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Atatürk Aydınlığı

Dünyanın egemen uluslarına 
karşı verilen kurtuluş sa-
vaşımızdan sonra kurulan 

Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim 
konusu gündeme geldiğinde ilk 
söz, Mustafa Kemal Atatürk’ün ol-
malıdır: 

“Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, 
bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk 
halinde yaşatır; ya da esaret ve se-
falete terk eder.” 
Buna, Atatürk’ün, yeni bir nesil ye-
tiştirmenin sorumlusu saydığı öğ-
retmenlere seslenirken söylediği şu 
sözü de eklenmelidir: 

“Cumhuriyet sizden fikri hür, vic-
danı hür, irfanı hür nesiller ister.” 
Atatürk, ulusa bıraktığı miras ara-
sında, boyu göğe eren yapıları, 
yüzlerce odalı sarayları, ülkenin 

dört bir yanını saran demiryolla-
rını, üretim kaynağı fabrikaları, 
sonraki iktidarlarca yıkılıp izi tozu 
kalmayan kültürel kurumlaşma-
ları sıralamıyor. Onun gözü yıldız 
uzaklığından da ötelerde. Beyni ey-
lemsizleştirerek, ulusunu yaşadığı 
çağın dışına sürükleyen saplantıla-
rın yaratacağı tehlikeye değiniyor. 
Atatürk’ün ulusuna bıraktığı miras, 
insanı aklın yoluna yönelten bilim-
dir:  

“Ben, manevî miras olarak hiçbir 
ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş 
ve kalıplaşmış kural bırakmıyo-
rum. Benim manevî mirasım ilim 
ve akıldır.” 

“10’uncu Yıl Nutku”nda ise, yüz-
yıllarca eylemsizliğe itilen ulusu-
muza, uygar toplumlar arasında 
yerini bulacağını işaret ediyor: 

Daha ilk çağlarda 
Sokrates, tartışmayı 
(diyalektiği) en etkili 
öğretim yöntemi olarak 
toplumların kafasına 
sokmaya çalışıyordu. 
Özellikle de bir şeyler 
bildiğini sanan gerçek 
bilgisizleri alıyordu 
karşısına. Gençler 
Sokrates’in çevresinde 
toplanıyorlar, ondan 
örnek alıyorlardı. Sonra 
da yorumluyorlardı. 

Adnan Binyazar
binyazar@googlemail.com

Eğitimdir ki...
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“Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin 
üstüne çıkaracağız.” 

Ondan sonra gelen paragrafın başında da, başarıya 
ermede  “zaman”ın ne denli yaşamsal bir süreç ol-
duğunu vurguluyor: 

“Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş yüzyılla-
rın gevşetici anlayışına göre değil, yüzyılımızın 
hız ve hareketine göre düşünülmelidir.” 

Atatürk, bu görüşleriyle, ayrıca, kalkınmaya yö-
nelik, insan açısından “zaman”ın değerini vurgu-
luyor; geçmiş yüzyılların, toplumun gelişimine 
katkısı olmayan eğitim anlayışının yerini, bilimsel 
verilerle üretici kılan eğitim uygulamalarının al-
ması gerektiğini belirtmiş oluyor. 

Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan Ata-
türk’ün, anlamca birbirini tamamlayan bu sözleri, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısının bildir-
gesidir. Sözlerinin içeriğinden de belli; Atatürk, 
eğitimi bağımsızlık temeline oturtur. Özgür, ba-
ğımsız, yüksek bir toplum! Cumhuriyet de böyle 
bir temel amaç üzerine oturmuştur. Atatürk, bunu 
başaramayan toplumların, öbür toplumların tutsa-
ğı olduğunu, sefalet içinde yaşadıklarını gözleriy-
le görmüştür. Göremedikleri de, onun yüce gön-
lünün her noktasında yazılı olduğu. Bu bilinçle 
savaşın kara dumanı daha ülkenin üstünden sıy-
rılmadan Öğretmenler Kongresi yapılmış, hemen 
onun ardından da, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
3 Mart 1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu’nu 
(Öğretimin Birleştirilmesi Yasası) çıkarmış, şu ge-
rekçeyle toplumda ayrışım yaratan medrese eğiti-
mi-laik eğitim uygulamalar ortadan kalkmıştır: 

“Bir millet bireyleri ancak bir eğitim görebilir. İki 
türlü eğitim bir ülkede iki türlü insan yetiştirir. Bu 
ise duygu ve düşünce birliği ile dayanışma amaç-
larını tamamen yok eder.” 

Türkiye’de eğitim alanında reform yapabilmek; 
millilik, laiklik, modernlik esaslarını uygulaya-
bilmek için eğitim kurumlarının birleştirilmesine 
ihtiyaç duyulması sebebiyle hazırlanan kanun; ül-
kenin eğitim işlerinde çok başlılığa son vermiştir. 
Böylece Atatürk’ün bir yıl önce yaptığı bir konuş-
mada söyledikleri gerçekleşmiştir: 

“Ülke çocuklarının birlikte eğitim ve öğretim gör-
mek zorunda olduğunu, öğrenim birliğinin ülkenin 

ilerlemesi için büyük önem taşıdığını; bu nedenle 
Şeriye Vekâleti ile Maarif Vekâleti’nin işbirliğine 
varması gerekir.”

Ulusal Bilinç

Atatürk, yurt bağımsızlığıyla dil bağımsızlığını 
birbirinin bütünleyicisi sayar: 

“Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetli-
dir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun 
gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin 
en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlen-
sin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen 
Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduru-
ğundan kurtarmalıdır.”  

Bir başka konuşmasında da, “Türk dili, Türk mil-
letinin kalbidir, zihnidir.” diyor. 

Toplumların kültür varlığı olan dil, ulusal duygu-
nun zihinlere yerleşip kökleşmesinin de aracıdır. 
Her ulusun dilinde kültür birikimlerinin izi vardır. 
Uluslar, birikimlerini çağının ışığı eylediği ölçüde 
evrensel dünyadaki yerini bulur. Atatürk’ün hedef 
gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne de 
ancak halkın ürettiği ulusal kültürünü evrensel kı-
lanlar varıyor. 

Ulusal aydınlanmanın ilk kaynağı taşlara kazılan 
yazılardan oluşan Kök-Türk Yazıtları’dır. O yazıt-
larda, bir toplumun, diline sahip çıkması, esaretten 
kurtulup devlet bütünlüğünü sağlaması anlatılır. 

