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“Çanakkale Deniz Zaferi, 
“Çanakkale Geçilmez” 
gerçeğini tüm dünyaya 
göstermiştir. Mart ayında 
kutladığımız 104. yıl 
dönümü vesilesiyle millî 
ve manevi değerleri için 
hayatlarını ortaya koyan tüm 
şehitlerimizi minnetle anıyor, 
Her birine Allah’tan rahmet 
diliyorum. 

Hayata anlam katan tüm 
kadınların Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutluyorum.”

“

“
Neden dürüst olamıyoruz? Niye olduğumuz gibi değiliz? Anlamıyorum. Çoğumuz gününü 

kurtarmaya, kedini düşünmeye mahir. Geleceğimizi, mesleğimizi, bırakacağımız izi 

düşünmüyoruz. Peki, biz böyle mi olmalıyız. Böyle mi yaşayıp, gideceğiz bilemiyorum. Konuyla 

alakalı güzel bir hikâyeyi sizlerle paylaşmak istedim.

Umarım beğenirsiniz.

 

Yaşlı marangoz

“Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti.

Yanında çalıştığı müteahhitte; yapmış olduğu ahşap ev inşaatı işini bırakmak,

Eşi ve çocukları ile birlikte daha rahat,

Daha huzurlu bir hayat sürme isteğinden bahsetti.

Müteahhit,

Yıllardır birlikte çalıştığı emektar marangozunun işi bırakma isteğine oldukça üzüldü.

Fakat ondan,

Kendine bir iyilik olarak, son bir ev daha yapmasını rica etti.

Marangoz,

Bu son olsun diye istemeye istemeye teklifi kabul etti ve işe girişti.

Ne var ki gönlünün yaptığı işte olmadığı her halinden belliydi.

Bundan dolayı baştan savma bir işçilik yaptı ve kalitesiz malzeme kullandı.

Ömrünü verdiği mesleğine böyle bir eserle son vermek ne büyük talihsizlikti !..

Marangoz,

Ev bittiğinde müteahhite teslim etmek üzere kendisini çağırttı,

İşveren,

Evi gözden geçirmek için geldi.

Şöyle bir baktıktan sonra dış kapının anahtarını marangoza uzattı.

“Bu ev senin” dedi,

“Yıllardır süren emeklerinin karşılığı sana benden hediye.”

Marangoz şoka girdi.

Ne kadar utanmıştı !,

Keşke yaptığı evin kendi evi olduğunu bilseydi !,

O zaman onu böyle yapar mıydı !”

Unutmayalım ! Herkes kendi hayatının marangozudur. Herkes gün be gün kendi hayatını inşa 

eder; bir çivi çakarak, bir tahta koyarak veya duvar dikerek ... Evet, bugün aldığımız kararlar, 

ortaya koyduğumuz davranışlar, sarf ettiğimiz sözler, yaptığımız tercihler yarın yaşayacağımız evin 

malzemeleridir. Elimizden gelenin azını değil, fazlasını yapalım ki o evin içinde uzun yıllar huzurla 

yaşayabilelim.

EDİTÖRDEN



“Kaliteli Zaman” kelimeleri birço-
ğumuz için bir nevi fobi haline gel-
miş durumda çünkü o kadar koş-
turma ve zamansızlık içinde, kaliteli 
zaman bize uzmanlar tarafından ya-
pılacak işler listesine eklememiz 
gereken bir aktivite gibi yansıtılıyor.

Dolayısıyla aklımızın bir köşesinde 
hep, kaliteli zaman çocuğumla kaç 
saat geçirmektir, hangi aktiviteler 
kaliteli zamana girer soruları ve ye-
terince kaliteli zaman geçiremiyo-
ruz düşüncesinin getirdiği suçluluk 
duygusu eksik olmuyor.

ÇOCUKLARINIZ İLE 
KALİTELİ VAKİT GEÇİRMEK 

SİZİN ELİNİZDE!

Psk. Zeynep Kaçmaz
zeynep@dusunegitim.com
pskzeynepk

İŞ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE ÇOCUĞUNUZLA 
YETERİNCE İLGİLENEMEDİĞİNİZİ Mİ 

DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
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Nasıl mı?

1- Odaklanarak

Kalite kelimesinin anlamının sadece 
vücudumun değil “gözlerimin, aklı-
mın ve kalbimin” de onlarla olmasıy-
la oluştuğunu gördüm.

Benim aklım yarı onlarda, yarı baş-
ka şeylerde veya telefonum elimde 
geçirdiğim 30 dakika yerine, gözüm, 
aklım ve kalbim tamamiyle onlarda 
kendimi yüzde yüz verdiğim 5 daki-
kanın çok daha tatmin edici olduğu-
nu gördüm.

2 – Damlaya damlaya göl oluştura-
rak

Kaliteli zamanı gözümde erişilmez 
birşeymiş gibi büyütmek yerine, onu 
basitleştirmeye ve günümüzün içine 
küçük küçük daha fazla serpiştirme-
ye başladım. Ve farkettim ki, o kadar 
çok kısa kısa fırsat var ki gün içinde 
kaliteli anlar yaşayacak.

Ve bir bakıyorsun gün sonunda o 
daha kısa ama dolu dolu yaşanmış 
o anlar öyle bir birleşip, öyle kayda 
değer kaliteli zamanlar ve anılar ya-
ratmış ki, herkes daha tatmin, daha 
mutlu.

Herkes için değişmekle beraber, kali-
teli zaman denince işte benim aklıma 
gelenler (daha onlarca şey eklenebilir):

• Çocuğumuzla konuşurken onun 
gözlerinin içine bakmak, hatta 
bazen konuşmadan uzaktan sı-
cacık bir “seni çok seviyorum” 
mesajı gönderen göz teması

• Sıcacık bir gülümseme

• Yanağa durduk yere kondurulan 
bir öpücük

• Durup dururken sımsıkı sarılmak

• Sık sık “seni çok seviyorum, se-
nin annen olmak harika bir duy-
gu” demek

• Onu sözünü kesmeden dinlemek

• Soru sorduğunda yarım yamalak 
cevaplarla geçiştirmek yerine 
onu tatmin edici cevaplar ver-
mek

• Bol bol takdir cümleleri kullan-
mak

• 5-10 dakika işinize mola verip 
onunla koşturmak, şakalaşmak

• Sabah 5-10 dakika erken uyanıp, 
uyandığınızda hemen sabah te-
laşına kapılmak yerine, sıcacık bir 
“günaydın” veya “gece seni çok 
özledim” demek, Sabah giyinir-
ken müzik açıp bir yandan dans 
etmek

• Uyku öncesi sırtını kaşımak, saçı-
nı okşamak, beraber kitap oku-

mak, bir derdi olup olmadığı 
sormak, 

• Her fırsatta sohbet etmek, şaka-
laşmak, konuşmak, sorular sor-
mak (sofrada, banyo yaptırırken, 
altını değiştirirken, ayakkabısı 
bağlarken, üzerini giydirirken, 
arabada giderken) Günlük ev iş-
lerine dahil etmek, bazı işlerde 
onlara da yapabilecekleri işler 
vermek (havuç soymak, salatalık 
kesmek, çamaşır katlamak, toz 
almak, arabayı silmek, ayakka-
bı temizlemek, yatak toplamak, 
bezelye ayıklamak, sofra kurmak, 
eşya taşımak, beraber etrafı, 
odasını ve oyuncaklarını topla-
mak)

• Başbaşa bir aktivite için önceden 
randevulaşmak (sinema, yemek, 
park, yürüyüş…)

• Bilgisayarda çalışırken 5 dakika 
mola verip, beraber bilgisayarda 
komik fotoğraflar çekip eğlen-
mek

• Kendiniz için iki kıyafet seçeneği 
belirleyip onun fikrini sormak

• Küpenizi, saatinizi takması için 
yardım istemek

• Yağmurda kapının önünde 5 da-
kika beraber ıslanmak

• Okul servisini beklerken 5 dakika 
yakalamaca veya saklambaç oy-
namak

• Ödevini yaparken ona bir bardak 
su ve meyve götürmek, birşeye 
ihtiyacı olup olmadığını sormak, 
omuzunu sıvazlamak

• Ondan uzaktayken telefon açıp 
onu özlediğinizi ve sevdiğinizi 
söylemek

• Ağlarken onun yanında kalıp ona 
sarılmak

• Sinirli, asabi ve ruh hali kötüyken 
işinizi bırakıp onu dinlemeye za-
man ayırmak

Veeee birçok fırsat anı…

Ben bunlara “Kalp Yakınlaştırma An-
ları” diyorum.

Günlük hayat telaşları, endişeler ve 
sorumluluklar anneye “çocuğunu as-
lında neden doğurduğunu” unuttu-
racak kadar kafasını doldurup, stres 
yaratabiliyor.

Sonuç çocuk mutsuz, anne tatminsiz.

Kalpler uzaklaşmış, çocuk hırçınlaş-
mış, anne sinirli, sabır düşük.

Annenin çocuğundan, çocuğun da 
anneden aldığı keyif minimumda.

Halbuki yukarıda listelediğim tarzda 
gün ve hafta içine bol bol serpiştiri-
len “Kalp Yakınlaştırma Anları”, hafta 
boyu üst üste gelip birleşince, yani 
çaktırmadan damlaya damlaya hafta-
nın sonunda ciddi bir kaliteli zamana 
denk geliyor.

Çocuğun “sevgi kabı” doluyor, ihti-
yacı olan ilgiyi alıyor ve ilgi çekmek 
için bizi zorlayan davranışlar yapma 
ihtiyacı azalıyor.

Annenin, özellikle çalışan annelerin, 
çocuklarıyla geçirdikleri zamandan 
aldıkları tatmin artıyor ve suçluluk 
duygusu yerini huzura ve gurura bı-
rakıyor.

Ama en önemlisi “Anne-Çocuk” sev-
gi ve güven bağı kuvvetleniyor.

Onunlayken gerçekten “onunla” 
olduğunuzda, onunla değilken “on-
suz” olmak çok daha kolay oluyor.

Yani işe gittiğinizde, seyahate gittiği-

nizde, veya kendinize zaman ayırmak 
için onu bıraktığınızda (evin başka bir 
odasında bile olabilir) mutlaka özlem 
olacaktır ama suçluluk ve tatminsizlik 
duygusu çok daha az oluyor.

Tüm bunların işe yaraması için tek bir 
koşul var:

Beraber olduğunuz o kısacık 5 dakika 
içinde mümkün olduğunca kendinizi 
ona ve o ana vermek, o anın mümkün 
olduğunca keyfini çıkarmak.

O andan koptuğunuzu yakaladığınız 
anda (ki sık sık olacak insanız) içiniz-
den “Geri döndüm veya buradayım” 
diyerek şu anki zamana kendinizi geri 
getirmek.

Bu beceri bir kas gibi, sürekli çalıştır-
dıkça ve pratikle gelişiyor. Yeterki bi-
linciniz açık olsun, kendinizi mümkün 
olduğunca yakalamaya çalışıp ana 
geri getirin.

Telefonunuzun da bu anları sabote 
etmesine mümkün olduğunca müsa-
de etmeyin.

Çocuğunuz yanınızdaysa veya önem-
li bir telefon beklemiyorsanız, mesela 
30 dakika veya 1 saat sessize alın, bil-
gisayarı kapatın. Ohhhhh…bakın ha-
yat nasıl güzelleşiyor ve anı yaşamak 
kolaylaşıyor.

Son önemli bir nokta:

Şuna yürekten inanıyorum.

Çocuğumuzla geçirdiğimiz zama-
nın kalitesini arttırmanın aslında en 
önemli koşulu, kendimize de kaliteli 
zaman ayırmak.

Biraz uzaklaşmak, birbirimizi özle-
mek, nefes almak, dinlenmek, boşa-
lan pilimizi tekrar doldurmak, bizi tat-
min edecek farklı aktiviteler yapmak, 
kendi ihtiyaçlarımızı da karşılamak 
çok önemli ki tekrar biraraya geldiği-
mizde enerjimiz, keyfimiz, sabrımız ve 
sakinliğimiz yerinde olsun, ana odak-
lanmak kolaylaşsın, çocuğumuzla ge-
çirdiğimiz anların kalitesi artsın.

https://www.ahutukel.com/blog/
cocugunuzla-kaliteli-zaman-gecir-
mek-dusundugunuzden-cok-da-
ha-kolay

Sevgilerimle

Kalp yakınlaştırma 
anlarını kaçırmayın
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Öğretmen seçim kriterlerinden 
olan farklılıklara saygı ve farklı 

olana sunulan imkanlar Kanada 
Eğitim Sistemini zenginleştiren en 

önemli husustur.

“ “ 
KANADA

EĞİTİM SİSTEMİ

13

Kıymetli Düş’ün Okurları

Bu sayımızda farklı kültürden bireylerin barış içerisinde yaşa-

dığı Kanada eğitim sisteminden bahsetmeyi düşündük. Bu 

kapsamda “Düş’ün(en) Kelebeğimiz” ile Kanada’ya verimli 

bir yolculuk yaptık. Her biri farklı zenginliklere sahip 10 farklı 

eyaletten ve 3 bölgeden oluşan Kanada, dünyada eğitim için 

yabancıların tercih ettikleri ülkelerin başında yer almaktadır. 

Eğitim sisteminde öne çıkan ve uluslararası kabul sebeplerini 

siz paydaşlarımızın değerlendirmelerine sunmaya çalışaca-

ğız. Katkı sağlaması dileğiyle…..

Kanada Büyükelçiliği



KANADA EĞİTİM SİSTEMİ
Farklı kültürlerin barış içerisinde bir arada yaşadığı Kanada 10 eyaletten ve 
3 bölgeden oluşmuştur. Kanada eğitim sisteminde yetki, 1867 tarihli Kuruluş 
Sözleşmesi (Constitution Act) ile eyaletlere bırakılmıştır. Eyaletlerde eğitim-
den eğitim bakanlıkları sorumludur. Eğitim sistemine katkı sağlayan farklı pek 
çok kurum sistemde yer almaktadır. Eyalet Eğitim Bakanlıkları arasında eş 
güdüm sağlama adına 1967 yılında Kanada Eğitim Bakanları Konseyi (Coun-
cil of Ministers of Education, Canada-CMEC) kurulmuştur. CMEC ulusal ve 
uluslararası girişimler, proje yürütme, iş birliği ve temsil etkinlikleri gerçekleş-
tirmektedir. Yerel eğitim otoritelerinin daha etkili çalışmaları, ortak bir amaç 
doğrultusunda iş birliği sağlaması ve uluslararası entegrasyon adına bu kuru-
mun çalışmaları dikkate değerdir1. 

Her bir eyaletin ayrı olan Eğitim Bakanlığı, eğitim sisteminin organizasyonu, 
hizmete sunulması ve değerlendirilmesinden sorumludur. Eğitim sisteminin 
yürütülmesi okul kurulları aracılığı ile gerçekleşmektedir. Lise düzeyine kadar 
eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanmaktadır2.

Genellikle, okul 
müdürleri tarafından 

öğrenciler, okul 
performansı ve eğitim 

programı hakkında 
karar vermek için 

öğrenci değerlendirme 
verilerini 

kullanılmaktadır. 

“ “ 
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Kapsamlı Eğitim (Inclusive Educati-
on); öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap 
veren esnek eğitim uygulamaları, 
tüm öğrencilerin başarılı olmasını 
sağlayan kapsamlı öğrenme dene-
yimlerini oluşturmaktadır. Öğrencinin 
var olan kendine özgü ihtiyaçlarının 
karşılanması adına esnek ve duyarlı 
öğrenme ortamları sağlanmaktadır. 
Öğretmenler tarafından öğrencinin 
katılımını desteklemek için kanıta 
dayalı öğretim uygulamaları ile stra-
tejileri kullanmakta ve başarı artışı 
sağlanmaktadır.

Eğitim yaklaşımı olarak iş birliğine 
dayalı bir yaklaşım sergilemektedir-
ler. Öğretmenler, yöneticiler,  ebe-
veynler, gençler ve diğer paydaşlar 
bu yaklaşımın oluşumuna katkı sağ-
layan kaynaklar olarak ifade edilmek-
tedir. Bu kaynaklar, iş birliğini destek-
leyecek okul toplumlarının nasıl teşkil 
edileceğinin okul otoriteleri ve pay-
daşları tarafından anlaşılmasına yar-
dımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Kaliteli eğitimin tüm vatandaşları-
na eşit şekilde sunulması amaçlan-
mıştır. Bu kapsamda yakın zamanda 
yürütülen projeler bulunmaktadır. 
CMEC Early Learning and Develop-
ment Framework (ELDF) bunlardan 
birisidir. Erken Dönem Öğrenme ve 
Geliştirme Çerçeve Programı (ELDF) 
0-8 yaş aralığında olan çocuklara; 
okul kreş gibi çeşitli sosyal çevrelere 
katılma öncesi hazırlık programları, 
okul öncesi programı, ilkokul 1.sınıfa 
katılıma öncesi hazırlık programlarını 
içermektedir. Erken dönem verile-
cek eğitimlerin etkileri araştırılarak 
oluşturulan programlar ile çocukları 
geleceğe hazırlamak amaçlanmak-
tadır3.  Benzer şekilde İşgücü ve Be-
ceri Geliştirme Stratejileri, Öğretmen 
Eğitimi Modernizasyonu vb. projeler 
yürütülmektedir.

Eyaletlere göre farklılıklar göstermek-
le beraber yaklaşık 10-12 yıl zorunlu 
eğitim mevcuttur. “Okul Öncesi- 12 
Sınıf” okul sistemi; 4-6 yaşa kadar 
olan çocuklar için okul öncesi eğitim, 
6-12 yaş arası  1-6.sınıf ilköğretim, 12-

15 yaş arası 7-9.sınıf ortaokul ve 15-18 
yaş arası 10-12.sınıf lise eğitimi şeklin-
de yapılandırılmıştır. Okulların yapısı 
ve eğitim kalitesi standarttır4. Eğitim 
programı temel olarak; matematik, 
fen, dil, sanat ve sosyal bilgilerden 
oluşmaktadır.  Olumlu öğrenme orta-
mına sahip Kanada’da okullar kaynak 
dağılımı, sorumluluk, eğitim prog-
ramı ve değerlendirme konularında 
diğer ülkelere nazaran bağımlıdır. 
Değerlendirme etkinlikleri bölgesel 
otoriteler ve Eğitim Bakanlığı Kon-
seyi (CMEC) için kilit konumdadır5. 
Ebeveynlerin çocuklarının öğrenme 
özelliklerini anlayabilmeleri nedeniy-
le öğrenme sürecinde katkıları önem 
arz etmektedir. Bu konuda önemli bir 
araç olarak kabul edilen ebeveynler, 
eğitim programında yer almaktadır-
lar. Eğitim öğretim etkinlikleri mev-
cut eğitim programı doğrultusunda 
yürütülmekte ve değerlendirmeler 
de bu çerçevede yapılmaktadır. 

Eyaletlerin çoğunda yürütülen değer-
lendirme sistemi ve okul değerlendir-
me sistemleri birbirleriyle uyumludur. 
Okul ya da bölge kurulları değerlen-
dirme ve yıllık olarak raporlamadan 
sorumludurlar.  2007’den beri 8.sınıf 
öğrencilerine yapılan matematik, fen 
ve okumadan oluşan değerlendirme 
etkinliği (Pan Canadian Assesment 
Program) otoritelerin eğitim progra-
mını ve yerel değerlendirme etkin-
liklerinin değerlendirmeleri adına bir 
araç niteliğindendir4.  

2007 yılından bu yana 8. sınıf öğrenci-
lerine verilen matematik, fen ve oku-
ma değerlendirmeleri için bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Genellikle, 
okul müdürleri tarafından öğrenciler, 
okul performansı ve eğitim programı 
hakkında karar vermek için öğrenci 
değerlendirme verileri kullanılmak-
tadır. 

Öğrenme durumunun görülmesi 
amaçlı olarak 6 ve 9. sınıflara uygula-
nan Eyalet Başarı Testlerine ilave ola-
rak 2013 yılında 3. sınıflara uygulanan 
geniş kapsamlı bir değerlendirme 
sistemi de uygulamaya konulmuştur. 



Ayrıca 12. sınıfların katıldığı Diploma 
Sınavı (Diploma Exams) uygulan-
maktadır4.  

