h izm etlerin i yürütm eye 
gönüllü  ve hazır o luşları ile, öte yandan  uzm an personel 
sağlam a o lanakları ile b ir tu ta r lılık  taşım alıd ır. Temel 
eğitim  oku llarından  ilkokullar ile o rtaoku llar arasında  
öğrenci/uzm an  o ran la rı b irb irinden  fark lı tu tu lab ilir; 
ö rneğin , ilkokullarda h e r  750 öğrenciye, o rtaoku llarda 
ise h e r 500 öğrenciye b ir  uzm an gibi. Ancak, gerek bu 
o ran la r bakım ından  gerekse oku llara  göre düzenlenecek 
tem el h izm etler bakım ından  ülke çapında genel bazı öl
çülere uym ak gerekir.

R ehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etleri için  ö r
gütlenm e, kesinlikle, genel eğitim  örgütlenm esine p a ra 
lel olm alıdır. Okul - içi örgütlenm e yetkili uzm an yard ı
mı ile rehberlik  ve psikolojik danışm anın  işlevlerini ye
rine  getirebilecek b ir biçim de olm alı ve örgü t - içi iliş
kiler açıklığa kavuşturu lm alıd ır. M illî eğitim in öteki bo
yu tları için  olduğu gibi, rehberlik  ve psikolojik danışm a 
h izm etlerin in  il düzeyindeki ö rgütü  ve m erkez örgütü  
içindeki yeri açık seçik belirtilm elid ir.

R ehberlik  ve psikolojik danışm a h izm etlerin in  p ro 
fesyonel b ir düzeyde sunulm ası, kuşkusuz, profesyonel 
b ir düzeyde yetişm iş uzm an prosonel ile o lanaklıd ır. H a
len okullarda çalışan uzm an ların  yetişm e ve görev ile 
ilgili tü r lü  problem leri olduğu bilinm ektedir (Kepçeoğlu, 
1976 ve 1978). ü lkem iz için  rehberlik  ve psikolojik da
nışm a uzm anın ın  nasıl yetiştirileceği ve k im lerin  profes
yonel b ir düzeyde yetişm iş uzm an sayılacağı açıklığa 
kavuşturulm alıd ır.

7. E tkili rehberlik  ve psikolojik danışm a uygulam a
ları bu iş için  okulda yer ve zam an ayırm ayı, araç ve 
gereç kullanm ayı gerektirir.

R ehberlik  ve psikolojik danışm a hizm etleri tüm  eği
tim  h izm etlerin in  önem li b ir boyutunu o luşturur. Eği
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tim in  öteki boyutlarında olduğu gibi bu boyutta  da büt- 
çelemeye yani para  harcam aya gerek vardır. Rehberlik  
ve psokolojik danışm a hizm etleri için, gerek personel, 
gerek araç ve gereç ve gerekse verilecek hizm etler için 
okulda uygun yer sağlanm alıdır. Eğitim  p ro g ram la rın 
da bu hizm etler için yeteri kadar zam an ayrılm alıd ır. 
Rehberlik ve psikolojik danışm a hizm etleri, psikolojik 
ölçme araç larından  öğrenci toplu - dosyalarına kadar, 
değişik araç ve gereç kullanm ayı gerektiren  h izm etler
dir.

8. Temel eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerini düzenleme ile ilgili daha ayrıntılı çalışm a
larda yetkili uzman kanısı ve yardımı sağlanmalıdır.

Rehberlik ve psikolojik danışm a alan ı b ir uzm anlık 
alanıdır. Bu a lan la  ilgili h izm etlerin  düzenlenm esinde 
yetkili uzm anlardan  yara rlanm a kadar olağan b ir yol 
düşünülemez. Ancak, ülkem izdeki çalışm alarda bu ilke
n in  yeteri kadar benim senm ediği durum lar gözlenm ek
tedir. ö rneğ in , Millî Eğitim  Temel K anununda reh b er
lik ve psikolojik danışm a hizm etleri ile ilgili çağdaş ol
m ayan, h a tta  rehberlik  ve psikolojik danışm a anlay ışı
na  ters düşen bazı deyim ve kavram ların  yer alm ası, ge
rektiğinde yetkili Uzmandan yararlanm am an ın  b ir so
nucu görünüm ündedir. Bu kez, tem el eğitim de rehberlik  
ve psikolojik danışm a uygulam aların ı düzenleme çalış
m aları sırasında ülkem izde gönüllü o larak h e r tü rlü  
katkıyı yapm aya hazır yetkili uzm anların  bulunduğu
nu söylemek her halde zor değildir.

TEMEL EĞİTİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMA HİZMETLERİNİ DÜZENLEMEDE DİK
KATE ALINACAK BAZI ÖNCELİKLER
1. Temel eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma
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hizm etlerin i düzenlerken karşılaşılan  en önem li sorun 
bu hizm etler için okullara  uzm an personel sağlam a so
runudu r. Ancak, yeterli o lm ayan personelin uzm an ola
rak  okullara  a tanm asın ın  sakıncaları, h a tta  bazı h a lle r
de bu  tu tum un  a lana  yarar yerine zarar getirdiği açıkça 
görülm üştür. B una göre, rehberlik  ve psikolojik danışm a 
a lan ında  yeterli sayılabilecek b ir öğrenim  görmem iş per
sonel uzm an olarak okullara  a tanm am alıd ır. ü lkem iz 
koşulların ı dikkate a larak  rehberlik  ve psikolojik dan ış
m a uzm anı olm ak için  gereken akadem ik hazırlığ ın  ne 
olacağı belirtilm eli; uzm an yetiştirm e çabası içinde olan 
yüksek öğrenim  k u ru m lan  bu standarda  uym alıdır. M il
lî Eğitim  B akanlığınca bazı yasal ve İdarî kolaylıklar ge
tirile rek  halen iş başında bu lunan  istekli ve yetenekli uz
m an, yönetici ve öğretm enlerin  bu uzm an yetiştirm e 
program ların ı tam am lam aları teşvik edilm elidir. Bu 
am açla, Millî Eğitim  Bakanlığı ile uzm an yetiştirm e ça
basında olan yüksek öğrenim  k u ru m lan  arasında  yakın 
işbirliği sağlanm alıdır.

2. Rehberlik ve psikolojik danışm a okulda görevli 
yönetici, uzm an ve öğretm enleri çok yakından ilgilendi
ren  ve işbirliği içinde sürdürülm esi gereken uygula
m alard ır. B una göre, yönetici, öğretm en ve uzm an per
sonelin o rtak  ve yeterli b ir anlayışa sahip olm aları zo
run ludur. Bu anlayış b irliğ in i sağlam ak amacı ile, öğret
m en yetiştiren  ve öğretm enlik sertifikası veren bütün 
kurum larda rehberlik  ve psikolojik danışm a konusunda 
tem el b ir ders zorunlu dersler arasında  yer alm alıdır.

3. Rehberlik ve psikolojik danışm a konusunda yö
netici, uzm an ve öğretm enler için düzenlenecek hiz
m et - içi eğitim  çalışm alarına süreklilik  kazandırılm alı
dır. özellikle, rehberlik  ve psikolojik danışm a çalışm ala
rın ın  başlatılacağı okullardaki tüm  uzm an, yönetici ve
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akadem ik personelin  hizm et - içi eğitim  yolu ile bu ça
lışm alara hazır b ir durum a getirilm eleri sağlanm alıdır.

4. Temel eğitim de rehberlik  ve psikolojik danışm a 
hizm etlerin i düzenlem e çalışm aların ın  burada sayıla- 
m ıyacak kadar çok boyutları vardır. Bu çalışm alar sü
reklilik  isteyen çalışm alardır. B una göre, rehberlik  ve 
psikolojik danışm a h izm etlerin i düzenlem e çalışm aları
n ı b ir bü tünlük  içinde sürdürm ek için öncelikle Millî 
Eğitim  Bakanlığı m erkez ö rgütü  içinde b ir b irim  ya da 
ü n iten in  o luşturu lm asında zorunluluk vardır. Adı ne 
o lursa olsun, böyle b ir ö rgü tün  tüm  rehberlik  ve psiko
lojik danışm a h izm etlerin i ülke çapında yayg ın laştırm a
da gerekli önlem leri alm ak; p lan  ve program  hazırlam ak 
örgütlem ek; her tü rlü  bilim sel ve teknik  yardım da bu 
lunm ak gibi işlevleri yerine getirebilecek olanak, yetki 
ve yeterli personel ile donatılm ası gerekir.

5. ü lkem izde 1970 - 71 öğretim  yılından  bu yana 
çoğunluğu ortaöğretim  oku llarında olm ak üzere, uzm an- 
m anlı rehberlik  ve psikolojik danışm a çalışm aları sü r
dürülm ektedir. 1980 - 81 öğretim  yılında bu çalışm alara 
k a tılan  okul sayısı yaklaşık o larak  150’ye, bu okullarda 
görev yapan uzm an sayısı ise 500’e u laşm ıştır. Ancak, 
bazı kişisel incelem elerin  d ışında bu uygulam aların  e t
kililiği ve bu uygulam alarda karşılaşılan  so run lar geniş 
b ir p ro je  içinde henüz incelem e ve a raştırm a  konusu ya
pılm am ıştır. M illî Eğitim  B akanlığ ın ın  ilgi ve desteği ile, 
okullarda yaklaşık o larak  10 yıld ır sü rdürü len  uzm anlı 
rehberlik  ve psikolojik danışm a h izm etlerin in  geniş bir 
değerlendirm esinin yapılm asına gerek vardır. Böyle b ir 
çalışm a, m evcut h izm etlerin  eksikliklerini o rtaya çıkar
m ak tan  daha çok, gelecek için  başlatılacak  düzenleme 
çalışm alarına çok önem li ve gerekçi ka tk ıla r getirecek
tir.

140



SEÇİLMİŞ BAZI KAYNAKLAR

BAYMUR, F. Okullarımızda Önemli bir Sorun : Rcrberlik. An
kara : Hacettepe Ü niversitesi Basımevi, 1971.

HUMPHREYS, A., et. al. Guidance Services. 3. Ed. Chicago : SRA, 
1967.

Kalkınma P la n ı: İkinci Beş Yıl, 1968 -1972. A nkara : Başbakan
lık  Devlet M atbaası, 1967.

KEPÇEOĞLU, M. Orta Dereceli Okullarda Rehberlik A nlayışı: 
Bir Araştırma. A nkara : MEB - PAKD, 1975.

-------------- Rehberlik Anlayışını Oluşturan ilkeler ve Kavramlar.
Ankara : M illî Eğitim  Basımevi, 1975.

------------«Okul D anışm anların ın  Meslekî Problemleri». Hacettepe
Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi. 1976, 8, 68 - 80.

------------Orta Dereceli Okullarda Rehberlik Uzmanlarının Gö
revleri : Algılar ve Beklentiler. A nkara : H acettepe Ü niver
sitesi. Çoğaltılm am ış doçentlik  tezi, 1978.

MASLOW, A. H. Motivation and Personality. New Y ork : H arper 
and B rothers, 1954.

ÖZOĞLU. S. Ç. Eğitimde Rehberlik I. A nkara : A nkara Ü niver
sitesi Basımevi. A. Ü. Eğt. Fak. Y ayınları 67, 1977.

Perceivinj Behaving B ecom ing: A New Focus for Education.
W ashington, D. C . : ASCD Yearbook, 1962.

ROGERS. C. R. On Becoming a Person. Boston : H oughton Mif- 
flir. Co., 1961.

SHERTZ2R, B., STONE, S. C. Fundamentals of Guidance. 2.
Ed. Boston : H oughton M ifflin  Co., 1971.

TAN, H. Rehberliğin Esasları. 4. Baskı. A n k a ra : Ayyıldız Mat
baası A.Ş., 1975.

Yeni Strıteji ve Kalkınma P la n ı: Üçüncü Beş Yıl, 1973 -1977.
A ntara  : B aşbakanlık  Basımevi, 1973.

141





B İ L D İ R İ  : IV

Temel Eğitimde 
Öğrencilerin esleğe 
Yönelme Soranları ve 

Rehberlik

Doç. Dr. Yıldız KUZGUN
A.Ü. Eğt. Fak. Psikoloji 

Bölümü Öğr. Üyesi





Son otuz yıldır, öğretim  program ların ın  bireysel ge
reksinm eleri daha  iyi karşılayacak biçimde yeniden dü 
zenlenm esi g iriişm leri, doğal o larak  okullarda rehberlik  
h izm etle rin in  örgütlenm esi gereğini ortaya çıkarm ıştır, 
ilköğretim  düzeyinde yü rü tü len  rehberlik  çalışm aların 
da d ah a  çok bu hizm etin  düzeltici ve koruyucu işlevine, 
o rtaöğretim  düzeyindeki çalışm alarda ise yöneltm e iş
levine ağ ırlık  verildiği görülm ektedir. Gerçekten, öğren
c ile rin in  başarı o ran ın ın  giderek düşmesi ve m ezunları
n ın  ün iversite  kap ılarında he r yıl a rta n  sayıda birikm e
si, yü rü rlük tek i ortaöğretim  sistem inin  kalkınm a için 
gerekli in sangücünü  israf edici b ir sistem olduğu k an ı
sını pekiştirm ekte  idi. O rtaöğretim de, öğrencileri başa
rısızlık  nedeni ile eleyen sistem  yerine, her öğrenciye 
yetenek, ilgi ve değerleri doğru ltusunda gelişme olanağı 
veren yeni b ir  eğitim  sistem inin  geliştirilm esi ve yönel
m e h izm etlerine yer verilmesi gereği VII. ve V III. IX. 
Milli Eğitim  Ş u ra la rın ın  ana  konuların ı o luşturm uştur, 
ö n e rile n  biçim de, o rtaöğretim in  b irinci akadem esi (Te
m el E ğ itim in  ik inci kısmı) zorunlu  ve öğrencilerin ilgi, 
yetenek ve eğ ilim lerin in  o rtaya  çıktığı ve tan ım aya  ça- 
lışdığı b ir dönem  olarak kabul edilm iştir. İkinci kadem e
sin in  ise p rogram ları çeşitlendirilm iş,yani, yüksek öğ
ren im e haz ırlayan  akadem ik p rogram lar yanında, biri 
m esleğe ve haya ta , diğeri hem  mesleğe hem  de yüksek 
öğrenim e hazırlayan  ve a ra la rın d a  yatay geçişler olan 
p rogram lara  yer veren ku ru luşlar haline getirilm esi dü 
şünü lm üştür. Böyle bir sistem de O rtaöğretim in  I. sın ı
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fı «Yöneltme Sınıfı» o larak  kabul edilm iştir. Yöneltm e 
sın ıfında o yıla kadar başarı, yetenek, ilgi ve gereksin
m eleri konusunda edinilen bilbilgilere dayanılarak  öğ
rencin in  seçm esinin uygun olacağı program ın tü rü  ko
nusunda danışm an ve öğretm enlerce bir yargıya varıl
m ası ve bu yarg ın ın  bir yöneltm e tavsiyesi olarak öğren
ciye ve velisine duyurulm ası, ancak bu tavsiyenin zorla
yıcı olm am ası önerilm iştir. Bu önerilerden, rehberlik  
ö rgü tlerin in  kuru lm asına ilişkin olanı 1970 yılından i t i
baren  uygulam aya konm aya başlanm ıştır. Ancak, o rta  
öğretim  k u ru m lan  içinde p rogram ların  çeşitlendirilm e
si gerçekleştirilem ediği gibi, çeşitli liseler arasında yatay 
geçiş o lanakları sağlanam am ıştır. Gerçekte bireyler 
m eslek seçim ine ilişkin önem li ve geri dönülmesi zor ka
ra r la r ın ı tem el eğitim i b itird ik leri zam an verm ektedir
ler. Bu durum da, Lise I. sın ıfta  yapılan  meslek rehber
liği pek etkili o lam am aktadır.

Ayrıca, gençlerin büyük b ir çoğunluğu temel eğitim i 
b itirm eden h aya ta  a tılm aktad ır, ö rneğ in , 1975 - 76 ders 
yılı ista tistik lerine göre, tem el eğitim in I. kademesi olan 
ilköğretim  dönem ine ilişkin çağ nüfusunda okullaşm a 
o ran ın ın  % 84 dolayında olduğu görülüyor. O rtaokul
daki öğrenci sayısı, o yaştaki çağ nü fusunun  % 38 ini, 
liselerdeki öğrenci sayısı ise yine o çağ nü fusunun  % 25 
ini o luşturm aktadır. Demek ki 16 -18 yaşlarındaki genç
lerin  %  75’i meslek seçim lerini tem el eğitim in herhangi 
b ir aşam asında yapm aktadırlar. Bu durum da, eğer bir 
yöneltm e sınıfı belirlem ek gerekiyorsa, bunun  ilkokul 
ve ortaokulun  son sın ıfları o larak  sap tanm asın ın  daha 
gerçekçi ve yararlı olacağı söylenebilir. H er ne kadar 
ortaokul sınav yönetm eliğinde b ir yöneltm e tavsiyesin
den söz ediliyorsa da m evcut rehberlik  h izm etlerin in  da
ha  çok ortaöğretim  kurum larında  yoğunlaştığı, görü l
m ektedir. Meslek seçimi sorunu o rtaya atıld ığ ında da
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genellikle yükseköğretim e ya da yükseköğretim de istedi
ği b ranşa girem eyen gençlerin so run ları an laşılm ak ta
d ır. A raştırm alar bile bu kademeye ilişkin so run ların  
çözüm ünde yoğunlaşm ıştır. K uşkusuz ortaöğretim de öğ
renc ile rin  rehberliğe çok gereksinm eleri vardır am a, h iz
m etlerin , bir kadem ede yoğuşlaştırılm ası ve diğer kade
m elerin  ihm al edilmesi an lam ına  gelmemelidir.

Tem el eğitim  aşam asında yapılacak b ir yönelm enin 
geçerli ve sağlıklı olm ayacağı ileri sürülebilir. G erçekten 
bu çağda yetenekler henüz gelişim lerini tam am lam am ış, 
ilg iler ayrışm am ış ve billurlaşm am ış olabilir. Meslek 
danışm ası kuram cıları (Ginzberg, Süper) tem el eğiti
m in  I. kadem esine rastlayan  çocukluk dönem ini «Hayal - 
Fantezi» dönem i olarak tan ım la rla r  ve bu dönem de ifade 
edilen terc ih le rin  gerçekle pek ilgisi olm ayıp içtepi ve 
isteklerden kaynaklandığını ileri sürerler. Temel E ğiti
m in  II. kadem esine rastlayan  dönem  ise ilgi, yetenek 
ve değerlerin  gelişip b illû rlaştığ ı ve meslek tercih lerine 
dayanak  olacak derecede fa rk ın a  varıldığı «A raştırm a 
Dönemi» o larak  n ite lend irirle r ve bu dönemi 18. yaşa 
kadar uzatırlar.

Bu kurum lar genellikle yükseköğrenim e yönelmiş, 
hiç değilse lise öğrenim ini hedef alm ış gençlerin meslek 
gelişim ini açıklam ada yeterlid irler. P ara  kazanm ak için, 
ilkokulu bile b itirm eden çalışm ak zorunda olan  çocuk
lar ya bu gelişim basam aklarından  geçmemekte, ya da 
bu basam akları çok çabuk a tlam ak tad ırla r. B irçokları
n ın  m eslek p lan la rında  hayale hiç yer yoktur. Ayrıca, 
yapılan  bazı a ra ş tırm a la r sadece yaşça ilerlem enin m es
lek seçimi bakım ından  olgunlaşm aya yetm ediğini zeka, 
deneşim  ve rehberlik ten  yararlanm a gibi etm enlerin , 
bu a landa  olgunlaşm ayı çabuklaştırabileceğini göster
m ektedir. Kaldı ki san ’at ve fen  a lan larında  bireylerin
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yetenek ve ilgileri daha  erken yaşlarda b illurlaşabil- 
m ektedir.

O halde, tem el eğitim  süresince öğrencilere yap ıla
cak sistem li ve sürekli yard ım lar on ların  yetenek, ilgi 
ve değerleri açısından daha  gerçekçi ben kavram ı geliş
tirm elerine ve ben alg ılam alarına  uygun olabilecek ça
lışm a a lan ların ı tan ım a la rın a  yardım cı olabilir.

Temel eğitim  aşam asında öğrencileri çalışm a hay a tı
n a  hazırlam ak için  yapılacak yard ım ın  a lt am açların ı 
şöyle özetleyebiliriz :

1. Çocuklara, m eşru ve in san la ra  yararlı olduğu sü
rece her m esleğin saygın olduğu fik rin i vermek.

2. Çocuklara çalışm a hayatında  başarı ve uyum  için 
gerekli tu tu m la rı kazandırm ak, b ir m eslekte tu 
tunabilm ek, m esleğin başarılı b ir üyesi olabilm ek 
için sabırlı b ir çalışm ayı, zevkleri erteleyebilm eyi, 
belli b ir  işi b itirebilm ek için  zam anı ve enerjiyi 
iyi ayarlayabilm eyi öğrenm ek gereğini kavratm ak,

3. Çocuğa, yakın  ya da uzak b ir  gelecekte b ir m es
lek seçmesi gerektiğini ve bu seçme işlemi için 
gerekli hazırlığ ın  eğitim  süresi boyunca kazanı
labileceğini an la tm ak  ve böylece onun, edindiği 
yaşan tıla rı belli b ir am aç e tra fın d a  bü tün leştir
m esine yardım cı olmak,

4. Çocukların hem  çevrelerini incelem e ve a ra ş tır
m a m erak ların ı doyurm ak, hem  de m eslekler hak
kında bilgi sahibi o lm alarına  yardım cı olmak 
am acı ile, çevrede belli başlı m eslekleri, bu m es
leklerin  b irb irleri ile ilişk ilerin i, tüketilen  nesne
lerin  ve ya ra rlan ılan  h izm etlerin  k im ler ta ra f ın 
dan ve nasıl ü retild iğ in i inceleyerek öğrenm ele
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rin i, ve bu yolla emeğe karşı saygılı b ir  tu tum  
geliştirm elerini sağlam ak,

5. Temel eğitim i b itird ik ten  sonra  ya da bitirem e- 
den çalışm a haya tına  a tılm ak  zorunda olan  ço
cukların  yetenek, değer ve ilgileri ile bun ları ge
rek tiren  m eslekleri tan ım a la rın a  ve n ite lik lerine 
uygun a lan la ra  yönelm elerine yardım cı olmak,

6. Temel eğitim den sonra, akadem ik eğitim e ya da 
meslek eğitim ine yöneleceklerin de ilgi, yetenek 
ve değerlerini ta rtıp , bu n lara  uygun eğitim  ku
ram la rın a  yönelm elerine yardım cı olmak,

öneriler

Y ukarıda belirtilen  am açların  gerçekleştirilm esi için 
alınabilecek önlem leri de şöyle özetleyebiliriz :

1. Bireysel fark lılık lar, çeşitlendirilm iş öğretim  prog
ram ları ile tan ın ab ilir  ve pekiştirilebilir. Bu ne
denle, tem el eğitim in ilk üç y ılından  sonra, prog
ram larda, o ran la rı y ıllara  ve içerikleri çevrenin 
gereksinm e ve o lanak larına  göre değişebilen, se
çim lik derslere yer verilm elidir. Böylece, ileri eği
tim  yapm ayı düşünenler soyut, kuram sal içerikli 
dersler alırken, hem en h aya ta  atılacak öğrenciler 
ilgi ve yeteneklerini tan ım ala rın a  ve geliştirm e
lerine yardım cı olacak p ra tik  derslere devam ede
bilm elidir.

2. Dil ve kavram  gelişim inin yetersizliği yüzünden 
form el kuram sal eğitim de başarı gösteremeyen 
öğrencilerin  m üm kün olduğu kadar uzun süre 
eğitim  görm elerini ve gizilgüçlerini o rtaya koya
bilm elerini sağlam ak üzere, yardım cı ku rsla r dü-
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zenlenm eli, daha iyisi okulöncesi eğitim  öncelik
le bu g rup lar için sağlanm alıdır.

3. ö ğ re tm en  aday larına  m eslek eğitim leri sırasında 
ve halen  görevde bu lunan  öğretm enlere, h izm et - 
içi eğitim  çerçevesinde sağlam  bir rehberlik  fo r
m asyonu kazandırılm alıd ır. Herşeyden önce öğ
retm en  yetiştiren  kurum larda, düzenli ve kap
samlı rehberlik  servisleri kurulm alı, böylece öğ
retm en aday ların ın  bu hizm etleri görerek, n im et
lerinden y a ra rlan arak  tan ım aları ve benim sem e
leri sağlanm alıd ır.

4. P rogram larda rehberlik  için  zam an ayrılm alıd ır.

5. Millî Eğitim , Çalışm a, Sanayi ve Teknoloji, G enç
lik ve Spor B akan lık ların ın  Devlet P lan lam a Teş
k ilatı ve İsta tis tik  E nstitü sünün  işbirliği ile, ülke
mizdeki m eslek ve eğitim  ku ram ların ı tan ıtıc ı 
kitap, broşür, film , slayt vb. m alzem enin haz ır
lanm ası ve bun ların , rehberlik  saatlerinde ku lla 
n ılm ak üzere öğretm enlere u laştırılm ası zorun lu
dur.

6. Temel eğitim  aşam asında öğrenciler gerek sosyo - 
ekonomik, gerekse yetenekleri yönünden daha 
ileri eğitim  kadem elerindeki öğrencilere göre da
ha  hetero jen  b ir görünüm dedirler. Dolayısiyle bu 
öğrencilerin  m eslek beklentileri ve em elleri de 
b irb irlerinden  çok fark lı olacaktır. O halde yapı
lacak yard ım ların  p lan lanm asında bu etm enlerin  
gözönüne alınm ası gereklidir.

Yoksul aile çocuklarından, akadem ik yeteneği, 
ileri b ir akadem ik eğitim  görmeye elverişli o lan 
ların  akadem ik eğitim e yöneltilm eleri ve bunun
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için kendilerine parasız yatılı okum a o lanak ları
n ın  sağlanm ası yanında, ailelerin  de buna razı 
edilmesi gerekir...
O rta ve üst sosyo - ekonom ik düzeye m ensup aile
ler eğitim e en çok değer veren ve çocuklarını bu 
yolda güdüleyen ailelerdir. Bu kesim den gelen 
çocuklar arasında  tem el eğitim den sonra  uzun 
süreli b ir akadem ik eğitim de başarılı o lam aya
cağı düşünülenlerin , m eslek eğitim ine yöneltil
m eleri için  a ile lerin  ikna edilmesi gerekir. G er
çekçi olm ayan terc ih le r söz konusu olduğundan, 
b irey lerin  daha ay rın tılı ve uzun süreli değerlen
dirm eye tab i tu tu lm aları, kendilerine ve ana  - ba
ba la rına  psikolojik danışm a yardım ı yapılm ası 
gerekebilir. Bu tü r  yard ım lar da bu alanda uz
m anlaşm ış e lem anlar ta ra fın d a n  yapılabilir. H a
lihaz ır koşullarım ızda h e r okulda b ir uzm an bu
lundurm ak  olanaksız olduğundan, kanım ızca ya
pılacak iş, ha len  onaltı ilim izde bu lunan  R ehber
lik  ve A raştırm a M erkezleri’n in  sayısını çoğalt
m ak, personelinin sayısını, tü rü n ü  ve niteliğ in i 
a rttırm ak , psikolojik ölçme araç ları yönünden ek
sik lerin i giderm ek olm alıdır.

GENEL TARTIŞMA

BAŞKAN — H er iki konuşm acıya da çok teşekkür 
ederiz. Şim di ta rtışm a  bölüm üne geçiyoruz. Soru ve ce
vapları alm aya başlıyoruz efendim .

KONUŞMACI (DOÇ. DR. YILDIZ KUZGUN) — D a
ha  çok ilköğretim  aşam asındaki öğrencilerin  sorunları 
için ku ru lm uş o lan  R ehberlik M erkezlerim izin, ne  tü r  
b ir o rgan ik  bağ içinde olduğuna m üsaade ederseniz de
ğineyim ,
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D aha çok özel eğitim cilerim izin girişim leriyle k u ru l
m uş R ehberlik ve A raştırm a m erkezleri daha çok ilkokul 
düzeyinde okum a güçlüğü gösteren ve genellikle no rm a
lin  a ltında  b ir zih in  gelişimi gösteren öğrencilerin  ta n ın 
m ası ve bun lara  özel eğitim  yardım ı yapılm ası yolunda 
b irtak ım  çalışm alar yapıyorlar. B unların  yan ında  bel
ki b irtak ım  heyecansal bozukluğu olan öğrencilere de 
yardım  götürülüyor.

Şimdiki m odelim izde rehberlik  m erkezlerim izle n a 
sıl b ir işlevsel bağ kurabilir. E fendim , rehberlik  ve a ra ş 
tırm a  m erkezlerim izin, ben yalnız tem el eğitim i değil, 
o rtaöğretim i de kapsayacak şekilde b ir hizm et vermesi 
gerektiğini düşünüyorum . Sayıları tab ii değişebilir —bu 
bizim  m ali o lanaklarım ıza bağlı—, faka t b ir lise ve çev
resinde 8 -10  ilkokul veya tem el eğitim  kurum u bu lunan  
b ir bölgede, b ir rehberlik  m erkezi düşünüyorum . Bu re h 
berlik m erkezinin personeli içinde de, meslek dan ışm an
la r ın ın  bulunm asını gerekli görüyorum . O kullarla  M er
kezler karşılıklı ilişki içinde olm alıd ır. Yani derin liğ ine 
incelenm esine gerek görülen öğrencilerin , rehberlik  m er
kezine gönderilm eleri ve aynı zam anda rehberlik  m er
kezi personelinin zam an zam an çevresindeki okulları zi
yaret ederek öğretm enlere karşılaştık ları b irtak ım  so run
larda  danışm anlık  yapm ak suretiy le b ir yardım  düşünü
yorum .

BAŞKAN — Teşekkür ederim  efendim . Başka ta r 
tışm aya katılm ak isteyen soru sorm ak isteyen arkadaşı
m ız var mı efendim?.

— öğre tm en  Ahm et ÇİÇEK :

Sayın hocamız, yeterli açık lam alarda bulundu. K en
disine teşekkür ederim .
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öğrenciy i mesleğe yöneltm e işin in  ortaokul son sı
n ıf ta  yapılm asının  uygun olduğunu söylediler. Bu doğ
ru , buna ben de katılıyorum . Y alnız 8. Eğitim  Şurasında 
yöneltm e işinin, bilimsel a ra ş tırm a lar sonunda bilinçli 
o larak  8. senenin  sonunda yani ortaokul son s ın ıfta  se
çebildiği tesbit edilmiş. Ancak Türkiye’de o rtaoku lla rı
m ızın durum u m eydanda. G enellikle politik  nedenlerle 
b ir m üdür, b ir m ühürle  okullar açılm ıştır.

Y eterli öğretim  kadrosundan yoksun : araç  ve gereç 
bakım ından  fakir, m evcut öğretm enlerin  bilim sel olarak 
yöneltm e işini yapacak bilgiye sah ip  olmayışı gibi neden
lerden dolayı yöneltm e işin in , o rtaoku llara  göre du ru 
m u biraz daha m üsait o lan  liselerim izin 1. sın ıfında ya
pılm ası uzun ta rtışm ala rd an  sonra  tavsiye edilm iştir, 
öğrenciye ve veliye «senin çocuğun öğretm en olur, Ve
te rin er o lur, doktor olur, Subay o lur v.b.» gibi sözlü tav 
siyede bulunabilecekti.

Şimdi sayın hocam  yöneltm e işinin, tem el eğitim in 
son sın ıfında  yani ortaokul son sın ıfta  yapılm ası gerek
tiğini açıkladılar. Bu doğrudur, ben de katılıyorum .

Biraz önce de açıkladığım  nedenler o rtadan  kalk 
mış m ı? O kullarım ızın öğretim  kadrosu yeterli hale gel
m iş m idir? Bugünkü durum a göre ortaokullarım ızda 
h a tta  liselerim izde bu mesleğe yöneltm e işi tam  yapıla
cağı kanaatinde  m idir? Y öneltm e işi yapılacaksa, T ürk i
ye’de ortaokullarım ızın  ve liselerim izin araç gereç ve 
öğretim  kadrosu göz önüne alınarak , yöneltm e işin in  te 
mel eğ itim in  son sın ıfında mı, lise 1. s ın ıfta  mı, yapılm a
sını uygun görüyorlar? A çıklarlarsa m em nun oluruz. 
Teşekkür ederim .

KONUŞMACI DOÇ. DR. YILDIZ KUZGUN — 
Efendim  b ir m üdürle açılan  oku lların  sayısının çokluğu
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ileri sürülerek yöneltm enin  o rtaöğretim in  birinci a şa 
m asına alınm ası önerisi bana sağlıklı görünm üyor. Y a
ni bir yanlış yaptıysak bu yanlışta  devam etm emiz zo
run lu  değildir. Zaten liseye gelinceye kadar öğrenciler 
sağduyularına göre b irtak ım  seçm eler yapıyorlar. O za
m an lise birinci sın ıfta  yapılan  yardım  b ir nevi göster
m elik oluyor bana göre. T ekrar burada vurgulam ak is
terim , rehberlik  sürekli b ir yardım dır, sürekli bir h iz
m ettir. Rehberliği m uhakkak eğitim  sürecinin  belli b ir 
aşam asında verilecek b ir hizm et o larak  an lam am ak ge
rekir. B unu ben kişisel görüş o larak ifade ediyorum , te 
m el eğitim in b ü tün  aşam alarına  yaymalıyız. Çünkü te 
mel eğitim in herhang i b ir aşam asında okulu b ırakarak  
haya ta  atılıyor çocuk, çoğu zam an ekonom ik gerekçeler
le bunu yapıyor. Biz bu ekonomik gerekçelere biraz da 
ilgi ve yeteneği katarsak , herhalde mesleğe yönelme k a 
ra r ın ı daha sağlıklı b ir düzeye getirebiliriz.

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Acaba Kepçeoğlu, bu 
soruyla ilgili b ir görüş belirlem ek isterler mi? B uyurun 
Sayın Kepçeoğlu.

KONUŞMACI (DOÇ. DR. MUHARREM KEPÇEO Ğ
LU) — Yöneltm eyi m evcut yasadakinden çok fark lı a n 
lıyorum . Bunu kısıtlı zam an içinde söylemeye fırsa t bu
lam adım . Amaç, yöneltm e, bir grup öğrenciye «sen şu
raya git, sen buraya git» gibi bağlayıcı şeyler söylemek 
değildir. Bunun çok iyi anlaşılm ası gerek. Yöneltm e, çok 
önem li bir konudur. A rkadaşlarım ızın, kendilerin i, he
m en ne yapacağız gibi sıkışık b ir durum  içerisinde gör
m em eleri gerekir.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim . Y ani yöneltmeyi, bir 

tra fik  işlemi o larak görmem em iz lazım  geldiğini konuş
m acılar vurguladılar.
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ÖĞRETMEN HASAN KUL — Sayın K uzgun’- 
un  yöneltm ek ve rehberlik  uygulam alarına ilişkin söz
leri, gerçekten ideal plandır. G erçek anlam da, uygulan
dığı zam an yararlı olabilecek öneriler gibi geldi bana. 
A ncak bu işin uygulayıcısı o larak  p ratik te  karşılaştığ ı
m ız b irtak ım  olum suzlukları burada  dile getirm ek, san ı
rım  konuya aydınlatıcı b ir yön verecektir.

Şimdi öğrencinin  genellikle b irinci kadem e öğretim  
sırasında  belli b ir mesleğe ilgi duym ası daha  çok duy
gusal p landa olm aktadır. İkinci kademede, yani ortaöğ
retim de çocuğun yöneltilm esi biçim inde gelişen olay 
şöyle o lm aktadır : genellikle bu aşam ada, m aalesef öğ
retm en lerin  kendilerine ek ders ücreti sağlayabilecek 
a lan la rd a  olm aktadır. B unun  sanıyorum  1974 yılında 
p rogram a alındığı şeklinde, şöyle b ir öneri gelm işti. Yö
ren in  sosyo - ekonom ik koşullarına bakılacak, örneğin 
balıkçılık la geçinen yöreyse, balıkçılığa ilişkin b ir seçim 
olacak, halıcılıksa halıcılığa ilişkin dersler seçilecek, fa 
kat bunun  uygulam ada hiç de planlandığı biçimde olm a
dığı görülm ektedir. Ayrıca yöneltm e bence öğrencideki 
kişilik fark lılık ların ı, zeka fark lılık la rın ı o rtaya koya
rak, öğrencin in  hangi a landa daha yeterli, yetenekli ola
bileceğini, bence teknik  b irtak ım  araştırm alar, ölçüm ler 
sonunda ulaşılabilir, ö n e rim  şudur, sayın K uzgun, 16 bi
rim de, R ehberlik  A raştırm a M erkezlerinin olduğunu söy
ledi. Bu m erkezler daha da a rtırılm a lı ve bu m erkezler
de, öğrencilerdeki kişilik fark lılık la rın ı o rtaya koyacak 
ölçüm  teknikleri, uzm anlar, yeterli kadro o luştu ru lm a
lıdır. Y önlendirm enin  birinci kadem ede değil, ikinci ka
demede olması düşüncesindeyim . S ıradan bir öğretm en, 
her öğrenciyi yönlendirem ez. B unun bilimsel ölçüm ler 
kanalıy la  olm asından yanayım . Teşekkür ederim , say
g ılar sunarım .
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V urguladığınız b ir noktayı tek rarlam ak  isterim ; te 
m el eğitim de a rtık  her işi eğitim de yalnız ve yalnız öğ
retm en in  yapacağı ve he r şeye öğretm enin  yeterli o la
cağını düşünm em ek gerektiğini, arkadaşım ızın  sözlerin
den anlıyorum . Bu bakım dan da kendilerine teşekkür 
ediyorum .

Şimdi belirtilen  görüşler için sayın K uzgun’a söz 
verm ek istiyorum , sayın Kepçeoğkı’n a  da söz vereceğim.

KONUŞMACI (DOÇ. DR. YILDIZ KUZGUN)
— B ir şeyi açıklam ak istiyorum . Zekâ ölçüm lerin in  uz
m anlarca  yapılm ası gerektiğini, kişilik fark lılık la rın ın  
m utlaka  testlerle  o rtaya koym am ız gerektiğini söyledi 
arkadaşım ız. B una pek katılam ıyorum  ben. Şu açıdan; 
çok geri zekâlı b ir in san la  çok ü stün  zekalı bir insan ı 
ay ırt etm ek için, test uygulam aya gerek yoktur. Bunu 
kaba b ir gözlemle de, çok açık b ir şekilde, h içb ir psiko
lo ji eğitim i olm ayan insan  da teşhis edebilir. Asıl güç
lük, o rta larda  o lan  in san la rı b irb irinden  ay ırm aktır. 
Testlerim iz de, o o rta la rd a  o lan  in san ları ay ıracak  k a 
dar güçlü değil, henüz bu ay ırım da h a ta  yapm ayacak 
kadar güçlü a raç la r geliştirebilm iş durum da değiliz. K i
şilik fark lılık ların ı o rtaya koym akta daha da kö tü  du
rum dayız. Çünkü kişilik envan terlerin in  çoğunluğu b ire 
yin bizzat vermiş olduğu y an ıtla ra  dayanır. Tabii bu bir 
yoldur, kişin in  kendisini nasıl gördüğü, davran ışların ı 
önem li ölçüde etkiler. F ak a t k işin in  başkaları ta ra f ın 
dan gözlenmesi ve değerlendirilm esi de söz konusudur. 
Çok saldırgan çok dik kafalı, y ahu t yerinde duram ayan, 
sık sık yalan  söyleyen b ir kim senin, bu davranışın ı teşhis 
etm ek için  ille de test uygulam aya gerek yoktur. Yalnız 
teste  veya yalnız gözleme dayanm ak son derece yan lıştır.

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
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ö ğ re tm en le rin  öğrenciler hakkındaki değerlendirm eleri 
rehberlik te  çok önem lidir. Z aten rehberlik  adı altında 
yaptığım ız çalışm aların  pek çoğunu öğretm enler yapıyor
du, am a insan lar hakkındaki bilgilerim iz a rttığ ı için s ın ıf
lar da çok kalabalık  olduğu için, bu işleri öğretm enlerin  
üzerinden alıp ayrı örgütlere veriyoruz, bir işbölüm ünün 
gereği olarak. Ama bu demek değildir ki öğretm enleri 
sistem in dışına atalım . K esinlikle buna katılm ıyorum , 
öğretm enlerin  rehberlik  ö rgü tlerin in  vazgeçilmez ele
m an ları o lduklarına, çok iyi b ir rehberlik  eğitim i a lm a
ları gerektiğine inanıyorum .

KONUŞMACI (DOÇ. DR. MUHARREM KEPÇEO Ğ
LU) — Efendim  ben de benzeri şeyleri söylemek istiyo
rum . Ben yöneltm eyi öğrenciye «şunu yap, bunu yapma, 
şuraya git buraya gitme» demek gibi anlam ıyorum ; as
lında yöneltm eyi ben rehberlik  h izm etlerin in  tem elinde 
kişin in  seçme ve k a ra r verm e hakk ına saygı sın ırları 
içinde düşünüyorum . Eğitim in önem li işlevlerinden b iri
si, öğrencinin  kendi kendini tan ım asına  yardım cı ol
m asıdır. O nun için yöneltm eyi öğrencinin  kendi kendini 
tan ım ası ve seçim yaparken, k a ra r verirken daha  ger
çekçi, kendine daha uygun o lan ın ı seçmeye yardım  b i
çim inde alıyorum . Hangi ku ral m utlaka yönelteceksin 
diye bizi zorluyor, bunu anlayam ıyorum . Böyle b ir kural 
varsa yan lıştır, bundan  vaz geçmek gerekir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN — Teşekkür ederiz biz de.

BİR DİNLEYİCİ — Efendim  ben sayın hocam  Yıl
dız K uzgun’a bir soru yöneltm ek istiyorum . K endileri 
ideal o larak  rehberlik  modeli üzerinde durdular. 
Ancak şunu sorm ak istiyorum . Türkiye’deki reh 
berlik a raş tırm a m erkezlerin in  durum u belli. E l
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deki o lanaklarla  en iyi bir düzenlem e nasıl olabilir? 
özel eğitim de rehberlik  hizm etlerini, genel rehberlik  
h izm etleri içinde mi düşünüyorsunuz, ayrı b ir değerlen
dirm e içinde olm alı mı, bu düzenlemede ayırım  ya da 
birleşm e nasıl oluyor, nasıl yorum luyorsunuz?