On birinci yüzyılda, Türkçenin Arapçayla Fars-
çanın etkisinde yok olmaya yüz tuttuğunu gören 
Kaşgarlı Mahmut kentleri, köyleri, obaları dolaşıp 
insanlarla yüz yüze gelerek edindiği sözcükleri, 
atasözlerini, halk yaratısının söylem ürünlerini 
derleyerek Divanu Lûgati’t-Türk adını verdiği dört 
ciltlik koca bir sözlük hazırladı. Ulusal aydınlan-
manın nerelerden başladığını gösteren bu kaynak, 
o günkü dilimizin içerdiği sözcüklerin Arapça, 
Farsça karşılıklarının olduğunu ortaya koymuş, 
böylece ulusal dilimizin, daha da gelişerek bugün-
kü düzeylere varmasını sağlamıştır. 

Bu tür çalışmalar Avrupa’da on altıncı yüzyılda 
yapıldı. Protestan Martin Luther İncil’i Latince-
den Almancaya çevirerek aydınlanmanın öncüsü 
olmuştur.1 Luther, Kaşgarlı Mahmut’un yönte-
miyle değişik toplulukların arasına katılıp onlara 
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düşüncelerin, duyguların, durumların, somut 
maddelerin Latince adlarının Almanca karşılık-
larını sorup öğrendikten sonra İncil’i çevirip hal-
ka dinlerini kendi dillerinden öğrenmesini sağla-
mıştır.2 

On dokuzuncu yüzyılın başlarında Almanya’da 
dil, edebiyat, dolayısıyla eğitim alanında çok daha 
önemli bir gelişme olmuştur. Dilbilimci, halk 
bilgisi araştırmacıları Wilhelm Grimm ile Jacob 
Grimm kardeşler, Almanya’yı köyüyle, kasaba-
sıyla, kentiyle dolaşarak dilin yaratıcı kaynaklarını 
araştırmaya başladılar. Halk arasında söylendikçe 
yalınlaşan peri masallarını, halk anlatılarını Çocuk 
ve Halk Masalları3 adı altında yayımladılar. Onu 
Alman Efsaneleri4 izledi.

Grimm Kardeşler’in yaptıkları bununla kalmadı, o 
günkü basım koşullarında -84 kilogramlık ağırlı-
ğa ulaşan- Alman kültürünün başyapıtı sayılan 33 
ciltlik Almanca Sözlük’ü5 yayımladılar.  

Toplumlar; yaşamlarının, zamana kattıklarının, 
yaratıcı ürünlerinin belgesi sayılan tarihleriyle; 
düşünsel ve sanatsal varlıklarını yansıttıkları dille-
riyle dünyada kültürel bir yer edinirler. Cumhuri-
yet’in ilanından sekiz yıl sonra, 1931 yılında Türk 
Tarih Kurumu (ilk adı “Türk Tarihi Tetkik Cemi-
yeti”), dokuz ay sonra 1932 yılında da Türk Dil 
Kurumu (“Türk Dili Tetkik Cemiyeti”) kurulmuş-
tur. Atatürk, eğitimin ana kaynağı sayılan dilimizi, 
varlığımızın kaynağı sayılması gereken tarihimizi 
kurumsallaştırarak toplumuna kültürel gelişmenin 
yolunu açmıştır. Atatürk, Türk Dil Kurumunu öy-
lesine önemsemiştir ki, her yıl 26 Eylül’de Dol-
mabahçe Sarayı’nda toplanan Dil Kurultaylarına 
kendisi başkanlık etmiştir.  

Öyle bir toplum düşünün ki, yüzyıllarca Arapçay-
la düşünmüş, eserlerini o dilin verileriyle üretmiş, 
uluslararası ilişkiler o dille yürütülmüştür.  Arapça, 
Farsça sözcüklerin yapısı, Arap yazısının okuma 
zorluğu, anadilimizin ötelenmesine yol açmıştır. 
Öyle ki Osmanlı döneminde okuma yazma oranı 
yüzde onun bile altındadır; kadınlarda ise yüzde 
ikiyi bile bulmamaktadır. Kişinin bilgisizliğini 
vurgulamak için uydurulan “Elifi görse mertek 
sanır.”6 sözü, kişiyi aşağılayıcı bir deyim olarak 
girmiştir eğitim tarihimize.  

Türk Dil Kurumunun daha ilk yıllarında kapsam-
lı bir Türkçe Sözlük hazırlığına başlandı. Yazım 
kılavuzu hazırlıkları da o dönemde başladı. Öte 
yandan, her kesimden halkın katılımıyla Anado-
lu’da kullanılan sözlerin derlenmesine girişildi. O 
derlemeler sonucunda, dil kültürümüz halkın kul-
landığı sözcüklerden oluşan on iki ciltlik Halk Ağ-
zından Derlemeler Sözlüğü’ne sahip olmuştur. Bu 
imecede kentliden köylüye, profesörden öğrenci-
ye, politikacıdan esnafa eli kalem tutan herkesin 
emeği vardır.7 

Köy Enstitüleri

Cumhuriyet döneminin eğitim ve öğretimin yay-
gınlaşmasındaki en önemli girişimlerinden biri 
Köy Enstitüleridir. Köy Enstitülerinin kuruluşun-
da adı Hasan Âli Yücel’le birlikte geçen dönemin 
Ortaöğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Ton-
guç’a göre bu eğitim kurumları şu amaçla kurul-
muştur: 

“Köy sorunu sadece köy kalkınması değil, anlamlı 
ve bilinçli olarak köyün içten canlandırılmasıdır. 
Köy insanı öylesine canlandırılmalı ve öylesine 
bilinçlendirilmeli ki, onu hiçbir güç yalnız kendi 
çıkarına insafsızca kullanmasın, ona tutsak, uşak 
işlemi yapmasın. Onlar da her vatandaş gibi, her 
zaman haklarına kavuşabilsinler. Köy sorunu, 
köyde eğitim sorununu da içine almak üzere, bu 
demektir.”8

1940 yılında, Türkiye nüfusunun yüzde 75’inin 
yaşadığı köylerde, okuyan oranı yüzde 5’in al-
tındadır. Köy Enstitüleri, bu gerçek göz önünde 
bulundurularak, Cumhuriyet yönetiminin toplum 
yapısını sağlamlaştıracak köy öğretmeni, tarım, 
sağlık görevlisi yetiştirmek amacıyla kurulmuş-
tur. Sonradan Ankara/Hasanoğlan’da Yüksek Köy 
Enstitüsü açılarak, enstitüde öğretmenlik yapa-
cakların yetişimine de çözüm bulunmuştur. Köy 
Enstitülerinin öğretim yöntemini belirleyen de 
Atatürk olmuştur: 

“Bilgi, söz olmaktan çıkmalı, işe yaramalıdır.” 

