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Dunyada en sikmtJII egitimin verildigi 
fakat buna ragmen en k6til sonucun almdi8I 
ulkelerden birisi Turkiye'dir. Avrupa, Rus
ya ve Amerika'da rahat ve zevkli bir egitim 
alan ~ocuklar, egitim sonrasmda, kendilerin
den daha me§akkatli bir egitim alan Turklere 
bilgi ve teknoloji satmaktad1rlar. Ti.irkiye'de 
t;ocuklanmiz 9-10 ya~lanndan itibaren adeta 
bir bilgi depolama i~kencesine tabi tutulmak
tadir. Sabahtan ak~ama kadar okulda i:igret
menin, evde anne-babantn baskiSI altinda 
yogun bir bilgi i:igrenme siirecine girmekte
dirler. Bin;ok i:igrenci kitaptan, bilgiden, i:ig
retmenden, okuldan, anne-babadan ve hatta 
hayattan nefret etmektedir. Bu satirlarm ya
zan, kendi t;ocugunun her gi.in bilgi ezberle
me sikmtilanna ~ahit olmaktan ve hatta buna 
arac1 olmaktan 1strrap duymaktad1r. Bu kadar 
s1kmti veren egitimin sonucu nedir? Sonuc; 
vahimdir. Oil kurallanm ve edebiyat tarihi
ni bilen (?) fakat edebl bir yaz1 yazamayan, 
felsefe terminolojisini bilen fakat ele§tirel dii
§iinemeyen, psikoloji terminolojisini bilen fa
kat psikolojisi bozuk, .ingilizcenin kurallanm 
i:igrenen fakat ingilizce bir metni anlayama
yan, Matematik ve Fizige ait birt;ok konuyu 
bilen fakat bunlan Simflar ve smavlar di§mda 
hit;bir zaman kullanmayan insanlar yeti§tir
mekteyiz. Ogrenciler · gerek lisede gerekse 
iiniversitede i:igrendigi binlerce bilginin belki 
de yuzde seksenini, hayati boyunca smavlar 
ve s1mflar di§mda hit; kullanmamaktad1r. Bu, 
vaktin ve zihinlerin yi.izde seksen oranmda 
israfi demektir. Bakanlar, ba§kanlar, metot
lar, konular, kitaplar, yazarlar degi§mekte 
fakat niteliksizlik degi§memektedir. 

bniimi.izde iki sec;enek vardu. Birinci 
set;enek, bu faydas1z, Sikmtih ve ki:ikle~mi~ 
egitim sistemini birtak1m §ekl1 degi§iklikler
le (ri:itu§larla) devam ettirmektir. Bi:iylece lise 
ve i.iniversiteler, yiizlerce sayfahk ezber kar
~Ihgmda i:igrencilere diploma veren, uluslar 
aras1 rekabete kapah, niteliksiz seri ilretim 
yapan, kendi insan kaynaklanmiZI heder 
eden itibarh kurumlar olmaya devam ede
ceklerdir. 

ikincisi ve zor olam diinyadaki ba§anh 
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egitim sistemlerinden ciddl bir ~ekilde istifa
de ederek, uretimci, faydah, kazan~h, zor fa
kat zevkli bir egitim sistemi ikame etmektir. 
Eger uluslar aras1 nitelikte bilim insam yeti§
tirecek bir egitim duzeni kurulursa Turkiye, 
gen~ niifusunu egitim vasitasiyla kendisi i~in 
cidd1 bir avantaja diinu§tiirebilir. 