KONUŞMACI DOÇ. DR. YILDIZ KUZGUN — E fen
dim rehberlik  m erkezlerin in  bugünkü durum u içler ac ı
sıdır. Ben tabii b ir idealden söz e ttim , tabii ki bazı ger
çekleri bazı ideallere uydurm a çabası içindeyiz. Bu nasıl 
geliştirilecek, eğer buna önem  verilirse, para  ayrılırsa 
herhalde arkadaşım ızın da değindiği gibi üniversiteler, 
akadem ik ku ru luşlar yardım a hazırdır. E lem an seçilir, 
yetiştirilir, araç gereç geliştirilir. Bunu yapacak po tansi
yel Türkiye’de var, harekete  geçirilirse idealler gerçek 
olabilir.

BİR DİNLEYİCİ — N itelikli insan gücü yetiş
tirilm esi sorunu var. Eğer insan  gücü yetiştiricileri belli 
o ran larda  nitelik li insan  gücü yetiştirm e konusunda ka
ra r  alm ışlarsa rehberlik  h izm etleri sonucunda ortaya çı
kacak neticelerle bu insan  gücü yetiştirm enin  bu o ran 
lardan  daha  fazla b ir öğrencin in  belli b ir öğrenim  ku 
run tuna  gitm e durum unda olursa acaba bu rehberlik  
h izm etleri bü tünüyle b ir m aniplasyon aracı olm a d u ru 
m unda kalm az m ı? Teşekkür ederim .

KONUŞMACI (DOÇ. DR. YILDIZ KUZGUN) 
m aniplasyon durum u kaçınılm az o larak  olageliyor. R eh
berlik hizm etleri diye b ir şey yokken veya adı var kendi 
yokken. Yani rehberliğ in  olm adığı yerde b ir seleksiyon 
veya seçme işlemiyle karşılaşıyoruz. Yükseköğrenim  aşa
m asında her yıl üniversite sınav ların ın  olacağı aylarda 
kıyam etler kopar; basın organ larında, aile m eclislerin
de; in san ların  özgür olmadığı, özgürce seçim ini yapam a
dığı konusunda bir hayli ta rtışm a  sü rer gider, in san  gü

158



cü planlam ası eğer ciddi şekilde ele alın ırsa, her şeyden 
önce tab ii ki en az eğitim le en yüksek derecede başarıyı 
gösterecek in san ların  seçim ine yönelir. Bunda dem okra
tik  hak ve özgürlükleri zedeleyici b ir yön görm üyorum . 
Bunu, özgürlüğü kısıtlayıcı b ir uygulam a o larak  görm ü
yorum. Keşke bu yardım  bize daha önce yapılsaydı, keş
ke bu tavsiyeler bize daha önce verilseydi, keşke biz aka
demik eğitim  yerine bir m eslek eğitim ine alsaydık, ü n i
versite kapısından böyle geri dönüp h içbir işe yaram a
yan b ir insan olacağım ıza, hiç olmazsa bir sanat sahibi, 
b ir m eslek sahibi olurdum  diyen öğrencilerle karşılaşı
yoruz.

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
KONUŞMACI (DOÇ. DR. YILMAZ KURGUN)

— B ir şey daha var. Efendim  bu, toplum la bireyi karşı 
karşıya getirm e şeklindeki ta rtışm a la rı sanki burada da 
gündem e getirdi. Şimdi tab ii ki devlet, b irtak ım  p lan la 
m alar yapıyor, nüfus artışın ı, istihdam  olanak ların ı, 
personel ih tiyacın ı dikkate a la rak  bazı yükseköğrenim  
ku ram larım  açıyor, o rtaöğretim  k u ram ların ı açıyor, k a 
pıyor, kon ten jan ın ı azaltıyor, çoğaltıyor, b ir şeyler ya
pıyor. B ir insan, eğer hiç iş bulam ayacaksa ve uzun yıl
la r  yaşam ı boyunca işsiz kalacaksa kendini gerçekleştir
mek için  o a lana  girmez. Y ani insan  gücü plan lam aları 
b ireylerin  k a ra rla rın ı zaten etkiliyor. B irinci derecede 
öğrencilerin  de ka ra rla rı bu gibi fak törlerden  etk ilen i
yor. Bunu göz önüne alm am ız gerekiyor. Y ani istediği
miz kadar «gönlümce istediğin eğitim i gör, kendini ger
çekleştir» diyelim. K işiler zaten  bu toplum sal gerçekleri 
göz önüne alıyorlar. Teşekkür ederim .

BAŞKAN — (Prof. Dr. Süleym an Çetin ÖZOĞLU)
— Teşekkür ederim . Efendim  ben de bu konuda birkaç 
noktayı belirtm ek istiyorum , in san  gücü planlam ası
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kavram ından başlayarak. Sanki ülkem izde insan  gücü 
planlam ası varm ış da, rehberlik  bunu  önlüyorm uş gibi 
b ir izlenim  ortaya çıktı. Böyle b ir şey yok. ü lkem izde 
ras tlan tıla r, ilgisiz ku rum lar insan  gücünü, eğitim i p la n 
lad ık ların ı ve p lan la rın ı uyguladıkların ı vurgularlar. 
Üniversiteler p lan la r kendilerine göre, işverenler p la n 
la r la r  kendilerine göre. P lancı arkadaşlarım ızın  da şikâ
yetçi olduğu gibi gerçekte bilim sel kapsam lı b ir p lan la 
m a yok ki, Eğitim de R ehberlik  bunun  karşısına geçsin. 
M anipülasyon konusu çok önem li. Eğitim de kim ler k im 
leri m anipüle ediyor? öğ rencileri, velilerini kim ler m a- 
nipüle ediyor? B unlara  değinm ek lazım. Velilerin, genç
lerin  eğitim  uygulam alarında, m anipülasyonunu eğitim  
sistemimizde önleyecek tek  yaklaşım  Psikolojik D anış
m a ve R ehberlik uygulam alarıd ır. Çünkü bireyin kendi
sine kendisini tan ım a  olanağını sağladığım ız zam an, 
m anipüle etm em iz güçleşecektir. Bugün eğitim de öğren
cileri başta üniversite, üniversiteye giriş sistem i ile eği
tim i ticarete  dönüştüren  bilinen ku ru luşlar m anipüle 
ediyorlar. B un ların  karşısına yasalarla  çıkam ıyoruz. 
B unların  karşısına eğitim  hizm etlerinde alacağım ız ted 
birlerle  çıkabileceğiz. K işiyi bilinçlendirm ekle, yönlen
dirm ekle çıkabileceğiz. K işi testlerde en üst puanı a ld ı
ğı halde, ün iversiteye girm eden önce dersaneye gitm e 
gereksinm esini duyuyor.

B aşarılı öğrenci bile kendine güvenemiyor. Toplu- 
m um uzdaki en büyük m anipülasyon budur, bunu h iç 
b ir veli önleyem iyor, h içb ir güç önleyem iyor. Biz psiko
lojik danışm a ve R ehberlik  hizm etlerin in , Temel E ğitim 
de yer alm ası suretiy le k işin in  kendine güvenini, k işinin 
kendine özgü k a ra rla rı verebilm e yetisini geliştirerek bu 
m anipülasyondan ku rtu lm asın ı sağlam aya çalışıyoruz. 
Bu bakım dan R ehberlik  ve m anipülasyon konuları, b ir 
yerde insan  gücü planlam ası çerçevesi tartışıld ığ ında,
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tem elde insan  gücü p lan lam asına m anipülasyonla gidil
m ek istenm iyorsa, k işin in  kendisini tan ım asına  yard ım 
cı hizm etlere, Psikolojik D anışm a ve R ehberlik  eğitim de 
yer verm e durum undayız. B ugün eğitim  sistem inde, ya
tay  geçişler sağlanam adığı sürece, tüm  bu hizm etler sert 
kap ılarla  oluşturulduğu sürece, Psikolojik D anışm a ve 
R ehberlik  hizm etleri ve yönlendirm eler kuram sal olarak 
kalm aya m ahkûm , ideal o larak  kalm aya m ahkûm  görü
nüyor.

Bert sayın konuşm acılara ve soru soran arkadaşlara  
teşekkürlerim i sunarak  o tu rum u kapatıyorum  ve a ra 
dan sonra  ikinci o tu rum un başlayacağını h a tırla tm ak  is
tiyorum .

İSI





D Ö R D Ü N C Ü  O T U R U M

BAŞKAN : 

KONUŞMACI :

KONU

DOÇ. DR. MAHMUT TEZCAN 
(A.Ü. Eğitim  Fakültesi ö ğ re tim  üyesi)

DR. FERHAN OĞUZKAN 
(A.Ü. Eğitim  Fakültesi ö ğ re tim  Görev
lisi)

«TEMEL EĞ İTİM  OKULU İÇİN N İ
TELİK Lİ ÖĞRETM EN NASIL Y ETİŞ
TİRİLEBİLİR?»
(öğre tm en  Y etiştirm e Program ı, ö ğ 
retm enin  Mesleki Form asyonu ve B ir 
Model Açısından)

BAŞKAN — (DOÇ. DR. MAHMUT TEZCAN) — Bu 
o tu rum da, tem el eğitim e öğretm en yetiştirm e konusu
nu  tartışacağız. Eğitim  fakültesi öğretim  görevlilerin
den sayın  Doktor F erh an  Oğuzkan tem el eğitim  için n i
telikli öğretm en nasıl yetiştirileb ilir konusunda bize teb 
liğ sunacaklar. Bu tebliğ in  konusu, öğretm en yetiştirm e 
program ı yönleriyle, öğretm enin  mesleki form asyonu ve 
b ir model geliştirm e yönünden açıklanacak.

Sözü kendisine bırakıyorum .





B İ L D İ R İ  î V

Temel Eğitim Okulu tçin 
Nitelikli Öğretmen Nasıl 

Yetiştirilebilir ?
(öğ re tm en  Y etiştirm e T arih im ize K ısa B ir Bakış 

ve Aşamalı ö ğ re tm en  Y etiştirm e Modeli)

Dr. Ferhan Oğuzkan
A nkara ün iversitesi Eğitim  Fakültesi 

ö ğ re tim  Görevlisi

O turum  Başkanı : Doç Dr. Mahmut Tezcan





GİRİŞ :

Eğitim  a lan ında  tem el eğitim  konusu güncel b ir n i
telik  kazanm ıştır. H atta  bu konu d a r eğitim  çevreleri
n in  d ışına taşarak  kam uoyunu da ilgilendirm eye başla
m ıştır. Uzun b ir süred ir günlük  gazetelerde tem el eği
tim le ilgili haberlere, yorum lara  ve görüşlere yer veril
m ekte olduğunu görüyoruz.

Çağdaş b ir tem el eğitim  an lay ışın ın  b ir ü lken in  ge
leceğiyle yakından ilişkisi vardır. B ir toplum un her yön
den kalkınm asında ve ilerlem esinde genel eğitim in ne 
denli etkili o lduğunu belirtm eye gerek yoktur. Genel eği
tim in  en önem li evresi de şüphesiz tem el eğitim  diye ad
landırdığım ız öğrenim  basam ağıdır. Bu öğrenim  basa
m ağının , yurdum uzun coğrafi, ekonom ik ve kültürel 
şa rtla rı gözönünde tu tu lduğu  zam an önemi daha  da a r 
tar.

Tem el eğitim in am açları, örgün eğitim  sistem im iz 
içinde «Temel Eğitim  Okulu»nda gerçekleşecektir. Bu
günkü ilkokul ile o rtaokulun  kaynaşm asından veya bü
tünleşm esinden oluşacak bu yeni tip  okulun da işlevini 
tam  olarak  yapabilm esi, önce hazırlanacak  öğretim  prog
ram ların ın  am açlarına  ve içeriğine, sonra da bu okulda 
çalışacak öğretm enlerin  yeterlik lerine bağlı o lacaktır.

D aha önceki b ildirilerde «temel eğitim» kavram ı, bu 
eğitim in kapsam ı ve önem i üzerinde duru lm uştur. Ben, 
bu konuşm am da «Temel Eğitim  Okulu»nda görev ala-
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cak öğretm enlerin  yetiştirilm eleri konusunu işleyeceğim 
ve bu öğretm enlerin  daha  güçlü yetişm elerini sağlaya
cak b ir model önereceğim.

önerd iğ im  bu modelde, tem el eğitim  düzeyinde, fa 
ka t özel eğitim e m uhtaç  çocuklar için  açılmış o lan  okul 
veya derslerin  öğretm enlerin in  yetiştirilm elerine ilişkin 
örnekler verilm em iştir. Bu durum , özel eğitim  a lan ında  
çalışan öğretm enlerin  bu m odele uygun olarak yetiştire- 
miyecekleri an lam ına  gelm em elidir.

Ben, konuşm am ı dört bölüm de sunacağım , önce , ü l
kemizde öğretm en yetiştirm e girişim lerin i özetlemeye ve 
bu çalışm aların  b ir değerlendirm esine çalışacağım , ö ğ 
retm en  yetiştirm e alan ındak i bugünkü durum u da kısa
ca an la ttık tan  sonra geliştirdiğim  modeli ana  çizgileriyle 
açıklayacağım .

I. ülkemizde öğretm en Yetiştirme Alanındaki Ge
lişmeler :

öğretm enliğ i b ir m eslek sta tüsüne kavuşturm a ve 
nitelik li öğretm en yetiştirm e çabasının  toplum um uzda 
yüz yılı aşkın b ir geçmişi o lduğunu biliyoruz. Bu yüz 
yıllık süre içinde bugün «temel eğitim » diye ad land ırd ı
ğımız öğrenim  basam ağında çalışan ilkokul ve ortaokul 
öğretm enlerin in  yetiştirilm esiyle ilgili gelişmeleri kısaca 
gözden geçirmek yerinde olur.

A. Cumhuriyetten ön ce  :

T anzim at hareke tin in  y ara ttığ ı o rtam  içinde eğitim  
alan ında  gerçekleştirilm ek isten ilen  b ir takım  yenilikler 
arasında  öğretm en yetiştirm e konusu üzerinde de d u ru l
muş, önce rüştiyelerin  (o rtaoku lların ), sonra da erkek 
ve kız sıbyan mekteplerinin (ilkokulların ın) öğretm en

168



ihtiyacını karşılam ak  amacıyle değişik tarih lerde  üç öğ
retmen okulu açılm ıştır : Darülmuallimin-i Rüşdiye
(1848), Darülmuallimin-i Sıbyan (1868) ve Darülmualli- 
mat (1870).

T anzim at dönem inde a tılan  ilk  ad ım lar öğretm en 
yetiştirm e a lan ında  b irtak ım  tem el ilkelerin  benim sen
m esine ve m odellerin  gelişmesine yardım  etm iştir. Bu 
ilk çabaların , he r şeyden önce, öğretm enliğ in  meslekî bir 
n iteliğe kavuşm asındaki etkisi küçümsenemez. Y ine bu 
dönem de tasa rı halinde de olsa veya eksik o larak  uygu
lam aya konulm uş da olsa, çeşitli model arayışları, son
rak i gelişm eler için  yararlı o lm uştur. B undan başka, bu 
ilk m eslek oku llarından  yetişen yeni öğretm enler gör
dükleri b irtak ım  derslerin  (örn. Fransızca, Coğrafya, 
Resim  vb.) yardım ıyle yeni değerler ve beceriler kazan
m ışlar, m edrese z ihniyetin in  de b ir yandan etkisini sü r
dürdüğü b ir toplum da değişik dünya görüşü kazanm ış 
öğrenciler yetiştirm işlerdir.

İk inci M eşrutiyet dönem inde öğretm en yetiştirm e 
so rununun  dah a  ciddi biçimde ele alındığını görüyoruz. 
O sırada  sayıca 70.000'i bu lan  öğretm en ih tiyacın ın  k a r
şılanm ası için  he r ilde b ir öğretm en okulu açılm asına 
k a ra r  verilm iş olm asını öğretm en yetiştirm e tarih im iz 
bak ım ından  önem li b ir gelişme saym ak gerekir. Bu ge
lişm ede şüphesiz 1913 de ç ıkarılan  Tedrisat-ı İptidaiye 
Kanun-u Muvakkati'nin (Geçici İlköğretim  Y asası’n ın) 
da büyük etkisi olm uştur.

C um huriyetten  önceki dönem e ilişkin önem li g iri
şim lerden biri «İstanbul D arülm uallim ini» adını taşıyan 
öğretm en okulunda yapılan  yenileştirm e hareketid ir 
(1909). Okul, Sâtı Bey’in  yönetim inde gerek öğretim  kad
rosu, gerek program ı bakım ından  çağdaş b ir düzeye eriş-
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m is bulunuyordu. B urada okuyan öğretm en aday ların ın  
«insani», «laik» ve vicdani ahlâk» ilkelerine göre yetiş
tirilm eleri am aç edinilm işti. O kulun program ında m ü
zik, beden eğitim i ve el işleri gibi derslerin  yer alm ası, 
o zam an için ileri bir adım  sayılıyordu. Bu okulun bir 
başka özelliği de kendisine bağlı b ir «Tatbikat Kısmı» 
n ın  (uygulam a okulunun) bulunuşu idi.

Ancak, öğretm en yetiştirm eyle ilgili bu çabaların , 
ta r ih  bakım ından ne kadar önem li o lsalar da, ülke ça
p ında öğretim  etk in lik lerine yeni b ir yön verecek ölçü
de yaygın ve etkili olduğu ileri sürülemez. Y irm inci yüz
yılın  başlarında O sm anlı İm parato rluğunun  sın ırla rı 
içinde ancak 16 öğretm en okulu bulunuyordu. G eniş bir 
ülkede ilköğretim  düzeyinde faaliyette  bu lunan  oku lla
r ın  böylesine sın ırlı b ir öğretm en kaynağıyle tüm  ih ti
yaçların ı karşılam ası düşünülem ezdi. Bu nedenle okul
ların  pek çoğunda niteliksiz kim selerin öğretm enlik yap
m alarına  göz yum uluyor, h a tta  bazı okullarda medrese 
m ezunu öğretm enlerle öğretm en okulu çık ışlılar yan 
yana çalışm ak durum unda kalıyorlardı, ö te  yandan, ilk 
açılan  öğretm en okulları için öğrenci seçim inde fazla 
titiz lik  gösterilmediği, öğretm enlik  form asyonuyla ilgili 
derslere de pek önem  verilm ediği bilinm ektedir, ö rneğ in , 
«usul-ü tedris» (ö ğ re tim  yöntem leri) dersi ilk kez 1870 
de kız öğretm en okulu p rogram ına girmiş, 1878 de de 
yalnız ortaokul öğretm enlerin in  program larında yer 
alabilm işti.

B. C um huriyet Dönem inde :

C um huriyet y ıllarında öğretm en yetiştirm e a la n ın 
da yeni m odeller ve p rogram lar arayışım  yansıtan  çaba
ların  b ir sonucu o larak  çeşitli uygulam alara geçilm iş
tir. Yeni rejim in  ilköğretim e öncelik vermesi nedeniyle
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ilkokul öğretm eni ih tiyacın ın  karşılanm ası zam an za
m an büyük sorun  halin i alm ış ve bu nedenledir ki, çok 
kez nicelikle ilgili am açlar, niteliğ i ikinci p lana itm iştir.

C um huriyet dönem inde daha önceki dönem de oldu
ğu gibi ilk ve o rtaokul öğretm enlerin in  yetiştirilm esi ko
nusu ayrı ayrı ele alınm ış, h a tta  o rtaöğretim in  birinci 
kademesi o larak  düşünülen o rtaokulda görev alacak öğ
retm enlerin  yetişm e kaynakları geçen zam an içinde çe
şitlenm e eğilim i gösterm iştir.

1. ilkokul öğ re tm en le rin in  E ğ itim i: Cum huriyet 
yönetim inin  ilk y ıllarında ilkokul öğretm enleri eğitim le
rin i, «darülm uallim in» ve «darülm uallim at» diye ad lan 
d ırılan  eski öğretm en oku lların ın  b ir bakım a devamı 
sayılabilecek öğretm en okullarında - erkek ve kız m ual
lim m ekteplerinde görm üşlerdir. B aşlangıçta bu okulla
r ın  öğrenim  süreleri ilkokul üzerine 4 yıldı, ilkokul öğ
retm en lerin in  daha  n itelik li yetişm eleri için 1924 de öğ
retm en oku lların ın  öğrenim  süreleri 5 yıla çıkarıldı. Ay
nı yılda kabul edilen bir yasayla da (439 sayılı Yasa) 
öğretm enlik, özellikle ilkokul öğretm enliği, bazı hüküm 
lerle tam  bir m eslek sta tüsüne kavuşturulm uş oldu.

1926 yılında kabul edilen M aarif Teşkilatına Dair 
K anun  ile ilkokul öğretm enlerin in  yetiştikleri okullar 
«ilk m uallim  m ektepleri» ve «köy m uallim  m ektepleri» 
olm ak üzere iki kategoriye ayrıldı.

ilköğretim in  giderek ve kırsal bölgeleri de kapsaya
cak biçimde yaygınlaştırılm ası politikasına paralel o la
rak  1927 - 28 ders yılında özellikle köy okullarında başa
rılı ve yararlı olacak n ite lik te  öğretm enler yetiştirm e ko
nusunda bir denem eye başlandı. Üç sınıflı köy oku lları
na  öğretm en yetiştirm ek am acıyla Denizli ve K ayseri'de 
iki «köy m uallim  mektebi» açıldı. D ört yıl süren bu de
nem eden beklenen sonucun alınm adığı görüldü.
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Bu girişim i, 1937 de başla tılan  Eğitm en K ursları uy
gulam ası izledi. Askerlik hizm etini çavuş veya onbaşı 
rütbesiyle b itiren , köy haya tın ı yakından tan ıyan  erkek
ler ile ilkokul m ezunu kız ve kadınlar, MEB ve T arım  
B akanlığının o rtak laşa  düzenledikleri bir program a göre 
6 - 8 aylık b ir eğitim den sonra  3 sınıflı köy okullarına 
eğitm en olarak a tand ılar. Eğitm enlerin  görevi, a tan d ık 
ları köylerde okul içinde çalışm aları yanında, halka ta 
rım  çalışm alarında da danışm anlık  ve kılavuzluk yap
m ak idi. ö ğ re tm en  açıkları, norm al program larla  ye ti
şen köy öğretm enlerince doldurulm aya başlandıktan son
ra  bu uygulam aya da son verildi.

Köy okulların ın  öğretm en ihtiyacını daha köklü ön 
lem lerle karşılam a gereği, yapılan  bir iki denemeden son
ra  anlaşılm ış bulunuyordu. Köy hayatına  uym ada güçlük 
çekmeyecek, köy öğretm enliğinde uzun süre kalacak ve 
çalıştığı köyün kültürel, tarım sal ve teknik  gelişmesine 
önem li katk ılarda bulunacak  öğretm enlere şiddetle ih 
tiyaç vardı, işte , 1940 da 3803 sayılı K anun ’la kuru lan  
Köy E nstitü leri, öğretm en yetiştirm e bakım ından böy
le b ir ih tiyacın  yara ttığ ı eğitim  k u rum lan  idi. Köy ens
titü le rin in  açılışı — bu enstitü le rin  am açları, p rogram 
ları ve çalışm a düzen leriy le— birçok yerli ve yabancı 
eğitim cinin belirttiğ i gibi C um huriyet dönem inde eğitim  
a lan ında  ve özellikle öğretm en yetiştirm e konusunda ya
p ılan  girişim  ve denem elerin  en cesaretlisi, kapsam lısı 
ve etkilisi olm uştur.

1954 yılında 6234 sayılı yasayla ilkokul öğretm eni ye
tiştirm ekte  olan iki tü r  eğitim  kurum u, yani köy okulla
r ın a  öğretm en yetiştiren  köy enstitü leri ile kent ilkokul
la rın a  öğretm en yetiştiren  öğretm en okulların ın  birleş
tirilm esi yoluna gidildi, ö ğ ren im  süreleri 6 yıl olarak 
belirlenen ilköğretm en okulları için «genel kültür»,
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«meslek bilgisi», « tarım  ve el becerileri» kazand ıran  ders
lerden o luşan yeni ve o rtak  b ir program  hazırlandı.

ilköğretm en  oku lların ın  öğrenim  süresi, daha  son
ra la rı yapılan  b ir  değişiklikle, ilkokul üzerine 7 ve o rta 
okul üzerine 4 yıl o larak a rttırıld ı. Bu oku lları b itiren le
re  üniversite  de dah il h e r tü rlü  yüksek öğretim  kurum u- 
na  girm e hakkı verildi.

1973 - 74 ders y ılından  başlayarak ilköğretm en okul
la rından  b ir bölüm ü eğitim  enstitüsü  h a lin e  getirildi. 
Eğitim  enstitü sü  durum una getirilm eyen öğretm en okul
ları da « ö ğ re tm en  Lisesi» adı a ltında  yüksek öğretm en 
oku llarına  öğrenci yetiştirm e görevini üstlendiler. B u
gün öğretm en lisesi çıkışlılar için eğitim  enstitü lerinde 
belirli k o n ten ja n la r  ayrılm aktadır.

2. Ortaokul öğretm enlerinin E ğ itim i: Uzu b ir sü
re ortaokul, o rtaöğretim  sistem inin b irinci dönem i sayıl
m ış ve işlevinin de üst okullara öğrenci yetiştirm ek oldu
ğu düşünülm üştür. Bu nedenledir ki, o rtaokul öğretm en
lerin in  eğitim i, yine öğretm en yetiştiren, ancak  s ta tü le 
ri ve program ları b irb irinden  fark lı b irtak ım  kurum lara  
b ırak ılm ıştır. O rtaokul öğretm enlerin in  eğitim ini iki ka
tegoride incelem ek m ü m k ü n d ü r: (a) genel bilgi ve be
ceri derslerin in  öğretm enlerin in  eğitim i ve (b) meslekî 
ve teknik  derslerin  öğretm enlerin in  eğitim i.

a. Genel Bilgi ve Beceri Dersleri öğretm enlerinin  
Eğitimi : C um huriyet dönem inde ortaokul öğretm enle
r in i ayrı b ir düzen içinde yetiştirm e girişim ine Türkçe 
öğretm eni aday ları için 1926 - 27 ders yılında K onya’da 
açılan  iki yıllık «O rta M uallim  M ektebi» ile geçilm iştir. 
Bir yıl sonra A nkara’ya nakledilen bu öğretim  kurum u,
1928 -1929 öğretim  yılında M atem atik, Fiziki ve Tabii 
İlim ler, T arih  - Coğrafya bölüm lerin in  açılm asıyla baş
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ka dal öğretm enlerin i de yetiştirm eye başlam ıştır. Oku
lun öğrenim  süresi de genel bilgi kazandıran b ir haz ır
lık sın ıfından  sonra bir buçuk yıl meslek eğitim i vere
cek biçimde yeniden düzenlenm iştir.

1929 - 30 ders yılında «Gazi O rta  M uallim  Mektebi 
ve Terbiye E nstitüsü» adını a lan  kurum un öğrenim  süre
si 1932 - 33 ders y ılında 4 yıla çıkarılm ış ve 3 er yıl sü re
li Resim - iş ve Beden Eğitim i Bölüm leri açılm ıştır. 
1933-34 öğretim  yılında hazırlık  sın ıfları kaldırılm ıştır.

Enstitü , 1937 - 1948 y ılları arasında Müzik, F ransız 
ca, İngilizce ve A lm anca B ölüm lerinin de açılm asıyle 
ortaokul genel bilgi ve beceri dersleri öğretm enlerin in  
tüm ünü  yetiştiren  b ir eğitim  kurum u durum una gelm iş
tir.

1940’larm  o rta la rın a  doğru gittikçe büyüyen o rtao 
kul öğretm en açığını kapatm a konusunda yeniden bir 
darboğaza girilm işti. Bu nedenle eğitim  enstitü le rin in  
sayıca a rttırılm ası yoluna gidildi; başka illerde de o r ta 
okul öğretm eni ye tiştiren  kaynak lar yaratıldı. Ayrıca, 
1946 - 47 ders y ılında müzik, resim  ve beden eğitim i ders
leri dışında bü tün  genel bilgi derslerini okutabilecek ye
terlik te  öğretm enler yetiştirm ek amacıyle enstitü lerde 
«Toplu Dersler» bölüm lerin in  açılm asına k a ra r verildi. 
Ancak, toplu ders öğretm enlerin in  beklenildiği gibi başa
rılı o lam adık ların ın  anlaşılm ası ve kendilerin in  de bu 
uygulam adan yakınm aları üzerine, toplu ders öğretm en
liği girişim ine derhal son verildi.

1944 - 50 ders y ılından  başlayarak enstitü lerde o rta 
okul genel bilgi dersi öğretm enlerin in  «Fen» ve «Edebi
yat» adı a ltında  iki ayrı bölüm den yetişmeleri uygun gö
rüldü. Bu biçimde iki genel dala ayrılm asının  da ta sa r
landığı gibi verim li olm adığı an laşılarak  1967 68 ders
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yılında bölüm ler arasında  yeni b ir düzenlemeye geçildi. 
Fen Bölüm ü M atem atik, Fen ve T ab iat Bilgisi; Edebiyat 
Bölüm ü ise Türkçe ve Sosyal Bilgiler olm ak üzere yeni
den ikiye ayrıldı.

1968 - 69 ders yılında enstitü lerin  bü tün  bölüm lerin
de öğrenim  süresi 3 yıla ç ıkarılarak  dal öğretm enlerin in  
eğitim  süreleri a rasındak i eşitsizlik de giderilm iş oldu.

b. Mesleki ve teknik derslerin öğretmenlerinin eği
timi.

C um huriyet dönem inde ortaokul program larında ve 
bazı meslek o ku lla rın ın  o rta  kısım  program larında yer 
a lan  meslekî ve tekn ik  derslerin  öğretim i için  değişik 
kaynaklardan  yetişen öğretm enlerden yararlanm a yolu
na gidilm iştir, ö rn e ğ in  biçki - dikiş, nakış, çam aşır, ev 
idaresi ve çocuk bakım ı gibi dersler, genellikle 1934-1935 
de A nkara’da aç ılan  iki yıllık «Kız Meslek M uallim  Mek
te b in d e  yetişen öğretm enlerce verilm iştir. Tesviyecilik, 
dem ircilik ve ağaç işleri ile ilgili dersler de 1936 da yine 
A nkara’da açılan  üç yıllık «Erkek Meslek M uallim  Mek
teb im de  yetişen öğretm enlerce okutulm uştur. O rtaokul 
program ındaki tica re t dersleri de 1955-56 ders yılında 
A nkara’da faaliyete  geçen üç yıllık «Ticaret Yüksek ö ğ 
retm en O kulu»ndan yetişen öğretm enlerce verilm iştir. 
Bu üç okulun geçen zam an içinde öğrenim  süreleri a r t 
tırılm ış, bölüm  sayıları çoğaltılm ış ve program larında 
da yeni ih tiyaçlara  göre b irtak ım  değişiklikler yapılm ış
tır. Söz konusu oku llardan  bugün birincisi Kız Teknik 
ö ğ re tm en  Okulu, İkincisi Teknik Yüksek ö ğ re tm en  O ku
lu ve üçünciisü de T icaret ve Turizm  Yüksek öğ re tm en  
Okulu adlarıy le 4 yıllık b irer eğitim  kurum u durum una 
gelm işlerdir. H er b iri kendi a lan ında dal öğretm eni ye
tiştirm ekte  ve bu okullardan  çıkan b irtak ım  gençler, o r
taokullarda da öğretm enlik görevi a lm aktad ırlar.
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O rtaokul program ın ın  uygulanışında kendilerinden  
yararlan ılan  öğretm enlerin  b ir bölüm ü ise başka eğitim  
kurum larında yetişm ektedirler, ö rn eğ in , dinbilgisi ve 
ah lak  derslerini o k u tan la rın  b ir bölümü, öğrenim  süresi 
4 yıla çıkarılm ış olan Yüksek İslam  E nstitü lerinden  m e
zundurlar. T arım  derslerin i o k u tan la rın  b ir bölüm ü de 
Z iraa t Fakültesi m ezunları a rasından  seçilerek görevlen
d irilen kim selerdir. Bu gibi öğretm enlerin , dal öğrenim i 
yanında mesleki form asyonu sağlayan b ir program ı da 
bitirm iş o lm aları istenm ektedir.

II. öğretm en Yetiştirme Alanındaki Gelişmelerin 
Değerlendirilmesi

ülkem izde ilkokullara ve ortaoku llara  öğretm en ye
tiştirilm esiyle ilgili g irişim leri ve bu alandaki gelişm e
leri gözden geçirdikten sonra  üzerinde durulm ası gere
ken başlıca eğilim leri belirtm eye çalışm ak ve bu konuda 
yapılan eleştrilere kısaca değinm ek herhalde yararlı o la
caktır.

A. Belirgin Eğilimler

C um huriyetin  kuru luş y ıllarından  başlayarak zam a
nım ıza kadar uzanan  dönem  içinde ilkokul ve ortaokul 
öğretm enlerin in  eğitim iyle ilgili girişim , a tılım  ve çaba
ları incelediğimizde şu eğilim leri görmekteyiz :

1. Köy hayatına kolayca uyum yapabilecek, köy 
okulunun amaçlarını gerçekleştirecek ve köyün 
topluca kalkınmasına katkıda bulunacak nite
likte ve kent öğretmenlerinden farklı özellikler 
taşıyan öğretmenler yetiştirme istek ve çabası.

Bu istek ve çabanın  som ut örnekleri sırasıyle köy 
m uallim  m ektepleri, eğitm en kursları ve köy enstitü le 
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rid ir. Bu eğitim  k u ram ların ın  p rogram larında  genel b il
gi derslerin in  yan ında  el işlerine, p ra tik  çalışm alara yö
nelik  derslere, ta r ım  ve kooperatifçiliğe önem  verilmiş 
olması d ikkatle  üzerinde durulm ası gereken b ir noktadır.

Köy en stitü le rin in  am acı genellikle köy kökenli 
gençleri ilkokula dayalı beş yıllık b ir eğitim le görev a l
d ıkları köylerde hem  öğretm enlik hem  de kalk ınm a ön
derliği yapabilecek bilgi ve becerilerle donatm aktı. E ns
titü lerde  öğretm en adayları genel kü ltü r ve öğretm enlik 
bilgileri ile ilgili dersler yanında dem ircilik, m arangoz
luk, kooperatifçilik , biçki-dikiş vb. dersler de görm ekte 
idiler. E n stitü le r çeşitli atelyeleri, oyun ve spor a lan ları, 
k itap lık ları, meyve ve sebze bahçeleri, ta rım  arazileri ile 
zengin ve doğal b ir öğrenm e çevresine de sahip bu lunu
yorlardı.

2. Köy öğretmenleri ile kent öğretmenlerinin fark
lı programlar yerine ortak bir programla yetiş
tirilm esine yöneliş.

Her ikisi de ilkokul öğretm eni yetiştirm ek am acıyle 
kurulm uş olan öğretm en okulları ile köy enstitü le rin in  
«ilköğretm en okulları»  adı a ltında  birleştirilm esi, genel 
kü ltü r, m eslek dersleri, ta rım  ve iş dersleri bakım ından 
o rtak  b ir program  çerçevesinde bütünleştirilm esi yönün
de yapılan  değişiklikler, bu eğilim in açık b ir belirtisi sa- 
yılablir. B ununla  birlik te, bu o rtak  program ın, eski köy 
enstitü le rin in  bulunduğu 6 sınıflı öğretm en okulları ile 
ortaokula dayalı 3 yıllık kent öğretm en okullarında ba
zı çevresel şa rtla ra  göre esneklikle uygulanm ası da uy
gun görülm üş bulunuyordu.

Daha sonra  yapılan  değişikliklerle ilköğretm en okul
ların ın  öğrenim  süresi, ilkokul üzerine yedi ve ortaokul
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üzerine dört yıl o larak a rttırılm ış; eğitim  düzeyi de ge
nel bilgi kazandırm a bakım ından  lise ile denk durum a 
getirilm iştir.

3. ilkokul ve ortaokulu bir bütün olarak düşünm e
nin sonucu olarak yeni tip öğretmen yetiştirme 
denemesi.

Eğitim  enstitü lerinde «Toplu Dersler» bölüm ü açı
lırken ileri sürülen gerekçelerden biri, ortaokul öğret
m enlerin in  b irden çok, h a tta  tüm üne yakın derslerin  
öğretim ini üstlenm ekle b ir tü r  s ın ıf öğretm enliği yön
tem ini ortaokul düzeyinde de sürdüreceklerini, bunun  
öğrenciler bakım ından yararlı olacağı savı idi. B undan 
başka, bu uygulam anın küçük yerleşim  birim lerinde ye
ni açılacak küçük o rtaoku lların  öğretm en ih tiyacın ı k a r
şılam a konusunda da pek p ra tik  ve ekonomik b ir yol 
olacağı düşünülm üştü.

4. Ortaokul öğretmenliğinin tek bir dal veya tek  bir 
alanda uzmanlaşmaya dönük olarak planlanma
sı ve buna göre programlar hazırlanması.

C um huriyet dönem inde başlangıçta eski b ir gelene
ğin devamı olarak o rtaokulda oku tu lan  her ders için ay- 
n  bir uzm an öğretm en yetiştirm eye yönelik bir çaba 
gösterildiğini biliyoruz. Zam an zam an dayandık ları bi
lim  dalları (disiplinleri) bak ım ından  b irb irine yakın iki 
veya daha çok sayıda dersi verecek yeterlikte öğretm en 
yetiştirm e doğrultusunda b irtak ım  girişim lerde bu lunu l
muş, bu arada belki çok iddialı bir görüşle özel yetenek 
isteyen derslerin  dışında bü tün  derslerin öğretim ini 
üstlenebilecek tip te  öğretm enler yetiştirm e politikası da 
güdülm üştür. F akat en sonunda ortaokul p rogram ın
da yer a lan  derslerin  özelliğine göre öğretm enlerin  ya
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tek bir dalda (örn. Türkçe veya M atem atik) ya da bir 
a landa (örn. sosyal bilgiler veya fen bilgisi) ye tiştiril
m eleri biçim inde daha  esnek ve gerçekçi b ir politika iz
lenmeye başlanm ıştır. Bundan başka, eğitim  enstitü le
rinde bir zam an lar asıl dal ve yardım cı dal uygulam ası
na  da yer verildiğini biliyoruz. Ancak, bu uygulam adan 
salt p ratik  güçlükleri önleyem em ek gibi hiç de in an d ırı
cı olm ayan gerekçeyle vazgeçilmiş olduğunu belirtm ek 
gerekir.

5. O rtaokul öğretm eni yetiştiren  kaynak ların  gide
rek çeşitlilik  kazanm ası.

O rtaokul p rogram larına  konulan  yeni derslerin  de 
etkisiyle vaktiyle tü r  bakım ından çok sın ırlı o lan  öğret
m en kaynakları zam anla bir a rtış  gösterm iştir. Bugün 
daha çok genel k ü ltü r  dersleri için öğretm en yetiştiren  
eğitim  enstitü le rin in  yanında din bilgisi ve ah lak  ders
leri için öğretm en yetiştiren  Yüksek İslam  E nstitü leri, 
mesleki ve tekn ik  dersler için öğretm en yetiştiren  E n 
düstriyel S ana tla r Yüksek ö ğ re tm en  Okulu, Kız Sanat 
Yüksek ö ğ re tm en  Okulu ve T icaret Turizm  Yüksek ö ğ 
retm en Okulu vb. eğitim  k u ram ların ı görmekteyiz. Bu 
kaynak çeşitliliği, beliren yeni ih tiyaçları karşılam a iste
ğin in  doğal b ir sonucu ise de çok değişik ku rum lardan  
yetişen öğretm enlerin , uygulam ada ortaokul eğitim inin  
am açların ı gerçekleştirm e bakım ından tam  b ir anlayış 
ve tu tum  birliğ ine sahip olabileceklerini ileri sürm ek ol
dukça güçtür. K aldı ki bugünkü anlayışım ıza göre te 
m el eğitim in ikinci kadem esine öğretm en yetiştiren  bu 
k u ram ların  p rogram larında gerek süre, gerek içerik ve 
gerek izlenen yöntem ler bakım ından  dikkati çekecek 
kadar ayrılık lar vardır.
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A rkada kalan  y ıllarda öğretm en yetiştirm e a la n ın 
da büyük a tılım la r yapılm ış, önem li başarıla r kazanıl
m ış ve olum lu gelişm eler sağlanm ıştır. Ancak bü tün  bun 
la ra  rağm en bu a lan la  ilgili b irtak ım  yetersizlikler de 
sık sık tartışm a  konusu yapılm aktadır. İzlenegelen öğ
retm en  yetiştirm e po litika larına  ve uygulam alarına yö
nelik  eleştirileri şöyle sıra lam ak m üm kündür.

1. öğ re tm en  yetiştiren  kuram larım ız n ite lik  ve 
nicelik yönünden ih tiyacı karşılayacak biçimde p lan lan 
m ış değildir. (Bu e leştirin in  ikinci unsuru  son zam an
larda  görülen m ezun öğretm en sayısındaki aşırı b irik 
m e nedeniyle geçerliğini y itirm iş olabilir.)

2. P rogram larda genel kü ltü r, özel a lan  eğitim i ve 
pedagojik form asyon sağlayan ders ve etk in lik lere ay
rılan  süreler giderek değişikliğe uğram akla b irlik te  önem  
daha çok özel a lan  (dal) eğitim iyle ilgili derslerin  a r t
tırılm asına  verilm iş, meslek dersleri ikinci p landa kal
m ıştır.

3. Meslek derslerin in  sayısı, sıralanışı ve içeriği ba
k ım ından  da ku rum lar arasında  tam  bir uyum  ve a n 
laşm aya tem el olacak ö lçü tler henüz geliştirilem em iş
tir.

4. Meslek derslerin in  öğretim inde uzm anlığa önem 
verilmemiş, sayısı giderek a r ta n  bu dersler kurum sal ih 
tiyaca veya kişisel isteğe bağlı o larak herhangi bir öğ
retim  üyesi ta ra fın d a n  okutulabilm iştir.

