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Şükrü KOLUKISA
Genel Başkan Yardımcısı

Hayatın varlığını idamesi, varlığın da hayatını ikame ettirmesi öğrenmeye ve bilginin kullanımına 

bağlıdır. Âlemin özü ilimdir. Âlem bir bütünlük içinde kendi bilgisiyle var olur, gelişimiyle yeni imkânlar 

bulur. 

İnsanlık için bilgi şaşmaz bir ihtiyaç, değişim kaçınılmaz bir süreç, tecrübe de bunlara yön veren 

en önemli rehberdir. Her değişim, gelişim değildir fakat her gelişim belli bir oranda değişimdir. 

Değişimin gelişime tekabül edebilmesi, doğru yönde hareket edilmesiyle mümkündür. ‘Hayat boyu’ 

öğrenmek zorunda olan insanın öğrenmenin semeresini görebilmesi için dünün tecrübesi üzerine 

bugünün ihtiyacını karşılayacak şekilde hareket etmesi kaçınılmazdır. 

Günümüzün en temel gerçeklerinden biri, dünün bilgisiyle bugünün verimli bir şekilde 

yönetilemeyeceğidir. Dünün bilgisini yeniden yorumlayarak, güncelleyerek hareket etmek, bugünün 

hayatına yetişmek için neredeyse zorunluluktur. Bilginin hızlı geliştiği ve çeşitlendiği, teknolojinin 

hayatın her alanına girdiği, yazılımı olmayan bir şeyin sistem olarak görülmediği artık bir realitedir. 

Hızla koşan bir dünyaya oturanların hâkim olması, yürüyenlerin de yetişmesi mümkün değildir. 

‘Hayat Boyu Öğrenme’ günümüz dünyasında felsefesi ve programıyla her geçen gün önem 

kazanmış, herkese dokunan yanıyla büyük bir ihtiyaca dönüşmüştür. 

Günümüzde meslekler, disiplinler veya herhangi bir bilgi alanı varlığını ve etkinliğini sürdürmek 

için sürekli kendini geliştirmek ve yeni gelişmelere uyum sağlamak zorundadır. Çünkü kendini 

yenileyerek geliştirenler ayakta kalmakta, geliştirmeyenler yerinde saymaktadır. Endüstrinin 

büyüdüğü, teknolojinin sanayiyi tamamen kontrol altına aldığı bir düzende elemanın kalifiye olması, 

niteliğini sürekli artırmaktan geçer. 

İstihdamın mümkün olması, istenilen niteliklere sahip olmaya, yeni gelişmeler karşısında hazır 

bulunmaya bağlıdır. Tam da bu noktada, hayat boyu öğrenme sürekli eğitim ve sürekli gelişim ihtiyacının 

karşılanacağı en zengin alandır. Hayat boyu öğrenmesi gereken insana hayat boyu öğreneceği şeyleri 

programlayan ve sunan sistem toplumun her katmanına hitap etmektedir. Bu sebeple, devletler, 

kurumsal, yaygın ve sistematik işleyen ‘hayat boyu öğrenme’ programlarıyla vatandaşlarına hayatın 

her kademesinde enformasyon sağlayarak destek olmaktadır. Bu nedenledir ki hayat boyu öğrenmeyi 

başarmak, hayat boyu öğrenmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak, örgün eğitim kadar önemlidir. 

İhtiyaç duyulan her alanda insan kaynağını yetiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan hayat boyu 

öğrenme, her mekâna girerek, her alana yönelik bir çözüm üreterek etkinliğini daha da artırmalıdır. 

Bu yaklaşımla hayat boyu öğrenme, örgün eğitimin boş bıraktığı alanları dolduran değil, toplumun 

tüm kesimlerini kapsayacak, hayatın her aşamasına hitap edecek şekilde tasavvur edilmelidir. 

Eğitimin her meselesini ele almaya özen gösteren dergimizin bu sayısında; akademisyenlerimizin 

ufuk açan nitelikli bakışı, ömrünü hayat boyu öğrenme süreçlerinde geçirmiş, alanında tecrübeli 

uzman ve yöneticilerimizin değerli katkılarıyla ‘Hayat Boyu Öğrenme’yi odağımıza aldık. Yeni sayımızda 

buluşmak temennisiyle.

‘Hayat Boyu Öğrenme’



Ali YALÇIN
Genel Başkan

'Hayat Boyu Öğrenme'de 
Niteliği Artırmak, 
Farkındalığı Yükseltmek

Yüzyıl önce bir düşünürün söylediği “Artık insanların gençliklerinde öğrendikleri şeyleri ömürleri 
boyunca kullanmaları savı geçersiz hâle gelmiştir” sözünün doğrulandığı bir zamanda yaşıyoruz. 
Sanayi çağından bilgi çağına geçişin aşamalarından olan Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) ile 
teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, mevcut iş kollarının bir kısmının öleceği ve yeni iş kollarının ortaya 
çıkacağı, insanların hayatlarının belli bir döneminde kazandıkları becerilerin zamana yenik düşeceği, 
ihtiyaç duyulan şeylerin karşılanabilmesi için mevcut bilgi, beceri ve tutumların yenilenmesinin 
zorunlu hâle geleceği öngörülmektedir. 

İnsanların ömürleri boyunca aynı donanımla yol almaları mümkün olmayacaktır. Her daim gelişim 
içinde olan dünya ve toplumsal çevre, insanı yeni şartlarla ve giderek daha karmaşık zorluklarla karşı 
karşıya getirmektedir. İnsanın iş gücü bağlamında yeniliklere adaptasyonu ve yeni mesleki beceriler 
kazanabilmesi için içeriği sürekli güncellenen hayat boyu öğrenme uygulamalarıyla desteklenmesi 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), hayat boyu öğrenmenin 
ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda ilerlemesine 
katkıda bulunmasını ve toplum refahının artmasını desteklemesi gerektiğini ilke olarak benimsemiştir. 

Bilgi toplumlarında eğitim sistemleri; okullarla sınırlı olmayan, mezuniyetle sona ermeyen, ileri 
düzeyde eğitim görmüş kişilerin dahi eğitimlerine devam edebildikleri, ömür kadar uzun bir varoluşsal 
sürekliliği ifade etmektedir. Hayat boyu öğrenme, bir yönüyle bilgi çağının ihtiyaçlarına cevap veren, 
demografik veya toplumsal herhangi bir sınır tanımayan uygulamalar bütünüdür. Geleneksel eğitimin 
aksine hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde yaş, statü, sosyo-ekonomik durum, eğitim düzeyi, zaman ve 
mekân sınırlaması yoktur. Köylü, kentli, işçi, işveren, çiftçi, esnaf, ev kadını ve serbest meslek sahibi 
gibi heterojen bir özellik gösteren, toplumun farklı katmanlarında yer alan ve farklı beklentisi olan 
insanlar hedef kitleyi oluştururlar. Fertler, hayat boyu öğrenme sayesinde evde, okulda, üniversitede, 
iş yerinde, insanın var olduğu her yerde eğitim zincirinin bir halkası olabilirler. Vatandaşların sosyal 
hayattaki rol ve statülerini çağın ihtiyaçlarına göre şekillendiren yeni gelişmeler, hayat boyu öğrenme 
kavramını dünya çapında yaygın ve aranır kılmıştır. Hayat boyu öğrenmede temel amaç, bireyin hayat 
standardını yükseltmek, ihtiyaç duyduğu bilgi ve deneyimleri güncelleyerek yenilenmesini sağlamaktır. 
Burada bireyin sadece kendi işinde uzmanlaşması veya işiyle ilgili farklı bir noktayı öğrenmesi söz 
konusu olmaz, aynı zamanda bilmediği değişik alanlarda da beceri kazanması mümkündür. Kısacası, 
hayat boyu öğrenme, bireylerin var olan yeteneklerini değişen dünya şartlarına uygun geliştirmelerine, 
teknik ya da mesleki yeteneklerini iyileştirmelerine ya da bu yetenek, bilgi ve becerilerine yeni bir yön 
vermelerine imkân veren düzenli eğitim süreçlerinden ibarettir. 

Hayat boyu öğrenme programları, sadece yetişkin öğrenimini vurgulamamakta; her yaşta herkese 
herhangi bir karşılık beklemeksizin eğitim ve öğretimde gelişme imkânları sağlamak maksadıyla 
ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinden yetişkinlere, mesleki eğitim amaçlı çalışan stajyerlere ve 
üniversite öğrencilerine hatta eğitimcilere kadar destek sağlamayı amaçlamaktadır. İnsan kaynağının 
niteliğinin yükseltilmesi, ekonomiye kazandırılması, işsizlikle mücadele, istihdam ve istihdama katılma 
oranlarının artırılması, emek piyasalarına olan güvensizliğin azaltılması, işe bağlı kazançların ve 
refahın yükseltilmesi gibi günümüzün önemli sosyal politika sorunlarının çözümünde kullanılabilecek 

en uygun araçlardan biri hayat boyu öğrenmedir. 
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Hayat boyu öğrenme, modern zamanların ilk dönemlerinde bireyin okuma yazma gibi temel 

ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemiştir. Daha sonra çok farklı boyutlarda ve ileri seviyede bilgi ve 

becerilerin kazanılması gerektiği gerçeğiyle hayat boyu öğrenmenin kapsamı değişime uğramıştır. İleri 

düzey bilgi toplumlarında artık çoğu sektörde neredeyse ömür boyu istihdam garantisi kalmamıştır. 

İstihdamda uzun süre kalabilmek ise ancak iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklere sahip olmakla 

mümkün olabilmektedir. Vatandaşlardan beklenen, her zaman, her yerde, her konuda, her düzeyde 

eğitim talep etmek; devletlerden beklenen ise bu talebi karşılayacak kaliteli eğitim hizmetlerini 

sunmaktır. Bunun tam karşılığı ise hayatın tamamını içine alan, tüm alanlarda gerçekleşen, örgün ve 

yaygın eğitim süreçlerine ait tüm öğrenme pratiklerini kapsayan hayat boyu öğrenme sürecidir. 

“Beşikten mezara kadar öğrenmek” düsturunun hayat boyu öğrenmeye olan pozitif katkısı ile 

ülkemizde gün geçtikçe hayat boyu öğrenmenin çok daha fazla önemsendiğine şahit olmaktayız. 

Özellikle 2000’li yıllardan itibaren çok daha popüler hâle gelmeye başlayan hayat boyu öğrenme, 

Türkiye’de tarihsel süreç içinde yetişkin eğitimi, halk eğitimi, sürekli eğitim, yaşam boyu eğitim, hayat 

boyu eğitim, her yerde eğitim ve yaşam boyu öğrenme gibi kavramlarla Cumhuriyet öncesi döneme 

kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. 

Dünyada hayat boyu öğrenmeden beklentiler gün geçtikçe artmakta, sosyo-ekonomik hayat ve 

iş gücü pazarındaki hızlı değişimler yetişkinlerin, bilgi ve beceri eksikliklerini kapatmak için hayat 

boyu öğrenme etkinliklerine katılma eğilimini teşvik etmektedir. Bu eğilim sadece iş gücü pazarında 

nitelikli bir şekilde var olmaya devam etmenin gereği olarak görülmemektedir. Son yıllarda hayat 

boyu öğrenme, akademik ve mesleki becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra bireylerin iletişim ve günlük 

sorunlarla başa çıkma gibi sosyal becerilerini geliştirmesine yönelik de önemli bir görevi yerine 

getirmeye başlamıştır. Özellikle dijitalleşme ile birlikte hayat boyu öğrenmeye erişim kolaylaşmış ve 

eğitimlerin kapsamı genişlemiştir. 

Avrupa Birliği’nin (AB) hedeflerinin başında, 2020 yılına kadar Avrupa düzeyinde yetişkinlerin 

hayat boyu öğrenmeye katılım oranı ortalamasını en az yüzde 15 yapmak gelmekteydi. 2020’de AB’nin 

katılım ortalaması ancak yüzde 9,2’ye ulaşabilmiştir. Türkiye’nin 2006 yılında hayat boyu öğrenmeye 

katılım oranı yüzde 1,8 iken, 2020 yılına geldiğimizde yüzde 5,8 olarak gerçekleşmiştir. AB’nin hayat 

boyu öğrenmeye katılımda en yüksek orana sahip ülkesi İsveç’tir (Yüzde 28,6). Hayat boyu öğrenmenin 

bir kültür olarak yerleştiği İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Danimarka gibi ülkelerde genel olarak eğitim 

seviyesi ve kişi başına düşen millî gelir payları da yüksektir. 

Ülkemiz, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin kurs programları çeşitliliğinde Ekonomik Kalkınma 

ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile AB ülkeleri arasında nicelik olarak ön sıralardadır. Türkiye’de 2019 

yılında 430 binden fazla kurs açılmış ve 8 milyondan fazla kişi hayat boyu öğrenme etkinliklerinden 

faydalanmıştır. AB ülkelerinin bir kısmında sadece hayat boyu öğrenmenin temel becerilere yönelik 

kursları ücretsiz iken, ülkemizde mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlar 

başta olmak üzere tüm kurslar ücretsizdir. 



Hayat Boyu Öğrenmede Niteliği Artırmak, Farkındalığı Yükseltmek

Türkiye’nin hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde vatandaşlarının en çok katılım sağladığı ilk 10 
kurs programı, kişisel gelişim ve eğitim, sağlık, el sanatları teknolojisi, spor, sosyal hizmetler ve 
danışmanlık, yabancı diller, müzik ve gösteri sanatları, bilişim teknolojileri, giyim üretim teknolojisi ve 
okuma yazma kurslarıdır. Bireylerin iyi bir hayat sürmesi ve mesleki yaşamlarında başarılı olabilmeleri 
için 21. yüzyılın becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Bu da ancak hayat boyu öğrenmeyle 
ve içinde bulunduğumuz yüzyılda dünyada meydana gelen hızlı değişimlere ayak uydurabilmekle 
mümkündür. Öğrenmeyi öğrenmiş bireyleri eleştirel düşünmeye sevk eden; kişilerin soru sorma, 
araştırma, keşfetme ve öğrenmeden zevk almasını sağlayan; bireylerin iletişim, problem çözme, karar 
verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik becerilerini geliştiren; hızla değişen iş hayatına 
uyum sağlamak üzere sahip olunan becerilerin güncellenmesi için gerekli yeterlikleri kazandırabilen; 
en yeni teknolojilerle desteklenmiş mesleki eğitim imkânları sunan ve hayatı daha kolay hâle getirmek 
gibi bir perspektife sahip olan hayat boyu öğrenme anlayışının ülkemizde daha fazla önemsenmesi ve 
benimsenmesi milletimiz adına sevindirici bir gelişme olacaktır. 2019 yılı verilerine göre Türkiye’de 15 
yaş üstü 2 milyondan fazla vatandaşımızın hâlâ okuma yazma bilmediği gerçeğini hatırda tutarak hayat 
boyu öğrenmeye ilişkin farkındalık oluşturmak ve bu anlayışın yaygınlaşmasını sağlamak için eldeki 
tüm imkânları zorlamak gerekmektedir. 