Bu kuruluşlara okul denmeyip “enstitü” adının 
verilmesinin dayanağı da şudur: Enstitünün eği-
tim-öğretim yönteminde bilgiyi işe dönüştürerek 
uygulamaya sokmak temel ilke idi. Enstitülerin 
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işleyişinde “iş içinde öğrenerek üretmek” temel il-
kedir. O nedenle okutulan derslerin %50’si kültü-
rel alanlarla,  %25’i tarımla, %25’i de marangoz-
luk, demircilik, inşaat gibi el emeği isteyen işlerle 
ilgiliydi.   

Enstitülerin kuruluş aşamasında, Milli Eğitim Ba-
kanlığının ayırdığı ödenekle, öngörülen 21 Köy 
Enstitüsünün kısa sürede kurulup tamamlanması 
olanaksızlaşınca, gerek yapım, gerekse öğretim 
ve uygulama harcamalarının karşılanmasında köy 
bütçelerinden yararlanma yoluna gidildi. En çok 
da, enstitülerin varlık felsefesi olan imeceye9 baş-
vuruldu. Öğrenciler okulun yapım işlerinde, ör-
nek tarım uygulamalarında da görevlendirildiler.10  
Enstitülerin kuruluş yıllarında kimi deneyimli son 
sınıf öğrencilerinin, yaz tatillerinin bir bölümünde 
başka enstitülere gönderilip yapı kuruluşlarında 
çalıştırıldığı söyleniyordu. 

Çok partili rejime geçildikten (1946) sonra Köy 
Enstitüleri, Demokrat Partinin (DP) eleştiri hedefi 
oldu. Reşat Şemsettin Sirer’in Milli Eğitim Bakan-
lığı (1947) sırasında eğitim programlarında kök-
lü değişiklikler yapıldı. Hasanoğlan Yüksek Köy 
Enstitüsü kapatıldı, enstitülerinin yönetici ve öğ-
retmenleri değiştirildi. İsmail Hakkı Tonguç görev-
den alındı. Aynı yıl, eğitmen kurslarına son verildi. 
DP’nin iktidara geldiği 1950 seçimlerinin ardından 
önce sağlık bölümleri kapatıldı, Köy Enstitülerinin 
programı klasik ilköğretmen okullarının progra-
mıyla birleştirildi (1951). Birkaç yıl sonra da, çıka-
rılan 6234 sayılı yasayla kapatılan Köy Enstitüleri-
ne (1954) “İlköğretmen Okulu” adı verildi.   

Ne yazık ki, üniversiteden ilkokula, yapılan iyi iş-
lerin ömrü uzun olmuyor. Oysa Köy Enstitülerin-
den mezun olanlar da pozitif bilimlerden, sağlık 

hizmetlerine, tarımcılıktan marangozluğa, inşaat 
uzmanlığına pek çok alanda eğitilmiş oluyordu. 
Bunun yanında, öğrenci okula adımını atar atmaz, 
başta dünya klasikleri olmak üzere, okuma kültü-
rünün içinde buluyordu kendini. Her öğrenci bir 
yıl içinde 25 adet klasik eseri okumak zorunday-
dı.11

Tanzimat döneminden bu yana demokratik top-
lum düzeni arayışlarının özlemiyle beslenen çağ-
daşlaşma devriminin kurumlaşma aşamasının ilk 
örneklerinden biri olan Köy Enstitülerinin düşü-
nüp tasarlamaya bağlı iş ilkesi, eğitimini sağlam 
temeller üzerine oturtan toplumlarda gelişmişliğin 
göstergesi sayılıyor. Eğitim, ortaya bir şeyler koy-
mayı gerektirir. İnsanda, ürettikleri güven duygu-
su yaratır. Eğitimle oluşur bu duygu. Çağdaş eği-
tim, her işin en iyisini yapmayı, yapılanı herkesin 
başaramayacağı düzeyde işlevsel kılmayı gerekti-
riyor. Bunu gerçekleştiren toplumlar, daha gerçek, 
daha verimli, insanın insanlığını daha iyi koşullar-
da yaşadığı bir dünya yaratma çabasındadır. 

Köy Enstitüleri, yüzyıllarca yazgısına sığınan in-
sanımızın yaratıcı ruhunu canlandırmak amacıy-
la açılmıştı. Kapatılma hazırlıklarının üzerinden 
72 yıl geçti. Kapatılmayıp geliştirilse, alanı üni-
versiteye değin genişletilseydi; insanın öz emeği 
“değer” sayılacaktı, ülkenin varlığına yönelik ko-
nularına, üç beş yabancı kuruluş uzmanının ağ-
zına bakılarak çözüm aranmayacaktı, toplumun 
direncinden, onurundan, yurt sevgisinden alacaktı 
gücünü... Daha da önemlisi, köyler boşalıp özel-
likle büyük kentler yaşanmaz hale gelmeyecekti, 
toprak işlenmediği için tarım ürünlerini dışardan 
almak zorunda kalmayacaktık, toplumca, denge-
siz ekonim koşullar altında soluk alamayacak du-
rumlara düşmeyecektik...
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Köy Enstitülerinin on yılı bile doldurmadan, daha 
çocukluk yaşında ömrünün sona erdirilmesi, yal-
nızca o kuruluşu değil, cumhuriyetle varılan eği-
tim düzenini çöküşe sürüklemiştir. O nedenle 
eğitimde, bir denemenin sonunu almadan yeni bir 
denemeye geçerek, bir adım olsun ilerlemeden, 
hep geriliyoruz.

Duyarlık Algısı

“İnsan olunmaz, oluşturulur.” diyor bir düşünür. 
Neyle oluşturulur? Yanıtı hazır: Kültürle, eğitim-
le... Atatürk, insanın, toplumsallık bilincini ulusal 
kültürüne bağlıyor. Hedefi de gösteriyor: Çağdaş 
uygarlık düzeyi! Çağdaş uygarlık kavramı, kültür, 
eğitim, teknik kavramlarını, ona bağlı olan geliş-
meleri çağrıştırıyor. Kültür nedir: Doğada yaratı-
lanlara karşılık, insanın ortaya koyduğu her şey! 
“Her şey”in içinde insanın öncelikli gereksinme-
lerini karşılayan nesneler, oluşumlar, oluşumlara 
çözüm arayışları, nesneye biçim verme çabaları 
var. Onlar da sanatla, bilimle, teknikle gereksinimi 
karşılayacak biçimlere sokuluyor. 

