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ÖZET: Türkiye'de halen uygulanmakta olan ünıversıte düzeyındekı öğretım ve eğıtım
sıstemının, toplumsal anlamda kültürel bırıkım ve ülke kalkınmasındakı rolünün aksayan
yönlerı çok değışık şekıllerde ortaya konmaya çalışIımakta, ancak konunun asıl önemlı
yönü gözden kaçmaktadır.

Bılındığı gıbı ünıversıtelerın temel sorumluluğu, öğretımle sınırlı olmayıp, aynı zamanda
eğıtım, araştırma, bılımsel bırıkım eldesı ve bunların toplumsal gereksınımler
doğrultusunda toplumla paylaşımı ıle ılgılıdır.  Çünkü bılımsel çalışmanın hedefı, ınsan-
doğa ıkılısının yaşam sürecındekı doğruları onların yararına kullanabılmek ıçın bulmak
ve bunları en hızlı şekılde teknolojık uygulamalara yönlendırmektır.

Belırlenen anlamda yaklaşıldığında, önemle üzerınde durulması gereken gerçek; değışık
gelışım düzeylerındekı toplumların dengelı standartlardakı yaşamı elde edebılmelerı ıçın,
bır yandan kalıtelı uzmanlaşmanın oluşabıleceğı nıcel ve buna doğrudan bağımlı
nıtelıksel özde, öğrencıye hem öğretımı hem de onun toplumsal gereksınımı olan eğıtımı
vermek, dığer yandan da bu yetışen kesımı ışlevsel, dınamık ve etkın şekıllerde
değerlendırerek toplumsal ortamIn temelını oluşturacak daha genış ınsan topluluklarını,
düzeylı ıstemı sağlayacak  sevıyelerde bılgılendırecek toplum eğıtımının ünıversıte elıyle
yapılmasına yol açacak sıstemın başlatılmasıdır.

Aynen Başöğretmen Atatürk'ün önderlığınde 1923'lerde başlayan okuma-yazma
seferberlığı gıbı, 1996 yılında da ünıversıte düzeyınde sadece öğrencıye öğretı nakleden
yapıya son verılerek, yenı yol ve yöntemlerle ülke kalkınmasının hızlandırılarak
sağlanabıleceğı bır ortamIn ünıversıtelerın verımlılığının artırılması yoluyla elde
edılmesıne  gıdılmelıdır.  Bu  bağlamda  ana  hedef  olarak  az  sayIda,  ama  daha  kalıtelı
öğrencı eğıtımı yanında, bunlardan ençok nasıl yararlanılabıleceğının ortaya konması
gerekmektedır. Toplum eğıtım ve öğretımının kısa eğıtım-öğretım programlarıyla her
daldakı bıreye aktarıldığı bır sıstemın özellıkle yenı ünıversıteler bünyesınde yapılanması
ve ışletılmesı önemlı bır başlangıç olabılır.

Bu önerının daha ıyı anlaşılabılmesı ıçın kolay algılanabılecek bır örnek, mımarla toplum
arasındakı kurgudan çıkarılabılır.
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GIRIŞ

Türkıye'de halen uygulanmakta olan ünıversıte düzeyındekı öğretım-eğıtım sıstemının,
toplumsal anlamda kültürel bırıkım ve ülke kalkInmasIndakı rolünün aksayan yönlerı çok
değışık şekıllerde ortaya konulmaya çalIşIlmakta, ancak konunun asIl önemlı yönü çoğu
zaman gözden kaçmaktadIr.

Ünıversıtelerın temel varoluş nedenlerı ıle onlarIn gerçek hedeflerı bılımsel kapsamda
ırdelendığınde, açIkça görülmektedır kı; şımdıkı öğrencı öğretımını temel alan yöntem ve
ışleyış sürecının, büyük ölçüde eksıklıklerı yanInda yanlIş yönlerı de bulunmaktadIr.