Vatandaşların hayat boyu öğrenme etkinliklerine katılımının artırılması, toplumsal niteliğimize 
büyük bir katkı sağlayacaktır. Erişimin önündeki engellerin kaldırılması, yaygın eğitimin daha da 
yaygınlaşmasına vesile olacaktır. Emek piyasasının negatif göstergelerinden olan uzun dönemli işsizlik 
ve emek piyasalarına olan güvensizlik gibi olumsuzluklar hayat boyu öğrenme kanalıyla bertaraf 
edilebilir. Hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması, vatandaşların yeni işler için yeni beceriler 
geliştirmelerinin teminat altına alınması, dezavantajlı bireylere pozitif ayrımcılık yapılması, istihdam 
edilebilirliklerinin artırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına 
girişlerinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması çalışma hayatına yeni bir soluk getirecektir. 

Hayat boyu öğrenmenin sürekliliği içinde etkili öğretim ve öğrenim yöntem ve ortamlarının 
geliştirilmesi, vatandaşların dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ve finansal 
okuryazarlık gibi güncel okuryazarlıklara temel düzeyde sahip olmalarının sağlanması, önemli bir 
toplumsal kazanım olacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yerel yönetim birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının da doyurucu 
ve nitelikli hayat boyu öğrenme programlarını yürütmesi konusunda teşvik politikalarının uygulanması, 
aynı zamanda eğitim ve istihdam ilişkisi bakımından işverenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği 
yapılması, faaliyetlerde paydaşlığın artırılması, diğer kurumların da hayat boyu öğrenmeye katma 
değer üretmesinin yolunu açacaktır. 

Hayat boyu öğrenme için daha fazla yatırım yapılarak kalitenin yükseltilmesi yönündeki öneriler, 
etkili, güçlü ve dünyada referans alınan bir hayat boyu öğrenme sisteminin stratejik hedefleri arasında 
yer almalıdır. Hayat boyu öğrenme, toplumun her kesiminin ihtiyacını karşılamaya yönelik program, 
açılım ve adımlarıyla devasa bir alandır. Millî eğitimin politikaları ve yatırımları, bu durum göz önünde 
bulundurularak planlanmalıdır. 
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Giriş

Günümüz dünyasında yaşanan gelişmeler ve 

değişimin hızı hayat boyu öğrenmeyi yadsınamaz 

bir gerçek haline getirmektedir. Bireylerin hem 

gündelik hayatta hem de istihdam dinamiklerinin 

gereksinim duyduğu yetkinliklere sahip olması 

yetişkinlerin de yaşamları boyunca hayat boyu öğ-

renen bireyler olmasını gerekli kılmaktadır. Hayat 

boyu öğrenen bireyler olması gereken kişilerin bu 

öğrenmelerini gerçekleştirmeleri kurumsal yapı-

larla kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz-

de köklü bir geçmişe sahip olan yetişkin öğren-

mesine yönelik kurumsallaşma, değişen dünya 

konjonktürü ve teknolojik değişmelerin öğrenme 

kanallarına etkisi nedeniyle dikkat çekici deği-

şikliklere uğramış olmakla birlikte önemini ko-

rumaktadır. Teknolojik değişmelerin etkisi ile 

öğrenmenin çevrimiçi ortamlara taşımasına kar-

şın özellikle erişimi zor bölgelerdeki dezavantajlı 

yetişkin gruplara ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğitim 

verilmesini sağlayan kurumların, kurumsal yapı-

laşması ve kalitesinin önümüzdeki dönemde de 

önemli olmaya devam edecektir.

Dünyada hayat boyu öğrenmenin ortaya çıkı-

şı kavram olarak incelendiğinde kökeninin çok 

eskilere dayandığı ancak kurumsallaşması ve 

yetişkinlerin okul ortamları dışında öğrenmesi 

gerektiğini ifade eden ilk organize hareketin 19. 

yüzyılda ortaya çıktığı görülmektedir (Bourdon, 

2013).

Ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu dönemin-

den itibaren usta çırak ilişkisi içinde uzun yıllar 

süregelen bir öğrenme sisteminin etkin bir şe-

kilde yürütüldüğü görülmektedir. Mesleki be-

cerilerin kazandırılmasının yanında toplumsal 

normların ve kültürel değerlerin aktarımı da bu 

sistem içinde gerçekleştirilmekteydi. Cumhuriyet 

döneminde bu etkinlikler devam etmiş ve mesle-

ki eğitimlerin yanında etkin vatandaşlık, okuma 

yazmanın öğretilmesi gibi hedeflerin gerçekleşti-

rilmesi için kurumsallaşmaya hız verilmiştir (Ka-

rabacak, 2021). 

Örgün ya da yaygın öğrenme içerikleri döne-

min gereklilikleri ile direkt bir etkileşim içinde 

olduğu için cumhuriyet dönemi gereklilikleri de 

çağdaş, modern ve diğer ülkelerle rekabet ede-

bilecek çocuk, genç ve yetişkin nüfusun yetiştiril-

mesi olarak belirlenmişti (Türkoğlu ve Uça, 2011). 

Bu nüfusun yetiştirilebilmesi için yapılması gere-

kenler ise Milli Eğitim Şuraları kararları ile resmi 

olarak ilan edilmekteydi (MEB Şura, 1939, 1943). 

Milli Eğitim Şuraları kararları ülkemizdeki en 

bilinen adı ile yaygın eğitim kapsamındaki öğren-

melerin odağını belirlemekle birlikte bu öğrenme 

etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için hazırlanan 

ortamlar ve bu ortamların düzenlenmesinden 

sorumlu birimlerin yapılanması eğitimin en az 

kendisi kadar önem taşımaktaydı. 
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Cumhuriyet döneminden itibaren Millî Eğitim 

Bakanlığı çatısı altında yaygın eğitimin gelişti-

rilmesi ve uygulanması için gerçekleştirilen ku-

rumsallaşma tarih sırası ile ele alınacak olursa;

• Halk Terbiyesi Şubesi (1926)

• Halk Evleri (1932)

• Halk Eğitimi Bürosu (1952)

• Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü (1960)

• Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü (1977)

• Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü (1978)

• Yaygın Eğitim Enstitüsü (1979)

• Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü (1983)

• Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (2011)

Bu kurumlara bağlı birimler arasında;

• Halk Eğitimi Başkanlıkları

• Halk Eğitimi Merkezleri 

• Çıraklık Eğitimi Merkezleri 

• Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulları

• Mesleki Eğitim Merkezleri

• Turizm Eğitim Merkezleri 

• Olgunlaşma Enstitüleri gibi birimler bulunmak-

tadır. (Karabacak, 2021; MEB HBÖGM, 2020) 

Bahsi geçen kurumların farklı isimler altında 

1926 yılından günümüze kadar dinamik bir şekil-

de yaygın eğitime yönelik uygulamaları gerçek-

leştirmiştir. 2011 yılında ise dönemin şartları yeni 

bir kurumsal kimliğin oluşturulmasını gerektir-

miş, hayat boyu öğrenmeye yönelik iş ve işlem-

lerin Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 

Genel Müdürlüğü çatısı alıntında yürütülmesi uy-

gun görülmüştür.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

1983-2011 yılları arasında yaygın eğitim kap-

samındaki iş ve işlemler Çıraklık ve Yaygın Eğitim 

Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür. 2011 yılında 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat 

Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) adını 

almıştır. 2011 yılında Genel Müdürlüğe bağlı ku-

rumlar arasında halk eğitimi merkezleri, mesleki 

eğitim merkezleri, turizm eğitimi merkezleri, ol-

gunlaşma enstitüleri ve açık öğretim okulları yer 

almaktaydı (Resmi Gazete, 2011).

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün gö-

revleri arasında; 

• Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi 

hayat boyu devam edecek şekilde yaygınlaş-

tırmak amacıyla çalışmalar yapmak, bunları 

uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 

• Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hiz-

metlerini yürütmek, 

• Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi 

bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitir-

miş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel 

veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında 

eğitim ve öğretim vermek, 

• Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumları-

nın eğitim ve öğretim programlarını, ders ki-

taplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak 

veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kurulu-

na sunmak,  

• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yap-

mak gibi görevler bulunmaktadır. 

Bunun yanında diğer genel müdürlüklerle ortak 

görevleri arasında;

• Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve 

standartların belirlenmesi amacıyla gerekli 

çalışmaları yapmak,  

• Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri tespit 

etmek, toplum ve sektör bazında ihtiyaç ve 

beklentileri karşılamak üzere araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri yapmak,  

• Öğrencilerin, plan ve programlarda tespit 

edilen amaçlar doğrultusunda yöneltme ve 

geliştirilmelerine ilişkin rehberlik çalışmala-

rını yürütmek,
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• Öğretim programları, ders kitapları, öğret-

men kılavuz kitapları ile diğer ders araç ve 

gereçlerine yönelik araştırmalar yapmak, 

geliştirilmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar 

yapmak ve ilgili birimlere sunmak,  

• Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma 

hizmetlerini yürütmek,  

• Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, 

öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme 

ve değerlendirme sonuçlarını değerlendir-

mek,  

• Eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, ku-

ruluş ve bireylerin katılımını sağlamak,  

• Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim 

bina ve tesisleri ile eğitim araç ve gereçleri-

nin planlanması, projelendirilmesi ve üretil-

mesinde ilgili birimlerle işbirliği içinde bu-

lunmak,

• Eğitim ve öğretim kurumlarının öğretime 

açılması ve kapatılmasına ilişkin usûl ve 

esasları belirlemek olduğu ifade edilebilir.  

(MEB HBÖGM, 2020)

Hayat Boyu Öğrenme  
Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü mer-

kezde 8 daire başkanlığı ve 1 özel bürodan oluş-

maktadır. Bunun yanında il ve ilçelerde 996 halk 

eğitimi merkezi, 24 olgunlaşma enstitüsü ve Açık 

Öğretim Daire Başkanlığı Bünyesinde, Açık Öğre-

tim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık 

Öğretim Lisesi, Açık İmam Hatip Lisesi ile Mesle-

ki ve Teknik Açık Öğretim Okulu olarak teşkilat-

lanmıştır.

Genel Müdürlük bünyesinde yer alan daire baş-

kanlıkları; 

• Açık Öğretim Daire Başkanlığı

• Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

• Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

• Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanlığı 

• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

• İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 

• Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire 

Başkanlığı 
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“Öğrenen topluma dönüşüm 
sürecinde beşikten mezara kadar 
rehberlik hizmeti sunan; bireyin 
bilgi, şuur ve yetkinliklerini 
geliştirerek insanlığın 
kalkınmasında sorumluluk almasını 
destekleyen; belgelendirilebilen, 
izlenebilen kaliteli eğitimler 
sunmak” misyonu ve “Hayata mutlu 
bireyler hazırlamak için her zaman, 
her yerde, herkese eğitim” vizyonu 
ile çalışmalarına devam etmektedir.

• Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanlığı 

olarak ayrılmaktadır (MEB HBÖGM Birimler, 

2021). 

Genel Müdürlük bünyesinde Daire Başkanlık-

larının yanında 1 adet Özel Büro da bulunmakta-

dır. Genel Müdürlüğün tüm birimleri “Öğrenen 

topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara 

kadar rehberlik hizmeti sunan; bireyin bilgi, şuur 

ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınma-

sında sorumluluk almasını destekleyen; belgelen-

dirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler sunmak” 

misyonu ve “Hayata mutlu bireyler hazırlamak için 

her zaman, her yerde, herkese eğitim” vizyonu ile 

çalışmalarına devam etmektedir (MEB HBÖGM, 

2020). e-Yaygın sistemi, hayat boyu öğrenmeye 

yönelik verilerin toplanması ile işlemlerin sistem 

üzerinden yürütülmesini sağlarken, usta öğretici 

ve öğretmenlerin eğitimleri, mevzuatın değişen 

şartlara göre yeniden gözden geçirilmesi, kurs, 

kursiyer işlemleri, hayat boyu öğrenme yönelik 

projelerin yürütülmesi, kurumlardaki sosyal et-

kinliklerin düzenlenmesi, göç sürecindeki kişile-

rin öğrenme süreçlerinin koordine edilmesi, açık 

öğretim okullarına ilişkin gerçekleştirilmesi vb. 

gibi konular öncelikli çalışma alanları arasındadır. 

Bunların yanında hayat boyu öğrenme bileşenleri-

nin ve kurumların kalitesinin artırılmasının önem-

li görüldüğü için bu konunun üzerinde ayrıca du-

rulmaktadır (Karabacak, 2020).

Hayat Boyu Öğrenme Kurumları
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yetişkin-

lere yönelik hayat boyu öğrenme etkinliklerinin 
düzenlenmesinden sorumlu birim olarak Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bu etkinlikleri 
halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri 
ve Açık Öğretim Okulları aracılığıyla gerçekleş-
tirmektedir. 

Halk Eğitimi Merkezleri
Halk eğitimi merkezlerinde Türk Millî Eği-

timi’nin genel amaçları ile yaygın eğitimin özel 
amaçlarını gerçekleştirmek, vatandaşların boş 
vakitlerini olumlu faaliyetlerle değerlendirmek, 
gelirlerini arttırmak, vatandaşlara mesleki ve 
sosyal-kültürel açıdan bilgi, beceri kazandır-
mak amacıyla il ve ilçe merkezleri ile kasaba ve 
köylerde, mesleki ve genel kurslar verilmekte-
dir. Kurumsallaşma sürecince mevzuat vb. gibi 
alanlarda yapısal değişiklikler yaşansa da halk 
eğitimi merkezleri bugün de yaygın olarak hayat 
boyu öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirildiği 
kurumlardandır (Geray, 2000; Karabacak, 2020; 
Yıldırım, 1996).

1953 yılında İlköğretim Genel Müdürlüğü 
Halk Terbiyesi Şubesine bağlı olarak halk eğitimi 
merkezleri kurulmuştur. İlk olarak Edirne, İzmir, 
Kastamonu, Ordu ve Trabzon’da açılan halk eği-
timi merkezleri illerde Halk Eğitimi Başkanlıkla-
rının kurulmasıyla yurt geneline hızla yayılmıştır 
(MEB HBÖGM, 2020).    

Günümüzde halk eğitimi merkezlerinde Tür-
kiye genelinde etkin bir şekilde yetişkinlere farklı 
programlarda, istek ve gereksinimleri doğrultu-
sunda kurslar açılmakla olmakla birlikte eğitim 
mekânları merkez binaları ile sınırlı değildir. 
Halk eğitimi merkezi müdürlükleri kendi binala-
rının dışında ceza ve ıslahevlerinde, gecekondu 
bölgelerinde, geçici eğitim merkezlerinde, il, ilçe 
merkezleri, kasaba ve köylerde, hastanelerde, 
kamu kuruluşları ya da özel kuruluşların eğitime 
ayrılmış alanlarında, örgün eğitim kurumları-
nın bina veya okullarda da sürdürürler (Adabaş, 

2019; Karabacak, 2020). 
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Olgunlaşma Enstitüleri: 
Kadınların bir meslek sahibi olarak iş haya-

tında ve ülkenin kalkınmasında etkin olmalarını 

sağlamak hedefiyle ilk kez 1945 yılında İstanbul’da 

açılmıştır. 2020 yılına gelindiğinde olgunlaşma 

enstitüleri ikisi İstanbul’da olmak üzere 23 ilde 

toplam 24 enstitüsü ile hizmet vermeye devam et-

mektedir (MEB HBÖGM, 2020). Her ilde olgunlaş-

ma enstitüsü olmamakla birlikte coğrafi ve kültü-

rel özellikler gözetilerek belirlenen bir enstitünün 

uhdesinde, yakın illerde araştırma, eğitim, üretim 

ve etkinlikler yapılarak olgunlaşa enstitülerinin 

olmadığı illerde de çalışmalar yapılması sağlan-

maktadır. 