Vincent van Gogh, “ Sanatçı, Tanrı’nın eksik bı-
raktığını tamamlar.” diyor. İnsan, üretme bilincine 
erdikten sonra dünyayı değiştirebileceğini düşün-
dü. Bu düşünce, insanı evrensel emeğinin ürünü 
sayacak düzeye yükseltti. Daha sonra, kültürler 
arası etkileşimin ürünü olan uygarlık insan yara-
tısının evrensel bütünlüğü sayıldı. 

İnsan bunu nasıl gerçekleştirdi? 

Önce türler arası emek paylaşımını gerçekleştirdi. 
Onun ardından dünyayı değiştirip kendi gereksi-
nimlerine göre biçimlendirecek araçlar yapmayı 
düşündü. Doğal gelişim süreci içinde soyutlama 
evresinin ürünü olan düşünceden toplumsal etki-
leşim doğdu. Bilmek yetmiyor, araçlar onu yeni 
yaşamlar kurmaya yöneltti. Her yaratım aklın ürü-
nüdür. Duyarlık, aklın öz kız kardeşidir. İlk Çağ 
tragedya yazarlarından Euripides de “Duyarlık an-
cak aklın kılavuzluğunda etkin kılınabilir.” diyor. 
Blaise Pascal, “Yüreğin kendi aklı vardır, aklın 
hiç bilmediği,” diyerek duyarlığı bağımsızlaştı-
rıyor. Wolfgang von Goethe, “Benim edindiğim 
tüm bilgiyi herkes edinebilir, ama yalnızca be-
nim...” diyerek Pascal’ı doğrularken, duyarlığa 
daha geniş alanlı ayrıcalık tanıyor. Bir başka yazar 

da, duyarlığı, “Zihinden geçmeden, gözden yüreğe 
giden bir yol var.” diye tanımlıyor.      

Montaigne, “Eğitimden kazancımız daha iyi, daha 
akıllı olmaktır.” sonucuna varırken, İlk Çağ düşü-
nürlerinden Epikharmos’un şu sözüyle besliyor 
düşüncesini: “İnsan düşünce ile görür ve duyar, 
her şeyden yararlanan, her şeyi düzene sokan, başa 
geçip yöneten düşüncedir, geri kalan her şey kör, 
sağır ve cansızdır. Montaigne’in “daha iyi” dediği 
erdemdir; “daha akıllı” dediği düşüncedir. Bu iki 
özdeş kavramın gerçekleşmesi, düşünsel eğitimin 
de gerçekleşmesi olur. O nedenle, başlangıçta ak-
lını en iyi kullananlar başardı. Başarının yararını 
görenler, başaranlar gibi yapmaya özendiler. Bu da 
topluluklar arasında daha iyiyi yaratma yarışması-
na yol açtı. Beyin, aklın itkisiyle girdi soyutlama 
evresine. Düşünürlere göre, insan, soyutlama ev-
resinde yaratıcı eyleme yöneldi. Bu yönüyle öbür 
yaratıklarından ayrıcalıklı sayıldı. Duyumsama 
eğitiminden geçenin algısı gelişti. İnsanın, varlık 
bilincine duyumsayarak erdiğini savunanlar var. 
Bu, onda nesneleri birbirinden ayıt etme, böylece 
yeni şeyler yaratma isteği uyandırdı. Kimi budun 
bilimciler (etnologlar), insanın gerçek anlamda 
kendinin ne olduğunun bilincine beynin soyutla-
ma evresinde vardığı görüşündedir. Bu bağlamda 
akıl, düşüncenin kamçısıdır. Araç yapma, yapılanı 
sanatsal kılma, aklın, düşünceyi yönlendirmesiyle 
gerçekleştirildi. Dünya’yı evrende bir yere çakıl-
madan durmasını sağlayan denge ne ise, insanı 
duyguyla akıl arasında duyarlı kılan da odur. Oku-
ma, resim, müzik gibi sanatsal yeteneği geliştiren 
etkinliklerin yolunu akıl açar. Duyarlığı besleyen 
de akıldır. Duyarlık algılamalarında tekdüzelik 
yoktur. İnsan, sevinç içinde hüznü, hüzün için-
de sevinci yaşayabilir. Bu değişkenliği sanatsal 
ürünler sağlıyor. Şiir, roman, öykü, deneme gibi 
anlatısal türler, resim gibi görsel, müzik gibi işitsel 
sanatlar akılla duyarlık arasında algı oluşumuna 
uğrar. Sanat ürünlerinde türsel çeşitlilik bu oluşu-
mun sonucudur. O nedenle müzik, resim, şiir, her 
tür, duygu dünyamızı farklı biçimde etkiler. Sanat, 
tekdüzeliği ortadan kaldırmak için vardır. Türlerin 
romantik, klasik, realist, sürrealist gibi bölümlere 
ayrılması, insandaki çeşitliliğe açık algı güdüsüyle 
açıklanabilir.
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İnsan, gördüklerini anlatmayı, tasarladıklarını dü-
şünsel boyutuyla yansıtmayı, uygarlığın gelişim 
evrelerinde, iç itkileriyle, dışsal algılarını eğiterek 
öğrendi. Aklını kullanmak, düşünmek, algılamak, 
duyumsamak... Bilinen o ki, dünyada olup biten-
leri, iç âlemimizi kavrayıcı içtepilerimiz ancak 
eğitimden geçirilirse işlevini yerine getirebiliyor. 
Eğitim söz konusu olduğunda Dinesh D’Sou-
za’nın şu sorusuna kulak vermek gerekir: “Eğitim 
gerçeği sahteden, güzeli çirkinden, doğruyu yan-
lıştan ayırt etmemize yardımcı olmuyorsa bize ne 
öğretebilir ki?”

Eğitim Ortamı 

Sağlıklı düşünen duyarlıklı bir kişi, olguları, 
olumlu ya da olumsuz gelişmeleri mantıkla kav-
rar, onu aklının süzgecinden geçirerek değerlendi-
rir. Sonuca varmada onun bunun ağzına bakmaz, 
sorunları kendi iradesiyle değerlendirerek sorgu-
lar, o konuda kendince bir yargıya varır. Olayları 
gerçeğin ölçümünden geçirerek yorumlar. Amacı, 
kişiyi gerçekler, olgular, gelişimler doğrultusunda 
duyarlı kılıp kendi iradesiyle düşünecek anlayışta 
yetiştirmek olan eğitimle örtüşüyor bu. Eğitimin 
işlevi ise, kişide kötü alışkanlıkları söküp atmak, 
onda toplumca benimsenen düşünceler, duyarlık-
lar yaratmaya yöneliktir.  