Öğrenci Öğrenme Değerlendirme 
(Student Learning Assesment -SLA) 
sisteminde değerlendirmeler, öğ-
rencilerin, öğretmenlerin ve velile-
rin öğrenci öğrenmesini planlamak 
ve desteklemek için referans olarak 
kullanılmak üzere okul yılının başın-
dan itibaren bilgi sağlamak amaçlı 
tasarlanmıştır. Okuma yazma ve sa-
yısal bilgiler dışında, eğitimcilerin ve 
ebeveynlerin öğrencilerin öğrendik-
lerini ne kadar iyi uygulayabilecekle-
rini ve yaratıcılık, eleştirel düşünme 
ve problem çözme gibi yetkinlikleri 
göstermelerini anlamaya yönelik et-
kileşimli yaklaşımları da içermekte-
dir. Aynı zamanda, her bir öğrenci-
nin performansının eyaletteki diğer 
öğrencilerle karşılaştırılmasına iliş-
kin bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. 
Amaç; planlamak ve okul yılı geri 
kalanında daha kişiselleştirilmiş öğ-
renmeyi desteklemek için öğrencile-
re, velilere ve öğretmenlere gereken 

verileri, zamanı ve bilgileri vermek-
tir6.

Bölgesel ve alana ilişkin farklılıklar 
olmakla beraber, Kanada’da öğret-
menlik mesleğine girmenin temel 
şartı orta öğretim sonrası en az bir 
yılı öğretmenlik mesleki eğitimi ol-
mak üzere 4 yıllık üniversite eğitimi 
almaktır. Akademik gereksinimlerin 
yanı sıra, öğretmenlik eğitimine katı-
lacak adaylar mesleğe uygunluk açı-
sından mülakata tabi olmaktadırlar. 
Adaylardan iyi düzeyde İngilizce ve 
Fransızca hakimiyeti, duygusal karar-
lılık, mesleğe karşı ilgi ve istek sahi-
bi olmaları beklenmektedir. Aday-
lardan mesleğin icrasında; okuma 
yazma becerilerini geliştirmeye ve 
öğrencileri daha ileri akademik veya 
mesleki çalışmalara hazırlamanın 
yanı sıra, eleştirel düşünme, problem 
çözme, çeşitlilik ve kişisel özerkliğe 
hassasiyet ve sağlam bir toplumsal 
sorumluluk duygusu kazandırma 
konularında nitelikli olmaları beklen-
mektedir7.

Öğretmen maaşları öğretmenler 
derneği ile il / bölge hükümetinin 
temsilcileri arasındaki müzakereler 
ile belirlenmekte ve deneyim ile ar-
tış göstermektedir. İlave sorumluluk 
yüklenenlere ilave ödenekler sunul-
maktadır. Öğretmenler için sunulan 
sigorta, izin, emeklilik vb. türden sos-
yal imkanlar sağlanmaktadır8. OECD 
(2017) verilerine göre Kanada’da 15 
yıl deneyime sahip bir öğretmenin 
yıllık kazancı 65.474 US Dolar olarak 
ifade edilmektedir8.

Kanada’da yürütülen Kapsamlı Eğiti-
min sağladığı esnek ve duyarlı eğitim 
ortamı ile öğrenci katılımı üst düzeye 
çıkarılmıştır. İşbirliğine dayalı eğitim 
yaklaşımı benimseyen ülke eğitim 
sistemi etkili bir şekilde aileyi eğitim 
içerisinde etkin kılmaktadır. Çağın 
gereksinimlerini yakalama çabala-
rıyla sisteme katkı sağlamaktadırlar?  
Öğretmen eğitimi projesi bunlardan 
en önemlilerindendir. Eğitim prog-
ramında aileye yer verilmesi ve aktif 

hale getirilmesi en güçlü yönüdür. 
Tüm eğitim etkinlikleri ve değerlen-
dirmeler eğitim programı çerçeve-
sinde yürütülmektedir.  Okul kurulları 
tarafından süreçte elde edilen verile-
re göre öğrenci değerlendirilmekte-
dir. Sistemin başarısını görmek adına 
6 ve 9 sınıflarda uygulanan Eyalet 
Başarı Testleri ile sisteme yeni ilave 
edilen Öğrenci Öğrenme Değerlen-
dirme Sistemi toplanan veriler konu-
sunda tüm paydaşları bilgilendirme 
ve sürece katkı sağlamaları amaçlı-
dır. Değerlendirmenin paydaşlar ile 
eşgüdümlü yürütülmesi özellikle ka-
biliyetlerin ve ilginin ortaya çıkması 
adına önemli görülmektedir. Kanada 
eğitim sistemi ve geçiş sisteminin bir-
biri ile program çerçevesinde uyumlu 
olduğu söylenebilir. Öğretmen eğiti-
minde özellikle ilk seçim için belirle-
nen kriterlerin çağdaş eğitim ihtiyaç-
larını karşılayacak düzeydedir. 

Kanada eğitim sistemini öne çıka-
ran ve tercih sebebi yapan pek çok 

özellik bulunmaktadır. Erken yaş dö-
nemi eğitimi, sürekli geliştirme kap-
samında ortaya konulan ve yürütü-
len önemli projeler bu özelliklerden 
bazılarıdır. Ancak öğretmen seçim 
kriterlerinden, olan farklılıklara saygı 
ve farklı olanlara sunulan imkanlar ile 
öğrenci değerlendirme sistemleri en 
önemli olanları olarak değerlendiri-
lebilir. 

Değerli Düş’ün okurları, kelebeği-
mizle gittiğimiz Kanada’dan eğitim 
sistemine ilişkin önemli kazanımlar 
ile döndük ve elde ettiklerimizi sizin 
dikkatinize sunmaya çalıştık. Günü-
müz dünyasında önemli görülen ve 
oldukça insani olan “farklılıklara say-
gıyı” ve bir o kadar önemli olan “öğ-
renci değerlendirme sistemini” daha 
derin incelememiz gereken konular 
olarak not ettik. Umuyoruz ki sizler 
de kendi etrafınızda benzer çalışma-
lar yapacaksınız ve toplumca kazanı-
mımız olacak.
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Şekil – 1 OECD Ülkeleri Öğretmen Maaşları Tablosu9

Kanada Dünyada en 
iyi yüksek öğrenim 

sistemlerinden 
birisine sahiptir. 

Şüphesiz ki bunda ilk 
ve orta öğrenimde 

gerçekleşen 
başarının payı 

büyüktür.

“ “ 
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Kültür her şeyin varlık nedenidir; sa-

nat ise  kültürel derinlik ve yüksekli-

ğin göstergesidir. Yeryüzü coğrafya-

sı üzerinde Anadolu kadar kültürel 

derinliğe ve buna doğrudan bağlı 

olan inançsal yüksekliğe hiç bir yer 

sahip değildir. Bu tanım bir iddia 

değil elbette gerçeğin  kendisidir. 

Biz Anadolulular ilkin karadaki de-

nizde  en derinlere dalarız akabinde 

de denizdeki karada en yüksekler-

de yol alarak yükseliriz. Karadaki 

denizde bir dalgıç misali şu an için 

inebildiğimiz en derin yer Göbek-

litepe’dir, denizdeki karada ise bir 

kaşif gibi çıktığımız en yüksek yer 

ise yaradandan dolayı insanoğlu-

nun gönlüdür. Tevazu ve hoşgörü 

ile Anadolu’da yol alırken yol veri-

Özgür Anadolu insanı tüm dünyaya 
örnek teşkil eder. Dolaysızca bakıp 
dolaysızca anlayabildiği içinde hiç 
kimseyi ırksal veya inançsal olarak 

kategorize etmez, aksine her şeyde 
mutlaka bir şeyin olduğunu bilmekten 
öte yaşadığı için dünyadaki herkesi de 

organize eder.

Ali Canip Olgunlu
Türkolog
Anadolu Kültür Tarihçisi
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riz. Derinlere dalarken “merhaba” 
diyerek kültür tarihimizin tüm kat-
manları arasında bağ kurarak bilge-
leşiriz; yükseklere çıkarken de “aşk 
olsun” diyerek özgürleşiriz. 

Özgür Anadolu insanı tüm dünyaya 
örnek teşkil eder. Dolaysızca bakıp 
dolaysızca anlayabildiği içinde hiç 
kimseyi ırksal veya inançsal olarak 
kategorize etmez, aksine her şeyde 
mutlaka bir şeyin olduğunu bilmek-
ten öte yaşadığı için dünyadaki her-
kesi de organize eder. 

Anadolu kültür tarihini  tarihsel,  
inançsal ve kimi zaman da tabiatsal 
olarak takip ettiğimizde rengarek bir 
görüntü ile karşılaşırız. Mozaikten 
öte bir hamur misali binlerce yıldan 
bugüne kadar iç içe geçmiş tüm 
Anadolulu kadim kültürleri anlayabi-
lenler ancak anlamdırarak günümüz 
Anadolusuna görkemli geçmişine 
dair bir ayna olabilirler. Anlam mana-
nın göstereni olan aynasıdır. Anado-
lu’nun manasına ayna olabilmek için 
kültürel miras eserlerimize bizim algı-
sı ile yaklaşmalıyız. Bizim diyebilenler 

korur; bizden haberdar olamayanlar 
ise ya tahrip eder ya da yok sayar. Biz 
Anadolu dertlileri sizi size sizsiz gös-
termek için çırpınır dururuz. Yaradan 
derdimizi her geçen gün arttırırken 
Anadolu’nun bütünsel değerlerine 
dair kullandığımız biz sözüne Sicpa 
Türkiye ses verdi. Söz sahibi edebi, 
meşrebi gereği sessizdir; lakin söze 
kulak verenler ise gür sesli olmalıdır. 
Sicpa Türkiye’nin Anadolu kültür tari-
hine olan duyarlılığına, Anadolu’nun 
sözüne olan saygısına teşekkür ede-
rim. 

Muhabbet yukarıdan aşağıya rahmet 
ile iner, aşağıdan yukarıya ise vefa ile 
döner. Güneşin bahçesi, denizin yü-
reği olan Anadolumuz eski görkemli 
günlerini hasretle beklemektedir. Şa-
yet günün birinde Anadolunun tüm 
değerlerini Anadolu kültür akademi-
si adıyla bir kubbe altında toplayabi-
lirsek o zaman Anadoluya olan vefa-
mızı ödemiş oluruz. 

Bir toplum geçmiş kültürel tüm biri-
kimleri ile sağlıklı bir ilişki kuramazsa 
o toplum mutlaka henüz tanıştığı bir 
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başka kültürün içerisinde yok olur, 
dejenere veya asimilasyona uğrar. 
Kimlik ve kişilik problemi yaşayan 
her toplum da çağdaşlıktan mutlaka 
kopmuş vaziyettedir. 

Değerli olan bir şeyi daha değerlen-
dirmek için çağdaş bir akıl ve özgür-
leşmiş ruhu harekete geçirmek ge-
reklidir. Geçmişe bakarken parmakla 
işaret ettiğimiz değerlerimizle gurur 
duymaktan öte günümüze aktardığı-
mız özgün eser ve düşünceler saye-
sinde parmakla işaret edilen yolcular 
olmalıyız. Bunun yolu doğrudan doğ-
ruya bütünsel olarak özgürleştikten 
sonra Anadolu’da karşımıza çıkan 
her şeyi anlayarak anlamlandırmak 
çabası olmalıdır. Şayet bir gün (ki 
temennimiz 2019 yılıdır) Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından Anadolu’nun 
merkezi her şehrinde “Anadolu Kül-
tür Akademileri” adı altında eğitim 
kurumları açılır ise burada kültür, 
sanat, bilim, felsefeyle iyiden iyiye 
donatılmış gençlerimiz sayesinde ilk 
adım atılmış olacaktır. 

Her Anadolulu genç insan Latinceyi 
ve Osmanlıcayı iyi derecede bilmek 
ve çalışmalarında kullanmak duru-
munda olmalıdır ki dünle bağ kura-
bilsin. Bununla birlikte tüm dünyada 
geçerli olan İngilizceyi de beraberin-
de öğrenmelidir. Ve böylece Anado-
lu’nun doğusunu ve batısını Osman-
lıca ve Latince görgüsüyle  ancak 
İngilizce aracılığıyla tüm dünyaya 
aktarabilsin. Anadolu Kültür Aka-
demileri hem ilahiyat fakültesi hem 
filoloji fakültesi olacağı gibi aynı za-
manda konservatuar niteliğinde de 
olmalıdır. Düşünün ki bir genç dinin 
özü olan yaradansal birliği anlamış ve 
bunu yaşamına yansıtabilmiş olsun; 
bununla  eş zamanlı olarak Anado-
lu’nun doğusu ve batısında yaşayan 
herkesle konuşabilir durumda, lisan-
lara hakim ve zaman zaman ihtiyaç 
duyacağı tek başınalığının gizemli 
sesi olan en az bir enstrümana vir-
tüöz düzeyinde arkadaş olsun. 

Anadolu Kültür Akademileri’nin kub-
beleri manamızın aynası olan kara-
daki en büyük yelkenlimiz olacaktır. 
Düşünelimki orada yetişecek bir 
Anadolulu bilge adayı semah da ya-
pacak, horon da vuracak, vals de ya-
pacak. Anadolumuzun enstrümanları 
olan flüt,ney ve bağlamayı da çalabi-
lecek. Pozitif ve dini bilimlerin hepsi-
ni eş zamanlı olarak alacağı için öz-
gürleşecek. Başlangıçta kendisinden 
önceki bilgelerin söz ve deneyimle-
rinden beslenecek, pişecek; eğitimli 
olarak akademiden ayrılıp dünyanın 
her yerinde dolaştığında ise kendi 
sözünü söyleyecek. Tüm dünyadaki 
insanları görgü ve bilgisi ile aydınla-
tırken bilgeliğin tevazusu ve arifliğin 
anlayışı ile gönüllerde taht kuracak. 

Görünüşte “Karada Açan En Büyük 
Yelkenli Ayasofya”dır; ancak Anado-
lu Kültür Akademileri’nin kubbeleri 
altında bütünsel olarak donatılarak 
yetişecek insanlar tüm insanoğlunu 
gök kubbe misali bir yelkenli olarak 
birleştirecek, kapsayacak. Neticede 

Din ve bilime dair 
her şeyi çağdaş 

özgür düşünceyle bir 
şeye indirgemek için 
eğitim kurumlarından 
artık mezun insanlar 

vermeyelim; 
Anadolu Kültür 

Akademileri’nden 
eğitimli insanlar 

yetiştirelim...

insanda güzel yüzdür, yüzde güzel 
gözdür; insanı insan yapan ise ağ-
zından çıkan sözdür. Anadolu Kültür 
Akademilerinin derviş meşrepli çağ-
daş bilgeleri her yerde derinliklerin-
den dolayı derin izler bırakacakla-
rından, yüksekliklerinden dolayıda 
insanları yaradana yaklaştıracakla-
rından dolayı arkalarından söylenen 
güzel sözler ile veli olarak anılacak-
lardır. Biliriz ki kimin arkasından güzel 
sözler söylenir ise o kişi insan-ı kamil 
mertebesindedir. 

Anadoluya dair keşkelerimden biri 
ve ümidimiz o yöndedir ki  bilim, fel-
sefe, kültürel geniş yelpaze ve buna 
doğrudan bağlı olan sanatsal zarafet 
ve estetikle donatılmış genç nesiller 
sayesinde Anadolu görkemli günleri-
ne oldukça renkli bir şekilde yeniden 
kavuşacaktır. 

Can aşık Yunus:

“Biz gelmedik dava için 

Biz geldik sevgi için

Dostun evi gönüllerdir

Biz gönüller yapmaya geldik” demiş-
tir.

Lakin Yunus’un bu evrensel mesajını 
aktarmak ayrıdır bu sözü yaşamak ise 
bambaşka bir erdemdir. Klasik eğitim 
kurumlarında sadece söz ve söz sa-
hibinin ismi tekrar edilir. Oysaki Ana-
dolu Kültür Akademileri’nde eğitilen 
canlar bu sözlerle pişirileceklerdir. 
Duyan unutur, gören hatırlar lakin sa-
dece yaşayan bilir. 

Din ve bilime dair her şeyi çağdaş 
özgür düşünceyle bir şeye indirge-
mek için eğitim kurumlarından artık 
mezun insanlar vermeyelim; Anadolu 
Kültür Akademileri’nden eğitimli in-
sanlar yetiştirelim...

Keşkelerimizi gerçeğe dönüştürmek 
için sözümüze ses olanlara“ eyval-
lah”.
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Düş’ün Eğitim Kültür Dergisi olarak eğitim paydaşlarına çağdaş eği-

time dair önemli aktarımlar yapmaktayız. Eğitim paydaşlarının bu 

aktarımlar doğrultusunda bulundukları eğitim ortamlarına katkılar 

yapmasını ve bu durumun toplumumuza olumlu yansımalarını amaç-

lamaktayız. 

Dergimizin bu değerli amacına uygun olarak; yıllarını eğitime ada-

mış “Değerlerimiz” ile bir araya gelerek deneyimlerini almak ve bun-

lardan eğitim paydaşlarının istifade etmesini  sağlamak adına Sayın 

Prof. Dr. Yusuf TEKİN ile görüşmeyi planladık. Eğitim alanına hizmet 

etmiş ve etmeye devam eden bir değer olan ve halen yönettiği eği-

tim kurumu hakkında görüşmek istedik. Bu amaçla yapmış olduğu-

muz talebi kabul edip bize fırsat verdiği için kendilerine teşekkür et-

mek isterim. 

Prof. Dr. Yusuf Tekin
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Hacı Bayram Veli ismiyle 
sürdürülecek olan bu yeni dönemin 

ortaya çıkış gerekçesi ve temel 
misyonu ise, sosyal bilimler ve 

sanat alanında ihtisaslaşmış öncü 
bir üniversite oluşturmaktır.

“ “ 

Rektör



26

Dergimiz çıktığı günden beri ele al-

dığı konular ile güncel eğitime dair 

gelişmeleri bilimsel bir bakış açısı ile 

aktarmaktadır. Bu kapsamda öncelik-

li olarak bilim üretme merkezi olarak 

gördüğümüz Hacı Bayram Veli Üni-

versitesi hakkında sohbet etmek is-

tiyoruz. Müsaade ederseniz öncelikle 
sizi tanımak ve sonrasında ilk sorumu-

zu bu kapsamda sormak isteriz.  

 Değerli Hocam öncelikle 
sizi tanımak isteriz.

1970 yılında Erzurum’da doğdum.  

İlk ve orta öğrenimimi babamın işi 

dolayısıyla yerleştiğimiz Rize´de ta-

mamladım. 1994 yılında Ankara Üni-

versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun 

oldum. Aynı yıl Cumhuriyet Üniversi-

tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Kamu Yönetimi Bölümünde araştır-

ma görevlisi olarak çalıştım. Siyaset 

ve Sosyal Bilimler alanında önce 

yüksek lisans, ardından da doktora 

çalışmamı tamamladım ve 1994 ile 

2011 yılları arasında üniversitelerde 

öğretim üyesi olarak görev yaptım.  

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakan-

lığı’na Bakan Yardımcısı olarak, 2013 

yılında ise Millî Eğitim Bakanlığı Müs-

teşarı olarak atandım. Yaklaşık beş yıl 

boyunca yürüttüğüm bu görevin ar-

dından 15 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Rektörlüğüne atamam gerçekleşti. 

Halen aynı görevi yürütmekteyim.  

 Eğitim hayatına yakın za-
manda başlayan Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi’nden bahse-
debilir misiniz? 

Kuruluşunda hangi ihtiyaç, prob-
lem felsefe ya da düşünce yatmak-
tadır? 

Öncelikle, Üniversitemizin eğitim 

hayatına yakın zamanda başladığı 

yönündeki ifadenize dair küçük bir 

düzeltme yapmak isterim. Zira ismi 

itibarıyla yeni olan Üniversitemiz, 

esasında temelleri 1926 yılında atı-

lan ve Cumhuriyetle yaşıt olan köklü 

bir eğitim kurumunun içinde neşet 

etmiştir. Türkiye’nin en eski eğitim 

kurumlarından birisi olan Gazi Üni-

versitesi’nin sosyal bilimler ve sanat 

ile ilgili birimlerine daha fazla kaynak 

sarf etmek ve bu alanlarda gelişim 

sürecini hızlandırmak amacıyla yeni 

bir çatı altında kurulan ve sahip ol-

duğu bu bağ dolayısıyla önemli bir 

tecrübeyi tevarüs eden Üniversitemi-

zin yeni olma vasfını yalnızca ismi ve 

bundan sonra üstleneceği misyonla 

ilişkilendirmenin daha doğru olaca-

ğını düşünüyorum. Gazi Üniversitesi 

kimliği ve markası altında yaklaşık 

bir asrı geride bırakan Üniversitemiz, 

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni 

bir isimle devam edecektir. Yani bu-

rada nevzuhur bir yapılanmadan zi-

yade, deneyim ve gelenek açısından 

engin bir geçmişe dayanan süreklilik 

ya da devamlılık ilişkisinden bahset-

mek daha doğru olacaktır. Hacı Bay-

ram Veli ismiyle sürdürülecek olan bu 

yeni dönemin ortaya çıkış gerekçesi 

ve temel misyonu ise, sosyal bilimler 

ve sanat alanında ihtisaslaşmış öncü 

bir üniversite oluşturmaktır. 