Olgunlaşma Enstitülerinde “gelenek aktarı-

mı” yapılması onu el sanatları ile uğraşan diğer 

kurumlardan ayırmada en temel belirleyicilerden 

biridir (Gürçayır Teke, 2017). Tarihsel geçmişi-

ne bakıldığında Olgunlaşma Enstitüleri Osmanlı 

Devleti’nin son dönemlerinde faaliyet gösteren Kız 

Sanayi Mektepleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurul-

duğu ilk yıllarda etkin bir biçimde varlığını sürdü-

ren Kız Enstitüleri ile aynı çizgide yer alan eğitim 

kurumları olarak görülebilir (Akşit 2005).

Günümüzde ise olgunlaşma enstitüleri ge-

leneksel sanatlarımızı araştıran, arşivleyen, el 

sanatlarında kullanılan motif ve temaları güncel-

leyerek bugünün insanına sunan kurumlardır. Ge-

leneksel ve modern motif ve temaları eserlerinde 

birlikte kullanarak, geleneksellik ve modernliği 

birbirini kapsamayan olgular olarak düşünülmesi-

nin önüne geçmektedirler. Geleneksel ve modern 

tasarımları birbirileri ile bütünleştirmiş kültürel 

motiflerin yeni nesillere tanıtılmasına aracılık et-

mektedirler. Bu önemli kurumların sadece Tür-

kiye’de değil dünyada da tanınmasını sağlamak 

için kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve 

markalaşma çalışmaları sürdürülmektedir. Mar-

kalaşma çalışmaları kapsamında Olgunlaşma 

Enstitüleri markası olan Bohça Markasının patenti 

alınmıştır. Bohça Markalı, Olgunlaşma Enstitüle-

rinde yıllardır tutulan desen arşivlerinden yararla-

nılarak, Türk motif ve desenleri kullanılarak hazır-

lanan eserler, çağdaş yorumlarla daha kullanışlı 

ve pazar değeri yüksek ürünlere dönüştürülecek-

tir.

Açık Öğretim Okulları: 
Açık öğretim okulları örgün eğitim yaşı dışına 

çıkmış, engel durumu, tutukluluk hali, hastalık, 

yaşadığı yerde okul olmaması vb. gibi nedenler-

le öğrenimine devam edememiş vatandaşlara 

örgün eğitim seviyesinde uzaktan eğitim veren 

okullardır. Bu okullar Türkiye’deki gelişimi, uzak-

tan eğitim uygulamalarının gelişimine paralel bir 

gelişme göstermiştir (Güçlü ve Bozgeyikli, 2017). 

Uzaktan eğitim yöntemleri ve kanalları değiştikçe 

Açık Öğretim Okullarının işleyişi de değişmiştir.  
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Hayat boyu öğrenmeye yönelik 
uygulamaların içeriği ve 
konuları konjonktüre göre 
değişim göstermekle hayat 
boyu öğrenmenin öneminin 
azalmayacağı hatta giderek daha 
da artacağı düşünülmektedir. 
Önemi artması beklenen hayat 
boyu öğrenme, doğası gereği yaşam 
süresince devam ettiği için örgün 
eğitimden sonraki döneme denk 
düşen öğrenmelerin tasarlanması 
yetişkinlerin öğrenmelerinin 
gerçekleştirilebilmesi bağlamında 
önemlidir.Özellikle son dönemde 
COVİD 19 pandemisinin de getirdiği 
yeni normal süreçler yetişkin 
öğrenmesini ve kurumsallaşma 
süreçlerini hızlı bir şekilde 
değiştirmektedir. 

Açık Öğretim Okulları, Mesleki ve Teknik Açık 

Öğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim 

Ortaokulu, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğ-

retim İmam Hatip Lisesi olmak üzere beş farklı 

alanda eğitimlere devam edilmektedir. Ülkemiz-

de yetişkinlerin uzaktan öğrenme süreçlerinde 

önemli bir yere sahip Açık Öğretim Okullarının 

türlerine göre gelişim süreçleri aşağıda kısaca 

ele alınmıştır. 

Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu: 1974 

yılında Mektupla Öğretim Okulunun uzaktan 

eğitim/yüz yüze eğitim şeklinde karma yöntem-

le meslek kursları ve sertifika programları aç-

masıyla ülkemizde açık öğretim okulları örgün 

eğitim sistemi dışında kalan vatandaşlara eğitim 

hizmeti götürmeye başlamıştır. 1983 yılında Mek-

tupla Öğretim Okulunun adı Meslekî ve Teknik 

Açık Öğretim Okuluna dönüştürülmüş ve halen 

bu isimle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir. 

Açık Öğretim Lisesi: 1992 yılında orta öğretim 

düzeyinde öğretim yapan ilk açık öğretim okulu 

olarak Açık Öğretim Lisesi açılmıştır. Program içe-

riği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin 

program içerikleriyle aynı, eğitimi kredili sistemde 

uygulayan ve aynı geçerlilikte diploma veren Açık 

Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması 

yoktur.    

Açık Öğretim Ortaokulu: 1997 yılında Açık İl-

köğretim Okulunun kurulmasıyla ilköğretim düze-

yinde de uzaktan eğitim yoluyla eğitim verilmeye 

başlanmıştır. 2012 yılında İlköğretim ve Eğitim 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-

sına Dair Kanun’la zorunlu eğitimin 12 yıla çıka-

rılmasından sonra program içeriği bakımından 

örgün eğitimdeki ortaokul program içerikleriyle 

aynı eğitimi uygulayan ve aynı geçerlilikte diploma 

veren Açık İlköğretim Okulunun adı Açık Öğretim 

Ortaokulu olarak değiştirilmiştir.   

Meslekî Açık Öğretim Lisesi: 2006 yılında 1461 

sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Açık Öğretim Lise-

si bünyesinde açılan meslekî ortaöğretim progra-

mı Meslekî Açık Öğretim Lisesine dönüştürülmüş 

ve imam hatip programları bu lise bünyesinde eği-

tim vermeye devam etmiştir. Orta öğretim okulla-

rında öğrenim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla bir 

öğretim yılı iki dönemden oluşacak şekilde okutu-

lan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Ku-

rulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak 

belirlenmiştir ve meslek dersleri eğitimi ise yüz 

yüze yapılmakta ve ders geçme ve kredi sistemine 

göre mezun verilmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi: 2016 yılında 

Meslekî Açık Öğretim Lisesi bünyesinde açılan 

imam hatip programları Açık Öğretim İmam Hatip 

Lisesine dönüştürülmüştür. Bu okul program içe-

riği bakımından örgün eğitimdeki imam hatip lise-

leri programlarıyla aynı olup, ders geçme ve kredi 

sisteminde eğitim uygulamakta, meslek dersleri 

eğitimi ise yüz yüze yapılmakta ve aynı geçerlilikte 

diploma verilmektedir. “  (MEB HBÖGM, 2020). 
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Sonuç

Ülkemizde köklü bir geçmişe sahip olan ha-

yat boyu öğrenme uygulamaları zaman içinde 

gereksinimlerin getirdiği şekilde kurumsallaşma 

süreçleri ve yasal dayanaklarla birtakım değişik-

liklere uğramıştır. Değişikliklerin uygulanması 

sonrasında alandaki yansımaları izleme ve de-

ğerlendirme raporları ve birim faaliyet raporları 

ile takip edilmekte mevcut durumun bir haritası-

nın çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Hayat boyu öğrenmeye yönelik uygulamaların 

içeriği ve konuları konjonktüre göre değişim gös-

termekle hayat boyu öğrenmenin öneminin azal-

mayacağı hatta giderek daha da artacağı düşü-

nülmektedir. Önemi artması beklenen hayat boyu 

öğrenme, doğası gereği yaşam süresince devam 

ettiği için örgün eğitimden sonraki döneme denk 

düşen öğrenmelerin tasarlanması yetişkinlerin 

öğrenmelerinin gerçekleştirilebilmesi bağlamın-

da önemlidir. Özellikle son dönemde COVİD 19 

pandemisinin de getirdiği yeni normal süreçler 

yetişkin öğrenmesini ve kurumsallaşma süreç-

lerini hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Teknolo-

jinin öğrenmelere etkisi, yetişkinlerin teknolojik 

araçların kullanımı, yapay zekâ, algoritmaların 

ve nesnelerin interneti ortamlarında öğrenmeler 

yeni dönemin öncelikli hayat boyu öğrenme çalış-

ma konuları arasında yer alacaktır. Bu süreçlerin 

kurumsallaşmaya yönelik durumları etkileyecek 

olması yadsınamaz bir gerçektir. 

MEB bünyesindeki etkinlikler yetişkinlerin yaş 

dönemlerine göre öğrenme psikolojilerinden yola 

çıkarak kurumsallaşma süreçleri, programların 

yapısı, kursiyer gereksinimleri, fiziki ortamların 

yetişkinlere uygun hale yetişkinlerle çalışan eği-

timcilerin niteliği gibi konulara dikkat edilerek 

hazırlanmaktadır. Bahsi geçen hayat boyu öğren-

meye yönelik bileşenlerin en etkili ve dinamik şe-

kilde uygulamaya geçirilebilmesi bu bileşenlerin 

birbiri ile etkileşiminin sağlanması ile gerçekle-

şecektir. 
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Giriş

İnsanlar tarih boyunca çevresinden sürek-
li olarak değişik şekillerde yeni bilgiler ve yaşam 
tecrübeleri öğrenmiştir. Bilhassa yazının icadıyla 
öğrenme daha sistematik, birikimli, depolanabilir 
ve gelecek nesillere aktarılabilir bir hâl almıştır. 
Tarih boyunca okuma yazma bilmek gelişmenin 
ve ilerlemenin önemli bir anahtarı olmuştur. Mat-
baanın icadı ve kitapların basımı ve dağıtımının 
kolaylaşması yazılı bilgilerin daha geniş kitlelere 
ulaşmasına olanak sağlamıştır. Aydınlanma ça-
ğıyla birlikte, son birkaç yüzyıldır devletler eğitimi 
tüm vatandaşlarına sağlamayı kendileri için temel 
bir görev olarak görmeye başladılar. Aynı zamanda 
eğitim temel bir insan hakkı olarak tanımlanmaya 
başlandı. Böylece ülke vatandaşları için temel eği-
tim zorunlu hale geldi. Eğitimin ilk basamağını her 
zaman okuma yazma eğitimi, matematik ve vatan-
daşlık bilgileri oluşturdu.

Bilişim çağı olarak adlandırılan içinde bulun-
duğumuz yüzyılda ise, dünyada meydana gelen 
hızlı değişimlere ayak uydurabilmek ancak 21. 
yüzyıl için belirlenen becerilere sahip olabilmekle 
mümkündür. Kişisel gelişim ve hayatta ilerleye-
bilmek, bir ülkenin vatandaşı olmaktan kaynakla-
nan yasal haklardan yararlanabilmek, çevresiyle 
uyumlu bir şekilde sosyalleşebilmek ve çalıştığı iş 
yerinde uyum sağlamak aktif bir çalışan olabilmek 
için bu becerilere sahip olmak gerekmektedir. 

İnsanların bu becerilere sahip olmak için her 
yeni bilgiyi öğrenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu 

bilgileri nereden sürekli ve güncel bir şekilde öğ-

reneceğini bilmek te insanlar için yaşamsal bir 

önem arz etmektedir. Son 50 yıldır istikrarlı bir 

şekilde yürütülen okuma yazma çalışmalarına 

rağmen, dünyada genel nüfus sayımları ve hane 

halkı anketlerinden elde edilen verilere göre, 773 

milyon okuma yazma bilmeyen yetişkin bulun-

maktadır (UNESCO, 2021). Ülkemizde ise, 2020 

yılı adrese dayalı nüfus sayımı verilerine göre 

15 yaş ve üstü 1.914.511 (%3,02) vatandaşımızın 

halen okuma yazma bilmediği görülmektedir 

(TÜİK).

Gelecekte iyi bir yaşam sürmek, hayatta, işte 

başarılı olmak için içinde bulunduğumuz yüzyılın 

becerilerine sahip olmamız gerekmektedir. Bu 

da ancak hayat boyu öğrenmeyle ve kendimizi 

geliştirmeyle mümkündür. Hayat boyu öğren-

menin ilk basamağı ise okuma yazma bilmekten 

geçmektedir. Bu durumu, Güneş ve Deveci (2020, 

s.118); “Günümüzde geçmişi okumak ve gelece-

ği yazmak için okuryazar olmak gerekmektedir.” 

şeklinde ifade etmektedir. Herhangi bir şekilde 

devletin vatandaşlarına sağlamış olduğu örgün 

eğitim imkânına ulaşamamış ya da zamanında 

yararlanamamış vatandaşlar kendileri için kopan 

eğitim zincirini yeniden oluşturmak için kendile-

rine sağlanan yaygın eğitim imkânlarından ya-

rarlanmaktadırlar. Ülkemizde vatandaşlarımız 

için bu hizmeti Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü üstlenmektedir. 
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1928 yılında gerçekleşen harf devrimi ile birlik-
te Atatürk’ün vermiş olduğu “Yeni Türk harflerini 
çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, 
hamala, sandalcıya öğretiniz” direktifiyle başlayan 
okuma yazma bilmeyen vatandaşlara okuma yaz-
ma öğretmek Genel Müdürlüğümüzün en önemli 
tarihsel misyonu olagelmiştir. Genç cumhuriyetin 
ilk yıllarında Atatürk’ün önderliğinde başlatılan 
Millet Mektepleri ile birlikte ülkemizde yetişkin 
okuma yazma çalışmaları dönem dönem ülkeyi 
yöneten en üst kadrolarca hep desteklenmiş ve 
üzerinde durulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri halk 
arasında “Ali Okulu” olarak adlandırılan Er Oku-
ma Yazma Okullarıyla okuma yazma çalışmalarına 
destek vermiş ve yürüttüğü bu çalışmalarla ulus-
lararası alanda takdir edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğünce tarihsel süreçte durmaksı-
zın devam eden yetişkin okuma yazma çalışmaları 
değişik dönemlerde yapılan seferberlik ve kam-
panyalarla ülke gündemine gelmiş ve ivme kazan-
mıştır.  Atatürk’ün doğumunun 100. yılında ger-
çekleştirilen 100. Yıl Okuma Yazma Seferberliği, 8 
Eylül Dünya Okuma Yazma Gününe atfen başlatı-
lan 8 Eylül 1992 Okuma Yazma Seferberliği, Ulusal 
Eğitime Destek Kampanyası ve Ana-Kız Okuldayız 
Kampanyası gibi kampanyalar gerçekleştirilmiştir.

Son olarak ise 2018 yılında Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan ta-
rafından “Okuryazarlık Seferberliği” ile temel dü-
zey yetişkin okuma yazma kurslarına hız kazandı-
rılmış ve ülkemizdeki temel düzey yetişkin okuma 
yazma sorununun tamamen çözülmesi hedeflen-
miştir. Bununla birlikte, okuryazarlık oranınındaki 
artışın yanı sıra okuma yazma kavramı da tarihsel 
süreçte yeni bir şekil almıştır.  

