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Cehalet mültezem, kesb-i kemaldir cünhamız, bildim,
İlahi ! Cürm-ü tahsil-i ilimden tövbeler olsun.

Hoca Tahsin Efendi1

AMAÇ VE BEKLENTİ

Bir konu insanların hayatında ne kadar çok yer alırsa, 
insanlar da konu hakkında o kadar bilgi sahibi olduklarını 
düşünürler. Doğal olarak da bireysel fikirler üretip bunla-
rı paylaşmaya başlarlar. Herkes hayatının bir bölümünde, 
okulda, sınıfta bulunur. Çeşitli öğretmenlerden dersler alır. 
Hatta izleyen yıllarda bu süreçlerin benzerlerini kendi ço-
cuklarında yaşar. Bu nedenle insanların okul, öğretmen ve 
eğitim konusunda kişisel deneyimlerinden kaynaklanan 
çeşitli fikirler  beyan etmelerini, önerilerde bulunmalarını 
yadırgamamak gerekir. 

Gözlemişsinizdir, insanlar kahvelerde, altın günlerin-
de başlattıkları “Ne olacak bu memleketin hali?” temalı 
sohbet ortamlarında, trafikte hoş olmayan bir olayla kar-
şılaştıklarında, toplu taşıma araçlarında “kendilerine yer 
verilme beklentileri gerçekleşmediğinde” o an yaşadıkları 
sorunlarına çoğu kez “eğitim” aracılığı ile çözümler üret-
meye çalışırlar. Eğitim önemlidir insanımız için... 

1 Hoca Tahsin Efendi (1811-1881), Osmanlı Devleti’nde batılı anlamdaki 
ilk üniversite olarak 1870’de kurulan Darülfünun’un ilk rektörüdür ve bu 
amaçla eğitim almak için Paris'e gönderilen iki kişiden birisidir. Darül-
fünun’un kuruluşundan bir sene sonra, insanların inançlarını bozmak ve 
aklını çekmek gibi suçlamalarla görevden alındı ve bir sene sonra da ku-
rum kapatıldı. Yukarıdaki sözünün günümüz Türkçesiyle anlamı şöyledir;

Bildim ki, cehalet gerekliymiş, kabahatimiz (bilim ile) olgunluğa 
ulaşmakmış. 
Tanrım, ilim öğrenme suçundan tövbeler olsun!
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İsterseniz deneyin, bir ilkokulun önüne dikilin, elinize 
bir saat alın ve gelene geçene sorun, “Şu saatin pili bitti, pi-
lini değiştirmem konusunda bana yardım edebilecek olan 
birileri var mı?” diye. Ardından bir de şunu sorun, “İkinci 
sınıfları okutan öğretmenlerimizden birisinin bir saatlik 
acil bir işi çıktı, konu da matematikte toplama işlemi, öğ-
retmenin yerine çocuklara bir saat ders verebilecek olan 
var mı?” diye... Hangi işe kaç kişinin istekli olabileceğini 
sayarak, insanımızın eğitim konusundaki becerisine ne ka-
dar güvendiğini görün.   

Son yıllarda ana akım medyanın bilgilendirmesi sayesin-
de, uluslararası ilişkilerde artık “dış mihrakları” çok iyi ta-
nıyabilen, oynanan “büyük oyunları” görebilen ve dâhiya-
ne analizler yapabilen vatandaşlarımızın sayısı epey artmış 
olsa da, ülke sorunlarının çözümünde “eğitimin işlevinin 
nasıl olacağı” konusundaki öneriler, şimdilik “Ahhh şimdi 
bizim falanca öğretmen gibi öğretmenler olacaktı...” şek-
linde başlayan kıyaslamalardan öteye gidememektedir. Bu 
da eğitim konusunda, “öğrenme kuramları”, “zekâ”, “prog-
ramlar”, “yöntem”, “ölçme değerlendirme” gibi teknik ko-
nularda, ivedilikle tamamlamamız gereken bazı eksiklikle-
rimizin olduğunu göstermektedir.

Bir toplumda, bir kültürde, herhangi bir meslektekiler; 
mesleği icra etme biçimleriyle, içinde yaşadıkları toplum-
da, “Bu işi yapsa yapsa ancak işin mektebinde okumuş 
olanlar ya da ustasından öğrenmiş olanlar yapabilir.” algı-
sını oluşturmadıkça, bu uğraş alanlarına verilen önem ve 
değere paralel olarak, o toplumda ilgili mesleklerin statü-
leri yüksek olamaz.   Öğretmenin ve eğitimin durumu açı-
sından yapıyorum bu saptamayı.