Adının bu şekilde verilmesinde bir 
hikâye ya da mesaj bulunmakta mı-
dır? 

Şüphesiz. Zira Hacı Bayram Veli ismi 

hem uluslararası bir değerdir hem 

de bu coğrafyayı bir millet şuuru ile 

bir arada tutan bağların oluşmasında 

önemli katkı veren bir felsefedir. Hacı 

Bayram Veli ismiyle anılmak, Üniver-

sitemiz adına büyük bir onur kaynağı 

ve aynı zamanda büyük bir sorumlu-

luk sebebidir. Medeniyet tarihimiz, 

bizim kültürel ve coğrafi havzamız 

içinde yetişmiş ve farklı ürettikleri 

müktesebat ve sergiledikleri örneklik 

ile insanlığa mal olarak evrensel bir 
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Hacı Bayram Veli 
ismi hem uluslararası 

bir değerdir hem 
de bu coğrafyayı bir 
millet şuuru ile bir 

arada tutan bağların 
oluşmasında önemli 

katkı veren bir 
felsefedir.

“ “ 

değer haline gelmiş çok sayıda isim 

ile doludur. Mevlâna, Yunus Emre, 

Hacı Bektaş Veli ve daha nicesini sa-

yabileceğimiz bu isimler arasında en 

önemlilerinden biri de, kuşkusuz ki, 

Hacı Bayram Veli’dir. Birlik ve dirliğin 

Anadolu topraklarındaki mimarı olan 

ve dünyamızın asırlar sonrasında ve 

büyük bedeller ödeyerek farkına 

vardığı insani ve evrensel değerlerin 

uygulamalı örneklerine hayat veren 

Hacı Bayram Veli ve onun misyonu, 

barış-bilim ve ilim temelinde yükse-

lecek ve günümüzün sorunlarına dair 

çözüm modeli olabilecek en zengin 

içeriği sunmaya devam etmektedir. 

Fark oluşturacak ve böylece yüksek 
öğretimdeki bazı temel sorunlara 
çözüm olabilecek türden hedefle-
rine ilişkin olarak neler söylemek 
istersiniz.

Az önce de ifade ettiğim üzere, biz 

Üniversitemizin sosyal bilimler ve sa-

nat alanlarında ihtisaslaşan ve gerek 

ulusal gerekse uluslararası düzeyde 

bu yönleriyle temayüz eden bir eği-

tim kurumu olmasını öncelikli ama-

cımız ve temel misyonumuz olarak 

görüyoruz. Tüm politikalarımızı bu 

amacı gerçekleştirecek şekilde ya-

pılandırmanın gayreti içerisindeyiz. 

Henüz hazırlık düzeyinde olduğumuz 

ve izin-onay süreçleri de dahil olmak 

üzere gerekli prosedürlerini tamam-

ladığımızda kamuoyuyla paylaşa-

cağımız ve ülkemizde ilk olacak bir 

çalışmanın arifesindeyiz. Büyük bir 

heyecan ve şevkle yürüttüğümüz bu 

çalışmanın detaylarını şimdilik kay-

dıyla paylaşmayı uygun bulmamakla 

birlikte, çalışmamızın estetik ile tek-

nolojiyi ve sosyal bilimler ile sosyal 

gerçekliği-aktörleri bir araya getiren 

üretim odaklı işlevsel bir içerik taşıya-

cağını belirtmek isterim. 

Söz konusu çalışma ile üniversiteleri-

mizde ve genel olarak akademik çev-

relerde yerleşik bir hal almış olan iki 

hususu esaslı bir şekilde değiştirmeyi 

hedefliyoruz. Birinci husus; sağlık ve 

mühendislik bilimleri karşısında ikin-

cil planda kalan ya da bırakılan sosyal 

bilimler ve sanat alanlarında yoğun-

laşmak ve bu alanların fen bilimle-

riyle koşut bir şekilde değerlendiril-

mesine dönük algıyı güçlendirmektir. 

İkinci husus ise, üniversitelerde üre-

tilen akademik verilerin toplumsal 

yapıdan kopuk olduğuna dair genel 

kanıyı ortadan kaldırmak ve milletle 

iç içe, ürettiklerini milletle de payla-

şan bir üniversite olmaktır.

 Ülkemizde de eğitim sis-
teminde birtakım sorunlar 
yaşandığı günümüz koşul-
larında pek çok konu tartı-
şılmaktadır. Sizin de bildiği-
niz üzere; sınav sistemleri, 
yüksek öğretim, yabancı dil 
eğitimi, mezun istihdamı, öğ-
retmen yetiştirme bunlardan 
bazılarıdır ve bu kadarla da 
kalmamaktadır.  Tüm eğitim 
sistemi göz önüne alındığın-
da, deneyimlerinize göre 
yapılması gerekenler konu-
sunda fikirlerinizi paylaşır mı-
sınız?

Bu, aslında çok geniş çerçevesi olan 

ve detaylı bir şekilde yanıtlandırıl-

ması gereken bir soru. Zira eğitim 

sistemi dediğimiz zaman, devasa bir 



alandan ve çok boyutlu bir süreç ile 

bu süreci oluşturan zengin bir ilişkiler 

alanından bahsediyoruz. Son çeyrek 

yüzyılı baz aldığımızda, ülkemizin 

eğitim alanındaki gerçekliği öncesiy-

le kıyaslanamayacak denli büyük ve 

nitelikli bir gelişme göstermiştir. Bu 

süreçte, okullarımızdaki fiziksel, mad-

di ve teknolojik altyapı ihtiyacı büyük 

oranda giderilmiş; eğitim sistemi 

yasakçı ve anti-demokratik uygula-

malardan geniş ölçüde arındırılmış 

ve özgürlükçü bir eğitim felsefesinin 

inşası doğrultusunda önemli mesa-

feler kat edilmiştir. Ancak bütün bu 

gelişmelere rağmen, eğitim alanında 

devam eden güncel ve yapısal te-

melli sorunların bulunduğu gerçeği 

de orta yerde durmaktadır. Bu sorun-

ların çözümü için konuyu öncelikle 

siyaset-üstü bir yaklaşımla ele almalı 

ve güncel tartışmaların dışına çıkar-

malıyız. Bilimsel ve pedagojik ilkele-

re dayalı, evrensel insani değerlerle 

uyumlu ve milli manevi gelenekleri-

mizle barışık bir eğitim ikliminin üre-

tilmesine daha çok odaklanmalıyız. 

Çünkü orta-uzun vadeli planlamalara 

dayalı ve eğitim alanının tüm bile-

şenlerini içine alan geniş kapsamlı 

reform ve düzenlemeler ancak böyle 

bir iklim içerisinde gerçekleştirilebilir. 

Bizim eğitim sistemimizdeki sorunları 

ve sorun alanlarını belirli bir progra-

matik içinde ve tedrici bir bakış açı-

sıyla tasfiye edebilmemiz için ihtiyaç 

duyduğumuz en önemli hususun bu 

olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ik-

limi üretebildiğimiz ve geliştirdiğimiz 

politikaları sabırlı bir şekilde ve tüm 

sonuçlarıyla görünür olacak biçimde 

uygulayabildiğimiz takdirde sorunla-

rımızı da kalıcı olarak çözme imkanı-

na kavuşabiliriz. 

 Ülkemizde son dönem-
de özel eğitim kurumlarına 
yöneliş gözlemlenmektedir. 
Bu durumun devlet eğitim 
kurumlarının nitelikleri, eği-

tim kalitesi ve toplumun ka-
zanımları konularına ilişkin 
olarak değerlendirmeleriniz 
nelerdir? 

Ben şahsen özel eğitim kurumlarının 

eğitim alanındaki varlıklarını çok önem-

siyorum. Bulunduğum her pozisyonda 

da bu kurumların teşvik edilmesi ge-

rektiğini savunmuş ve bu doğrultudaki 

çabalara katkı sağlamaya çalışmış bir 

eğitim insanıyım. Millî Eğitim Bakanlığı 

Müsteşarı olarak görev yaptığım dö-

nem boyunca, Türkiye’deki özel okul-

laşma oranlarının arttırılması, bu alan-

daki nicelik ve niteliğin geliştirilmesi 

için Bakanlık olarak yoğun çalışmalar 

yürüttük ve ciddi mesafeler kat ettik. 

Buna rağmen, eğitimdeki özel sektör 

oranı bakımından halen Avrupa Birliği 

ortalamasının oldukça gerisinde bu-

lunmaktayız. Eğitimde fırsat eşitliğini 

sağlamaya dönük tedbirlerle birlikte, 

bu alandaki teşvik ve yatırımların aynı 

kararlılıkla devam etmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Zira bu kurumlar, sağ-

lıklı bir şekilde denetlenmeleri ve doğ-

ru bir şekilde yapılandırılmaları kaydıy-

la, ülkenin hem eğitim alanında ihtiyaç 

duyduğu kalite ve rekabetin oluşması-

na katkı sunmakta hem de ekonomik 

bir katma değerin üretilmesine imkân 

sağlamaktadır. Bu kurumları, kamu ku-

rumlarıyla kıyaslayarak ötekileştirici bir 

bakış açısının içine hapsetmenin ne 

ülkemize ne de eğitim dünyasına bir 

faydası vardır. Zamanın ruhuna uygun, 

çağdaş toplumsal ihtiyaçlara yanıt ve-

ren ve bilimsel temelde örgütlenmiş 

kurumlar, özel sektöre ya da devlete 

ait olup olmadığına bakılmaksızın ba-

şarıyı yakalarken; aksi durumda olanlar 

zamanla köhnemekte ve tasfiye olma 

eğilimine girmektedirler. Bizim ister 

özel ister devlet menşeili olsun tüm 

eğitim kurumlarımızı bilimsel ve ras-

yonel bir rekabet ortamı içerisinde ve 

doğru örnekleri model alarak ileriye 

doğru taşımaya odaklanmamız gere-

kiyor.   
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Yapılan her bilimsel 
keşif ve ortaya 

konulan her yenilik, 
evrensel insani 

değerlere yaslandığı 
ve dünya barışına 

katkı sunduğu sürece 
kabul edilebilirdir.

Medeniyet tarihimiz, 
bizim kültürel ve 
coğrafi havzamız 
içinde yetişmiş ve 

farklı ürettikleri 
müktesebat ve 

sergiledikleri örneklik 
ile insanlığa mal 

olarak evrensel bir 
değer haline gelmiş 
çok sayıda isim ile 

doludur.

“ 

“ 
“ 

“ 

    Günümüz toplumlarında 
yaşanan en büyük problem-
lerden biriside insani değer-
lerde gerçekleşen yozlaşma 
olarak ifade edilebilir. Bunun 
aşılması adına eğitim sistemi-
mizde oldukça fazla çalışma 
yer almaktadır. Bu çalışmala-
rın daha etkili hale getirilmesi 
adına evrensel insani değer-
lerin eğitim sisteminde daha 
etkili yer alması adına düşün-
celeriniz nelerdir? Üniversi-
tenin adı (Hacı Bayram Veli) 
da göz önüne alındığında bu 
konuda bir çalışma yapmayı 
düşünmekte misiniz?

Evet, değerler ve değerler eğitimi 

benim en çok önemsediğim ve hatta 

eğitim alanının varlık nedeni olarak 

gördüğüm bir konu. Bu konu, bizim 

insani olarak vazgeçemeyeceğimiz 

bir sorumluluk duygusu ve ödev ah-

lakıyla ele almamız gereken yaşamsal 

yükümlülükleri içeriyor.  Zira değer 

boyutu eksik olan ya da bu boyuttan 

mahrum olan hiçbir politika, tasarruf 

ya da uygulama insanlık ailesine mut-

luluk getirmeyeceği gibi, bizi insan 

kılan hasletlerin gelişmesine de katkı 

sunmaz. Yapılan her bilimsel keşif ve 

ortaya konulan her yenilik, evrensel 

insani değerlere yaslandığı ve dünya 

barışına katkı sunduğu sürece kabul 

edilebilirdir. Aksi durumda, bugün 

örneklerini sıkça yaşadığımız üzere, 

güçlünün zayıfı ezdiği ve tüm insa-

ni değerlerin ayaklar altına alındığı 

trajik hadiselere maruz kalırız. Biz bu 

gerçeğin bilincinde olarak, Üniversi-

temizi tüm bilimsel üretim süreçleri 

bağlamında “değer odaklı” bir ze-

min üzerinde inşa etmeye gayret edi-

yoruz. Bu inşa sürecindeki en büyük 

ilham kaynağımız ise kuşkusuz ki Hacı 

Bayram Veli’dir. İnsanlar arasında dil, 

din, renk ve cinsiyet farkı gözetmek-

sizin güleryüz ve hoşgörü ile yaklaş-

mak ilkesini asırlar öncesinden haya-

ta geçiren Hacı Bayram Veli, “barış 

içinde ve bir arada yaşamanın” ola-

naklarına dair ufuk açıcı mesajlarıyla 

dünyamızın mevcut gerçekliğinin yol 

açtığı trajedilere son verecek reçe-

teyi yazmış ve insanlığın hizmetine 

sunmuştur. Bizlere düşen görev bu 

reçeteyi ve içerdiği mesajları doğru 

şekilde analiz ve tatbik ederek günü-

müz insanlığının hizmetine ve bilgisi-

ne sunabilmek, bugün ve yarınlar için 

eşsiz bir hazine değerini haiz olan bu 

kaynağa sahip çıkabilmektir. 

    Değerli vaktinizi bize ayırdığınız 

için minnettarız. Sohbetimizde de-

ğerli bilgiler edindik ve bu bilgileri 

eğitim paydaşlarına dergimiz aracılı-

ğı ile ulaştıracağız. Son olarak bizle-

re ve dolayısıyla eğitim paydaşlarına 

iletmek istediğiniz düşüncelerinizi 

öğrenebilir miyiz?

Hepimizin üzerinde mutabık olduğu 

üzere, eğitim tüm yaşam alanlarını ve 

insanlık ailesinin her ferdini kuşatan 

dinamik ve bütüncül bir süreçtir. Bu 

sürecin paydaşları olarak her birimizin 

büyük ve ertelenemez sorumlulukları 

bulunuyor. Söz konusu sorumluluk-

ların öğrencisinden öğretmenine, 

velisinden yöneticisine, kamu boyu-

tundan sivil toplumuna, lisesinden 

üniversitesine dek tüm eğitim ortam-

larında benimsenmesi ve bütün eği-

tim paydaşlarınca paylaşılması gere-

kiyor. Ben eğitim dünyamızdaki her 

bir aktörü bu sorumluluk duygusuyla 

hareket etmeye davet ediyor; eğitim 

sistemimizi kendi özgünlüğü ve öz-

gürlüğü içinde geliştirmenin ancak 

bu türden bir kolektif adanmışlık ve 

çalışma duygusu ile mümkün olabile-

ceğini düşünüyorum. Düş’ün Eğitim 

Kültür Dergisinin bu konuda iyi bir 

örneklik teşkil ettiğine inanıyorum. 

Derginizin yüklendiği misyonu ve 

eğitim alanının gelişmesine dönük 

çabalarınızı büyük bir takdirle takip 

ediyor, bundan sonraki çalışmaları-

nızda da başarılar diliyorum.



Özellikle eğitim öğretim yılının 1.dönem sonu, okul öncesi ve ilkokul 

dönemine başlayacak çocuğu olan veliler için, kritik bir dönem. Bu 

dönemde okul araştırmaları başlıyor, velilerin sohbet konuları ya da 

günlük programlar okul tanıtımları ile doluyor.

Özel okulların sayısının çok olması, seçeneklerin ve içeriklerin farklı-

lıkları velilerin işini daha da zorlaştırıyor. 

Bir özel okul tercih etmek istiyoruz ama tercih yaparken dikkat et-

memiz gereken özellikler neler olmalı? Aslında bu konuda bir ge-

nelleme yapmak ya da en önemli konular bunlar olmalıdır demek 

çok doğru değil. 

Seray Demir

ÇOCUĞUM İÇİN EN 
DOĞRU KARARI 

VEREBİLECEK MİYİM?
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Eğitim İletimi Yöneticisi



Sadece okulun fiziki şartlarını görme-

diği için, o okulu tercih etmeyen veli-

ler olduğu gibi, güvenlikten itibaren 

iyi ve sıcak karşılanmadığını düşün-

düğü için aynı okulu tercih etmeyen 

veliler de olabiliyor.

Okulun yemeklerinin sağlıklı ve te-

miz olduğunu düşündüğü için tercih 

edenler olduğu gibi, sadece sınıf öğ-

retmeninin ismi için okul tercihinde 

bulunan veliler de olabiliyor.

Hangisi doğru? 

Aslında, ailelerin içine en çok sineni di-

yebiliriz. En çok güvendiği ve inandığı. 

Var olan durum analizini yaparken 

genellemelerden uzak durmak için 

istatistiki bilgilerden yararlandım ve 

50’ye yakın özel okul velisine bir an-

ket uyguladım.

Aldığım örneklemde; Ankara, İstan-

bul, Eskişehir ve İzmir velileri yer al-

makta.  %32’si anne baba çalışan ve 

sabit geliri olan kişiler. Aylık kazanç-

larının ortalama en fazla %15’ini özel 

okula veriyorlar. 

Ancak %4’lük bir kısım %40’ını özel 

okul masrafına ayırıyor.  50 kişiden 42 

kişi özel okul değişikliği yapmamış, 

başladıkları okula devam ediyor. 

32

istatistiklere göre 
velilerin okul 

tercihleri yaparken 
seçenekleri 

belirleme noktasında 
başvurdukları en 
önemli veri; veli 

referansı.

“ “ 
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Tercih ettikleri okullara göre; size 

“Çocuğumu iyi ki bu okula gönde-

riyorum, dedirten özellikleri sırala-

yabilir misiniz?” sorusuna aldığım 

cevapları belli başlıklar altında topla-

dığımda:

• Eve yakın olması

• Eğitim kadrosunun devamlılığı

• Eğitim kadrosunun gücü

• Eğitim kadrosunun ve çalışanların 

mutluluğu

• İngilizce eğitimi

• Çağdaş bir okul olması

• Güvenlik

• Hijyen

• Akademik başarı

• Sosyal etkinliklerin çeşitliliği

• Uluslararası bağlantılar 

• Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

uzmanlarının yetkinliği

• Ödevlerin az olması

• Mezun olduktan sonraki iş olanak-

ları ve mezunların birbirine olan 

bağlılığı

• Kitap okumayı yaşam biçimi hali-

ne getirecek bir kültürünün olması

• Sadece okulculuk yapması, sözün-

de durması ve güvenilir olması 

• Veli profilinin birbirine benzer ol-

ması, gibi maddelerle karşılaştım. 

Büyük şehirlerdeki veliler oldukça bi-

linçli. Hatta bir deftere hazırladıkları 

formaları yapıştırmış, gittikleri her 

okulun özelliklerini kendi aklındaki 

önem sırasına göre listeleyebiliyor. 

Ortalama 7-8 okul dolaşıp, ekonomik 

koşullara bakılıyor. Çünkü bu yıllık ya 

da dönemlik bir karar değil, bir şe-

kilde ailenin yaşam şartlarını etkiliyor 

aslında. 

Beklentilerin çokluğuna göre seçe-

nekler değişmekte. Ama istatistiklere 

göre velilerin okul tercihleri yaparken 

seçenekleri belirleme noktasında 

başvurdukları en önemli veri; veli re-

feransı.

Referans demek; en doğru cevap 

demek değil elbette. Çünkü önce 

herkes kendi bütçesini, okulun ken-

di çocuğunun yapısına uygunluğunu 

düşünüyor. Bu kararı verdikten sonra 

da, veli okula dair iyi şeyleri, kendi ter-

cihi ile ilgili doğru bir karar verdiğine 

inanmak için savunuyor da olabilir.  