O nedenle eğitimi bir ortamla sınırlı tutmaya gerek 
bile yoktur. İyi veriliyorsa, her ortam eğitime elve-
rişlidir. Ortam, ister Sokrates’in dolaştığı sokaklar 
olsun, ister Goethe’nin yetiştiği saray yavrusu; ya 
da, görkemli üniversiteler, yorgun bir mumun ışıt-
tığı dar odalar; her ortam eğitime elverişlidir. Eği-
timin işlevini yerine getiren ana baba, öğretmen, 
yönetmen, kurum işletmecisi, idealleştirilmiş bir 
kişi olsun; kişide eğitilme algısı yaratılamıyorsa 
emek yerini bulamaz. Eğitilmesi düşünülen eği-
tilme isteği uyandırabiliyor muyuz, eğitimin işle-
vi o zaman yerine getirilmiş olur. Ortamdan söz 
edilecekse, öyle bir ortam, kişiye kendi kendini 
eğitme koşullarını taşımalıdır. Nietzsche, “Çocuk-
larını yetiştirmek için önce kendini yetiştir.” diyor. 
Etkileşimsel bir edim olan eğitim, eğitici-eğitilen 
ikilisi arasında gerçekleştirilen bir bilgi aktarımı 
ve davranış biçimleme edimidir. Amacın gerçek-
leşmesi, öğretilenin de en az öğreten kadar istekli                                                                                                          

olmasını gerektirir. İkiliden birindeki eksiklik, 
eğitim kasnağını boşa döndürür. Eğitici önemli 
ama onun donanımlı olması daha da önemlidir. 
Çocukta ya da yetişkinde öğrenme isteği uyandırı-
lamazsa, öğretimsel etkileşim gerçekleşmez. Eği-
timin amacına varmasında çevre, aile yapısı, ar-
kadaş ilişkileri, siyasal ortam, ekonomik koşullar, 
kültürel beslenme kaynakları en az eğitici kadar 
belirleyicidir.    

Etki alanı böylesine geniş eğitim, aydınlanmanın 
da en etkili aracıdır. İstanbul Üniversitesi Felse-
fe Bölümü’nün unutulmaz hocalarından Prof. Dr. 
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi adlı kitabının bir 
bölüm başlığında soruyor:  

“Aydınlanma ne demek, kim aydınlanacak, aydın-
latılmak istenen nedir?”  

“Aydınlanmak isteyen insanın kendisi, aydınla-
tılması istenen şey de, insan hayatının anlam ve 
düzenidir.”

Bir toplumda “insan hayatının anlam ve düzeni” 
kavranmış, onu aydınlatma ortamı yaratılabilmiş-
se eğitimin işlevi yerine getirilip amacı gerçekleş-
tirilebilir. Atatürk, yirminci yüzyılın ilk otuz yılın-
da, üniversiteden ilkokula, toplumuna çağdaşlığın 
yolunu açarken, kültürel kurumlaşmalara, dilimi-
zin gelişmesine öncelik vermiştir. Oysa 1950’den 
bu yana, Atatürk’ün çabalarıyla çağdaşlaşan bütün 
kültür ve eğitim kurumları dipten dibe kemirile-
rek yok edilmeye çalışılıyor. Göreve getirilenler-
de “liyakat” aranmamış, büyük sorumluluğu bu-
lunan makamlara kayırılanlar getirilmiştir. Oysa 
kültür ve eğitim söz konusu olduğunda siyasal 
ölçüt bir yana bırakılıp kültür ya da eğitim alanın-
da görev üstlenecek olanlarda uzmanlık, deneyim 
aranmalıdır. Ne yazık ki, günümüzde, siyasilerin 
güdümünde kırpıldıkça güdükleşen bir eğitim or-
tamından, örneğin ilkokullar sayılarla bölünerek 
karmakarışık hale getirildi. Programları daha çok 
eskiye dönük ortaokullar oluştu. Atatürk dönemi-
nin felsefe mantık dersleriyle düşünce eğitimi ve-
rilmeye çalışılan liseler, test değerlendirmeleriy-
le ezberci öğrenciler yetiştirmeye başladı. Anlık 
kararlarla meslek öğreten okulların kapatılması, 
ayrıca eğitimde kapanmaz boşluklar yaratılmasına 
yol açtı. 
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Çağdaş Eğitim 

Bir düşünür, “Bir ülkenin yazgısı, o ülke halkı-
nın eğitimine bağlıdır.” diyor. Bu sözde “yazgı” 
diye seçilen bir toplumun geleceği ancak çağdaş 
eğitim uygulamalarıyla aydınlatılabilir. Çağımıza 
gelinceye değin eğitim nice evrelerden geçti. İlk 
Çağ’da, Sokrates’in “özgür okul” diye tanımladığı 
yer sokaklardı. Sokrates, çağının eğitim anlayışıy-
la, kemikleşmiş değerleri sarsacak sorular yönelti-
yordu gençlere. O yöntemle gençleri düşündürü-
yor, eyleme yöneltiyordu. 

Egemenler, özgürlüğü, demokrasiyi savunur görü-
nür ama bu konuda soru yöneltilmesinden hoşlan-
mazlar. Onlara yönelik her sorunun, onları ayakta 
tutan güçlerden birini daha sarsacağını çok iyi bi-
lirler. Çünkü sonsuza değin iktidarda kalacakları 
gibi bir saplantının zehri katılmıştır kanlarına. 
Konuşmaları kitleyi kışkırtıcı sayılmış, o dönemin 
mahkemesi, Sokrates’i yargıladı, baldıran otuyla 
zehirleyip öldürülmesine karar verdi. Gençlere 
soru sormayı öğreten Sokrates’in yaşamı yine bir 
soruyla sona eriyor: Ölüm döşeğinde başında bek-
leyen eşi, “Haksız yere öldürüyorlar seni!” diye 
söylenince, o, gülümseyerek, “Haklı yere öldürse-
lerdi daha mı iyi olurdu?” demiş. 