Skolastik ve Ansiklopedik Egitim 
Sistemi 

Onumuzdeki en buyi.ik engel, skolastik, 
ansiklopedik ve ezberci egitim sisteminin, 
kendi ikna edici manbgm1, kendi biirokrasi
sini, kendi gelenegini olu§turmU§ olmasJdlr. 
Diger bir ifadeyle, iinumuzdeki en cesaret ki
ne! durum, hiilihaz1rdaki niteliksiz ve ezber
ci egitim sisteminin, og-retim i.iyeleri, veliler 
ve iigrenciler tarafmdan kamksanm1~ olmas1 
ve alternatifsiz sayllmasJdir. Bir~ok iigretim 
iiyesine gOre egitim sisteminin en temel so
runu, ogrencinin tembelligi ve ilgisizligidir. 
Dolayisiyla her ~eyden once, te§hisler yanh§
hr. Lisede ve iiniversitede ogrenci, kendisine 
sunulan bilgileri iigrendigi 610-ide, iigretmen 
veya iigretim iiyesi de hahzasmdaki bilgileri 
iigrenciye ezberlettigi iil~iide kendisini ba§a
nh ve yeterli hissebnektedir. Kimse bu bilgi
lerin hangilerinin ezberlenmesi gerektigini, 
hangilerinin a§inahk seviyesinde bilinmesi 
icap ettigini, hangilerinin gereksiz oldugunu 
sorgulamamaktad1r. Hiilii liseler ve iiniversi
teler, orta~agda old ugu gibi, hocalarm ders 
notlanm ezberleyen ve ezberledigi kadar ba
§anh ve hatta zeki sayilan ogrencilerle dolu
dur. Bilgiye bak1~ a>ImlZl degi§tirmedigimiz 
miiddet>e ne ortaiigretimde ne de yi.iksek iig
retimde ezberci ve faydas1z olan egitim sis
temini degi§tiremeyiz. <;:unkii bilgi, orta~ag
da ve geli§memi~ toplumlarda kutsanmakta 
ve ama, gibi giiriilmektedir. Bundan dolay1 
iigrenilen veya ezberlenen bir bilgi, hayatta 
smavlar dl§mda hi~ kullamlmayacak olma
sma ragmen, bizi mutlu ebnektedir. Hiilbuki 
bilgi, hayata nitelik katmak, herhangi bir he
defe ula§mak i~in veya yeni bir bilgiyi iiret
mek i>in bir ara>tlr ve arac1hk giirevini yapa
bildigi ol>iide gerekli ve faydahd1r. Meselii 
hem Turk hem de Babh iigrenci yabanc1 dil 
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ogrenmektedir. Fakat bu ogrencilerden birisi 
yabanc1 dilin kurallanm, digeri yabanCI dilin 
kendisini ogrenmektedir. Egitimden sonra, 
birisi yabanc1 dili konu§makta digeri yaban
Cl dille ilgili gramer sorularm1 cevaplandJ
rabilmektedir. Yine hem Batll1 hem de Tiirk 
iigrenciye "imge" kavram1 iigretilmektedir. 
Turk iigrenci, birka> kitaba bakdarak zorla 
olu§turu]mu§ "imge" tamm1m ezberlemekte, 
Batlh iigrenci basit>e imge kavramm1 arua
dtktan sonra, bir ;;air veya sanat~I gibi, ic;inde 
imge olan ifadeler olu~turmakta, boylece ifa
de giiciinii geli~tirmektedir. 

Ogretim iiyesi veya iigrebnen, ders not
lanm veya haftzasmdaki bilgileri iigrenciye 
iigretemeyince bir sorunun varhgm1 fark 
ebnektedir. Ancak sorun olarak iigrencinin 
tembelligini, ilgisizligini, Simflarm kalaba
hkhgmi vs. giirmektedir. Halbuki asd sorun, 
sistemin kurgusundad1r. Dersler ne kadar iyi 
i§lenirse i§lensin, edebiyat biiliimlerinin mev
cut ders programlan, nitelikli insan ve bilim 
adam1 yeti§tiremez. <;:iinkii iigrencilerin bilgi 
iirebne, sorun ~iizme, makale yazma, bilgi 
kaynaklanm ele§tirme, edeb1 metin olu~tur
ma, bir konuyu etkili ve insicamh bir §ekilde 
sunma vs. yetenekleri geli§tirilmemektedir. 
Ogrencilerin temel ara§tlrmacihk yetenekleri 
geli§tirilmedigi gibi, akademik ara§tlrmaCihk 
i~in ihtiya~ duyacaklan alt yap1 ve donamm 
da onlara kazandmlmamaktad1r. Dilbilim
cilerin ve edebiyat ara§tlrmacdarmm farkh 
donammlara ihtiya~lan vard1r veya olmah
dir. Birilerinin Fars>a ve Arap>a, birilerinin 
Frans1zca ve ingilizce, birilerinin Almanca, 
Rus~a, <;:ince veya Korece vs. iigrenmesi ge
rekir. Meselii iis!Gp ~ah~acak birisinin iyi se
viyede ingilizce bilgisinin yam s1ra, bilgisa
yar ve matematigin belli konularml bilmeye 
ihtiyac1 vardu. Bunlar sosyal bilimci bir bilim 
adammm akademik donammlarmdan bazi
landir. Bilim adam1, alamyla ilgili diinyadaki 
bilgi degi§imini ve uluslar aras1 meslekta§la
nnm donamm ve iiretimlerini yaktndan ta
kip etmelidir. Meselii Bat1da Osmanh tarihi, 
edebiyatl veya hukuk sistemini ~ah§acak bir 
ogrenci veya bir ara~hrmact, egitiminin so
nunda Fars~a ve Arap~a konu§abilmekte, bu 