Okullar aslında amaçlarına göre çe-

şitlendirilebilir. Eğitim, prestij ya da 

para kazanmak amaçları gibi. Sonuç-

ta özel okulculuk adı üzerinde özel-

leştirilmiş bir iş. Okulculuk yapanlar 



ticaret kelimesinden hoşlanmaz ama 

özel okulculuk bir nevi ticarettir evet. 

Alınan ücrete göre hizmet kalitesi 

değişir. Okulları “tam bir ticaretha-

ne” olarak suçlamak çok doğru bir 

ifade değildir çünkü iyi işletilen bir 

işletme, iyi hizmet verir. Emeğinin 

karşılığını alan çalışanlar ile; mesleki 

alanda ilerlemeler çok daha hızlı ger-

çekleştirebilir. 

Elbette eğitim farklı, sevmeden ol-

maz. Ama doktorluk, mühendislik de, 

işletmecilik ve aşçılık da sevmeden 

yapılmamalı.   Tüm bu değişkenler 

bir yana; tercih edeceğimiz okulun 

neden bu işi yaptığı kısmı, istediği-

miz şey ile ne kadar örtüşüyor? 

Önce eğitim diyorsanız; okuldaki her 

durumda öğrencinin iyiliği, sağlığı 

ve faydası için yorumlayan, sorgu-

layan bir bakış açısı var mı ona bak-

malı. Herkesin önemsediği, herkesin 

en çok aradığı kendisine ve elbette 

çocuğuna göre şekillenmekte. Onun 

için tek bir doğru yok.

Aslında eğitimin; hangi alanlarda ge-

lişime açık riskli özellikler için gerekli 

olduğunun farkındalığı ile öğrenciyi 

tanımak ve anlamak amacıyla okul 

sürecine başlamak çok daha önemli. 

“Çocuğumuzu, doğduğu andan iti-

baren sahip olduğu özellikleri kay-

betmesin diye rahat bırakmak, onlar 

için toprak olup gelişmeleri için or-

tam sağlamak” çok daha empatik bir 

davranış. Aslında işin özü; ona, kişili-

ğine, geleceğine saygılı olmak.

Realist bir yaklaşımla çocuğumuzun 

potansiyelini anlatabilecek ve bizim 

çocuğumuzu anlayabilmemize yar-

dımcı olabilecek, doğru iletişim yön-

temleri ile hızlı geribildirim alabildi-

ğimiz bir okul, en iyi okul olabilir mi?
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Önce eğitim 
diyorsanız; okuldaki 

her durumda 
öğrencinin iyiliği, 
sağlığı ve faydası 
için yorumlayan, 

sorgulayan bir bakış 
açısı var mı ona 

bakmalı.

“ “ 
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Üniversitede ki bir hocamız öğretmenlik vicdan ile 
cüzdan arasında iki meşakkatli bir yoldur... Vicda-
nınla bu mesleği yerine getirebiliyorsan ne mutlu 
size demişti... Ve o gün anladım ki bizim meslek: 
SEVGİ BAĞI… O günden bu güne vicdan - sevgi 
arasındaki eğitimi yapmaya karar verdim… Yav-
ruların yüreğine dokunmak onlar gibi hissetmek, 

mutlu olmak, yürümek, koşmak ve yaşamak... Bu 
nedenle öğretmenlik bizim için bir yaşam biçimidir. 

Bizler öğretmen gibi yürür, öğretmen gibi konuşur, 
öğretmen gibi davranırız, kısacası öğretmen gibi yaşa-
rız. Hiçbir öğretmen sabah evden çıktığında “işe gidi-
yorum” demiyor, “Okula gidiyorum” diyor. Bu önemli 
bir ayrım. Çünkü öğretmenlik özel bir meslektir. İn-
sanların hayatlarından çıkaramayacakları en temel 
kavramlardan biri muhtemelen öğretmendir. Öğ-
retmenlik mesleğinin çok boyutlu bir yapıya sahip 
olması,  günümüzde öğretmenin gereken özellik-
leri yeterlilikler ve niteliklerin neler olması gerekti-

ği konusundaki arayışların artmasına ve bu konuda 
akademik çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Okul öncesi öğretmenlik mesleğini önemli kılan malzeme-
sidir aslında hep buna inanmışımdır. Elimde bir yapıştırıcı 

ve bir kartonla her şeyi yapabilen bir kahraman olmak gibi… 
Neler çıkmaz ki o yaratıcı düşüncelerden bir bakarsınız bir robot 

bir bakarsınız hayvanlar için bir kuş yemliği… Ama o iş size kal-
mış… Bizim meslek çocuğu etkilemektir… Büyük İskender’in öğret-

menlikle ilgili, “Babam beni gökten yere indirdi. Hocam beni yerden 
göğe yükseltti” şeklinde bir sözü var. Çok severim… Mutlu yarınların 
resmini çizip çocuklarımızın yaşam öykülerine kulak vererek, hayatı on-
lar için anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Öğretmenliğim, mesleğim, benim 
mutluluk kalemim… O kalemle dört duvar arasındaki sınıfta değil de 
parkta atölyelerde mutfakta bahçede eğitim veren bir öğretmen ol-
mayı amaçlamışımdır. Bırakın çocuklarınız doya doya çamurla oynasın 
kirlensin bu benim hayatım desin… İnanın sizden mutlusu yoktur… 

Sabah ki günaydınlar, akşam ki yarında seni bekliyorum sözü ile… 
Bir güle güle… Yeni güne yeni umutlara merhaba… Sabır işi ves-
selam… Görmediyseniz hiç yaşamamışsınızdır! İşte biz öğret-
menler yaşama böyle bağlanıyoruz, öğrencilerimizle ısınıyor 
ve onlarla mutlu oluyoruz… Hep çocuk kalmak ümidi ile…

 Mendüfe Güler VarlıÖğretmwn
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   Önce gramofon nedir ne de-
ğildirden bahsedelim mi biraz?

Gramofon diye adlandırılan cihaz, 12 

Ağustos 1877 tarihinde Thomas Alva 

Edison tarafından icad edilen ve dün-

ya’da ses kaydı yapabilen ilk makine olan 

“PHONOGRAPH” (Fonograf) adlı maki-

nenin geliştirilmiş halidir. 

1887 yılında Emil Berliner Fonograf’ı ge-

liştirerek “GRAMOPHONE” (Gramofon) 

adını verdiği taş plak çalabilen yeni bir 
makineyi tescil ettirdi. 

Günümüzde Gramofon ve pikap kavram-
ları maalesef birbiri içine geçmiş olarak 
kullanılmaktadır. Yani insanlar ellerindeki 
pikapları gramofon olarak adlandırmak-
tadırlar. Gramofonlar elektrik veya pil 
ile çalışmazlar içinde bulunan büyük bir 
saat zembereğinin gramofonun yanında 
bulunan bir  kol vasıtasıyla kurulması esa-
sına göre çalışırlar. 

GRAMOFONUN
TARİHİ

Raif KaraGramofon Koleksiyoncusu
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Gramofon, taş plak ve gramofon iğ-
nesi birbirlerini tamamlayan öğeler-
dir. Gramofon plaklarına “Taş Plak” 
denir. Taş plakların bir başka ismi de 
78 devirlik plaklardır. Taş plaklar nor-
malde sadece gramofonda dinlene-
bilir. Gramofonların dışında ayrıca 78 
devirlik taş plak çalabilen pikaplarda 
da dinlenebilirler.  

Long Play  diye de adlandırılan  33 
devirlik plaklar ve 45’lik diye adlandı-
rılan  küçük plaklar pikap plaklarıdır 
ve sadece pikaplarda dinlenebilirler 
(gramofonlarda dinlenemezler). Pi-
kaplarda  elektrikli bir sistem vardır 
ve dış etkenler hariç aynı iğne binler-
ce kez plak çalabilmektedir.

Taş plakların her yüzünde tek şarkı 
bulunmaktadır. Gramofonda tekno-
lojisi gereği her şarkıda 1 gramo-
fon iğnesi değiştirmek zorunludur.  

Gramofon iğneleri çelikten yapılmış 
olup, altın kaplama olanları da vardır.

   Gramofonun Türkiye mace-
rası ne zaman nasıl başlamış?

Fonografın seri üretime geçmesi ve 
ardından İstanbul’da merkezi yerler-
de satılması sadece 10 yıl aldı. 1887 
yılında yeni cami önünde ve Galata 
köprüsünde seyyar satıcıların fonog-
raf dinlettiği ya da sattığına dair bilgi 
ve belgeler mevcuttur. 1898 yılından 
itibaren de İstanbul’da Fonograf sa-
tan mağazalarda Gramofon da satıl-
maya başlanmıştır. Kimler geldi kim-
ler geçti gramofonun iğnesinden? 
(Zeki Müren, Münir Nurettin Selçuk, 
Hafız Burhan Sesyılmaz, Müzeyyen 
Senar, Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla.)

Fonograf Plaklarına ilk Türkçe kayıt 
hafızlar tarafından 1890 yılında yapıldı. 

Halkın tanıdığı hafızlar gemilerle İngil-
tere’ye götürülüp orada kayıt yapılı-
yor ve bu plaklar Osmanlı tarafından 
ithal ediliyordu. Osmanlı’ da İlk taş 
plak kayıtları 1900 yılında gayrimüslim 
sazendeler ve hanendeler ile yapıldı. 
Türk sanatçılarının plaklara seslerini 
vermeleri bir hayli zaman almıştır. 

Cumhuriyetin ilanıyla gelen yenileş-
me, batılılaşma, çağdaşlaşma gibi 
kavramlar, Türk toplumunu sıkı sıkıya 
bağlı bulunduğu geleneksel yapısını 
kırmaya zorladı.  Bayan sanatçılar tak-
ma gayrimüslim isimleriyle plak dol-
durabilirken, sonrasında isimlerinin 
ilk harfini plaklarına yazdırabilmiş ve 
daha sonraları tam adlarını kullana-
bilmişlerdir. O günlere kadar Ermeni, 
Rum ve Çingene kadınlara özgü bir 
şeymiş gibi görünen sahneye çıkma, 
şarkı-kanto söylemek gibi işleri Türk 
hanımlarda kolaylıkla yapar oldu. Fik-

riye Hanım sesini plaklara veren ilk 
Türk kadınıydı ve onun baş aktristi ol-
duğu Süreyya Operet Topluluğu da 
yine Ermeni operet saltanatına son 
veriyordu. Hafız Sami, Hafız Osman, 
Hafız Aşir, Tamburi Cemil Bey impa-
ratorluk dönemindeki yaygın ünlerini 
çoğalan bir ilgiyle sürdürüyorlardı.

Denizkızı Eftelya, Hafız Burhan, Mü-
nir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla, Mü-
zeyyen Senar, Hamiyet Yüceses, Zeki 
Müren, Abdullah Yüce, Ahmet Üstün, 
Ali Can, Aşık Veysel, Behiye Aksoy, 
Celal Güzelses, Malatyalı Fahri, Ha-
cer Buluş, Mualla Mukadder, Muzaf-
fer Akgün, Neriman Altındağ, Peri-
han Altındağ, Nesrin Sipahi, Nezahat 
Bayram, Refik Başaran, Saime Sinan, 
Şecaettin Tanyerli, Şemsi Yasdıman 
gibi pek çok sanatçı taş plaklara ses-
lerini vermişlerdir.

   Peki biraz da sizi tanıya-
lım; kimdir Ankaralı işinsanı 
Raif Kara?

Eski Ankara’lı bir aileye mensup ola-

rak 1962 yılında doğdum.  Ankara 

Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fa-

kültesi Kütüphanecilik Bölümü mezu-

nuyum ve üç çocuk babasıyım. Baba 

mesleğim olan kırtasiye ticareti ile 

iştigal etmekteyim.

Çocukluğumdan beri var olan hız 

merakım nedeniyle 1986-1990 yılları 

arasında pist yarışı ve rallilerde, 1994-

1995 yılları arasında da karting (go-

kart) yarışlarında aralarında Türkiye 

birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü 

olan çeşitli dereceler aldım. 

   Neden gramofon kolek-
siyonu? 

Koleksiyon merakım, yakın çevremde-
ki eski eşyaları toplayarak başladı ve 
ilerleyen yıllarda da eskici ve antika-
cılarla devam etti. İlk gramofonumu 
1984 yılında aldığımda gramofonun 
diğer tüm eski eşyalardan daha farklı 
olduğunu, adeta bir ruhu olduğunu 
keşfettim. O günden sonra geçen 32 
yılda topladığım çok nadide gramo-
fon ve taş plaklar benim bu konuda 
Türkiye’nin bilinen en kapsamlı kolek-
siyoncusu olmamı sağladı.

   Neler var koleksiyonda?

Sesin kaydedilebildiği dönem öncesi 
müzik cihazı olan Laterna’dan 3 adet, 
1877 yılında Edison tarafından icad 
edilen dünyada sesin kaydedildiği ilk 
cihaz olan Fonograf’dan 6 adet, 

Türk ses tarihi açısından çok önem 
arz eden, fonograflarda dinlenilebi-



len, 1890’larda kaydedilmiş ve Türk 
ses tarihinin ilk kayıtları olma özelli-
ğine sahip ve bidiğim kadarıyla sa-
dece benim koleksiyonumda olan 
Osmanlıca balmumu kovan plaklar-
dan 24 adet ve yabancı sanatçıların 
seslendirdiği vinil kovan plaklardan 
100 adet, 

Tamamı orijinal ve çalışır durumda 
olan “Victor”, “His Master’s Voice”, 
“Sahibinin Sesi”, “Columbia”, “Pat-
hé”, Polyphone”, “Electrola”, “Dec-
ca” gibi dünyaca tanınmış markalara 
ait 132 adet gramofon,

• 1924 yılında İsviçre’de üretilmiş 
olan dünyanın en küçük gramo-
fonu ”Mikiphone”,

• Osmanlı Sarayı için  1912 yılında 
İngiltere’de özel olarak üretilmiş 
altın kaplama gramofon,

• 4 adet çocuk gramofonu ve bun-
lara ait 30 civarında özel plak,

• Hafız Burhan, Deniz Kızı Eftelya, 
Münir Nurettin Selçuk, Safiye 
Ayla, Müzeyyen Senar, Hamiyet 
Yüceses, Zeki Müren, Abdullah 
Yüce, Erol Büyükburç, Ayten 
Alpman, Ahmet Sezgin  ve İlhan 
Gencer gibi tanınmış veya tanın-
mamış pek çok sanatçının dol-
durduğu ilk plaklar, 

• Atatürk’ün sesinden 10.Yıl Nut-
ku, 

• İstiklal Marşımızın farklı bestele-
rinin taş plakları,

• Hafız Sadettin (Kaynak)’ın sesin-
den Türkçe ezan,

• Nadir bulunan 17 adet resimli taş 
plak,

• Çoğunluğu Türk Sanat Müziğinin 
çok  kıymetli hafız ve sanatçıları-
na ait 5.300 adet taş plak,

• 350.000 adet gramofon iğnesi,

• Gramofonlara ait pek çok afiş, 
broşür, biblo, hediyelik eşya ve 
plak kılıfı bulunmaktadır.

   Bir gramofonu koleksiyo-
na kazandırmanın hikayesi 
nedir?

Gramofon ticareti yapanlar tarafın-
dan benim koleksiyon standartlarım 
zaten bilinir. Bu standartlara uygun, 
koleksiyonunda yer almamış gramo-
fonlar ile ilgili bilgilendirme yaparlar. 
Söz konusu gramofonun görsel, me-
kanik ve dinleme kontrollerini yap-
tıktan sonra beğenirsem satın alırım. 
Hemen peşinden de Türkiye’deki 
iki gerçek gramofon ustasından biri 
olan ve  Ankara’da yaşayan Kadir Us-
ta’ya götürürüm. Kadir Usta gerekli 
bakımlarını ya da gerekiyor ise ta-
mirlerini yapar. Sonrasında da kolek-
siyonun bu yeni üyesinin kimlik kartı 
çıkartılır. Marka, Model, Üretici Firma 
ve Üretim yılını kapsayan demirbaş 
etiketi hazırlanır; fotoğrafları çekilir 
ve koleksiyondaki yerini alır.

Gramofonlarınızla zaman nasıl geçi-
yor? (temizliği, bakımı, muhafazası 
vb.)

Genellikle boş vakitlerimi koleksiyo-
numa ayırıyorum .

Taş plak dinleyip plakların tasnif 
edilmesi ve fihristlerinin yapılması 
ile uğraşıyor, grafomonların temizlik 
bakımını yapıyor ve internet sitesinin 
güncellenmesi gibi aktivitelerle uğ-
raşıyorum. 

Koleksiyonumun gelecek nesillere 
bu günkü gibi bakımlı ulaşabilmesi 
amacıyla gramofonlarımın temizliği-
ni sadece kendim yapıyorum. Bunun 
dışında ortalama 5 6 yılda bir tüm 
gramofonlar Kadir Usta tarafından 
kontrol edilir ve bakımları yapılır.

Koleksiyonumu müze formatında ve 
6 ayrı güvenlik protokolüne sahip bir 
mekanda muhafaza ediyorum.   

    Zaman zaman sergilerde 
insanlarla buluştu gromofon-
larınız, neler gözlemlediniz?

2009 yılı Nisan ayı içerisinde Anka-
ra’da bulunan CEPA Alışveriş Merke-

zi’nde 17 gün süreyle “GEÇMİŞTEN 

GELEN SES” adlı ilk sergimi açtım.  

Sergiyi yaklaşık 100.000 kişi ziyaret 

etmiş ve ziyaretçilerimden 4.320 kişi-

si sergi anı defterlerine o anki duygu 

ve düşüncelerini yazmışlardır.

Bu sergi benim ve Ankara’nın bu ko-

nudaki ilk sergisi olmuş fakat Türkiye 

Cumhuriyeti’nin de bugüne kadar ki 

2. Gramofon ve Taş Plak sergisi ol-

muştur.

İkinci “GEÇMİŞTEN GELEN SES” 

Gramofon ve Taş Plak sergimi  ise 20-

30 Mayıs 2010 tarihleri arasında  Kah-

ramanmaraş Necip Fazıl KISAKÜREK 

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdim.  

Sergiyi açık olduğu 11 günlük sürede 

5.000 kişi ziyaret etti. 

Yaptığım sergilerde ziyaretçi sayıla-

rının yaşlara  göre dağılımını incele-

diğimde ziyaretçilerin sanıldığı gibi 

orta yaş ve üzeri insanlardan oluşma-

dığını; her yaş grubundan ziyaretçile-

rimin olduğunu ve sayıların birbirle-

rine çok yakın olduğunu mutlulukla 

gözlemledim. 

   Taş plak dinlemek isteyen 
meraklılar için neler öneriirsi-
niz?

İlk olarak benim www.gramofonko-

leksiyoncusu.com veya www.raifkara.

com.tr isimli sitelerimden dinleyebi-

lirler. Bir de  youtube üzerinden  taş 

plak veya raif kara olarak aradıkların-

da şimdilik 600 Adet taş plak videosu 

izleyebilirler,

Bunlara ek olarak da her perşembe 

21:00-23:00 saatleri arasında TRT 

Kent Radyo Ankara 105.6 frekansın-

da “GEÇMİŞTEN GELEN SES” adlı 

programımı dinleyebilirler.

Bir başka seçenek de gramofon ve 

taş plak edinerek dinlemektir.
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Dergimiz geçmiş sayılarında siz eğitim paydaşlarına eğitim etkinliklerinin 

güncel ihtiyaçları karşılayacak şekilde nasıl daha faydalı olabileceğine iliş-

kin bazı konulara yer verdik. Bunların arasında tüm etkinlikleri eğlenceli 

ve kalıcı kılacak konuları ön plana çıkarmaya çalıştık. Hemen hemen her 

konuda ortaya çıkan ve yediden yetmişe herkesi ilgilendiren “oyun” sihirli 

sözcüğünü öğrenmenin eğlenceli ve kalıcı şekilde gerçekleşmesinin ga-

rantisi olarak görmekteyiz. Bu kapsamda bu sayımızda bu sihirli sözcüğün 

bu kalıcılığı sağlamadaki önemine ilişkin “Oyun Temelli Eğitimin Önemi” 

araştırmamızın siz eğitim sistemi paydaşlarına sunmaktayız. Umuyoruz ki; 

sizler bu bilgiler ile etrafınıza katkı sağlamaya devam edeceksiniz… 

Sosyal varlık olan insanın sürekli etkileşimde bulunduğu çevresi ve diğer 

bireyler onun doğal eğitim ortamını oluşturmaktadır. Selvi (2013) tarafın-

dan, “bireyin yaşamı boyunca etkileşimde bulunduğu ortamlarda edindi-

ği deneyimler ile davranış değiştirme süreci” tanımlaması bu doğal eği-

tim ortamına işaret etmektedir1. Yaşam boyu süren eğitim sürecine eğitim 

kurumları tarafından organize şekilde yürütülen eğitim etkinlikleri ile des-

tek sağlanmakta ve bireyin bütünsel olarak gelişimi gerçekleşmektedir. 