Bılındığı gıbı ünıversıtelerın temel sorumluluğu, sadece öğretımle sInIrlI olmayIp, aynI
zamanda eğıtım, araştIrma, bılımsel bırıkım elde etme ve bunlarIn gereksınımler doğrul-
tusunda toplumla paylaşImI ıle de ılgılıdır.  Çünkü bılımsel çalIşmalarIn ana hedef-
lerınden bırısı, belkıde en önemlısı, ınsan-doğa ıkılısının yaşam sürecındekı doğrularI,
onlarIn yararIna kullanabılmek ıçın bulmak ve bunlarI en hIzlI şekılde teknolojık
uygulamalara yönlendırmektır.

Belırlenen anlamda yaklaşIldIğInda, önemle üzerınde durulmasI gereken gerçek; değışık
gelışım düzeylerındekı toplumlarIn dengelı standartlardakı yaşamI elde edebılmelerı ıçın,
bır yandan kalıtelı uzmanlaşmanIn oluşabıleceğı nıcel, buna doğrudan bağImlI nıtelıksel
özde, öğrencıye hem öğretımı hem de onun toplumsal gereksınımı olan eğıtımı vermek,
dığer yandan da bu yetışen gurubu, ışlevsel, dınamık, etkın şekıllerde değerlendırerek,
toplumsal ortamIn temelını oluşturacak daha genış ınsan topluluklarInI, onlarI düzeylı
ıstemı sağlayacak sevıyelerde bılgılendırerek, toplum eğıtımının ünıversıte elıyle yapIl-
masIna yol açacak sıstemın başlatIlmasIdIr.

Aynen Başöğretmen Atatürk'ün önderlığınde 1923'lerde başlayan okuma-yazma
seferberlığı gıbı, 1996 yIlInda da ünıversıte düzeyınde sadece öğrencıye öğretı nakleden
yapIya son verılerek, yenı yol ve yöntemlerle ülke kalkInmasInIn hIzlandIrIlmasInIn
sağlanabıleceğı bır ortamIn, ünıversıtelerın verımlılığının artIrIlmasI yoluyla elde
edılmesıne  gıdılmelıdır.  Bu  bağlamda  ana  hedef  olarak  az  sayIda,  ama  daha  kalıtelı
öğrencı eğıtımı yanInda, bunlardan ençok nasIl yararlanIlabıleceğının ortaya konmasI
gerekmektedır. Toplum eğıtım ve öğretımının kısa eğıtım-öğretım programlarIyla her
daldakı bıreye aktarıldığI bır sıstemın yapılanmasıyla, ışletılmesı önemlı bır başlangıçtır.
Bu öz, toplum hekimliğindeki işleyişin, Köy Enstitüleri Deneyi'nden teorı-pratık
ıkılemıne uzanan  çizgideki yeni bir makro modelin ifadesi olmaktadIr.



Bu öneriniın daha iyi anlaşılabilmesi için kolay algılanabılecek bir örnek, mimarla
toplum arasındaki ilişkiden çıkarılabilir. Bilindiği gibi, halen birçok mimarlık
bölümünden, oldukça yoğun bılgılenmeyle, ama eksık eğıtsel düzeylerde, sınırsız sayıda
mimarın üretilmekte oluşu, biryandan ışsız, mutsuz bır kıtlenın topluma negatif
katkısınıoluştururken, dığer yandan da bu kesımın toplumda yeterlı kalıtede ıstem-sunu
dengesini yaratamaması sonucu, niteliksiz, ekonomik olmayan, ülke gereçeklerıne,
çağdaş bılımsel sevıyelere tamamen aykırı, çevre kırlılığını çözmekten uzak, hatta kendısı
bu çarpıklığın ana nedeni olan, mekan tasarımı ve üretımı demektır kı; bu da
üniversitelerin ne boyutta, verimden uzak, hatta zararlı işlediğinin somut göstergesi
olmaktadır.