5. öğ retm en  yetiştiren  çeşitli kurum lar arasında 
tam  b ir bağlantı sağlanam am ış, öğretm en adaylarına 
okul veya dal değiştirm e im kânı ya hiç tan ınm am ış ya da 
bu gibi geçiş im kân ları çok sın ırlı tu tu lm uştur.

B. Eleştirilen Yönler
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6. ö ğ re tm en  yetiştiren  kurum lar, öğrenim  basa
m ak larına  ve öğretim  a lan larına  göre açıld ık ları ve de
ğişik şa rtla r  içinde geliştikleri için  ileride aynı oku llar
da görev alacak öğretm en adayları arsında bütün lüğü  
ve birliği sağlayacak o rtak  bir anlayış ve tu tu m  kazan- 
d ırılam am ıştır.

7. ö ğ re tm en  yetiştiren  ku rum lara  n itelik li öğretim  
elem anı yetiştirm ek için sistem li b ir politika izlenm e
m iştir. Son y ıllarda  öğrenci sayısında büyük b ir a rtış  
gözlenmiş olduğu halde bu k u ram ların  öğretim  kadro la
rında  bu a rtışa  paralel gelişmeler kaydedilm em iştir. Açık 
dersler, ya öğretim  yükü aslında çok fazla o lan  kadrolu 
öğretim  üyelerince kapatılm ış, ya da bu dersler için ek 
görevli, faka t çoğunlukla yeterlikleri ta rtışm a  konusu 
olan  kim selerden yararlan ılm ıştır.

G enellikle geçmişe veya yakın geçmişe ilişkin bu 
eleştirilerin  b ir bölüm üyle bugünkü durum  için de ge
çerli o lduğunu belirtm ek yerinde olur.

III. öğretm en Yetiştirmede Bugünkü Durum
Eğitim  sistem im izle ilgili son gelişmeler, daha  açık 

b ir deyişle VII. ve IX. Milli Eğitim  Ş ûra larında  beliren 
yönseme ve eğilim lerle bun lara  paralel o larak a lınan  ka
ra r la r , öğretm en yetiştirm e konusunda yeni m odeller 
aranm asın ı âdeta  zorunlu k ılm ıştır. Esasen 1973 de ka
bul edilen M illi Eğitim  Temel K anunu  da öğretm en ye
tiş tirm e konusunda, özellikle tem el eğitim  basam ağında 
öğretm en yetiştirm e konusuna eğilmeyi gerektirm ekte
dir.

A. «Temel Eğitim» Kavramı ve Gerekleri
Millî Eğitim  Tem el K anunu  ile yeniden düzenlenen 

ve öğretim  basam akları tesp it edilen eğitim  sistem im i-
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zin taban ın ı «temel eğitim» o luşturm aktadır. 7 -1 4  yaş
larındaki çocukların  eğitim ini kapsayan bu basam ağın 
am aç ve görevleri, adı geçen yasada belirtilm iştir  (M ad
de 23). Y asanın yine tem el eğitim le ilgili bölüm ünde bu 
eğitm in birinci ve ikinci devreden oluşan «temel eğitim  
okulu»nda verileceği an la tılm akta , bu okulların  bağım
sız veya birlikte kurulacağı yahut köylerde «temel eği
tim  bölge okulları» biçim inde de açılabileceği b e lirtil
m ektedir.

Millî Eğitim  Tem el K anunu ’nun  öğretm enlik m es
leğiyle ilgili b ir m addesiyle de öğretm enlerin  hangi ba
sam akta o lu rlarsa  o lsunlar yükseköğrenim  görm eleri 
şa rtı getirilm iş bu lunm aktad ır (madde 43). B una göre, 
kısa b ir zam ana kadar ortaöğretim  düzeyinde b ir öğre
nim le yetiştirilen  ilkokul öğretm enlerin in  —söz konusu 
yasanın  ifadesiyle, tem el eğitim in birinci kadem esinde 
görev alacak öğretm enlerin  de— yüksek öğrenim den 
geçmeleri yasal b ir zorunluktur. N itekim  öğretm en okul
la rın ın  b ir bölüm ü iki yıllık eğitim  enstitü lerine  dönüş
tü rü lerek  bu uygulam aya geçilm iştir.

Temel eğitim in ikinci kademesi sayılan o rtao k u lla r
da görev alacak öğretm enlerin  yetişme durum larında  bü
yük b ir değişiklik olmamış, ancak bu ders y ılından  baş
layarak  bu öğretm enlerden b ir bölüm ünün yetiştiği 3 
yıllık eğitim  enstitü le rin in  öğrenim  süreleri b ir yıl a r t 
tırılm ıştır.

ö te  yandan MEB na  bağlı bazı bölge okullarında 
bü tünleştirilm iş b ir program la bugünkü ilkokul ve o r
taokul öğrenim ini kapsayan sekiz yıllık okul denem e
sine b ir süreden beri devam edilmektedir.

Geçen ay lar içinde MEB yetkililerin in  gazetelere 
yansıyan dem eçlerinden de anlaşıldığına göre, B akanlık
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ta  tem el eğitim  oku lların ın  yaygınlaştırılm asıyle ilgili 
hazırlık  çalışm alarına geçilmiş bulunm aktadır. B unun 
en som ut örneği T alim  ve Terbiye D airesi’nde haz ırla 
n an  «Temel Eğitim  Projesi» dir.

B. Temel Eğitim Projesi

Biz m odelim izi geliştirirken, T alim  ve Terbiye Dai- 
resi’n in  «Temel Eğitim  Projesi»nde öngörülen «Temel 
Eğitim  Okulu» n u n  yapı ve program ını genel o larak  be
nim sediğim iz için  bu projede açık lanan  ve tem el eğiti
m in  ilkeleri diye ad land ırılan  hususlara  değinm ek isti
yoruz.

Projede tem el eğitimin ilkeleri şöyle açıklanmakta-
dır :

«a. Temel eğitim  bir bü tündür. Temel eğitim de yö
netim , öğrenim  yaşan tıları, öğrenci başarıla rın ın  değer
lendirilm esi ve denetim  bir bü tün  olarak düzenlenir.

b. ö ğ ren c ile rin  iş hayatına yatkınlaşm a ve haz ır
lanm alarına  yer verilir.

c. Eğitim , öğrencilerin  zihni gelişim lerin in  yanı sı
ra, el ile çalışm anın  zevk ve onurunu  aşılayıcı, gelecek
teki m esleklerini seçm elerini kolaylaştırıcı, on ları haz ır
layıcı ve yöneltici şekilde yapılır.

ç. Eğitim , erken meslek seçim ine gitm ekten sak ına
rak, çocuğun hang i meslek için yetenekli olduğunu tes
pit etm eye yardım cı olur.

d. Uygulam alı ve teorik dersler b irb irin i tam am lar 
ve bütünler.

e. öğrencilere, çevre problem lerini inceleme, a ra ş
tırm a  ve bu problem lere bilimsel yaklaşım la çözüm a ra 
m a alışkanlığı ve problem  çözme davranışı kazandırılır.
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f. Okulda, dem okrasinin  ilke ve yöntem leri uygu
lan ır, dem okratik  dav ran ışlar alışkanlık  haline getirilir.

g. Eğitim  çalışm aları düzenlenirken, insan  ilişkile
rin i geliştirecek, öğrencilerin , başkaları ile işbirliği iç in 
de çalışm aların ı ve yard ım ların ı sağlayacak etk inlik le
r in  üzerinde önem le duru lur.

h. Eğitim , hızla gelişen bilim  ve teknolojiye, ka l
k ınm a p lan la rına  uygun ve gelişmeye açık olarak yü rü 
tü lü r.

i. Okul, çevresinin eğitim  m erkezidir. Bu sebeple 
yaygın eğitim le ilgili hususlarda kendisine düşen gö
revleri de yerine getirir.»

Y ukarıdaki ilkelerin  b ir bölüm ü tem el eğitim in ve
rileceği okulların  özelliklerini ve tem el am açların ı da 
içerm ektedir. T alim  ve Terbiye Dairesi ta ra fın d an  ge
liştirilen  P ro je’de düşünülen  tem el eğitim  okulunun iş
levi ve başka n itelik leriy le ilgili b irtak ım  bilgiler de 
bulunm aktadır. B una göre :

a) Temel eğitim  okulu iki kademeden, b irinci ka
deme de kendi içinde 3 - 2  yıllık iki devreden oluşacak
tır.

b) B irinci kadem enin  b irinci devresinde sın ıf öğ
retm enliğ i esas olacak, b ir s ın ıfın  bü tün  çalışm aların ı 
b ir öğretm en düzenleyip yürütecektir.

c) B irinci kadem enin  ikinci devresinde de sınıf 
öğretm enliği esas olacak, ancak  sın ıf öğretm eni resim, 
m üzik vb. özel beceri isteyen derslerde üst kadem e öğ
retm enleriy le işbirliği yapacaktır.

ç) İkinci kadem ede ise dal öğretm enliği esas o la
cak, bu kademede de özel beceri isteyen derslerde bir a lt 
kadem e öğretm enleriyle işbirliği yapılacaktır.
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d) P rogram  bakım ından ağ ırlık lar şöyle tesp it edil
m iştir :

i. B irinci kadem enin birinci devresinde Türkçe ve 
M atem atik  derslerine önem verilecek ve bu dersler için 
geniş zam an ayrılacaktır.

ii. B irinci kadem enin ikinci devresinde Sosyal Bil
giler ve Fen  Bilgileri esas (m ihver) dersler o lacaktır. Bu 
derslerin  yan ında  şun lar bu lunacak tır : Türkçe, M ate
m atik , Resim, M üzik vb.

iii. İkinci kadem ede Tarım , İş ve Teknik Eğitim , 
T icaret, Ev Ekonom isi gibi öğrencileri iş haya tına  yönel
ten  ders ve etk in lik lere önem  verilecektir.

Tem el eğitim  okuluyla ilgili bu hususlar da geliştir
diğim iz öğretm en yetiştirm e m odelinde genel o larak  dik
kate  alınm ıştır.

C. Eğitim Alanında önem li Gelişmeler

ö ğ re tm en  yetiştirm e konusunda bir m odel geliştir
m eye çalışırken şüphesiz evrensel gelişmeler ve bu geliş
m elerin  bizim  için  taşıdığı an lam lar üzerinde de d u r
m ak gerekir. Bu gelişm eleri şöyle özetleyebiliriz :

1. B ü tün  ülkelerde ilköğretim  (tem el eğitim ) in  
kapsam ı, tab an a  ve tavana doğru olm ak üzere iki yön
de genişlem ektedir. Bu durum , üst öğrenim e gidebilecek 
çocuklarla gidemeyecek çocukların b ir arada  daha uzun 
süre  eğitim  görm elerini zorunlu  kıldığı gibi bu eğitim  
dönem inde sorun lu  çocukların sayıca artm ası gibi b ir 
sonuç da doğurm aktadır.

2. Çoğulcu top lum larda o to riten in  yapısı ve kay
nağ ı değişm ektedir. Bugün, öğretm enin  çocuklar üze
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rinde tek başına ve kişisel tu tu m u n a  göre bir o to rite  
kurm ası söz konusu değildir. O, bu işlevini başkalarıyle 
•—diğer m eslektaşlarıyle, velilerle, baskı küm eleriyle, ile
tişim  araç larından  yayılan m esajlarla— b irlik te  gerçek
leştirm ek zorundadır. Bu, öğretm eni birtakım  çelişkili 
d u rum larla  karşı karşıya getirebilir.

3. Yoğun ve hızlı bilgi ü retim i, öğretim  program la
rın ı etkilem ektedir. Bu durum , öğretm enlerin  kendi 
a lan larındak i (dallarındaki) yenilikleri izlem elerini ve 
bun lardan  uygun o lan la rın ı öğretim  etkinlikleri s ıras ın 
da değerlendirm elerini gerek tirir. Bu da öğretm enlerin  
hizm et öncesi eğitim leri dönem inde edinm eleri bekleni
len b irtak ım  tem el bilgi ve tu tu m la rla  sağlanabilir. K ay
nak ları tan ım a, kaynak lardan  yararlanm a yollarını b il
me, hızlı ve planlı okum a, m eslektaşlarıyle işbirliği ya
pabilm e bun lardan  en önem lileridir.

4. Salt okul öğrenim i yerine, okulun dışına da ta 
şan bir eğitim  anlayışı giderek benim senm ektedir. Okul 
ortam ı içinde ve daha çok öğretm enlerin  gözetimi a lt ın 
da dershane ve benzeri yerlerde sü rdürü len  öğretim  e t
k in lik lerin in  okul dışı eğitim  kaynak larından  da y a ra r
lanarak  zenginleştirilm esi yolunda yapılan çalışm alar 
artm aktad ır. B undan böyle çocukların  yetiştirilm elerin 
de ana  - babaların , yerel toplum sal ve kültürel ku ru luş
ların , işçi sendikaların ın  vb. desteği ve yardım ı önem 
kazanm aya başlam ıştır. Bu gelişme karşısında öğret
m enlerin  çeşitli çevre kaynakları ve im kânları konusun
da daha bilgili ve bilinçli yetişm eleri gerekmekte, insan 
ilişkilerinde daha usta  b ir durum a gelmeleri zorunluğu 
doğm aktadır.

5. öğ retm e - öğrenm e anlay ışında önem li değişik
ler m eydana gelm ektedir, ö ğ re tim  sürecine ilişkin ge-
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üşm elerin  öğretm en yetiştirm e m odel ve program ların ı 
etkilem esi çok doğaldır. Bugün, öğretim de genel olarak 
bilgi ak tarılm ası veya kazandırılm ası çabası, yerini, iste
n ilen  davran ışlar kazandırm ak için ortam  yara tılm ası
n a  veya ortam  hazırlanm asına bırakm ıştır. Bu o rtam  ya
ratılm ası ve hazırlanm ası büyük ölçüde bilginin belli bir 
anlayışa göre düzenlenm esine bağlıdır. Bu durum , öğ
retm en in  görevini ve işlevini değiştirm ekte olup, dolayı- 
siyle yetişm esinde değişik bir yol izlenm esini gerektir- 
m ektedr.

öğ renm e süreciyle ilgili o larak benim senen öteki 
görüşler şun lard ır : (a) öğrenm e ortam ı, daha üst dü
zeyde öğrenm eyi kolaylaştırıcı becerilerin elde edilm esi
ne im kân verm elidir; (b) toplum sal ve kişisel yetenek
lerin  gelişmesi de bilişsel öğrenm e kadar önem li sayıl
m alıd ır; (c) öğrenci kendi öğrenm esinden kendisi so
rum lu  olm alıdır; (ç) değerlendirm e, hem öğretm enin, 
hem  de öğrencinin  sorum luluğu o larak  düşünülm elidir.

6. ö ğ re tm en in  kullandığı yöntem ler, nicelik ve n i
telik  bakım ından  değişme eğilimi gösterm ektedir, ö ğ 
retm e - öğrenm e anlayışındaki değişiklikler öğretm enle
r in  şimdiye kadar ku llanm akta  o ldukları yöntem leri de 
iy ileştirm elerini, daha  etkili hale getirm elerin i veya ye
ni yöntem lere başvurm aların ı zorunlu kılm aktadır. G er
çekten dershane içinde ve dışında yapılan  öğretim  e t
kinliklerinde bireyselleştirilm iş öğretim , takım  öğreti
mi, küm e çalışm aları gibi yöntem ler giderek önem  ka
zanm akta, öğrenciler, araştırm aya ve incelemeye yönel
tilm ektedirler.

Eğitim  a lan ında  gözlenen bu gelişm elerin tem el eği
tim  öğretm enlerin in  yetiştirilm esinde dikkate alınm ası 
ve öğretim  p rogram ların ın  düzenlenm esinde değerlendi
rilm esi şa rttır.
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ö te  yandan öğretm enin  okul eğitim indeki yerin in  
ve işlevinin değişm ekte olduğunu da belirtm ek gerekir, 
öğ re tm en lerin  öğreticilik görevleri yanında gözetm en
lik, danışm anlık, önderlik  ve kılavuzluk, küm e çalışm a
larında  başkanlık  ve üyelik, düzenleyicilik vb. görevleri 
bugün ön p lana geçmiş durum dadır. Bu durum , şüphe
siz, öğretm enlerin  yeni bilgi, beceri ve an lay ışlarla  do
natılm asın ı da gerektirm ektedir.

Ç. Çeşitli ülkelerde öğretm en Yetiştirme Modelle
ri, Bazı Gözlem ve Eğilimler.

Tem el eğitim  basam ağı için bir öğretm en ye tiş tir
me modeli önerm eden önce, birkaç ülkenin  bu alanda 
benim semiş olduğu ve uyguladığı m odellere kısaca 
göz atm ayı yararlı gördük.

1. Birkaç örnek. F ransa , Federal Alm anya C um hu
riyeti, İsveç, Yugoslavya ve B ulgaristan’da «temel eği
tim » çağındaki çocuklara öğretm enlik  yapacak kimseler 
şöyle yetiştirilm ektedir :

a. F ran sa ’da zorunlu öğrenim  6 -1 5  yaşların ı kap
sam akta  ve bu öğrenim  5 yıllık ilkokul ile 4 yıllık kolej
lerde verilm ektedir, ilkokul öğretm enleri «ecoles norm a- 
les prim aires» adını taşıyan  2 yıllık yüksek okullarda 
okum aktadırlar. Bu eğitim  dönem inin  birinci yılında öğ
retm en  aday larına anaokulları ve ilkokullarda gözlem 
yapm a im kânı sağ lanm aktadır. G enel ortadereceli kolej 
öğretm enleri ise, bölgesel öğretim  m erkezleri ile ün iver
sitelerden yetişm ektedirler. Bu yetişm e dönem inde öğ
retm en  adaylarına dal öğrenim iyle ilgili b ir sertifika ve 
genel ortaöğretim  öğretm enliği sertifikası (CAPES) ve
ya teknik  öğretm enlik sertifikası (CAPET) verilm ekte
dir.
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b. Federal Alm anya C um huriyeti’nde zorunlu öğ
renim  6 -14  yaşlarım  kapsam akta olup bu öğrenim  6 -9  
yaş küm esi için  ilkokulda, 10 -14 yaş küm esi için tem el 
ortaöğretim  okulunda sağlanm aktadır. İlkokul öğretm en
leri 3 yıllık «Pâdagogische Hochschule»lerde yetişm ekte
d irler. «Hauptschule», «Realschule», «Gesampschule» ve 
«Gymnasium» adiyle an ılan  ve 9 yıllık tem el eğitim in 5 
yıllık ikinci dönem ini o luştu ran  öğrenim  basamağında, 
öğretm enlik yapacak gençler eğitim lerin i, süresi üç yılı 
aşan  üniversitelerde görm ektedirler.

c. Am erika Birleşik D evletleri’nde zorunlu  öğre- 
n im  6 -1 6  yaşların ı kapsam akta ve bu öğrenim , süreleri 
eyaletten eyalete değişen ilkokul ile o rta  dereceli okul
larda  yapılm aktadır. B ir başka deyişle ABD de ilkokul
lar bazı eyaletlerde 6. bazı eyaletlerde ise 8 yıl sürelidir. 
Bu ülkede hang i öğrenim  basam ağında çalışırlarsa  ça
lışsınlar, öğretm enlerin  en az 4 yıllık bir yükseköğretim 
den geçmeleri istenm ektedir, ö ğ re tm en  yetiştirm e prog
ram larında  insanbilim leri, doğabilim leri ve toplum bilim 
leri gibi akadem ik a lan larla  ilgili derslerle pedagojk fo r
m asyonu sağlayan dersler arasında  denge sağlanm asına 
dikkat edilm ekte ve öğretm en aday larına  b ir yarıyıl gö
zetim li uygulam a çalışm aları yap tırılm aktad ır.

ç. İsveç’de 7 -15  yaşlarındaki zorunlu  öğrenim  9 
yıllık çok am açlı tem el okulda verilm ektedir. Bu okul, 
6 ve 3 yıllık iki tem el dönem den oluşm aktadır. Altı y ıl
lık b irinci dönem in öğretm enleri 2 ,5 -3  yıllık b ir eği
tim le öğretm en kolejlerinde yetiştirilm ektedirler. Temel 
eğitim in 3 yıllık ikinci dönemi öğretm enleri ise öğret
m en kolejleri ile üniversitelerden yetişm ektedirler. B un
lara  verilen eğitim in süresi 4 yıldır.

d. B ulgaristan  ve Y ugaslavya’da zorunlu öğrenim  
sırasıyle 14 ve 15 yaşlarına kadar uzam aktadır. H er iki
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ülkede bu öğrenim , 4 er yıllık iki dönem den oluşan 8 yıl
lık ilkokullarda verilm ektedir. B u lgaristan’da ilkokul öğ
retm enlerin in  b ir bölüm ü yarı - yüksek okullardan  bir 
bölüm ü ise üniversitelerden (özellikle Sofya ü n iv e rs ite 
sinden) yetişm ektedir. Yugoslavya’da ilkokul öğretm en
lerini yetiştiren  kaynaklar eğitim  akadem ileri ve üniver
sitelerdir.

2. Bazı Gözlem ve Eğilim ler : öğ re tm en  yetiştirm e 
a lan ında  — yukarıda adı geçen ülkeler de d a h il— çeşitli 
ü lkelerin  durum ları incelendiği zam an şu hususlar göze 
çarpm aktadır.

a. öğ retm en  kaynakları süre, program , uygulam a 
etkinlikleri ve görevlendirm e şartla rı vb. bakım 
larından  büyük ayrılık lar gösterm ektedir.

b. ilkokul öğretm enlerin i h â lâ  ortaöğretim  düze
yindeki eğitim  kurum larında  yetiştirm eye devam 
eden ülkeler vardır.

c. B ununla birlikte, tüm  öğretm enlerin  yüksek öğ
retim  düzeyinde b ir eğitim  görm eleri inanç ve 
görüşü güç ve yaygınlık kazanm aktadır.

ç. Birçok ülkede b irb irinden  fark lı düzey ve türde 
okullarda görev alacak öğretm enlerin , bu okulla
ra  paralel biçimde kuru lm uş meslek oku lla rın 
dan  yetiştirilm esi po litikasından  uzaklaşıldığı gö
rü lm ektedir

d. ö ğ re tm en  aday ların ın  seçimi ve bu seçimi yapa
cak kurum  ve kişilerin  tespiti konusu, öğretm en 
ih tiyacın ın  gerek nicelik, gerek n ite lik  yönünden 
karşılanm ası bakım ından  giderek büyük önem 
kazanm aktadır.
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e. ö ğ re tm en  adayları için h az ırlanan  program lar 
genellikle uzm anlığa dönük a lan  dersleri, sosyal 
bilim lere dayalı dersler, pedagojik form asyon 
sağlayan dersler ve uygulam a çalışm alarından 
oluşm aktadır.

IV. ö n e rilen  M odel: Aşam alı ö ğ re tm en  Y etiştirm e 
M odeli:

Bu bölüm de önerm ek istediğim iz m odelin başlıca 
özellikleriyle s ın ıf öğretm enliği program ı açıklanacak, 
söz konusu m odelin başarıyla uygulanabilm esi için b ir
takım  tavsiyeler ve öneriler yapılacaktır.

A. M odelin ö z e ll ik le r i :

Ülkemizde «temel eğitim» çağındaki çocuklar için 
açılm ış bu lunan  ilkokulların  ve o rtaoku lların  öğretm en 
ih tiyacını karşılam ak konusunda gösterilen çabaları ve 
yapılan uygulam aları değerlendirdikten, Millî Eğitim  Te
mel K anunu ’ndan  sonra ortaya çıkan durum un özelli
ğini belirttik ten , öğretm en yetiştirm e alan ında  son u lu 
sal ve u luslararası gelişmeleri kısa da olsa gözden ge
çirdikten sonra gerçekleşm esine çalışılan «temel eğitim  
okulu» için b ir öğretm en yetiştirm e modeli önerm ek is
tiyoruz. Bu model, bugünkü eğitim  sistem i ve şa rtla rın ın  
b ir süre daha devam edeceği varsayım ıyle tasarlanm ış, 
eldeki im kânlardan  en rasyonel biçimde ya ra rlan ılm a
sı düşüncesiyle ön planda tu tu lm uştu r.

Modelin geliştirilm esinde tem el dayanak lardan  biri 
de MEB Talim  ve Terbiye Dairesi ta ra fın d an  benim se
nen «temel eğitim  okulu» ilkeleri ve organizasyonu ol
m uştur. Bu ilkelerin  ve organizasyon biçim inin esasen 
daha önce 1972 yılında yayım lanan Millî Eğitim  Reform
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Stratejisinde an la tıla n  sekiz yıllık okul düşüncesinden 
esinlendiği görülm ektedir. Bugün de üzerinde fazla bir 
değişiklik yapılm ayan bu okul, 6-14 yaşlarındaki çocukla
r ın  öğrenim  görecekleri 5 ve 3 yıllık iki kadem eden o lu
şan 8 yıllık b ir eğitim  kurum u olacaktır. B irinci kade
m enin birinci dönem i (devresi) Türkçe - M atem atik ders
lerin in  eksen dersler o larak  düşünüldüğü, haya t ve çev
re bilgisi e tk in lik lerin in  ön planda ele alındığı b ir dö
nem dir. Bu dönem i, genel bilgi ve becerilerin  kazandı
rılm ası yanında iş e tk in lik lerine de önem verilmeye 
başlanan  bir dönem  izleyecektir. Bu iki yıllık dönem de 
Türkçe ve M atem atik’in  yan ında Sosyal Bilgiler ve Fen 
Bilgisi derslerine ağırlık  verilecek, öğrencilerin  iş ve çev
re incelem eleri yapm alarına  geniş f ırsa tla r sağ lanacak
tır.

Temel eğitim  oku lunun  düzey bakım ından bugün
kü ortaokula  denk sayılabilecek ikinci kadem esinde ge
nel bilgi ve beceri dersleri ve e tk inlik leri devam ederken 
öğrenciler tarım , ticare t, ev ekonomisi, iş ve teknik  gibi 
kendilerin i çalışm a ve iş hayatına  yönelten dersler de 
görebileceklerdir. (Bkz. Şekil 1).

Temel eğitim  okulları daha  başlangıçta be lirttiğ i
miz gibi ilkokul ve o rtaokul düzeyinde ayrı ayrı ve b ina
larda  eğitim  yapacağı gibi bugün bölge yatılı oku lla rın 
da denendiği gibi 8 yıllık b ir bü tün lük  içinde ve tek  yö
netim  a ltında  ve bir b inada  da eğitim  yapabilecektir. A n
cak önerdiğim iz aşam alı öğretm en yetiştirm e m odelinde 
8 yıllık tem el eğitim  okulunun birinci kadem esinde gö
rev alacak öğretm enlerle ikinci kadem esinde görev a la 
cak öğretm enlerin  s ın ıf ve dal öğretm enleri o larak o r
tak  yanları bu lunan  ve faka t ayrı p rogram larla  yetişti
rilm esi düşüncesi tem el b ir ilke o larak kabul edilm iştir, 
ö ğ ren im  süreleri sın ıf ve dal öğretm enleri için b irb irin 

192



den fark lı o larak  ele alınm ış, böylece bugün var olan 
b ir durum  da aynen  korunm uştur.

Model geliştirilirken  halen  ilkokullara ve o rtaoku l
la ra  öğretm en yetiştiren  çeşitli yüksek okulların  öğre
nim  süreleri ve program  özellikleri ile im kânları gözö
nünde tu tu lm uş, öneriler, süre ve program  açısından bu
na  göre yapılm ıştır. Bugün ilkokullara sın ıf öğretm eni 
ye tiştiren  2 yıllık  eğitim  enstitü leri yan ında o rtaoku lla
ra  öğretm en yetiştirm e işlevini sürdüren  çeşitli eğitim  
k u ru m la n  vard ır : 4 yıllık eğitim  enstitü leri, akadem i
ler, üniversiteler, yüksek okullar gibi. (Bkz. Şekil 1).

Bu genel açık lam adan sonra önerilen  m odelin baş
lıca özelliklerini şöyle s ıra lay ab iliriz :

1. Bu m odel süreleri, 2, 3 ve 4 yıl olm ak üzere biri- 
biriyle bağlantılı, b irb irin i tam am layan, ancak bağımsız 
o larak  da gerçekleştirilm esi m üm kün üç tü r  program  
içerm ektedir, ik i yıllık eğitim  görenler, tem el eğitim  
oku lunun birinci kadem esinde «sınıf öğretm eni» olarak 
çalışm a yeterliği kazan ırlar, ü ç  yıllık eğitim  görenler, 
sın ıf öğretm enliği yan ında tem el eğitim  okulunun  ik in 
ci kadem esinde oku tu lan  bazı dersleri verm e yeterliğini 
kazanırlar. D ört yıllık program ı izleyenler de, tem el eği
tim  okulunun ikinci kadem esinde dal öğretm enliği ya
pabilecek yeterlik  elde ederler.

2. Aşamalı öğretm en yetiştirm e program ı kredi ve 
ders geçme esasına dayalıdır. Dört yıllık öğrenim  144, 
üç yıllık öğrenim  108, iki yıllık öğrenim  de 72 kredilik 
b ir akadem ik çalışm ayı gerektirir. H er ders yılı iki ya
r ım -y ı la  ayrılm ıştır, ö ğ re tm en  adayları olağan şa rtla r  
a ltın d a  her yarı - yıl toplam  kredi tu ta r ı 18 dolayında 
bu lunan  derslere (kurslara) devam ederler.
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3. Temel eğitim  okulunun  ikinci kadem esinde dal 
öğretm enliği yapm ak üzere okuyan öğrenciler b iri asıl, 
öbürü de yardım cı olm ak üzere iki dal seçerler. Bu öğ
renciler için tasa rlan an  144 kredilik  öğretim  p rogram ın
da asıl dala 60 kredilik, yardım cı dala 40 kredilik  b ir za
m an  ayrılm ıştır. Geriye kalan  44 kredilik  zam anın  24 k re
dilik bölümü, pedagojik form asyon sağlayan derslere, 
20 kredilik bölüm ü de genel k ü ltü r diye tan ım lanan  ders
lere verilm iştir.

4. Dal öğretm enleri genel o larak  şu dallarda  yetiş
tir ilir le r  : Türkçe, Sosyal B ilgiler, M atem atik, F en  ve 
T ab iat Bilgileri, Beden Eğitim i, Resim, Müzik, Tarım , 
T icaret, iç  ve Teknik, ö ğ re tm en  adayları bu dallardan  
b irin i asıl dal, b ir başkasını da yardım cı dal o larak  se
çerler ve ona göre b ir program  izlerler. Y ardım cı dalın  
seçimi, b irtak ım  ö lçü tler dah ilinde öğrencilerin  istek, 
istidat ve yeteneklerine göre yapılırsa  doğru hareke t edil
m iş olur. Böylece, şu tü r  program  izleyen öğretm en aday
la rın a  rastlanab ilir. Sosyal Bilgiler - Türkçe, Fen ve T a
b iat Bilgileri - M atem atik, Beden Eğitim i - Müzik, T ü rk 
çe - Resim; M atem atik - T icaret. Bu tü r  program larla  ye
tişen  tem el eğitim  öğretm enleri, yeni açılan küçük okul
larda  birkaç dersi okutabilirler. Böylece elem an bakı
m ından  ekonomi sağlanabileceği gibi, öğretim de top lu 
laştırm a ilkesine de uyulm uş olur.

5. ö n e rilen  modelde 72 kredilik  sınıf öğretm enliği 
eğitim i dört boyutlu o larak  d ü şü n ü lm ü ştü r: (A) Genel 
kü ltü r, (B) özel a lan  bilgisi, (C) Pedagojik form asyon 
ve (D) özel öğretim  bilgisi ve uygulam a. Bu boyutlarla  
ilgili ders ve etk inlik lere verilen ağ ırlık lar kredi sayısı
na  göre şö y led ir:
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A. G enel kü ltü r dersleri

C. Pedagojik  form asyon sağlayan dersler
B. özel a lan  (sınıf öğretm enliği) dersleri

D. özel öğretim  dersleri ve uygulam a

9
37
18
8

Toplam  : 72

6. S ınıf öğretm enleri yaz ku rsla rından  veya sağla
nacak başka öğrenim  im kân larından  ya ra rlan a rak  36 
kredilik  ek b ir eğitim le — ki bu olağan şa rtla r  a ltında  
b ir yıllık b ir eğitim e d e n k tir— b ir sertifika  alab ilirler 
ve bu sertifika  on la ra  sın ıf öğretm enliği yan ında tem el 
eğitim  okulunun  ikinci kadem esinde belirli b ir dersi 
(ö rn . Türkçe, m üzik, tica re t bilgisi) tam  b ir yetkiyle 
okutm a hakkın ı verir. Y ine sın ıf öğretm enleri daha  ile
ri bir eğitim le 144 kredilik dal öğretm enliğ inin  gerekle
r in i yerine getird ik leri takdirde, isterlerse sta tü le rin i de
ğiştirebilirler. Şüphesiz bu geçişlerin şa rtla rı ayrıca tes
p it edilmek ister, ön em li olan, 2 yıllık bir eğitim  gören 
sın ıf öğretm enlerin in  ileri öğrenim  görme bakım ından  
ön lerin in  açık tu tu lm ası, a ld ık ları k red ilerin  ileri öğ
renim  aşam alarında  daim a değerlendirilm esi yoluna gi
dilm esidir.

B. Sınıf öğretm enliği Program ı:

ö n e rilen  öğretm en yetiştirm e m odelinin program  
açısından taşıdığı özelliği daha som ut biçim de a n la ta 
bilm ek için «Sınıf öğretm enliğ i Program ı» üzerinde bi
raz ay rın tılı durm ak  gerekecektir. Y alnız bu program ın 
genel b ir taslak  olduğunu, derslerin  özel am açları ve içe
riği üzerinde duru lm adığ ın ı belirtm ek isterim .

1. Sınıf öğretm enliği program ı 56 kredilik  zorunlu 
üersler ile 16 kredilik  seçmeli derslerden oluşm aktadır.
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2. Zorunlu dersler G enel K ü ltü r, S ınıf ö ğ re tm en 
liği ve Pedagojik Form asyon Veren (genel ve özel) ders
leri içerm ektedir.

3. Türkçe - Kompozisyon dersi dışında ve Genel 
K ü ltü r dersleri a rasında  yer a lan  Devrim  T arih i ve Y a
bancı Dil dersleri için kredi verilm esi düşünülm em iştir. 
H er öğretm en adayı bu iki derse devam edecek ve gerek
li başarı düzeyine erişm eden öğretm enlik diplom ası a la 
m ayacaktır.

4. S ınıf öğretm enliği dersleri arasında  zorunlu  o lan 
lar Türkçe, Sosyal B ilgiler (S.B.), M atem atik (Mat.) ve 
özel Beceri D ersleri (ö.B .) biçim inde küm elere ay rıl
m ıştır. Bu dersler halen  3 yıllık eğitim  enstitü le rin in  
p rogram larında yer a lan  dersler a rasından  seçilm iştir. 
Bu k u ram ların  p rogram larında yapılacak herhang i bir 
değişiklik, şüphesiz bu derslerin  durum unu  da etkileye
cektir. Çünkü sın ıf öğretm enleri, bu derslere devam e t
m ekle ileride devam edecekleri dal öğretm enliği prog
ram ların ın  b ir kısım  gereklerini de yerine getirm iş ol
m aktadırlar.

5. özel Beceri dersleri a rasında  yer a lan  Resim - iş - 
Yazı, Müzik ve Beden Eğitim i derslerin in  öğretim  süre
leri 2 y a rı-y ıld ır , ö ğ re tm en  aday larına  bu derslerden 
b irinde 2 y a r ı -y ıl  daha  derinleşm e im kânı verilecektir.

6. S ınıf öğretm enliği dersleri o larak önerilen  ders
ler aynı zam anda b irer k ü ltü r  dersidir, ik i yıllık eğitim  
sırasında zorunlu ve seçmeli o larak  alınacak kü ltü r ders
le rin in  — ki kredi hesabıyla 21 kredilik  bir toplam a eriş
m ektedir — tem el eğitim  okulu öğretm enlerin i genel kü l
tü r  bakım ından çok ileri b ir düzeye çıkaracağı kesinlik
le ileri sürülebilir.
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7. Pedagojik form asyon verm eyi am açlayan ders
ler genel ve özel olmak üzere iki bölüm de top lanm ıştır. 
Genel eğitim  dersleri ilk ve o r ta  dereceli okullarda çalı
şan tüm  öğretm enler için gerekli görülen klasikleşm iş 
derslerd ir ki, tem el eğitim  oku lunun  ikinci kadem esin
de görev alacak öğretm en adayları da bu dersleri aynen 
izleyeceklerdir. «Temel Eğitim  O kulunda ö ğ re tim  ve 
Uygulam a» dersi ise, sınıf öğretm enliğine özgü bilgi, be
ceri ve tekn ik ler üzerinde duru lm asına  ve gerçek okul 
durum larında, uygulam a yapılm asına im kân sağlayan 
b ir ders o larak  düşünülm üştür, ö n e rilen  program da uy
gulam a çalışm aları h a ftan ın  belli günlerinde sürekli, sis
tem li ve uzm an öğretim  üyelerin in  gözetim ve denetim i 
a ltında  aşam alı o larak yapılacaktır.

, 8. Seçmeli dersler bu program da zorunlu derslere
paralel biçim de düzenlenmiş, öğretm en aday ların ın  ge
rek  genel kü ltü r, gerek sın ıf öğretm enliği ve gerekse eği
tim  a lan ında  kişisel ilgi ve yeteneklerine göre biraz da
h a  derinleşm e fırsa tı edinm eleri öngörülm üştür. Seçme
li derslerin  birkaçı dışında çoğu bugün 3 yıllık eğitim  
enstitü le rin in  çeşitli bölüm lerinde okutulm aktadır. Bu 
nedenle bu dersler için  yer, ders a raç  ve gereci, h a tta  
öğretim  elem anı bakım ından büyük sorun larla  karşılaşıl
m ası söz konusu olm ayacaktır.

9. Seçmeli genel kü ltü r derslerinden ikisi; Çocuk 
Edebiyatı, Türkiye Coğrafyası, Fizik, K im ya, F o toğraf
çılık, Ses Eğitim i (Ş an ), Oyun - Spor gibi seçmeli ders
lerden yalnız biri seçilecektir, ö ğ re tm en  adayları ay rı
ca îş ve Teknik Dersler bölüm ünde yer a lan  derslerden 
de b irin i seçecekler ve seçtikleri derse 2 yarı - yıl devam 
edeceklerdir. G enellikle uygulam alı etk inlik leri kapsa
yan bu derslerin  yardım ıyle sın ıf öğretm enleri ileride 
tem el eğitim  oku lunun b irinci kadem esinin ikinci döne
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m inde işe ve çalışm a h aya tına  dönük derslerin  öğretim i
ni raha tlık la  yürütebileceklerdir. Seçmeli dersler a ra s ın 
da eğitim  dersleri de bulunm aktadır. Bu derslerden yal
nız biri öğrencinin ilgisine göre seçilecektir. Bu dersle
r in  herhangi biri tem el eğitim  okulu öğretm enini eği
tim  alan ında daha yeterli b ir durum a getirecektir.

10. Program da yer a lan  dersler, bu derslerin  tek  tek 
kredi değerleri ve he r bölüm e giren derslerden alınm ası 
gerekli kredi tu ta r la r ı  Şekil I I ”de gösterilm iştir.

C. önerilen Modelin Başarılı Olması İçin Bazı 
Tavsiyeler:

H erhangi b ir öğretim  program ın ın  am acına u laşm a
sı için  b irtak ım  şa rtla rın  yerine getirilm esine bağlıdır. 
Temel eğitim  okulu öğretm enleri için önerdiğim iz hiz
m et - öncesi m odelin de ancak  b irb irin i tam am layan  ve 
pekiştiren  önlem ler alındığı takdirde uygulam ada iyi so
nuçlar vereceği doğaldır. A lınm ası gerekli başlıca ön 
lem leri şöylece sıra lam ak m üm kündür :

1. Yetişecek öğretm en aday ların ın  davranışların ı, 
sosyal ilişkilerini ve ilg ilerini doğrudan doğruya etk ile
yen m addî şa rtla rın  iyileştirilm esi yoluna gidilm elidir. 
Bu m addî şartla r, eğitim  b inaların ı, o turm a ve barınm a 
yerlerini, beslenm e durum unu , k itap lık tan  yararlanm a 
im kânları vb. çeşitli konuları kapsar.

2 .Ders k itap ları ve kaynak k itap la r başta olm ak üze
re  tüm  öğretim  araç ve gereçlerin in  eğitim  teknolo jisin
deki yeniliklere ve m odern program  geliştirm e teknik
lerine uygun o larak  yeniden gözden geçirilmesi, eksik
lik lerin  giderilm esi bu araç ve gereçlerden yeteri ka
dar çoğaltılm ası gerekir.
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3. ö ğ re tm en  yetiştiren  ku rum larda  görevli öğretim  
üyeleri, lisans üstü  akadem ik dereceler alm ış kim seler 
a ras ın d an  seçilm elidir. Henüz bu dereceleri alm am ış 
o lan la ra  izinli aylıklı olarak veya daha başka yollarla 
y u rt içinde veya dışında kendi a lan larında  ileri öğrenim  
yapm a fırsa tı verilm elidir.

4. ö ğ re tm en  yetiştiren  kurum larda  görevli öğretim  
üyelerine yu rt içinde ve dışında bilgi, görgü ve uzm an
lık ların ı a rttırm a la r ı im kânı belli b ir düzen içinde sağ
lanm alıd ır.

5. ö ğ re tm en  yetiştiren  k u ram ların  işlevlerinde b ir 
uyum  ve eşgüdüm  sağlanm ası isteniliyorsa, bu k u ram 
lar, MEB m erkez örgütü  içinde tek  b ir yönetim  birim ine 
bağlanm alıd ır.

6. ö ğ re tm en  yetiştiren  ku rum lar belli m erkezlerde 
top lanm alı, bu kurum larda fark lı eğitim  aşam aları ve 
okul tip leri için  süre ve program  yönünden fark lı uygu
lam alara  im kân verilm elidir.