Orta Çağ’da, okulun yerini kiliseler almıştı. Kilise 
eğitiminin tek amacı iyi bir din adamı, yönetim-
de iktidar egemenliğini sürdürecek sadık bireyleri 
yetiştirmekti. Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi, 

halk okulları kurulmasına yol açmıştır. Bu çağda 
her ne kadar bireylik bilinciyle toplum adına düşü-
nen kişiler yetiştirmek amaç sayılsa da, seçkinle-
rin çocuklarını yetiştirecek özel eğitim yöntemleri 
bulunmuştur. Kiliselerin, eğitimi denetim altına 
aldığı dönemlerde bile değişmemiştir bu.  

Ülkemizde de devlet işin içinden çıkamayınca, 
neredeyse her mahallede özel okullar türemiştir. 
Sıradan bir özel okulun bile bir yıllık gideri, servis 
giderlerinin dışında yirmi-otuz bin lirayı aşıyor. 
Bu giderin kimi katmanlı özel okullarda kırk elli 
bin lirayı taunların bulunduğu da söyleniyor. Kimi 
özel okullarda bu giderin kırk, elli lirayı bulduğu 
söyleniyor.

İnsan, doğal ortamdan çıkarıp güdümlü yetiştirildi 
mi, bireysellik öne çıkıyor. Ne denli çaba gösterilse 
de, yetişim ortamının ona sağladığı olanaklardan 
yararlanmak istiyor. Son yıllarda toplum kesim-
lerinde da kendi çıkarından başka bir şey düşün-
meyen kişilerin çoğalması bunun sonucudur. Bu 
farklılığın yarattığı toplumsal huzursuzluk günden 
güne de artıyor. Çıkarın söz konusu olduğu ilişki-
lerde ne dayanışmanın, ne yardımlaşmanın, ne öz-
verinin izine rastlanıyor. Ayrımcılık devlet eliyle 
yapıldığında yurttaş umut yitimine de uğruyor. Bu 
durumlarda bizde de demokratikleşmenin simgesi 
sayılan “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” 
sözü, duvarda asılı simgeye dönüşüyor. 
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Geçmiş yıllarda, az gelişmiş ülkelerin çoğunda 
yönetenler, devletin olanca gücünü ellerinde tut-
maya kalkınca, baskıya dayanamayan halk ister 
istemez iktidarlara karşı başkaldırmıştır. Bunun 
temelinde çağ dışı kalmış eğitim uygulamalarının 
etkisi yatıyor. Başkaldırı gerçekleşmese bile, öyle 
toplumlarda sosyal, ekonomik, ruhsal, kültürel ek-
sikliklerin yarattığı bunalım, halk arasında tedir-
ginlik yaratmaya yol açıyor. 

Oysa toplumsallaşma sürecinden geçen birey, eşit-
likçi bir eğitim düzeni ortamında yetişmişse, ülke-
sinde güven içinde, mutlu bir hayat yaşayacaktır. 
Atatürk’ün, savaşın ateşi sönmeden “Öğretimi 
Birleştirme Yasası”nı yürürlüğe sokmuş olması, 
toplumu sıradan görünen bu çelişkilerden kurtar-
mak içindir.

Çağ Dışı Eğitim

Kültür ve eğitim konularında görüşlerine başvu-
rulan, aynı zamanda birçok yerde de danışmanlık 
yapan bir bilim insanı, yıllarca önce kendine yö-
neltilen öğrencilerle ilgili bir soruyu şöyle yanıtla-
yabilmiştir bir TV kanalında: 

“Okul, bir tartışma yeri değil, eğitim ve öğretim 
yeridir. Okul, belli kıymetleri genç nesillere telkin 
eden bir yerdir. Mümkün değil okulda bir tartışma 
havasının olması... Bir defa öğretmenin durumu, 
bir nevi diktatör veya bir cemaate yukardan tesir 
eden bir rahip gibidir. Öğrencinin münakaşaya ne 
yaşı, ne de kültürü müsaittir.”

Yukarıdaki sözlerde geçen “belli kıymetleri telkin 
etmenin tutarsızlığını bir yana bırakalım, burada 
özlenen, tam anlamıyla bir medrese öğretimidir. 
Okul bir tartışma yeri olmayacak. Öğrenci, ağız-
sız dilsiz oturacak öğretmenin karşısına. Nedenle-
ri sonuçları araştırıp bir bireşime vardıran eleştirel 
yöntemin yerini donmuş kalıplar, ezberci bir öğ-
retim alacak. Öğrenci, kavramların derinliğindeki 
düşünsel gerçeği anlamadan, bilgileri olduğu gibi 
kabul edecek. O düşüncede olan için öğrenci, her 
yargıyı doğrulamalı, söylenenler onu kuşkuya dü-
şürmemeli, ileri sürülen her görüşle inanmalıdır. 
Öğretmenin her dediğini bilimsel “buyruk” sayıp 
“telkin edilen”leri öğrenmek zorundadır. Çağının 
gerçeklerini aklından geçirmeden, yaşadığı çağı 
anlamalıdır. Toplumsal, düşünsel ve ekonomik 

yönden dünya nerden gelip nereye gidiyor, kıyı-
sından köşesinden de olsa, hiç yanaşmayacaklar 
böyle “yasak sorular”a. Öğrenci, gör deneni gö-
recek, işit deneni işitecek, konuş deneni konuşa-
cak... Yani, kul olacak!

“Diktatör” bir öğretmen çıkacak kürsüye, kendi 
kafasında yarattığı “ütopya”nın erdemine inan-
dıracak öğrenciyi. En yüce düşüncelerin kendi 
kafasında olduğu sanısına kapılacak. Bir “rahip” 
hoşgörüsüyle, yapılan tüm yanlışlıkları doğal bu-
lacak. Giderek, yanlışlıkların erdemine inandıra-
cak öğrencileri. “Zaman” ötesinde bir felsefeye 
inanacak, öğrencisine de bu yolda “telkin”lerde 
bulunacak. Öğrenci küçük görülecek, “Tartışmaya 
yaşı da, kültürü de müsait değil.” denip çıkılacak 
işin içinden. Her insanın bir kültürünün olduğu, 
sorunlara bir yaklaşım yönteminin bulunduğu göz 
önüne bile alınmayacak. Ondan sonra da öğret-
men-öğrenci saygınlığından söz açılacak!