dillerle yaZllmi'i eski metinleri anlayabilmek
tedir. Bizde ise Osmanh hukuku, sosyolojisi, 
edebiyati ~:ah,acak bir i:igrenciye Osmanh 
Tlirk~:esi dersleri i~:inde Arap~:a ve Fars~:a ke
lime bilgisi i:igretilmektedir. BatJda Osmanh 
hukukunu ~:ah,acak bir i:igrenci veya bir ara§
tirmaci, Tiirkiye'de Osmanh Tiirk~:esi ders 
kitab1 yazan bir profesi:irden daha iyi Arap
~:a bilmektedir. Bu durumda Edebiyat, Tarih 
veya Sosyoloji bi:iliimiinde okuyan bir Turk 
i:igrenci, Osmanh Tiirk~:esi dersinde kendisine 
sunulan bilgileri tamamen i:igrense, hatta ho
casi kadar konuya hakim olsa bile BatJh mes
lekta§lanyla rekabet edebilir mi? Tiirkiye'de 
Osmanh di:inemi iizerinde yogunla§an hi~:bir 
sosyolog, muhtemelen Suraiya Faroqhi ka
dar eski metinleri anlama ve yorumlama ko
nusunda donammh degildir. $imdi Osmanh 
Tiirk~:esi dersi ve diger dil ve edebiyat dersle
ri, miikemmel seviyede binlerce zeki ve ilgili 
ogrenciye ogretilse bile, bu egitim sistemi, 
kendi ba,ma ne bir Radloff, ne Thomsen, ne 
Hammer, ne Colin imber, ne Suraiya Faroqhi, 
ne Redhouse, ne Barthold, ne Andreas Tietze, 
ne ilber Ortayh, ne Fuat Ki:ipriilii, ne de Halil 
inalCik \=Ikarabilir. Bu sorun sadece Tiirkoloji 
i<;:in degil hem en her bilirn dah i<;:in ge<;:erlidir. 
c;i.inkii bilim insanlannm donantm sorunlart 
vard1r. Donamms1z bir bilim adam1 ne kadar 
zeki olursa olsun baz1 konularda rekabet gii
ciinii kaybeder. Egitim sistemirnizdeki sorun, 
bir dersin i:igrenciye nasll daha iyi anlal!labi
lecegi sorunu degildir. 