Bireylerin doğal eğitim ortamlarında diğer bireyler ile etkileşim gerekçe-

lerinden birisi de şüphesiz oyundur. 

Oyun ortamlarında gerçekleşen her 
etkileşim çocukların yaşantılarına katkı 
sağlayan pek çok davranış değişikliği 

ya da diğer tabiriyle öğrenme ile 
sonuçlanmakta ve genellikle bu 

öğrenmeler diğer öğrenme ortamlarında 
gerçekleşenlere göre nispeten kalıcı 

olmaktadır.

“ “ 

OYUN TEMELLİ 
EĞİTİMİN ÖNEMİ

düzenle
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Oyunun yaşama ilk adıma attığı an-
dan itibaren çocuğun çevresi ile ile-
tişim yöntemlerinden birisi olduğunu 
söylemek pek yanlış olmaz. Oyun 
“insan doğasında var olan ve erken 
gelişim dönemlerinden itibaren in-
sanların fiziksel, bilişsel, duygusal ve 
sosyal gelişimlerinde rol alan önemli 
deneyimleme etkinlikleri” olarak ta-
nımlanmaktadır2. Diğer bir tanımda 
da doğum ile başlayan oyun etkin-
liklerinin bıkmadan devam eden ve 
bazı becerilerin geliştirilerek pekişti-
rilmesini sağlayan araç olarak ifade 
edilmektedir3. Diğer taraftan oyunun 
çocuğun en doğal haklarından ol-
duğu tüm dünyada kabul görmüş, 
ülkelerin mevzuat ve uygulamaları-
na yansımıştır. Bu konuda önemli bir 
mevzuat olarak kabul edilen Birleş-
miş Milletler Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme 31. Maddesinde bu hak 
“Taraf Devletler çocuğun dinlenme, 
boş zaman değerlendirme, oynama 
ve yaşına uygun eğlence (etkinlikle-
rinde) bulunma ve kültürel ve sanat-
sal yaşama serbestçe katılma hakkını 
tanırlar” şeklinde yer almaktadır4.  
Bir hak olması ya da çocukların ge-

lişimlerine hemen her açıdan katkı 
sağlaması oyunu birey ve toplum 
adına vazgeçilmez kılmaktadır. Sade-
ce gelişime sayısız katkısı değil aynı 
zamanda eğlenceli ortamlarda ger-
çekleşen kalıcı öğrenmelerin mimarı 
olduğu söylenebilir.

Oyun ortamlarında gerçekleşen her 
etkileşim çocukların yaşantılarına 
katkı sağlayan pek çok davranış de-
ğişikliği ya da diğer tabiriyle öğren-
me ile sonuçlanmakta ve genellikle 
bu öğrenmeler diğer öğrenme or-
tamlarında gerçekleşenlere göre nis-
peten kalıcı olmaktadır. Dahası, etki-
leşimden ve kalıcı olmadan kaynaklı 
olarak, öğrenmelerin bireyin tüm ya-
şamına etkisi söz konusudur. Bobbitt 
(1918) bir toplumun bireylerden bek-
lentileri olan; İnsani ilişkilere bağlı 
olma, yaşamı boyunca ihtiyaç duy-
duğu her şeyi aklına koyma, araştır-
macı kişilikle öğrenme ve unutmama 
türünden önemli kazanımların güçlü 
zihni oyun içgüdüsü ile sağlandığı ve 
bunun da çevresindekilere duyarlılık, 
yaşamı boyunca öğrenmeye devam 
etme türünden sonuçlarının olduğu-
nu ifade etmiştir5. 

Öğrenmelerin yaşam boyu devam 
etmesi eğitimde istenen sonuçlar-
dan birisi olarak görülmektedir. Oyun 
ile gerçekleşen öğrenmelerin kalıcılı-
ğının pek çok nedeni olmakla bera-
ber en önemlisinin oyunun sağladığı 
eğlenceli ortam olduğu söylenebilir. 
Bobbitt (1918) tarafından yapılan 
“çocukların can attıkları ve ihtiyaç 
duydukları yaşantı” tanımı eğlenceli 
ortamlara ve öğrenmelerin kalıcılığı-
na işaret etmektedir5.  Bir çocuğun 
içinde bulunmak için “can attığı or-
tam” olan oyun ortamından ayrılmak 
istememesi dahası sürekli olmasını 
istemesi, ortamdaki öğrenmelerinde 
sürekli ve kalıcı olacağı anlamına gel-
mektedir. O halde öğrenmeleri kalıcı 
kılacak eğlenceli oyun ortamlarına 
ihtiyaç bulunduğu söylenebilir. Ço-
cuğun doğal ortamdaki kalıcı öğren-
meleri sağlayan oyunun aynı amaç 
adına eğitim kurumlarında yürütülen 
öğrenme öğretme etkinliklerine ta-
şınmasının sağlayacağı faydalar tar-
tışılmazdır. 

Öğrencinin yaparak ve yaşayarak ve 
aktif şekilde süreç içinde yer alarak 
bilgilerinin kalıcılığının sağlanabile-

ceği yollardan biri de eğitsel oyun-
lardır6. Alanı ne olursa olsun bireyin 
ileride karşılaşacağı ciddi ve uzman-
lık gerektiren konuların temelinin 
oyun ile atıldığı ifadesi bireyin gele-
cek yaşamını inşa edeceği kazanım-
larda oyunun olumlu etkilerini ortaya 
koymaktadır5. Buradan yola çıkarak 
bireylerin formal eğitimlerini sağla-
yan eğitim kurumların da etkinlikleri-
ni eğlenceli ve bıktırmayacak şekilde 
tıpkı informal öğrenme ortamlarında 
karşılaştıkları türden düzenlemeleri 
ile eğitim hedeflerinin daha etkili şe-
kilde karşılanabileceği söylenebilir. 

Eğitim kademelerine göre değiş-
mekle beraber, eğitim kurumları 
özellikle de sınıf ortamları yapıları 
itibarıyla çocukların bazı konularda 
kısıtlanmalarına sebep olmaktadır. 
Oturmak, dinlemek, anlamaya ça-
lışmak, konuşmamak vb. birçok kı-
sıtlama etkili bir öğretim yöntemi 
ile hareket edilmediğinde istenilen 
öğrenme ve kalıcılığı sağlayamaya-
caktır. Kendilerini kısıtlanmış hisse-
den öğrencilerin bu kısıtlamalardan 
kurtulmalarına yönelik yöntem ve 
teknikler seçilerek öğrencinin öğ-

renmeye teşvik edilmesi, öğretilmek 
istenilene dikkatinin toplanması ve 
etkinliğe dahil olması sağlanmalıdır. 
İşte bu ihtiyacın giderilmesi adına 
kullanılabilecek tüm yöntem ve tek-
nikleri etkin kılabilecek sihirli sözcük-
lerden birisi de oyundur. Öğrenciler; 
sıkıcı, ezbere dayalı, öğrencinin pasif 
olduğu ve öğrenmenin yeterli dü-
zeyde gerçekleşmediği ortamlardan 
oyunun çocuklar üzerindeki vazgeçil-
mez etkisi kurtulabileceklerdir. 

Bu konuda ulusal ve uluslararası dü-
zeyde önemli kabul ve uygulamalar 
bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim-
de kazandırılacak temel beceriler 
için oyun temeli etkinlikler tasarlan-
makta ve yürütülmektedir. Tartışıl-
maz faydalarına istinaden bu konu-
ya ilişkin olarak farkındalık düzeyi 
artmakta ve ileri kademelerde de 
uygulamalarına ilişkin çalışmalar bu-
lunmaktadır. Samsun İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“Oyun Eşliğinde Ders” etkinliği ve 
bu kapsamda hazırlanan “oyun te-
melli eğitim modeli” ile öğrencilerin 
ezbercilikten kurtulması, derse aktif 
katılımın sağlanması, okul korkusu-
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Oyun “insan 
doğasında var olan 

ve erken gelişim 
dönemlerinden 

itibaren insanların 
fiziksel, bilişsel, 

duygusal ve sosyal 
gelişimlerinde 
rol alan önemli 
deneyimleme 

etkinlikleri” olarak 
tanımlanmaktadır

“ 

“ 



nun giderilmesi ve derslerin oyun yöntemiyle 
işlenmesini sağlamak amacıyla “İşte oyun” 
projesi hayata geçirilmiştir. Projede ders ve ko-
nuların özelliklerine göre 25 oyunun farklı ver-
siyonları dönüştürülerek 529 ders temelli yeni 
oyun üretilmiş ve bu oyunlar ile derslerdeki ko-
nulara göre oynatılarak eğitim öğretime katkı 
sunulması amaçlanmıştır7. 

Çocukların bitmesini istemediği oyun ile as-
lında kendilerini özgürce ifade edebilmeleri 
imkânı verilmektedir. Önemi pek çok araştırma 
ve uygulama ile ortaya konulmuş olan oyunun 
eğitim etkinliklerinde kullanılması ile çocukla-
rın okula hevesle gelmesi ve eğitim etkinlik-
lerine bu hevesli hal ile katılmaları sağlanmış 
olacaktır. Oyunun belirli kurallara bağlı olarak 
sınıf ortamına taşınması ile çocuklara Maslow 
ihtiyaçlar kuramında üst düzey ihtiyaçlar olarak 
kabul edilen kendini gerçekleştirme, merak 
giderme, bilme, anlama ihtiyaçlarını karşıla-
ma fırsatı verilmektedir. Çocuk oyun etkinliği 

ile bulunduğu toplumda bir yerinin olduğunu, 
kabul gördüğünü ve değerli olduğunu hisse-
decektir. Böylece motive olan çocuğa öğreti-
lenler kalıcı hale gelecektir. 

Değerli Düş’ün okurları; 

Günümüz koşullarında mevcut eğitim sistemi-
nin bir gereği olan geçiş sınavlarına hazırlık sü-
reci nedeniyle çocuklarımıza sunulması gere-
ken birçok husus göz ardı edilmektedir. Eğitim 
paydaşı olarak hepimize düşen görev, onların 
hem mutlu olup hem de öğrenmesini sağla-
yabilecek etkinlikler düzenlemektir. Hepimiz 
çocuklar için oyun ve benzer ortak paydalarda 
buluştuğumuzda kaybeden olmayacak ve tüm 
beklentiler karşılanabilecektir. Sonraki sayıları-
mızda ulusal ve uluslararası ortamlarda oyunun 
ve eğitim uygulamalarına ilişkin bir araştırma 
planladık. Özellikle gelişmiş eğitim sistemine 
sahip ülkelerde nasıl uygulamalar bulunduğu-
na ilişkin bulgularımızı sizlerle paylaşacağız.
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“Bİr Bİreyİn İçİndekİ tohumu
fİlİzlendİreBİlen Bİr eğİtİm anlayışı

Bİr mİlletİn potansİyelİnİ  
açığa çıkaraBİlİr”

- Öğrencileri çok kısa sürede 
kapsamlı bir biçimde tanımanın, 

- Onlarla etkili iletişim ve ilişki 
kurmanın, 

- Okula uyum sağlamalarını 
kolaylaştırıp onları motive 
etmenin,

- Verimli çalışmaya 
yönlendirmenin,

- İstenmeyen davranışları 
önlemenin ve etkili 
müdahalelerde bulunmanın,

- Öğrencilere hem kişisel, hem 
akademik hem de mesleki 
alanlarda sağlıklı ve uygun 
rehberlik etmenin A’dan Z’ye 
bütüncül bir yol haritasını 
sunuyor.

/mizmer /mizmertr /mizmertr



  Ahsen Hanım Merhaba, bize 
kendinizden ve Bilkent Üniversite-
si serüveninizin nasıl başladığından 
bahseder misiniz.

Merhabalar. Hacettepe Üniversitesi Spor Bi-

limleri ve Teknolojisi Yüksek Okulundan 2000 

yılında mezun oldum. Mezun olduğum yıllar 

spor sektörü bu kadar gelişmemişti. Görsel 

ve sosyal medya hayatımızın büyük bir ala-

ninı kapsamıyordu. Spor salonlarının ulaşı-

labilirliği fazla değildi. Ancak sağlıklı yaşam 

kavramının hayatımıza dahil olmaya başla-

ması ile fiziksel aktivite ve spor da ilgi alanı-

mız haline geldi.Her üniversite öğrencisi gibi 

mezuniyet sonrası nasıl ilerleyeceğim konusu 

benim de cevaplamam gereken bir soru idi. 

İhtiyaçlarımız ve yaşam koşullarımız düşünül-

düğünde uzmanlaşmak istediğim konuları 

belirlemiştim. Sağlıklı yaşam ve özellikle bir 

parçası olan fiziksel aktivite benim  çalışma 

alanım olmalıydı. Mezun olduktan sonra 

birçok uluslararası eğitmenlik sertifika prog-

ramlarına katılarak kendimi mesleki anlamda 

geliştirmeye başladım. American College 

of Sports Medicine (ACSM), Athletic and 

Fitness Association of America (AFAA), Na-

tional Strength And Conditioning (NSCA), 

Zumba Eğitmenlik Sertifikası, Strong by 

Ahsen Küçükdurmaz
Bilkent Üniversitesi
Spor Koordinatörü

Bilkent Üniversitesi’nin eğitim 
yaklaşımı, öğrencilerin özgün 

düşünme ve akılcı karar verme 
becerilerini geliştirmeye yöneliktir. 

“ “ 
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Türkiye’de hiçbir üniversitenin 
öğrencilerine sunmadığı 

sportif imkanları sunmaktayız. “ “ 
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Zumba Eğitmenlik Sertifikası, Micha-

el King Pilates eğitmenlik Sertifikası 

bunlardan bazılarıdır. Bu arada sayısı 

az olan spor salonlarında da çalışa-

rak öğrendiklerimi pekiştiriyordum. 

Yolculuğumun devamında  mesleki 

olarak atacağım  adımları destekle-

yecek olan ve fiziksel aktivite/spor ko-

nularındaki yaklaşımları nedeniyle İ.D. 

Bilkent Üniversitesinde çalışmak iste-

diğime karar verdim ve yarı zamanlı 

akademik personel olarak görev al-

mak üzere olarak 2001 yılında Beden 

Eğitimi ve Spor Merkezine iş başvu-

rusunda bulundum ve kabul edildim. 

Çalışmaya devam ettikçe ne kadar 

doğru bir karar verdiğimi bir kez daha 

anladım. Görevinizi ve mesleki ge-

lişiminizi sonuna kadar destekleyen 

ve amacı üniversitede okuyan tüm 

öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlığı 

kazandırmak olan bir kurumda çalı-

şıyordum.  2001 yılında başlayan yarı 

zamanlı olarak başladığım maceram 

halen İ.D. Bilkent Üniversitesinde Be-

den Eğitimi ve Spor Merkezi Direktö-

rü olarak devam etmektedir. 

  Üniversitenizi orda çalışan 
bir idareci – eğitmen gözüyle 
anlatır mısınız.

Bilkent Üniversitesi, İhsan Doğrama-

cı Vakıfları kararıyla 20 Ekim 1984’te 

kurulmuştur. 1986’da 386 öğrenciyle 

eğitime başlayan Bilkent, bugün 9 

fakültesi, 2 yüksekokulu ve 3 meslek 

yüksekokulu bünyesindeki 34 lisans, 

4 ön lisans ve 58 lisansüstü progra-

mıyla, 13.000 öğrencisi ve 34 farklı 

ülkeden öğretim elemanlarıyla dün-

yaca tanınan bir eğitim ve araştırma 

merkezidir.

Bilkent Üniversitesi’nin eğitim yakla-

şımı, öğrencilerin özgün düşünme ve 

akılcı karar verme becerilerini geliş-

tirmeye yöneliktir. Bu özellikler, güç-

lü bir alan bilgisi ve olgun bir dünya 

görüşüyle birleşerek onları yaşam 

boyu başarıya taşır. Bilkent, dört kıta-

dan 293 üniversiteyle yaptığı değişim 

anlaşmaları sayesinde öğrencilerinin 

uluslararası vizyonunu daha da ge-

nişletmektedir.

Kurulduğundan beri öğretim üyesi 

başına düşen uluslararası bilimsel 

yayın sayısı bakımından ülkemizde 

ve dünyada üst sıralarda yer alan Bil-

kent Üniversitesi, yükseköğretimdeki 

öncü rolünü sürdürmektedir.

Bilkent Üniversitesi’nde okuyan 

13.000 öğrencinin %65’i bursludur. 

Lisans programlarına kayıtlı öğrenci-

ler için tam bursa eşdeğer bursluluk 

oranı %43’tür.

Bilkent Üniversitesi, modern tesis-

lerinde öğrencilerine geniş yurt ola-

nakları sağlamaktadır.

Bilkent Üniversitesi yurtları, 4.000’i 

aşkın kapasitesi ile öğrencilere eği-
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tim süreleri boyunca huzurlu ve te-

miz bir ortamda barınma olanağı 

sağlamaktadır. Öğrenciler, yurtlarda 

temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıla-

yabilecekleri bütün olanakların yanı 

sıra verimli ders çalışabilmeleri ve 

zamanlarını etkin bir biçimde değer-

lendirebilmeleri için gerekli her türlü 

mekana sahiptir.

Yurtların çevresinde öğrencilerin sos-

yal hayatlarını renklendirecek açık 

ve kapalı spor alanları, lokantalar ve 

kafeteryaların yanı sıra yaşam alanla-

rını genişletecek parklar, bahçeler ve 

otoparklar da yer almaktadır.

Öğrenci Etkinlikleri Merkezi, bünye-

sindeki kulüp ve topluluklarla kam-

püs yaşamını canlı tutmaktadır. Doğa 

Sporları Topluluğu, Fotoğrafçılık Ku-

lübü, Havacılık Kulübü, İşletme ve 

Ekonomi Topluluğu, Mizah ve Kültür 

Topluluğu, Mühendislik Topluluğu, 

Müzik Topluluğu, Sanatsal Etkinlikler 

Topluluğu, Satranç Kulübü ve Tiyatro 

Kulübü’nün örnek gösterilebileceği 

bu oluşumların sayısı yüze yaklaşmak-

tadır.Konserler, söyleşiler, film göste-

rimleri, seminerler, spor turnuvaları ve 

geleneksel Bahar Şenliği, Bilkent’teki 

öğrencilik hayatının renkleridir. Tiyat-

ro Bölümü öğrencilerinin sergilediği 

oyunlar yıl boyunca Bilkent Tiyatro 

Salonu’nda sahnelenmektedir. Bilkent 

Üniversitesi öğrencileri, 1999’dan bu 

yana Toplumsal Duyarlılık Projeleri 

(TDP) çerçevesinde eğitim ve sosyal 

yardım projeleri yürütmektedir. Sokak 

çocuklarını topluma kazandıracak et-

kinlikler, çocuk yurtları ile huzurevle-

rine yapılan ziyaretler ve uluslararası 

kültür alışverişine yönelik gençlik pro-

jeleri, TDP’nin çalışmalarına örnektir. 

Tüm bu etkinlikler Öğrenci Dekanlığı 

çatısı altında gerçekleşmektedir.

Türkiye ve 12 ülkeden seçkin sanat-

çıların oluşturduğu Bilkent Senfo-

ni Orkestrası (BSO), Türkiye’nin ilk 

özel, akademik ve uluslararası sanat 

topluluğudur. Kampüsteki 700 kişilik 

Bilkent Konser Salonu’nda ve yurdun 

dört bir yanında her yıl 50’nin üstün-

de konser veren BSO, bu konserler-

de dünyaca ünlü şef ve solistleri ağır-

lamaktadır.

Bilkent Üniversitesi Sağlık Merkezi, 

Merkez ve Doğu kampüslerde öğ-

rencilere kolayca erişebilecekleri, 

güvenli ve kaliteli bir sağlık hizmeti 

sunmaktadır. Deneyimli doktorları, 

hemşireleri, acil servis olanakları ve 3 

adet ambulansıyla haftada 7 gün 24 

saat çalışan Sağlık Merkezi’nde farklı 

dallardan uzman doktorlar da belirli 

günlerde görev yapmaktadır. Bütün 

bu sağlık hizmetleri öğrenciler için 

ücretsizdir.