23 Ekim 2018’de Millî Eğitim Bakanı tarafın-
dan kamuoyuna açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu 
belgesinde de bu duruma işaret edilerek Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yeni dönem-
de 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan çoklu 
okuryazarlıklara ilişkin farkındalık yaratmak ve 
bu okuryazarlık türlerine yönelik beceri eğitimle-
ri düzenlemekle görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Böylece, tarihsel bir öneme ve sürece sahip olan 

yetişkinlere okuma yazma öğretme misyonumuz 

çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde yeni bir 

şekil almış ve durmaksızın devam etmektedir. Bu 

doğrultuda, geçmişten gelen birikim ve deneyim-

le, 21.yüzyıl bireylerinin sahip olması gereken yeni 

okuryazarlık türleri ile ilgili olarak yetişkin okuma 

yazma çalışmaları kesintisiz devam edecektir.

Türkiye’de Yetişkin Okuryazarlık 
Çalışmalarının Tarihçesi

Ülkemizde okuryazarlığın ciddi bir sorun 

olarak algılanmasının kökleri Osmanlının son 

dönemlerindeki batılılaşma ve modernleşme 

çalışmalarına kadar uzanmaktadır. Bu süreç-

te Osmanlı’da dil, alfabe, matbaa tartışmaları 

başlamıştı (Yıldız, 2006). Ülkemizde yetişkinlere 

yönelik okuma yazma öğretimi çalışmalarının 

tarihçesi Osmanlı İmparatorluğunun son dö-

nemlerine kadar uzanmaktadır. Tarihsel süreçte 

okuma yazma öğrenmenin gerekliliğini hisseden 

önemli kurumlardan biri de Türk Ordusu olmuş-

tur. II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Ordusun-

daki askere okuma yazma öğretilmesi çalışma-

ları başlatılmıştır. Bu çalışmalarda askerlere 

okuma yazma öğretmek için hazırlanan “Orduda 

Yeni Osmanlı Elifbası” adlı eserle silâh altında-

ki askerlere okuma yazma ve bir milyona kadar 

rakamların yazılışının öğretilmesi esas alınmıştır 

(Şahbaz, 2010).

Osmanlının son dönemindeki modernleşme 

ve batılılaşma çalışmaları ile başlatılan okurya-

zarlık çalışmaları yeni kurulan Türkiye Cumhu-

riyeti’nin ilk yıllarının en önemli meseleleri ara-

sında ele alınmıştır. Ülkemizde alfabe değişikliği 

ile ilgili tartışmalar 1850’li yıllarda başlamış 1928 

yılına kadar devam etmiştir (İpek, 2017). Millî Mü-

cadelenin ilk yıllarından başlayarak Atatürk’ün 

zihnini meşgul eden en önemli sorunlardan biri 

halkın eğitilmesi ve alfabe değişikliği meselesi-

dir. Aslında ülkemizde alfabenin değiştirilmesi 

konusu ile ilgili tartışmalar Tanzimat dönemin-

den beri devam etmekteydi (Ataş, 2003; Çakır, 

2016). 
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1 Kasım 1928’de, Türk Harflerinin Kabul ve 
Tatbiki Hakkında Kanunun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kabul edilmesi, Türk kültür ta-
rihinin önemli kilometre taşlarından birini oluş-
turmaktadır (Ataş, 2003).  Yeni Kanunun kabul 
edilmesinden sonra, 1928 yılında 15 Ekim tari-

hinde okullarda yeni harfler hemen öğretilmeye 
ve kullanılmaya başlanmıştır. Memurlara da yeni 
harfler hemen öğretilmeye başlanmış, bununla 
birlikte; okullar dışında geniş halk kitlelerine yeni 
harflerle hızlı bir şekilde okuma yazma öğretmek 
için “Millet Mektepleri” açılmıştır. (Çakır, 2016). 

Millet Mektepleri Okuma Yazma Çalışmaları

Fotoğraf 1. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, yeni Türk harflerini halka bizzat öğretirken; Kayseri (20 Eylül 1928) (Kaynak: 
MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi)

Fotoğraf 2. Millet Mektepleri (Kaynak: MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi)
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Millet Mekteplerinde halkımızı okuryazar 

yapmanın yanında onlara gerekli olabilecek bil-

gilerin de kazandırılması hedeflenmiştir. Millet 

Mektepleri A ve B olmak üzere iki dershaneden 

oluşmaktaydı. A dershanelerinde okuma yazma 

öğretilirken B dershanelerinde ise vatandaşlara 

güncel hayatlarında lazım olabilecek sağlık bil-

gisi ve yurt bilgisi temel bilgileri il matematik öğ-

retiliyordu.

Millet Mekteplerinde 1928-1929 döneminde 

her türlü yokluğa rağmen bir yıl gibi bir sürede 

yaklaşık 600.000 yetişkine okuma yazma öğretil-

mesi eğitim tarihimizde örnek teşkil edecek bir 

olay olmuştur. Millet Mekteplerinde ilkokul öğ-

retmenleri ile okuryazar olanlar ve memurlar da 

görev yapmışlardır. Millet mektepleri 1929 yılında 

tüm dünyada başlayarak ülkemizi de etki altına 

alan ve 30’lu yılların başlarında da devam eden 

Dünya Ekonomik Bunalımına rağmen 1935 yılın-

da on altı milyon olan Türkiye nüfusunun bir mil-

yon iki yüz bine yakınını okuryazar hale getirmiş-

tir (MEB, 2019; İnanç, 202; Ataş, 2003).

Fotoğraf 3. Yetişkinlerin Katıldığı Bir Okuma Yazma Kursu (Kaynak: MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi)

1928-1951 yılları arasında Millet Mektepleri 
bünyesinde 66.197 A dershanesi, 16.811 B ders-
hanesi olmak üzere toplam 83.008 dershane açıl-
mıştır. Bu dershanelerde toplam 70.047 öğretmen 
görev yapmıştır. Bu süreçte A ve B dershanelerine 
devam eden 1.790.734 kişi belge almıştır (Kurt, 
2000). 

Türk Silahlı Kuvvetleri Okuma 
Yazma Çalışmaları

Herkesin okuryazar olması için yürütülen ça-
lışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de önemli 
katkıları olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında açı-
lan Millet Mektepleri, askeri birliklerde de açıl-
mış ve silahlı kuvvetler her zaman olduğu gibi, ilk 
günden itibaren genç Cumhuriyetin okuma yazma 
çalışmalarına silahaltında bulunan erlere okuma 
yazma öğreterek destek vermiştir (Altunya,2018).

1930’lu yıllarda köylülerin sorunu sadece 

okuryazarlıkla sınırlı değildi. Aynı zamanda bula-

şıcı hastalıklarla savaşmak gerekiyordu. Tarımsal 

üretim ise ilkel yöntemlerle gerçekleştirilmek-

teydi. Sayıları 40.000 olan köylere okul açmak 

ve öğretmen göndermek, öğretmen gönderilen 

köylerde öğretmen tutmak mümkün olmuyordu. 

Atatürk’ün önerisi ile 1937 yılında askerliğini ça-

vuş veya onbaşı olarak tamamlayan gençlerden 

köy öğretmeni/eğitmen olarak yararlanılmaya 

başlanılmıştır. Askerliğini çavuş ya da onbaşı 

olarak yapmış olan köylü gençler sekiz aylık bir 

kurstan geçirildikten sonra köylüye okuma yaz-

ma öğretmek ve rehber olmak üzere köylerine 

eğitmen olarak gönderilmiştir (Yel, 2008). 1937-

1946 yılları arasında bu şekilde 8.000 öğretmen/

eğitmen eğitim sistemine kazandırılmıştır.
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Köy eğitmenleri, daha sonra kurulacak olan 

Köy Enstitülerinin temellerini atmış ve alt yapı-

sını oluşturmuştur (Uz, 2016). 1950’li yıllara ge-

lindiğinde bilhassa kırsal alanda istenilen düzeye 

ulaşmamış olan okuma yazma düzeyinin yük-

seltilmesine yönelik çalışmalara yeni arayışla-

ra girilmiştir. Orduda silahaltındaki askerlerden 

okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğre-

tilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

1961 Yılında yayınlanan ve halen yürürlükte 

olan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeli-

ğine ve Türk Silahlı Kuvvetleri Okuma Yazma Yö-

netmeliğine göre silahaltına alınan askerlerden 

okuma yazma bilmeyenlere askerlik sürecinde 

okuma yazma öğretilmesi mecbur kılınmıştır. Bu 

kişilerin askerlikleri sonrasında memleketlerine 

daha yükselmiş bir vatandaş olarak dönmeleri 

amaç edinilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri 1959 yılında, eğitim sü-

resi 4 ay olan, 16 Er Okuma-Yazma Okulu açmış-

tır. Er Okuma Yazma Okullarında 1958’den 1975 

yılına kadar okuma yazma çalışmaları devam 

etmiştir. O zaman bu okullarda okutulan Türk-

çe ders kitabında yer alan Ali adındaki köylü bir 

gencin askere alınışı ve okuma yazma okulundaki 

Fotoğraf 4. Halk arasında “Ali Okulu” olarak ta bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri Er Okuma-Yazma Okulları (Kaynak: MEB-Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi)

serüvenleri ve onbaşı olarak terhis edilmesi an-

latılmıştır. Ali’nin orduda silahaltındayken oku-

ma yazma öğrenme serüveni halk arasında bu 

okulların “Ali Okulları” olarak adlandırılmasına 

neden olmuştur. Bu okullardan silahaltında bulu-

nan 532.266 er istifade etmiştir. Bu sayı aynı dö-

nemde Millî Eğitim Bakanlığı kurslarına katılan 

kursiyer sayılarıyla başa baş bir sayı olarak ger-

çekleşmiştir.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin okuma 

yazma çalışmaları UNESCO tarafından dünyanın 

en düzenli ve en başarılı halk eğitimi çalışmaları 

olarak ilan edilmiştir (Altunya, 2018; MEB,2019; 

Yumrutaş).

Er Okuma Yazma Okullarından 
silahaltında bulunan 532.266 er istifade 
etmiştir. Bu sayı aynı dönemde Millî 
Eğitim Bakanlığı kurslarına katılan 
kursiyer sayılarıyla başa baş bir sayı 
olarak gerçekleşmiştir. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin okuma yazma çalışmaları 
UNESCO tarafından dünyanın en 
düzenli ve en başarılı halk eğitimi 
çalışmaları olarak ilan edilmiştir 
(Altunya, 2018; MEB,2019; Yumrutaş).
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Fonksiyonel Okuma-Yazma 
Çalışmaları

Millî Eğitim Bakanlığının yönetiminde diğer 

bakanlıklarla birlikte 1971-1973 yılları arasında 

20 ay süreli olarak Ankara, Kars, Mardin, Muğ-

la ve bakanlıklarla 50 Okuma-Yazma kursunda 

1.000 kadar yetişkine işlevsel Okuma-Yazma öğ-

retimi uygulanarak sonuçların değerlendirilmesi 

ön görülmüştür. Uygulamada bu beş ilde 28 sınıf 

açılarak 572 kayıt olmuştur.

Fonksiyonel Okuma-Yazma Projesi kapsamın-

da Buğday Yetiştirme, Pamuk Yetiştirme, Tütün 

Yetiştirme, Turfanda Sebze Yetiştirme, Koyun Ye-

tiştirme, Sığır Yetiştirme, Ev Ekonomisi ve Mısır 

Yetiştirme konularında cümle yöntemine uygun 

olarak sekiz ayrı alıştırma kitabı geliştirilmiştir. 

Türkiye’de fonksiyonel (işlevsel) Okuma-Yazma 

çalışmaları üç yıl uygulanmıştır. Başarılı so-

nuçlar alınmakla birlikte bu sonuçların istenen 

düzeyde olmadığı görülmüştür. Kurslarda %40 

terk oranı ile karşılaşılmıştır. Fonksiyonel Oku-

ma-Yazma programlarına gerek dünya da ge-

rekse Türkiye’de pek çok eleştiri yapılmıştır. Bu 

eleştirilerden en çok dikkat çekeni programların 

Okuma-Yazma odaklı olmaktan çok ekonomik bir 

anlayışa dayandırılarak geliştirilmiş ve uygulan-

mış olmasıdır (Gülbay, 2000).

100. Yıl Okuma Yazma Seferberliği 
1980 yılında yaklaşık 44 milyon olan Türkiye 

nüfusunun 13 milyona yakınının okuma yazma 

bilmediği nüfus sayımı ile tespit edilmiş, 1981 

yılında Atatürk’ün doğumunun 100. Yılında oku-

ma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bu sefer-

berlikte, okuma yazma öğretiminde televizyon da 

kullanılmıştır. Bu seferberlikte, kadınlara, tarım 

sektöründe çalışanlara, kırsal kesimde ve gece-

kondularda yaşayanlara öncelik verilmiştir. Millî 

Eğitim Bakanlığı diğer kamu kurum/kuruluşla-

rıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yap-

mıştır. Kurslara katılmayı özendirmek için özen-

diriciler kullanılmıştır (Yıldız, 2006).

Seferberlik devam ederken, 1983 tarihinde; 

“2841 Sayılı Zorunlu İlköğrenim Çağı Dışında 

Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların 

Okur-Yazar Duruma Getirilmesi veya Bunlara 

İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması 

Hakkında Kanun” yürürlüğe konulmuştur. Kanun 

ile okuma yazma öğrenme kurslarına (14-44 yaş) 

devam zorunluluğu ve cezaî hükümlerin yanı sıra 

kurslara devam için özendirici hükümler de geti-

rilmiştir. Bu seferberlikle 1981–1987 yılları ara-

sında 3.974.979 vatandaşımıza ulaşılmıştır (MEB, 

2019).

Seferberlik süreci başta UNESCO olmak üze-

re çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından ödül-

lendirilmiştir. 1980 yılında %67,2 olan okuryazar-

lık oranı 1990’da %80’e, çalışabilir nüfusta ise 

(14–44 yaş) % 90’a ulaşmıştır (Yıldız, 2006).

Fotoğraf 5. 100. Yıl Okuma Yazma Seferberliğinde Bir Televiz-
yon Dersi (Kaynak: MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü Fotoğraf Arşivi)

8 Eylül 1992  
Okuma Yazma Seferberliği 

1990 nüfus sayımı sonuçları; 6 yaş ve üzeri 

nüfusun kadınlarda %28, erkeklerde %12, ça-

lışabilir nüfusun ise (1444 yaş) kadınlarda %18, 

erkeklerde %4’ünün okuma yazma bilmediği 

gerçeğini ortaya koymuştur. Dünya Okuma Yaz-

ma Günü olan 8 Eylül 1992’de okuma yazma 

seferberliği başlatılmıştır. Bu seferberlik ulusal 

düzeyde yapılmamış, sadece 39 ili kapsamıştır 

(MEB, 2019). Seferberliğin başladığı 1992 yılında 

ülke genelinde açılan 1.280 okuma yazma kur-

suna toplamda 37.465 kursiyer katılırken, devam 
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eden 1993 yılında ülke genelinde 2.542 okuma 

yazma kursu açılmış ve 61.903 kursiyer katılmış-

tır (Gülbay,2000).