Bal!da sosyal bilimler i:igrencisi, bir der
si ge<;:ebilrnek i<;:in onlarca, hatta yiizlerce 
kitap ve makaleyi ele'ltirel bir baki'i a<;:Isiyla 
okumakta, onlardan rahat bir 'lekilde yarar
lanmakta, ula'itigi bilgileri tartJ,makta ve 
muhakeme gi.ici.inii kullanarak kendisine ait 
bir yaz1 veya bir iiriin ortaya koymaktad1r. 
Tiirkiye'de ise onun dururnunda olan bir i:ig
renci, yurt ki:i,elerinde hocasmm eksik ve ku
surlarla dolu olan ders notlanm s1kmtJyla ez
berlemeye ~:ah,maktadir. Bunlardan hangisi 
daha bilgili olur? Birka~: sayfahk ders notlan
m veya bir ders kitabm1 ezberleyen mi, yak
sa konuyla ilgili onlarca kitap veya rnakaleyi 
ele'itirel bir baki'i a<;:Isiyla okuyan, tetkik eden 
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mi? Gi:iriildiigii gibi, bat1h ve dogulu i:igren
cilerden birisi muhakeme ve tarh~ma giicii
nii, ara'itirmacihk yetenegini, digeri h1fzeirne 
ve aktarma yetenegini geli'!tirmektedir. Birisi 
farkh fikir, kitap ve yazarlardan zevkle ya
rarlanmakta, digeri ogretirn iiyesinin (yani 
bir ki'linin) dogrulanm hi~: sorgulamadan si
kml!yla ezberlerneye <;:ah§maktad!r. Birisi en
telektiiel bir psikolojiyle kendisine a it orijinal 
bir bilgi iiretme pe§indedir, digeri a§ag•hk 
duygusuyla ba§kasma ait bilgileri tekrarla
ma azmindedir. Bu iki tavn, sadece ogrenci
lerde degil, bilirn adamlanmn rnakalelerinde 
de gi:irmek miirnkiindiir. Birisi ba§ansm1 i:iz
giinliigilne, digeri ba§ariSml tekrarlarma1 re
feranslanna, alml!lama yetenegine ve i§l:iligi
ne bor~:ludur. Birisi ba,kalanna ait gi:irii§leri 
kendi i:izgiin fikrine ara<;: veya zemin yapar, 
digerinin ~:ogu kere kendi fikri yoktur, sade
ce ahnhlan ve referanslan vardu. Onun il;in 
biz Bal!h bir bilim adammm i:izgiin fikir ve 
yorumlanm i~:eren bir kitabm1 hemen sal!p 
ahp okurken, kendi meslekta,Ianmizm bize 
hediye ettigi bir kitabm yiiziine bile bakma
YIZ. Bal!hy• orijinal fikirlerinden dolay1 zeki
ce bulup, ona hayran olurken, kendimizden 
olan birisinin i:izgiin fikirlerini ukalaca bulup 
kaynagm1 soranz. 

Aktanrna dayah olim bu egitim sistemi, 
zeka ve muhakerne sahibi i:igrencilerin fark 
edilrnesini i:inlemektedir. Bilgiyi ezberlemek 
i~:in yeterli imkan ve motivasyona sahip ol
mayan fakat zeka ve muhakeme sahibi olan 
i:igrenciler, ba§ans1z damgas1yla d!'ilanmak
tadirlar. Halbuki i:igrenilen (ezberlenmeyen) 
bir bilgi, sonradan gerektigi zaman hatJrlana
bilir ve giiniimiizdeki bilgi kaynaklarmdan 
h1zhca elde edilebilir, fakat muhakeme giicii 
ve zeka sonradan elde edilemez. Nitekim 
akademisyenler en temel konularda bile ma
kalelerini yazarlarken onlarca ve hatta yiiz
lerce kez kitaba bakmaktad1rlar. Kimse on
Jan kitaba bakarak yazd1g1 i<;:in su<;:layamaz. 
Zira i:inemli olan makaleyi haflzadaki bilgi
lerle yazmak degildir, i:inemli olan nitelikli, 
orijinal bir yaz1 iiretebilmektir? Aym imkiim 
i:igrenciye de vermeliyiz. Ozellikle sosyal hi
limier i:igrencileri, kiitiiphaneyi sm1flardan 
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daha fazla kullanmtyorlarsa, 6gretim i.iyesi
nin tavsiye ettigi birkar; kitapla yetiniyorlar
sa, orada modern anlamda bir sosyal bilimler 
egitiminden bahsedilemez. 

ilkokuldan i.iniversite sona kadar 6gren
cilerin hafi.zalanm test etmekten ve buna 
gore onlara ba~anh veya ba~anstz damgast 
vurmaktan vazger;meliyiz. Ogrencilerin yete
neklerini, muhakeme gi.i<;lerini, ilgi alanlanm 
ve zekalanm Ol~en bir degerlendirme sistemi 
geli~tirilmelidir. OSYS smavlarmm bile og
rendlerin zeka seviyelerini 6lr;tiigu s6ylene
mez. Zira ilk giriginde smav1 kazanamayan 
bir 6grenci ikinci veya i.ir;iinci.i giri~inde hu
kuk veya ttp faki.iltesini kazanabilmektedir. 
OSYS kriterlerine gore dii~iik zekah bir ki~i, 
iki sene r;ah~ttktan sonra ileri zekah olabil
mektedir. Halbuki zeka ytldan ytla degi~en 
bir ~ey degildir. Degi~en ~ey haftzanm dolu
luk oramdtr. OSYS, 6grendnin zekasmt degil, 
ogrendigi bilgilerin saytsmt, <;ah§ma azmini, 
r;ah~ma disiplinini ve sorumluluk anlayt~tm 
6lr;mektedir. 