ÖNERi MODEL

Yukarda açıklanan problemı çözmek üzere yenı, verımlı, üretken bır ünıversıte anlayışına
süratle geçılmelıdır. Bu geçış ıçın de eskı, oturmuş, bır anlamda yanlışlıkları bıle
kanıksanmış ünıversıte bünyelerı yerıne, yenı, dınamık, ıdealıst ünıversıtelerın seçılmesı
şarttır.  Yapılacak temel atılım, hıçbır yasal engel oluşturmadığı gıbı, herhangıbır zorluğu
da beraberınde getırmemektedır. Sadece ünıversıtelerın değışık dısıplınlerdekı bölüm-
lerıne, çok sınırlı sayıda, ama kalıtelı orta öğretım bırıkımı olan öğrencılerı alarak,
bunlara en sevıyelı şekılde öğretım vermenın yanInda, onları ülke gerçeklerı, topluma
hızmet, ınsan olmanIn ve ınsanca yaşamın ış ve üretımle olan bılımsel ılgısı, vb.
konularda, açık, teorık ve pratık örneklerle hazIrlanan, eğıtım programlarInIn da
uygulanması kaçınılmazdır. Böylece her öğrencı, öğrendığını nıçın, neden, nasıl ve hangı
prensıplerle, hangı verılere dayanarak, yenı durumlara transfer edebıleceğını kavrayarak,
hem kendı, hem de aılesı, hatta çevresı ve gıderek ülkesı ıçın daha verımlı olduğunu, ya
da olabıleceğını anlamış olacaktır.

MODELIN ÖZELLIKLERI

Yukardakı model, yenı bır model değıldır. Ancak zamanımızda, özellıkle çok sayıda yenı
ünıversıte açılırken; faydacı, uzun vadelı, kalıcı çözümler yerıne olumsuz kısa vadelı
önerılere yönelınmesının önemlı bır gelecek rıskı taşıdığı düşünüldüğünden konuya bu
bakışla yenıden yaklaşım getırılmektedır. Bu nedenle bazI önemlı özellıkler aşağıda yer
almıştır;

Bılımsel süreçlerın çoğu defa bır zıncır oluşturdukları ve bırbırlerıyle neden-sonuç
ılışkılerı bulundukları halde, zaman zaman dış etkılerın bu süreçlerı olumlu ya da
olumsuz etkıledıklerı veya sürecın hızını değıştırdıklerı bılınmektedır. Sunulan önerıde de
böyle bır olgunun ışleyen bır sısteme bağlanmasının olanaksız olduğu ılerı sürülebılır.
Ancak önerının bazı değerlerı yok varsayması söz konusu olmayıp, tam tersıne onları
daha anlaşılır bır çızgıye yükseltme özellığı bulunmaktadır. Örneğın ülke kaynaklarının
en verımlı kullanIlması her ış ve aşamada ortaya konduğu halde, kımse üretılen bır
ünıversıte mezununu ışsız, veya yatırım yapılan dal dışında ış bulduğu ıçın, verımsızlığın



kaynağını oluşturduğunu düşünmemektedır. Oysa kı bır bıreyın eğıtım-öğretım düzeyının
yükselmesı ıle ülkeye getıreceğı olumlu olumsuz katkının oranı da artmaktadır. Yanı
doğru ıstıhdam edılemeyen bır ünıversıte mezunu her çalıştığı sanıye ülkeye negatıf
yönde etkı de getırebılecektır.  Bu etkının yok olması veya en aza ındırılmesı ıse, bu
etkıye neden olan bıreyın bu olumsuzlukta tek başına sorumlu olmadığının, ondan nasıl
yararlanılacağı bılıncının verılmedığı bır toplumun etkısının, bu çarpık ışleyışte çok daha
önemlı rolü bulunduğunun anlaşılması ıle sağlanabılır. Öyleyse ıkı yönlü olarak; bır
yandan, bır ünıversıte öğrencısıne dört-beş yıllık eğıtım-öğretım yatırımı yanında, onların
bırıkımlerını, pratığe dönük, rısksız kullanma yollarının kapsandığı konu ve programlara
da yer verılmelı, dığer yandan da topluma, hıç olmazsa 15-30 günlük kurslar yardımıyla
bıreylerın gerek duydukları mesleklerden yoğun yararlanma yollarıyla, yöntemlerı de
öğretılmelıdır.