7. ö ğ re tm en  yetiştiren  k u ram ların  herb irine  veya 
top lu  durum da iseler birkaçına en az b ir laboratuvar 
okulu  tahsis edilmeli, öğretm en adayları bu okullarda 
gözlem ve denem e yapm a fırsatın ı bulabilm elidirler.

Ç. öğrenci Kişilik Hizmetlerine Gereken önem  
V erilm elidir:

ö n e rilen  program da, öğretm en aday ların ın  eğitim i 
b ir  bü tün  o larak  düşünülm üştür, ö ğ renc ile rin  her yön
den sağlıklı b ir gelişme gösterebilm eleri için  ilgili ku 
ru m lard a  «öğrenci kişilik hizm etleri» adı verilen b ir ö r
g ü tün  kuru lm ası şa rttır . Böyle b ir örgüt kurulduğu tak 
d irde öğrencilerin  yazımı ve a lın ım m dan  başlayarak, on 
la r ın  birçok akadem ik, toplum sal ve ekonomik sorunla-
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rm ın  çözümü de daha rah a tça  gerçekleşebilir. Bugün 
MEB’na  bağlı öğretm en yetiştiren  kurum larda  öğrenci 
kişilik hizm etleri kapsam ına g iren  çeşitli konu larla  ya 
m üdür yardım cıları, ya doktorlar, ya da m em urlar uğ
raşm aktadır. Çoğunlukla bu sorum lular arasında  ilişk i
yi sağlayacak b ir görevli de bulunm am aktadır. Son yıl
larda  bu alanda lisans, yüksek lisans ve doktora düze
yinde yetişm iş elem an sayısı a rtm ak tad ır. Bu gibi k im 
selerden yararlan ılm alıd ır.

öğrenci kişilik hizm etleri adı altında kuru lacak  bir 
örgüt yukarıda sayılan işler yan ında  şu konularda da 
çalışm alar yapabilir ve böylece öğretm en yetiştirm e ko
nusunda niteliği a rttır ıc ı ka tk ıla rda  bulunabilir :

1. Lise m ezunları a rasında  en yetenekli o lan ları öğ
retm enlik  m esleğine kazandırm ak amacıyle tan ıtıc ı, b il
gi verici ve özendirici g irişim lerde bulunm ak. (Okul zi
yaretleri, öğretm en yetiştiren  kurum u tan ıtıc ı to p lan tı
la r  düzenlenmesi, zam an zam an haber bültenleri yayım 
lam a, bu gibi girişim ler arasında sayılabilir.)

2. ö ğ re tm en  olm ak isteyenler arasında en uygun 
kişileri seçmeye tem el olacak ölçme ve değerlendirm e 
araç ları geliştirm ek. (Genel bilgi testleri, psikolojik 
testler, görüşm e fo rm ları vb. b u n la r arasında sayılabilir.)

3. Yeni öğrencilerin, öğrenm e çevrelerine rah a tça  
ve sü ra tle  uyum ların ı sağlam ak amacıyle oriyantasyon 
program ları hazırlam ak. (Bu program lar, okulu ve im 
k ân la rın ı tan ıtm ak tan  başlar, kurum un bulunduğu kent 
ve yakın çevresini çeşitli özellikleriyle tan ıtm aya kadar 
birçok etkinlikleri kapsayabilir.)

4. öğ renc ile rin  boş zam an ilgilerini ve uğ raşıla rı
n ı tespit etm ek ve bu ilgi ve uğ raşılara  zenginlik kazan
dırm ak. (Küm e çalışm aları, top lu  incelem e ve araşt?rm a
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gezileri, kü ltü re l ve sportif ilişkilerle bu alanda çok çe
şitli e tk in lik ler gösterilebilir.)

5. M alî yard ım a m uhtaç öğrencileri tesp it ederek, 
du rum larına  göre en uygun ve etkili önlem leri alm ak.

6. M ezunların  görev başındaki du rum ların ı incele
yerek elde edilen sonuçları ilgililere duyurm ak, böylece 
b ir yandan  p rogram ın  iyileştirilm esi ve geliştirilm esine 
katk ıda bulunm ak; öte yandan, m ezunlar arasında  m es
lekî bakım dan yardım  bekleyenlere Idşisel veya topluca 
yard ım larda bulunm ak.
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MEVCUT ÖĞRETMEN KAYNAKLARI

4 yıllık  Eğitim  E nstitü leri E ndüstriye l S anatla r Y.Ö.O.
Yüksek İslâm  E nstitü leri K ız T eknik Yük. Oğ. O.
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İş  H ayatına  Y önelten 
D ersler (Etkinlikler) 
T arım  - T icaret - ev 
ekonom isi - İş ve Teknik
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D ersleri (Etkinlikleri) 
Türkçe - Sosyal B. - 
F en  B.

İş  ve Çevre İncelem e
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Türkçe - M atem atik  
H ayat ve Üevre Bilgisi 

(Etkinlikleri)

Okulöncesi Eğitim i

II. Kademe

2. Devre

I. K ademe

1. Devre

2 yıllık eğitim  enstitü leri

(Şekil: I)



SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 
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Müzik (2)
Beden E. (2)
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Fotoğrafçılık  (3)
Ses Eğitim i (Şan) (3) 
Oyun - Spor (3)

M atem atik:
M odern M atem atik (3) 
M odern Biyoloji (3)
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Fizik (3) 
K im ya (3)

İş Tekniği :
T arım  (2)
El S anatları (2)
Sağlık Bilgisi (2) 
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(56) (16)

(Ş ek il: II)
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GENEL TARTIŞMA

BAŞKAN (Doç. Dr. M ahm ut Tezcan — Sayın Oğuz- 
kan ’a ilginç tebliğinden dolayı çok teşekkür ederiz.

Bu tebliği üzerinde tartış ılab ilir. T artışm ak isteyen 
arkadaşlardan  daha çok bu m odel üzerinde soru ların ı 
yoğunlaştırm aların ı rica ediyorum . Ben birkaç noktaya 
değinm ek istiyorum . D ünkü konuşm alarla  da bağlan tı 
kurm ak açısından özellikle uygulam aya yönelik öğret
m en yetiştirm e üzerinde durm ak  gerekir. D ünkü ta r t ış 
m alarda, «baktırarak  eğitim  yerine, yap tırarak  eğitim  
yapalım» dendi. B unu yap tıracak  öğretm enin de aynı 
biçimde yetiştirilm esi söz konusu olduğuna göre, bu açı
dan da yap tırarak  eğitim , yani uygulam aya yönelik ders
lerin  de program da yer alm ası gerekir, ö n e rilen  m odel
de böyle dersler kısm en var. B unun dışında, dersler yö
nünden Türkçenin  yapısal özelliklerini iyi bilen öğret
m eni yetiştirm ek üzerinde durulm uştur. Bu açıdan da 
sanıyorum  önerilen  program da yeterli dersler var. Y al
nız T ürk  kü ltü rünü  ve T ürk  toplum sal yapısını öğret
m enin  çok iyi bilm esi gerektiği a rtık  bugün anlaşılm ış 
durum da, ö ğ re tm en  yetiştirm e program larım ızda kendi 
a lanım  olarak bu konunun  önem ini biliyorum  ve bugün
kü verilen toplum sal bilim  derslerin in  içeriği, çağdaş 
olm aktan son derece uzaktır. Bu açıdan önerilen  m odel
de bu grup derslerin  arasında  yer a lan  toplum sal a n tro 
poloji ve ekonomi gibi toplum sal yapımıza ilişkin ders
lerin  yer alm adığını görüyorum . B unların  yer alm ası 
söz konusu olabilir.

Sayın konuşm acının  m üzik öğretm eninin  İngilizce 
dersini verebilm esi konusundaki önerisi bana bugün bi
raz uzm anlaşm a açısından ters geldi. Bu biraz yetenek 
meselesi, onun için  verebilir m i veremez mi orada kuş
kum  var.
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Bir de bu program larda bir esnekliğe gidilebilir mi? 
Bölgesel fark lılık la r göz önünde bulundurularak .

B enim  soru larım  bunlar. D aha sonra söz a lan lara  
söz vereceğim.

B uyurun  efendim .

KONUŞMACI (Dr. F erhan  OĞUZKAN) — Efendim  
şim di bu  program  b ir esnek program  aslında. Şüphesiz 
bu geliştirilebilir. Eğer tem el eğitim de vereceğimiz yöne 
bağlı. Eğer tem el eğitim  okulları kırsal bölgelerde ayrı 
b ir program  uygulayacaksa ve şehirlerde ayrı b ir prog
ram  uygulayacaklarsa buradaki derslerin  bazıları, a la n 
la ra  verilen ağ ırlık  ve derslere verilen ağırlık  ister iste
mez ne olacaktır, değişecektir. Biz bunun  geçmişte ö r
nek lerin i gördük, ilk  defa öğretm en yetiştirm e konusu 
ele alındığı zam an, öğretm en okulları ikiye ayrılıyordu, 
cum huriyetin  başında. Köy öğretm en okulları, şeh ir öğ
retm en  okulları diye. M em leketin yapısı ve köy okulla
rın ın  ayrı p rogram  uygulam ası, şeh ir oku lların ın  ayrı 
b ir program  uygulam ası nedeniyle yetişm e tarz la rı da, 
h a tta  okulları değişik olur. Ben oku lların  değişik olm a
sın ın  eskiden beri karşısındayım . O kuldan ziyade prog
ram ı zenginleştirm ek lâzım dır. Biz h e r okul tip ine bir 
yüksek okul ekliyoruz. K orkarım  b ir de yüksek öğret
m en an a  okulu çıkacak karşım ıza. Y ani anaokullarına  
öğretm en yetiştirm e için b ir yüksek öğretm en okulu da
ha  açılacak. Ama bu o kadar pahalı, o kadar anlam sız 
b ir şey ki. Hele tem el eğitim  gibi daha ziyade böyle top 
layıcı, bütünleyici b ir program ın  esas olduğu okulda 
dersler için, h e r ders için  ayrı b ir öğretm en tipi ye tiş tir
m ek m üm kün değil.

özel eğitim  öğretm enleri nasıl yetişm elidir sorusu 
var. B unun hakk ında b ir fik ir söyleyecek durum da de
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ğilim. Çünkü dünyan ın  her yerinde ilkokul seviyesinde 
de olsa özel öğretm en yetiştirm e işi b ir uzm anlık  m ese
lesi o larak ele a lınm aktad ır. Y ani sm ıf öğretm eni değil
d ir o, bir Türkçe veya m atem atik  öğretm eni gibi yetiş
m em ektedir, daha uzun öğrenim den geçm ektedir, özel 
b ir eğitim e tab i tu tu lm ak tad ırla r  on lar, on ların  sorum 
lu lukları da fazladır, tam am iyle b ir uzm anlık işidir. Te- 
şekür ederim  efendim .

BAŞKAN — Efendim  söz alm ak isteyen arkadaşlar? 
Efendim  m üm kün olduğu kadar hiç söz alm am ış a rk a 
daşlara öncelik vereceğim. Bu açıdan Ayşegül H anım  
buyurun.

AYŞEGÜL ATAMAN — öncelik le, sayın başkanın  
özel eğitim  konusuna verm iş olduğu ağırlığa teşekkür 
ederim. Sayın O ğuzkan’ın  önerm iş olduğu modelde iki 
yaklaşım  söz konusu olabilir.

1. özel eğitim e girişi, seçim lik derslerden zorunlu 
dersler arasına alm ak. Böylece, bu sistem den yetişecek 
olan öğretm enler, s ın ıfla rında  özürlü öğrencilerle karşı
laştık larında paniğe kapılm adan, on ları ilgili yerlere ka- 
nalize edebilecek, aynı zam anda, bu alanda yetişm iş olan 
uzm an öğretm enlerle işbirliği yapabilecektir, özel eği
tim  a lan ındaki en son gelişmeler, genel eğitim le kaynaş
tırm a  yönündedir. Çeşitli düzeylerdeki okullarda, özür
lü  öğrencilerin  bulunm ası b ir süre sonra kaçınılm az du
rum a gelecektir. Bu nedenle, bu genel form asyonu, te 
mel eğitim e öğretm en yetiştiren  kurum larda verm ek ge
rekm ektedir.

2. Büyük m erkezlerdeki öğretm en yetiştiren  kurum 
larda, özel eğitim  a lan ı uzm an dal öğretm enlerin i yetiş
tirecek bölüm lerin  açılm ası. Böylece, bu a lan ın  gerek
sinim i olan personelin  yetiştirilm esi sağlanm ış olacak
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tır. B unun  için modele esneklik getirecek b ir düzenlem e 
yapılm ası söz konusudur. Hangi m erkezlerde dal öğret
m enliğ ine geçilebileceği, daha sonra  sap tanabilir. Prog
ram la r da ona göre düzenlenebilir.

Bu modele girm eyen, ancak m evcut kurum larda  ça
lışan  öğretm enleri daha  nitelikli durum a getirecek olan, 
uygulam akta olduğumuz (A.Ü. Eğitim  Fakültesi özel 
Eğitim  Bölümü) sertifika  program ları vardır. Bu, kısa 
dönem de mevcut personeli iyileştirm e açısından önem 
li b ir adım  olarak düşünülebilir.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN — Teşekür ederiz.

Dr. NİZAMETTİN KOÇ — ö n c e  ben hocam ıza bu 
konuda bizi ayrın tılı o larak ayd ın la ttık ları için çok te 
şekkür ederim. Ben soru sorm aktan  çok, bu konudaki 
fik irlerim i sîzlerle paylaştığım ı bildirm ek istiyorum . B ir 
eğitim  program ında yer a lan  herhang i b ir a lt hizm et 
g rubunun  bizzat yaşan tıla rla  bütünleşen b ir biçim de il
gililere an la tm an ın  yararlığ ın ı, özellikle rehberlik  h iz
m etle rin in  bizzat y a ra r sağlayabilm eleri için  bilgiyi su
nacak  kişilerin  öğrenim  yaşan tılarıy la  bütünleşm esi ge
rek tiğ in i vurguladılar, özellikle bu program ın içeriğini 
ta rtış ırk en  de ölçme, değerlendirm eyle ilgili som ut ö r
nek de getirdiler. Şöyle ki; b ir öğretm enin  eğer yazılı 
yoklam alar yahut da sözlü yoklam alar diye tan ım lad ı
ğımız araç ların  d ışında bazı şeylerin de sonuç getirebi
leceğini bilm elidir. Benim  burada vurgulam ak istediğim  
nok ta  da burada toplanıyor.

B urada çeşitli ölçme teknik lerinden  yararlanm a ge
reği var. Dolayısiyle öğretm en yetiştiren  ku rum larda  da 
bu işin  sağlanm ış olduğu saptanm ıştır. Şu anda yazılı 
yoklam alar diye bildiğim iz ölçü araç ları da tek  stil kav
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ram ı içinde yapılabiliyor bizdeki yaklaşım larda. Her ölç
m e tekniğ in in  belli avan ta jı, dezavantajı olduğunu söy
lem enin, söylem ekten öte y aşan tıla rla  program ın içinde 
her tü rlü  ölçü a raç la rın ı görm e o lanağın ın  sağlanm ası 
gerekir kanısındayım .

Teşekkür ederim .

BAŞKAN — Çok teşekkürler Sayın Koç.

Hocam, ekleyeceğiniz b ir şey var mı?

KONUŞMACI (Dr. FERHAN OĞUZKAN) — Hayır, 
yorum  oldu zaten, b ir soru o larak  yöneltilm edi.

BAŞKAN — Teşekkürler.

Efendim , başka söz alm ak isteyen var m ı? Ahmet 
bey, buyurun.

AHMET ÇİÇEK (Dinleyici) — Sayın başkana ve sa
yın hocam a, aç ık lam alarından  dolayı teşekkür ederim.

Eğitimde, öğretm en konusu çok önem li b ir konudur, 
öncelik le  öğretm en konusunu ele alıp  İslah etm ek lâ 
zım dır.

Bugün okullarım ızın  durum u m eydanda. D ört du
var arasında kara  ta h ta  başında h ay a tta  hiç işe yaram ı- 
yacak bilgileri ezberleyen in san la r yetişiyor. Bu insan
la r  h aya ta  a tılınca  da başarılı olam ıyorlar, ü rettiğ inden  
çok tüketen, hazır yiyen, h e r  şeyi devletten bekleyen, dev
let kapılarında iş ariyan  in san  oluyorlar.

D ünyada ve yurdum uzda hızlı b ir nüfus artışı var. 
Bu a rta n  nüfusu beslem ek gerek. D ünya bugün açlık 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Aç kalan  insanlar, petrolü 
içecek, fabrika dem irin i kem irecek değil, ö n c e  karnını 
doyuracak, sonra  da petrol kuyu larından  petrol ç.kara
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cak, fabrikayı ve m akinaları çalıştıracak, uçağı ku llana
cak. in sa n la rın  dengeli ve iyi beslenm esi gereklidir.

Bugün dünyada en güçlü silâh ın  yerini ta rım  ü rü n 
leri alm aktadır.

Doğa n ad ir  m illetlere verilen doğal kaynakları zen
gin b ir ülkeyi, bize vatan  olarak bağışlam ıştır. Biz de 
tab ia tın  bize cöm ertçe bahşettiği n im etlerden  faydalan
m a yolların ı arıyalım .

Bu doğal kaynakları işleyecek, verim i a rtıracak  en 
önem li fak tö r de, kuşkusuz iyi yetişm iş kaliteli in san 
dır. Ekonom isi ta r ım a  dayalı ülkemizde, yetiştirdiğim iz 
kaliteli ü rün leri, ih tiyacı olan ülkelere satar, bol bol dö
viz elde ederiz. Elde ettiğim iz dövizlerle de d ışarıdan  i t 
ha l edeceğimiz petro lü  ve diğer ihtiyaçlarım ızı karşıla
yarak, bugünkü ekonom ik dar boğazdan kurtu lu ruz, ü l 
kemizi im ar ve inşa  ederiz. Türkiye için bu yolun h a ri
cinde başka b ir yol da ben görem iyorum .

D urum  bu olunca, şimdi yapılacak iş, kalkınm ada 
en önem li fak tö r o lan  insanı yetiştirecek olan  öğretm en 
okullarım ızdan başlıyarak eğitim  kuram larım ızı klasik 
eğitim  sistem inden ku rta rıp  yurdun  ve çağın gidişatına 
ayak uyduracak in san la rın  yetişeceği, eğitim  yuvalan  h a 
line getirm ek zorundayız.

ö n ce  yurdum uzun ih tiyaçlarına  cevap verecek şekil
de A ta tü rk  ilkeleri doğrultusunda m üfredat p rogram la
rım ızı İslah etm eliyiz. Sonra okullarım ızı, h az ırlanan  bu 
m üfredat p rogram ların ı uygulayacak hale getirmeliyiz. 
O kullarda ezber öğretim e son verilmeli. K onu lar tatb ik i 
o larak  işlenm eli. O kullarda öğrenciye, haya tta  karşıla
şacağı problem ler ve bu problem lerin  çözüm yo llan  da 
gösterilm elidir. Y ani öğrenci okulda, ilerdeki yaşıyaca- 
ğı h aya ta  ve çağın gidişine ayak uyduracak şekilde yetiş
tirilm elid ir.
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N üfusum uzun yüzde sekseni kırsal bölgelerde yaşa
m aktadır. Bu yöre halkı, onu okutm aya gönderdiğim iz 
öğretm enden yalnız okum a yazm a istem iyor. B unun  dı
şında çok şeyler bekliyor.

Köyde en kü ltü rlü  ve bilgili öğretm endir. Köylü ev 
yaparken, hayvan yetiştirirken , ağaç dikerken, sebze 
ekerken, oğlunu evlendirirken, kızını gelin ederken, has
ta  olunca ve kısaca h e r işinde he r zam an öğretm enin 
rehberliğ ine ve öncülüğüne ih tiyacı vardır.

öğ retm en ; okul ve okul uygulam a bahçesinde o la
n ak ları nisbetinde öğrencilerle uygulam alar yaparak bu 
çalışm aların ı çevresine kabul e ttirm elid ir, ö ğ re tm en in  
başarısı, kendisini çevresine kabul ettirm esiyle m üm kün
dür. K öylünün kalkınm ası ve dolayısiyle T ürkiye’n in  
kalkınm ası, ekonom ik d a r boğazdan kurtu lm ası, aydın
lığa kavuşması, A T A TüR K ’ün  arzuladığı büyük T ürk i
ye’n in  gerçekleşmesi, ancak  öğretm enle m üm kündür. K ı
saca Türkiye’n in  ilerlem esi ve gerilem esi öğretm ene bağ
lıdır. ö ğ re tm en  yetenekli olursa, Türkiye kalkınır, yete
neksiz olursa Türkiye kalkınam az geriler.

Benim  önerim  kısaca şun la rd ır :

1 — ö ğ re tm en  A T A TüR K ’çü b ir ru h la  yetiştirilm e
lidir.

2 — ö ğ re tm en  olacak kişiler, iyi seçilmeli, ö ğ re t
m enliğe kabiliyetli k işiler o lm alıdır. Herkesin öğretm en 
olam ıyacağı bilinm eli.

3 — Program lar İslah edilmeli.
4 — O kullar uygulam alı eğitim  ve öğretim  yapacak 

durum a getirilm eli, araç  ve gereç bakım ından takviye 
edilmeli, ilkokuldan en yüksek okula kadar uygulam alı 
öğretim e önem  verilm elidir.
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5 — öğretm enlere okullarda karşılaşacağı problem 
ler ve çözim yolları öğretilm eli.

6 — öğretm ene, lâyık olduğu m addî ve m anevî de
ğer verilmelidir, öğ re tm en  yarın  ne yiyeceğini değil, ço
cuğa neler öğreteceğini düşünür hale  getirilm eli.

7 — öğretm ene çalıştığı çevreyi iyi tanıyıp, çevre o la
nak la rınd ın  faydalanm a yolları öğretilm elidir.

8 — Dğretmen politik bask ılardan  kurtarılm alı.

9 — Eğitim ve öğretim , bir bü tün lük  arzettiğ ine gö
re, öğretnen  de b ir kaynaktan  yetişm eli, tek okuldan 
m ezun o'malı, b ir program  uygulanm alı, ö ğ re tm en ler 
arasındaki tah sil fark ı kaldırılm alı, ö ğ re tm en  iki yıllık 
yüksek otu ldan  mı, üç yıllık okuldan mı, dört yıllık okul
dan  m ı yîtişecekse yetiştirilerek, öğretm enler arasındaki 
ayrıcalık lır giderilm elidir.

10 — öğ re tm en  m ezun o lduktan sonra da u n u tu lm a
m alı, devimli desteklenm eli, hizm et içi eğitim  hızlandı- 
rılm alıdıı.

Teşelkür ederim.

BAŞEAN — Teşekkürler sayın ÇİÇEK.

KONJŞMACI (Dr. FERHAN OĞUZKAN) — E fen
dim, Sayn Çiçek’in üzerinde durduğu, tab iî çok önem li 
b ir konu Temel eğitim  okulunda görevli öğretm enlerin , 
çalıştık la’i yerlerin  toplum sal kalk ınm asına da doğru
dan  doğ’uya hizm et etm eleri beklenir, özellikle köylü 
y u rtta ş la ’in  tarım la, sağlıkla, teknikle ilgili so run ların  
çözüm üye de uğraşacakları öngörü lür ise o zam an baş
ka tip te  öğretm enler yetiştirm em iz gerekir. Köy E nsti
tü le ri dcneminde, biliyorsunuz, ülkem izin bu n ite lik te  
çok sayıca öğretm ene ihtiyacı vardı. Köy enstitü le rin in
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am acı, konuşm am da da belirttim , yalnız okul içinde ça
lışacak b ir öğretm en değil, b irinci görevi öğretm enlik 
olm akla birlikte, belki zam anında öğretim den de önem 
li olan toplum  kalkınm asına, köy kalkınm asına hizm et 
edecek tip te  öğretm en yetiştirm e idi. Bu husus, sanıyo
rum  Köy E nstitü le rin in  kuru luş yasasında açıkça belir
tilm iş ve bu eğitim  ku rum ların ın  program ları da buna 
göre düzenlenm işti. F aka t bugün halkım ız, b ir ilkokul 
ve ortaokul öğretm eninden hayvan ların ın  bakım ı için 
sağlığının iyileştirilm esi için  veya meyve bahçelerinde
ki verim in a rttırılm ası için bir yardım  beklem ekte m i
dir? Bekliyorsa bunun  derecesi, o ran ı nedir? Bu b ilin ir 
ve öğretm enlerin  bu alanda yapacakları yardım  veya k ı
lavuzluğun devamı üzerinde kesin b ir k a ra ra  varılab ilir
se şüphesiz tem el eğitim  okulunun birinci ve ikinci k a 
dem esinde görev alacak "öğretm enlerin bu bakım dan da 
yetişm eleri am acıyle uygun b irtak ım  önlem ler a lınab i
lir. Yalnız, bu konuda çok ciddî a ra ş tırm a ların  yapılm a
sı gerekir, ö y le  sanıyorum  ki, kırsal bölgelerde açılacak 
tem el eğitim  okulları ve o ralarda  çalışacak öğretm enler 
köy kalkınm asına belki doğrudan doğruya değil, faka t 
dolaylı olarak yard ım lar yapabilirler. K anım ca yapm a
ları da kendilerinden beklenir. B ununla  b irlik te, sayın 
m eslektaşım ızın ileri sürdüğü görüş ve düşünceleri tü 
m üyle reddetm enin  doğru olacağını düşünm üyorum . Bel
ki Sayın Çiçek’in  n ite lik lerin i saydığı öğretm ene ihtiyaç 
duyan köy ve kasabalarım ız hâlâ  vardır. Bu gibi yerler
de çalışan lar ve çalışacaklar için özel ve ek yetiştirm e 
önlem leri her zam an a lınabilir. Ben, önerdiğim  temel 
eğitim  okulu öğretm eni yetiştirm e program ında ülkem i
zin genel durum unu göz önünde tu ta rak  b irtak ım  ders
lere yer verdim. Bu derslerin  b ir bölüm ü bugün okutul
m ak ta  olan derslerdir, ö n e rilen  program da iş ve tarım  
dersleri de vardır. Bu dersler ve uygulam aların , temel
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eğitim  öğretm enlerin in  bugünküne o ran la  daha farklı, 
p ra tik  hayat so run larına  karşı daha  duyarlı ve b ir bö
lüm  sorunları da daha yeterlikte çözebilecek biçim de ye
tişm elerine im kân vereceği düşüncesindeyim .

Teşekkür ederim .

BAŞKAN — Teşekkür ederim  Sayın Hocam.

Efendim , zam anım ız çok kısa kalm ıştır; söz alm ak 
isteyen sadece soru biçim inde bir şey varsa, lü tfen  1 da
kika içinde sorabilir. Eğer yorum  varsa, onu öğleden 
sonraki toplantım ızda yeri geldiğinde yapabilir.

Başka söz alm ak isteyen var mı?. Buyurun, yerin iz
den sorun.

BİR DİNLEYİCİ — Pedagojik form asyonla ilgili 
dersler verilir, bu genellikle 3 veya 4 yıllık eğitim  ensti
tü lerinde g a rn itü r ders o larak görünm ektedir. H a tta  ve
liler, pedagoji dersinden sın ıfta  kaldıkları zam an şu şe
kilde yakınm alarda bu lunm ak tad ırlar : Çocuklar coğraf
yadan geçmiş de eğitim  sosyolojisinden ya da eğitim  psi
kolojisinden, genel öğretim den kalm ış şeklinde yak ın
m alar o lm aktadır. Ayrıca pedagojik form asyonla ilgili 
öğretm enler, 4 yıllık eğitim  enstitü lerinde bölüm ler a ra 
sında adeta m ekik dokuttu ru lm aktad ırlar. Bu, daha  çok 
bölüm  başkan larım n  seçilmesi, bölüm lerindeki ay a rlan 
m ası am acına yöneliktir. Yazılı ve sözlü sınav karşılaş
tırm ası yaptık. Tez, son derece ideal, sonuçlarından  kim 
senin  kuşkusu, iddiası olm ayacak b ir sınav n ite liğ inde
dir. Ancak bu dönem, geçtiğimiz dönem lerde T ürk  Dev
rim  T arih i derslerin in  bile A tatürk  devrim  ve ilkelerini 
ne ölçüde anlayıp  yorum layabildiğini ölçecek derslerin  
bile ders biçim inde yapılıp belli am açlara  ulaşıldığını 
görüyoruz.
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Kısaca şu hususu da eklem ek istiyorum  : N itelikli 
öğretm en nasıl yetiştirilm elid ir?

öğre tm en  toplum um uzda neredeyse işsizlik, hayat 
pahalılığı, an a rş in in  kaynağı im iş gibi gösterilm ektedir. 
H a tta  geçmiş dönem lerde kâğıt fiyatlarındak i a rtış la rı 
bile, öğretm enlere bağlayan yöneticilere rastlam ıştık , ö ğ 
retm en, benim  anlayışım a göre, çağm a ve insanlığa k a r
şı sorum lu bir insandır. B una aydın olm anın  sorum lu lu
ğu da diyebiliriz, ö ğ re tm en in  bu sorum luluğunu yerine 
getirebilm esi için toplum da lâyık olduğu saygın yere n a 
sıl getirilecektir? Bu konuda açıklam anızı rica ediyo
rum .

KONUŞMACI (Dr. FERHAN OĞUZKAN) — Evet, 
sorunuzu cevaplam aya çalışayım , öğ re tm en in  saygınlığı
nı kazanm ası için h e r şeyden önce onun güçlü bir biçim 
de yetişmesi, görevini tam  o larak  yapm ası gerekir. Bu 
da genel kü ltü r, dal veya özel a lan  bilgisi, pedagojik fo r
m asyon ad ları verdiğim iz derslerden oluşan dengeli b ir 
program la sağlanabilir. Ancak böyle bir program ın da 
kâğıt üzerinde kalm am ası, uygulanm ası şa rttır . Y eterli 
ve etkili p rogram ların  uygulandığı kurum lardan  yetişen 
b ir öğretm en, toplum da sizin özlediğiniz saygınlığı kaza
nır.

Bu konuda birkaç hususa daha değinmek isterim , 
öğ re tm en lerin  başarılı ve dolayısiyle saygın kişiler ol
m aların ı sağlayan başka etm enler de vardır. B unlardan  
biri öğretm en aday ların ın  seçimi, diğeri yetişirlerken on 
la ra  kılavuzlukta bulunm a, b ir  başkası da a tam alarda  
göz önünde tu tu lan  ölçütlerdir. Yeni öğretm enlerin  iş 
başında karşılaştık ları o rtam ın  da başarı üzerinde etkisi 
büyüktür. Çok başarılı öğretm en aday ların ın  okulların ı 
b itirip  de görev ald ık ları zam an, yani iş başında başarı
sız durum a düştüklerin i görm üşüzdür. Acaba niçin? Ç ün
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kü g ittik leri okullarda yöneticiler veya m eslek taşların 
dan bekledikeri ilgiyi ve yardım ı görem em işlerdir de 
onun  için. Demek ki, bir öğretm enin  başarılı olm ası yal
nız gördüğü cğrenim in niteliği ve kişisel çabası ile de be
lirlenm em ektedir.

Pedagoji derslerinden söz ettiniz. Bu konu, üzerin 
de önem le durulm aya değer b ir konudur. B unun için ay
rı b ir toplanlı yapılsa, en azından ayrı b ir-açık  o tu rum  
yapılsa yarâr!ı olur. Pedagojik form asyon sağlayan tüm  
derslerin  içeriği, program  içinde sıra lan ışı ve b irbiriyle 
ilişkileri dikkatle gözden geçirilm elidir. Bu derslerin  her 
şeyden önce uygulam aya dönük o larak  okutulm ası gere
kir. Bu ders.erde işlenen çeşitli konular işte o zam an 
öğretm en adayları için an lam  taşım aya başlar.

Meslek dersleri diye de adlandırdığım ız bu derslerin  
öğretim iyle görevlendirilen öğretim  elem anları sayıca ço
ğalırken, öğrenim düzeyleri de eski y ıllara  göre yüksel
m ektedir. Bu?ün bu elem anlar arasında  b ir uzm anlaşm a 
da söz konusudur. Vaktiyle bir m eslek dersleri öğretm e
nin in , program da yer a lan  bü tün  eğitim  derslerin i oku t
m ası beklenirken bu tu tum da belirli b ir  değişme gözlen
m ektedir. Şüphesiz bu tu tum un  daha kesinleşmesi, b ir 
m eslek dersi öğretm enin in  hiç olmazsa b ir asıl, b ir de 
yardım cı veya yan dalı bulunabileceği düşünülerek ders 
dağıtım ı ona göre yapılm alıdır. Bu önlem ler, bu dersle
r in  diğer dersler yanında belli b ir statüye kavuşm asını 
sağlayacağı gibi, öğretm en adayları karşılarında  belli 
a lan larda  daha yetkili öğretm enler görm üş o lurlar. O n
la rın  da ger.el o larak  eğitim  derslerine karşı davran ış
ları ve tu tu n la r ı  olum lu b ir yönde ve özlenilen oranda 
değişir.

BAŞKAN (Doç. Dr. MAHMUT TEZCAN) — Çok te 
şekkürler efendim.
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K onu çok önem li, konunun  ayrı bir eğitim  şû rasın 
da sadece öğretm en yetiştirm e açısından ele a lınm asında 
büyük b ir y a ra r var. O rada konunun  tartışılm ası, öne
rile r  getirilm esi ve b un ların  ilgililere sunulm ası da h e r
halde hepim izin dileğidir. Bu açıdan çok daha yararlı 
sonuçlara varılabileceği üm idindeyim .

Efendim , değerli konuşm acı hocam ıza k a tk ıla rından  
dolayı çok teşekkür ederiz. Söz a lan  arkadaşlara  da ay
rıca  teşekkür ediyorum.

öğleden  sonraki konum uz, «Temel Eğitim de insancıl 
D avranışlar Nasıl K azandırılab ilir»  Panelim iz var, sizle- 
ri bekliyoruz.

D ördüncü o tu rum u kapatıyorum . Teşekkür ederim.
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İKİNCİ PANELİN AÇIŞ KONUŞMASI

PROF. DR. SÜLEYMAN ÇETİN ÖZOĞLU (Bilim 
K uru lu  Başkanı)

Değerli izleyiciler, Türk Eğitim  D erneği’n in  «Temel 
Eğitim  ve Sorunları»  adlı top lan tıs ın ın  son o tu rum una 
ulaşm ış bulunuyoruz.

Son oturum um uz, planlam ış olduğum uz II. Panel. 
Bu Panelim izi T ü rk  Eğitim  D erneği’n in  Hizmet ö d ü lü n ü  
verdiğimiz, hepim izin  yakından tanıdığı, kelim enin a n 
lam ıyla Eğitim ci Sayın R auf in a n  hocam ız yönetecektir. 
K endilerin i davet ediyor ve o tu rum u açıyorum . B uyurun 
Sayın in an .

A. PANEL ÜYELERİNİN KONUŞMALARI:

BAŞKAN (RAUF İNAN) — Sayın Eğitim  D ostları, 
hepinizi saygı ile selâm larım .

Efendim , Sayın Prof, özoğ lu ’n u n  benim  için söyle
dikleri b ir  san ı ki, buraya yazılm ıştır, değinm eden geçe
meyeceğim. Ben eğitim ci değilim, «eğitimci» sanı, benim  
için gereğinden çok değerlendirm e olur.

Ben emekli öğretm enim . Eğitim ci olabilm ek için  bu 
alanda o lağanüstü  denebilecek hizm etler başarm ak gere-
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kir. K im i öğretm enler, b irlik te  kurduk ları b ir yerleşme 
yerine, konu tlar top luluğuna (öretm enler sitesi) diyecek
lerine, (eğitim ciler sitesi), (öğretm enler kooperatifi) ye
rine  (eğitim ciler kooperatifi) dem ektedirler. Nedeni mi? 
öğ retm en lik  küçük görülüyor da ondan. Eğitim ci o la
bilm ek için, çok büyük işler başarm ak gerektir. H atta  
birkaç kitap çevirmek, birkaç yazı yazm akla da eğitim 
ci olunmaz. Çevirili olm ayan, yansılam a (tak lit) o lm a
yan bu yurdun kendi gerçeklerine uygun, kendi gereksin
m elerinden doğmuş, eğitim  görüşleri getiren ancak  eği
tim ci olabilir. B ana sorarsanız, eğitim ci bizim  geçmişi
mizde kim var diye, ilk başlangıçta Ziya G ökalp’i saya
rım , sonra İsm ail Hakkı Baltacıoğlu, C um huriyet döne
m inde en büyük eğitim ci A ta tü rk ’tür. A ta tü rk  gerçek 
büyük b ir eğitim cidir. Değerli ve bize özgü düşün ler ge
tirm iş eğitim im izde o lağanüstü  başarılar sağlam ış olan 
H asan Âli Yücel, R üştü Uzel ve İsm ail Hakkı Tonguç. 
Başka da yok. Y azarlar çok, benim  için çok değerli hoca
larım  da var, am a on lara  eğitim ci diyemeyiz. Bu eğ itim 
ci sözünü yıpratm am alıyız. N itekim , ağa, efendi, bey, 
beyefendi sözcükleri yıprandı, bundan  sonra beyefendi 
yerine ne kullanılacak? O nun için  ben kendim e h e r  za
m an emekli öğretm en diyorum  ve kimse de bunu ben
den alam az. Bu bakım dan Sayın özoğlu’na  ve burada 
benim  ismimi eğitim ci o larak  yazanlara  teşekkür etm ek
le birlikte, b ir gerçeği o rtaya  koym am  gerekli oldu.

Konum uz, «Temel Eğitim de insancıl D avranışlar» 
dır. Panel üyelerim izi tan ıtay ım . M uhakkak tan ıyorsu
nuz, Sayın Prof. Dr. K uçuradi, Sayın Doç. Dr. Beyza Bil
gin, Sayın Dr. Edip Günay, Sayın Dr. inci San.

Burada, «Temel Eğitim de İnsancıl D avranışlar» de
niyor. Haniya, insanca davran ışlar da diyebiliriz, am a 
bu (insancıl) sözcüğü (hüm an ist), A lm anların  dediği gi
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bi (hüm anist) sözcüğün karşıtı, karşılığıdır, ö y le  sanıyo
rum  ki, eğitim in am acı da in san la rı bu durum a, bu in 
sancıl davranışa vard ırm aktır. Bu nedenle, in san la rı bu 
durum a, bunu sadece tem el eğitim de düşünm ek yerine 
eğ itim in  am acı olarak alm ak kanım ca çok yerinde olur, 
in sancıl eğitim  veya insanca eğitim , ö n ce  Sayın Prof, 
io n n a  K uçurad i’den insancıl eğitim in felsefe açısından 
tan ım lam aların ı yapm aların ı rica  edeceğim, çok h az ır
lıklı o ldukların ı biliyorum , in san ca  davranışla, insancıl 
davran ışlar arasında  herhalde epey fark  var, insancıl 
davranış daha çok in san lar arasında  ilişkilerde, in san 
ca davranış da belki her şeyle ilişkilerdedir.

Peki, insancıl davranışlara, eğitim de bu am aca, bu 
görüşe neden ve nasıl oluyor da varıyoruz? Bizim hep i
m iz yüzbin sene önceki a ta larım ız ın  kalın tılarıy ız, o n la 
r ın  kalıtım ların ı taşıyoruz özümüzde. O nlar ilkel in san 
lardı, biz bugün ilkel in san la r değiliz, bilinçli insanlarız. 
Eğitim  yoluyla, ekinin  (kü ltü rün) bize kazandırdığı bi
linç. G özlerim izin rengi, yüzbin sene önceki insanın , a ta 
larım ızın  gözlerinin renginden, dudaklarım ızın  biçimi, 
o n la rın  biçim inden değişm ediğine göre, on lardaki içgü
düler, on lardaki duygu ve düşünceler de bizde olduğu gi
bi yaşıyor. Ancak, eğitim in ve ek in in  getirdiği bilinç, 
o n ları bilinç a ltın a  itm iştir, işte a ltben  dediğimiz, bilinç 
a ltı dediğimiz o. D inler de buna (şeytan) dem işler, (şey
tan ) o larak  deyim lendirm işler. iyice incelediğim iz zam an 
görüyoruz ki, şeytan, gerçekte in san ın  a ltben id ir ki, b i
linç uyuduğu, egem enliğini y itirdiği zam an o rtaya  çıkar, 
hepim izde yaşıyor o. Ve bu özellikle bencilik o larak ken
disini gösterir.

insancıl davranış, eğitim in kişiliği geliştirm esiyle va
r ıla n  b ir sonuçtur. K işiliğin geliştirilm esi konusu üze
rinde  düşünürler, özellikle eğitim ciler çok durm uşlardır.
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Sanırım  ki, K a n t’m dır, K an t insanda gelişmeyi, bu ev
relerin i şöyle ay ırır : (Anomie) birinci dönem (anom i). 
Bizim k itap larda (nom suzluk) diyor ki, nom suzluktan 
kim senin bir şey anladığı yok, gerçekte yasasızlık bu ev
redeki, bu dönemdeki insan  h içb ir yasa ve kural tan ım ı
yor, doğan çocuk n itek im  öyledir.

ik inci döneme (heteranom ie) diyor, bizim  yazarlar 
buna (yaderklik) diyorlar, bilim sel olsun diye. Biz, b i
lim sel değil, eğitim sel söyleriz, (d ıştan  yasalılık), (hette- 
ranom ie) d ıştan  yasalılıktır. Sonra (autonom ie) (özerk
lik) ki, kendiliğinden yasallık  dem ektir, in sa n ın  kendi 
kendine yasa koyması. Çağdaş okulculuğun kurucusu 
Pestalozzi de gelişmeyi şöyle evrelere ayırır, in sanda bu 
gelişme dönem ine (doğa, durum ) der, onun sözcüğüyle: 
«Nakur zustand» (toplum  durum udur). «Geselschaftszus- 
tand». O ndan sonraki dönem ine de «sittlicherzustand» 
(ahlâk durum u) d u r ve am aç da «innere Ruhe» dir. der, 
Pestalozzi «iç dingillik, iç huzur» dem ektir. Ve ilginç 
olanı da bizim az bilinen b ir bilim  adam ım ız vard ır ki, 
iki yüz şu kadar yıl önce yazdığı (M aarifetnam e) adlı 
k itab ında, E rzurum ’lu İb rah im  Hakkı, İslâm  gizemcili
ğ inin  K u r 'a n ’dan aldığı evreleri o da eğitim  o larak  ken
di k itab ına  alm ıştır, M arife tnam e’ye. O da şöyle d e r : 
«Nefsi em m are dönemi». Nefis, ö z -v a rlık  dem ektir. Nef- 
sii em m are dediği onun, K a n t’m  (yasasızlık), Pestalozzi’- 
n in  (doğa durum u) na  tıp a  tıp  uyar, ikinci dönem  «nef- 
sii levvame» dir. Nefs, dediğim  gibi* öz - varlık, o da 
K a n t’m  (dıştan yasalılık), Pestalozzi’n in  de (toplum  du
rum u) ve üçüncü dönem i de «Nefsii m ülhim e» dir, eğer 
tam  T ürkçeleştirm ek istersek, (esinlendirici öz - varlık) 
dem ektir. O da, Pestalozzi’n in  (ahlâk durum u, töresel 
durum ) du r ve K a n t’ın  da (autonom ie) özerklik deyimi
ne uyar. Fakat, asıl ilginç olanı ş u d u r :
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Pestalozzi, insancıl durum u innere  R uhe’de buluyor, 
içdinginlikte, ve M arifetnam e onu, nefsi m u tm ainne’de 
(Nefsi m utm ainne) doygunluk ve olgunluk, özvarlıktaki 
doygunluk ve öz - olgunluktur. R am azan’da ifta rd a  çok 
defa bu geçer, «Ey, doygunluğa, olgunluğa varm ış insan!» 
diye geçer.

insancıl davran ışlara  varm ak için, onu kazandırm ak 
için bu evreler, h a tta  birey için, insan  için  değil, toplum  
için de böyledir, toplum  için de ilkel toplum da yasasız
lık vardır, yasa yoktur. O ndan sonra b ir d ıştan  yasalılık 
gelir ve sonra kendiliğinden gelir.