Elbette bilgisiz ve ezbersiz egitim olmaz. 
Bir iiniversite ogrencisine Once bir bilim da
ltyla ilgili temel ve terminolojik bilgiler bir 
iki sene ir;inde eksiksiz olarak ogretilmelidir. 
Daha sonra ikinci stmftan itibaren ogrencile
rin ser;meli dersler ve grup l'ah~malan vastta
styla bir konuda uzmanla~mast, i.iretim yap
masi, hocastnm yaptig-1 bir i.iretimin par<;ast 
olmast, kendini ispat etmesi saglanmahdtr. 
Temel bilgilerden yi.iz iizerinden doksan al
mayan bir ogrenci, bilgi iiretme agamasma 
ge,ememelidir. Temel olmayan, yani uzman
ltk alam bilgilerini de o konuda uzman olma
yt hedefleyen[ere 6gretmeliyiz. 

Uzmanla~hncr Egitim 

Orta6gretim ve yiiksekogretimin en 
6nemli sorunlanndan birisi, belli konularda 
tek tip insan yeti~tirmesi; yeteneklerin ke~fi
ne ve bilim insanlarmm uzman1a§masma ye
terince imkan verrnemesidir. Belli konularda 
di.inya 10apmda ba~anh bilim adamt yeti~tire
mememizde Battdaki "uzmanhk alan!'' kav
rammx kavrayamamt§ olmamtzm 6nemli bir 
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rolii vardtr. Anabilim dallart, bir bilim ada
mmm uzmanhk alam olarak g6riilmektedir. 
Halbuki anabilim dallannm i>inde yiizlerce 
uzmanhk a lam vardtr. Battda oldugu gibi ay
rrnttlarda uzmanla§tlmast gerekmektedir. Bir 
bilim adamt bi.itiin meslek hayatmt bir konu
ya aytrabilmelidir. Zira bir ki~i, bir konuya 
ne kadar vakit aytnrsa, o kadar a§tlmaz olur. 
Mesela Osmanlt Tiirk10esinin en geni~ ve en 
kullam~lt s6zliiklerinden birisini Redhouse 
hazirlarnt§hr. Redhouse'un bir as1r Once, o 
asnn dar imkanlanyla haztrladtgt Tiirkr;e
ingilizce Lexicon kendi alamnda hala a~tla
mamt~ttr. Zira Redhouse bu s6zltigiini.i yaz
mak i10in en az otuz ythm vermi~tir. Bir Turk 
bilim adammm Redhouse'dan daha geni§ ve 
kullam~h bir Tiirkr;e s6zliik yazabilmesi ir;in 
25 tam ytlmt vermesi gerekir. Komik mesai 
anlayi§min, derslerin, smav kag-1tlanmn, 
ideolojik kutupla~malann, bi.irokrasinin ve 
kravatm ayak bagt oldugu ve biiylece zihnin 
birkar; saatligine olsun bir konu i.izerinde yo
gunla~amadt!';t bir iiniversite ortammda 25 
ytl r;alt~mak yeterli olmayabilir. Battdaki bir
kar; Tiirkologun oldukr;a aynntth uzmanhk 
alanlan varken bizdeki binlerce Fen-Edebiyat 
mezunu Tiirkologun Batth anlamda uzman
hk alanlan yoktur. Tiirkiye'de bir bilim ada
mmm hep aym konuda r;ah~mast eksiklik 
olarak kabul edilir ve boyle birisinin akade
mik olarak yiikselmesi zorla~tr. 

Faydacr ve Uygulamah 
Egitim Sistemi 

Yi.iksekogretimin onemli sorunlanndan 
birisi bilgiyi iiretime, nitelige, kaliteye dii
nii~tiirememesidir. Universitede 6gretilen 
bilgilerin toplumda fazla bir ahctst bulunma
maktadir. Bir romanc1, yazar, §air, senarist 
vs. meslegini giizel yapabilmek ir;in edebiyat 
faki.iltelerinde iiretilen bilgiye ihtiyal' duy
rnamaktadu. Lise mezunu bir in§aatc;I, i.ini
versite mezunu bir in~aat,tdan daha nitelikli 
binalar yapabilmektedir. 