Ulusal Eğitime Destek Kampanyası

8 Eylül 2001 tarihinden 8 Eylül 2007 tarihine 

kadar ülke genelinde dönemin Cumhurbaşkanı 

Ahmet Necdet Sezer adına eşi Semra Sezer ön-

cülüğünde Ulusal Eğitime Destek Kampanyası 

düzenlenmiştir. Kampanyada 100.Yıl Okuma Yaz-

ma Kampanyasında kullanılan öğretim programı 

kullanılmıştır.

Kampanyada okuma yazma bilmeyen vatan-

daşlarımıza okuma yazma öğretmek, vatandaş-

larımıza gelir getirici beceri ve meslekler ka-

zandırmak ve zorunlu eğitim çağında olup okula 

devam etmeyen çocukların okula geri dönmeleri-

ni sağlamak amaçlanmıştır. Kampanya süresince 

1.458.666 vatandaşımız okuma yazma kursların-

da eğitim almışlardır (MEB, 2019; Çiçek, 2019).

Ana-Kız Okuldayız Kampanyası 

Ülkemizde 2008 yılına gelindiğinde büyük 

çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 5 

milyon yetişkin okuma yazma bilmemekteydi. Bu 

sebeple, yetişkin okuma yazma sorununun çözü-

müne yönelik olarak 2008 ile 2012 yılları arasın-

da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve bir kamu 

bankasının sponsorluğu ile Ana Kız Okuldayız 

Kampanyası düzenlenmiştir. Kampanya başlan-

gıcında geniş bir alan taraması yapılmıştır. Bu 

kampanyayla birlikte, yönetmelikte yapılan deği-

şiklikle, “okuma yazma bilmeyen bir vatandaşı-

mız için bile” okuma yazma kursu açabilme im-

kânı sağlanmıştır.

Kampanya ile ilgili farkındalık oluşturmak için 

çeşitli kitle iletişim araçları ile afiş ve billboard-

larla kapsamlı reklam ve tanıtımı çalışmaları ya-

pılmış, kampanyanın sürdürülmesi için yürütme 

kurulları oluşturulmuştur. Kampanyaya katılım 

artırmak amacıyla rehberlik ve araştırma mer-

kezleri ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmiş-

tir. Örgün eğitim okullarında olduğu gibi ders 

kitaplarının ücretsiz olarak basımı ve dağıtımı 

sağlanmıştır. Kampanya süresince kursiyerlerle 

ilgili tüm işlemlerinin elektronik ortamda yapı-

labilmesine yönelik olarak Halk Eğitim Merkezi 

(HEM) Otomasyon Sistemi üzerinde gerekli dü-

zenlemeler gerçekleştirilmiş. 

Kampanya ile ilgili sayısal verilerin sağlıklı bir 

şekilde takip edilmesi için veri tabanı oluşturul-

muştur. Bu veri tabanından elde edilen verilerle 

her 4 ayda bir raporlar hazırlanmış ve kampan-

yanın gidişatı izlenmiş, karşılaşılan sorunlara yö-

nelik önlemler geliştirilmiştir. 

Bu kampanyada yeni hazırlanan “Yetişkinler 

Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Progra-

mı” kullanılmıştır. Öğretim programı temel düzey 

okuma yazmanın öğretildiği 120 saatlik I. kademe 

kurs programından ve ilkokul öğrenimine denk 

olan 180 saatlik II. kademe kurs programından 

oluşmaktadır. I. Kademe kurs programında Türk-

çe, matematik ve yaşam becerileri dersi yer al-

maktadır. II. Kademe programda ise Türkçe,  ma-

tematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler dersine 

yer verilmiştir. I. ve II. kademe kurslarına devam 

eden kursiyerler için ders kitabı ve çalışma kita-

bı; kurslarda görev alacak olan öğretmenler için 

ise öğretmen kılavuz kitapları hazırlanmıştır.

Kampanya 8 Eylül 2012 tarihinde resmî ola-

rak sonuçlanmış olup kampanya süresince ülke 

genelinde 1. Kademe Okuma Yazma Kursunu bi-

tiren ve başarılı olan 1.832.617 yetişkin kursiyere 

Şekil 1. Ana-Kız Okuldayız Kampanyası Logosu (Kaynak: Millî 
Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Arşivi)
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Okur Yazarlık Belgesi verilmiştir.  Ayrıca, ülke ge-

nelinde 2. Kademe Okuma-Yazma Kursunu biti-

ren 307.364 kursiyere de 2. Kademe Eğitim Başa-

rı Belgesi verilmiştir (MEB, Hayat Boyu Öğrenme 

Portalı)

Okuryazarlık Seferberliği 
Yetişkin okuryazarlığı sorunun 2018 yılı ba-

şında ulusal bir televizyonda yeniden gündeme 

gelmesi üzerine tekrar tartışılmaya başlanmış-

tır. Konunun kamuoyunda tartışılması Cumhur-

başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine 

Erdoğan’ın dikkatinden kaçmadı. Cumhurbaş-

kanı ve eşi konunun tartışıldığı programa canlı 

bağlantıyla katıldılar. Konuyla yakından ilgilenen 

Cumhurbaşkanımız ülkemizdeki okur-yazarlık 

sorununun çözümü için yeni bir seferberlik baş-

latılması yönünde canlı yayında talimat verdi. 

Verilen talimat üzerine dönemin Millî Eğitim 

Bakanı İsmet Yılmaz tarafından Okuryazarlık Se-

ferberliğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı 

Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi 81 ile gön-

derilmiştir. Yayınlanan genelgede yetişkin okuma 

yazma kurslarının halk eğitimi merkezlerince 

düzenli bir şekilde yürütüldüğü aktarılarak; ha-

len ülkemizde iki buçuk milyona yakın okuma 

yazma bilmeyen yetişkin vatandaşımızın olduğu 

işaret edilmiş ve Cumhurbaşkanımızın ve eşle-

rinin himayelerinde Okuryazarlık Seferberliğinin 

başlatıldığı duyurulmuştur. 

Seferberlik kapsamında okuma yazma bilme-

yen vatandaşların birinci kademe yetişkin okuma 

yazma kurslarına katılmaları sağlanarak okur-

yazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğre-

nim görmelerini sağlayacak olan ikinci kademe 

yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi 

amaçlandığı ifade edilmiştir. 

Bakanlık merkez teşkilatında Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı 

bünyesinde illerde valiliklerin, ilçelerde ise kay-

makamlıkların sorumluluğunda yürütüleceğini 

kaydeden Bakan İsmet Yılmaz, kampanyaya iliş-

kin çalışmaların valilerin ve kaymakamların ihti-

yaçlar doğrultusunda görevlendireceği il müdür-

leri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer 

görevliler tarafından uyum içinde yürütüleceğini 

belirtilmiştir.  Yapılan alan taraması, kursiyer 

kaydı ve hazırlanan materyallerin basımı ve da-

ğıtımı sonrasında 5 Mart 2018 tarihinde Ankara 

Yenimahalle Halk Eğitimi Merkezinde Emine Er-

doğan’ında katılımıyla gerçekleşen törende se-

ferberliğin tanıtımı yapılmıştır. Tüm yurtta yoğun 

bir katılım gerçekleştirilmiştir (MEB, 2018).

Seferberlik başladığında, okuma yazma bil-

meyenlerin çoğunluğunu yaşlı nüfusun oluş-

turması kolay ve hızlı bir şekilde okuma yazma 

öğretilmesi için “Yoğunlaştırılmış Temel Düzey 

Okuma Yazma Öğretim Programı” hazırlanmış 

ve bu programa uygun ders kitabı hazırlanarak 

basımı ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Seferber-

lik süresince kursların duyurulması ve kurslara 

katılımın artmasını sağlamak için pek çok kurum 

ve kuruluş ile iş birliği yapılmıştır. İllerde müftü-

lükler, muhtarlıklar ve Aile ve Sosyal Politikalar İl 

Müdürlükleri öncelikli olmak üzere birçok kamu 

kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşları 

seferberliğe katkı sağlamıştır. 

Seferberliğin geniş kitlelere duyurulması için 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerimiz-

deki vaazlarda ve cuma hutbelerinde konuya de-

ğinilmiş ve anonslar yaptırılmıştır. Adalet Bakan-

lığı tarafından ceza infaz kurumlarında bulunan 

ve okuma yazma bilmeyen tutuklu ve hükümlü-

ler için bulundukları ceza ve infaz kurumlarında 

bulundukları ilçelerdeki halk eğitimi merkezleri 
ile iş birliği yapılarak okuma yazma kursları açıl-
mıştır. Bakanlığımız tarafından ceza ve infaz ku-
rumlarında açılacak olan okuma yazma kursla-
rında görev alacak olan Adalet Bakanlığı kadrolu 
öğretmenlerine Okuma Yazma Öğreticiliği Semi-
neri verilmiştir.

Seferberlik süresince daha çok okuma yaz-
ma bilmeyen yetişkin vatandaşa uluşabilmek için 
muhtarlıklar, camiler, hastaneler, ceza ve infaz 
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kurumları, askeri birlikler, yerel yönetimler, çe-

şitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 

kuruluşlarının desteği bu kuruluşlarla iş birliği 

yapılarak eğitim öğretime uygun yerlerde kurslar 

düzenlenmiştir. 

Kurslarda görev alan halk eğitimi merkezleri-

nin kadrolu sınıf öğretmenleri ile ilkokul sınıf öğ-

retmenlerinin yetersiz kaldığı yerlerde öncelikli 

öğ retmenlik atanma ; kadrolu Türkçe ve Türk Dili 

ve Edebiyatı ile istekli olan diğer kadrolu öğret-

menlerin ve öğretmen olarak atanma şartlarını 

taşıyanların da kurslarda öğretmen olarak görev-

lendirilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca, gelen 

yoğun talepler sonrasında, öğretmen temininde 

zorluk çekilen, okulları kapanmış olan köyler ve 

kırsal kesimde ön lisans mezunlarının kurslarda 

öğretmen olarak görev almalarına olanak sağ-

lanmıştır. 

Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki 

Suriyeliler ve yabancı uyruklulardan; ülkemizde 

bulunduğu süreçte Türkçe konuşmayı öğrenmiş 

ancak, okuma yazmayı bilmeyenler de bu sefer-
berliğe dahil edilmiştir. Seferberlik sürecinden 
bugüne kadar çoğunluğu (%82,08) ülkemizde ge-
çici koruma altında bulunan Suriyeliler (75.954 
kursiyer) olmak üzere 92 ayrı uyruktan toplam 

93.676 yabancı uyruklu kursiyer katılmıştır.  Se-
ferberlik süresince engelliler için 985 kurs açıl-
mış olup, bu kurslara 1.817 engelli yetişkin kur-
siyer katılmıştır.

Seferberliğin amacına ulaşmasına katkı sağ-
layacağı düşünülerek, YEĞİTEK–EBA stüdyola-
rında 2018 Mart ayında Yoğunlaştırılmış Temel 
Düzey Eğitim materyalinin ders videoları 65 bö-
lüm olarak çekilerek EBA ve Hayat Boyu Öğren-
me Portalında öğretmen ve kursiyerlerin kullanı-
mına sunulmuştur (EBA). 

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Tekno-
lojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Okuryazarlık 
Seferberliği çalışmalarına destek olmak ama-
cıyla mobil bir uygulama geliştirmiştir. OKU YAZ 
adlı bu mobil uygulama Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
tarafından 7 Mart 2018 tarihinden itibaren Google 
Play Store, App Store ve EBA Dükkânda yayın-
lanmaktadır.  Kullanıcılar OKUYAZ uygulaması-
nı; etkileşimli tahta, tablet bilgisayar ve cep te-
lefonlarında kullanarak, harflerin yazılış yönleri 
ile farklı yazılış şekillerini görebilmekte ve harfin 
içinde geçen görselleri sesli olarak da dinleye-
bilmektedirler.  Uygulamanın en önemli özelliği 
harflerin doğru şekilde yazılmasını kolaylaştıran 
bir ara yüzle çizgi kontrolü yapılmasına imkân 

sağlamasıdır.
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Sonuç

Ülkemizde yüz yılı aşkın bir süredir devam 

eden yetişkin okuma yazma çalışmaları okuma 

yazma sorunu tamamen çözüme ulaşıncaya ka-

dar devam edecektir. Bu kapsamda Millî Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk ve eşinin katılmış olduğu 

Okuryazarlık Seferberliğinin İkinci Yılı Etkinliği 5 

Şubat 2020 tarihinde Ankara Altındağ Halk Eğiti-

mi Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

Okuryazarlık Seferberliği süresince 12 Şubat 

2021 tarihine kadar 89.809’u I. kademe, 27.361’i 

II. kademe düzeyinde olmak üzere toplam 117.309 

okuma yazma kursu ve seviye tespit sınavı açıl-

mıştır. Bu kurslara 1.080.771 kursiyer katılmış 

ve 607.603’ü kursları başarıyla tamamlayarak 

sertifika almaya hak kazanmıştır. Kurslara katı-

lan kursiyerlerin 873.018 kişisini (742.754 kadın, 

130.264 erkek) I. kademe düzeyindeki Yoğunlaş-

tırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Kurslarına 

ve I. Kademe Seviye Tespit Sınavlarına katılan 

kursiyerler oluşturmaktadır. Bu kursiyerlerin 

496.898’i (425.419 kadın, 71.479 erkek) ilk defa 

okuma yazma öğrenerek Okur Yazarlık Belgesi 

almıştır. 

Ayrıca, II. kademe okuma yazma kurslarına 

ve seviye tespit sınavlarına 207.753 (141.037 ka-

dın, 66.716 erkek) kursiyer katılmıştır. Bunların, 

110.705’i (74,916 kadın, 35.789 erkek) başarılı 

olarak “Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Bel-

gesi” almıştır. Bu belge sahipleri ilkokul öğreni-

mine denk düzeyde öğrenim görmüş sayılmakta 

ve ilkokul bitirenlerle aynı haklara sahip olmak-

tadırlar. Bunların bir kısmı Genel Müdürlüğümü-

ze bağlı Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptıra-

rak eğitim ve öğretimlerine devam etmektedirler 

(MEB e-Yaygın Sistemi).

Cumhuriyet tarihi boyunca sürdürülen okur-

yazarlık oranının artırılması mücadelesi bir ta-

raftan zorunlu eğitimdeki okullaşma oranla-

rının artırılması, diğer taraftan da yetişkinlere 

yönelik sürdürülen okuma yazma faaliyetleriyle 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.2020 yılı sonuna 

gelindiğinde ülkemizde yaşayan 15 yaş ve üstü 

63.455.902 vatandaşımızın 1.914.511’inin (%3,02) 

(1.652.142 kadın, 262.369 erkek) okuma yazma 

bilmediği görülmektedir (TÜİK, 2021). Gerek 

okullaşma oranlarının artırılması gerekse yetiş-

kinlere yönelik okuma yazma kursları ile bu oran 

sıfırlanmaya çalışılacaktır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tara-

fından halen okuma yazma bilmeyen engelli ye-

tişkinlere de ulaşabilmek ve onların da okuma 

yazma sorununu çözmek için eğitim yönünden 

dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan işitme 

ve görme engelli yetişkinler için de ayrı yetişkin 

okuma yazma öğretim programı geliştirme ça-

lışmalarına başlanmıştır. Okuma yazma program 

geliştirme süreci sonrasında bu programlara yö-

nelik materyaller de geliştirilecektir.