Bu kitap; talep eden kişilere, eğitim konusunda herkesin 
bildiğini iddia ettikleri ile “profesyonelce bir bakışın gös-
terdikleri” arasında bir kıyaslama, ardından da daha nesnel 
değerlendirmeler yapabilme olanağı sunmayı amaçlamak-
tadır. Kuşkusuz, eğitim gibi, çok kapsamlı, çok derin bir 
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konuda, böylesi bir kitapla, isteyenlere kıyaslamalar yapa-
bilecekleri sağlam ölçütler ve referanslar sunmak neredey-
se olanaksız gibi görünse de bazı temel kavramları, ilkeleri 
ve tanımları biliyor olmak kıyaslamayı yapacak kişilerin 
işlerini kolaylaştırır diye düşünüyorum.  

Hemen başında belirteyim, bu kitabın eğitim meselesine 
bir çözüm olması söz konusu değildir. Ayrıca şu sıralar böy-
le bir ihtimal de oldukça uzaktır. Eğitime katkı anlamında, 
sadece, okuyan meraklı öğretmenler olursa, onlara okulda 
öğrendiklerinin bazılarını hatırlatabilir ya da zamanında 
onların bir bölümüne dersler vermiş bir meslektaşlarının 
bazı deneyimlerinden yararlanma olanağı sunabilir.  

Eğitimin açmazı, çözümü gene kendisi olan bir sorun ol-
masıdır. Kör bir bıçakla, yeni bir bıçak yapmaya çalışmak 
gibi bir şey...

Üsluptan anlaşıldığı üzere, bu kez bilimsel bir metin ha-
zırlama kaygısı taşımıyorum. Akademik değerlendirilme 
ve alıntılara konu olma beklentim de yok zaten. Bazı dene-
yimlerim ve kişisel çıkarımlarımın dışında kalan bölümler, 
yani yazdıklarımın çoğu, eğitim bilimciler ve öğretmenler 
tarafından zaten çok iyi bilinmektedir. Asıl beklentim; ol-
ması gereken eğitimi bu kesimlerin dışındakiler için bi-
raz daha bilinir ve anlaşılır kılmaya çalışmaktır. Amaç; 
eğitimi, eğitimle doğrudan ilgisi olmayanlarla paylaşmak 
olunca da, akışı ve üslubu bozmamak adına, çok özel konu-
lar dışında, doğrudan alıntılar yapmak yerine, paylaştığım 
bilgilerin asıl kaynaklarını en sona eklemekle yetindim. 
Zaman zaman da anlatımı bölmemek için dipnotlar koy-
dum. Ama bir konuda çok zorlandım ve o zorlandığım ko-
nuda da bir tercih yaptım. Konuyu paylaştıklarım, eğitimi, 
herkesin çok daha kolay anlayacağı basit bir dille yazmamı 
istediler. Ama ben artık, eğitime ilgi duymayanların zaten 
böyle bir okuma çabasına girmeyeceklerine, girenlerin de 
kitabın dilini çözebilmek için bu çabaya katlanabilecekle-
rine inanıyorum. Son yılların bana gösterdiği bir gerçek 



22 Abdullah Can

de şu: “Gelişmek istiyorsanız, standartlar koyup onlara 
ulaşacaksınız, yoksa mevcut yapıyı standart haline ge-
tirmek göreceli olarak sizi geriye götürüyor.”

Üzerinde konuşurken “eğitim sistemi” ifadesini çok sık 
kullanırız. O nedenle, daha tanıdık gelsin diye, eğitimi; 
girdisi, süreci, çıktısı ve geri bildirimi olan bir sistem 
yaklaşımıyla ele aldım. Ama konu bu kadar basit değil 
tabii ki.

Girdi deyince öncelikle akla “öğrenci”, “öğretmen” ve 
müfredat diye bildiğimiz “öğretim programları” geliyor. 
Sistemin asıl girdisi olan öğrenciyi tanımak için de, nasıl 
öğrendiğini, eğitimi ilgilendiren ne tür özelliklerinin ol-
duğunu, bunların nasıl geliştiğini bilmek gerekir diye dü-
şündüm. Nasıl öğrendiğimiz konusunu oldukça kapsamlı 
tutmamın kişisel bir nedeni var. Öğretmen yetiştirdiğim 
dönemlerde, öğretmen adaylarının öğrenmekte zorlandık-
ları konuların başında “öğrenme kuramları” gelirdi. Oysa 
öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilmeden öğretim yap-
mak el yordamıyla iş yapmak gibi gelmiştir bana hep. 

Öğretim programları ise başlı başına apayrı ve önemli 
bir konu. Öyle ya, “Ne öğreteceğiz?” konusuna, nasıl ka-
rar verildiği de bilinmeye değer. Kapsamlı tuttuğum ikinci 
kısım da öğretim programlarıyla ilgili bölüm oldu. Prog-
ramlar biraz da eğitim politikalarının yansımasıdır. Eğitim 
sistemimizi değerlendirebilmemize olanak sağlayacağını 
umduğum güncel bilgilerin çoğu da bu bölümde zaten...