Gerek ortaogretimde gerekse yiiksek og
retimde ogrenciye hayatla baglantlst kuru
lamamt~ skolastik bir egitim verilmektedir. 



Egitim, ki§inin hayatta ba~anh olmak i<;in 
alrnak zorunda oldug-u bir donamrn stireci 
hiiline getirilmelidir. 

Bilindigi gibi bilimlerin iki temel boyutu 
vardtr. Birisi insan ve toplum hayatma nitelik 
katan pratik boyutu, ikincisi de teorik ve aka
demik boyutudur. ilimlerin olduk<;a aynnti
h alan teorik taraflan, ancak onlann pratik 
yanlarma katki sagladiklan iil<;tide faydah 
ve gereklidir. Ttirkiye'de ortaiigretimde ve 
ytiksek iigretimde bilimlerin daha <;ok teorik 
yanlan iigretilmeye <;ah~Ilmaktadir. H1Ilbuki 
bilimlerin teorik ve pratik taraflan beraberce 
iigretilmelidir. Edebiyat dersinin pratik veya 
faydac1 yam, bir insanm dili etkili bir ~ekilde 
kullanabilme, bir konuyu tarti~abilme, farkh 
bilgileri muhakeme edebilme, kendi fikirle
rini insicamh ve ikna edici bir ~ekilde s6zli.i 
ve yazrh olarak sunabilme, edebi bir metni 
anlayabilme, kurgusal bir metin olu~turabil
me, topluma hi tap edebilme gibi becerilerini 
geli~tirmesidir. Boyle bir edebiyat dersi, hem 
ogrenciye zevk verir, hem de meslegi ne olur
sa olsun, ki~iye nitelik kazandmr. Ancak ede
biyat dersleri ne lisede ne de liniversitede bu 
hedefe ula~mak i<;in i~lenmektedir. 

Bat1da bir akademisyen birka<; yabanc1 
dili iyi seviyede bilirken ve yabanc1 dil bilgi
sini kendi <;ah~malanna nitelik katinak it;in 
kullamrken, Ttirkiye'de bir<;ok akademisyen 
bilmedigi ve <;ah~malarmda kullanmadigi bir 
dilin ba~an belgesiyle yetinmektedirler. UDS 
veya KPDS gibi ciddi smavlardan vize alarak 
ogretim tiyesi alan bir akademisyen bu SI
navlann ~ahitlik ettigi yabanc1 dili bilmemek
tedir. Beige tipk1 orta<;agda oldugu gibi bilgi 
ve yetenekten onemli hale gelmi~tir. 

Bir i~e girerken Batida yetenek ve dona
mm, bizde ise diploma ve referans istenmek
tedir. Bundan do lay• ogrenci ve ogretim tiyesi, 
sadece smavlarda ba~anh olmak ve diploma 
almak i<;in <;ah~maktad1r. Bahh bir 6grenci 
ise hayatta ve mesleginde ba~anh olmak i<;in 
kendisine verilen egitimi fazlas•yla almaya 
<;ah~maktad1r. Bahh ogrencilerin kendilerine 
sunulan bilgiyi 6grenme hususundaki en bti
yiik motivasyonlan, bilgiyle hayat, bilgiyle 

Mcndcrcs Co~kun 

meslek, bilgiyle i~ ve maa§ arasmdaki bagm
tmm iyi bir ~ekilde kurulmu~ olmasidir. 