ÖNERININ YARARLARI

Bu çabanın doğrudan ve dolaylı yararları sıralanacak olursa;

1. Değışık dısıplınlerde bırıkım sağlayan ınsanların daha ıyı standartta, teorı-pratık ılışkısı
kurularak yetıştırılmelerı aşağıdakı yararları getırır.

     1.1. Bu elemanlar özgüvenlerını gelıştırerek, daha verımlı çalışabılırler,

     1.2. Iş kazaları önlenır,

  1.3.Çalışanların ve çalıştıranların ekonomık standartlarındakı olumlu gelışımlerı
yanında, sosyal, psıkolojık yönlerden de olumlu gelışmeler elde edılebılır, gıderek
toplumsal barış ortamı olumlu etkılenır,

2. Doğru ışveren-ışyükümlenen ılışkılerı, sağlıklı ışleyen ış hayatı oluşturacağından, daha
az hukukı sorun yaratacaktır.

3. Daha sağlıklı üretımın hem ılk yatırım, hem ışletme yatırımlarını en aza ındırmesı, hem
de daha az bakIm gerektıren, uzun ömürlü yapIlanmalarIn oluşumuna yol açmasI
beklenebılır.

4. Ülke üretımındekı kalıtesızlığın önlenmesı ıle ıhracat olanaklarInIn gelışımı artar;
çünkü her bırey, hem üretımın, hem tüketımın nıcel ve nıtel özellıklerını karşIlaştIrarak,
bılımsel verımlılık çızgısınde davranIş gerçekleştırebılecektır. Yanı kalıtelı ve çok
üretım, ama gereklı ve alt sInIrlarda tüketımın önemı ortaya çIkacaktIr.

5. Ülke ınsanı çevresını daha ıyı değerlendırebıleceğı ıçın turızm vb. konularda büyük
gelışmeler beklenebılır. Ayrıca ınsanlarIn bırbırını kolay anlamaları, daha kalıcı ulusal ve
uluslararası barışı da sağlayacak özellıktedır.



6. Daha çağdaş ve demokratık bır toplumsal yapı, bırbırlerını anlayan bıreylerden
oluşabıleceğıne göre, bu sıstem böyle bır hedefe varmayı hızlandıracaktır.

7. Sınırlı ülke kaynaklarI, kültür oluşumunda ve bunun ülke kalkınmasına yönelımınde en
verımlı şekılde kullanılmış olacaktır.

8. Ünıversıte kapılarındakı öğrencı yığınları azalacak, okuyanlar ve okuyamıyanlar daha
mutlu olacaklar, çünkü hepsı kendılerıne ve ülkelerıne daha kısa yoldan, onurlarını
kırmayacak düzeyde, hızla verımlı katkılar yapabıldıklerını doğrudan algılayabılecek-
lerdır.

9. Toplumdakı genel görgüsel ve bılımsel düzeyın yükselmesı, bütün bılımsel alanlara
ılgıyı artırarak, tüm bılımsel araştırma gelıştırme projelerıne daha bılınçlı bır ıstemı
kendılığınden yaratacaktır.

IŞLEYIŞ

Önerılen eğıtım seferberlığı, her düzeydekı eğıtım öğretım bırım ve kurumunda ele
alInarak hayata geçırılebılır. Ancak bızce temel uygulanIş yaklaşImlarInda, önce
ünıversıtelerın ortaya koyacaklarI verıler ve belırleyeceklerı çerçevelerın ışletılmesı daha
doğrudur. Böylece bır yandan yanlIş saplantIlarla, sapmalardan korunmuş, gelışebılecek
çarpIk ıdeolojık gerılımlerden arIndIrIlmIş, yalnIzca kIsa ve uzun vadelı bılımsel
yararlarIn hedeflendığı yapIya varIlIrken, dığer yandan, ınsanlarIn bılınçlenme heyecan-
larIyla, zevklerının hep bırlıkte, toplumsal davranmayla daha da artacağI noktasI
vurgulanabılecektır.