Ülkemizdeki yetişkinlerin temel düzey okuma 

yazma problemi nicelik ve nitelik yönünden hal-

ledildikten sonra, yaklaşık kırk ayrı isim altında 

telaffuz edilen 21. yüzyıl okuryazarlık türleri ile 

ilgili farkındalık yaratma çalışmaları ve 2023 Eği-

tim Vizyonu Belgesinde Genel Müdürlüğümüze 

görev olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

tarafından gerçekleştirilen” Uluslararası Yetişkin 

Becerilerinin Ölçülmesi Programı” (PIAAC) çalış-

ması sonuçlarına göre, Türkiye’deki yetişkinle-

rin işte ve günlük yaşamda okuma, yazma, ma-

tematikle çalışma, problem çözme ve bilgisayar 

kullanım oranları diğer katılımcı OECD ülkeleri-

ne göre oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir 

(ÇŞGB, 2016). Gerek 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi 

hedefleri doğrultusunda, gerekse uluslararası 

kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde tes-

pit edilen hususlar çerçevesinde yetişkin okuma 

yazma çalışmalarına yüz yılı aşkın süreçteki ka-

rarlılık ve disiplinle devam edilecektir.
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Giriş

21. yüzyıl bireyler ve ülkeler için bilginin, sis-

temlerin, algıların, taleplerin, becerilerin, de-

ğerlerin, önceliklerin değiştiği beraberinde hızlı 

teknolojik dönüşümlerin de olduğu bir çağdır. Bu 

değişimlere uyum sağlayabilmek hatta bu süre-

ci yönetebilmek özelikle nüfusların yaşlandığı 

dikkate alınırsa güç olmaktadır. İleri teknolojiye 

dayalı bilgi toplumu olarak da tanımlanan çağı-

mızda artık hiçbir ülkede ve hiçbir sektörde hayat 

boyu istihdam garantisi kalmamıştır. İstihdama 

girebilmek ve istihdamda uzun süre kalabilmek 

ise ancak işgücü piyasasının talep ettiği nitelikle-

re sahip olmakla mümkün olabilmektedir. 

Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, top-

lumu için değer yaratan etkin bir üyesi ve aktif 

yurttaş olabilmesi için bu yüzyılın en karakteristik 

kavramlarının eğitim, öğrenme, üretme ve nitelik 

olduğu görülmektedir. Nitelikler yeterli değil-

se üretme becerileri de sınırlıdır. Yirmili yaşlar-

da edinilen bilgi ve becerilerin kırklı, ellili ya da 

daha ileri yaşlarda işlerliğini kaybettiği, kişilerin 

kendisinde ve yakın çevresinde deneyimlediği bir 

gerçektir. Bireylerden beklenen her zaman, her 

yerde, her konuda, her düzeyde eğitimi talep et-

mek, devletlerden beklenen ise bu talebi karşıla-

yacak kaliteli eğitim hizmetlerini sunmaktır. Bu 

sürecin tam karşılığı ise hayatın tamamını içine 

alan, tüm alanlarda gerçekleşen, örgün ve yaygın 

eğitim süreçlerine ait tüm öğrenme pratiklerini 

kapsayan hayat boyu öğrenmedir.

Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üze-

re ülkelerin eğitim politikalarını şekillendiren 

metinlerde ve çok uluslu örgütlerde hayat boyu 

öğrenme ifadesine sıklıkla gönderme yapılmak-

tadır. Teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni 

durumlara uyum sağlamada örgün eğitim öğ-

renmelerinden edinilen bilgi ve becerinin artık 

yeterli olmadığı; yeni durumlara yönelik yeni 

stratejilerin edinilmesinde hayat boyu öğrenme 

kilit kavram olduğu ifade edilmektedir. Ülkeler 

bu ifade edilenden yola çıkarak kendi hayat boyu 

öğrenme etkinliklerini düzenlemektedir.

Dünyada 2019 yılında hayat boyu öğrenmeye 

yönelik çalışmaların genel odağında insan niteli-

ğinin artırılması, hayat boyu öğrenmeye ayrılan 

finansman, yetişkinlerin öğrenmeye katılımı, et-

kinliklerin ölçme değerlendirmesi, teknolojik ge-

lişmelerin ve yapay zekâ uygulamalarının eğitim 

ve iş yaşamına etkileri, hayat boyu öğrenmenin 

kalitesinin artırılması ve başta dezavantajlı grup-

lar olmak üzere yetişkinlere temel becerilerin ka-

zandırılması gibi konuların olduğu görülmektedir. 

Odak noktasındaki konulara bakıldığında dün-

ya konjonktüründe yaygın eğitim ya da hayat boyu 

öğrenme etkinliklerinden beklentiler artmak-
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Son yıllarda hayat boyu öğrenme 
etkinlikleri akademik ve mesleki 
becerilerin geliştirilmesi yanında 
iletişim, günlük hayat sorunları 
ile başa çıkma stratejileri gibi 
sosyal becerilerin geliştirilmesine 
yönelik de önemli bir görevi yerine 
getirmeye çalışmaktadır. Sosyal 
becerilerin önem kazanması 
dünya genelinde ülkelerin mülteci 
sayılarının artması ile de ilintilidir.

tadır. Özellikle toplumsal ve işgücü pazarındaki 

hızlı değişimler yetişkinlerin, bilgi ve beceri ek-

sikliklerini kapatmak için hayat boyu öğrenme 

etkinliklerine katılma eğilimini artırmaktadır. Bu 

eğilim sadece işgücü pazarında nitelikli bir şe-

kilde var olmaya devam etmenin gereği olarak 

görülmemektedir. İş gücü pazarında nitelikli ve 

uzun süre kalmanın bir gereği olarak görülmek-

tedir. Nitekim yetişkinler, yasal emeklilik yaşları 

gelse dahi bir şekilde çalışmaya devam etmek 

durumda kalabilmektedirler. Çalışma hayatında 

nitelikli bir şekilde daha uzun süre kalabilmek 

için de hayat boyu öğrenme etkinlikleri yoluyla 

kişisel ve mesleki anlamda kendilerini geliştir-

meye devam etmektedirler. Özellikle dijitalleşme 

ile birlikte hayat boyu öğrenmeye erişim kolay-

laşmış ve eğitimlerin kapsamı genişlemiştir. An-

cak bu ortamlarda eğitimlere dâhil olabilmek için 

dijital göçmen olarak adlandırılan orta ve ileri yaş 

yetişkinlerin bu becerilerinin geliştirilmesi önce-

likli olarak gündeme gelmektedir. Sonrasında 

dijital ortamlarda kazanılan, belgelendirilmemiş 

öğrenmelere geçerlilik kazandırılması için denk-

lik sağlanması gibi konular üzerinde politikalar 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. 

rilmesine yönelik de önemli bir görevi yerine ge-

tirmeye çalışmaktadır. Sosyal becerilerin önem 

kazanması dünya genelinde ülkelerin mülteci 

sayılarının artması ile de ilintilidir. Yetişkinle-

rin sosyal beceri seviyeleri, birlikte yaşayabilme 

kültürünün geliştirilmesi bağlamında üzerinde 

durulan konuları arasında ön sıralarda yer al-

maktadır. 

Hayat boyu öğrenme etkinliklerinin hedef 

kitlesine öğrenme özelliklerine uygun şekil-

de tasarlanması sayesinde başarıya ulaşacağı 

OECD (2019), Dünya Bankası (2017), UNES-

CO’nun yetişkin eğitimi ve öğrenmesi (2019) gibi 

raporlarda da belirtilmektedir.  Örgün eğitimde 

geleneksel anlayışın yansımaları olarak okul-

larda tüm öğrenciler için ortak bir şekilde hazır-

lanmış müfredatlar üzerinden, ezber yöntemle-

rinin yaygın olduğu, bilgi hatırlamaya odaklı bir 

eğitim modeli sürdürülmektedir. Ancak hayat 

boyu öğrenme etkinlikleri hayatın kendisindeki 

değişmelerle eş zamanlı bir şekilde planlanmak 

durumdadır. Yetişkinler 2 sene sonra kullanı-

lacağı söylenen bir bilgiyi edinmek için zaman 

harcamazlar. Bu nedenle hayat boyu öğrenme 

etkinlikleri bahsi geçen raporlarda da yer aldığı 

gibi dinamik bir yapıdadır. Konular, gereksinim-

lerle doğru orantılı olarak içeriklerle de uyum-

lu bir şekilde hızlı değişim göz önüne alınarak 

belirlenir. Program, içerik ve materyaller bu ge-

reksinimlere uygun şekilde tasarlanır. Yetişkin-

lere yönelik hazırlanan uygulamaların başarısı 

eğitimcilerin niteliklerine bağlıdır. Bu bağlam-

da 2019 yılı çalışmalarında hayat boyu öğrenme 

alanında yetişkinlerle çalışan eğitimcilerin nite-

liklerini artırılmasına ilişkin yapılan çalışmala-

rın da ağırlık kazandığı görülmektedir. 

Birçok ülke için hayat boyu öğrenmeye yöne-

lik durum yakından incelendiğinde, hayat boyu 

öğrenme etkinliklerine katılım ve etkinliklerde 

geçirilen sürenin artması, eğitimcilerin rolle-

rindeki dönüşüm ve eğitimcilere yönelik poli-

tikaların daha da öncelik kazanmasına neden 

olmuştur. 

Son yıllarda hayat boyu öğrenme etkinlikleri 

akademik ve mesleki becerilerin geliştirilmesi 

yanında iletişim, günlük hayat sorunları ile başa 

çıkma stratejileri gibi sosyal becerilerin gelişti-
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2019 Yılında Dünyada Hayat Boyu 
Öğrenme Dinamikleri  

OECD ülkeleri genelinde yaşlanan nüfus ve 

bununla beraber yaşlanan öğretmen nüfusu, ye-

tişkinlerle çalışan eğitimcilerin sayılarının yetiş-

kinlerle çalışan eğitimcilerin yetişkin eğitimine 

yönelik donanımlarının artırılması ilk aşamada 

üzerinde durulan konulardandır. Yetişkinler-

le çalışan eğitimcilerin nitelikleri Türkiye’de de 

üzerinde çalışılan alanlardan biridir (Karabacak, 

2018).

Bunun yanında yetişkinlerle ilk defa çalışan 

örgün eğitimden gelen öğretmenlerin yetişkin 

öğrenme ortamlarına hızlı uyum sağlaması, ye-

tişkin eğitimcilerin birbiri ile mesleki bilgi ve 

deneyimlerini paylaşmaları için ağların oluştu-

rulması, eğitimcilerin mesleki gelişimlerini sür-

dürmeleri hayat boyu öğrenme alanında çalışan 

eğitimciler bağlamında yapılan çalışmalardandır. 

2019 yılında dikkat çeken çalışmalar arasın-

da ülkelerin yetişkin mültecilere yönelik ve erken 

okul terki yapan gruplara yönelik gerçekleştir-

dikleri hayat boyu öğrenme etkinlikleridir. UNES-

CO’nun Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsünün Küre-

sel Yetişkin Öğrenmesi ve Eğitimi Raporuna göre 

(2019) odaklanılması gereken ilk öncelik öğren-

meye katılımdır. Bahsi geçen dezavantajlı ve dü-

şük becerili yetişkinlerin hayat boyu öğrenmeye 

katılımları sağlanmadığı sürece beceri boşluk-

larının doldurulması mümkün görünmemekte-

dir. Bu nedenle başta dezavantajlı gruplar olmak 

üzere bütün yetişkinler için dil öğretimi, sayısal, 

sözel ve dijital becerileri içeren temel becerile-

rin geliştirilmesi, etkin vatandaşlık eğitimleri ilk 

aşamada gerçekleştirilmelidir.

Hayat boyu öğrenme alanında birçok etkinlik 

gerçekleştirilmektedir. Etkinliklerin bir sonraki 

dönemde hangi alanlarda yoğunlaşması gerekti-

ği dünya konjonktürü, ülkelerin toplumsal ve iş 

pazarı gereksinimleri, hayat boyu öğrenmeye yö-

nelik istatistiklerin de değerlendirilmesi ile belir-

lenmektedir. Ancak bunların yanında hayat boyu 

öğrenmeye yönelik bileşenlerin ölçme değerlen-

dirmesinden elde edilen veriler de etkin politika-

ların geliştirilmesinde önemlidir. 

Hayat boyu öğrenmeye yönelik başta temel 

beceri seviyesinin saptanması sonrasında da 
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beceri seviyelerini etkileyen faktörlerin belirlen-

mesi için gerçekleştirilen Uluslararası Yetişkin 

Becerileri Değerlendirme Anketi (PIAAC) çok 

önemli bir veri sağlayıcıdır. PIAAC’ ın 1. döngüsü 

16-65 yaş arasındaki yetişkinlerin temel beceri 

olarak adlandırılan sözel, sayısal ve dijital alan-

lardaki beceri seviyelerini ölçmeye çalışmaktadır. 

2019 yılında PIAAC anket uygulamasının yeni 

döngüsüne ülkelerin başvuru süreci başlamıştır. 

OECD’ye üye ya da aday ülkeler ile ankete katı-

lım sağlamak isteyen ülkeler yeni döngüde yer 

almak için gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. 

İkinci döngüde sözel, sayısal ve dijital becerilerin 

yanında 1. döngüden farklı olarak sosyo-duygu-

sal becerilerin ölçülmesine yönelik yeni bir başlık 

eklenmiştir. 

PIAAC araştırmasının;

● Katılımcı ülkelerin politika geliştiricilerine 

veri sağlamak,

● Söz konusu becerilerin bireysel ve toplumsal 

bağlamda sosyal ve ekonomik etkilerini de-

ğerlendirmek,

● Becerilerin kazanılmasını ve kaybedilmesini 

etkileyen faktörleri saptamak,

● Becerilerin artırılmasına katkıda bulunacak 

politikaların geliştirilmesine katkıda bulun-

mak gibi amaçları vardır. 

Yeni dönemde veri toplama anket uygulama-

sının yapılacağı saha çalışması 2022-2023 yılları 

arasında gerçekleştirilecek ve sonuçlar 2024 yı-

lında açıklanacaktır. 

Yeni döngüye; Avustralya, Avusturya, Belçika 

(Flanders), Kanada, Şili, Hırvatistan, Çek Cum-

huriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fran-

sa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, 

Japonya, Kore, Letonya, Litvanya, Hollanda, Yeni 

Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya Fede-

rasyonu, Singapur, Slovak Cumhuriyeti, İspan-

ya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık (İngiltere) ve 

Amerika Birleşik Devletleri katılım sağlayacaktır. 

Türkiye PIAAC’ın bir önceki döngüsüne dahil ol-

muş ve Türkiye sonuçları ile ilgili bazı çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir (OECD, 2020). PIAAC ülkeler 

arasında beceri seviyelerini birbirleri ile karşılaş-

tırmalarına imkân vermesi anlamında da önem 

arz etmektedir. Türkiye’de PIAAC’a bir kez katıl-

mış ve konu ile ilgili karşılaştırmaları çalışmalar 

yapılmıştır (Karabacak ve Kaygın, 2018; Yıldız, vd. 

2018).