B ir a ra  bu m em leketi, bu m illeti d ıştan  yasalılığa 
zo run layan lar olm uşlardı, ondan k u rta ran  özerkliğe, iç
ten  yasalılığa kavuştu ran  A ta tü rk’tü r. A ta tü rk ’ün  de bu 
oluşum unda, k işiliğin oluşum unda çok geniş açık lam a
ları vardır, onu benim  burada ortaya koymam, hem  za
m an  alır, hem  de bilim  adam larına karşı benim  b ir say
gısızlığım  olur. Bizim Eğitim  Fakültem iz var, H acette
pe ün iversitesi’n in , O rta  Doğu Teknik ü n ivers ite s i’n in  
eğitim  bölüm leri var. Dil T arih  ve Coğrafya F a k ü lte s i
n in  Eğitim  K ürsüsü  var. İstanbul Edebiyat F a k ü lte s i
n in  Pedagoji K ürsüsü  var. öy le  kabul ediyor ve in an ı
yorum  ki, on lar çok yakın b ir zam anda A ta tü rk ’ün  eği
tim ci kişiliğini incelerken bu konuları bilim  açısından 
açıklayacaklardır.

B urada bu kadarına  değindikten sonra şim di Sayın 
Prof. K uçuradi’den felsefe açısından insancıl davranış
la r  ned ir ve nasıl kazandırılm alıdır, onu açık lam aların ı 
rica  edeceğim.

Teşekkür ederim .

KONUŞMACI (PROF. DR. İONNA KUÇURADİ) — 
Teşekkür ederim, efendim .
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Sizin belirttiğ in iz  nok tadan  başlam akta çok yarar 
var, yani insancıl davranışlar kazandırm aya yönelik bir 
eğitim den ne an laşılab ilir sorusundan. B unu üç cüm ley
le, aşağı yukarı aynı şeyi dile getiren  üç cümleyle dile 
getirm eğe çalışacağım , ilk inde, çoğum uzun bildiği K a n t’- 
ın  b ir ifadesini kullanacağım  : insancıl davran ışlar ka
zandırm aya yönelik b ir eğitim den, eğitilen insanları, 
ilişkide o ldukları kişileri amaç olarak görmeğe — araç 
o larak  değil am aç o larak  görm eğe— iten b ir eğitim i, bu
na  a lış tıran  b ir eğitim i anlıyabiliriz. Aynı şeyi şöyle dile 
getirebiliriz: insancıl eğitim den, eğittiğim iz insanı, karşı
sındaki kişiyi — doğrudan doğruya ya da dolaylı ilişki
de olduğu k işiy i— baş değer olarak görecek duruma ge
tirmeyi am aç edinen eğitim i anlıyabiliriz. Ya da şöyle 
d iy eb ilir im : insancıl eğitim , eğitilen insanı etik  değer
ler ya da insan  h a k la n  konusunda talim  gördüren eği
tim dir. Bu söylediklerim , hep aynı şeyin fark lı dile geti
rilişlerid ir. iş te  insancıl davran ışlar kazandırabilecek 
eğitim den bu gibi şeyleri anlayabiliriz  sanıyorum . B un
la rı arkadaşlarım ızla ta rtışab iliriz  burada.

Bu, nasıl gerçekleşebilir? Yani b ir insan ı bu hale 
getirm ek nasıl m üm kün? Eğer m üm künse, tabiî. Ya da, 
böyle b ir eğitim  nasıl b ir eğitim  olur? Biraz önce R auf 
beyin de dediği gibi, bunu sadece tem el eğitim in am acı 
o larak  değil, bü tün  eğitim in tem el am acı ha line  getir
m ekle olabilir. Bu b ir ön şa rttır , sanırım . Tem el eğiti
m in  ve diğer kadem elerdeki eğitim in am açları sap tan ır
ken, ilkeleri sap tan ırken , program lar yapılırken, en te 
m el am aç o larak  bunu koym akla olabilir. P rogram lar 
hazırlan ırken , b ir b ü tü n  olarak b ir program da çeşitli 
derslere ayırılacak zam an saptan ırken , derslerin  m üfre
da tla rı ve k itap ları hazırlan ırken , en tem el am aç olarak 
bu gözönünde bulunduru lu rsa , bazı gerçekten insancıl 
in san la rın  — yani ilişkide oldukları kişileri a raç  olarak
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görm iyen, o n ların  insan h ak la rın ı koruyan in san la rın  — 
yetişeceğini um u t edebiliriz. Ancak en önem li sorun, bu 
dersleri okutacak ya da bu eğitim i yapacak öğretm en
lerin  yetişm esidir. Bana en zor görünen  nok ta  da b u ra 
sıdır. istediğiniz kadar bu am aca yönelik m üfredatla r 
hazırlayın , p rogram lar yapın, bu eğitim i fiilen  yapacak 
olan öğretm enlerd ir ve işin  en zor ta ra fı budur. Bu say
dıklarım , böyle b ir am aca yönelik b ir eğitim in gerçek
leşebilm esinin p ratik  şa rtla rıd ır.

Şim di böyle b ir eğitim in içeriğine gelelim. Bu konu
da düşündüklerim i, yalnız tem el eğitim e yönelik olarak 
dile getirm iyeceğim . Çünkü bu söyliyeceklerim, yalnızca 
verilişlerinde b ir fark, yalın lık  - karm aşıklık  fark ı göze
tilirse, eğitim in her düzeyinde söz konuşudurlar; yani 
yalnız gerçekleştiriş ta rz la rı biraz fark lı o labilir tem el 
eğitim de.

Bu konuda düşündüklerim i de üç noktada toplam ak 
is tiy o ru m : [

Böyle b ir eğitim de ilk yapılacak şey, çocukları değer 
koruyan ilkeler konusunda düşündürmektir. ‘Değer 
koruyan  ilkeler konusunda düşündürm ek’ten  ne anlıyo
rum ? ön ce  neyi anlam adığım ı belirteyim : bazı derslerin  
ve bu arada  Ahlâk D ersin in  m üfredat p rogram larına ba
kıyoruz, ya da bu am aca yönelik olduğu farz edilen çeşitli 
k itap la ra  ve derslere bakıyoruz. B unlar «iyi ahlak» dersi 
veriyorlar, yan i «şu iyidir, şu kötüdür...»  diyorlar. Ço
cukları değer koruyan ilkeler konusunda düşündürm ek 
derken, bu değer yarg ıları konusunda düşündürm eyi kas
tetm iyorum . Çünkü, hepinizin  bildiği gibi, iyi - kötü gö
reli kavram lardır. Değer koruyan ilkeler üzerinde düşün
dürm ek derken, bu ilkelerden neyi anladığım ı belirtecek 
b i r - ik i  çok yalın  örnek vereyim: ırk  ayrım ı yapm am ak 
gerekir. Bu, değer koruyan b ir ilkedir, aynı zam anda bir
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insan  hakkın ı koruyan b ir ilkedir. Ya da: kişin in  yaşam 
hakk ına saygı gösterm ek gerekir. İşte  öğrenciyi düşün
dürm em iz gereken nokta bu tü rlü  ilkelerin  gerekliliği
dir; neden bu ilkelerin  dile getird ik lerin i yapm ak gerek
tiğidir. Bu gerekliliğin gösterilm esi de, ilkokul çocuğuna 
başka tü rlü  yapılır, o rtaokul çocuğuna başka tü rlü  yapı
lır, lisedekine ve üniversitedekine de başka tü rlü  yapılır. 
Bu ta rz  konusunda da b ir iki şeyi dah a  sonra söylemek 
m üm kün.

İkinci belirtm ek istediğim  nokta, öğrencileri bu ilke
ler üzerinde düşündürdükten  sonra  (ya da aynı zam an
da), bu ilkelerle tek tek  du rum lar arasında  bağlan tı ku
rabilm ede eğitmek, talim  e ttirm ek  an lam ında eğitmek 
gerektiğidir. İlkeleri öğrenm ek, h a tta  neden gerekli ol
duk ların ı öğrenm ek o kadar zor değildir. Evet, yaşam 
hakk ına saygı gösterm ek gerekir, ırk  ayrım ı yapm am ak 
gerekir. B unlara  «hayır» diyen pek çıkmaz. Ama belirli 
b ir durum la bu ilkeler arasındak i bağlan tıy ı görebilmek, 
işte bu, büyük çapta b ir ta lim  m eselesidir. Hem, talim le 
öğrenilebilecek b ir şeydir de aynı zam anda. Bu bağ lan tı
yı kurabilm eyi öğretebiliriz çocuklara ve genç insanlara. 
Başka b ir deyişle söyleyelim: Çocuklara, okul y ılları sı
rasında  değerlendirm e ta lim leri yap tırm ak  m üm kün, 
bu değerlendirm e talim leri eğitim in çeşitli kadem elerin
de başka başka olur. B unu yapabilecek durum a gelmek 
çok önem lidir; çünkü ilkeleri, yani gerekliliklerini b il
m ek yetmez. E n zor iş, inandığım ız, doğru bulduğum uz 
b ir ilkenin  yaşadığım ız b ir durum la  ilgisini görmek, ya
n i bu bağlantıyı kurabilm ektir. Bu da, m üm kün olduğu 
kadar çok değerlendirm e ekzersizleri yaparak  büyük çap
ta  öğrenilebilir. Okulda, yaşanan  h ay a tta  f ırsa tla r  o ka
dar çok ki! Adım başına zaten  değerlendirm e yapıyoruz. 
B ir öğretm en pek çok fırsa t bu lu r okul hayatında  bu ko
nuda. R om anlar, edebiyat eserleri de bize çok önemli
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m alzem e sağlıyor. Tabii bunu yapabilm enin ilk şartı, 
öğretm enin bunu  yapabilecek durum da olm asıdır, ilk  
başta söylediğim gibi, bu insancıl eğitim de bana  en zor 
görünen nokta, öğretm elerin  eğitim idir; çocukların  eği
tim inden  önce öğretm enlerin  eğitim idir. Eğer böyle bir 
tem el am aç konacaksa Millî Eğitim im ize (ki şu anda 
ben ilk planda görm üyorum  bu am acı), eğer böyle yasa
lar hazırlanacaksa, böyle p rogram lar hazırlanacaksa, 
bun ları hazırlam adan önce öğretm enleri hazırlam ak ge
rekir. Çünkü her yaşta, am a özellikle çocukluk y ıllarında 
en etkileyici, en biçim  verici şey, öğretm enin  örneğidir. 
B ilirsiniz, (çoğunluk burada öğretm endir sanıyorum ) 
öğrenciler insafsız bir gözle izlerler öğretm eni: kendileri 
haksızlık yapabilir, yanlışlık yapabilir, am a öğretm en 
yapm am alı: fire  vermemeli öğretm en. F ire  verdiğiniz 
anda, en ufağ ın ı bile verdiğiniz anda, çocukların gözün
den düşersiniz. İn san la r büyüdükçe —daha hoşgörülü 
demiyeceğim de— daha ilgisiz o lu rla r böyle şeylere. K ü
çük b ir çocuğun gözünde kendinizi affettirem ezsiniz 
haksızlık yaptığınızda. Bizim çok ilginç b ir atasözüm üz 
var: «Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma»; böyle öğ
retm enlerle insancıl eğitim  yapılamaz.

Bir nokta daha belirtm ek istiyorum : bilm iyorum ,
biraz sonra din eğitim i konusunda konuşacak olan  a rk a 
daşım ız ne diyecek, am a bu insancıl eğitim i d in  eğiti
m inden ayırm ak zorundayız. Çünkü bun ların  iç içe ya
pılm ası bazı sakıncaları, özellikle p ratik  sakıncaları b ir
likte getiriyor. B urada sadece bu ay ırm a gerekliliğine 
işaret ederek konuyu bırakıyorum .

insancıl eğitim  birçok dersin çerçevesi içinde yapı
labilir. Değer koruyan ilkeler ya da insan  hak ları üzerin
de öğrenciyi çeşitli derslerde düşündürm ek m üm kün. 
Ama her düzeydeki program larda yer a lan  Ahlak Dersi,
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özellikle böyle b ir eğitim in yapıldığı ders haline getiri
lebilir. Çok tepki gösteriliyor bu derse, çünkü politik  ne
denlerle getirildi; am a m adem  program larım ızda var, 
tam am en yeni b ir m üfredatla  insancıl eğitim in yapıldı
ğı b ir ders ha line  getirilebilir, yepyeni m üfredatla  böyle 
b ir eğitim in yapılabileceği tem el b ir ders olabilir. Ama 
insancıl eğitim in yapılabileceği tek  ders bu değildir.

Bu tü r  eğitim e birinci s ın ıftan  başlam alı, derim  ben. 
Y ani tem el eğitim in ilk s ın ıfından  lisenin son sın ıfına  
kadar, özellikle bunu am aç edinen b ir dersin olması ya
ra r lı olur. Diğer dersler, Türkçe dersleri, Edebiyat ders
leri de takviye edebilir bunu. Ama sırf bunu iş edinen 
b ir dersin, daha  önce sözünü ettiğ im  talim i yap tıran  bir 
dersin  olması yararlı olur.

Benim  şim dilik şöylüyeceklerim  bu kadar.

BAŞKAN — Teşekkü ederim .

Değindikleri din konusu üzerinde de sayın Doç. Dr. 
Beyza B ilgin’in  görüşünü rica  edeceğiz.

insanlığ ı ilkellikten ku rta rm aya  çalışan ilk g irişim 
ler d in ler olm uşlardır. Gerçekte her din b ir devrim dir.
O açıdan da henüz ele a lınm am ıştır, a lınm ası gerekir. 
D in lerin  getirdikleri de insanı ilkellikten, ki o ilk, ki es
kiden ona behinli denirdi, hayvanlık  durum undan k u r
tarm ak. Bu konuda Sayın Beyza Bilgin, din açısından 
lü tfedip bize açık lam alarda bulunacaklardır.

Buyurun.

KONUŞMACI (Doç. Dr. BEYZA BİLGİN) — Efen
dim  ben, b irinci konuşm acı Sayın Prof. K uçuradi’den 
çok faydalandım . G erçekten o n ların  bıraktığı yerden de
vam etm ek istiyorum , teşekkür ederim; tab ii b ir nokta 
var orayı da söyleyeceğim.
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Genel o larak eğitim in amacı, insanı insan  yapmak. 
Bu belki Sayın K uçurad i’n in  dediği gibi yazılı o larak 
m evcut değil, b ilinçli değil, am a bilinç a ltında  bu daim a 
var. H a tta  bizim halkım ız arasında  sık sık an la tılan , bir 
hikâyem iz vardır; «Oğlum vezir oldun, am a adam  ola
m adın» der baba oğluna, oğluna hep, adam  olam azsın 
adam  olam azsın derm iş de babası, b ir gün oğlu vezirliğe 
yükselm iş ve babasına haber yollamış, gelsin de beni gör
sün, ben vezir oldum. Babayı getirm işler oğlunun aya
ğına, bak, dem iş kurulm uş koltuğuna, işte  baba, bana, 
sen «adam  olam azsın, adam  olam azsın» dedin «ama bak 
ben vezir oldum» demiş. Babası, evlâdım ben sana vezir 
olam azsın dem edim  ki, adam  olam azsın dedim ve hak i
katen  de adam  olam am ışsın, çünkü bak, yaşlı babanı 
ayağına getird in , halbuki adam  olsaydın, sen benim  aya
ğım a gelirdin, elim i öperdin demiş.

Bilinç a ltın d a  mı bu bilm iyorum , bilinçli m i? Bu 
kadar yaygın olduğu için, var bu.

insancıl davran ışlar da böyle kazandırılacak, ön ce  
en yakınım ızdaki büyüklere, en yakınım ızdaki küçüklere, 
yakınım ızdaki hayvanlara , b itkilere h a tta , ondan  sonra 
da yakın çevreden giderek uzak çevreye ve b ü tün  in san 
lığa, b ü tü n  çevreye, kâ ina ta  kadar yayılacaktır. B ü tün le
şecek in san  bun larla . Bu var. B una rağm en biz buraya 
gelmişiz, çocuklara insancıl eğitim i nasıl verebiliriz diye 
tartışıyoruz. Demek ki başarılı değiliz. Verdiğimiz eği
tim le, ö rgün  eğitim le bunu sağlayamıyoruz. Y aygın eği
tim le de sağlayam am ışız ki hâlâ  tartışıyoruz. Neden böy
le oluyor acaba?

Radyoda b ir program  var efendim , ben zevkle izliyo
rum , bilm iyorum  rastlad ın ız  mı? «Bizim zam anım ızda» 
diye b ir p rogram  var, em eklileri konuştu ruyorlar orada, 
çok ta tlı  şeyler söylüyorlar, bizim a rtık  unu ttuğum uz
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şeylerden bahsediyorlar. O rada b ir han ım  şöyle söyle
m işti: «Biz m ektep m edrese görm em iştik, okum am ıştık, 
bugünün gençleri okullara gidiyorlar, on ların  d a h a  in 
celm eleri lâzım, on lar bilgi ediniyorlar, öğreniyorlar; 
halbuki görüyorum  ki on lar bizim  kadar da nazikleşem i
yorlar.»

Bir başarısızlık söz konusu, bunu kabul ediyoruz. 
Peki küçükler böyle de zam anım ızda onları ye tiştiren  bü
yükler nasıl acaba? Böyle düşünecek olursak da b aşarı
sızlığımızı görüyoruz. O nlara  insancıl duyguları aş ıla 
m ayan lar da biraz bu duygulardan  uzaklaşm ış gibi gö
rünüyorlar.

in san la r yavaş yavaş, ben kendi hayatım ı yaşıyorum , 
benim  hayat felsefem  budur diyerek yalnızlaşıyorlar. 
Herkes de b irb irin in  yalnızlığ ına saygı duym ak d u ru 
m unda. K arışılm asın, hoşgörülsün... Çok güzel b ir kav
ram , bizi yanlış b ir sonuca götürebiliyor, bizim beraber
liğimizi bozabiliyor sırasında. Demek ki kavram ları yer
li yerine o turtm ak, on lara  gerçek an lam ların ı yeniden 
kazandırm ak gibi b ir durum la  karşı karşıyayız.

Bugün belki daha  çok nezaket kelim eleri ku llanıyo
ruz, daha çok «günaydın» diyoruz, özür diliyoruz b irb iri
mizden, selâm laşıyoruz, daha çok eğiliyoruz falan; am a 
acaba insancıl ilişkiler açısından  bu yakınlığım ız ne de
recededir? Hangi ap artm an  sakinleri birbiriyle bü tün leş
m iştir; hangi sokaktaki in san la r b irb irlerin i tan ırla r?  
Sınıfım ızda soruyoruz öğrencilerim ize; beş tane  a rk ad a
şın ın  ad ın ı soyadını söyleyebilir m isin diye, çıkm ıyor beş 
sene okum uşlar aynı s ın ıfın  içerisinde, in san la r giderek 
yalnızlaşıyorlar, yalnız yaşayam ıyor. O kadar yalnız ya
şam ak istem iyor ki, geçmişe dönüyor, hale bakıyor, ge
leceğe yöneliyor. B unları bü tünleştirm ek istiyor insan. 
Bu kadar ilgili. H atta  insan, k â in a t içindeki yerini de
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araştırıyor. Sadece hem cinslerine, geçmişteki hem cins
lerine ve gelecekteki hem cinslerine yönelm ekle kalm ıyor, 
bü tün  canlı ve cansız varlık ları kuşatm ak istiyor. K endi
sin in  kâ in a t içerisindeki yerin i tay in  etm ek istiyor. O 
bakım dan insan, bugün için ancak  bu kadar söyleyebili
yoruz, diğer varlık lardan  ayrılıyor bu sıfatıyla. Ben bi
raz ileri buluyorum  bu düşünceyi iddialı buluyorum  ya
ni; henüz bilm iyoruz, acaba başka can lıla r da kendi var
lık ları üzerinde düşünebiliyor m u? İnsan  kendi kendisini 
karşısına alabiliyor, ben neyim , ben nereden geldim; 
yeryüzündeki yahu t kâ ina t içerisindeki m anam  nedir, 
varlığ ım ın h ikm eti nedir? gibi so ru lar soruyor, başkala
rı için  de so ru lar soruyor ve b ir yorum  getirm ek istiyor, 
b ir m an a  verm ek istiyor. Başka can lıla r bunu yapıyor
la r  m ı bilm iyorum , b ir b itki bunu yapıyor m u, mesela 
b ir a t bunu yapıyor m u? Bilm iyorum . F aka t belgesel 
film ler çoğalınca, hayvan ların  da çok hassas nok taların ı 
buluyoruz. O nlar da top lu luk  h aya tın ı yaşıyorlar, a ra la 
rında  k u ra lla rı var, duyguları var, aşkları var, k in leri 
var, herşeyleri var on ların , daha  bilm iyoruz, in san la rla  
h ayvan lar konuşabilselerdi, herhalde  hayvan ların  da 
an la tacağ ı birçok şeyler bu lunurdu . N itekim , kayalarla  
konuşan b ilg in ler var bugün, televizyonda görüyorsunuz, 
ka t k a t kayalar onu an layan lara  çok şeyler anlatıyor.

D inler, işte in san ların  bu aray ış ve büyük bütünle 
bu birleşm e çabalarından  doğm uştur diyorum  ben. Ve 
dini bu evrensel an lam da getirm ek istiyorum .

Şüphesiz eğitim  olarak ele aldığım ızda d in in  iki yö
nü  var :

1 — İnsan ın  bu ih tiyacın ı doyurm ak açısından.

2 — Toplum  içerisinde yaşayan insana bunun la  ilgi
li p ratik  bilgiler vermek açısından. H er ikisi de ih tiyaç
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tır. B irincisi, psikologların tabiriy le, içgüdüseldir. Yani 
insan  bu soruları sorm aktan  kaçam az; ben neyim , yer- 
yüzündeki varlığım  nedir? Ne gelirken bana kim se sor
du, ne giderken bana kimse soruyor, ne nereden geldiği
mi biliyorum , ne nereye gideceğimi biliyorum . Belki in 
tih a r  etm iyorum , bu kaosu kabul ediyorum , yaşıyorum  
çünkü, mal, oğullar, yemekler, elbiseler, beni kandırıyor, 
günlük hayatım ı dolduruyor, am a bütünüyle insanlık  
bunu düşünm eden yapam ıyor, bu soru lardan  k u rtu la 
m ıyor, bun lara  cevap bulm ak zorunda.

B uradan tem el eğitim e geçmek ve bun ların  nasıl do
yurulm ası gerektiğini, bu doyurm anın  da insancıl eğiti
me nasıl katkıda bulunabileceğini söylemek istiyorum .

insan , organik  b ir varlık  diğer varlık larla  m üşterek 
yan lara  sahip; fakat dem in dediğim  yanı ile insan, di
ğer varlık ları aşıyor, on ların  gösterdiği özellikleri göster
mekle beraber tab ii ki çeşitli derecelerde, başka b ir özel
lik daha gösteriyor dem iştim . Bu özelliğe eğer b ir isim 
verm emiz gerekirse, kolaylık olm ası açısından, yoksa bu
nu isim lendirm ek çok zor, m anevi yan diyebilirim  belki, 
isim lendirm ek gerçekten güç. E ğitim in m addisi m anevi
si o lur m u ki biz bir ta ra f ta n  m anevi eğitim  verelim ? in 
san b ir bü tündür, onun  için  eğitim  de bir bü tündür; m a
nevi eğitim i, eğitim in bü tün lüğü  içerisinden nasıl ayırd 
edebilirsiniz diyebilirsiniz, in sa n  vicdanını hareketlerin 
den ay ırab ilir m i, im anın ı davran ışlarından  ay ırab ilir 
m i? Şöyle söyleyebilirim  bunun  karşısında :

Çeşitli b ilim ler, bun lara  bağlı da dersler var. Bu bi
lim ler kendi sordukları so ru lara  cevap verirler ve başka 
diğer soruları cevapsız b ırak ırlar, insan ın , kaçam adığı 
bu sorusuna cevap verm ek için  başka b ir takım  güçleri, 
duyguları, düşünceleri, h a tta  sezgileri yardım ına çağır
m ası gerekir. Y ani, bilim sel a raş tırm aların  bu ldukları
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n ın  üzerine düşünce geliştirilm esi, on lara  sezgilerle k a t
kıda bulunm ası ve hayatı yorum lam ası gerekir. B unlar 
a rtık  b ilim  değildir, bilim i aşan  düşüncelerdir. D inler, 
bun ları en çok aşan düşüncelerin  eseridir. N itekim , pey
gam berler vahiy yoluyla bize bazı haberler verirler ki, 
bun lar henüz bilim  haline gelm em iştir, im an derecesin
dedir. Ama önce her şey im andır, hayaldir, sezgidir; fa 
ka t in san  inand ığ ın ın  peşine düşer onu a ra ş tır ır  ve n i
hayet b ir gün belki gerçekleşir, ö nceden  cadılar küplere 
binip uçuyorlardı, halbuki şimdi dem irler uçuyor hava
da; yani gerçekleşebiliyor hayaller. Evimizin içinde gö
rü n tü le r var, havada sesler dolaşıyor; ta  ki biz on ları bir 
tel parçasıyla yakalayıncaya kadar hiç haberim iz yoktu 
onlardan .

H ayalleri, h a tta  hu rafe leri küçüm sem em ek lâzım, 
on ları değerlendirm esini bilm ek lazım. O nun için de 
mevcut bilg ilerin  eleştirilm esi gerekiyor, b u n lar yard ı
m ıyla düşüncelerin  geliştirilm esi, bun lara  sezginin, h a 
yal gücünün ve başka ne varsa h e r şeyin, bu a rada  tabii 
dinden gelen vahiylerin  üstüste konm ası, b irleştirilm esi 
ve hayata  b ir yorum  getirilm esi gerekir. Yorum suz yaşa
yam ıyor insanlar, haya tına  b ir m ana  verm eksizin yaşa
m ıyorlar. B una doğma bile desek in san la r doğmasız ya- 
şayam ıyorlar; h a tta  küçük çocuklar 4 - 6  yaşından itib a 
ren  anne ve babayı taciz ediyorlar, ilk çocuk nasıl oldu, 
ilk hayvan nasıl oldu, ilk ağaç nasıl oldu, yeryüzü, gök
yüzü nasıl oldu, denizler, dağlar nasıl oldu; giderek tabii 
çevre genişliyor, şim di uzayla ilgili so ru lar soruyorlar 
çocuklar.

Ben bir 4. sın ıfla  konuştum  bu konularda, böyle so
ru la r sorduğunuz zam an ne cevaplar alıyorsunuz ve bu 
cevaplar sizi doyuruyor m u diye; şöyle bazı cevaplar tes- 
b it etim : Allah, herşeyden, önce b irer tane  yaratm ış, son
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ra  bun lar çoğalm ışlar yeryüzünü veya uzayı doldurm uş
lar. B ir başka çocuğun b ir dişi kedisi varm ış, günün  b i
rinde  kedinin karn ı şişmiş, doğurm uş, o an lam ış ondan 
sonra nasıl in san la rın  veya hayvan ların  ürediğini, bu ge
nelleştirm iş; am a ilk kedinin  nasıl m eydana geldiğine bir 
cevap bulam am ışken kendisine. D ünyanın  güneşten  kop
tuğunu  okuyorm uş ders k itap larında , onun  b ir toz ve 
gaz bu lu tu  olduğunu okuyorm uş; faka t bu toz ve gaz bu 
lu tu n u n  nereden n için  geldiğini o k itap la r yazm ıyorm uş; 
bunu m erak ediyor kendisi. Başka birisi de, ben oyuncağı 
çok seviyordum diyor, babam dan h e r  tü rlü  oyuncağı is
tiyordum ; fakat a rtık  alm am aya başladı, b ir oyuncağı da 
çok fazla istiyordum , büyükannem e dedim ki, vasıta  ol 
lü tfen  babam  bana bu oyuncağı alsın. Büyükannem  de
di ki, bana söyleme A llah’a  söyle dua et. Ben de dua e t
tim , gerçekten babam  bu oyuncağı bana aldı, ben in a 
nıyorum  Allah var; diyor.

A llah’ın nerede olduğu sorusunu da, annesine sor
m uş ve annesi gökyüzünde olduğunu söylemiş. H albuki, 
kendisi A llah’ın bü tün  uzayı kapladığını düşünürm üş 
daha önce.

Başka birisine annesi, A llah b ir güçtür, demiş; am a 
o yine de diyor ki, o insan  şeklindedir öyle tasavvur edi
yor. in san  şeklinde ise görebilm em iz lazım. Annesi diyor 
ki, biz A llah’ı göremeyiz, çünkü Allah çok büyüktür, b i
zim  gözümüz ise küçüktür; am a Allah bizi görür, çünkü 
Allah çok büyüktür, gözleri de büyüktür, o bizi görür.

Aileden çok çeşitli cevaplar geliyor ve b u n lar bissi 
oluyor, ku lak tan  dolm a oluyor, öyleyse okulda bu cevap
la rın  aklileştirilm esi, b ir düzene kavuşturulm ası gerekir. 
Y ani, hem  duyguları, çocuğun ih tiyaçların ı ta tm in  etm e 
açısından, hem  de vatandaşlık  eğitim i açısından: çünkü 
yaşanıyor bu değerler. D in, yaşanan  bir unsu r ve okul
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larda  okutulm ası gereken disip lin ler de, toplum  içindeki 
e tk inlik lerine bağlı olarak derece alm ak du rum undad ır
lar. D inin  toplum  içerisindeki etkinliği ne derecede ise, 
okul içinde alm ası gereken yer herhalde ona uygun b ir 
yer olacaktır, ihm al etmekle, o rtadan  kaldırırız  diyoruz, 
aksine başka b ir çehre ile karşım ıza çıkıyor ve günün  b i
rinde bize problem ler çıkarıyor.

«Dini sürekli söz konusu etm eli, faka t iyi kötü kav
ram ların ı hiç öğretm em  eli» dediler Sayın K uçuradi. 
Evet, ben de diyorum  ki, hiç değil, fak a t çocuğun bu so
ru la rı kesin ve değişemez olarak cevaplandırılm am alı, 
çünkü K uran-ı K erim  âyetleri, yani vahiy ile bize gelen 
bilgiler de sürekli yorum lanıyor. Bilgilerim iz a rttık ça  yo
rum larım ız genişliyor, değişiyor, açılıyor. O nun için, 
şim diki yorum  budur. Ama bu soru lar hep ayakta  kalm a
lıdır, ayakta kalacaktır. Bu sorular ayakta kaldıkça d in i
miz de yücelecek, ilerleyecek ve bizim karşım ıza problem  
o larak  çıkm ayacaktır.

B unun için, böyle geniş bir düşünce için, herhalde 
in san ların  an lay ışla rın ın  geliştirilm esi gerekiyor. Yani 
baktığı şeylere in san la rın  sadece boş gözleriyle değil, 
b iraz da an lay ış gözleriyle, akıl gözleriyle eski b ir tab irle  
kalp  gözleriyle de bakm aları gerekiyor. Her şeyin sadece 
dışını değil, iç lerin i de görm eleri gerekiyor. Şairin  birisi 
demiş; «Eşyayı tan ırk en  hepimiz sade dışından, E srarına  
yol bulduk o n u n  anlatışından» Şair bize anlatm asaydı 
s ırların ı öğrenm iyecektik, hepim iz onu dışından görü
yorduk. O nun  gibi, sadece gördüklerim ize inanm ak  yet
miyor. G örm ediğim iz pek çok şeye de bilgi sayesinde 
inanıyoruz. B unun  gibi daha görmediğimiz ve bilm ediği
miz başka şeylerin  de olabileceğine inanm am ız gerekir, 
öyleyse bun ları a raştırm am ız gerekecektir.
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Bağlıyorum  efendim . Şunu söylemek istiyorum : Var 
olan her şeyi böyle geniş b ir çizgide, bü tüncü  b ir görüş 
a ltında  birleştirecek olursak, h içb ir şeye saygısızlık e t
memiz m üm kün olm ayacaktır. H er şeye, ister hayvan, 
insan  bitki, ister iyi, ister kötü h e r şeye, bü tün lük  açı
sından, onun bü tün  içindeki görevi, yeri, fonksiyonu 
açısından bir değer vereceğiz ve ona saygı duyacağız. 
Eğer böyle b ir görüşü geliştirecek olursak, kendi fik ri
m izden olm ayana, hastaya da sakata  da, cahile de alim e 
de saygı gösterebileceğiz ve bütünleşebileceğiz.

Din dersleri bugün bu am açla, bu am aca uygun ola
rak  veriliyor iddiasında değilim. Din dersleri, hem en h e 
m en üvey evlat m uam elesi görüyor, ne öğretm enler bu 
konuda yeterince eğitilm em işlerdir, şikayetler etm ekte
dirler, yakınm aktadırlar; ne de hocam ızın söylediği gibi 
politika on lardan  yakasını çekm iştir, serbest b ırakm ış
t ır  kendi hallerinde gelişsin. Ne ders k itap larım ız doğru 
dü rüsttü r. B unun yanında çok önem li b ir şey daha  öğ
retm en  y ıpratılm ıştır. B ir ta ra f ta n  öğretm ene itim at 
edilmez, ilkokulda öğretm en T öB D E R ’lid ir denir, ço
cuklar okula gönderilmez; ortaokulda ise öğretm en ge
ricidir, çocukları gerici yapar denilir. Çok yönlü olarak 
öğretm en de ders de y ıp ratılm aktad ır. B unun için  du
rum , problem  oluşunu korum aktadır.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN (RAUF İNAN) — Ben de size teşekkür 
ederim.

Sayın, P rofesör K uçuradi, K a n t’a göre, ilişikte ol
dukları kişileri araç  değil, am aç olarak görmek, in san 
cıllığın belirgin özelliği o larak  belirttiler, in san  h ak ları
na  bağlı olmak, in san  olm a hakkın ı tan ım ak  ve ona dav
ranm ak  insancıllık tır. B unun  için de izlencelerin, prog
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ram ların , buna göre hazırlanm ası, k itap lar h az ırlan 
ması, özellikle üzerinde çok du rduk ları özellikte öğret
m en yetiştirm ek oldu. N itekim , öğleden önceki o tu rum 
da da bunun üzerinde çok duruldu. Ve on lar onu söyler
lerken, bende de bir iç yanığı oldu; bizim öğretm en yetiş
tiren  ku ram larım ız  b irer düşm anlık  ü reten  yerler ol
m uştu r. Dileriz ki, bundan sonra, bundan  kurtu lm uş ol
sun lar. O durum daki öğretm en yetiştiren  ku ram ların d an  
yetişenler, hang i insancıl davran ışları sağlayabilirler? 
G erçekten bu bü tün  değeriyle öğretm enin  kişiliğine bağ
lıdır. Sayın K uçuradi pek haklı o larak  okulda yaşam ı in 
sancıllaştırm ak  üzerinde durdu lar. Eğer öğretm en öğ
rencileriy le insancıl davranışlar içinde b u lunu rla r da 
on larla  ilişk ilerin i ona göre kurarsa , b irinci eğitim  in 
sancıl davranışı kazandırm a yoluna girm iştir. A tatü rk  
de n itek im  bunu  ilginç bir şekilde «Çocukları büyük ola
rak  görem k gerektir» diyor. «Çocuk olarak değil, karşı
m ızda büyükler var, büyük in san la r o larak görm ek ge
rek tir»  diyor.

Evet, asıl üzerinde durulm ası gereken durum  okulu 
insancıl davran ışların  yeri yapm aktır. D ışarda onu göre
m iyoruz. D ün Sayın Akçakayalıoğlu, eliyle de işaret ede
rek; «Sokakta in san la r böyle yürüyorlar ve bu hepim izi 
etkiliyor» dediler. Bunu daha pek çok örnekleriyle o rta 
ya koym ak olanaklıd ır, işte  okulu bundan  ku rta rm ak  ge
rek. Sayın  K uçurad i’n ’in dedikleri gibi, karşısındakin in  
insan  olm a hakk ın ı kabul etm ek ve okullarda program 
ları izlenceleri, buna göre hazırlam ak, k itap ları buna gö
re hazırlam ak  ve bunu  talim  diyerek karşılığ ın ı öztürk- 
çesini, «öğretim » o larak  diyebilir m iyiz diyorum .

KONUŞMACI (PROF. DR. IONMA KUÇURADİ) — 
Eğitim , efendim  onun karşılığı da, eğitim  çok daha baş
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ka an lam lara  da geldiği için daha  dar an lam lı olmak 
üzere söylemiştim.

BAŞKAN (RAUF İNAN) Eğitim , daha geniş an lam 
lı olduğu için, evet...

Sayın Dr. Beyza Bilgin, o insancıl davranışları be lirt
m ek için çok örnekler saydılar. B ir defa bu davranışları 
sağlayan duygular büyüklerde eksik, dediler, haklı o la
rak . O nları perçok örneklerle açıkladılar, insan , düşünen 
bir canlıdır; dediler ki, buna (Hom osapiense =  D üşünen 
hayvan) deniyor; o durum a gelecek insan, kendi tü rd e 
şine en zararlı da değildir, y ararlı da değildir, işte, in 
sancıl davranışlarla  herhalde am açladığım ız b ir şey de 
bu yararı en çoğa çıkarm ak, zararı en aza indirm ektir.

Din üzerinde öyle sanıyorum  ki, en çok durulm ası 
gereken şudur : D inin evrensel yan la rın ı hiç kimse be- 
lirtm em ektedir. Cam ilerde yok, hocalarda yok, Dinayet 
işleri Başkanlığında yok, d in in  evrensel yanı üzerinde 
durm ak açıklam ak, onu kavram ak ve her konuda her 
konuşm a her zam an çok eksik kalacaktır.

iki arkadaşa da teşekkür ederim .

Konuyu sanat açısından ele alm ak da m üm kün ve 
gerçekten de insanlığ ın  ilkellik ten  kurtu luşunu  sağlayan 
sanat olm uştur. Bu arada  b ir şeyi hem en arz edeyim : 
Bugünlerde birkaç kez radyoda, televizyonda, gazeteler
de T rişin  yaylasındaki kaya resim lerinden söz edildi, ye
ni bulunm uş gibi T irişin  Y aylası’ındaki kaya resim leri
ni bu lan  bir öğretm endir; 1940’larda  bulm uştur ve adı 
da M uvaffak U yanık’tır. O bulm uş ve resim lerin i çek
m iştir. Bu konudaki kitabı, onun  tam  öldüğü günlerde 
A vusturya’da yabancı dilde basıldı. Fakat, biz her sa
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bah  güneşi yeniden doğurturuz, yeniden biz keşfederiz; 
gerçek de budur. Ve insanlığın kendisini içgüdülerinden 
k u rta ra ra k  uygarlığa ayak atışı sanatla  o lm uştur. Ç ün
kü insanda sanat, bilim den daha önce gelir. Şimdi bu 
rad a  sanat eğitim i açısından iki arkadaşım ız var, iyi bir 
şans; bu program ı düzenleyenleri özellikle ku tlarım , iki 
yönüyle san a ta  geniş yer vermiş olm alarından.

Sayın inci S an’dan rica ederiz, bu konuda in san 
cıl davran ışlarda sanatın  etkisini lü tfe tsin ler. Buyurun,

Dr. İnci SAN.

241



TEMEL EĞ İTİM DE İNSANCIL DAVRANIŞLAR 
SANAT EĞ İTİM İ AÇISINDAN NASIL 

KAZANDIRILABİLİR?