Psikolojik Danışma ve Gelişim Mer-

kezi, öğrencilerin bireysel ve sos-

yal gelişimlerine katkıda bulunmayı 

amaçlar. Bu merkezde öğrencilerin 

toplumsal ilişkilerde kendilerini daha 

rahat ifade edebilmelerine ve eğitim 

yaşantılarında daha verimli olabilme-

lerine yönelik seminerler ve grup ça-

lışmaları düzenlenmektedir. İsteyen 

öğrenciler, bu konularda deneyimli 

uzmanlardan bireysel görüşme hiz-

meti de alabilmektedir.

  Bilkent Üniversitesi – Spor 
ilişkisini nasıl özetlersiniz.

Bilkent Üniversitesi öğrencilere iyi 

bir eğitim sunmanın dışında, öğren-

cilerin ihtiyaç ve gereksinimlerini de 

gözönünde  bulundurarak sürekli bir 

değişim halindedir. Fiziksel aktivite 

ve spor bunlardan biridir. Bünyesin-

de bulunan spor imkanları Bilkent 

Üniversitesi mensubu olmayanlara 

kapalıdır. Öğrencilerimiz tüm spor 

tesislerini ve programlarını herhangi-

bir ek ücret ödemeden kullanabilir-

ler. Tüm öğrencilerinin sağlıklı yaşam 

ve fiziksel aktiviteyi alışkanlık haline 

getirerek akademik başarılarını des-

teklemeyi amçlamaktadır. 

  Üniversitenizi tercih eden 
öğrencileri sportif olarak ne-
ler beklemekte.

Bilkent Üniversitesi; üç spor salonu, 

açık basketbol ve voleybol sahaları, 

çim ve halı sahaları, açık ve kapa-

lı tenis kortları, squash kortları, yarı 

olimpik yüzme havuzu, koşu ve yü-

rüyüş parkurları, kondisyon, grup eg-

zersizleri ve yoga salonlarıyla geniş 

spor seçeneklerine sahiptir. Beden 

Eğitimi ve Spor Merkezi, her yarıyıl 

birçok alanda kurslar düzenlemekte-

dir. Grup egzersizleri, aikido, wing-

Sağlıklı yaşam alışkanlığını 
erken dönemlerde 
kazandırarak kişinin 

kaliteli hayat sürmesi 
sağlanabilir. 

“ “ 
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tsun, tenis ve squash kurslardan bazılarıdır.  

Öğrenciler bu kursların bazılarını seçmeli ders 

olarak da alabilmektedir. Üniversitenin spor 

takımlarında yer alan öğrenciler, Türkiye Üni-

versite Sporları Federasyonu’nun turnuvala-

rında Bilkent Üniversitesi’ni temsil etmektedir. 

Kampüste “Spor Yaşamdır’’ başlığıyla çeşitli 

dallarda turnuvalar ve öğretici programlar da 

gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyet ve Bahar 

Koşuları ise her yaştan Bilkentlinin birlikte spor 

yaptığı geleneksel etkinliklerdir.

  Bilindiği üzere Bilkent Üniversitesi 
eğitimi ile ön planda olan bir üniversite, 
eğitim ile spor başarıları doğru orantılı-
mı?

Üniversitemiz misyonu gözönüne alındığında 

cevabım EVET olacaktır:Sportif başarı konu-

sunda da sonuçtan daha çok süreci değerlen-

diriyoruz. 

• Eğitimine devam eden 13000 öğrencimiz-

den kaçına  spor alışkanlığını kazandırabi-

liyoruz? 

• Öğrencilerimizin kampüs hayatlarını okuli-

çi düzenlediğimiz ‘’Spor Yaşamdır ‘’ turnu-

vaları ile çeşitlendirebiliyor muyuz?

• Sportif olanaklar öğrencilerimize öğrenim 

hayatları boyunca farklı deneyimler sunu-

yor mu? 

• Üniversite yılları öncesinde lise düzeyinde 

ya da spor kulübü bazında belli branşlar-

da müsabık olan öğrencilerimize nasıl yar-

dımcı oluyoruz? 

• Spor / Fiziksel aktivite akademik başarıları-

nı olumlu etkiliyor mu?

Yukarıdaki soruların cebvaplarının olumlu ola-

bilmesi için Üniversite Yönetimimiz her zaman 

desteğini sunmaktadır. 

  Üniversiterdeki sportif başarı he-
defleri nasıl olmalı?

Üniversitemiz öğrencilerimize sunduğumuz 

sportif  imkanları 13000 öğrenciye hitap ede-

cek şekilde oluşturmaktadır. Türkiye’de hiçbir 

üniversitenin öğrencilerine sunmadığı sportif 

imkanları sunmaktayız. Amacımız her seviyede 

(takım, bireysel çalışmalar v.b.) öğrencimizin 

fiziksel aktiviteyi ‘’boş zaman aktivitesi’’ statü-

sünden çıkarıp, günlük yaşantımızın rutini hali-

ne getirmektir. 

 Yurt dışında özellikle ABD’de çok 
yaygın olan ve son dönemlerde ül-
kemizde de yaygınlaşan spor burs-
ları hakkındaki düşünceleriniz neler-
dir. Sizce olmalı mı? Olmalı ise nasıl     
uygulanmalı?

Türkiyede sporcu bursu veren özel üniversite-

lerimiz bulunmakta. Bu üniversitelerimiz spor 

kulüpleri olan üniversitelerimiz ve liglerde mü-

cadele eden takımlara sahipler. Bilkent Üniver-

sitesi sözkonusu olduğunda Spor konusunda 

amacımız diğer üniversitelerden farklı olduğu 

için sporcu bursuna gerek olduğunu düşün-

müyorum. Burs veren her üniversite koşullarını 

oluşturup öğrenciye sunuyordur. 

  Ülkemizdeki üniversitelerin ço-
ğunda alt yapı kulüpleri hatta bazı 
üniversitelerin profosyonel takımları 
yada takımlara direk destekleri var. 
Sizce üniversiteler spora profesyo-
nel anlamda destek olmalı mı?

Üniversitelerimizin çoğu bu alanda destek olu-

yorlar diyebilirim. Ama unutulmamalı destek 

olunan sporcu sayısı ile bünyelerindeki öğrenci 

sayıları oranı nedir? Dengeyi kurarak kendi öğ-

rencilerine de aynı desteği sunabiliyor mı?Ben-

ce asıl soru bu olmalı.

 Üniversiteler ellerindeki imkanları 
ve bilgi birikiminin sporun gelişimin-
de kullanmalı mı?

Evet kullanmalı.

  Ülkemizde sizde spora yeterince 
önem veriliyor mu?

Ülkemizde hangi sporun popüler olacağı ko-

nusu medya tarafından belirleniyor. Her spor 

branşına eşit bir yaklaşım sözkonusu değil. 

Spor /fiziksel aktivite okul sıralarımızda dahi 

programlarında hiç yer almayan ya da 1-2 saat 

/ haftada yer alan ‘’beden eğitimi’’ dersleri asıl 

sorunlarımızdan. Sağlıklı yaşam alışkanlığını 

erken dönemlerde kazandırarak kişinin kaliteli 

hayat sürmesi sağlanabilir. Bunun tohumları da 

çocukluk dönemlerinde atılmalıdır. Ülke olarak 

amacımız her vatandaşımıza bu alışkanlığı ka-

zandırmak olmalıdır. Bu sorumluluğu ailelerin 

daha fazla taşıması gerekiyor. Soruyorum siz-

lere; ‘’Sağlıklı Yaşam’’ konusunda (beslenme, 

fiziksel aktivite/spor v.b.) kaç aile çocuğuna iyi 

örnek oluyordur? Şöyle düşünelim ebeveynler 

düzenli kitap okumuyor ise çocuklarının kitap 

okuması beklenemez. Teknoloji ile içiçe ise 

(cep telefonu, oyun, bilgisayar v.b.) çocukları 

da içiçe olacaktır. Ebeveynlar fiziksel aktivite/

spor yapmıyorsa çocuklarının da yapması bek-

lenemez. İyi örnek olmak önemli.
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Yabancı dil öğrenmek aslında ana 
dilimizi öğrenmekten farklı değildir. 
Bunun ne demek olduğunu anla-
yabilmek için çocukluğunuzu veya 
çocukları gözünüzün önüne getirin. 
Ana dili de bir çocuk için yabancı 
bir dildir. Yani ilk kez öğreneceği bir 
iletişim aracıdır.

Etkili bir dil öğretiminin sıkıcılıktan 
uzak olması gerekir. Dil öğreniminin 
uzun vadeli bir çaba gerektirdiği 
göz önüne alınırsa öğrencinin ilgi, 
istek ve beklentileri büyük önem 
arz etmektedir. Çaba gerektiren 
bu uzun vadeli sürece oyunun dâ-

hil edilmesi eğitim-öğretim de 
son dönemlerde üzerinde durulan 
araştırma konuları arasındadır. Peki 
oyun nedir? Oyun, belli bir amaca 
yönelik olarak, fiziksel ve zihinsel 
yeteneklerle belirli bir yer ve zaman 
içerisinde, kendine özgü kurallar-
la yapılan, sosyal uyumu, zekâ ve 
beceriyi geliştiren, aynı zamanda 
eğlendiren etkinliklerdir1. Daha ba-
sit ifade edecek olursak; Oyun, eğ-
lenmek, hoşça vakit geçirmek için 
yapılan bir etkinliktir. Oyun,  genel-
likle çocukları eğlendirir, fiziki geli-
şimlerini hızlandırır. 

DİL ÖĞRETİMİNDE OYUN

Ödül M. Bıkmaz
Alademisyen
Yabancı Diller Koordinatörü

Yaşamımızın çocukluk dönemlerine baktığı-
mızda oyunun bizler için ayrı bir yere sahip 
olduğunu görürüz. Oyun, çocukluğumuz-
la öylesine özdeşleşmiştir ki, nerdeyse akla 
oyun denilince çocuk, çocuk denince de 
oyun gelmektedir. Oyuna bu yönüyle bakıldı-
ğında, oyunun eğlendirici ve eğlenceli olma-
sının yanında bireylerin yaşantısında önemli 
bir yere sahip olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 
Çocuk eğitimiyle oyun neredeyse birbirinden 
ayrı düşünülemez.

Eğitimcilere göre oyun, öğrenciyi ve öğret-
meni geleneksel öğrenme ortamının dışına 
çıkarmakta, öğretimi alışılmış, sıkıcı kural ve 
genellemelerden kurtarmaktadır. Esasen 
oyun bireyin doğal öğrenme ortamının en 
önemli unsurudur2. Bu anlamda eğitim ku-
rumuna taşındığında öğrenciler kendilerini 
doğal öğrenme ortamlarında hissedecekler-
dir. Bu da öğrenmenin kalıcılığı adına önem-
lidir Yabancı dil eğitimi de oyun ile yürütül-
düğünde kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi 
kaçınılmazdır. Yapılan pek çok araştırmada 
oyunun dil öğretiminin olumlu etkileri ortaya 
konulmuştur. Işık ve Semerci (2016) tarafın-
dan yürütülen araştırmada eğitsel oyunlarla 

öğrenen öğrencilerin daha başarılı oldukları 
sonucu elde edilmiştir 3.  

Oyunun çocuğun iletişim aracı olması diğer 
bir iletişim aracı olan dilin öğrenimine katkı 
sağlamaktadır. Yoğun ve sürekli çaba gerek-
tiren yabancı dil öğrenme süreci sıkıcı öğren-
me ortamları oyun temelli etkinlikler ile eğ-
lenceli hale getirilmekte ve dil öğrenmedeki 
zorluklar bu şekilde aşılabilmektedir. Tabi bu 
türden oyunların yabancı dil öğrenme hedef-
lerine uygun olarak tasarlanması ve sonucun-
da kalıcı öğrenmenin ya da istendik davranış 
değişikliğinin gerçekleşmesi gerekmektedir 
4. Kurallara uygun olarak tasarlanan oyun 
etkinlikleri öğrencileri dil öğrenme endişe-
sinden uzaklaştırır ve öğrenciler kendilerini 
olabildiğince rahat hissederler. Çünkü oyun-
lar rahat ve aktif dil öğrenme-öğretme orta-
mı sunarken, özgürlük verir ve hayal gücünü 
geliştirir.  Oyunlu ders ortamında öğrencinin 
motivasyonu artar ve öğrendikleri daha kalıcı 
olur. Biz eğitimcilerin de amacı bu değil mi 
zaten? Özgür, hayal gücünü kullanan, moti-
vasyonu yüksek ve kalıcı öğrenmenin gerçek-
leştiği dünya vatandaşları yetiştirmek.
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1 Bilal Çoban, Orta Öğretimde ve Üniversitelerde Eğitsel Oyunlar, Nobel Yayınları, Ankara 2006, s.7.

2 Andrew Wright, David Betteridge, Michael Buckby, Games for Language Learning, Cambridge University Press, 
2005.

3 Işık, İ. &amp; Semerci, N., 2016. İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerine İngilizce Kelime Öğretiminde Eğitsel Oyunların Aka-
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4 Aydın, T., Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,Cilt 14, Sayı 1,2014

Oyunun çocuğun iletişim aracı 
olması diğer bir iletişim aracı 
olan dilin öğrenimine katkı 

sağlamaktadır.
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“13 YILDIR GİDİYORUM”

“14 yaşımda dedemden kalma 

fotoğraf makinesi mesleğim 

oldu. Çok sevdim hep hayalim 

iyi bir fotoğrafçı olabilmek. Ba-

bam uçak teknisyeniydi, sık sık 

Afrika’daki anılarını anlatırdı. 

17 yaşımda yaptığım en büyük 

çılgınlıktı Afrika kıtasına ayak 

basmak, gezmek, yağmurlu 

çamurlu yollarında kaybolmak 

ama o insanların içinde yaşama 

tutkusu fotoğraf çekme hayali, 

bu kara sevda o kadar büyüdü 

ki 13 yıldır gidiyorum.

Uganda, Tanzanya, Kenya, Eti-

yopya, Somali’nin kuzeyi pek 

çok yeri gezdim. Her gidişimde 

Türkiye’den hediyelerle gittim. 

Bir yıl Türkiye’yi anlatan 500 ti-

şört götürdüysem, bir sonraki 

yıl başka hediyeler yaptırdım. 

Değerli Okuyucularım daha öncede 
yazdığım üzere Fotoğrafla 14 yaşında 

tanıştım. Afrika’ya ise ilk kez 17 yaşında 
gittim. Âşık olduğum ‘kara kıta’da 

fotoğrafını çektiğim Tritia’nın her gün 3 saat 
yürüyerek su taşıdığını öğrendim. Dramına 
çare olmak için sergiler açtım. Gelirleriyle 
Etiyopya’nın Omo Vadisi yakınlarındaki 
Turmi Kasabası’na su kuyusu açtırdım. 

“ “ 

Gökhan Emre Akıl
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RUHUN RENGİ OLMAZ



Bir amacı olmalı insanın 
şu bencil çağda; sevgiyi, 

saygıyı, merhameti, 
iyi niyeti en çokta 

insanlığımızı öldürmemek 
gerekiyor. 

Hatta bir keresinde uçağa binerken ağır yük 
nedeniyle sorun yaşadım. Durumu aktardı-
ğımda THY yetkilileri benden fazla bagaj üc-
reti almadı.

‘RUHUN RENGİ OLMAZ’

Moda, butik, sanatçı, konser, düğün çekimle-
ri yapıyorum. Sergilerde fotoğraflarımı satıp 
gelirini Afrika’ya yardım amaçlı kullanıyorum. 
5 yıl önce Etiyopya’ya gittiğimde elinde sarı 
bidonlarla su taşıyan bir kadının fotoğraflarını 
çektim. Tritia’nın evine su getirebilmek için 

her gün 3 saat yürüdüğünü öğrendiğimde 
benim için bambaşka bir yaşam amacı oluş-
tu. Bu kadını her gün 3 saat yürümeyecekti. 
Türkiye’ye döndüğümde bu kasabaya su ku-
yusu açtırmak için sosyal medyadan durumu 
anlatan mesajlar attım, ‘Ruhun rengi olmaz’ 
diye sergiler açtım, fotoğrafları sattım, çek-
tiğim her fotoğraftan bir bölümü bu kuyuya 
kaynak olarak aktardım. Fotoğrafını çektiğim 
bazı ünlülerde destek verdi bu projeye. Açık 
kalan 800 dolar için ailem destek oldu. Su ku-
yusunun adı: Ruhun rengi olmaz.

‘İHTİYAÇ VE SONUÇ ÖNEMLİ’

Biriktikçe gönderdiğim paralarla açılan su ku-
yusunu görmek için Afrika’ya giderken sosyal 
medyadan duyuru yaptım, insanların bu pro-
jenin gerçekliğini görmesi için isteyen be-
nimle gelebilsin diye. Instagram’dan ulaşan 
Nermin Atalay ve Ayla Çağla Soygür’le gittik 
Etiyopya’ya. Artık bizlerin sayesinde Hamer 
kabilesinin bir kısmı 2 bidon su için saatlerce 
yürümüyor. Bir amacı olmalı insanın şu bencil 
çağda; sevgiyi, saygıyı, merhameti, iyi niyeti 
en çokta insanlığımızı öldürmemek gerekiyor. 
Sosyal medyadan birçok mesaj geldi, ‘Açtığı-
nız su kuyusunun etrafında yaşayan insanlar 
hangi din, inançları nedir’ diye. Yardım eder-
ken din, dil, ırk nedir bakmıyorum. İhtiyaç ve 
sonuca bakıyorum.”
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Sayın Canan GÜLLÜ ile,

Toplumdaki en önemli değer olan kadının ve beraberindeki çocuğun her yö-
nüyle kalkınması adına faaliyet gösteren bir değer olarak ve halen yönettiği 
“Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu” faaliyetleri hakkında görüşmek iste-
dik. Bu amaçla yapmış olduğumuz talebi kabul edip bize fırsat verdiği için te-
şekkür etmek isterim. 

Kadın erkek eşitliği konusunda 1850 li 
yıllarda mücadele eden kadınları  kurtuluş 

savaşı mücadelesini ve Atatürk’ün bu 
mücadeleyi yasal haklara büründürmesini 

çok iyi hatırlamalı.

Canan Güllü
Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyon Başkanı
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Atatürk, Türk kadınını ilmi, ahlaki, 

sosyal ve ekonomik yaşamda erke-

ğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve 

destekleyicisi olarak görmektedir. 

Ulu Önder’in konuya ilişkin olarak 23 

Ocak 1923 tarihinde, Bursa Sultani 

Mektebi’nde yaptığı konuşmasında; 

ilim ve maarifin süngülerden toplar-

dan daha tesirli olduğunu, vatanın 

ayrılmaz bir bütün olan kadın ve er-

keğin çalışmasıyla ilerleyeceğine vur-

gu yapmış ve böylece kadının top-

lumdaki önemini ortaya koymuştur 

(Gedil, 2013). 

Federasyonunuzun faaliyetlerinin Ulu 

Önder’in bu konuşmada gösterdiği 

hedef doğrultusunda yürütüldüğünü 

söylemek yanlış olmaz. Bu kapsamda 

öncelikli olarak kadın ve çocuğa iliş-

kin yaşanan sorunların çözümlenmesi 

ve onların kalkınmaları adına faaliyet 

gösteren Federasyonun eğitime iliş-

kin faaliyetleri hakkında sohbet et-

mek istiyoruz. Müsaade ederseniz 

sorularımızı da yoğunluklu olarak bu 

kapsamda sormak istiyoruz.  

1. Öncelikli olarak kendinizden 
bahseder misiniz? 

a. Kendinizi tanıtır mısınız?

b. Federasyon  ile  olan bağınız 
ve bugüne gelen süreçten 
bahseder misiniz?

c. Böyle önemli bir görevi üslen-
mekte sizi motive eden unsur-
lardan bahseder misiniz?

d. Benzer şekilde ya da farklı 
yöntemler ile katkı sağlamak 
isteyenlere tavsiyeleriniz ne-
lerdir? 