Sistemin süreç boyutunda, eğiticiler, “müfredat” şeklinde 
duyageldiğimiz bir programı uygularken öğretim ilkeleri-
ni hayata aktarırlar, yöntem ve teknikler kullanırlar. Bu da 
“Nasıl öğreteceğiz?” sorusunun yanıtıdır aslında. Burada 
da strateji, yöntem, teknik gibi kavramlardan ve uygulama-
daki örneklerinden de söz ettim.

Her sistem girdilerini işleyerek, ortaya öngörülmüş özel-
liklere sahip bir ürün ortaya koyar. Ama daha sürecin ba-
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şında, “Girdiler, ürünü oluşturmaya uygun mu?”; süreç 
esnasında, “Ürün iyi yetişiyor mu?” ve sürecin sonunda, 
“Ürün öngörülen niteliklere sahip mi?” gibi çok önemli 
soruların doğru şekilde yanıtlanması gerekir. Bunlar da 
sistemin geri bildirim ögesine işaret eder ve eğitimde geri 
bildirim, yani “ölçme değerlendirme”, sistemin sağlıklı iş-
lemesinin vazgeçilmez koşuludur. Bu nedenle de ölçme 
değerlendirmeden, sınavlardan ve öğrenci başarısının de-
ğerlendirilmesinde kullanılan soru tiplerinden söz ettim.

Günümüzde her alanda kullanılan teknoloji, artık eğiti-
min de vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu nedenle “öğretim 
teknolojilerinden” ve “öğrenme ortamlarından” söz ettim. 
İletişim anlamları ortak kılmaktır, derler ve eğitimde çok 
önemli rolü vardır. Teknoloji kapsamında iletişim süreçleri 
de kısaca yer alıyor.

Pek çok konuda önümü aydınlatan, kendisine “mürit” 
yazıldığım değerli büyüğüm Prof. Dr. Ercan Tuncel, ben 
emekli olduktan sonra benden böyle bir kitap yazmamı 
istedi. Yazdıklarımın ilk halini okuyarak, değerli görüş ve 
önerileriyle daha farklı, daha derli toplu bir metin hazırla-
yabilmemi sağladı. 

Aktif meslek hayatımda, bir dönem Bölüm Başkanım da 
olan, Hocam Prof. Dr. Şermin Külahoğlu yazdıklarımı ay-
rıntılı şekilde okuyarak, özellikle alanına ilişkin teknik ko-
nularda çok önemli katkılarda bulundu, gözümden kaçan 
hatalarımı düzeltti. Hatta bölümlerin başına konabilecek 
ve okuyucuyu düşünmeye yönlendirecek çok güzel soru 
örnekleri vererek, bölüm başlarına bu tür sorular, bölüm 
sonlarına da özetler koymamı önerdi ama ben bu kitap ko-
nusunda iddialı olmadığım için yazdıklarımla yetindim.

Ben, ülkedeki değişime ayak uydurmakta güçlük çeken-
lerdenim. Bunun nedeni, bizim doğru bildiğimiz değerle-
rin ve tutumların çoğunun tedavülden kalkmış olması. Bu 
süreçte de ister istemez “uygulamadaki” eğitime olan inan-
cım da azaldı. Bu duygularla yazarken, ikide bir “Ne gerek 
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var ki yazmaya” düşüncesiyle yazmayı bıraktığım anlar çok 
oldu. İşte o anların hepsinde, hayatımda her konuda ar-
kamda olan sevgili eşim Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğ-
retmeni Seyhan Can “Hayır, yazmalısın” diyerek bu kitabın 
ortaya çıkmasını sağladı. 

Bu kitabın öyküsü işte böyle.

Fransız Devrimi’nin önde gelen isimlerinden Georges 
Jacques Danton, “Eğitim halkın ekmekten sonra gelen ilk 
ihtiyacıdır.” demiş ya; bizde bu ekmeğin kalitesine, ne de-
rece yendiğine, yenmiyorsa bu tokluğun nedenlerine kitabı 
bitirince siz karar vereceksiniz artık. 

Belki de ekmek yerine pastayı, hani o ilk söylendiği anla-
mındaki “pastayı” tercih ediyorlardır, kim bilir...

Kitaptaki eksikliklerin, yanlışların ve bazı eğitimcile-
ri rahatsız edebilecek saptamalarla değerlendirmelerin 
tüm sorumluluğu bana aittir.

Dr. Abdullah Can

Mudanya,  Ocak  2019