Oysa daha ilk çağlarda Sokrates, tartışmayı (diya-
lektiği) en etkili öğretim yöntemi olarak toplumla-
rın kafasına sokmaya çalışıyordu. Özellikle de bir 
şeyler bildiğini sanan gerçek bilgisizleri alıyordu 
karşısına. Gençler Sokrates’in çevresinde toplanı-
yorlar, ondan örnek alıyorlardı. Sonra da yorum-
luyorlardı onu. Kıyamet de buradan kopuyordu: 
Gençler eleştirel bir yöntemle kişileri, kavramları, 
değer yargılarını sarsıyorlardı. Kişilerin gerçek 
kimlikleri ortaya çıkıyordu. Bilgisizliğin “bilgi” 
biçiminde gösterilmesinin saçmalığını kavrıyor-
lardı gençler. Bu gerçekler onlara eski değer yargı-
larının çürümüşlüğünü gösteriyordu. İşin bilincine 
varıyorlardı. Böylece, kendi yarattıkları bilgilerle 
düşünmenin yollarını öğreniyorlardı Sokrates’ten.

Bugün de gerçek öğretimin amacı bu değil midir? 
Kendi yarattığımız bilgilerin ötesinde, gerçeğe 
götürücü yol var mıdır? Ezber bilmenin “bilmek” 
olmadığı bilinmelidir artık. Ne var ki, işlevsiz bil-
gilerle dolup taşması isteniyor öğrenciden. Üret-
ken bilgi veren tüm yöntemlerden kaçınılıyor. Bu 
nedenle öğretim, “memur” yapıcı, düşündürmeyi-
ci bir anlayışın aracı oluyor. Herhangi bir öğretim 
dalı, büyük payı koparttığı ölçüde değer kazanı-
yor. Kişinin kafa gelişimi ise çok ötelerde düşünü-
len bir sorun.
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Çağdaş öğretim yöntemi, öğretmenin bir “dikta-
tör”, bir “rahip” olmasını değil, kılavuz olmasını 
gerektirir. Öğretmen onlarla tartışmaya katılan, 
ama aynı zamanda tartışmayı “doğruluk”, “ger-
çeklik” yönünde geliştiren bir kılavuz olmalı. 
Diktatörce davranıp baskıcı kurallar uyguladıkça, 
rahip olup sınıfı öğüde boğdukça öğrenci kopa-
caktır öğretmenden. Böylece bir öğretmen-öğren-
ci ikilemi doğacaktır. Bugünkü kopukluğun köke-
ninde kuşkusuz, bu ikilemin etkisi çok büyüktür. 
Çünkü öğrenci, ezberci öğretim yönteminin etkisi 
altında, gerçek öğrenimi okul dışında bulacağı 
kanısındadır. 

Bilgi sınıf duvarını aştığından, eğitim, öğretim, 
öğretmen gibi, “okul” kavramı da çok değişti ça-
ğımızda. Öğrenci, bilgisiyle, yaşamın içine girmek 
istiyor. Yaşamdan kopuk bilgilere tepki gösteriyor. 
Yaşamla bağlantı kuran bilgilerin verildiği yere 
“okul” diyor ancak. Sesinin tonunu artistçe biçim-
leyip rol kesen öğretmene “öğretmen” demiyor. 
Bu artist-öğretmenlerin yapaylığını daha ilk der-
sin, ağzından çıkan ilk sözcüklerinde seziveriyor. 
“Mest-i nâz”ım havasındaki şiirleri okurken ken-
dinden geçmeler etkilemiyor öğrenciyi. İlkel şiir 
heveslerini öğrenci üstünde deneyen öğretmenlere 
Orta Çağ’dan kalma bir beğeninin sözcüleri gö-
züyle bakılıyor. Çağımız, duyarlığın, “şiir”in ger-
çeğini arama çağıdır; bilgiyi yaşama dönüştürme-
nin çağıdır. Bunu çok iyi kavrıyor öğrenci.

Öğretmen diktatörce, rahipçe davranıp baskı kur-
dukça, kendini tanrısal bilgilerle yüklü bulup öğüt 
verdikçe kopacaktır öğrenciden. Toplumsal, ruhsal 
patlamalara da yol açacaktır bu. Hele öğrenciyi 
“cemaat” sayıp ona “telkinlerde bulunmak”, yön-
temlerin en yanlışıdır. Öğrenci, çağımızda “cema-
at”liği çoktan aşıp bir kitle bilincine ermiştir. Bunda 
direnmek, yani öğrenciyi din dersiyle, sözde ahlak 
dersiyle “cemaat”leştirmeyi düşünmek, Orta Çağı 
hortlatmak demektir ki, zaman, tarihin hep, eskinin 
verileriyle ileriden yana olduğunu göstermiştir. Bu 
nedenle yöneticiler, eski özlemlerine yaslanacak-
larına, çağdaş verilerin önemine değer vermek zo-
rundadırlar. Öğrenci, gerçeğin yorumunu istemek-
tedir öğretmenden, okuldan.

Büyük sanat yapıtları verenlerin, bilimsel ürünler 
yaratanların bu düzeye nasıl ulaşmış olduklarını 

düşünmenin, onu yorumlamanın zamanı çoktan 
gelmiştir. Bizim uyguladığımız öğretim yöntem-
leri, onların yarattıklarını anlayıp kavramaya yet-
miyor artık. Onlar kitapla, düşünceyle varıyorlar 
gerçeklere. Olumlu bir gelişme olarak artık kitap 
toplatılmıyor, eskiden olduğu gibi, kitap üzerinde 
korku bulutları gezdirilemiyor. Artık Meclis üye-
leri kürsüleri işgal edip, “Kitapsız da olur. Kitap 
okumadan da olur. Kitap çok mu önemli? Bar-
baros Hayrettin denizcilik okulundan mı mezun 
olmuş da adı ünlü denizciler arasında geçiyor? 
Mimar Sinan  Güzel Sanatlar Akademisinden me-
zun oldu da mı onca şaheseri yarattı?..” diyerek, 
önyargıda bulunmaktan kaçınmalıdır.

Kitabı kaldıracaksın, öğrencinin başına diktatör-
ler, rahipler dikeceksin. Kimi yüksek sesle nutuk 
atacak, kimi “telkin”lerde bulunacak. Buna da öğ-
retim diyeceksin! Onu tartışmalardan uzak tutup 
bir Orta Çağ rahibi kafasıyla düşündüreceksin! 

Her şey yoluna girecek, öyle mi? 

Genç kuşakların, eğitim-öğretim dünyasından bir 
topal karga gibi kovmak istediği bu çağ dışı ka-
fadır. Her çağda genç beyinlerin dediği olmuştur. 
Dünya ikiye bölünse bile gelişimin bu aydınlatıcı 
ışığını hiçbir güç söndüremeyecektir. 