Bu sorunun tümüne bir cevap ver-
mek isterim. Memur bir anne ve 
babanın 3 çocuğundan biri ve tek 
kızıyım. Belki tek kız çocuğu olmanın 
pozitif anlamada ayrımcılığını çok iyi 
yaşadım. Annem babamın görevin-
den dolayı bulunduğumuz illerde 
yardım dernekleri içinde görev alan 
biriydi. Bende elinin altında yetiştim 
açıkçası. Kız çocuklarının okullaşması 
adına gayret sarf ederlerdi. Bana da 
memur lojmanlarından katkı paylarını 
koydukları zarfları toplamak düşerdi. 
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Sığınma evinde ve 
tutukevinde kalan 
kadınlarımız için 
eğitim ve meslek 
edinme kursları 
sağlamaktayız.

Hamurun mayası o yıllardan. Sonra 
yaş ilerlediğinde sosyal sorumluluk 
almak adına bir derneğe üye oldum. 
Kadının Sosyal hayatını araştırma 
ve İnceleme Derneği idi adı Halen-
de o derneğin üyesiyim. Atatürk’ün 
manevi kızı Afet İnan ve arkadaşları 
tarafından kurulmuş olan bu derne-
ğin onur üyesi Sabiha Gökçen di. O 
dernekte en alt seviyede üyelik ile 
başlayan sorumluluk. Sonra Yönetim 
Kurulları, Başkanlık, Genel Başkanlık 
ve Federasyon ikinci başkanlığı ve 
son yıllarda federasyon başkanlığı 
olarak devam etti. Ankara da başla-
yan sorumluluk şimdi Tüm ülke sathı-
na yayılan üye derneklerle büyüdü ve 
omuzlarımıza yük getirdi. Üstesinden 
gelmeye çalışıyoruz.   Başlangıç üze-
rinden 30 yıl geçmiş. Nasıl geçti der-
seniz inanın bende farkında değilim. 
Var olan sorunların çözümü adına 
kendinizi bilgisel anlamda besleme-
niz dünyayı takip etme ve demogra-
fik ve coğrafi olarak ülkemizi tanımak 
ve geri dönüşlere tanıklık etmek.

Ben şu an Türkiye Kadın Dernekleri 
Federasyonu Başkanıyım. Buralara 
gelmek uzun soluklu bir yürüyüşün 
sonunda oldu. İlgilenen arkadaşları-
ma öncelikle sosyal sorumluluk far-
kındalığı için bir derneğe üye olmala-
rı. Üzerinde çalışılması gereken konu 
kararı kendilerinin. Ancak ben son 
zamanlarda ülkemizde Osmanlı dö-
neminden beri mücadelesi yapılan 
kadın erkek eşitliği cephesinde ka-
zanılan hakların bir bir elden alındığı 
bu dönemde öldürülen kadınlar için 
şiddete karşı durulması adına, kadın-
ların istihdam ve eğitimden yoksun 
olmamaları için mücadele ve erken 
yaş evliliklerini önlemek adına gayret 
sarf etmelerini isterim. Karar meka-
nizmalarında yer alamayan kadınlar 
için mücadelede gerekiyor Son yerel 
seçimler için adaylaştırılmayan ka-
dınları gördükçe daha çok daha çok 
çalışmamız lazım .

2. Bize Federasyonunuzdan bah-
seder misiniz? 

a. Federasyon kuruluşunda han-

gi ihtiyaç, problem felsefe ya 
da düşünce yatmaktadır? 

1976 yılında Kamuya yararlı unvanı 
almış derneklerin bir araya gelmesi 
üzerine kurulmuştur Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu. Bir üst çatı 
örgütü. Üye derneklerinin illerde ku-
rulu şubeleri ile çalışmalarını yürüt-
mekte .

Federasyonun amacı, Atatürk ilke ve 
devrimleri doğrultusunda laik ve De-
mokratik Cumhuriyet’e sahip çıkan 
gönüllü kadın kuruluşları arasında 
koordinasyonu sağlamaktır.

Bu amaçla; 

Kadınların siyasal, sosyal, ekonomik 
ve kültürel alanda gelişimleri için sivil 
toplum faaliyetlerinin etkinleştirilme-
si ve geliştirilmesine katkıda bulun-
mak- 

Kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve 
kültürel statüsünün yükseltilmesine 
çalışmak ve bu konuda yardımlaşma 
ve dayanışmayı sağlamak,

Kadın emeğinin değerlendirme yol-
larını aramak ve bunun gerçekleşme-
si için çalışmak;

Ailenin ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönden kalkındırılabilmesi için, anne-
nin ve babanın eğitilmesi ve aydınla-
tılması suretiyle çocuğun topluma 
yararlı ve mutlu bir kişi olarak yetişti-
rilmesini sağlamak;

- Kadınlar arasında siyasal, dostluk, 
kültür, sanat ve sosyal alanda iş bir-
liği yapmak

- Uluslararası faaliyette bulunmak, 
yurt dışındaki Sivil toplum örgütleri-
ne veya Federasyonlara üye olmak 
ve bu kuruluşlarla proje bazında or-
tak çalışmalar yapmak veya yardım-
laşmak;

 Ulusal veya Uluslararası düzeyde 
toplantılar, konferans, seminer ve pa-
neller düzenlemek.

- Yayın, anket, yarışma sosyolojik in-
celeme, bilimsel araştırma ve benzeri 
çalışmalar yapmak veya yaptırmakla 
ülkemizin nüfusunun yarısını oluştu-

ran kadınların kalkınmasına katkı koy-
mak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasını sağlamayı amaçlamak-
tayız.

b. Federasyon faaliyetlerine iliş-
kin olarak neler söylemek is-
tersiniz?

Federasyona üye derneklerinin her 
biri kendi alanlarında  uzman der-
nekler, karar mekanizmalarında yer 
alabilmeleri parlamento ve yerel 
yönetimlerde adaylaştırılmaları ,ka-
dınların haklarını bilmeleri ,eğitime 
ulaşmaları,erken yaş evliliklerinin ön-
lenmesi,istihdamda yer alabilmeleri 
adına çalışmaları takip etmeyi ve son 
yıllarda artan erkek şiddeti ve istis-
mar konularını çalışmaktalar. Biz üst 
çatı örgütü olarak tüm bu konularda 
sahadaki sorunları tespit etmek ve 
çözüm önerileri ile ilgili kuruluşlarla 
görüşmek ve parlamentoda tem-
sil edilen siyasi partilere anlatmak 
adına lobicilik yapmaktayız. Ayrıca 
sahada yaygın ağımız nedeniyle bu 
çalışmaların geri dönüşlerinin takibi-
ni yaparak veriye ulaşmaktayız. Tüm 
bunlardan ayrı olarak özel sektörden 
aldığımız maddi destek ile işlettiği-
miz bir acil yardım hattımız var. Bu-
rada şiddet ve istismar konularında 
sıkıntı yaşamış mağdurların aramaları 
üzerine hukuki destek ve psikolojik 
destek sunulmaktadır.

c. Federasyon kadın ve çocuk 
eğitimine ilişkin olarak yürüt-
tüğü faaliyetlerden bahseder 
misiniz?

Federasyona bağlı üye dernekler şu-
beli dernekler. Bulundukları illerde 
okullarda veya muhtarlar kanalı ile 
mahallelerde okuma yazma kursun-
dan vatandaşlık eğitimine ve kanuni 
haklarından toplumsal cinsiyet eşitli-
ği eğitimlerine kadar farklı alanlarda 
eğitim almaktalar. Bu bazen ihtiyacın 
durumuna göre iletişim kursuda ola-
bilmekte. Yerel yönetimleri sorgula-
yıcı bilgilendirmeler yada ülke politi-
kası .çevre politikası ,yerel politikalar 
konularında  bilgilendirmeler.
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d. Federasyon kadın ve çocuk 
konusunda faaliyet gösteren 
diğer kurum ve kuruluşlara 
ile ilişkilerinden bahseder 
misiniz? Kadın Statüsü Genel 
Müdürlüğü, MEB, Aile Ba-
kanlığı vb.

Federasyon ülkemizde ve BM ve 
AB nezdinde de akredite bir ku-
ruluş. Dolayısıyla kamu kuruluşla-
rıyla ilişkileri yoğun şekilde devam 
etmekte. MEB ve bağlı il müdür-
lüklerinde okullarda kadın erkek 
ayrımcılığının yok edilmesi adına 
görüşmeler yapmaktayız. Okul ihti-
yaçlarının temin edilmesi konuların-
da da çalışmakta örgütlerimiz

Federasyonumuz Bugünkü adı 
Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı olan kuruluşun Genel 
Müdürlük ve sonrasında Kadın Ba-
kanlığı ve sonrasında Aile ve sosyal 
Politikalar Bakanlığı olmasına kadar 
ki her aşamasında yer almıştır adı-
na dair her konuda görüş bildirmiş 
ve yakın takipçisi olmuştur. Kadın 
Statüsü ve sorunları genel müdür-
lüğünün içinden sorun kelimesi kal-
dırılarak Bugün adı kadın statüsü 
olan genel müdürlüklerde çalışma-
larımız devam etmektedir.. Siyaset 
üstü olarak konumlandırdığımız ça-
lışmalarımız bizlere bu imkânı sağ-
lamakta.

Bakanlıklara bağlı kadın ve çocuk-

lar için sahadan edinilen tecrübe ile 
çaldığımız ya da çalınan kapılarımız 
ile çözüm önerilerimiz ve dünya da 
değişen gelişen teknolojinin uygu-
lama sahalarının getirileri üzerine 
fikirlerimizi söylemekteyiz 

e. Uluslararası alanda faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluşlar 
ile yürütülen faaliyetlerden 
bahseder misiniz?

STK ile işbirliği ve deneyim paylaş-
mak teknolojik gelişmeler nedeniy-
le artık çok kolay.

16 ülkede bulunan Federasyon 
temsilcilerimiz ile bu diyalogu sür-
dürmeye çalışıyoruz. Örneğin Azer-
baycan da Medeni kanun ve kadın-
ların yerel seçimlere hazırlanması 
konularında Avrupa ülkelerinde Ka-
dına karşı şiddet konularında saha 
çalışmaları ve yapısal değişiklikleri 
izlemek Her yıl BM Kadın STSTÜSÜ 
Komisyonunun ABD New York eya-
letinde çalışmalar yürütmek diye 
kısaca belirtmek isterim. 

f. Ülkemizde mevcut yasal çer-
çeve ve bunların yürütülebi-
lirliği konusunda neler söyle-
mek istersiniz?

Aslında yasal mevzuat bakımından 
olumlu durumdayız. Tabir yerin-
deyse Kitaplığımız yasalarla dolu. 
Ancak sorun su ki o yasaları uygu-
lamayı sağlayacak zihniyet dönü-
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MEB ve bağlı il 
müdürlüklerinde 
okullarda kadın 

erkek ayrımcılığının 
yok edilmesi 

adına görüşmeler 
yapmaktayız.

“ “ 

şümünden yana ço sıkıntılıyız. Bu 
yüzdende geçen günlerde Nafaka 
konusunda bir Adalet bakanlığı yet-
kilisi çıkıp 30 yıl önce böyleydi öyle 
kalmalı diyebilecek kadar değişime 
karşı. Dünyanın iletişim teknoloji 
çağında neredeyse 30 dakikada bir 
yeniliğin olduğu ülkede birinin bu 
cümleyi srfettiğinin düşünün ve biz 
kadınların eşitlik mücadelesinde na-
sıl zorlandığımızı daha iyi anlarsınız.

g. Kadının toplumdaki yeri, top-
lumsal cinsiyet algılaması, sı-
ğınma evleri, kadına şiddet vb. 
güncelliğini hiç yitirmeyen ko-
nuların Federasyon tarafından 
ele alınması hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

 Bu konuda yakın takipteyiz açıkçası. 
Üstelik olmak zorundayız da . Çün-
kü su son yıllarda Toplumsal cinsiyet 
konusunda değişime karşı ve eşitlik 
karşıtı sahte din tacirleri yasal mev-
zuatların eski haline döndürülmesi 
ve eşitlikten uzaklaşıp Adalet üzeri-
ne yeniden yapılandırma çalımala-
rına hız verdiler. TBMM meclisinde 
kurulan Boşanma komisyonu ülkede 
kadınların boşanırken öldürmeleri 
üzerimne iyileştirme yapacaklarına 
boşanmanın önlenmesi üzerine ko-
misyon kurdular Orada kadınların 
mesai saatlerinde kararkol yerine 
adliyeye gitmesine,Miras hakkının 
düşürülmesine ,Üniversitede evlen-
mesi ve yurtlarda kalma önerilerine 
, Arabuluculuk ve uzlaşmanın boşan-
malarda uygulanmasına kadar bir-
çok kazanılmış hak gasplarına giden 
süreci talep ettiler. Belki hatırlarsınız  
dönemin Adalet bakanı tarafından  
TBMM erken yaşta evlendirilmiş kız 
çocuklarının kamu davası nedeniyle 
tutuklanmış olan kocalarına af getiril-
mesi adına bizlerin Tecavüz önergesi 
dediğimiz önergeyi verdiğini ,Müftü-
ye nikah yetkisi ile medeni kanunun 
delindiğini  resmi olmamakla be-
raber kürtaj yasağı  ve YÖK ile Milli 
eğitim bakanlığında Toplumsal cinsi-
yet eşitliğinin üstünün örtülmesi gibi 
sorunlar ortadayken tabiî ki kazanıl-
mış haklar üzerine çalışmaya devam 

etmekteyiz.

h. Derneğinizin temel amacı olan 
kadının kalkınmasının kadının 
eğitimine doğrudan bağlı ol-
duğunu düşündüğümüzde, 
bu eğitimin sağlanması adına 
yürütülen faaliyetler hakkında 
neler söylemek istersiniz? 

i. Kız çocuklarının okutulması, 

 Özellikle Anayasa mahke-
mesinin  resmi nikah olma-
dan dini nikah kıyılmaz iba-
resinin iptali sonrası erken 
yaş evliliğinde ciddi artışlar 
var. 4+4+ 4 eğitim sistemi 
ile de örgün öğretimden 
ayrılan ve eğitime açık lise 
üzerinden devam ettirildiği 
söylenen çocuklarda çok 
sayıda artış var. 

Ancak biz çalışmalarımızda kız çocuk-
larımızın eğitime ulaşması konusun-
da çalışmalara devam etmekteyiz.

ii. Mağdur olan ya da şiddet 
gören kadınların eğitim ile 
nitelik kazandırılması ve 
topluma entegrasyonu, 

Özellikle sığınma evinde ve tutuke-
vinde kalan kadınlarımızı için eğitim 
ve meslek edinme kursları sağla-
maktayız. Yine tutukluluk sonrası ve 
sığınma evinde iken ve sonrası için 
istihdam yaratarak onların mağduri-
yetini gidermeye yönelik projelerimiz 
devam etmekte.

iii. Eğitim görmüş ve nitelikli 
kadınların istihdamı,

O konuda iş kadınları gereken giri-
şimcilik üzerinden destek sağlamak-
ta 

iv. Özellikle kadınlar için düzenle-
nen eğitim etkinliklerinin top-
lumun her kesimine ulaştırılma 
oranı ve elde edilen sonuçlar,

Bu kamu özel sektör ve STK işbirliği 
üzerinden sağlanmakta İşkur meslek 
edindirmeye, Halk eğitim eğitme 
ve STK yurttaşlık bilinci ve kadınlara 
hakları konusunda bilgilendirmelere 

devam etmekte

3. Dergimiz hakkında görüşlerinizi 

alabilir miyiz? 

Eğitim konusunda yapılan her türlü 

çaba takdire şayandır.

4. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız 

için minnettarız. Sohbetimizde 

değerli bilgiler edindik ve bu 

bilgileri eğitim paydaşlarına 

dergimiz aracılığı ile ulaştıraca-

ğız. Son olarak bizlere ve dola-

yısıyla eğitim paydaşlarına ilet-

mek istediğiniz düşüncelerinizi 

öğrenebilir miyiz?

Bu dergiyi okuyan her kişi sosyal so-

rumluluğunun farkında olmalı. Kadın 

erkek eşitliği konusunda 1850 li yıllar-

da mücadele eden kadınları  kurtuluş 

savaşı mücadelesini ve Atatürk’ün 

bu mücadeleyi yasal haklara bürün-

dürmesini çok iyi hatırlamalı. Ve yine 

hatırlamalı ki birey olmayı elde etti-

ğimiz ve kadınlara seçme ve seçilme 

hakkının birçok ülkeden önce kaza-

nıldığı ülkemizde  kadın temsiliyeti 

günden güne azalmakta . Birileri ka-

dını görünmez yapma gayreti ile yine 

kafeslerin arkası değilse bile modern 

dünyanın kapanlarıyla erkek egemen 

zihniyetin yoğunluğuna götürmeye 

çalışıyor .

Bu nedenle eğitim eğitim ve eği-

tim demeye devam etmeli ayrımcı-

lık üzerinden değil eşitlik felsefesini 

yaygınlaştırmalıyız. 

Sevgiler
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Ne gariptir değil mi. Hayata hazır-

lanmaya bir ömür veririz de o hayatı 

yaşamaya ne fırsat bulabiliriz ne ihti-

yaç duyarız. Görmeyiz mesela tüketi-

len günlerimizin ne uğruna eridiğini, 

sormayız kendimize o eriyen dünleri-

mizin, yarınlarımıza ne kattığını veya 

ne katmadığını 

Ve yine bilmeyiz ki günlerden  bir 

gün yarınımızın olmayacağını hayatı-

mızın o biriken dünlerden ibaret ol-

duğunu… Dönüp baktığımızda ko-

caman bir hayat yaşarız da, o hayata 

ne kattığımızla ilgilenmeyiz. Hâlbuki 

her şeyin dünündeyiz; öğrenecek-

lerimizin kazanacaklarımızın başara-

caklarımızın amaçlarımızın umutları-

mızın ve yarına bırakacaklarımızın.  

Aslında bizler tarihin ortanca çocuk-

larıyız. Abilerimiz var Kitaplar dolusu, 

hayatlar dolusu, tecrübeler dolusu 

bize yaşanmışlıklarını bırakan. Bize 

sesleniyorlar; 

Aslında bizler tarihin ortanca 
çocuklarıyız. Büyüklerimiz var Kitaplar 
dolusu, hayatlar dolusu, tecrübeler 

dolusu bize yaşanmışlıklarını bırakan.
“ “ 

İNSANIZ BİZ
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SINIRA 5 KALA

Doğunun en doğudaki ilinde, o ilin-

de en doğudaki ilçelerin birindeyiz, 

sınır ile mesafemiz 2 veya 3 ev, bi-

raz ötemizde ise bir karakol, daha 

ötesi İran. Ağacın ve meyvenin hiç 

yetişmediği Van’ın saray ilçesinde-

yiz. Kışları beyaz bir örtü ile sarılı bir 

coğrafya burası, yaz tatillerinde evde 

olduğumuzu varsayarsak, Bu ilçede 

öğretmenlerin tek karşılaştığı doğa 

tonu, killi kahvemsi toprak ve  karın 

beyazı. Sınıra bu kadar yakın olun-

ca ister istemez velilerimizin çoğu, 

sınırdan daha ucuza getirip burada 

satacaklarını düşündükleri, ürünler 

oluyor Mazot benzin sigara gibi, 

literatürdeki adı kaçakçılık. Adına 

meslek koydukları bu yasadışı iş, 7 

velimizin ölmesi 4 velimizin ise ya-

ralanmasına neden olmuştur. Baba 

veya abi mesleği kaçakçılık olan 

çocukların eğitmenleri olmak bize 

büyük sorumluluk yüklüyor, bu bilinç 

ile görevimizi yürütmeye çalışıyoruz. 

Vatan, Bayrak ve Atatürk sevgisini 

onlara anlatmak, onlara hissettir-

mek, dinleyerek, dertlerine derman 

bularak aşılamaya çalışıyoruz. Bizle-

rin yetemediği durumlarda siz say-

gıdeğer ablalarımızın ve abilerimizin 

arkamızda olduğunu bilmek bizi mo-

tive ediyor, güç veriyor.367 öğrenci 

ve 24 öğretmenin bulunduğu bir 

okulda eksiklerimizden teker teker 

bahsetmeyeceğim, fakat sanırım en 

büyük eksikliğimiz “İLGİ GÖRMEK-

Miş” bunu sizlerin ilgi ve alakasıyla 

öğrendik, hala soruyorlar TANEM ne 

zaman gelecek öğretmenim? Başak 

öğretmen kimin öğretmeni olacak? 

Zeynep hoca çok güzel? Öznesi siz-

ler olan bir sürü soru.