Dr. İnci SAN(*)

Panelin  konusuna, san a t eğitim i açısından  yaklaş
m aya çalışacağım . S anat eğitim i der demez zihinlerde 
beliren şeyin «duyguların  ve duyarlılığ ın  eğitim i» oldu
ğunu tahm in  ediyorum . Ancak çağdaş yaklaşım lar a rtık  
bu «duyguların eğitim i» tan ım ın a  pek rağbet etm iyorlar. 
O açıdan ben de işe bu gözle bakm adığım ı hem en başta 
vurgulam ak isterim . Çağdaş san a t eğitim i, b ir zevk eği
tim i ve b ir duygu eğitim i o lm an ın  yan ısıra  ve daha da 
çok, çocuk ve ergenin, h a tta  yetişkinin  (tem el eğitim  
kavram ını bu açıdan  da ele alm ak m üm kün olduğuna 
göre) zihinsel b ir etk in lik  süreci, güzel biçim ler, fo rm 
la r y ara tm a’dan  daha  çok, yeni, özgün, atak , çağdaş dü
şünceler üretm eyi öngören b ir yaratıc ı etk inlik , bir ya
ratıc ılık  süreci o larak  görülüyor. Bugün san a t eğitim i 
bilim sel ve ussal tem ellere o tu rtu luyor. Amaç, kendine 
güvenli, bağım sız ve özgür düşünebilen, kendisini ger
çekleştirm eyi bilebilen, yani yeti ve yeteneklerini sonu

(*) A nkara Ü niversitesi Eğitim  Fakültesi Güzel S anatla r E ğiti
m i K ürsüsü.
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na  dek kullanabilen , aynı zam anda kendini yalnız bu
güne değil yarm a da hazırlıyabilen, kendisini biçim len
d irirken  çevresini de biçim lendirebilen, dış dünyaya, 
b irlik te  yaşadıklarına, tüm  insan lara  açık, hem  kendine 
hem  çevresine saygılı, toplum a ve çevreye karşı sorum 
luluk duyan; üretken, çoşkulu faka t dengeli, akıllı ve 
duyarlı kişilikler kazanm aktır. Bu bağlam  ve kapsam  
içinde ele a lm an  kişi kuşkusuz herşeyden önce «insan
c ı ld ı r .

S ana t eğitim i, bir düzence (disiplin) olarak bu gö
rüşlere b irtak ım  evrelerden geçerek varm ıştır. S anat eği
tim in in , başka b ir deyişle insanın b ir sanatçı o larak  de
ğil fak a t toplum a yararlı olma ve yaratıcı b ir kişilik 
geliştirm e bakım ından  sanata yaklaşım  sağlayabilecek, 
sanat o lay ların ı yabancısam ıyacak biçimde eğitilm esi
nin, gene daha başka bir deyişle in san ın  eğitim inde sa
n a tın  ro lü  üzerinde, Batı uygarlığı içinde Y unan’dan 
başlıyarak düşünüldüğünü biliyoruz. (Doğu uygarlık ları 
hakkında bu bakım dan dizgesel o larak  pek fazla birşey 
bildiğimiz söylenemez).

Yetişm ekte olanın, okulda ve okul d ışında, genel 
bir tem el eğitim  içinde sanatsal a landa da gerek ku ram 
sal gerek kılgısal ve uygulam alı (am elî ve tatb ik î) o larak 
eğitilm esi konusu Barok dönem in bitişinde, burjuvazin in  
güç kazanm ası ve kendisiyle ilgili b irtak ım  eğitim sel ta 
sa rıla r geliştirm esiyle ortaya çıkmış, gerek «uyum lu k i
şilikler yetiştirm e» düşünüleri, gerekse sanatın  (o dö
nem de klasik - akadem ik tarzda sanatın ) ve bu sanat ile 
üretici ya da tüketic i olarak uğraşm anın  insan ı eğittiğ i
ne ilişkin düşünceler ortaya atılm ış, buna kim i m eslekler 
için gerekli o lan  el sanatlarıy la ilgili kimi ön - eğitim  is
tem leri de eklenm işti. Böylece, çok kaplam sal b ir deyiş
le gerek soylu ların  gerek emeğiyle geçinenlerin  gerek
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sinm e duydukları b ir «sanat ve zenaat eğitim i» söz ko
nusu olm aya başlam ıştı. Estetik  eğitim  kavram ı ise ku 
ram sal olarak ilk kez Schiller’in  (1759 - 1805) İnsan ın  
Estetik  Eğitim i ü ze rin e  M ektuplar’ında (yayınlanm ası : 
1795) tartış ılm ıştır. Estetik  eğitim le sağlanacak olan 
«uyum lu kişilik» tir , «tam  insan» dır. Bu dengeyi, uyu
m u ve tam lığı sağlıyacak olan  ise sanat eğitim idir.

18. yy. daki ve 19. yy.ın başlarındaki estetik  eğitim  
anlayışı, endüstri devrim i ve tekno lo jin in  gelişmesiyle 
değişikliğe uğram ış, bu kez endüstrileşm e ve m akineleş
m e süreçlerinde in san ın  yabancılaşm ası olgusuna ve 
bilimselleşme ile ussallaşm a (ra tionalisa tion) o lguları
na  karşı bir denge öğesi o larak  anlaşılm aya başlanm ış
tır. Estetik  ve san a t eğ itim in in  başlıca b ir duygu eğiti
m i olarak, ak lın  ve ussal düşünm e’n in  karşısına konm a
sı işte bu bağlam  içinde karşım ıza çıkm aktadır. (Eski 
Y unan’daki, şarkı, müzik, destan , tragedya, oyun, raks 
ve şiir tan rıça ları M usalar’dan  esinlenerek, A lm an kü l
tü rü n d e  «Musische Erziehung» deyimiyle karşılanan  ve 
kökünde çağm a karşı çıkan, b ir çeşit rom antik , eskiye 
özlem taşıyan  bu san a t eğitim i anlayışı için  biz, Musa- 
la r ’ın  Fransızca’dan dilim ize geçmiş biçim inden çıkarak 
«müzsel eğitim» kavram ını önerm ekteyiz.)

G ünüm üzde gerek, genel eğitim  dizgesi içinde sa
n a t eğitim inin  de aracılığıyla, gene dengeli, uyum lu, 
am a bu kez çağm a açık iyi va tandaşlar yetiştirm ekse ge
çerliğini koruyan ussal - duygusal dengesinin, m antıksal 
bilim sel - kavram sal’a karşı duyusal - imgesel - usdışı 
dengesinin kuru lm uş olduğunu söyleyemeyiz. K avram sal, 
m antıksal ve çoğu kez vurgulandığı gibi belleğe dayalı 
bir eğitim  dizgesi içinde, im gelere, imgesel olana, düş
lemeye (fantezi), düşsel’e pek yer yoktur. Ancak bugün 
hiç değilse şunu biliyoruz ki, ussal - kavram sal ve bi
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limsel, teknolojik b ir çağdayış, bu olguyu ve bunun  ka
çınılm azlığını kabul etmeliyiz. Ayrıca biliyoruz ki, ço 
cuk yetiştirm ede bu olgudan ileri gelen eksiklikler var
sa, çocuklarım ız yalnızca yakınsak (convergent : kaza
nılm ış bilgilere dayalı, beklenen, belirli y an ıtla ra  götü
ren, çizgisel) düşünm e biçim iyle eğitiliyor, bu düşünm e 
biçim ine uygun sınav ve testlere  göre hazırlanıyor, bir 
tü rlü  istenen düzeyde yaratıc ı olam ıyorsa, bu gene bi
lim sel ve bilgisel tem ellere dayalı b ir sanat eğitim iyle 
karşılanabilir. Çünkü gerek B atı ülkelerinde gerek sosya
list blok ülkelerinde aynı endüstrileşm e süreçlerinden 
geçmiş, yabancılaşm a, tıkanm a olgularıyla karşılaşm ış 
deneyim lerden sonra, bu açık lar yaratıc ı eğitim le ve sa
n a t eğitim iyle karşılanm aya (telâfi edilmeye) başlam ış, 
yalnızca sanatsal biçim ler ü retim i değil, yeni buluşlar, 
yeni icatlar, yeni düşünüler üretilm esi aynı sanatsal ya
ratıc ı eğitim le sü rdürü lm üştür.

G ene biliyoruz ki, tem el eğitim  içinde, sanatsal e t
k inliklerle beslenen, temel sanat eğitimi gibi, doğayı, 
çevreyi gözlemliyerek, m addenin  özüne inerek, sonsuz 
biçim de üreyebilen biçim  ve düşünü  dizgeleri bu larak  
eğitm eyi am açlıyan dersler görerek yetişen çocuklar, ke
sinlikle diğer derslerinde de yüksek başarıya u laşm ak
tad ırla r; bu biçim de dersler ve böyle b ir eğitim  görm e
den yetişen kon tro l g rup larınk inden  daha yüksek genel 
başarı oranı gösterm ektedirler, ü s te lik  bu çocuklar, ken
dileri de ü retirken , grup içinde yü rü tü len  bu çalışm a sü
reçlerinde, hem  kendilerin i hem  arkadaşların ı değerlen
diriyor, yargılayıp eleştiriyor; öz eleştiri yan ında a rk a 
daşların ın  ü rün lerine, düşüncelerine saygı duym ayı öğ
reniyorlar. Çağdaş san a t biçim leriyle sık sık k arşılaştırı
larak  yürü tü len  bu etk in lik ler dolayısıyla, yeniliklere, 
günüm üzün sanatsa l ve kü ltü re l b içim lerine açık, hoş
görülü ve insancıl kişilik ler kazanm aları olasılığı çok
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yüksek oluyor. G ene aynı çağdaş sanat eğitim inde ön 
görülen bir boyut da çocukların  üretilm iş ve ü retilen  sa 
n a t biçim leri ve düşünceleri üzerinde konuşm aların ı sağ- 
lıyarak, gerek dil gerek kavram  gelişimi bakım ından  
sözelleştirm e olayının  sağlanm asıdır.

özetlersek, ta rih se l gelişim i içinde san a t eğitim i a n 
layışları hiç günüm üzdeki h ad ar çağdaş ve çağm a seve
cenlikle yaklaşan b ir  tu tum da olm am ış, ya bilime, tek 
nolojiye, ussallaşm aya karşı b ir denge öğesi o larak  gö
rü lüp , b ir gönül ve duygu eğjtim i olmuş; ya da çocuk 
resm i olgusuna dayanarak, çocukta b ir dâh i görm e eği
lim iyle, çocuk tüm üyle serbest b ırak ılarak , h e r tü rlü  di
sip lin  ve ussal bağlam dan yoksun b ir kuralsızlığa te rk e 
dilm iştir. Bu görüşlerin  kuşkusuz h e rb irin in  haklı ge
rekçeleri ve yerindelikleri vard ır ve kuşku yok ki ge tir
dikleri sayısız olum lu katk ı o lm uştur. R uhbilim in  de 
bu lgu larına dayanarak  çocukta da ruhsal k işilik  tip leri
n in  belirlenebileceği, her çocuğun bu tip ine göre b ir eği
tim in  gerekliliği sorunsalı böylece ortaya çıkm ış ve bu 
günkü aşam alara  da böylece varılm ıştır. G ene yeryüzü
n ü n  her yerindeki çocuğun, aynı koşul ve o lanak lar ve
rildiğinde, aynı resim  çizme aşam alarından  geçtiği gibi, 
çok önem li b ir tem el bilgi de çocuk resm i o lgusundan 
çıkm ıştır.

Çocuk resim leri aracılığ ıy la biliyoruz ki, sanatın  ve 
sanat eğitim in in  çocuktaki ru h  sağlığını koruyucu bir 
yanı da vard ır ve çocukta belli b ir arınm a (katharsis) 
yaratm aktad ır. B ir sanat eğitim i kuram ı o larak  oyun ku
ram ı da gene çocuk resm i o lgusundan kaynaklanır; ço
cuğun h içbir etkiye kapılm adan, her tü r  an la tım sal dış 
öğeden bağım sız olarak, öykünm eksizin, özgürce kendi
n i o rtaya koyması, özgürce yara tm ası ilkesine dayanır. 
Tıpkı b ir oyunda olduğu gibi, böyle bir e tk in lik te  ku
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ra llar, ama özgürce, söz gelimi çocuklarca sap tan ır  ve 
bun lara  bağlı kalın ır. O yun’dan çıkan  sanat eğitim inde 
önem li olan çocuğu bağımsız k ılan  ve ru h  sağaltım cı sü
reçtir. (Buna karşılık, çocuk sanatç ıd ır görüşüne daya
n a n  sanat eğitim inde önem li o lan  o rtaya çıkan ürün
dür.)

Sonuç olarak gerek toplum a insancıl b ireyler ka
zandırm ada gerek çocuk ve ergende insancıl davranış
la r  kazandırılm asında sanat eğ itim in in  gerekliliğini 
vurgulam aya çalıştık. Ancak, bu rada  karşım ıza çıkan 
en önemü sorunlardan  b irin in , an la tm aya çlıştığım ız 
çağdaş bir sanat eğitim i için gerekli kuram sal ve k ılgı
sal bilgilerle donanm ış sanat eğitim cilerin in , kısaca öğ
retm enlerin  yetiştirilm esi sorunu olduğunu da önem le 
belirtmeliyiz.

BAŞKAN (RAUF İNAN) — Çok teşekkür ederim.

Sayın Dr. İnci San, çağdaş san a t eğitim inin , günü
müzde en çok güncel olduğunu belirttiler, tüm  yetkile
rin i kullanabilen, kendine güven duyan, bağımsız, özgür 
düşünebilen, hem  kendisini, hem  çevresini biçim lendire- 
bilen diye, sanat eğitim inin  hangi am açları taşıdığını 
belirttiler.

S am t eğitim inin, evet gerçekten, (Schiller) Ş iller’in 
sanat eğitimi üzerine, estetik  eğitim i üzerine m ektup la
rı, dünyada ilk kez bu konuya eğitim  açısından dikkati 
çekmiştir, öy lesine ki, başka m em leketlerde o rtaya  a tı 
lan  düşünler, eğitim de hem en uygulam asını bulur. B u
nu  İsviçre okullarında ilk, o rta , tü rlü  okullarda, Viyana 
okullarında görürüz. E n değerli san a t eserleri, m üzele
r in  sam t eserleri, o okulların  koridorlarında ikişer, üçer 
ay asılı kalır. D aha önceleri öğretm enler, öğrencilerini 
müzelere gö türür ve m üzelerde san a t yap ıtla rı üzerinde 
açıklam alar yaparlard ı, (K unstführung) denird i buna,
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incelem e gezileri idi bun lar. Sade sanat y ap ıtla rı üze
rinde değil, m üzelerde değil, doğada da bunu  yaparlar, 
öy lesine ki bugün gelenek o larak  o rta  dereceli okullar, 
doğa içinde b ir yerde öğrenci y u rtla rında  b ir h a fta  ho
calarıy la b irlik te  ka larak  doğayı gözlerler, doğanın  gü
zelliğini gözlerler. Çünkü, duyguları ve dav ran ışları in 
celten, o lgun laştıran  sa n a ttır  derler. Sanat eğ itim in i bu 
açıdan a lırlar. S anat eğ itim in i duyguyu incelterek, eği
terek  insancıl eğitim e varılır.

Güzelliği görmek, sayın  Prof. K uçuradi’n in  de dedi
ği gibi, değerleri görmek; güzelliği görmek, özellikle de
ğerleri anlam ak, işte buna  eğilmek gerekiyor. B unun 
yöntem i de, on ları incelem ek, on ları içten yaşam aktır. 
Bu alanda en çok hizm et eden, sayın Vedat Nedim T ör’- 
dür. H erhalde onu hepiniz tan ırsın ız . O nun yayınladığı 
dergileri, bilirsiniz. Son y ıllarda  (Sanat D ünyam ız) ad iy
le b ir dergi yayınlanıyor ki bizim  geçmişimizdeki bü
yük sanat yapıların ı m üzelerden, yurdun uzak köşelerin
den çıkarıp, karşım ıza getiriyor.

Sayın konuşm acı çeşitli görüşler üzerinde du rdu lar 
ve geçmişteki bun ları eleştirm e değil, yalnız açıklam a 
o larak  belirttiler.

Bizim sanat eğitim inde belki en kolay, fak a t en az 
olan yan da yazık ki, m üzik eğitim idir. Ben çok seneler 
M atem atik okuttum , her zam an söyledim, M atem atik  
dersinden daha önem li o lan  iki ders vardır. B iri Türkçe, 
b iri de müzik. Şimdi şu rada  b irlik te  b ir şarkı söyleyelim  
desek söyleyemeyiz. B unu söyleyemediğimiz sürece b i
zim ekinim iz (kültürüm üz) eksiktir. Eğlenme bizde il
keldir; bando çalm adıkça, dans havası çalm adıkça, oyun 
oynayamayız, eğlenemeyiz; oysa biz kendi kendim ize eğ- 
lenebilmeliyiz. Bu b ir eğlenm e eğitim idir. Bu bakım dan 
m üzik hocalarına çok sitem im  var. Hele bizim  m ahalle 
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de istik la l M arşı söylendiği zam an içim den eriyorum , 
eziliyorum. B ir zam anlar istik la l M arşı’n ı ki benim  se
sim de olm adığı halde söyletmeye kalktım , çünkü o ka
dar bozuktu, (Sanat E nstitüsünde). Şimdi yine o du
rum dadır. Bu konuda çok an ıla rım  var. E n kolay sanat 
eğitim i, bugünkü teknik  a raç la rla  en kolay yapılabile
cek o lan  m üzik eğitim idir, yazık ki, bu yap ılm am akta
dır. Ç ünkü bu kavram , bizde henüz eğitim  yetkililerim iz
de yoktur. Bizi bu konuda aydın latm ası için Sayın Dr. 
Edip G ünay 'dan  açık lam aların ı rica ederim  ve bunu  k a r
şınıza sunuyorum .



TEMEL EĞİTİMDE İNCANSIL DAVRANIŞLAR 
MÜZİK EĞİTİMİ YOLU İLE NASIL 

KAZANDIRILABİLİR?

Dr. Edip GÜNAY(*)

A. GİRİŞ

ö n c e  bazı kavram lar üzerinde du rm an ın  y a ra rı o la
caktır.

1) Müzik Yolu İle Eğitim : Eğitim , b irey in  dav
ran ışında  kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı o larak  isten 
dik değişme m eydana getirm e sürecidir. (1) M üzik a ra 
cılığı ile eğitim , b ireyin geçireceği yaşan tıla rın , m üzikle 
ilgili olm asıdır. Müzik yoluyla eğitim i, «bireyin davra
n ışında müzikle ilgili y aşan tıla rı yoluyla ve kasıtlı o la
rak  istendik değişme m eydana getirm e süreci» o larak  ta 
nım layabiliriz.

2) insancıl Davranış : İnsancıl sözcüğü kim i ya- 
zarlarca  «insancı» sözcüğü ile eşanlam lı o larak  ku llan ı
labilm ekte, kimi yazarlar ise eşanlam lılık  söz konusu ol

(*) Ege Üniversitesi, Güzel S an a tla r Fakültesi, M usiki Bölüm ü 
Öğretim  Görevlisi,

(1) S elâhattin  E rtü rk , Eğitimde «Program» Geliştirme, (Anka
ra  : Hacettepe Basımevi 1972), s. 12.
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m aksızın ikisinden birini yeğlem ektedirler. Bu arada 
Latince «hum anus» tan  türetilm iş Fransızca hum anis- 
m e sözcüğüne dayalı deyişlere de rastlanabilm ektedir.

A nlam  bakım ından  ise : « insana değer veren» (2) 
veya «insanlığa, insana yaraşır bir yaşam ve düşünm eye 
u laşm ak için çabalam ak» (3) gibi karşılık lar verilm ek
tedir. B un lara  katılm akla birlikte biz insancıl kavram ı
n ı genelde; yeryüzü canlıların ın  içinde ençok gelişmiş 
varlık  o lan  in san ın  taşıdığı değerleri daha da o rtaya çı
karm aya çalışan ve bu nedenle insanı her çeşit düşün
ce ve eylem in ağırlık  noktası olarak saym ak isteyen tu 
tum  ve davranışlar bütünü olarak tanım lam aktayız. An
cak in san ın  kendisi ile diğer insan lardan  başka, onun 
k ü ltü rü n ü n  oluşm asında, gizil güçlerinin o rtaya çıkm a
sında etkili o lan  insandışı çevre (doğa) de vardır. Bu 
nedenle, insancıl davranışların  yalnızca insana yönlen
dirilm esi söz konusu olmamalıdır.

B. İNSANCIL MÜZİK EĞİTİMİ :

T arih tek i ilk insanlardan günüm üze dek uzanan  ev
re  içinde insancıl davranışların  az veya çok, şöyle veya 
böyle her zam an varolduğu düşünülebilir.

Diğer yönden felsefeden yavaş yavaş ay rılarak  dik
kate  değer gelişm eler gösteren psikolojinin de insan  ve 
giderek insancıl görüşlere önemli ka tk ıları vardır. Bu 
arada  özellikle hüm anist psikoloji üzerinde durm ak ge
rekm ektedir.

(2) Ali Püsküllüoğlu, Öztürkçe Sözlük, (Ankara Bilgi Yayınevi 
1971)

(3) Bedia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü, (Ankara TDK Y a
y ın ları 408 - 1975) s. 99.
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1) Hümanist Psikolojinin Doğuşu : in san  davra
n ışları ile ilgilenen psikoloji b ilim in in  in san  görüşüne 
ve insancıl görüşe olan bu katk ıla rından  eğitim  ve gide
rek m üzik eğitim i ya rarlanm ak tad ır. Psikoloji ak ım ları
nın , bu arada sözgelimi psikanalizin  ve davranışçılığın 
etk ilerinden sözetme olanağı vardır. Japon  m üzik eği
tim cisi Suziki’n in  kolay ve çabuk kem an öğretebilm e 
am acına ulaşabilm ek için  o rtaya  koyduğu ilkeler ve 
izlediği yolun in san ın  b ilinçaltı ile doğrudan ilişkili o lu
şu ve ayrıca m üzk eğitim indeki veya bir çalgı çalm ada
ki başarın ın , davran ışlardan  yordanarak  ölçülm elerinde, 
sözü edilen bu iki ak ım ın  etk ileri açıkça görülebilm ek
tedir. G eştalt psikologlarının biçim , örün tü , zam an, o r
tam  ve daha birçok kavram la ilgili görüşleri incelendi
ğinde, bun larla  m üziğin yapısı ve m üzik eğitim i a ra s ın 
da yakın ilişkiler bulunduğu an laşılab ilir.

P sikanalitik  ve D avranışçı okulların  yaklaşım ların ı 
insan ı an lam ada yetersiz bulan, «G eştalt oku lundan  ge
niş ölçüde y a ra rlan an  ve aynı zam anda insan ı m erkez 
a lan  b ir takım  felsefe görüşlerin i benim seyen yeni bir 
psikologlar g rubunun  son y ıllarda ortaya çıktığını gör
mekteyiz. Bugün psikolojide varlığ ın ı kuvvetle sü rd ü r
m ekte olan davranışçılar ve psikanalistlerin  karşısına 
üçüncü b ir güç o larak  çıkan bu  gruba ‘hüm an istik  psi
kologlar’ denm ektedir. B unlar arasında  öncülük yapan
lar; Rogers, Maslow, Binswanger, F rank l, gibi isim ler
dir.» (4)

H üm anistik  psikologlar; G eştalt psikolojisinin baş
lıca sayıltıların ı, özellikle yöntem  açısından fenom enci 
tu tum u, varoluşçuluk felsefe görüşünü ve ilkelerini ge

(4) F eriha  Baym ur, Genel Psikoloji, (İstanbul : İnk ılâp  ve Aka
K itabevleri Koli. Şti., 1976), s. 297.
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niş ölçüde benim sem işlerdir. Bu durum a göre, insancıl 
tu tu m  ve davranışlar hüm anistik  psikoloji ak ım ına da
yand ırıla rak  m üzik eğitimi süreci içinde verilm ek iste
nildiğinde, ilgili psikologların bellibaşlı fik irle rin in  m ü
zik eğitim cilerince bilinmesi, kuşkusuz yararlı o lacak
tır.

2. Kendini Gerçekleştirmiş Bireylerde Bulunan 
özelliklerin Müzik Eğitimi Yolu ile  Kazandırılmaların
da izlenecek Yol. H üm anistik  psikoloji görüşüne göre, 
b ireyin davran ışların ı etkileyen en önem li ve C ari R. 
R ogers’a göre tek  güdü kendini gerçekleştirm e güdüsü
dür. K endini gerçekleştirm e; bireyin  gelişim ine yön ve
rici, derinden gelen iç seslerini dinlem esi, duygularını 
ve yüksek düzeydeki gereksinim lerin in  bilincinde olarak 
gizil güçlerini sonuna dek geliştirm esi o larak an laşılab i
lir. İnsancıl m üzik eğitim ini, bireyin  kendini gerçekleş
tirm esine yardım cı olan b ir süreç o larak  ele aldığım ız
da, kendini gerçekleştirm e am aç o larak  sap tanabilir. G i
derek, kendini gerçekleştirm iş bireylerde gözlenen özel
likler, erişilm esi gereken alt am açlar o larak kabul edile
bilir. ilke olarak; bilimsellik, uygulam aya dönüklük, bi
reye dönüklük, süreklilik, aşam alılık , gibi eğitim in çe
şitli ilkeleri işe koşulabilir.

Alt am açların  açık seçik yapılm ış tan ım la rın d an  yo
la çıkarak  bun ları gözlenebilir öğrenci davranışları c in 
sinden ifade etm ek gerekm ektedir. Sonra, bu davran ış
la r ın  m üzikle ilgili olarak, hangi konu lar içinde ne tü r  
som ut eğitim  yaşan tıla rı yoluyla, hangi eğitim  durum 
ları ile kazandırılabileceği sap tanm alıd ır. D aha sonra 
eğitim ci, am açlara  ne kadar yaklaşıldığını, öğrencide 
o luşturu lm ak isten ilen  davranış değişikliklerinin ne de- 
ercede gerçekleştirildiğini a raştırm alıd ır. B urada, b ili
nen  ders, araç ve gereçleri ile öğretim  yöntem lerine de-
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ğinmeksizin, yukarıda verilen yolu izleyerek bazı ö n e rile r
de bulunulacaktır.

K endini gerçekleştirm iş bireylerde bu lunan  özellik
lerden biri : «Başkaları ile yakınlık  kurabilm e.»

B aşkaları ile yakınlık  kurabilm e, b ir k im senin  baş
ka insan ları tanım aya, kendini on lara  olduğu gibi ta n ı t 
m aya çalışarak, on lara  sevgi ve güvenle yaklaşarak, say
gı duyup değer vererek, on larla  iyi ve kötü  günlerde b ir
likte olarak, bilgi ve duygu alış verişinde bu lunarak  ve 
on ların  özgürlüğüne değer vererek ilişkisini sü rdürm e
si dem ektir.

Bilgi ve duygu alış verişinde bulunabilm eyi seçelim. 
Bilgi alış verişi konusunu da b ir yana b ırak ırsak  ve 
am acım ızı yalnızca «duygu alış verişinde bulunabilm e» 
olarak sın ırlarsak, işim iz daha  da kolaylaşacaktır.

Amaç : B aşkalarıy la duygu alış verişinde b u luna
bilme.

Tanım  : Duygu alış verişinde bulunabilm e; d in le
nilen  müzik yara tıs ından  etkilenm e veya etkilenm em e; 
bu durum u içten geldiği gibi, çarp ıtm adan  söze, jeste  ve 
m im iğe dönüştürebilm e; diğer bireylerle, kendi duygu
ların ı an la tm ada ve on larınk in i an lam ada iyi b ir ile ti
şim  kurabilm edir.

Gözlenebilir öğ ren c i D avranışları : M üzik y a ra tı
sı dinlenild ikten  sonra, elde edilen izlenim leri jest ve 
m im iklerin  de yardım ı ile, çarp ıtm adan  ifade etm ektir. 
D iğer b ireylerin  izlenim lerini, ilgi ile dinlem e ve on la
r ın  ifadelerini olabildiğnce doğru olarak algılam aya ça
lışm aktır. iyi b ir iletişim  ku rarak  bu duyguları karşılıklı 
o larak  tartışm ak tır. Gerekiyorsa, yaratıy ı yeniden d in 
leyerek elde edilen izlenim lere b ilinçlenm ektir.
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Eğitim  Y aşantısı : ö ğ ren c in in  istenilen biçimde 
bir eğitim  yaşantısı geçirebilmesi için çevrenin düzen
lenm esi gerekm ektedir. B ir başka deyişle, eğitim  du
rum ları o luşturm ak zorunluğu doğm aktadır. Bu aşam a
da, m üzik dinlem ek için ortam  haz ır durum a getirilir. 
Araç, gereç hazırlanm ıştır. Sessiz b ir biçimde, kendini 
müziğe vererek dinlem enin sağlanm ası için gerekiyorsa 
kısa b ir konuşm a yapılır ve y a ra tın ın  dinlenm esine ge
çilir.

3. Bireyin Kendini Gerçekleştirmesine Yönelik Mü
zik Eğitimine İlişkin Bazı Tutum ve Davranışlar.

a. Ders içi etkinliklerde; sevilmiş şark ıların , müzik 
y a ra tıla rın ın , öğrencilerden gelecek isteklere uygun o la
rak  yinelenm elerine yer vermek, az sevilenleri ise bir 
yana b ırakm ak ve onları üstelem em ek yerinde olur. Ş ar
kı sözlerinin ise insancıl tu tum  ve davranış kazandırıcı 
n ite lik te  olm asına dikkat edilebilir. D inleti için  seçilen 
y a ra tıla rın  da, aynı am aca yönelik; insana yaşam a se
vinci veren, güzel duygular uyand ıran  özellikte o lm ala
rın a  özen gösterilebilir.

öğretilecek  şark ıların  ve parça la rın  seçim lerinde 
de eğiticin in , çocuğun gereksinim  duyup, istediklerine 
kulak vermesi, bun larla  program ın  istediklerin i bağdaş
tırm ası yerinde olur. Bu davranış onun  özgürlüğüne, 
zevklerine gösterilm iş b ir saygı o larak  ad land ırılab ilir. 
Böylece eğitim in kendiliğindenliği b ir ölçüde sağ lana
bildiği gibi kolay öğrenmeyi, okula, müzik dersine, m ü
ziğe bağlanm ayı ve okulda öğrenilenlerin  günlük ya
şam da kullan ılm asın ı kolaylaştırabilir. B ilindiği gibi, 
program  gereği olan belli bilgi ve becerileri verebilm ek 
için  öğretilen  uygulam a şarkıları ve parçaları çoğunluk
la eğ itim in  verildiği dört duvar arasında  kalabilm ekte.
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eğitim  ortam ı öğrenci için  çekilmez b ir durum  olabil
m ektedir. Bu da anlayışa, sevgi ve saygıya dayanm ayan 
ilişkileri beraberinde getirebilm ektedir. Çeşitli neden
lerle ders yılı sonlarında öğrencilerin  s ın ıfta  topluca 
ders k itap ların ı y ırtm a eylem lerini burada an ım sam ak
ta  yarar var sanıyorum .

S ın ıfta  çok yönlü m üzik eğitim i yapm aya özen gös
terilm eli ve her derste; ses, çalgı, yetenek ve zevk eğ iti
mi üzerinde durulm alı, yeri geldikçe kuram sal bilgiler 
verilm elidir. Böylece yetenekleri, ilgileri ve başarıları 
ayrı o lan  öğrencilere daha çeşitli o lanak lar sağlanm ış 
sayılabilir.

Müziksel işitm e yeteneğinin geliştirilm esinde, onun 
b ir boyutu olan yaratıc ılık  üzerinde pek duru lm adığ ım  
biliyoruz. Buna gereken ağ ırlık  verilm eli ve öğrencinin, 
yaratıc ılık  konusunda m üzik aracılığ ı ile elde e ttiğ i bilgi 
ve becerileri günlük yaşam ın belli a lan larına  ak ta rm a
sına o lanak lar sağlayıcı çalışm alar yapılm alıdır.

Müzik dersinde başarısız durum a düşmüş olan öğ
renciye, başarılı durum daki diğer öğrenciler örnek ola
rak  gösterilm em elidir. B aşarısızlığın nedenleri aran ıp  
bulunm alı, onun yeniden başarı sağlıyabilm esi için  reh 
berlik yapılm alıdır.

Müzik eğitim inde ilgisiz ka lınan  nok talardan  biri, 
öğrencinin  gereksinim lerine göre m üzik seçebilme yete
neğin in  geliştirilm em esidr. öğrenciye, m üziğin ülkem iz
de yaşayan tüm  çeşitlerin i tan ıtm ak , on lara  anlayış ge
liştirm esini sağlam ak, ka rş ıla ş tırm alar yaparak  bilinç
lendirm ek, ayrıca günlük yaşam daki gereksinim lerine 
göre bu m üzikler içinden seçm eler yapabilecek alışkan
lık lar kazandırm ak gereklidir. Böylece birey yalnız m ü
zikle o lan  ilişkilerini daha  sağlıklı b ir biçimde kurm ak
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la kalm az, aynı zam anda çevresine yansız o larak  baka
bilme, so run lara  çoklu yaklaşım larda bulunabilm e, se
çenekler arasından  uygun seçim ler yapabilm e gibi yete
nekleri de kazanabilir.

Tem el eğitim  okul dönem ine rastlıyan  erin lik  (bu
lûğ) çağında ses değişmesi olduğundan, özellikle erkek 
öğrenciler, istenilen  biçimde rem ilem e (solfej) yapa
m am akta, şarkı söyleyem em ektedirler. Bu durum da on 
ları b ir çalgıya, kuram sal çalışm alara, m üzikle ilgili ya
zı denem elerine, seçkin müzik y ara tıla rın ı tan ım aya ta 
n ınm ış bağdarlarm  yaşam öykülerine yönlendirm ek ye
rinde olur.

b. Dersdışı Etkinliklerde :

1) Müzik Toplu Çalışmalarında, topluca, b ir rehber 
yönetim inde ü rü n  o rtaya koymaya dönüklük vardır. 
G rubu o luştu ran  üyelerin böyle b ir am aca ulaşm ak için 
harcadığı o rtak  çabalar, bireyleri b irb irine  bağlıyabilir. 
B ulunduğu grubun  bilincine u laştırab ilir. Düzenli ça
lışm a yanında m üzik aracılığ ı ile sevgi bağları ku ru lab i
lir  Topluca b ir ü rü n  elde etme, onu dinletm e heyeca
nını, başarı zevkini, güven duygusu ve toplum da saygın
lık kazanm a sevincini ta ttırab ilir .

Müziğe ilişkin o larak  yapılan toplu çalışm alarda; 
m üziksel y a ra tın ın  seslendirilişine özgü incelikleri kav
ram a, yerine getirm e, yönetm enin buyruk larına  uyma, 
özellikle çoksesli m üzikte başka p a rtla r ın  veya kendi p a r
tin in , yap ıtın  bü tünü  içindeki önem ini kavram ış olarak 
seslendirm e gibi davranışlar, b ireyin uyum  yeteneğini 
güçlendirebilir. Çalışm a, dinleti ve dinleti sonrası bera
berliklerde, g rubun  kendine özgü b ir biçimde o luştu r
duğu şakalar ve sözcükler ise gruba, m üziğin güzel e tk i
sin in  dışında ayrı b ir coşku verebilir. Birey böyle bir

257



grup ta  uyum lu, sevecen ve insancıl olm anın  incelik leri
n i öğrenebilir. Müzik aracılığ ı ile genişlemiş ilgi alanı, 
neşe, yaratıcılık , başarı, güven duygusu b irey lerin  baş
ka in san lara  daha  insancıl b ir biçimde yak laşm aların ı 
sağlıyabilir.

Eğitimci, grup üyelerine, çalışm aları eleştirm e ola
nağı tan ıyarak , o rtaya çıkan ü rü n ü n  daha çok gruba öz
gü ve onun m alı olm a özelliğini kazandırab ilir. Parça 
seçm eden çalışm a saatlerin in  sap tanm asına ve d in leti 
izlencelerine kadar yönetkenin  göstereceği dem okratik  
tu tum  ve davranışlar, grubun başarısın ı a rttırd ığ ı gibi, 
b ireylerarası insancıl ilişk ilerin  duygusal olduğu kadar 
bilişsel olarak da gelişmesini sağlıyabilr. ilişk iler grup 
d ışında da sürdüğünde bireyler, b irb irle rin in  so ru n la rı
na  eğilme o lanak ların ı elde edebilirler.

2) özel Çalgı Derslerinde. Tek öğrenci ile yapılan  
bu tü r  dersleri yalnızca çalgı öğretim i gibi an lam ak  biz
ce eksik olur. Çalgı öğretim i ile b irlik te  kişiliğin, m üzik 
yeteneğinin ve m üzik zevkinin de eğitim i yapılm alıdır.

Ailede, çocuğun özel ders aldığı çalgıya çalışm ası 
ikide b irde an ım satılm am alıd ır. Çalgı seçim inde olduğu 
gibi, çalgının çalışılm asında da çocuk özgürlük içinde 
olm alı, fakat derste göstereceği başarıya ilişkin sorum 
luluğu om uzlarında duym alıdır. Ders sonralarında, ba
şarı durum u kendisiyle ta rtış ılm alı, az başarılı du rum 
la r için  darılm am alı, güler yüzle karşılanm alıd ır. Ancak 
gelecek h a fta la rdak i derslerin  daha  başarılı olabilm esi 
için  neler yapılm ası gerektiği üzerinde durulm alıd ır.

Yeteneği az olsun çok olsun, b ir çocuğa istemediği 
halde baskı ile çalgı çalıştırm ak doğru b ir davranış o l
m asa gerektir. Böyle durum larda  anlayışlı olmak, ilgisi
n in  ve yeteneğinin bulunduğu bir başka çalgı veya uğ
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raşı alanına yönlendi::?.'':’..;, : ocuğun gelişmesi ve m u t
lu luğu için kaçınılm azdır sanıyoruz.

özetle  söylemek gerekirse; İnsancıl Eğitim , bireyin 
kendini gerçekleştirm esine o lanak  tan ıyan  tu tu m  ve 
davranışları kazandırm a sürecidir denebilir. Böyle bir 
eğitim  okul yönetim i, eğiticiler ve öğrenciler arasındaki 
ilişkilerin  kurulduğu dersiçi ve dersdışı tüm  o rtam larda  
sağlanabilir, öyleyse ilgililerin , hüm anistik  psikologla
r ın  düşünceleri ile b un ların  dayandığı felsefi tem elleri 
bilm eleri, insancıl davran ışlara  ilişk in  bilgileri özüm le
miş olm aları ve bun ları eğitim  ortam ında davranışlara  
başarı ile ak tarab ilm eleri gereklidir. Ayrıca, m üzik eği
tim ine  ilişkin program lar da sürekli o larak geliştirilm e
lidir.

C. ÖNERİLER

1. Eğitimcilerin Eğitimi :

a. Müzik eğitim cileri ye tiştirilirken  insancıl dav
ran ışla ra  ilişkin konular köklü b ir biçim de işlenebilir. 
Eğitim  felsefesi, eğitim  psikolojisi, ruhsağlığ ı gibi ders
lerde insancıl davranışın  tem ellerine inilebilir. Ayrıca 
m üzik eğitimcisi aday ların ın  insancıl davranış kazanm a
larına  eğitim  süresince yardım cı o lunabilr.

b. Müzik eğitim cisi yetiştiren  kurum larda, eğitim  
müziği bağdarlığı dalı açılabilir. Böylece, m üzik eğitim 
cilerin in  okullarında kullanacakları, öğrencilerin in  ge
reksinim i olan çalm a ve söyleme parçaların ı y a ra tm ala 
rı olanağı sağlanm ış olur. Ayrıca üniversitelerin  m üzik 
bilim i fakültelerinde ve konservatuvarlarda eğitim  m ü
ziği bağdarlığı sem inerlerin in  açıl:«ması da düşünülebi
lir.
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c. Temel eğitim  okulları öğrencileri için  açılan  yaz 
kam plarında; tem el eğitim  oku llarında  çalışan  m üzik 
öğretm enlerin in  m eslek içi eğitim lerinde ve liderlik  
kurslarında  insancıl davran ışlara  ilişkin p lan lı çalışm a
la r yapılabilir, bu etk inlik lerde görevlendirilecek rehber 
m üzik eğitim cileri de, bu konuda aydın latılm ış ve eği
tilm iş olabilir.

ç. Radyo ve televizyon gibi k itle  iletişim  k u ram la 
r ın d a  çalışan m üzik ve m üzik eğitim ine ilişkin program  
yapım cıların ın  insancıl davran ışlar konusunda ayd ın la
tılm aları da yararlı olabilir.

2. Ç ocukların ve gençlerin  erken yaşlarda ilgi ve 
yeteneklerine göre güzel sa n a tla rın  b ir dalına, bu arada  
müziğe yönlendirilebilecekleri «Güzel S ana tla r Temel 
Eğitim  Okulları» ile «Güzel S an a tla r Liseleri»nin açıl
m ası düşünülebilir.

3. Çalgı eğitim i vereceklerin, ün iversitelerin  m ü
zik fakültelerinde, eğitim  enstitü le rin in  m üzik bölüm 
lerinde veya konservatuvarlarda açılacak Çalgı Eğitim  
Sem inerleri’nde eğitim  görm eleri sağlanabilir. Böylece 
günüm üzdeki çalgı eğitim ciliği başı boşluktan ku rta rıla - 
bilecek, iyi yetiştirilm iş insangücü eliyle çocuğun ve gen
cin çalgı aracılığı ile istendik  davranışlar, bu arada  in 
sancıl davranışlar edinm esi daha  p lan lı b ir biçim de sağ
lanabilecek ve ayrıca çalgı öğrenm e sürecinde karşılaşı- 
labilen  insancıl olm ayan davranışlar, en aza ind irileb i
lecektir.

4. Temel eğitim  oku lların ın  b irinci kadem elerinde, 
s ın ıf öğretm enliği yanında, m üzik eğitim ini ek dal o la
rak  seçip gerekli bilgi ve becerileri kazanm ış, ilgili ve 
yetenekli m üzik eğitim cileri (sın ıf öğretm enleri) görev
lendirilebilir.
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5. Temel eğitim in ikinci kadem esindeki hafta lık  
ders saa tin in  arttırılm asına, ülkem izdeki m üzik eğitim 
cisi noksanlığ ın ın  giderilm esine çalışılabilir.

6. Müzik eğitim inde ku llan ılan  dağarın  zenginleş
tirilm esi ve seçkinleştirilm esi için  gerekli önlem lerin  
alınm ası düşünülebilir.

7. M üzik eğitim i program ları, insancıl davran ışlar 
kazandırm aya dönük olarak da sürekli geliştirilebilir.

K A Y N A K L A R :
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H acettepe Ü niversitesi Basımevi, 1972.
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Değerli arkadaşlarım , konuşm acılar sü relerin i aşan  
b irer konuşm a yapm ış bu lunduklarından , soru soracak 
veya katkıda bulunacak olan  arkadaşlarım a şunu an ım 
satm ak istiyorum  :

Konu, çok kesin o larak  şudur : Tem el eğitim de ve
ya genellikle eğitim de insancıl davranışlar nasıl kazan
d ırılm alıd ır? Bu konunun  dışına çıkm am ak üzere in san 
cıl davranışlar, öğrenciye nasıl kazandırılm alıd ır, konu
su üzerinde söz söylemek isteyenler, katkıda bulunm ak 
veya sorm ak isteyenler, lü tfen  işaret buyursunlar.