Eğitim Ekonomisi

Ekonomi kavramı, “bir insan topluluğunun üret-
tikleri, üretilenin bölüşümü” diye tanımlanıp 
geçilemez. “Ülke ekonomisi”, “ev ekonomisi”, 
“eğitim ekonomisi” gibi kavramlar da yalnızca bir 
adlandırmadır. Günümüzün hemen her saniyesin-
de bir vesileyle olumlu anlamıyla anılan “ekono-
mi” kavramı ise insan topluluklarının güvencesi-
dir, moralidir, rahat yaşamının simgesidir. İnsan, 
ürettiklerini çeşitlendirip araca dönüştürdükçe ra-
hata erdi, güven duygusu içinde yaşamaya başladı. 

Ne var ki, kurdukları düzene göre kimi ülkeler 
ürettiklerinin egemeni oldu, kimi ülkeler de varlık-
larını onların ürettikleriyle sürdürdü. Bu dengesiz-
lik, yüzyılımızda bile az gelişmiş ülkeleri, özellikle 
yardım almada, silahlanmada, gelişmişlerin ağız-
larından çıkacak sözcüğe baktırıyor. Öyle ülkeler 
var ki, yapılana sahip olmak için topraklarını, mal 
varlıklarını satışa çıkarmak zorunda kalıyor. 
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Toplumlar arası dayanışma, yardımlaşma elbette 
yaşamsal denge yönünden çok önemli. Çelişki, 
biri uyanıkken, öbürünün hep uyur kalmasında. 
Sorun, yatırımların verimli kılınıp kılınamama-
sında düğümleniyor. Seksen bir ilimiz arasında 
nerdeyse üniversitesiz olanı yok. Büyük illerin 
nerdeyse her sokak başında üniversite adlarına 
rastlanıyor. Ama çok sayıda üniversitemizle han-
gi sorun çözülüyor?  Ülke ekonomisinde gerekli 
büyüme sağlanamadığından, üniversite bitiren 
gençlere iş olanağı yaratılamıyor. Bir gencin üni-
versiteyi bitirebilmesi hem devletin hem ailenin 
bütçesini sarsıyor. Onca özveriye karşın üniver-
siteyi bitirenlerin iş bulamaması, boş kalacağına 
okudukları bölümle hiç ilgisi olmayan alanlarda 
düşük işlerde çalışmaları, şu sıralarda çözümü ola-
naksız bir sorundur. 

Nerdeyse ilköğretimi -daha düşük oranda olsa- li-
seyi bitirmeyen yok. Bu, bir ülke için, eğitimde 
belli bir düzeyi gösterir. Toplumda böyle bir dü-
zey yaratılabilmişse, şu insanlık dışı olaylar neyin 
sonucudur? 

 – Bir hafta içinde beş çocuk kayboldu. 
 – Üç kızın ölü bedeni bulundu. 
 – Tren raydan çıktı, otobüs uçuruma yuvarlandı. 
 – Kaza yapan arabalarda nice aileler kayboluyor.  
 – Çocuk pornosu gittikçe artıyor. 
 – En küçük bir tartışma kadın ölümlerine yol 

açıyor. 
 – Kız çocukları amcalardan, dayılardan hamile 

kalıyor. 
 – Tarlalara gömülü ölü bedenler bulunuyor... 

 ♦ Bütün bunlar, belki de eğitimle oynan-
dıkça, eğitimsizliğin oyununa gelmek-
ten doğuyor... 

Ya da;
 ♦ En donanımlı üniversiteler;  psikiyatr-

lar, nörologlar, psikologlar, toplumbi-
limciler, yetkin yöneticiler, hukukçular 
yetiştiriyor da; yine de neden bu tür 
olaylar gün geçtikçe daha da çoğalıyor?

Son Notlar
1. Bizde hâlâ Kur’an’ın çevrilince kutsallığını yiti-

receği kanısında olanlara rastlanıyor. 
2. Almanya’da dil özleşmesini düşünsel kavram ya-

ratımı yönünden gerçekleştiren Leibniz, “Luther 
halkın ağzına bakarak başardı İncil’i Latinceden 
Almancaya çevirmeyi.” demiştir.  

3. Kinder- und Hausmärchen. Kültürel varlıklara 
sahip olmak kadar, onları halkın malı kılacak gös-
terimler de önemlidir. Üzerinden onca yıl geçme-
sine karşın, bu masallar, çeşitli tekniklerle daha 
da ilginç kılınarak, belli başlı Alman TV’lerinde 
her hafta yayımlanmaktadır.  

4. Deutsche Sagen
5. Deutsches Wörterbuch
6. Okuması yazması olmayanları anlatan bir deyim. 

Burada “Elif”, Arap dilinin ilk harfi,  mertek de 
“direk” demek. Bir uzun çizgiden oluşan Elif’le 
direk arasında uzunluk yönünden “bilgisizliği” 
vurgulamak üzere yarı alaylı bir bağlantı kurulu-
yor.   

7. 1950 yılında on altı yaşında Diyarbakır/Dicle 
Köy Enstitüsü öğrencisiyken, ben bile öğretmen-
lerimizin yönlendirmesiyle bu imeceye katılmış-
tım. Derleme Sözlüğü’ne giren üç yüzün üstünde 
sözcükle sözlüğün ilk cildinin girişinde benim 
adım da geçiyor.  

8. İsmail Hakkı Tonguç’tan alıntılanan bu bölüm gü-
nümüz Türkçesine uyarlanmıştır. 

9. İmece: Daha çok kırsal bölge topluluklarında, 
ailelerin kimi üretim etkinlikleriyle topluluğun 
kimi hizmetlerinin, köydeki bütün ailelerin ya da 
ailelerin çoğunun karşılıklı yardımlaşma yoluyla 
yapılması.   

10. Enstitüye girdiğim 1950 yılının sonbaharında 
derslik binalarının yapımında bir işçi gibi çalış-
tığımı anımsıyorum. O zaman on altı yaşında bir 
çocuğun elli kiloluk çimento torbalarını omzunda 
otuz metre yukarılara nasıl taşıdığını bir mucize 
gibi anımsıyorum.  

11. Köy Enstitüsüne gireceğim yılın yaz aylarında 
Diyarbakır’ın bir yazlık sinemasında “Romeo ve 
Juliet” filmini görmüştüm. Film on yedi gün oy-
namıştı, ben de on yedi gün, uzaktan da olsa bir 
inşaat aralığından filmi izlemiştim. Diyarbakır/
Dicle Köy Enstitüsüne alındığımın ertesi günü, 
enstitünün en güzel yapısına yerleştirilen kitaplı-
ğına gidip Shakespeare’in Romeo ve Juliet kitabı-
nı aradım. 