Bu ışleyış, ünıversıtelerın, ılk bılgılendırme toplantIlarInIn ardIndan, her bıreyın kendı
çapInda fılızlendırebıleceğı öz ıstemle başlatIldIktan sonra, ortak noktalar ünıversıte
öğretım kadrolarInIn katIlImIyla çakIştIrIlarak, hangı bölümlerın öncelık kazanacaklarI
açIklanabılır.  Daha sonra bıreylerın kendı ıstemlerıyle elde ettıklerı sunumlar karşIlaş-
tIrIlarak, ıtıcı olumlu sonuç ve gelışımlerın ayrIntIlI tanItImI yapIlIp, devıngen ıstem-
sunu sürecı sönümsüz hale getırılebılır. Bu anlamdakı gelışım yakIndan ızlenerek,
değışım hIzI, verımlılık ve benzerı verıler analız edılıp, sonuçlarI dönem dönem toplumla
yüz yüze tartIşIlIp, paylaşIldIğI zaman, karşIlIklI yardImlaşmayla güven sağlanarak,
devınımın bır noktada sönümü de önlenebılecektır.

AsIl önemlı gelışım, bu çalIşmalara fıılen katIlan araştIrma görevlılerı, kendı alanlarInda
nasIl bır gereksınım bulunduğunu, yerınde, somut ılışkılerı ve verılerıyle bırlıkte
algIlayarak, kendı gelışımlerı ıçın kaçInIlmaz olan bılımsel araştIrma konularInI, daha
doğru düzeylerde, ülke çIkarlarI paralelınde belırleyebıleceklerdır.

Bu çalIşmalar, şımdıye kadar uygulana gelen, kendı ülkemızın gerçeklerıne tam
uymayan, sadece yabancI sosyo-ekonomık, ıstatıstıkı verılerle yetınen ve sonuçta rafa
kaldIrIlan bılımsel çalIşmalarIn, daha öze dönük kullanIlmaya geçışıyle, ünıversıtelerı-
mıze yenı bır saygInlIk, dınamızm getırecektır.



ÖRNEK ÇALIŞMA

Konuya daha da açIklIk kazandIrabılmek ıçın, kendı çalIşma alanImIzdan örnek
vermenın yararIna ınanIyoruz;

Bılındığı gıbı, halen ülke çapInda bırçok ünıversıteden bınlerce mımar mezun
edılmektedır. Eğer şımdıkı ışleyış doğru olsaydI, bır yandan kentın, dığer yandan köyün
ınsanlarI sağlIksIz yaşam mekanlarIndan kurtulmuş, en azIndan kurtulma yolunda
olurlardI. Ama tam tersı, yakIndan ızlenebıldığı gıbı, çevre kırlılığının en tehlıkelı ve
kalIcI olanlarI, bızlerın eser sandIğImIz ürünlerımızden oluşmaktadIr.

Eğer mımarlIk bölümlerı, öğrencılerıne, kendı yakIn çevrelerını tanIma ve onlarI
çalIşmalarIna temel verı olarak kullanma fIrsatI verselerdı, mutlaka sağlIklI çözümler
ortaya çIkardI. Bızce önemlı olan, sıstemın tümünden kaynaklanan problemler ılerı
sürülerek, kaçamaklar yapmak yerıne,  kullanIcIlarIn, hatalarInIn kaynaklarInI doğrudan
algIlayabıleceklerı ıletışım ortamInIn yapIlandIrIlmasIdIr.  Böylece hem hızmetı sunan,
hem kullanan kesımler, bazI önemlı değışımlerı beraberce ısteme dönüştürerek,
gelecektekı onurlu yaşamlarInI düzene sokabıleceklerdır. Sonuçta;  bılım yerıne, gıderek
Ortaçağ karanlIklarInIn ısteme dönüşmesının, ancak bu kapsamdakı bır ışleyışle
düzeltılebıleceğı açIktIr. Bu konuda, yakIn bır sürede gerçekleşebıleceğını umduğumuz,
eğıtım hastanelerının ışlevıne benzer, "MımarlIk Genış Uygulama LaboratuvarlarI" ıle
ünıversıte döner sermayelerıne bağlI üretken "Uygulama Şırketlerı" önerımızı de
tartIşmaya açmak ıstıyoruz.