B uyurun Sayın Akçakayalıoğlu.

B — GENEL TARTIŞMA :

CİHAT AKÇAKAYALIOĞLU — Efendim , yüksek 
m alum unuz, saygın insan ın  en önem li n iteliği hoşgörü
südür. Ben de sizlerin hoşgörünüze sığınarak, belki kü 
çücük b ir hizm etim  olur düşüncesiyle, birkaç defa huzu
runuza çıktım , kusur ettim se lü tfen  bağışlayınız.

Sayın R auf İn a n ’ın, şim diye kadar olan sayın yöne
tici a rkadaşların  tu tu m u n d an  ayrı o larak katk ıda bu
lunm aktan , ka tk ıdan  da söz etm elerin i özellikle şük ran 
la  karşılarım . Biz burada yalnız dinleyici, yalnız soru 
sorucu durum unda olm am alıyız. Hepimiz yaşlı, gençleri
m iz de yaşları bizim kadar değil; am a dim ağı, bilgisi, 
k ü ltü rü  bizden çok yüksek insan lard ır, ne var, on lar da

BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
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biraz katkıda bulunsunlar. Bu açıdan sayın R auf în a n ’a 
teşekkür ederim.

Ben şimdi sayın Profesör K uçurad i’n in  değerlendir
m eleriyle fikrim i sunm ak istiyorum .

İnsancıl davranışta  değerlendirm e ilkesi. Değerlen
dirm e ilkesinde b ir evvelki o turum um uzda öğretm en ye
tiş tirm e konusu, özellikle önemli idi. A ta tü rk ’ün  b ir sö
zü vardır; «öğretm enler, T ü rk ’ün, C um huriyetin  gele
ceğini siz yaratacak, siz hazırlayacaksınız.» O halde, bu 
felsefeye uygun, bu yeteneği taşıyan öğretm enlerim iz m u
hakkak  ki pek çoktur. Yalnız ben burada Sayın K uçura
di hocamızın, öğretm en kalitesiyle yetiştirilm esi açısın
dan  değindikleri noktaya b ir hususu eklemek istiyorum . 
Biz bugün Türkiye’de doğal kaynaklar arıyoruz, a ltın  
arıyoruz, hele petrol arıyoruz. O nun şarkısın ı da söyle
dik am a en sonuncu olduk o başka.

Efendim , niçin? öğ retm en lik  b ir san attır , b ir yete
nek tir. Şimdi ben askerim , belki iyi askerim , belki kötü 
askerim ; fakat öyle sanıyorum  ki iyi bir öğretm en ola
m am ; ona belki benim  yeteneğim  yoktur. O halde şunu 
arz  etm ek istiyorum , Sayın K uçuradi Hocam acaba bu
nu  nasıl karşılarlar?

Nasıl ki a ltın  m adenini, bakır m adenini, petrolü 
arıyorsak, öğretm en olacak yetenekleri Türkiye çapında 
arayalım , araştıralım , devlet eliyle, toplum  eliyle bu 
in san la rı öğretm en o larak  yetiştirelim , yüz yetiştirelim , 
b in  yetiştirelim , onb in in  içerisine katalım , on lar da b ir
b irle rin i yetiştirsinler. O halde, öğretm en araştırm a, öğ
retm en  yetiştirm e politikası uygulayalım . B irinci nokta 
bu.

Şimdi, insancıl eğitim  yapacağız, insanı, T ürk  in sa
n ın ı insan  için düşünen, insanlık  için düşünen b ir kafa
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ile yetiştireceğiz. Ama, b ir ülkeyi yöneticiler yönetiyor, 
politikacılar da genellikle yönetici oluyor. O halde öğ
retm enle beraber yöneticileri ve politikacıları da bu açı
dan yetiştirm ek gerekir. Sayın K uçuradi hocam a bu h u 
sustaki fik irlerin i de sorm ak istiyorum . Eğer b ir ülke
n in  politikacıları ve yöneticileri bu açıdan yetişm iş de
ğillerse ne kadar uğraşırsanız uğraşınız, daha çok b irta 
kım  hareketlere bu m em leket m aruz kalır.

M üsaade ederseniz, A ta tü rk ’çü, gerçek A ta tü rk ’çü 
R auf in an 'ın  müsadesiyle, A ta tü rk ’ten sanatla  ilgili 
birkaç paragrafı ha tır la tm ak  istiyorum .

öy le  zannediyorum  ki konu dışına çıkmış olm aya
cağım.

A tatürk, 10. Yıl N utku’nda, ki şu eser A tatü rk  Dev
rim i ve A tatü rk  İlkeleri ad ın ı taşır, bu fakir arkadaşınız 
ta ra fın d an  yazılm ıştır. Bizim saptadığım ıza göre, 18 ta 
ne A ta tü rk  ilkesi vardır, b u n lardan  b ir tanesi, A ta tü rk ’
ün ilericilik ve ülkücülük ilkesidir. Bu ilke içerisinde 
görüşüldüğü zam an 10. yıl N utku’nda  şu yüce paragrafı 
göreceksiniz : «M illetim izin yüksek karak terin i, yorul
m az çalışkanlığını, f ıtr i  zekâsını, bilim e bağlılığını, gü
zel sanatlara  sevgisini, m illi b irlik  duygusunu...» Dikkat 
buyurun; «Güzel sanatlara  sevgisini, m illi birlik  duygu
sunu durm aksızın ve her tü rlü  araç  ve tedbirlere besle
yerek geliştirm ek, m illi ülküm üzdür.»

O halde, A tatürk , bu güzel sanatları, m illi ülküm ü
zün içeriğinde sayarken elbette  ki insancıl yetişmenin 
b ir unsu ru  olarak, b ir öğesi o larak  görmüş ve bunu söy
lem iştir. Acaba biz bu 10. Yıl N u tku’nun şu ülkü olarak 
verilm iş olan şu görevinden bugüne kadar ne yaptık ve 
neler yapmadık, bunun  m uhasebesini yapm ak zorunda
yız.
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Şimdi, talim  terim inden, sayın hocam ın talim  te r i
m inden  söz etm ek istiyorum .

Sayın hocam a şunu arz etm ek isterim  ki, kelimeler, 
kullanıldıkça an lam  kazan ırlar, değer kazan ırla r ve 
geçerlik kaaznırlar. Bugün ben Milli Eğitim deki Talim  
ve Terbiye D airesinin, Talim  ve Terbiye D airesi adını 
alm asından  yana değilim; eğitim  ve öğretim  dairesi ol
m ası gerekir. Eğer biz bu «talim » kelimesi yerine «eği
tim » ve öğretim  kelim elerini koyar isek ve biz bunu bu 
inançla  uygular isek, sayın hocam ın kuşkusuna hiç de 
yer kalm az, zam anla talim den ne arzu ediyorlarsa, eği
tim  - öğretim , karm a sözcükleriyle de, aynı an lam ı k a 
zanm ış oluruz. Bu suretle  yine b ir m aruzatta  bulunm uş 
oldum.

Şimdi gelelim din konusuna : Evvela sayın dinleyi
cilerim , değerli üyeler, şunu söyleyeyim; E lham dülillah  
M üslüm anım . Çünkü, birkaç şeyi söyleyeceğim, nem ela- 
zım  belki kuşkulanırsınız.

Efendim , insancıl eğitim  yapm ak istiyor isek, evvela 
laik  olm am ız lazım dır. Eğer laik  b ir devlet, laik  b ir top 
lum  değilsek, asla  insancıl olam ayız. Niçin A ta tü rk ’ün 
baş ilkeleri arasında laiklik  vardı? Enver Ziya K ara l’ın 
b ir konferansında dinlem iştik, R auf Bey de vardı, zan
nediyorum  M ustafa Bey de vardı; laiklik, bilim de la ik 
lik, teknikte, sanatta , toplum da, devlette laiklik, h a tta  
eğer yanlış söylüyorsun demezseniz dinde laiklik. L aik
liğin b ü tün  içeriğinde bu n ların  bulunm ası gerekir. Eğer 
biz gerçek laik b ir devlet sistem i uygulam ıyorsak, laik lik
ten  ödün veriyorsak, taviz veriyorsak, biz o toplum da ve 
u luslar camiası içerisinde insancıl b ir insan, insancıl ka
falı b ir toplum  yetiştirem eyiz. B unun  bakın  nedenini b ir 
örnekle arz edeceğim; e lham dülillah  M üslüm anım , bunu 
bir daha  tekrar ediyorum .
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Televizyonda şöyle b ir şey dinledim  bakınız, ben 
hayret ettim  am a bu dönem in televizyonunda değil; es- 
selam üaleyküm cülerin devrindeki, (televizyonda d in le
dim) iki tane  din adam ı ç ık tıla r oraya, «İslam  dini ye
gâne ilahi d indir. Başka b ü tün  d in ler batıldır.» O halde 
b ir devlet televizyonunda siz bunu  söylerseniz, m üslü- 
m an ları içeriğinde, ki T ürk  Devletine vatandaşlık  bağı 
ile bağlı olan herkes T ü rk ’tü r. B ugün benim  elçimi öldü
ren  E rm enilerin  içerisinde bu m em lekete büyük hizm et 
yapm ış E rm eniler de vardır. O zam an ben nasıl o lur da 
E rm eni ile Rum la, Y ahudi ile b ir kafada, b ir gönülde 
olabilirim ? O zam an biz nasıl insancıllaşabiliriz? O h a l
de şunu arz ediyorum . B ilm iyorum  Sayın hocam  bu fik 
rim e ne katkıda b u lu n u rla r :

Ben, özellikle devlet o rgan la rında  tek d in  üzerine 
propaganda ve eğitim  yapılm asın ın  insancıl insan  ve 
toplum  yetiştirilm eye karşıt olduğu kanısındayım . Ç ün
kü, dinler, ne yazık ki, in san la rı parçalam ıştır. Neden 
parçalam ıştır?  K ötü  din adam ları yüzünden parçala
m ıştır. İslam  dini ilericiliğe engel değildir. Bakınız ben 
sayın hocalarım dan af dilerim , b iraz K uran ı K erim ’in 
tercüm elerin i okudum  yani, b ir yerde, b ir ayette  şöyle 
diyor : «Yerde ve gökte sayısız n im et ve h ikm etler vardır, 
b un lardan  istifade c/m eye çalışınız.» D inim iz bu kadar 
ileridir.

Şunu arz ediyorum  : Laikliği yeterince uygula
mazsak, politikacılar laik lik ten  ödün verirlerse, insancıl 
b ir toplum  yetiştirm eye, insancıl b ir  in san  yetiştirm eye 
im kân yoktur. Bu husustak i yüksek fik irle rin i sayın ho 
calarım ın  lü tu fla rm dan  arz  ediyor ve bağışladıkları için 
de Sayın Başkana ve hepinize saygılar sunuyorum .

BAŞKAN — Teşekkür ederim  Sayın  Akçakayalıoğlu.
BAŞKAN — Sayın K uçuradi, buyurun .
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KONUŞMACI (PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ) 
Bana iki soru yöneltildi, cevap vereyim.

Efendim , öğretm enlerin  seçimiyle ilgili sayın konuş
m acın ın  söylediklerine tam am en katılıyorum , özellikle 
bu tü r  derslerin  öğretm enliğinde kişilik çok önem li. B u
gün bizde nasıl öğretm en olunuyor? Belirli b ir diplom a 
ya da sertifikası olan, öğretm en oıuyor. Kendisi psikolo- 
jik bakım dan rahatsız  olan, psikolojik danışm a uzm anı 
a la rak  tay in  edilebiliyor.

BAŞKAN — Allah, A llah...

KONUŞMACI PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ — 
T ayin  eden ne bilsin! Kimseyi de kınam ıyorum  bunu 
söylerken, am a b ir olgu bu. Ve ben b ir örnek biliyorsam , 
herhalde  bir taneyle bitm iyor bu iş. Bu bakım dan bazı 
derslere, öğretm en tay in  ederken, b ir ayıklam a daha 
yapm ada yarar görürüm . Ama nasıl? B unun yolunu bul
m ak çok ince b ir nokta. Yoksa tam am en katılıyorum , 
efendim , dediğinize.

B ir soru daha vardı bana yönelik, po litikacıların  
eğitim iyle ilgili.

CİHAT AKÇAKAYALIOĞLU — Evvela politikacı 
ve yöneticilerin  eğitilm esi lazım dır.

KONUŞMACI (PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ)
— Evet, ona da tam am en katılıyorum , h a tta  bizim Fel
sefe K urum unun  yaptığı b ir sem inerde, siyaset adam la
rın ın , hukukçuların  ve başka yöneticilerin  felsefe eğiti
m ine ilişkin üç o turum  ayırm ıştık, efendim . Ben de çok 
büyük gerek görüyorum  buna; gerek kendi yap tık ları ba
kım ından , gerek kendi eğiticilikleri bakım ından  gerekli 
görüyorum . Çünkü politikacı aynı zam anda b ir eğ itic i
dir. Am a nasıl bir eğitim  yapıyor bizim  politikacılarım ız
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bugün? Nasıl b ir ö rnek veriyorlar? Televizyonda seyre
diyoruz : nasıl örnekler veriyorlar? Bu bakım dan, be
nim  «felsefe eğitim i» ad ın ı verdiğim  bu eğitim i son de
rece gerekli görüyorum ; bundan  da, değer so run ları ko
nusunda bir eğitim i anlıyorum . Ve bu, k işiler işbaşında 
iken yapılacak b ir eğitim dir. Y ani sadece okulda, ü n i
versitede değil, ondan  sonra  da yaygın eğitim  çerçevesi 
içinde yapılm ası gereken b ir eğitim dir. Çok haklısınız, 
efendim.

BAŞKAN — Teşekkür ederim .

E flâ tun ’un veya A risto 'nun, hang isin in  olduğunu bi
lem iyorum  o öğretm enleri şöyle ayırıyor : «Bir öğretim  
m em uru vardır, b ir de eğitim ci öğretm en vardır, «siz öğ
retim  m em urundan k u rta rıp  eğitim ci öğretm en istiyor
sunuz ki, bunda haklısınız. Ayrıca yöneticilik b ir de ye
tenek sorunudur. Bu konuda san ırım  ki b ir top lan tıda 
görüşm üştük bunu.

Sayın Beyza Bilgin, sizden rica  edeceğim.

KONUŞMACI (DOÇ. DR. BEYZA BİLGİN) — E fen
dim, bu tü rlü  itiraz la rı ilk defa işitm iyorum , pekçok de- 
l'a işittim . Biz, d in im izin  eğ itim in i o kadar ihm al e tm i
şiz ki, kendi dinim ize saygım ızı kaybetm işiz, nasıl baş
ka dinlere saygı duyabiliriz? K endi babasına anasına 
saygı duym ayan kişi, nasıl başka büyüklere saygı duya
bilir. Biz, kendi d inim iz hakk ında saygılı kelim eler ku l
lanm adan  konuşuyoruz. B ilm iyorum , sayın  büyüğüm üz 
neyi kastettiler, insancıl eğitim  için önce lâik olmak la 
zım derken? Acaba, oku llara  d in  dersi hiç mi konm asın 
demek istiyorlar, yoksa bu eğitim deki aksaklık lardan mı 
söz ediyorlar? Hiç konm asın  demek istiyorlarsa, bu b i
raz gecikti, a rtık  kondu, bu b ir vakıadır, vakıanın da 
herhalde bilimsel yönden işlenm esi en akli olandır. G e
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riye dönüş her zam an m üm kündür diye düşünüyorlarsa, 
tabii bu iş için çalışabilirler, zaten  çalışılıyor da. Ama 
diğeri ise, ona zaten ben de katıld ım  ve söyledim, bu 
am aca henüz erişem edik dedim, çünkü çok fazla ihm al 
e ttik  dinim izin eğitim ini, Esselam üaleyküm cülerin tele
vizyonunda, İslâm  D inin in  yegâne İlâhi din olm ası m e
selesine gelince : H er d in in  m ensubu için, kendi dini en 
İlâhi dindir, en doğru d ind ir efendim . O nlar da konuş
tuk la rı zam an böyle söylüyorlar, böyle konuşuyorlar, 
yazdıkları zam an da böyle yazıyorlar. Ben on ları oku
yorum  efendim . «M üslüm anlar gerçi Hak yol üzere de
ğildirler, Hak din üzere değildirler; am a A llah’a karşı 
gönlünde sevgi olan m üm inlere bizim  her zam an hü rm e
tim iz vardır» en saygılı cüm leleri bun lard ır ve bun lar da 
üniversite  seviyesinde ilâh iyatçılard ır, bu şekilde konu
şanlar. Ama ben ta ra f ta r  değilim, bizim dinim iz böyle 
konuşm aya izin vermez. Ben katiyen  bir ilâh iyatçı ola
rak  böyle konuşulm asına ta ra f ta r  değilim. Çünkü eğer 
ben böyle konuşacak olursam , karşı konuşm ayı kendim  
davet etm iş olacağım. Halbuki İslam  dinine göre, zaten 
İlâhi d in ler kucaklanır, İslam iyet on ları tam am lam ak 
üzere gönderilm iştir. Siz bunları, çok şükür M üslüm an- 
sınız ve biliyorsunuz efendim .

Laikliğe uygun eğitim i nasıl düşündüğünüzü, vakit 
olsaydı alm ak isterdim .

Teşekkür ederim.

BAŞKAN — Sağolun efendim .

BAŞKAN — B uyurun Sayın Andaç.

DOÇENT M UZAFFER ANDAÇ — Ben M aden T et
kik A ram a Enstitüsünde Bilimsel K urul Başkanıyım  ve 
aynı zam anda eğitim ci değilim; ben tabii bilim lerle uğ
raşıyorum  ve bugün m em leketim izin en aktüel meselesi
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olan  enerji uzm anıyım . Türkiye’deki bugün 4.700 ton  
uranyum  rezervinin büyük b ir kısm ı ta ra fım d an  b u lu n 
m uştur veyahut da benim  servisim de çalışan jeolog a r 
kadaşlar ta ra fın d an  bu lunm uştur. Bugün b u rada  bu 
otelde kalan b ir OECD üyesi b ir Alm an jeolog ve Japon  
jeologla Türkiye’n in  enerjisi konusunda b ir rap o r h a 
zırlıyoruz ve bu iki aydan beri devam ediyor ve bugün 
bitm iştir. Bu arkadaşım ız yarın  m em leketine hareket 
edecektir. Şahsen kendim  A lm anya’da uzun zam anlar 
kaldım, doktoram ı ve doçentliğim i orada verdim , 16 se
nelik  bir Avrupa tecrübem  var, ayrıca b ir sene Belçika’
da ve üç ay da Japonya’da kaldım . M esleğimin yan ında 
A lm an talebelerin i eğittim . A lm anya’da Fevaltung Hols- 
şule denilen idari yüksek okulda Türkçe dersleri ver
dim. B unun yan ında yine H arp O kullarında Türkçe 
dersleri verdim  ve A lm an k ü ltü rü n ü  iyi bildiğim i iddia 
edebilirim .

Size hem en şunu iddia edebilirim  ki, Türkiye ve 
bü tün  dünyada b ir b u h ran  vardır, bu bir psikolojik buh
rand ır, bu b ir inanç noksanlığıdır. D ünyada in san la r 
inançsız olduğu için b u h ran a  gitm işlerdir.

Efendim , Sayın Doçent Beyza Bilgi H anım efendin in  
fik irlerine tam am en katılıyorum . Ancak, diğer konuş
m acıların  da fik irlerine tam am iyle katılıyorum . T ürk i
ye’de ve dünyada d in  eğitim i önem lidir, çünkü insanın  
korku denilen, dünyada yaşadığı m üddetçe m ağlup ol
duğu psikolojik bir durum u vardır, bu korku ancak  in 
san lara  verilecek olan  bir din eğitim iyle giderilebilir. Y i
ne insan ın  içerisinde iki büyük um de vard ır ki bu um 
deler insan ları hayvan lardan  ay ırır  : Birisi, sevmek ve 
sevilmek, diğeri ise, in san la ra  saygıdır. Sevmek, ancak 
ilahi b ir şekilde kazand ırılır insana, Allah sevgisi, tab i
a t sevgisi, anne baba sevgisi ve b ü tün  sevgiler b ird ir, bu
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Allah sevgisi kazand ırıld ık tan  sonra, in san la r annesini 
babasını ve diğer bü tün  m illetleri sever. K orku ise bir 
kanundur insan ın  içinde, Allah korkusu. Bu korku, in 
sanı kötülük yapm aktan alıkoyar ki, bu dinim izin  esa
sında m evcuttur ve ben bunu tab i şimdi burada  fazla 
açıklam ak m evkiinde değilim. Şunu belirtm ek isterim  ki, 
gerek A lm anya’da, gerek Japonya’da yapm ış olduğum  
din  felsefesi, m ukayeseli din felsefesinden şunu elde 
e ttim , ki dünyadaki b ü tün  bu b u h ran la rın  neticesi ve 
bu b u h ran la rın  giderilm esinde en önde -gelecek şey, in 
san la ra  hakikaten  gerici değil, tam  bilim sel b ir din a n 
layışın ın  verilmesiyle giderilecektir ve gençlerim iz de 
ancak bu yolla kurtu labilecektir. O nun için  eğitim im ize 
tem el olarak d in  eğitim i esası gelmeli, bunun  yanında 
felsefe, güzel sa n a tla r  ve müzik, bun ları tam am layıcı b i
rer um de olm alıdır. Çünkü Avrupa’da din, R önesanstan  
beri zayıfladığı için bunun  yanındaki güzel sanatlar, 
müzik, bun ların  yanm a geçen yan b ir din o larak  kabul 
edilm ekte ve d in in  yaptığı görevleri bu yan olan  ge
rek müzik, gerek felsefe, gerek güzel sanatlar, bunun  ye
r in i alm aktadır. F aka t ben gene şurada iddia ediyorum  
ki, Türkiye’de bilimsel, akılcılık ve hak ikaten  Yüce İslam 
D in in in  em rettiğ i ilerici bir d in  eğitim i, insanlarım ız 
için  m evcut olm adığı m üddetçe T ürkye’m iz bu b u h ran 
dan  kurtu lam ayacak tır, ü m it edelim  ki arkadaşlarım ız 
beni anlam ış olsunlar.

H ürm etlerim le. (Alkışlar)

BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz Sayın M uzaffer A n
daç.

Güzel san a tla r  ve d in  eğitim iyle, insancıl davranış
la r  sağ land ırılab ilir demek istediniz, sağlanabilir; teşek
kür ederim .
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DOÇ. DR. MUHARREM KEPÇEOĞLU — Eğitim de 
insancıl davranışların  kazandırılm ası konusunda, halen  
geçerli olan T ürk  Milli E ğitim in in  am açların ı ve bu 
am açların  esasını o luştu ran  ilkeleri incelediğim iz za
m an, gerçekten insancıl davranışların  yer ald ığını gör
me olanağı var. Ben bunu b ir am açla bir ölçüde incele
dim. Bazı tem el kelimeler, kavram lar var ki, gerçekten 
bun lar Türk yu rttaşında  kazandırılacak insancıl dav
ran ış la rın  büyük b ir çoğunluğuna işaret etm ektedir. Ama 
her nedense bun ların  yeteri kadar gerçekleşm ediğini gö
rüyoruz ve bunun  iç in  bu ta rtışm ala ra  giriyoruz.

Benim  kişisel kanım  odur ki tem el eğitim de ya da 
genel olarak eğitim de insancıl davranışların  kazand ırıl
m asıyla ilgili tem el sorun, okul içindeki k işiler arası 
ilişkilerde yatm aktadır. Dolayısiyle kişiler a rası ilişk i
lerde insancıl u n su rla r  esas alındığı takdirde, sanıyorum , 
eğitim in ü rünü  o lan  kişilerce bu insancıl dav ran ışla r ka
zanılacaktır. O bakım dan, k işiler arası ilişkileri kesin lik
le insancıl biçim de düzenlem ek gereklidr. Tabii bu dü
zenlem enin tü rlü  boyutları vardır, öğretm en yetiştirm e
den, yönetici yetiştirm eden uzm an yetiştirm eye kadar 
tü rlü  boyutları vardır; am a kişiler arası ilişkiler in san 
cıl o larak düzenlendiği takd irde ben insancıl davran ışla
r ın  eğitim in ü rününde rah a tlık la  görülebileceği kan ısın 
dayım.

Teşekkür ederim .

BAŞKAN — Teşekkür ederiz.

Sayın Doç. Dr. M uharrem  Kepçeoğlu’nun  görüşle
riyle Sayın Prof. K uçurad i’n in  görüşleri b irb irin in  tıp 
kısıdır. ikisi de aynı ocaktan  oldukları için herhalde. 
Ama aynı ocaktan oldukları için  değil, akıl için  yol bir
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olduğu içindir. Başka b irb irlerinden  uzak yerlerden de 
o labilirlerdi; fakat akü  için yol bir.

Buyurun.

EM EKLİ ÖĞRETMEN SATI ERİŞEN — Efendim , 
zam anın ıza saygıdan ötürü  uzun b ir teşekkür sözü söy
lemek istem iyorum . Ama tam  zam anında seçilmiş bir 
konu burada  konuşulduğu için düzenleyicilere gene de 
çok m utlu  olduğum u söylemek istiyorum .

Sayın Prof. K uçuradi’den anladığım  kadarıy la ayrı 
b ir insancıllık  dersi konması öneriliyor, ilkokul b irinci 
s ın ıftan  lise son sın ıfa değin. Ben acaba yanlış mı a n la 
dım  dedim; faak t baktım  ki, birkaç kez «m üfredat» söz
cüğü yinelenerek söylendi. Bu durum da acaba h a fta n ın  
belli günlerinde, belli saatlerinde, belli sayıda b ir in san 
cıllık dersi m i uygulanacak, birinci sın ıfta  şu şu konular 
okunacak, ikinci s ın ıfta  şu şu konular okunacak, 7 -8 . 
s ın ıfla rda  şu şu konular okunacak m ı denecek? Ben bu 
nu  anlayam adım , kavrayam adım . Eğer bu böyle ise h e r
halde yanlış bir uygulam a olur. N itekim , ben ah lak  der
sine de karşıyım , ah lak  dersi olmaz; ahlak, yaşanarak, 
ah lak lı b ir o rtam da yaşanarak edinilir, öğrenilm ez, edi
n ilir. Ahlaklı davran ışlar karşısında insan  ah lak lı olur. 
O nun için de insancıl davranışlar karşısında insancıl 
o lu r insan. Bu nedenle, bu insancıllığı geliştirm e bakı
m ın d an  güzel san a tla ra  yer verilm esini çok olum lu k a r
şılıyorum . Güzel sanatlar, gerçekten in san ları insancıl 
yapar. Çünkü sanat, başkasına yaşam ayı öğretir. İnsan  
sanat yoluyla başkasını yaşar ve başkasını yaşayan insan  
da başkasını çekip vuram az, öldüremez.

Ben, insancıllığı öğretilecek b ir konu o larak  düşü
nem iyorum . B ir konu daha var, Sayın K uçuradi sanıyo
rum , m üfredat program larım ızda insancıllığı öğretecek,
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o yönde çocuklarım ızı yönlendirecek konular bu lunm a
dığını söyler, yanlış anlam adım sa. Oysa ki, 1968 ilkokul 
yetişeğinin ilkeleri arasında, b irb irin i sevmek, b irb irin i 
saymak, çeşitli ve ters  düşüncede bile olsa başkaların ın  
düşüncesine saygı gösterm ek diye m addeler vardır. B u
n u n  yanında 1949’da kabul edilip bugün de yü rü rlük te  
bu lunan  ortaokul yetişeğinin özellikle sözlü kompozisyon 
bölüm ünde, çocukları, başkaların ın  düşüncelerine, baş
ka la rın ın  davran ışlarına  saygılı olm aya yöneltecek bazı 
işaretler, bazı yönerm eler vardır.

öğ retm en lik  ve insancıllığa gelince : İnsancıl ol
m ayan insan, aslında doktor da olmaz, yargıç da olmaz. 
Ama öğretm en hiç olmaz, ö ğ re tm en  herşeyden önce bir 
a rtis ttir , eğer deyiş doğru ise b ir a rtis ttir , insancıl duy
gularla  donatılm am ış o lan  b ir  öğretm en, öğretm en ola
maz. Süm üklü çocuğun süm üğünü hiç tiksinm eden sil
m eyen adam , silem eyen insan  öğretm en olamaz. Kel ço
cuğu, uyuz çocuğu sevmeyen insan, sevemeyen insan, ya 
da babası anası şu ya da bu o lan  çocuğu sevmeyen, se
vemeyen insan, hiç birşey olam az am a öğretm en h iç o la
maz. O nun için öğretm enlerde arayacağım ız ilk koşul in 
sancıl olm asıdır, insancıl olm alarıd ır, bu da nasıl ölçü
lü r bilem iyorum ; am a eskiden, b ir zam anlar öğretm en 
a lın ırken  b ir konuşm a, en  azından  b ir küçük konuşm a 
söz konusu idi; o da şim di b irtak ım  politik  nedenlerle 
kaldırıldı, kaldırıldığı iyi oldu, çok kötü uygulanıyordu, 
başka. Y ine b ir zam an lar —şim di de uygulanıyor m u 
bilm em — Kızılay H em şire O kulu’na  öğrenci değil, öğ
renci adayları a lın ırd ı. Altı ay denendikten sonra, bü tün  
davranışlarıy la «Bu hem şire o labilir m i, olam az mı?» 
diye ölçülüp biçild ik ten  sonra  asıl öğrenci olarak okula 
kabul edilirdi. Edilm eyenler de olurdu. Aslında öğret
m enlik öğrencileri de böyle b ir  sınam adan geçirilm eli
dir. A rtık  sayıca öğretm en gereksinim im iz kalm am ıştır;
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niteliğe yönelmeliyiz. Dört yıl, beş yıl, on yıl okutm ak 
önem li değil; öğretm enlik yüreği, öğretm enlik duygusu 
önem lidir. K afa  eksikliği g iderilir; gönül eksikliği gide
rilmez.

Sayın Doç. Dr. Beyza B ilgin’e de teşekkür etm ek is
terim . -Çünkü, kendileri gerçekten çok çağdaş b ir d in  a n 
layışını buraya getirdiler. Anladığım  kadarıy la  bilimsel 
verilere dayalı ve araştırm aya yönelik bir d in  anlayışı, 
İslam lık ve laikliğe gelince, bana kalırsa, —ben ki din 
derslerin in  örgün öğretim de yer a lm am asından  yana
yım— buna karşın , aslında en laik  d in  İslam lık tır derim ; 
am a gerçek İslam lıktır; uygulanm akta olan İslam lık de
ğil.

B ir konu daha, Sayın inci S an’ın  çok güzel konuş
m asından  şu sonuca vardık : B iliyorsunuz b ir zam anlar 
okullarım ızda eğitsel kollar vardı. Ne yazık ki bun lar 
büsbü tün  kalktı. Bilemiyorum uygulam a ne yoldadır, 
am a en azından bugün bu eğitsel kollar çalışm am akta
dır. Oysaki, b irlik te  b ir şarkı söylemeyen, b irlik te  b ir 
resim  yapm ayan, b irlikte bir m üsam erede, b ir oyunda 
çıkıp b ir piyeste, bir tiyatroda oynam ayan, b irlik te  b ir 
sanat üretm eyen insanlar, b irb irlerin i sevemezler; bu 
eğitsel kollar, sanat eğitim i yönünde çocuklarım ızı ne 
güzel eğitiyordu. Televizyonda ilginç p rogram lar oluyor, 
kim i zam an. Geçenlerde b ir ünlü  a rtis tle  yapılan  görüş
m ede o a rtis in  çocukluğunda, gençliğinde nasıl iyi bir 
resim  k ü ltü rü  aldığı, nasıl iyi b ir tiya tro  k ü ltü rü  aldığı 
çok güzel o rtaya  çıktı. Dün televizyonda görünen  iki 
profesör, ad la rın ı şimdi söylemeyeceğim, benim  gözümü 
yaşarttı; çünkü bun ların  her ikisi de, yalnız şu kendi dar 
a lan larında  değil, sanat alan ında da çok başarılı in san 
lardı. Bugün de hâlâ  birtakım  sanat e tk inlik lerine k a tı
lırla r, resim  yaparlar, heykel yaparlar, tiyatroyla, sine
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m ayla uğraşırlar, ö y le  ise, insancıl insan  yetiştirm ek 
için  önce sanata, sanat eğitim ine, sanat içinde yaşam a
ya —sanat eğitim i de değil, do, re, mi, fa, sol, değil,— 
san a t içinde yaşam aya çok büyük b ir özen gösterm em iz 
gerekir; çok büyük bir çaba gösterm em iz gerekir.

Saygılar sunarım . (Alkışlar)

BAŞKAN — Teşekkür ederim.

Sayın K uçuradi, size şunu sordular : acaba b ir in 
sancıllık  dersi m i uygulansın? dediler.

KONUŞMACI (PROF. DR. İOANNA KUÇURADİ)
— insancıl eğitim  yapm aktan  ne anladığım ı söylem iş
tim  : değer koruyan ilkeler üzerinde düşündürm eyi, bir 
de bu değer koruyan  ilkelerle tek  durum  arasında  bağ 
kurm a ekzersizleri yaptırm ayı. B unlar, bir çok ders çer
çevesi içinde yapılabilir. H a tta  b ir m atem atik  dersinde 
bile öyle b ir olay olur, öyle b ir durum  çıkar ki orada da 
böyle b ir eğitm e —eğitilm e söz konusudur. Ama sırf bu
n a  yönelik, s ırf bu düşündürm enin  ve bu ekzersizlerin 
yapılacağı bir dersin  o lm asında y a ra r görüyorum . Böy
le b ir ders için  en önem li malzeme, yaşanan durum ların  
dışında sanat eserleridir, arkadaşım ızın  dediği gibi. Y a
n i bu sanat eserleri, özellikle edebiyat eserleri, buna en 
elverişli malzemeyi sağlıyor, en elverişli örnekleri sağlı
yorlar. Bu işin  nasıl yapılacağı, kadem eden kademeye 
fark  gösterir, tabii. B ir Küçük P rens’i okutursak çocuk
larım ıza küçük b ir sın ıfta , Küçük P rens’ten  ne a n la r b i
rinci veya ikinci sın ıftak i çocuk? Ama orada kendi h a 
yatıy la ilgili bazı n ok ta la ra  d ikkatin i çekmek, onunla 
bağ lan tı ku rdu rarak  birşeyleri görm esini sağlam ak m üm 
kün; sevgiden, dostluk tan  söz etm eden, bu sözcükleri kul
lanm adan, sevgiyi gösterm ek m üm kün. D aha sonra bü
yüdükçe, bu gibi değerler ve ilkelerin  gerekliliği üzerinde
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düşündürm ek m üm kün. Bu, herhang i bir dersin  içinde, 
Türkçe, Edebiyat dersleri içinde yapılabilir; am a sırf bu
na ayrılacak bir derste yapılm asında ben y a ra r görüyo
rum .

Teşekkür ederim .

BAŞKAN — Teşekkür ederim , Prof. K uçuradi.

BAŞKAN — Efendim , Sayın Satı E rişen sorm uştu; 
acaba b ir ders m i düşünülüyor; görüyor ki, ah lak  dersi 
gibi b ir ders düşünüyor değil, derslerde ona yer verilm e
sini öneriyorlar Sayın Prof. K uçuradi. Ayrıca Sayın Sa- 
tı E rişen’in buyurdukları gibi, ah lak  da insancıl davra
nış da ancak yaşanarak  ve onun  yaşanıldığı b ir o rtam da 
geliştirilebilin ir, kazandırılab ilin ir.

Sayın Doç. Dr. N erim an Sam urçay, buyurunuz.

DOÇ. DR. NERİMAN SAMURÇAY — T artışm a ko
nusu, insancıl davran ışları çocuklara nasıl kazandırab i
liriz, konusu.

B ü tün  bu hususun  halledilebilm esi, geldi dayandı 
öğretm en form asyonuna, öğretm enlerin  yetiştirilm esine. 
Yani burada ta r tış ıla n  bu. Bu konuya ben de katılıyo
rum ; h a tta  ben parm ağım ı kald ırırken , bunun  b ir ça
resi var an lam ında kaldırdım .

B iliyorsunuz uzun y ıllardan  beri Talim  Terbiye D ai
resi (adı değişmediyse böyle diyorum , ad ın ın  değişm e
sinden yanayım  ben de kuşkusuz) y ıllard ır a raş tırm a  ya
par, öğretm en form asyonu için  nasıl b ir program  uygu
lan ırsa  daha iyi o labilir diye. E n son elimize geçen prog
ram da 21 krediye çıkarıldı dersler, ö ğ re tm en  ye tiş tiril
mesi konusu, derslerin  21 krediye çıkarılm asıyla ha lle
dilebileceği izlenim ini taşıyor, ben buna katılm ıyorum , 
iyi b ir öğretm en form asyonu için ayrıca (herhang i b ir

277



konuyu, ayrıca lisans düzeyinde b itird ik ten  sonra) bir 
yıl, bu 21 veya 42 krediden oluşan dersleri alm ak; fakat 
onun  yanında m uhakkak öğretm en olacak kimseyi psi- 
koterapiye tab i tu tm ak  gerekir. P sikanalitik  terap i ol
m ayabilir, im kân olm adığı için  söylüyorum ; fak a t ti 
grubu biçim inde mi, psikodram a biçim inde mi, ne b i
çim de olursa olsun, psikoterapi öğretm en form asyonu 
için  şa rttır . İşte  o zam an K uçurad i’n in  sözünü ettiğ i psi
kopat rehber öğretm enine rastlanam ayacak tır. Y ani bu 
hususun m uhakkak halledilm esi gerekir diyorum .

B ir de söylemek istediğim  husus, son zam anlarda, 
1988’deki olaylardan sonra özellikle, batıda uzun uzun 
çalışm alar, a ra ş tırm a lar yapıldı. Bizde de yank ılanan  
öğrenci hareketleri, gençlik h areke tle rin in  gerçek n e 
denleri üzerinde bilim sel çalışm alar yapıldı. Bu çalışm a
la rd an  b iri beni çok etkilem işti, onu an la tm ak  istiyo
rum  :

1968’deki o lay lardan  giderek G erard  M endel’in  yap
tığ ı b ir araştırm a; bu a ra ş tırm an ın  sonucunda a raştırıc ı 
bize yeni bir b ilim in kuru lduğunu  da m üjdeliyor : sosyo- 
psikanalize tab i tu tu lm ası gereğini vurguluyor. Bu ge
reği, özellikle içinde bulunduğum uz sanayi top lum unun  
gençleri için de vazgeçilmez buluyor. Çünkü, okullarda, 
burada tartışm asın ı yaptığım ız m üfredat program ın ın  
içeriğinde, sadece ve sadece m atem atik , fizik, kim ya ve
saire gibi p rogram lara  yer verm ek ve sanat eğitim ine gi
derek program larda daha  az yer verm ek gibi bir eğilim  
var. Oysa, b ü tün  konuşm acıların  belirttiğ i ve benim  de 
katıld ığ ım  gibi, in san ın  yara tıc ı olabilm esi için  insan ın  
insancıl olabilm esi için  kendi narsissik  dünyasından  çı
kıp b ir başkasını tanıyabilm esi, keşfedebilmesi gerek. 
B ir başka insanı keşfedebilm ek de insan ın  kendisini keş* 
fetm esinden geçebilir, in san  kendisini tanım ıyorsa, ken-
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dı bedensel şem asını tan ım ıyor ve farketm iyorsa, b ir 
başka insana ulaşm asına im kân yok. Ve m evcut m ü fre 
dat program ı ile hiç b ir öğrencinin  kendi kendisini ta n ı
dığına kani değilim  ben. Bu kadar kendisini bile tan ım a 
yan b ir o rtam  içerisinde yetişen b ir kim senin insancıl 
davranm ası olanaksız. Bu nedenle sanat eğitim i, iyi uy
gulanm ış bir sanat eğitim i, am a hiç b ir zam an, «bak şu
raya şunu koyuyorum , bunun  tıpa  tıp  eşini yap», yahu t 
«kuş böyle yapılm az, kuyruğunu böyle boyayamazsın» 
tarz ında  bir sanat eğitim i değil, in san ın  kendisini ger
çekleştirm esine hizm et edebilecek, uzm an kişilerce uy
gu lanan  bir sanat eğitim i, öğrencinin  m addeye hakim  
olması, kendini tanıyabilm esi, kendi gücünü tan ıyab il
mesi o lanak ların ı verecektir. Çünkü bugünkü toplum un 
genci, G erard  M endel’in  de belirttiğ i gibi, kendisini ta 
nım ıyor. M üfredat program ı ki haya tı tan ım ıyor ve gi
derek uzatm alı b ir öğretim  anlayışı içerisinde de çocuk 
24, 25, 26 yaşm a geliyor, lisans düzeyi de yetm iyor, çünkü 
toplum un gereğince, m aster, doktora program ı derken 
hiç de özgür olm ayan b ir m ali o rtam  içerisinde, gerçek
ten  uzak ve «Şu dünya içerisinde benim  yerim  nedir» so
ru suna  olumsuz cevaplar alabilecek b ir yaşantı içerisin
de oluyor. Böyle b ir kim senin bu kadar yak ınm alar içe
risinde olması, kendisini sevmesi, dolayısıyla da başka 
b ir in sana  el uzatabilm esi de m üm kün değildir. Bu ba
kım dan m üfredat program larında, h a tta  ben derim  ki 
yarı yarıya, yani iki m atem atik  dersi varsa, iki sanat 
eğitim ini ilg ilendiren dersin  yer alm ası lazım. B unlar- 
sız, kesinlikle insancıl davranışları geliştirecek b ir prog
ram  yapm ak m üm kün değil. B unları ayrıca ben de vur
gulam ak istiyorum .