Biz de egitimin hayatla ve tiretimle bag
lantiSini kurarak, onu belki daha zor fakat 
daha faydah ve zevkli hale getirebiliriz. Top
lumun, sanayinin, 6zel sekt6riin, bireyin ih
tiya<;lan c;er<;evesinde devamh degi~en bir 
egitim modeli geli~tirilmelidir. Ozel sektor
i.iniversite i;;birligi sayesinde ila~, ~arnpuan, 
araba, siyaset, sanat (senaryo, roman, ;;iir, 
<;izgi film) vs. iiretiminin itibarh bir par<;asi 
haline gel en akademisyen ve ogrenciler, mes
leklerini iyi yapabilmek i<;in gerekirse hem 
birka<; yabanci dili zevkle ogrenirler hem de 
~u anki bilgilerinin birka<; mislini farkh kay
naklardan istekle elde ederler. <;:unkli insan 
i§ine yarayacagma inand1g1 bir bilgiyi daha 
rahat ve daha <;abuk 6grenir. Fizigin, Tari
hin herhangi bir konusunda dtinya <;apm
da uzman alan birisinin, iilkesinin f:;Ikarlan 
dogrultusunda ara~tJrmalar yapmas1 ve bu 
konuda yurt i<;i ve yurt di§mdan kendisine 
gel en ogrencilere dersler vermesi, onlar1 ken
di mill! bak1~ a<;ISI dogrultusunda <;ah§tirma
SI olduk<;a zevkli olsa gerektir. 

Bir akademisyenin kendi sahas1yla ilgili 
diinyadaki geli§meleri gtinii gtintine takip 
etinesi, uluslararasi dergilerde nitelikli ya
yinlar yapmast bile modern i.iniversite anla
YI§mda yeterli degildir. Turk liniversiteleri
nin uluslar aras1 makale yaY'mmda dereceye 
girmesinin elbette bir degeri vard1r. Ancak 
bu makaleler vasJtasiyla tiretilen bilgiler, iil
kenin siyasi, ekonomik, kiilttirel hedeflerine 
ula§masma somut bir katki saglamiyorsa, 
makalelerin liniversiteye getirdigi deger iro
nik bir hal ahr. Urettigi bilgiyi kullanmayan 
veya kullanmayacagi bilgiyi lireten geli§me
mi~ bir iilkenin, geli~mi§ iilkelerin bilgi ihti
yacmt kar§tlamast, makaleler ve projeler vs. 
vasttasiyla onlara yardimct olmast ironiktir. 
Biyologlanmiz dag dag gezerek yeni bitki 
<;e~itleri bulmakta ve bu bulgulanm ulus
lar aras1 dergilerde yaymlamaktadirlar. Bu 
bilgileri yabanc1 bliylik ila<; firmalan kulla
narak faydaya ve kara donti~tlirebilirler. Bu 
durumda li<;tincti dtinya iilkelerinin bilim 
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adamlan, bilgiyi faydaya diinii~ti.iren ulusla
rarasr kurulw;lara giiniillii ve nitelikli i~<;ilik 
yapmr~ olmazlar mr? Bilgiyi ama<; olarak g6r
mekten ve anu kutsamaktan vazge<;meliyiz. 
Bilgi, bir faydamn aracr ise degerlidir. Ham 
bilgiyi iireten fakat bu bilgiyi faydaya d6nii~
tiiremeyen anlayr~tan vazge<;meliyiz. 

YOK'iin Stratejik Bir Gorev 
UsUenmesi 

Egitimin iilke adma samut faydaya d6-
nii~ebilmesi i<;in YOK'iin biirakratik degil 
stratejik bir g6rev iistlenmesi gerekmektedir. 
Alamyla ilgili diinyadaki geli~meleri takip 
eden iiyelerden alu~an ve egitimle ilgili ge
]ecege d6niik stratejik kararlar alan kurullar 
alu~turulmahdrr. YOK. iiniversitelerin ve og
retim iiyelerinin belli kanularda uluslararasr 
ol<;ekte uzmanla~masrm, soz sahibi almasmr 
saglamah, bunun alt yaprsrm kurmahdrr. 

Tiirkiye'de her iiniversite benzer bir yapr
lanma i~indedir ve her iiniversitenin dona
mmt ve i.irettikleri birbirine benzemektedir. 
Universitelerimizin iirettigi bilgiye yine iini
versite elemanlan itibar etmektedirler. <;:un
kii bunlarm <;agunlukla toplumda, sanayide 
ve hayatta kar~rhklan yaktur. Universitenin 
iirettigi bilgilere, i.iniversite dt§tndan, siyaset, 
sanat ve ekanami diinyasmdan talep geldigi 
ol<;iide iiniversitelerimiz <;agda~la~acak ve 
milletimizin srrtrna itibarlr bir yiik olmaktan 
kurtulacaklardrr. 