Bılındığı gıbı, bazI ünıversıtelerın mımarlIk bölümlerınde yaz stajlarI ıçınde, temelden
çatIya kadar bır yapInIn uygulamasI yapIlmaktadIr. Ancak bu yapIlarIn, üretım
sürelerının kIsalIğI, yapIlarIn teklığı sonucu bır çevre oluşturamamalarI, bu uygulamalara
ayrIlacak kaynaklarIn bulunamamasI, vb. sorunlardan, bu uygulamalarIn başarIlarI
sInIrlI kalmaktadIr. Ancak; ünıversıte kampuslarIna yakIn çevrelerde seçılecek genış
alanlarda, bırçok dısıplının ortaklaşa yaratacaklarI uygulama ve araştIrma çevrelerı, bır
yandan üretım, dığer yandan da kullanIm, yaşam, hatta yenılenme süreçlerınde bırçok
dısıplıne yeterlı, kalIcI, ekonomık ve sağlIklI kaynak oluşturabılecektır. Belkı de bu çevre
öğretım üyelerıyle, öğrencılerın yaşam çevresı olarak ışlevsel olabılır kı bu da
ünıversıteyı daha cazıp bır çalIşma alanI halıne getırecek önemlı bır yan faktördür.
Örneğın; araştIrma sürecınde ünıversıtede elde edılen bılımsel bulgularIn, test
edılebılmesı veya onlara ıstatıstıkı gırdıler sağlanmasI, öğrencılere kendı çalIşmalarInda
yakIn örnekler eldesı, hepsı de çok önemlı, çekıcı, dınamık bır ortamIn verımlı
yeşermesıne katkI sağlayabılecek özellıklerdır.

SONUÇ

Güzel VatanImIz Türkıye, kucakladIğI herkes ıçın, hala tüketılememış büyük
özellıklerle, zengın kaynaklara sahıptır. Bu kaynaklarIn başInda ınsan, onu önemlı yapan



değer, yanı beyınsel yapIsI ve onun verımı gelmektedır. Toplumsal mozayığın en önemlı
taşI olan bıreyın, varlIğInI önemle ortaya koyuşunda, belırlı bır gelışım ve değışıme yol
açabıleceğını sandIğImIz ünıversıtelerımızın toplumla bütünleşme hedefı, önerı model
olarak anlatIlmaya çalIşIldI.  Bır yandan kuramsal, dığer yandan uygulamayla ılgılı
somut örneklerın, modelın anlaşIlmasIna katkIsI olduğunu umuyoruz. Tabııdır kı, bu ılk
düşünceler, dığer araştIrmacIlar tarafIndan da, daha sevıyelı bır ışleyışe yönlendırılebılır.
Çok yönlü kalkInmamIza hIz katabılmek heyecanI ıle benzer konularda da, yaratIcI ve
ıtıcı boyutu olan bütün dığer yenılıklerın ortaya getırılmesınde, ayrIntIlarI gelıştırmek
adIna, temel atIlImlarda duraksamaya yer verılmemesının daha doğru olacağInI
düşünüyoruz.

Bıldırının altInI çızerek sunduğu bazI acI gerçeklerın, sadece bılımsel çızgıde kalmasIna
özen gösterılmıştır. Ancak ülkemız ve ınsanInI, çağlar boyu önemlı boyutlarda
etkıleyebılecek gelışımlerın yaşandIğI günümüzde, büyük lıder, eşsız ınsan, Atatürk'ün
"Hayatta En Hakıkı Mürşıt Ilımdır" sözünü, özünde benımsedığımızden; gerçek yol
gösterıcının bılım olduğunu da tekrarlamak ıstıyoruz.
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