B ir de bu arada, enerji uzm anı olduğu kadar, felse
fe a lan ında  da uzm an olduğunu söyleyen arkadaşım ıza 
b ir hususu belirtm ek istiyorum  : in san la rla  hayvanları
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ay ırt ederken sevmeyi esas ald ılar. Sevmek terim i sade
ce in san lara  vergi değil sanıyorum . Ala karga ların  sevgi
sini h a tırla tm ak  istiyorum  bu nedenle. Çünkü ala ka r
galar., in san la r gibi b irb irlerin i hem  de yıldırım  aşkı ile 
seviyorlar. B ir yıl n işan lı ka ld ık tan  sonra evleniyor ve 
evlendikten sonra  y ıllanm ış şa rap lar kadar eski ve de 
devamlı, sürekli b ir aşkla bağlı kalıyorlar b irb irlerine. 
B unu h a tırla tm ak  istedim. (Alkışlar)

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.

Sayın Sam urçay, eğitim in en etk in  öğesi olan öğret
m en üzerinde durdular; birkaç arkadaş hep bunun  üze
rinde durdu lar önem i dolayısiyle. Ayrıca iyi uygulanm ış 
b ir sanat eğitim inin, ancak in san ın  kendisini gerçekleş
tirebileceği ve in san ın  başkasının  kendisini bulgulam a
sı, keşfetmesi, öğretim  izlencelerinin buna olanak verm e
si üzerinde durdular. Teşekkür ederiz, katk ılarda bu lun
m uş oldular.

Buyurun.

YUSUF AL (EĞİTİM  UZMANI) — Y anlışlardan  
başlayıp doğruya gitm ek gerekiyor. Y anlışlardan  başla
yınca da, en son yan lıştan  başlam ak gerekiyor. E n son 
deyince, her nedense Sayın Hocam  K uçuradi aklım a ge
liyor. Diyor ki K uçuradi Hocamız; po litikacıların  da bel
li b ir eğitim den geçmesi gerekiyor, biraz daha açarak, 
po litikacıların  belli n ite lik leri alm ış olması gerekiyor, 
insancıl davran ışların  toplum  ka tında  yaygınlaşabilm e
si için  diyor. K esinlikle katılm ıyorum . A ntidem okratik  
b ir görüş, oldukça an tidem okratik  b ir görüş. Politikacı
lara , ki politikacıdan anladığım ız, politika ile uğraşan 
dem ektir, m illetvekilinden herhang i b ir kahvedeki s ıra 
dan vatandaşa kadar. S ıradan  vatandaşa kadar politika 
ile uğraşan  insanda belli b ir kariyer aram a olayı, de
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m okrasinin özüne de sözüne de ters tir . K esinlikle te rs 
tir, insancıllığa getirip  bağlayacağım . En son yanlış bu 
idi, buradan  başlıyorduk.

Yani, toplum un içerisindeki o dilim den olan to p 
lum, kesinlikle hareketli, sürekli devingen olan toplum , 
belli b ir yönetim  olayında belirli kariyerleri kazanm ış 
in san lar ta ra fın d an  yönlendirilm elid ir görüşü, ayrıca 
bilim e de aykırı; ama, sosyal b ilim lerin  özüne de aykırı 
bu görüş, yönlendirilem ez ayrıca, top lum un başka d ina
m ikleri vardır, o d inam ikler belki o yöneticileri yön
lendirebilir. O yöneticiler kanalıy la  toplum a daha önce
den hazırlanm ış, daha önceden m odeli çizilmiş elbisenin 
kum aşı şu tezgâhta dokutturulm uş, renkleri şunlar, 
şun la r olan b ir elbise giydirm ek o lur ki, o toplum  de
m okratik  toplum  değildir.

BAŞKAN — Sayın Yusuf bey, burada konum uz bi
zim, insancıl davran ışların  nasıl kazandırılm ası konusu
dur. O nun üzerinde durm anızı rica edeceğim. Çünkü si
ze ayn ıt vermeye kalkan lar da olabilir.

CİHAT AKÇAKAYALIOĞLU — insancıl davranış
la r  dem okratik tir.

YUSUF AL — Getireceğim  hocam, tek rar o konuya 
getiriyorum .

Yine K uçuradi hocam ızın söylediği, değerler siste
m in in  genç insana kavratılm ası, ilkeler düzeyinde olsun 
kavratılm ası olayı var. Y ine burada  ben değerler sistem i
ni soyut o larak algıladım  hocam dan. Y ani değer deni
len olay, örneğin büyüklere saygı, küçüklere sevgi olayı, 
basit anlam ıyla, ya da daha başka değerler getirebiliriz 
gündem e, soyut o larak  hiç kimseye öğretilemez. Okul, 
top lum un dışında, yaşanan  toplum un dışında fildişi ku
lesinden oluşm uş b ir yer değildir. Okul, toplum  ile sü
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rekli olarak etkileşen, etkileyen, etk ilenen bir kurum dur. 
Okulu şimdi biz, yaşanan  o koca organizm ayı canlı o r
ganizm ayı ve o o rganizm anın  yapısını özelliklerini, n i
te lik lerin i bir ta ra fa  bırakacağız, yine kafam izdan  h a 
rika  bir model çizeceğiz, o m odeli okulda uygulayacağız... 
Olmaz. Toplum un devingenliği ile çelişir o kurum . O ku
rum , yaşanm ayan b ir kurum  olur. Y ani okul, top lum un 
kesinlikle dışına düşm üştür, top lum dan  etkilenm eyen ve 
toplum u da etkilem eyen b ir kurum  haline  gelir ki, ölü 
kurum lar dediğimiz kurum lar, b ilim in  konusu değildir 
şu anda. O halde değerler sistem ini insancıl (hüm anist) 
davranışlardaki değerler sistem ini geliştirirken, o değer
lerin  toplum  içerisinde yer bulabilm esi, adım  a tab ilm e
si o lanakların ı sağlayan değişiklikler de gereklidir. Eği
tim  p lan ında buna yaygın eğitim i sokabiliriz, başka eği
timi sokabiliriz; am a aldığım ız eğitim  son derece h ü m a
nist ilkeler doğru ltusundan  m ükem m el olsa bile, sokağa 
çıktığım ızda eğer bu bizim aleyhim ize işleyen bir durum  
geliştiriyorsa, örneğin, sokağa çıktığım ızda, ya da bakka
la gittiğim izde, ya da kasaba gittiğim izde, başka yerlere 
gittiğim izde, aldığım ız o hüm an ist ilkelerin  yüzde yüz 
karşıtın ı görüyorsak, çocukta b ir kere okula karşı güven
sizlik yara tırız  başta. Yani, okulda bize, kesinlikle d ışarı
da, dış yaşam da geçerli olm ayan ilkeler öğretiliyor diye, 
b ir kuşkuya da kap ılırlar. O halde  insancıl (hüm anist) 
eğitim in, davran ışların  geliştirilm esi, top lum un b ir bü tün  
halinde geliştirilm esiyle m üm kündür. B ir tek  kurum u alır 
da orada geliştirirseniz, diğer k u ru m ların  tüm ünü  bir 
ta ra fa  b ırakırsanız, o geliştirdiğiniz ilkeler, değerler, 
5 -1 0  günlüktür, geçicidir; öbür değerler onu a lır  götürür, 
siler süpürür. Bu kadar kesin b ir o laydır bu. O halde top
lum bir bü tün  olduğuna göre, toplum sal yaşam  da bü tün  
olduğuna göre, o bü tü n ü n  içerisinde yine sürekli b irb ir
lerin i etkileyen, sürekli etkileşim  içerisinde olan kurum -
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la rın  bü tününü  belli b ir doğrultuda geliştirebilirsek, in 
sancıl davranışlar, insancıl an lay ışlar gelişebilir.

Değerli hocam  inci San’ın, ki, gerçekten hocam dır 
fakülteden, san a t konusundaki getirdiği çok değerli gö
rüşleri de ancak bu çerçevede geçerli kabul ediyorum . 
Y ani o tu rup  da b ir tab lonun  karşısında estetik  zevk a l
m ak olayı vard ır am a o zevk alm a durum una gelmeden 
önce o birey nerelerden  geçti kim bilir. Eğer o ralardan  
geçmediyse, şöyle bakar geçer gider; geçer gider.

Geçmemesi dileğiyle. (Alkışlar)

BAŞKAN — Teşekkür ederim .

P aneli kapatıyorum .

GENEL DEĞERLENDİRME

B İR  DİNLEYİCİ — Efendim , «Temel Eğitim de İn 
sancıl D avranışlar Nasıl K azandırılm alıdır?» B unun k a r
şılığını veriyorum , sonra da panelde değerlendirm e fik 
rim i söyleyeceğim.

Sanatla , tiya tro , ile, m üzikle sporla eğitim , bu soru
n u n  tam  cevabıdır. Eğer tem el eğitim deki çocukları, sa
natla , tiya tro  ile, m üzikle sporla eğitim e alırsak, d in ’i 
katm ıyorum ; am a ben eski harflerle  diplom am  olduğu 
için  ezan da okudum , nam az da kıldırdım , biliyorum . D i
n i katm ıyorum  diye, onun  eğitim ini inkâr etm iyorum ; 
faka t d in i de değerlendirecek olan  ilk önce söylediğim 
bun lard ır. Sanatla  eğitim , tiya tro  ile müzikle, sporla eği
tim , tem el eğitim deki çocukların  insancıl davran ışların ı 
kazandırm ada birinci derecede etkendir. Benim  özet fik 
rim  bu.

İkincisi, tem el eğitim  için b ir top lan tı yapıldı. Dün 
biraz dokunuldu; fak a t tem el eğ itim in  tem eli, okul ön 
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cesi 4 - 5 - 6  yaşındaki çocukların  eğitim idir, buna hiç yer 
verilm iyor. D urm adan ün iversiten in  kapısına yığılan 
400 bin gencin n için  yığıldığı hiç gözetilmeden, eğer o n 
la rın  4 - 5 - 6  yaşlarında eğitim i yapılıp da ilköğretim e, 
yani tem el öğretim e alınsalard ı, bugün bu felâket bu 
m em leketin basm a yığılmazdı. O nun için değerlen
dirm ede fikrim i söylüyorum ; tem el eğitim in bu 
top lan tısı noksan bırakılm ış. Okul öncesi eğitim ini hiç 
olmazsa yarı yarıya ele alm ak lazımdı. Milli Eğitim  Ba
kanlığ ında şim di daha okul öncesi eğitim  için komisyon 
bile kurulm adı. O nun için bugün 45 değil 105 m ilyon da 
olsak, okul öncesi eğitim  ele alınm adıkça, hiç kim se ne 
sanattan , ne edebiyattan, ne ilim den, uzaydan bahsetm e
sin. ille  çocuğu eğitelim , 9 yıllık b ir köyde, kerpiç dam da 
eğitim iyle ilgili olduğum  için içim  yana yana söylüyo- 
yorum , sanılm asın  ki başka tü rlü  b ir şey düşünüyorum ; 
bir köyde toprak  dam da, böyle yağm urların  aktığı yer
lerde, iki bayan öğretm enin  elinde, 1971 y ılından  beri 
bunu uyguluyoruz; ilkokula g ittiğ i zam an şaşıyorlar, ilk
okuldaki öğretm enler şaşıyorlar, nasıl yetişti bu çocuk
lar diye. Aynı köyde ortaokul var, on lar da aldığı zam an, 
yetişm iş öğrenci diyor. Ben bu örnekten  güç a la rak  söy
lüyorum  ki, genişleterek, okul öncesi eğitim , 4 - 5 - 6  ya
şındaki çocuklar eğitim e alınm adan, tem el eğitim in ba
şarısından, teşk ila tlanm asından , öğretm en yetiştirm esin 

d e n  söz etmek, en azından % 50 ha ta lı, zararlıd ır.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)

BAŞKAN (RAUF İNAN) — Teşekkür ederim .

Bu açık o tu rum a ka tılan  arkadaşlara  ve konuşm a
larıy la  katkıda bu lunan lara  gönülden teşekkür ederim.

özellikle insancıl davran ışlar sadece tem el eğitim in 
değil, genel eğitim in, b ü tün  eğitim lerin , insan eğitim inin
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gereğidir, gereği olduğu burada  da ortaya çıktı, in san  
hak la rın a  bağlı olmak, Sayın K uçurad i’n in  buyurduğu 
gibi, in san  olm a hakkını tan ım ak  ve başka değer koru
yan ilkeler konusunda düşünen  durum a gelmek; Sayın 
Beyza B ilgin’in  önce büyüklerde de bunu sağlam ak, de
m in  Sayın Yusüf Al da aşağı yukarı onun  üzerinde d u r
dular, o olm adan olmaz; dileyelim  ki kısa b ir süre son
ra  o da gerçekleşmiş olsun.

Çağdaş sanat eğitim ini Sayın Dr. inci San açıkladı
la r  ve, insan  eğitim inde san a tın  etkisini vurguladılar. 
S anat eğitim i, bireyin duygusunu eğiterek insancıl eği
tim e vardırıyor, dediler. Sadece duygusunu eğitm ek de
ğil, daha  geniş anlam da açık lam alar yaptılar.

Sayın Edip Günay, özellikle R uhbilim  akım ları ve gi
rişim leri üzerinde durdular. Y alnız b ir şey arz edeyim, 
B ühler R uhiyat Enstitüsü , Psikanalizin  aleyhinde değil
d ir, onu  bildiğim  için söylüyorum ; Bühler, h a tta  Psika
nalizi kabul eder, ayrıca indiv idualpsychelogie=B ölün
mezlik R uhbilim i ile Psikanalizin  kaynaşm ası olan (Tie- 
fenpsyehologie) D erinlik R uhbilim in i ele alır.

B aşkalarıyla yakınlık  k u ra b ilm e : B aşkalarıyla ya
k ın lık  kurabilm enin  tek, en iyi yolu m üziktir. Müzikle 
ne zam an biz b irlik te  yüzlerce, binlerce T ürk  bir araya 
geldiğim iz zam an on tane  şarkıyı b irlik te  söyleyebilirsek, 
işte  bu  yakınlığı kurm uş olabiliriz.

İstanbu l'da  bir vapurda, bizim çocuklarım ızın, b ir sı
n ıfın , tek sesli şarkı söyleyem ediklerini görm üştüm ; onun 
acısı içinde iken Alm anya, Avusturya ve İsviçre’den 20 - 30 
gencin  bir ağızdan üç sesli, dört sesli şarkı söylediklerini 
yaşadım , orada, işte, en yakın in san la r arasında yakınlık 
kurabilm e budur. Ne zam an başkalarıyla yakınlık  k u ra 
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bilmede buna varabilirsek, o zam an diyebilirz ki, insancıl 
eğitim e adım ım ızı atm ışızdır.

Sayın katkıda bu lunan  arkadaşlarım ızın , K onuşm a
cıların  görüşlerine geniş ölçüde katk ıları oldu; on lara  da 
teşekkür ederim. Ve bu değerlendirm eyi sayın Prof, öz- 
oğlu’ndan  rica edelim. Buyurunuz.

IV. EĞİTİM TOPLANTISININ GENEL
DEĞERLENDİRMESİ

PROF. DR. SÜLEYMAN ÇETİN ÖZOĞLU (TED Bi
lim  K urulu Başkanı) — Çok teşekür ederim  Sayın Baş
kan. Böyle ta tlı  b ir panel ta rtışm ala rın d an  sonra, önem 
li b ir konunun ele alındığı to p lan tın ın  genel değerlen
dirm esini yapm anın  çok güç olduğu açıktır.

Ben, yeni fik irler, yeni görüşler ortaya a tm ak tan  
çok, yapılanları özetlemek, Bilim  K urulum uz ad ına IV. 
Eğitim  T oplantısında vurgu lanan ları belirli ölçüde tek 
rarlam ak, teşekkürlerim izi sunm ak ve bazı tem ennilerde 
bulunm ak için söz aldım .

IV. Eğitim  Toplantım ızın  konusunu ele alışım ız ve 
konunun işleniş biçimi, genel b ir tasvip görm ekle be ra 
ber, bazı eleştiriler de aldık. E leştirilere özellikle teşek
kür etm ek isteriz. Çünkü bana şu tem el açıklam ayı yap
m a olanağını veriyor : T ürk  Eğitim  Derneği Bilim  Ku- 
ru lu ’nun  düzenlediği Eğitim  top lan tıları, b ir bilim sel 
top lan tı özelliğindedir. Tüm  eğitim  konuların ı ele alıp, 
tüm  çözümleri ta rtışm a  olanağım ız yoktur. Belirli b ir b i
lim sel yaklaşım  içerisinde b ir konuyu ele alm ak, b ir sı
n ır  çizmek, boyutları belirlem ek bu boyutlar çerçevesin
de ilgili bilim  adam larından  yararlanm ak, görüşleri, f i
k irleri ortaya koym ak ve b ir ta rtışm a  olanağı yara tm ak  
ana am açtır. K uşkusuz eğitim  gibi, yalnız b ir veya birkaç
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top lan tıda ele alınam ayacak konuları içeren bir top lum 
sal gerçeği b ir top lan tıda, bü tünüyle ele alıp incelem e 
olanağım ız hiç b ir zam an o lam am akta  ve o lam ayacaktır. 
Bu açıdan biz IV. Eğitim  Toplantım ızın  s ın ırın ı çizerken 
çektiğimiz güçlüğü, kuşkusuz dinleyicilerim iz to p lan tıla r
da bize eleştiri o larak getiriyorlar; bu eleştirileri bundan 
sonraki top lan tılarda  değerlendirm ek görevimiz olacak
tır. Ancak şunu da tekrarlayalım , top lan tılarım ızın  tem el 
özelliği bilimsel yaklaşım , bilim sel düzey ve bilim sel yön
tem in  belirlediği sın ırlılık  o lacak tır ve tüm  konuları de
ğil, belli b ir konu veya sorunu kapsayacaktır.

Toplantım ıza bu yıl devlet yöneticilerim izin gönder
m iş olduğu başarı dilekleri ve ilgileri bizi eri gerçekten 
m utlu  kıldı, bizleri yüreklendirdi ve um utlu  kıldı, bunu 
belirleyerek şükranlarım ızı sunarım .

Belirlem ek istediğim  b ir özellik ise şudur : 4. Eğitim  
Toplantım ızı yapıyoruz, ilk kez Milli Eğitim  B akanlığ ı
mız, T alim  ve Terbiye K uru lu  Başkan ve üyeleri, top lan 
tım ızın  açılışında bulunm uşlar, bize katılm ışlard ır. B un
dan da duyduğum uz m utlu luğu  belirtm ek isterim .

ü m it  ediyoruz ki, dün  ve bugünkü bildiriler, ta r t ış 
m alar, katkılar, ve panelde yapılan  konuşm alar, Milli 
Eğitim  B akanlığında başla tılacak  olan  çalışm alarda h a 
tırlanacak , görüşlerden yararlanm a olanakları düşünü
lecektir.

Toplantım ızda, açışta, sözlerim in başında b ir n ok ta
yı özellikle vurgulam ıştım ; b ilinenleri tek ra rlam an ın  ya
ra r ı  yok ama, bilim in o rtaya koyduğu bilgileri değerlen
d irm en in  yararı, gereği ve zam anı gelm iştir. Bu gerçeği 
ele a lm adan eğitim im izde yeni a tılım lara  girişemeyecek 
düzeye gelmiş bulunuyoruz. Yeni keşifler yapm aya lü 
zum yok, yapılan ları değerlendirm ek bilimsel çalışm ala
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ra  ve sonuçlarına eğilmek herhalde tem el yaklaşım  olm a 
durum undadır.

«Temel Eğitim  ve Sorunları»  konulu top lan tı bizi 
1980’lere kadar getiren  eğitim in ü rün lerin i, eğitim in oluş
m asını da tartışm ak  olanağını sağlam ıştır. M em nun ol
duğum uz noktalar, gelişm eler ve yetersizlikler vurgu lan 
dı. Bunları, 1980'lere g irerken bize ışık tu tacak  nok talar, 
uyarılar olarak değerlendirm ek istiyorum .

özellikle b ir noktayı tek ra r vurgulam ak isterim . 
1980, T ürk Eğitim  ta rih in d e  yeni bir seferberliğin, Temel 
Eğitim  Seferberliğinin başlangıç yılı olmalı, başlangıç 
p rogram ların ın  ele alındığı dönem in başlangıcı o lm alı
dır. Böylece, biz bugüne kadar birikenleri değerlendire- 
bilelim  ve tartıştığ ım ız tüm  konuları, gelecek için  yetiş
tirdiğim iz, yetiştireceğim iz bireylere hiç olm azsa so run
lar olarak değil, o lanak lar o larak hazırlam ış olabilelim .

Toplantım ız boyunca Milli Eğitim  Temel Yasası ve 
Temel Eğitim  konuları, kavram lar o larak ayrı b ir biçim 
de tartışıld ı, ele alındı. Temel Eğitim  politikam ız ay rın 
tıla rıy la  tartışıld ı. Kuşkusuz b ü tün  bu tartışm ala rda  za
m an ın  sınırlılığı tem el b ir durum  oldu. Yalnız, tüm  Eği
tim  T oplantılarım ızın  b ild irilerin i ta rtışm a la rın ı yayın
ladığım ızdan, bild iri sah ip lerin in  hazırlam ış oldukları 
m etin leri, görüşleri kam uoyuna ve ilgililere belirli b ir 
süre sonra yaym a olanağını bulabileceğim iz için  bu s ın ır
lılığı da bir ölçüde de olsa o rtadan  kaldırdığım ızı kabul 
ediyoruz.

Temel Eğitim  politikam ızın ne olması konusundaki 
görüşlerin  Milli Eğitim  B akanlığım ız tara fın d an  değer
lendirileceği um udunu tek rarlam ak  isterim . A rtık  bilime, 
bilimsel çalışm aların  sonuçlarına sırt çevirm enin yarar 
sağlam adığı o rtadad ır. H ikm eti kendinden m enkul fik ir

288



ler, herhalde bizi belirli b ir nok tadan  öteye götürm em ek- 
tedir. O nun içindir ki bu top lan tım ızda vurgu lanan  tüm  
noktalar, bilim in ışığ ında değerlendirilm e ve ele alınm a 
durum undadır. B unu herhalde  tüm  konuşm acılar, tüm  
tartışm acılar yeterince vurguladılar, bundan  duyduğum  
kıvancı belirtm ek istiyorum .

Temel Eğitim  program ın ın  işlevinin ne olm ası konu
sundaki panelimiz, ilginç b ir paneldi. B ilindiği gibi dün  
bu konudaki ta rtışm a la r konuya belirli b ir ışık tu ttu . İş
levsel olm anın  ne olduğu tartış ıld ı ve b ir yerde özetle- 
hen  nokta, tem el eğ itim in  yaşam a dönük, an a  b ir işlevi 
olduğu vurgulandı. Y aşam ın d ışında b ir eğitim  söz ko
nusu değildir. İşte bu nok tada Tem el Eğitim i yalnız ve 
yalnız okulda ele aldığım ız, biçim lendiriğim iz b ir eğitim  
olarak düşünm em e durum unda olm am ız da o rtaya çı
kıyor. ö y le  ise Temel Eğitim , yaşam a dönük b ir işlevi 
yerine getirecekse bu yalnız okulda ele a lm an  b ir eğitim  
olm anın  dışında da değerlendirilm e durum undadır.

Bugün bildirilerde, Tem el E ğ itim in  ana  özelliklerin
den birisine değinildi. Bu, panelim izin de konusu idi, in 
sani in san  yapan özellikleri, okul ve eğitim  ortam ında 
sağlayabilmek geliştirebilm ek için  gerekli h izm etler n e 
lerdir? Nasıl ele a lınm alıd ır?  B un lar Temel Eğitim in te 
mel soruları o lm aktadır. Y ani, kişin in , düşünen, yaşayan, 
yaşadığını değerlendiren b ir birey haline  gelebilmesi için 
eğitim in yapabilecekleri ve eğitim in bunu yapabilm esi 
için örgütlenm esinde, p rogram lanm asında ele alınm ası 
gereken hizm etler üzerinde duru larak , önem i vurgulandı. 
B unların  yani R ehberlik  ve Psikolojik D anışm a hizm et
lerin in  ülkemizde başladığı, ancak yeterince istenilen 
düzeye gelemediği üzerinde duruldu.

Bu top lan tım ızın  bizce en ilginç yönü, Bilim  K u ru 
lum uza da ışık tu tacak  b ir yönü, kuşkusuz tüm  bu işler
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de önem li ro lü  olan öğretm en konusu ve öğretm en ko
nusuna ilişkin belirtilen  hususlar olm uştur. Bu konudaki 
bildiri, bildiriye yapılan  ka tk ıla r ve panelde bu konuya 
yaklaşım  biçimi, bize herhalde  bundan  sonraki to p lan tı
larım ız için ayrıca b ir ön belirlem e olacaktır, ö ğ re tm en  
yetiştirm e konusunun, toplum um uzda yara ttığ ı sorunlar, 
güncel so run lar halindedir, öğ re tm en , bir zam anlar, öğ
reteceğini bilen kişi o larak  tan ım land ı, ancak öğretm en 
yetiştirm ede onu da sağlayam adık, öğ re tm en , örnek bir 
kişid ir diye tan ım ladık , ancak yetiştirm ede onu da sağ
layam adık. öğ re tm en , ak ta rand ır, dedik, ancak  ye tiş tir
m ede onu da sağlayam adık. B ir yerde çok acıdır, h içb ir 
m eslek kendi kendini öğretm enlik m esleğinde olduğu gibi 
özünden tavizler vererek değerlendirm ediği halde biz, 
m ektupla öğretm en yetiştirm eye kalktık , neyse ki te lefon 
la yetiştirm e deneyim ine girişmedik. B unlar eğitim de 
tem el unsur o lan  öğretm en ve onun  yetiştirilm esinde 
acı nok talard ır. Yalnız şu noktayı özellikle vurgulam ak 
isterim  : B ir m eslek kendi kendini h içbir zam an bu şe
kilde değerlendirm em iş m esleğin s tan d artla rın ı, yeterli
lik lerin i belirli b ir düzeyin a ltın a  düşürm em iştir, ö ğ re t
m en yetiştirm e so rununun  tüm  tartışm ala rda  ister iste
mez gündem e getirilm esi ve bunun la  ilgili önerilerde bu
lunulm ası bize ışık tu tm u ştu r ve bu konunun, D erneği
m izin çalışm alarında ayrıca ele alınm ası gereği a rtık  ka
çınılm az bir durum  olarak  belirlenm iştir.

Bugünkü paneli değerlendirm ekten kendim i alıkoy
m ak isterim . Y eterince am acına ulaşm ış b ir panel, yete
rince  canlı geçmiş b ir panel, yeterince konuların  vurgu
landığı b ir panel o larak  nitelem ekteyim , in san ı insan 
yapan, insanı insan  yapm ası gereken boyutlar, eğitim  
içinde belirli ölçülerde ele alındı. Ancak bu boyutların  
arasında  olması gereken b ir tanesin i biz gerçekleştire
medik, özür dileriz. O da, in san ın  eylem içinde, hareket
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içinde insancıl olm asını sağlayacak olan  Spor boyutu idi, 
bunu da sağlayabilm iş olsaydık, tahm in  ediyorum  ki in 
sancıl davran ışların  geliştirilm esinde Temel Eğitim deki 
boyutları belirli b ir bü tün lük  içerisinde ele alm ış olacak
tık. Bu bizim sağlayam adığım ız b ir nokta. B unun önem 
li olduğunu vurgulam akla yetinm ek istiyorum . Zira, top- 
lum larda  insancıl davran ışların  en etk in  b ir biçimde ge
liştirild iğ i ve gözlenildiği, örnek alındığı uğraşı program 
ların d an  birisi de spor ve sportif eylem lerdir. Sayın R auf 
iNAN’ın  m üzikle ilgili görüşüne ka tılırken  hem en şunu 
söyleyeyim, biz b ir grup halinde hareket, yapm asını, h a 
reketlerle  g rup ta  duyduklarım ızı veya birey o larak  duy
duklarım ızı ifade etm esini de beceremem ekteyiz ve be
cerem ediğim iz için  de benim  gibi beli bu yaşta ağrıyan
lar çoktur.

insancıl eğitim , sağ lar mıyız sağlayam az mıyız, t a r 
tışm ası yapılam ayacak kadar doğal b ir konudur. Nasıl 
sağlayalım ’ı b ir ölçüde içerikle, b ir ölçüde yöntem le ta r 
tışm ak, a rtık  bizim  top lan tım ızın  değil, T ürk  Eğitim ini 
p lan lam a durum unda, yürü tm e durum unda olan  ve Te
m el Eğitim i planlayacak olan  yetkililerin  sorunlarıd ır. 
Ü m it ederiz ki bu yetkililer, bilgilerden, bu konuda çalı
şan la rd an  y a ra rla n ırla r  ve yapacakları p lan la r gerçekçi 
ve b ilim in  ışığındaki p lan la r o lu r ve tek ra r tek ra r  değiş
tirm e ve el yordam ına göre geliştirm e zorunda kalm azlar. 
Olsa olsa b ilim in ışığında değerlendirerek gelişm elerini 
izlerler ve sonuçlarına göre de yeni tedb irler a lırlar.

Tem el E ğitim izin genel karak taristiğ i, her iki pane
lim izde ve b ild irilerim izde çizildi. A tatü rk  ilkeleri vu r
gulandı, devrim ler vurgulandı ve en önem lisi devrimle- 
r in  bü tün lüğü  vurgulandı. Temel Eğitim , yalnız b ir dev
rim i göze a larak  veya ona ağ ırlık  vererek değil, devrim- 
le rin  bü tün lüğünü , A tatü rk  ilkelerin i ve bilim sel gerçek
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leri dikkate a larak  oluşm ası, gelişmesi gereken bir eğitim  
uygulam ası olm ak zorundadır.

Toplantım ızın  genel değerlendirm esini am açlayan bu 
konuşm ada, sözlerim i şöyle tam am lam ak  is tiy o ru m : ü l 
kemizde a rtık  eğitim  konularında bilim in o rtaya  koy
duğu yeterli bilgi b irikim i vardır. Bu belki iddialı bir 
söz; ancak var olduğunu rah a tlık la  söyleyebiliyorum. 
Çünkü, som ut yay ın lar var, a ra ş tırm a lar var. Bu a ra ş
tırm a la rın  ışığında sorunlarım ıza eğilebilecek yeterli ye
tişm iş insan  gücüm üz de var. B unu, yeter sayıda ve ye
terli öğretm enim iz var an lam ında kabul etm eyin lü tfen , 
öğretm enim izi yetiştirecek, öğretm enim izi yetişti
rerek p lan lanan  Tem el Eğitim  so run larına  yöneltebile
cek b ir yetişm iş in san  gücü kapasitem iz, bilim sel ku ru 
luşlarım ız var. B unları değerlendirm e o lanak ları zorla
nırsa, sağlanırsa, a rtık  yetersizliklerinden, insangücü ye
tersizliğinden söz etm ek m üm kün değildir. U zm an itha li 
devrini geride bıraktığım ızı kabul etmeliyiz. Belki belirli 
b ir süre önce bu tü r  b ir kapasiteye sahip değildik; am a 
bugün bu kapasitem iz vardır, ve belirtilm iştir. Sayın 
in a n  da belirtiler; konu lara  a rtık  bilimsel açıdan  yak
laşabilecek kuru luşlarım ız var. B unları da göreve davet 
etm ek, b un ların  yap tık ların ı değerlendirm ekle m üm kün 
olabilecektir.

Bilimsel p lanlam ayı b ir ta ra fa  b ırakarak  günlük  so
ru n la rı çözücü b ir biçim de Tem el Eğitim  so run larına  yak
laşırsak, korkarım  ki bu konuyu bizden sonra  gelen ku
şak da bugün bizim  tartışd ığ ım ız gibi ta rtışm ak  zorunda 
kalır.

Toplantım ızın  vurguladığı Tem el Eğitim i ve so run la
rın ı, gereğince ele alam am ış, p lanlayam am ış b ir biçim de 
bizden sonraki kuşağa yöneticilerim iz, yetkililerim iz b ı

292



rakm asın lar, tedb irleri alacak işlem lere b ir an  önce gi
rişsinler. isteğim iz, um udum uz budur.

ö ğ re tm en in  yetiştirilm esi konusunun ay rın tıla rın a  
girm ek istem iyorum , ancak öğretm en ile eğitim  rol a lm a
sı gereken eğitim  uzm an ların ı beraber düşünm ek gerek
tiğ in i de bir paran tez  açarak  belirlem ek istiyorum .

Sorularıyla, ka tk ılarıy la  top lan tım ıza k a tılan la ra  ve 
tüm  konuklarım ıza, ayrıca bize bildirileriyle, paneldeki 
görüşleriyle ka tk ıla rda  bu lunan , sorunu bilimsel düzeyde 
ta r tışa ra k  bizim am acım ıza ulaşm am ıza yardım cı olan 
sayın bilim  adam larına  ve yetkililere teşekkür etm ek is
terim . Bizleri m u tlu  kıldınız.

B ilim  K uru lu  o larak  bize bu tü r  top lan tıla rı gerçek
leştirm e olanağı sağlayan T ürk  Eğitim  D erneği’n in  G e
nel Y önetim  K u ru lu n a  teşekkür borçluyuz. Eğer a lın tı 
yapm am a izin verirse, Sayın in a n  «Bu tü r  to p lan tıla rın  
Milli Eğitim  B akanlığı T alim  ve Terbiye K uru lu  ta ra 
fından  yapılm ası gerekir» görüşlerin i sık sık belirtm işler
dir. işte, T ürk  Eğitim  Derneği Genel Y önetim  K urulu, 
bize böyle to p lan tıla rı yapm a olanağı vermekle bugüne 
kadar eğitim de yap tık la rın a  çok daha  önem li sayılabile
cek b ir faaliyet katm ış o ldular ve belirli b ir yolu açmış 
oldular. O bakım dan da hem  Bilim  K uru lu  adına, hem  
de şahsım  ad ına  kendilerine teşekkürlerim i ve şük ran la 
rım ı sunm ak isterim .

Ayrıca bize bu top lan tıda  iki gün  gayet iyi b ir b içim 
de top lan tım ızı sürdürm ek için  yard ım larda bulunan, 
hizm et veren bu O telin  ilg ililerine de huzurların ızda te 
şekkür etm ek isterim .

Sabırların ız  için, ka tk ıların ız  için  tek ra r teşekkürler 
ve saygılar efendim . (Alkışlar)
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BAŞKAN — (RAUF İNAN) B ir dakika lü tfen ... 
B akanlık tan  burada kim ler var lü tfen  işeret etsinler... 
4 kişi var, keşke 4 değil de 40 olsaydı; am a yine şeytanın 
ayağı kırıldı, geçen seneler hiç yoktu.

Ayrıca, d ışında bu lunan  birisi o larak T ürk  Eğitim  
D erneği’n in  yönetim  K uru lu  ve Bilim  K uru lunun  düzen
lediği bu top lan tı Milli Eğitim  B akanlığ ına gerçekten 
büyük, çok büyük yardım da bulunm aktadır, bu hizm e
tiyle.

İlginç olan b ir yanın ı da dikkatinize sunayım : Bu 
kurul, bu Dernek, bu top lan tısında, Eğitim  Fakültesi’in- 
den , ik tisadi T icari ilim ler Akadem isinden, çeşitli f a 
kültelerden, h a tta  h a tta  Eğe ün iversitesinden  değerleri 
toplam ak görüşünü gerçekleştirm iştir. Sadece b ir O rta 
Doğu Teknik Üniversitesiyle İstanbu l Edebiyat F akü lte
si Pedagoji kürsüsünden kim senin bulunm am asına ac ın 
dım, burada isim ler geçmedi. Şimdi görülüyor ki, bu D er
nek, eğitim in b ir çeşit merceği oluyor, eğitim  hareketle
rin in . Dileriz ki, bu m ercekte, h e r mercek nasıl güneşin 
ışın ların ı bir odakta top lar ve orayı aydınlatırsa, bu 
em ekler de, eğitim  alanım ızda öyle b ir m ercek olarak 
eğitim  gereksinim lerim izi kendi gerçeklerim ize uygun 
o larak  yetkililerin  bilinçlerine u laştırsın , aydınlatsın .

G önülden kutlarız  ve h a tta  övgü ile ku tlam ak  gere
kir.

Teşekkür ederim . Toplantıy ı kapatıyorum .



EK : I

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 
IV. EĞİTİM TOPLANTISI

T E M E L  E Ğ İ T İ M  
V E

S O R U N L A R I

6 - 7 Kasım 1980 
Perşembe - Cuma

Yer : Bulvar Palas Salonu Bakanlıklar - Ankara



6 Kasım 1980 Perşembe

10.00 -10.15 -  BİRİNCİ OTURUM

B alkan

10.15 -10.45

Konuşmacı 

Konu

10.45 -11.15

11.15 -11 .30  ARA

11.30 -12 .00  -  İKİNCİ OTURUM

Başkan — Do?. Dr. Mahmut Adem
(A.Ü. E ğitim  Fakültesi)

Konuşmacı — Hüsnü Cilâ
(Millî Eğitim  Bakanlığı Danışm anı)

Konu — «Temel Eğitim  Politikam ız Ne O lm alıdır?»
(Yönîtem, Model ve S tra te ji Açısından)

12.00 -12 .30  — TARTIŞMA

12.30 -14.30 — ÖĞLE TATİLİ

14.30 -16 .00  - P A N E L  I

B alkan  — Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu
(A.Ü. Fen Fakültesi Ö ğretim  Üyesi)

Konu — «Temel Eğitim  Program ı Nasıl Daha İşlevsel D urum a
G etirilebilir ?»

Katılanlar — Prof. Dr. Hıfzı Doğan
(A:Ü. Eğitim  Fakültesi)

— Doç. Dr. Neriman Samurçay
(A.Ü. Dil ve T arih  - Coğrafya Fakültesi)

— Dr. Selami Sargut
(A.İ.T.İ.A. İşletm e Fakültesi)

— AÇILIŞ

Doç. Dr. Nurkut İnan
(T.E.D. Genöl B alkanı)

— Doç. Dr. İbrahim Ethem Başaran
(A.Ü. Eğitim  Fakültesi, Eğitim  Yönetim i ve Teftişi Bö
lüm ü)

— «Temel Eğitim  Politikam ız Ne O lm alıdır?»
(Amaçlar, İlkeler, Yönetim, Yöntem ve Model Açısın
dan)

— TARTIŞMA
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— Doç. Dr. Ural Sözen
(A.İ.T.Î.A. İşletime Fakültesi)

— Emin Özdemir
(A.Ü., S.B.F. Basın Yaym Yüksek Okulu Ö ğretim  G örevi

16.00 - 16.15 — AKA

16.15 -17.30 -  TARTIŞMA 

7 Kasım 1980 Cuma

10.00 -10.30 — ÜÇÜNCÜ OTURUM

Başkan — Prof. Dr. Süleyman Çetin Özoğlu
(E.Ü. Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı)

Konuşm acılar — Doç. Dr. Muharrem Kepçeoğlu
(H.Ü. Sosyal ve İdari Bilimler Faıkültesi Psikolojik 
D anışm a ve R ehberlik Bölümü)

— Doc. Dr. Yıldız Kuzgun
(A.Ü. Eğitim  F. Eğitim  Psikolojisi Bölümü)

Konu — «Temel Eğitim  Sistem inde R ehberlik H izm etleri Nas
sil düzenlenm elidir?»

10.30 -11 .00 -  TARTIŞMA

11.00 -11 .15 -  ARA

11.15 - 11.45 -  DÖRDÜNCÜ OTURUM

Başikan — Doç. Dr. Mahmut Tezcan
(A.Ü. Eğitiım Faikültesi)

Konuşmacı — Dr. Ferhan Oğuzkan
(A.Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim  Görevlisi)

Konu — «Temel Eğitim  İçin N itelikli Ö ğretm en Nasıl Yetişti,
rilefbilir ? »
(Ö ğretm en Y etiştirm e Program ı, Ö ğretm enin Mesleki 
Form asyonu ve Bir Model Açısından)

11.45 - 12.15 — TARTIŞMA

12.15 - 14.30 — ÖĞLE TATÜU

14.30 - 16.00 — PA N E L II
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Başkan

Konu

K atılanlar

16.00 - 16.15 

16.15 -17.30 

17.30 -

Rauf İnan
(Eğitimci)

«Temel Eğitim de İnsancıl D avranışlar Nasıl Kazandıa 
rılabilir ?»

Prof. Dr. İonna Kusuradi
«H.Ü. Sosyal ve İdari Bilimler Faikültesi Felsefe Bölü
m ü Başkanı)

Doç. Dr. Beyza Bilgin
(A.Ü. İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi K ürsüsü Başkanı) 

Dr. Edip Günay
(E.Ü. Güzel S anatlar Fak. Musiki Bölümü Öğretim  
Görevlisi)

Dr. İnci San
(A.Ü.Eğitim Fakültesi)

ARA

TARTIŞMA

GENEL DEĞERLENDİRME
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EK : II

Sayın

Derneğim izce düzenlenen ve 6 - 7 Kasım  1980 ta r ih 
lerinde Ankara, Bulvar Palas O teli Toplantı Salonunda 
yapılm ış bu lunan  «TEMEL EĞ İTİM  ve SORUNLARI» 
konulu, «T.E.D. 4. Eğitim  T o p la n tıs ın d a  sunu lan  Panel 
ve B ild irilerin  b ir k itap  haline getirilm esi çalışm aları 
sürdürülm ektedir.

Bu top lan tıda  sunm uş olduğunuz ..................................

konusundaki konuşm anızın, ses alıcı gereçten belirlene
bilen  m etn i ekte sunulm uştur.

U ygun olabilecek en kısa zam anda (en geç 20 gün 
içinde) ekte sunu lan  m etinde yapılm asını gerekli gör
düğünüz düzeltm eleri, eklem eleri ve ç ıkartm aları yapa
rak, yay ın lanm asın ı istediğiniz m etnin , Derneğim ize u laş
tırılm asın ı dilemekteyiz.

Bilginizi rica eder, ilgileriniz için  teşekkür ederim .

Saygılarım la 
T.E.D. Genel M üdürü

Şeydi DİNÇTÜRK

N o t : Ekte sunu lan  m etn in  düzeltilerek, yeniden yazılm ası h a lin 
de, ta ra fım ızdan  gönderilen m etin le b irlik te iadesi rica 
o lunur.
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