Bilginin iiretime ve faydaya donii~ti.iriil
mesi ve bunun rekabet~i bir ortamda siir
diiriilmesi a!duk<;a masraflrdrr. Tiirkiye'nin 
i.iniversitelerine aytrdtgt bi.itc;e ile i.iniversite
lerimiz bir<;ok alanda diinyayla rekabet ede
mezler. Buna ragmen eldeki yetersiz biit<;enin 
iyi kullamldrgr da soylenemez. Tiirkiye'deki 
hemen her iiniversite, kiiti.iphane ve labo
ratuar imk3nlan baktmrndan yetersizdir ve 
uluslar arasr rekabete hazrr degildir. Batrda 
bile bir i.iniversitenin her konuda donammh 
olmast c;ok zordur. Ara§tirrnacilara her konu
da uluslar aras1 rekabet imk§nt tantmak Tlir
kiye iiniversiteleri i<;in hi<; miimkiin degildir. 
0 zaman i.iniversitelere gen;:ekc;i ve siirdi.iri.i-
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Jebilir hedefler <;er<;evesinde belli misyanlar 
yuklemek ve akademisyenlere belli uzmanlrk 
alanlarr tahsis etmek gerekmektedir. Mesela 
bir iiniversitenin bir boliimii belli bir kanuda, 
diinya <;aprnda soz sahibi almayr, bu kanu
da 6zel sekt6rle ve diger disiplinlerle birlik
te uluslar arasr nitelikte bir iiretim yapmayr 
hedef edinmesi gerekir. Daha somut ifade 
etmek gerekirse, bir veya birka<; iiniversite, 
Tiirkiye'nin Suriye, <;:in, Rusya, iran vs. pa
litikasmrn dagru bir ~ekilde belirlenmesine 
yardrmcr alacak, dil bilen, yrllarca saha ara~
trrmasr yapan akademisyenler yeti~tirmeli
dir. Ba~ka bir boliimiin misyanu, 6zelsekt6r
le birlikte elektronik e~ya, krem, tahum, ila<;, 
~ampuan vs. uretmek olmalrdrr. Bir ilniversi
te veya bir boliimiln uzmanlrk alamyla veya 
misyanuyla ilgili olarak her ti.irlu alt yapr, 
kadro ihtiyacr vs. YOK veya TDBiTAK tara
fmdan temin edilrnelidir. 0 zaman iiniversi
teler, eleman alrmmda daha bilimsel 6l<;iitler 
kullanmaya ba~lar; kendi hedeflerine uygun, 
dananrmlr ve <;alr~kan elemanlar ahrlar. Uni
versitelere plansrz ve rast gele kadra ve alt 
yapr yatmmlanndan ka<;rmlmahdrr. 

Bilimsel <;ah~malann faydaya donii§mesi 
i~i, uzun siireli, girift ve <;ak donanrmlr ekip 
<;alr~malanyla miimkiindiir. Pragmatist bir 
felsefeyle kurulan Batr iiniversiteleri, herhan
gi bir kanuda nitelikli iiretim i<;in gerekli alan 
bilimsel <;ah~ma halkalanm, yani projeleri, 
daktara tez kanulannr biiti.inciil bir bakr~ a<;r
sryla stratejik alarak belirlemektedirler. Fark
h milletten bilim insanlanm kendi faydalan
na alacak bir konuda daktara tezi veya ortak 
proje <;alr§malan vasrtasryla nitelikli i~<;i ala
rak kullanabilmektedirler. Onlarca halkadan 
birisi alan bir daktara veya proje <;alr~masr, 
kendi ba§ma bir anlam (fayda) ifade etme
mektedir. Ger<;ek<;i bir ihtiya<;tan kaynaklan
mayan, krsa veya uzun vadede ulusal bir fay
damn aracr almayan bilimsel s:alr~malar ve 
projeler, <;agunlukla bilimsel me~gale veya 
bilimsel israftrrlar. YOK, iiniversitelerimize 
6ncelikle iilkenin ihtiya<;lan ve pkarlan dag
rultusunda bilim iirettinneli ve diinyada iire
tilen bilgileri, iilkenin <;rkarlan dagrultusun
da kullanabilecek bir yapr geli~tirmelidir. 0 