Genellikle rutin ziyaretçilerimiz gelir; 

kaymakam her yıl uğrar; bazı öğren-

cilerimize oyuncak dağıtır, bize ise 

eksiklerimizi sorar ve can havli ile 

anlatma başlarız, Kaymakamlar de-

ğişir isteklerimiz hala aynıdır, birde 

milli eğitimden gelenler. İşte böyle 

olunca, İlgi en büyük eksiğe dönüşü 

veriyor farkında olmadan. Her şeyin 

doğal, yapmacıklığın sadece cümle-

de adı geçen bir kavrama dönüştü-

ğü, içten olmanın başkenti belki de 

buralar. Genellikle bize, sabahları 

annelerinin pişirdikleri ekmekler ile 

geliyorlar, süt, yoğurt ve yumurtalar 

onların hediye çeşitleri. Bir ülkenin 

başkentinden doğallaığın başkenti-

ne bize yaptığınız yardımlarınız  ve  

oradan çıkıp bize kadar gelmiş ol-

manızdan ötürü, sizlere ÇOOOOO-

OOOOOOOOOOOOOK teşekkür 

ederiz. Sizi gerçekten hiç unutmaya-

cağız,  o çocuklar da sizleri hiç ama 

hiçbir zaman unutmayacaklar. VAN 

SARAY BAKIŞIK KÖYÜNDEN KU-

CAK DOLUSU SEVGİLERİMİZLE.

VAN MEKTUPLARI
İyiler İyileştirir

Okul Müdürü Okan Dayan

-Alın, bakın, yanlışları çıkarın, eksikleri 

tamamlayın, daha güzelleri ile doldu-

rup geleceğe teslim edin diye. 

Ne büyük şans değil mi? Geriden ge-

len tecrübe, bilgi, birikim sermayesini 

kullan, yeni katma değerler ekle ve 

geleceğe hediye et  

Peki, yapıyor muyuz acaba? 

Hayata hazırlanmanın güne hazır-

lanmayla başladığını biliyor muyuz? 

Güne uyanınca uyanamayanlardan 

şanslı olduğumuzu o güne iyi, güzel, 

faydalı veya kötü, çirkin, zararlı şeyleri 

kaydetme fırsatımızın olduğunu bili-

yor muyuz? 

Bir gülümsemeyle başladığımızda 
yaşamın da bize gülümseyerek ge-
leceğini biliyor muyuz?

Hayatın bize sunduklarının bizlerin 

yaydığı enerjilerin bileşkesi olduğunu 

biliyor muyuz? Güzel gördüğümüzde 

güzel düşüneceğimizi, güzel düşün-

düğümüzde hayatımızdan daha fazla 

lezzet alacağımızı biliyor muyuz?

Aradığımız şey her ne ise, elde etmek 

istediğimiz şey her ne ise, bunun ken-

dimizde saklı olduğunu biliyor muyuz? 

Kazanılacak şeyin sadece para oldu-

ğunu düşünürüz, hep zamanı harcaya-

rak. Bakmayız çevremize, yetişmemiz 

gereken otobüsü, servisi, arabayı, gö-

zümüz arar da durağın yanındaki bize 

soluduğumuz havayı veren ağacı, fark 

etmeyiz, yaz aylarında güneşten göl-

geden, kış olunca kardan yağmurdan 

korusa da fark etmeyiz.

Binip aracımıza oradan uzaklaşırken 

her şey yerinde duruyor ve biz hızla 

ilerlerken geride bıraktığımızı durak 

sanırız. Hâlbuki yaşamımızın bir parça-

sını daha eksiltip bıraktık oraya. Tıpkı 

bizden önce de yaşayanların bıraktığı 

gibi.

Biz kendimizi yetişmemiz gereken işi-

miz olduğuna o kadar inandırmışızdır 
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ki mutluluğu, huzuru böyle yakalaya-

cağımızı düşünerek, masmavi gökyü-

zünü etrafımızı insanları ağaçları çiçek-

leri toprağı hiç fark etmeyiz. Sormayız 

kendimize mesela en kıymetli olan 

nedir? diye. Çok susadığımızda sudur, 

acıktığımızda yemektir. Yorgunluktan 

dermanımız bittiğinde uyumaktır. Ca-

nimiz yandığında ağrımızın dinmesi-

dir. Tutmak için ellerini cebine koyup 

özgürce yürüyebilmektir. Gurbetteki 

için sıladır. Astım hastası için sadece 

farkında bile olmadığımız nefesi rahat 

alabilmektir… bitmedi aldığı nefesi 

de verebilmektir. Hasta için sağlığına 

kavuşmaktır çünkü uzaklaşmış olduğu 

şeyin sağlık olduğunu o an görmüş-

tür. Nikâh masasındaki hayata adim 

atacak çift için en kıymetli şey sadece 

Evet kelimesidir. Kazadan son anda 

kurtulan bir kişi için atmadığı o son 

adimdir. Çok önemli olan bir sınavda 

kalan son beş dakikadır. Sevdiğimizin 

yüzündeki gülücüktür gamzedir. İlla 

büyük acılar mı çekmeliyiz küçük mut-

lulukları fark etmemiz için. Ümitsizliğe 

kapılmak yerine çözüm arasak olmaz 

mı mesela. Hiç bir şey için geç olma-

dığını, başlamadan çalışamayacağı-

mızı, çalışmadan başaramayacağı-

mızı, sevmeden sevilemeyeceğimizi, 

mutlu etmeden mutlu olamayacağı-

mızı kendimize inandıramayız mı? 

O koştura koştura yetiştiğimiz işimiz-

de ve günümüzde hep başkalarını 

dinlerken şöyle bir arkamıza yaslanıp 

kendimizi dinlesek, acaba yüreğimizi 

susturup, öfkemizi mi konuşturuyoruz, 

mantığımızı mı, nefretimizi mi, gururu-

muzu mu yoksa sevgimizi mi. Çocuk-

ları hiç durup bir film izler gibi izledik 

mi. Kurdukları oyunları ve o oyunlar-

daki figürleri rolleri. Bize tutulan ayna 

gibidir. Kendimizi oradan izleyebiliriz. 

Kavga ederler mesela kızarlar küser-

ler ama bir bakarsın sarılıp barışırlar. 

Neden biliyor musunuz? Mutlulukları 

gururlarından önde olduğu için. 

Çocuklarımızın önce doğmasını bek-

liyoruz sonra yürümesini sonra ko-

nuşmasını sonra büyümesini zaman 

ilerliyor sonra çalışmasını, çok çalış-

masını bekliyoruz sonra kazanmasını 

sonra başarmasını bekliyoruz. Ya O. 

Sevilmeyi bekliyor ilgilenilmeyi önem-

senmeyi fark edilmeyi inanılmayı gü-

venilmeyi bekliyor sarılmayı bekliyor. 

Bunlarla beslenmek istiyor aslında. 

Yedirdiğimiz hamburgerlerle pizzalar-

la değil. 

Böyle böyle bitiriyoruz eritiyoruz tü-

ketiyoruz günlerimizi ve günlerimizin 

bakiyesi olan hayatimizi iste. 

Güneş, gölgelerimizin boylarıyla oy-

narken gün içinde. Ve gölgelerimi-

zin boyunun en uzun olduğu akşam 

yaklaşırken ve sabah uzaklaştığımız 

durağa tekrar yaklaşırken, tarif ede-

mediğimiz duygularımıza bir baksak, 

biten günlerimize bir baksak arkasın-

dan geriye neler bıraktı diye. Neleri 

erteliyoruz, neleri görüyoruz ve neleri 

görmüyoruz diye. 

HADİ GÜN SENİNDİR. 

ÇÜNKÜ İNSANIZ BİZ. 
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 Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, SMILE 
yönteminin miyopi ve astigmatiz-
ma tedavisinde çok güvenli bir 
yaklaşım olduğunu söylüyor. 

1992’den beri uygulanan lazerle göz 

kusurlarının tedavisi her geçen gün 

gelişiyor. 3. Jenerasyon lazer teknolo-

jisiyle uygulanan SMILE (Small Incision 

Lenticule Extraction) Lazer, miyop ve 

astigmatta, düşük ve yüksek derece-

lerde bile başarılı sonuçlar alınmasını 

sağlıyor. Göz kuruluğu problemi yaşa-

yan hastalar artık bu yöntemle güvenle 

tedavi olabiliyor.

Lazer teknolojisi sayesinde göz hasta-
lıklarının tedavisi artık çok daha kolay. 
SMILE lazer yöntemi ise Özel bir Fem-
tosaniye Lazer sistemiyle uygulanan 
ve hastalar açısından tedaviyi daha da 
kolaylaştıran bir yöntem. Dünyagöz An-
kara’dan Doç. Dr. Volkan Hürmeriç’e 
göre SMILE lazer sisteminin en büyük 
avantajları, LASIK’e göre daha rahat uy-
gulanması ve kornea dokusu üzerinde 
flep kesinin yapılmaması. SMILE Lazer 
uygulamasının Türkiye’deki öncülerin-
den olan Doç. Dr. Hürmeriç, bu yön-
temin miyopi ve astigmatizma tedavi-
sinde çok güvenli olduğunu belirtiyor. 

Doç. Dr. Volkan Hürmeriç
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“Refraktif cerrahide PRK, LASEK, LASIK 
ve Femto-Lasik son 20 yıldır miyopi, as-
tigmatizma ve hipermetropi gibi refrak-
siyon kusurlarının tedavisinde başarılı ve 
etkin bir şekilde kullanılıyor” dedi. 

Doç. Dr. Volkan Hürmeriç SMILE uygu-
lamasını: “Standart Femto-Lasik tekni-
ği kornea tabakasından flebin kesilerek 
kaldırılması ve korneada gerekli lazer 
uygulamasının yapılıp flepin yerine ka-
patılmasıdır. SMILE yönteminde ise kor-
nea dokusu yüzeyde kapak oluşturulması 
amacıyla kesilmez. Özel bir Femto-Laser 
uygulanarak, gözde düzeltilmesi planla-
nan numaranın karşılığı olan ve kornea-
nın içinde şekillendirilen disk şeklindeki 
bir doku hazırlanır. Bu oluşturulan disk 
şeklindeki parçacık düzeltilmesi gereken 
göz bozukluğu kadardır. 2 mm lik küçük 
bir açıklıktan bu doku doktor tarafından 
dışarı alınır ve göz numarası tamamen 
düzeltilmiş olur. Bu işlem sırasında hasta 
gözünde herhangi bir ağrı veya sızı his-
setmez. Sadece bir ışığa bakar ve hasta-
nın yanlışlıkla yapabileceği küçük göz ve 
baş hareketleriyle bir problem oluşmaz.

GÖZ KURULUĞUNA NEDEN OLMUYOR

SMILE yönteminin en önemli özellikle-
rinden biri de hastada kuru göz oluş-
turmaması ve kuru gözlü hastalara da 
uygulanabilmesi. Bu önemli çünkü; kuru 

göz, Lasik hastalarında çok başarılı sonuç 
alındığında bile keyifsizlik yaratabiliyor ve 
takip edilmesi gerekiyor. 

KORNEASI İNCE OLANLAR İÇİN ŞANS

SMILE yönteminin, kornea kalınlığı ince 
olan hastalarda PRK/LASEK tekniklerine 
göre kornea mekaniğini çok iyi korundu-
ğunu belirten Doç. Dr. Volkan Hürmeriç; 
bu yöntem miyopide -10, astigmatizma-
da da -5 numaraya kadar tedavi şansı 
veriyor. Ayrıca flep oluşturulmadığı için 
de kırışıklık sorunu olasılığını ortadan kal-
dırıyor. Yaklaşık yarım mm kalınlığındaki 
korneanın yapısını koruyan öndeki ¼’lik 
bölümdür. Bu bölüme hiç dokunulmama-
sı ve flep oluşturulmaması kornea doku-
sunun yapısını korumada çok önemli bir 
gelişme” ifadelerini kullandı. 

SPORCULAR AVANTAJLI

SMILE, hastanın korneasının mekanik gü-
cünün korunmasında diğer yöntemlere 
göre önemli bir avantaj sağlıyor. “Özel-
likle sporcular, itfaiye çalışanları, polis ve 
asker gibi mekanik travmalara maruz kal-
ma olasılığı yüksek kişilerde bu yöntem 
çok daha avantajlı. SMILE’nin spor yapan 
kişilere sağladığı önemli bir avantaj da 
kişinin çok kısa sürede spor faaliyetlerine 
devam edebilmesi. Darbe alınan sporlar-
da bile 72 saatte tekrar spora başlanabilir 
ve özel bir korumaya gerek olmaz.
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Lazer teknolojisi sayesinde göz hastalıklarının tedavisi 
artık çok daha kolay. SMILE lazer yöntemi ise Özel bir 
Femtosaniye Lazer sistemiyle uygulanan ve hastalar 
açısından tedaviyi daha da kolaylaştıran bir yöntem.



Üniversitede derslerimizden biride koro 
yönetimi ve orkestra idi. O güne kadar 
orkestra şefinin bu kadar önemli olabile-
ceğini gerçekten düşünmemiştim. Sen-
foni Orkestralarını bir düşünün; asgarisi 
60 kişiden başlayan farklı enstüruman-
ların aynı anda bir eseri büyük bir uyum 
ile icra etmesi. İşte müziğin matematik 
olduğunun bir başka göstergesi olarak 

karşımıza çıktığı diğer bir konu şudur. 
1+1= 2 doğru değilmi? 1 vuruşluk nota 
+ 1 vuruşluk nota = 2 vuruş. Buda doğru. 
Matematikle olan tek farkı ritm ve duy-
gusu. 

Şimdi orkestra şefliğinin şöyle bir tarih-
sel geçmişinden başlayıp günümüze ka-
dar gelişine bir bakalım;

Ersan Petekkaya Müzik Öğretmeni

ORKESTRA ŞEFİ OLMAK MI, 
MUTFAĞIN AŞÇISI OLMAK 

MI ZOR?
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Orkestra şefliğinin geçmişinin çok 

eskilere dayandığı elimizde olan bir 

çok veriye göre söyleyebiliriz. Milat-

tan önce 700’ lü yıllarda Antik Yu-

nan’da bir orkestra şefinin “elindeki 

çubuk ile yaptığı hareketlerle” 800’ e 

yakın müzisyeni nasıl yönettiğine dair 

bir çok veriye rastlanmıştır.

Yapılan bir çok araştırma ve yayın or-

ganlarında yer alan tespitlere göre, 

orkestra şefliği o günden bu yana de-

ğişim göstermekle birlikte, sahnedeki 

duruşu ve gizemli havası hala devam 

ediyor diyebiliriz. Şu soruyu sorma-

dan geçemiyor insan; nasıl oluyor da 

bir insan, hiç konuşmadan ve ses çı-

karmadan, elindeki çubukla, hatta ba-

zen sadece ellerini kullanarak yüzler-

ce müzisyenin enstrümanından çıkan 

sesten sorumlu oluyor ve onların bü-

yük bir uyum içerisinde çalınan eseri 

ortaya koymasını sağlıyor?

Sanata ve müziğe dair diğer sırlar 

gibi burada da tam bir cevap vermek 

mümkün olmasa da, orkestra şefleri-

nin spor takımlarının teknik direktör-

leriyle benzerlik gösterdiğini söyler-

sek yanlış olmaz diye düşünüyorum.. 

Ne yaptıkları tam bilinmesede, çalı-
nan eserin ya da oyunun performan-
sını görünce anlarsınız.

İsterseniz  orkestra şeflerinin sahne-
de görünür ya da görünmez, bilinçli 
ya da bilinçsiz yaptığı görevlerden 
birkaçını bana göre en önemlililerin-
den olanlarına şöyle bir bakalım;

Ritim&Tempo
“Orkestra şefinin görevi her an doğru 
tempoyu göstermektir,” diyor, kendi-
si de besteci ve şef olan R. Wagner. 
Orkestra şefi sağ elindeki çubuğu ya 

da sadece ellerini kullanarak tempoyu 
belirler, devamını sağlar, yeni ölçünün 
başlangıcını işaret eder, bu yolla ba-
zen yüzden fazla kişiden oluşan or-
kestrayı bir arada tutar. Bunların tümü 
orkestranın iyi performansı için önem-
li görevler olmakla birlikte şefin görevi 
metronomluktan öte bir şeydir. 

Her Şef Kendi Yorumunu Katar
Orkestra şefi, çeşitli mimik ve jestler-
le çalınan esere kendi yorumladığı 
şekliyle can katar; müzikte kimi un-
surları öne çıkarırken kimilerini kont-
rol altında tutar, nüansları vurgular, 
eski bir eseri yeniden yorumlar. Bu iş-
ler genellikle sol ele düşer.Bazı ortak 
el hareketleri olmakla birlikte çoğu 
şefin kendi tarzı vardır. 

Orkestra Şefi Önce İyi Bir 
Dinleyici Olmalı
“En iyi orkestra şefleri en iyi dinle-
yicilerdir,” diyor gazeteci ve yazar 
Tom Service, orkestra şefleriyle ilgili 
‘Simya Olarak Müzik’ adlı kitabında. 
“Onlar parıltılı bir dinleme çubuğu 
gibidir; bir taraftan tek tek bireylerin 
potansiyelini tam olarak sergilerken 
bir taraftan da şefin ve orkestranın, 
üyelerin toplamından daha büyük bir 
şey ifade ettiği bir yoğunlaşma hali-
ne gelir.”.

Yönetici Olmak ve Yönetmek
Ünlü orkestra şefi ve besteci Pierre 
Boulez, “Kendi iradenizi kabul ettir-
meniz gerekir; balyozla değil, kendi 
bakış açınız konusunda insanları ikna 
ederek tabii ki,” diyor. Yazar Tom Ser-
vice ise birçok şefin kendisini demok-
rat olarak tanımlamasına karşı çıkarak 
şunları söylüyor, “Bu doğru olamaz. 
Demokrasi işlemez demek değil bu, 
ama dolambaçsız olamaz. Müzakere 
edilmesi gerekir!” Berlin Filarmoni 
Orkestrası’ndan örnek veriyor, “Bu 
orkestra coşkun ve tüm kapasitesini 
sergilemek isteyen bireylerden olu-
şur. Ama sahnedeki şef onlara kolek-
tif bir odak sunmazsa başıbozuk hale 
gelirler.”

Konser Öncesi Aylar Süren 
Yoğun Hazırlık Dönemi
Orkestra şeflerinin işi enstrüman ça-
lanlardan daha kolaymış gibi görü-
nür. Fakat Boulez “Orkestrayı yönet-
mek enstrüman çalmaktan çok daha 
zordur. Kültürü bilmeniz gerekir, par-
tisyonları bilmeniz gerekir, ayrıca ne 
işitmek istediğinizi öngörmeniz la-
zım,” diyor.

Orkestra şeflerinin müzik sezgileri 
çok güçlüdür, ama sadece bu yet-
mez. Her partisyon üzerinde saatler-
ce çalışmış olarak sahneye çıkarlar. Bu 
çalışma sadece notalara değil, tarihi 
belgelere, mektuplara, biyografilere, 
müzik eserinin yazıldığı dönem kulla-
nılan teknik performans kılavuzlarına 
kadar uzanır. Yazar Tom Service, “bü-
tün büyülü şeyler gibi müzik de ağır 
bir çalışmanın ürünüdür,” diyor.

Simge olmak
Bir orkestranın müzik yönetmeni ya 
da daimi şefi pozisyonunda olmak, 
orkestra şefine, konserin gidişatın-
dan daha büyük bir sorumluluk yükler. 
Genç Venezuelalı şef Gustavo Duda-
mel, kişisel karizması ve liderlik özel-
liklerinin yanı sıra Venezuela Simon 
Bolivar Gençlik Orkestrası çalışmasıy-
la da ülkesinin müzik eğitim sistemini 
dünyanın gündemine sokmuştur.

Bir konseri ölümsüzleştirmek
Klasik müziğin diğer türlerden şöyle 
bir farkı vardır, bazıları yüzlerce yıl 
önce yazılmış olan eserler defalarca 
icra edilir ve kayda alınır. Bazı göste-
riler aradan yıllar geçse de akıllarda 
kalır ve bunun arkasında hep orkest-
ra şefleri yatar, ritmin yaratıcısı olan, 
ellerini havada sallamaktan çok daha 
fazla şeyi esere katan şefler.

İşte Şef olmak bu kadar kolay… O 
zaman konu başlığımızın kararını siz 
verin.Her ne olursa olsun sanatsız ve 
müziksiz kalmayın.Kalın sağlıcakla…

“ “ 
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“Orkestra şefinin 
görevi her an 

doğru tempoyu 
göstermektir,”
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