Hayat boyu öğrenme etkinliklerine yönelik 

olarak önemli durumlardan bir tanesi de ülke-

lerin hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarıdır. 

Bu oranlar her yıl EUROSTAT’ın belirlediği meto-

doloji ile katılan bütün ülkelerde veri Hanehalkı 

işgücü anketi kullanılarak toplanmaktadır. 2019 

yılındaki oranlara bakıldığında en yüksek katılım 

oranının İsveç’te olduğu görülmektedir. Türki-

ye’nin 2019 yılı katılım oranı ise %5,8’dir. 
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Grafik 1  Eurostat, Ülkelerin Eğitime Katılma Oranları Grafiği (2019)

Kaynak: Eurostat (online data code:trng_Ifse_01)
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AB ülkelerinin HBÖ katılım oranı 
ortalaması %9 civarındadır. Türkiye’de 
ise katılım oranları 2006’da %1,8 iken 
2019 yılında 5,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye’de HBÖ’ye katılım oranında 
bir yükseliş eğilimi gözükmektedir.

AB ülkelerinin HBÖ katılım oranı ortalaması 

%9 civarındadır. Türkiye’de ise katılım oranları 

2006’da %1,8 iken 2019 yılında 5,8 olarak gerçek-

leşmiştir. Türkiye’de HBÖ’ye katılım oranında bir 

yükseliş eğilimi gözükmektedir. İstenen hedefe 

ulaşabilmek için Türkiye’nin hayat boyu öğren-

meye katılım oranların yıllar içinde yükselme 

gösterme eğilimindedir (HBÖGM, 2019).  

2019 yılında Türkiye’de Hayat Boyu 
Öğrenme Dinamikleri 

EUROSTAT tarafından hesaplanan hayat boyu 

öğrenmeye katılım oranları uluslararası ölçekte 

referans olmaktadır. Türkiye için hayat boyu öğ-

renmeye katılım oranlarının hesaplanmasında 

TÜİK üzerinde veri aktarımı sağlanmaktadır. An-

cak bu arada ulusal düzeyde hayat boyu öğrenme 

etkinliklerinin izlendiği bir sistem kurma çalış-

maları da devam etmektedir. Bu kapsamda Ulu-

sal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi (UHBİS) 

veri tabanı çalışması başlatılmıştır ve çalışmala-

ra devam edilmektedir. Böylelikle MEB’le birlik-

te ülkemizde yaygın eğitim veren tüm kurum ve 

kuruluşların verilerinin tek bir sistem üzerinde 

toplanması, verilerin standardının sağlanması 

ve standart belgelendirmenin yapılması amaç-

lanmaktadır. Sistemin hayata geçmesi ile Türki-

ye’deki hayat boyu öğrenme faaliyetlerine yönelik 

Grafik 2  Türkiye’nin Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranları

TÜRKİYE HBÖ Katılım Oranı
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etkinliklerin dünya ile karşılaştırmalı analizleri-

nin yapılması kolaylaşacaktır. 

2019 yılında dünyadaki hayat boyu öğrenme 

etkinlikleri ve Türkiye’deki etkinliklere bakıldı-

ğında zaman zaman birbiri ile örtüşen faaliyetle-

rin gerçekleştirildiği görülmektedir. Millî Eğitim 

Bakanlığı bünyesindeki hayat boyu öğrenme et-

kinliklerinin hareket noktasında değişen iş gücü 

pazarı ve toplumsal gereksinimlere hızlı ayak 

uydurabilen bireylerin yetiştirimini sağlayacak 

öğrenme süreçlerinin tasarlanması olduğu gö-

rülmektedir. 

Türkiye’de de iş gücü pazarının öncelikli ge-

reksinimleri OECD ve diğer kurum kuruluşların 

raporlarında ortaklık gösteren bir şekilde yetiş-

kinlerin temel becerilerinin geliştirilmesi, bilişim 

teknolojilerini kullanma becerisinin arttırılması 

bunların yanında sosyal beceriler olarak adlan-
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dırılan işbirliği içinde ortak çalışma becerilerinin 

kazandırılmasıdır. Hedeflenen etkinliklere yönelik 

hazırlanan kurs programlarına katılım gönüllülük 

esasıyla olup kursiyerler birden fazla kursa katıla-

bilmektedir. Bu bağlamda 2019 yılında MEB Hayat 

Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün verdiği eği-

timler arasında kişisel gelişim ve eğitim, okuma 

yazma, spor, el sanatları, giyim üretim teknolojisi, 

yabancı diller ve bilişim teknolojileri gibi kurslar 

en çok katılım sağlanan kurs programları arasın-

dadır.

Kurs programlarının başarısının eğitimci ni-

teliği ile doğru orantılı bir ilişkisi vardır. Yetişkin 

eğitimcilerin niteliklerini arttırmak ve birbirinden 

öğrenmelerini sağlamak için yetişkin eğitimcileri 

buluşturan EPALE projesi gibi hayat boyu öğren-

me alanında çalışanların deneyimlerini paylaştık-

ları platformlarda Türkiye’de yer almaktadır. Bu 

tür sosyal ağlar aracılığıyla dünya çapında hayat 

boyu öğrenme alanında çalışan kişilerin bir araya 

gelerek benzer olaylar karşısında tecrübelerini 

birbirine aktarmakta ve bir çeşit “akran öğrenme-

si” gerçekleştirmektedir. 

Kursiyerlerin temel becerilerinin geliştirilme-

sine yönelik okuma yazma kursları ve bilişim tek-

nolojileri alanında gerçekleştirilen kurslar dünya 

genelindeki kurslarla paralel bir şekilde yürütü-

len kurslardandır. Bu becerilerin ölçülmesi anketi 

olarak adlandırılabilecek PIAAC değerlendirmesi 

33 Avrupa ülkesi ile 2012 yılında bir kez katılım 

sağlayan Türkiye, sonraki değerlendirmeye katıl-

mamakla birlikte konuya ilişkin çalışmalar yap-

maya devam etmektedir. 

Ülkemiz, Avrupa ile ortaklık gösteren hayat 

boyu öğrenme etkinliklerinin yanında kurs prog-

ramları çeşitliliği anlamında OECD ya da Avrupa 

Birliği (AB) ülkeleri arasında nicelik olarak ön sı-

ralarda yer almaktadır. 2019 yılında üç bin beş yüz-

den fazla kurs programı ile 430 binden fazla kurs 

açılmıştır. 

Türkiye’de MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü bünyesindeki kurs programlarının üc-

retsiz olması AB ülkeleri ile hayat boyu öğrenme 

alanındaki farklılıklardan biridir. AB ülkelerinin 

bazılarında sadece temel becerilere yönelik kurs-

larda ücretsiz eğitimler verilmektedir. 2019 yılında 

bu kapsamda 8 milyondan fazla kişi hayat boyu 

öğrenme etkinliklerinden ücretsiz yararlanmıştır. 

Bahsi geçenlerin yanında Türkiye’de ve dün-

yanın genelinde nüfusun demografik yapısının 

değişmesi, doğum oranlarının düşmesi, yaşlı 

nüfusunun sayısının yükselmesi, aktif yaşlanma 

gibi eğitimlerin arttırılması gereksinimini doğur-

maktadır. Nüfusun yaşlanması demek istihdamda 

ileri yaş yetişkinlerin daha uzun süre var olması 

gerektiği anlamına da gelmektedir. Üstelik yapay 

zekâ uygulamalarının iş gücü pazarındaki ağırlığı-

nın daha çok hissedilmeye başlandığı bir dönemde 

genç ya da yaşlı her bireyin istihdamın yeni koşul-

larına uyumu etkin şekilde tasarlanmış etkinlik-

lerle sağlanacaktır. 

TÜİK verileri incelendiğinde dünya nüfusunda-

ki durumla örtüşen şekilde Türkiye’de de yaşlı nü-

fus artmaktadır. Hem yaşlı nüfusun eğitime katılı-

mını artıracak hem de onlara yaşamlarında destek 

olacak programların hazırlanması gerekmektedir. 

Türkiye nüfus profilinde genç emekli (45-55 yaş 

aralığı) nüfusun çokluğu dikkate alınarak genç 

emeklilere yönelik programların hazırlanması, ay-

rıca bu kesimin yeterlik ve yetkinlik alanlarından iş 

gücü olarak da yararlanılması ekonomik büyüme 

hedeflerinin gerekliliklerindendir. Bu gereklilik 

yaşlıların öğrenmesi ve aktif yaşlanma eğitimleri 

ile AB’nin üzerinde uzun süredir çalıştığı bir alan-

da Türkiye’de de etkinliklerin ivme kazanmasını 

sağlayacaktır. 

Türkiye’de hayat boyu öğrenme etkinliklerinin 

nicel ve nitel yapısı AB ülkeleri ile benzerlik ve 

farklılık gösterdiği noktalar ifade edilmeye çalış-

mış olmakla birlikte Dünyada ve Türkiye’de hayat 

boyu öğrenme faaliyetlerine erişimin arttırılması 

ve öğrenmelerin kalite standartları süreçlerine 

ilişkin çalışmaların hız kazanması gerekmektedir. 

Kalite süreçleri sağlandığı takdirde yetişkinlerin 

hayat boyu öğrenme etkinliklerinden en üst fayda-

yı sağlamaları mümkün olacaktır. 
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Sonuç 

2019 yılında hayat boyu öğrenme etkinlikle-

ri bağlamında dünyada ve Türkiye’deki öncelikli 

alanları arasında yetişkinlerin hayat boyu öğren-

me etkinliklerine katılımının artırılması, düşük 

becerili yetişkinlerin temel becerilerinin geliş-

tirilmesi ve hayat boyu öğrenmeye dair bileşen-

lerin kalitesini artırmak olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda kalite süreçlerinin kilit noktada oldu-

ğunu söylemek yanlış olmaz çünkü bileşenlerin 

kalitesinin artırılması hayat boyu öğrenmeye ka-

tılımın artmasını sağlayacağı gibi ülkelerin hayat 

boyu öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesini bü-

yük ölçüde kolaylaştıracaktır.    

  Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de ve dünyada 

nüfusun değişen demografik özellikleri bunun 

hayat boyu öğrenmeye yansımaları, teknolojik 

gelişmeler, yapay zekânın öğrenmeye etkileri ile 

göç sorunu hayat boyu öğrenmenin odağında yer 

alan durumlardan olacaktır. Ayrıca artan yaşlı 

nüfusun demografik yapıya etkisi, aktif yaşlan-

ma, yaşlı dostu şehirleşme ve ileri yaş yetişkin-

lerle iletişim vb gibi bazı eğitimleri daha önemli 

hale getireceği de ön görülmektedir. 2020 yılının 

ilk aylarında tüm dünyayı etkisi altına alan CO-

VİD 19 pandemisi sonrası “yeni normaller” ve bu 

kapsamda şekillenen yeni dünya düzenin günlük 

hayata ve istihdama yansımaları da hayat boyu 

öğrenmenin yeni rotasının belirleyicileri olacak-

tır. Bunların yanında istihdam dinamiklerinin tek-

nolojik değişmelerin ışığında hızla güncellendiği 

bir ortamda hayat boyu rehberlik sistemine duyu-

lan gereksinim artmaktadır. Yetişkinlerin iş gücü 

pazarındaki yeniliklere hızlı bir şekilde ayak uy-

durabilmesi, yeni işlere geçiş yapabilmesi, kay-

bolan mesleklerden birine ait becerilere sahip-

se bu beceriyi yeni işler için geliştirebilmesinde 

hayat boyu rehberlik sistemine önemli görevler 

düşmektedir. Bu bağlamda bahsi geçen gelişme-

lerin olası sonuçlarının verilerden yararlanarak 

öngörülmesi ve verilerden yola çıkarak politika-

ların üretilmesi birtakım sorunların daha hızlı ve 

ortaya çıkmadan çözülmesine hizmet edecektir.
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Giriş

Eğitim, üzerinde çok sayıda çalışmanın yapıl-

dığı, farklı zamanlarda farklı biçimlerde tanım-

lanan bir kavramdır. Türkiye’de yaygın olarak 

kullanılan eğitim tanımı Ertürk (1986) tarafından 

“Eğitim bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı 

yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme mey-

dana getirme sürecidir” şeklinde yapılmıştır. 

Eğitim aracılığıyla, bireyde özgür ve özgün bir 

bilinç oluşturmak zamanımızın en önemli he-

defleri arasında gösterilmekte ve hedefin öznesi 

olan çocuğa ve çocukluğa yapılan vurgu her daim 

farklılaşmaktadır. Örneğin uzun yıllar kusurlu 

yetişkinler olarak tanımlanan çocuk, XVIII. yüz-

yıldan itibaren yetişkinlerin küçük bir modeli ol-

maktan kurtulup kendi başına bir değere, bağım-

sız bir aktöre dönüşmüştür (Üstel, 2009). John 

Locke ve sonrasında da Rousseau’yla geleceğin 

mirasçıları olarak anılan çocuğun önemi artmış-

tır. Özellikle Rousseau “Emile” adlı eserinde eği-

timin önemini vurgulayıp bugünün vatandaşının 

profilini kurgulamıştır: “Zayıf doğuyoruz, güce 

ihtiyacımız var; her şeyden yoksun olarak doğu-

yoruz, yardıma ihtiyacımız var; aptal doğuyoruz, 

yargı yetisine ihtiyacımız var. Doğuştan sahip ol-

duğumuz ve büyüyünce ihtiyaç duyduğumuz her 

şey eğitimle verilir bize” (Rousseau, 2009, Akt: 

Yinilmez-Akagündüz, 2016).

Eğitim aracılığıyla kazandırılan beceriler ve 

bilgiler bireylerin çağa ayak uydurmasını sağlar-

ken aynı zamanda toplumsal gelenek, görenek, 

ahlaki değerleri de içinde barındırmalıdır. İyi ve 

ahlaklı bireyler yetiştirilmesinde hem okul hem 

aile hem de toplum olarak kişi ve kurumlara çe-

şitli görev ve sorumluluklar düşmektedir.  Özel-

likle okul ortamları toplumsal düzenin yeniden 

üretilmesinde en önemli rolü üstlenmektedir.  

Ahlak eğitimi dönem dönem farklılıklar gös-

termekle birlikte eğitim sisteminin içinde hep var 

olmuştur. Kimi zaman yurttaşlık eğitimi ağır ba-

sarken kimi zaman dini eğitime daha fazla önem 

verilmiştir.  Türkiye’de ahlak eğitimi adı altında 

yapılan çalışmaların çoğunluğu, “Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi” ders kitaplarından hareketle yapıl-

maktadır (Yinilmez-Akagündüz,2016).  

Bülbül (1987),  toplumların, örgütlerin, işlet-

melerin ve bireylerin, çevrelerindeki hızlı değiş-

melere uyum sağlayabilmeleri ve değişimlerden 

olumsuz etkilenmemeleri için, işlevsel ve dina-

mik yaygın eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın art-

makta olduğunu belirtmiş, yetişkinleri, genelde 

toplum hayatını, özelde de kendi bireysel hayat-

larını etkileyen değişkenler hakkında yeterli bilgi 

sahibi yapmadan; onları ihtiyaç duydukları yeni 
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becerilerle donatmadan; var olan çeşitli seçe-

nekler arasından uygun seçimler yapabilecek 

hale getirmeden; onların, sürekli değişen kişisel 

rollerini sağlıklı biçimde yerine getirmelerinin 

beklenmemesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Güven (2014), Türkiye’de yürütülmekte olan 

yetişkin eğitimi çalışmalarının köklerinin Sel-

çuklu ve Osmanlı devletine kadar uzandığını be-

lirterek, Medreseler, Enderun, ahilik ocakları, 

loncalar, ordu, camiler, mescitler, terbiye ocak-

ları, tekke ve zaviyeler, cem evleri, kütüphaneler, 

sahaflar, bilgin ve sanatçı evleri gibi merkezleri 

dönemin yetişkin eğitimi merkezlerine örnek 

olarak sunmuştur. Türkiye Cumhuriyeti kurul-

madan önceki dönemde ilk resmi yetişkin eğitimi 

çalışmalarına 1862’de üniversitelerde başlanmış, 

yetişkin eğitimi uygulamalarının bir devlet poli-

tikası olarak ele alınması Türkiye Cumhuriyeti 

devletinin kurulmasıyla başlamıştır. 

Hayat boyu öğrenme kavramı “Bireysel, top-

lumsal ve istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin 

bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıy-

la örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı 

her türlü öğrenme etkinliklerini ifade etmekte-

dir.” (HBÖ Kurumları Yönetmeliği, 2020). İnsanlı-

ğın ahlak kavramına bakışı gelişmişlik ve moder-

nleşme düzeyine göre ülkeler arasında farklılık 

göstermektedir. Bu yönüyle sürekli bir dönüşüm 

içinde olan ahlak anlayışı hayat boyu öğrenmeyle 

de doğrudan ilişkilidir.  Hayat Boyu Öğrenme Ku-

rumlarında açılan yaklaşık 3700 kurs programı-

nın hepsinde temel amaç bireylerin yaşam boyu 

öğrenme ihtiyaçlarına karşılayarak mesleki ve 

toplumsal açıdan ahlak gelişimlerine de katkıda 

bulunmaktır. Bu bağlamda hem kurs programla-

rımız, hem kurumlarımız hem de kurumlardaki 

tüm personelimiz bu misyonu ortaya koymak-

tadır. Yerelde ve ulusalda tüm değer yargılarına 

saygı duyularak toplumsal yaşamda geçerli ilke 

ve kurallar irdelenmektedir.

Araştırma “Hayat Boyu Öğrenme Genel Mü-

dürlüğü olarak hayat boyu öğrenme bağlamında 

toplumsal huzuru, barışı, sevgiyi, saygıyı besle-

yen ve geliştiren bir ahlak anlayışı oluşturmak 

için nasıl çalışmalar yapılmalıdır?” sorusu üzeri-

ne temellendirilmiştir.

Araştırmanın alt amacı 

● Eğitim yöneticilerinin ahlak anlayışı nasıl ge-

liştirilebilir?

Yöntem

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden du-

rum çalışması modeli ile desenlenmiştir. Çünkü 

bir durum var olduğu şekliyle ortaya konulmak 

istenmiştir. Ayrıca durum çalışmasının özellik-

lerinden biri olan belirgin bireysel aktörler ve ya 

aktör grupları ve onların algıları üzerine odak-

lanılması ve durum içerisindeki belirgin olaylar 

üzerine odaklanılması gibi özellikler bu desenin 

araştırma için uygun olduğunu ortaya koymakta-

dır (Hitchock ve Hughes,1995).

Yıldırım ve Şimşek (2013)’e göre; durum çalış-

ması yaparken izlenebilecek belli başlı aşamalar 

sekiz başlık altında sıralanabilir.

1. Araştırma sorularının geliştirilmesi

2. Araştırmanın alt problemlerinin geliştirilmesi

3. Analiz biriminin saptanması

4. Çalışılacak durumun belirlenmesi

5. Araştırmaya katılacak bireylerin seçimi

6. Verinin toplanması ve toplanan verinin alt 

problemlerle ilişkilendirilmesi

7. Verinin analiz edilmesi 

8. Durum çalışmasının raporlaştırılması: Durum 

çalışması, diğer nitel araştırma yöntemleri 

gibi şişkin ve kabarık bir veri setiyle sonuçla-

nır. Araştırma raporunda, araştırmanın başın-

da verilen problem ve alt problemler, verinin 

analizi ve sunumunda başlıklar olarak kul-

lanılması, raporun içinde her bölümün veya 

alt bölümün başlangıcında özetlerden yarar-

lanılması ve sonuçların sunumunda, tablo ve 

grafiklere yer verilmesi okuyucuya kolaylık 

sağlayacaktır (Şimşek, Yıldırım, 2008).
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Çalışma Grubu

Bu araştırmada amaçsal örnekleme yön-

temlerinden ölçüt örnekleme ve kolay ulaşıla-

bilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Amaçlı 

örneklemenin temeli, araştırmanın amaçları 

doğrultusunda bir evrenin temsilci bir örneği 

yerine, amaçlı olarak bir ya da birkaç alt kesi-

mini örnek olarak almaktır (Yıldırım ve Şimşek, 

2013). Araştırmacı kimlerin seçileceği konu-

sunda kendi yargısını kullanır ve araştırmanın 

amacına en uygun olanları örnekleme alır (Bal-

cı, 2010). Ölçüt örnekleme, önceden belirlenmiş 

ölçütleri karşılayan örneklemle derinlemesine 

çalışmayı temel almaktadır. Kolay ulaşılabilir 

durum örneklemesi ise, araştırmacıya hız ve 

kolaylık sağlar. Araştırmacı, yakın olan ve eri-

şilmesi kolay olan bir durumu seçer (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013).

Araştırmanın evrenini Hayat Boyu Öğrenme 

Genel Müdürlüğünde çalışan personel oluştur-

maktadır. Her daire başkanlığından araştırmaya 

katkı sağlayacağı düşünülen iki kişinin katılımı 

istenmiştir. Ancak tüm dairelerden katılım ol-

mamıştır. Katılımcı sayısı altı olmuştur.

Araştırmada veri toplama aracı olarak araş-

tırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandı-

rılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir.

Tablo 1. Katılımcı öğretmenlerin demografik özellikleri 

Personel Görevi Cinsiyeti Branşı Öğretmenlik Deneyimi Birimi 

K1 Öğretmen Kadın El Sanatları 20-25 Eğitim Politikaları

K2 Öğretmen Erkek İngilizce 20-25 Eğitim Politikaları

K3 Eğitim Uzmanı Kadın Sınıf Öğretmeni 20-25 İzleme ve Değerlendirme

K4 Öğretmen Kadın Okul Öncesi 0-10 Sosyal ve kültürel Faaliyetler

K5 Öğretmen Kadın Sınıf Öğretmeni 15-20 İzleme ve Değerlendirme

K6 Öğretmen Erkek Türk Dili ve Edebiyatı 20-25 Göç ve Acil durumlar Daire Başkanlığı
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Verilerin Toplanması

Verilerin toplanmasında yarı yapılandırıl-

mış görüşme formu kullanılmıştır. Sonuçlara 

ulaşmak için kullanılan yarı yapılandırılmış 

görüşme formu, alan yazın taraması ve araş-

tırmacıların istişareleri sonucunda hazırlanan 

sorulardan oluşturulmuştur. Beş sorudan olu-

şan yarı yapılandırılmış görüşme formu ka-

tılımcılara bir gün önceden verilmiş, konuya 

özel bir hazırlık yapmaları gerekmediği, ancak 

kendilerini daha rahat hissetmeleri açısından 

soruları görmelerinin faydalı olacağı söylen-

miştir. Katılımcılar ile odak grup görüşmesi 

yapılmıştır. Görüşmeler sırasında ses kayıt ci-

hazı kullanılarak olası veri kaybının önüne ge-

çilmeye çalışılmıştır. Katılımcılara, görüşme 

sırasında ses kayıt cihazı kullanılmak istendiği 

söylenmiş, görüşme sonrası ses kayıtlarının 

kendilerince dinlenebileceği, istenmesi halinde 

kayıtların kısmen veya tamamen silinebileceği 

ifade edilmiştir. Böylece ses kaydı alınmasının 

katılımcılar üzerinde olumsuz bir durum oluş-

turmaması sağlanmaya çalışılmıştır. Elde edi-

len bulguların gerçeği yansıtabilmesi geçerlik, 

bu bulguların tutarlığı ve tekrar edilebilirliği 

ise güvenirlik olarak tanımlanmaktadır (Yıldı-

rım ve Şimşek, 2008). Bu araştırmanın geçer-

lik ve güvenirliğini sağlamak amacıyla; içerik 

analizinde yazıya geçirilmiş ve yapılan analizler 

alanda uzman bir akademisyene incelettirile-

rek onayı alınmıştır.

Görüşme verileri içerik analizi yapılarak 

çözümlenmiştir. Görüşmeler sonrası verilen 

cevaplar doğrultusunda cevapların benzerli-

ğine göre gruplamalar yapılmıştır. Bu süreçte 

katılımcılara (K1, K2, …) şeklinde kodlar veril-

miştir. Verilerin analizi sonunda ahlak eğitimi 

konusundaki görüş ve öneriler sunulmuştur.

Bulgular

Elde edilen veriler dört ana başlık altında ve 

her başlığa yönelik kategoriler biçiminde sunul-

muştur. Birinci başlık altında “Ahlak” tanımına 

ilişkin görüşler, ikinci başlık altında toplumsal 

huzuru, barışı, sevgiyi besleyen ve geliştiren bir 

ahlak anlayışının göstergelerine ilişkin görüş-

ler, üçüncü başlık altında ahlak eğitimine ilişkin 

görüşler, dördüncü başlıkta ise genel müdürlük 

olarak bu kapsamda ne gibi çalışmalar yapılaca-

ğına ilişkin görüşler ve öneriler kategoriler biçi-

minde sunulmuştur. 

Ahlak Tanımına İlişkin Kategoriler

Araştırmanın bu bölümünde katılımcıların 

ahlak tanımlamaları ile ilgili kategoriler sunul-

muştur. Tablo 2’de ahlak kavramı tanımlanırken 

öncelikle ailenin değerlerine vurgu yapılmıştır. 

Katılımcılar, ahlak eğitiminin ilk önce ailede alın-

ması gerektiğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra iyi 

niyet, vicdan, etik değerler, özenilen davranışlar, 

din kültürü ve eğitim sistemi de ahlak tanımında 

kendisine yer bulan kavramlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Katılımcıların ahlak tanımını yapar-

ken kullandıkları cümlelerden bazı örnekler aşa-

ğıda sunulmuştur.

Ahlak kavramı tanımlanırken 
öncelikle ailenin değerlerine vurgu 
yapılmıştır. Katılımcılar, ahlak 
eğitiminin ilk önce ailede alınması 
gerektiğini ifade etmiştir. Bunun yanı 
sıra iyi niyet, vicdan, etik değerler, 
özenilen davranışlar, din kültürü ve 
eğitim sistemi de ahlak tanımında 
kendisine yer bulan kavramlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Katılımcıların ahlak tanımını 
yaparken kullandıkları cümlelerden 
bazı örnekler aşağıda sunulmuştur.
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Tablo 2. Katılımcıların Ahlak Tanımlarına İlişkin Kategoriler

No Kategori Görüşler

1 Ailenin Değerleri

K1: “Doğuştan veya aileyle gelen bütün iyi ve kötü davranışlardır. Hepimiz birey olarak 7 yaşına 
kadar pek çok davranış alıyoruz Yani bunu geliştiriyoruz ama değiştiremiyoruz onun için de 
gerçekten çekirdek ailedeki ya da ailedeki davranışlar ahlak ya da verilen eğitim verilen de-
ğerler çok önemli.”

K3:“Kişiye göre neyin iyi neyin kötü olduğu ile etkili olduğunu düşünüyorum. Bunun temelinin 
de aile olduğunu düşünüyorum. Ailenin ahlaki değerleri kişinin ahlaki değerleri ile doğru or-
antılı diye düşünüyorum.”

K6:“Ailede verilen eğitimlerle doğruyu yanlışı içselleştirebildiyse onun ahlakı o olmuş gibi geli-
yor bana.” 

2 İyi Niyet
K3: “ Bugün ahlaklı bir insan diye saydığım zaman benim için en önemli ölçüt iyi niyetli olmak 
gibi geliyor. Bir başkasına zarar vermemek, iyi niyetli olmak kuralı gibi düşünüyorum. Kimse 
için kötü düşünmemek.”

3 Vicdan 
K1: “Benim ahlaktaki temel şeyim vicdan. Toplumun yapısına veya içinde bulunduğumuz sis-
teme göre değişmemesi gerekiyor. Vicdan, dürüstlük ve adalet öz benliğimizi de etkiler.”

4 Etik Değerler
K2: “Bugün etik değerler olarak tanımladığımız her şey ahlakta birleşiyor.” 

K4: “Dar grubun etiği evrensel ahlak ilkeleriyle çelişebiliyor”

5 Eğitim Sistemi K1: “Eğitim sistemindeki değişiklikler de bizim ahlakımızı etkiliyor.”

6 Özenilen Güzel Davranışlar
K2: “Dürüstlük yardımseverlik, sadece insana değil hayvana, bitkiye bütün canlılara saygı 
gösterme.”

7 Din Kültürü

K2: “Ahlak deyince aklımda din kültürü ile birlikte canlandı. Güzel davranışlara sahip olunca, 
doğru yaşayınca din kültürü ile ilişki kuruluyor.”

K5: “…dini temellere oturtulmuş bir ahlaki yapı oluşturmak tabii ki o da her dinin kendine 
kutsal kitaplarında ifade etmiştir.”
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Tablo 3. Toplumsal Huzuru, Barışı, Sevgiyi, Saygıyı Besleyen ve Geliştiren Bir Ahlak Anlayışının Göstergeleri

No Kategori

1
Sevgi, Saygı, 
Hoşgörü

K2: “Toplumsal huzur, barış, sevgi, ahlak bunları beslemeli bunlarda ahlakın göstergesidir. Zaten 
ahlakımız orantısında birbirimize saygı duyarız. Ahlakımız orantısında birbirimize saygı gösteririz. O 
toplumsal dayanışmayı, huzuru sergileriz. Yetiştirme noktasında bir eksiğiniz varsa zaten biraz daha 
olgunlaştığımızda bu değerleri sergileyemediğimiz için ne toplumsal huzur oluyor ne de saygı oluyor.”

K6: “Sevgi, saygı da bence bir gösterge. İyiye giden yol gibi düşündüğün zaman güzel ahlak kötü ahlak 
diye düşünürsen güzel davranışlar sevmek, saymak, hoşgörü özellikle bayağı dine saygı, düşüncesine 
saygı, sevdiğine saygı. Bir de bencillikten uzak olmak gerekir diye düşünüyorum” 

K5:”Adaletle birlikte sevgi ve saygı çok önemlidir.”

K4: “Hoşgörü kavramı inanç ve değerlerle ilgilidir. Sahip olduğunuz inanç ve değerler ait olduğumuz 
toplum üzerinden hangi yoldan geldiyse karşındaki insana da kendi toplumu kendi değerleri aynı yolla 
gelmiştir.”

2 Sürdürülebilirlik
K3: “Sürdürülebilirliğini çok önemsiyorum bir insan barışçıl olabilir, huzurlu olabilir, saygılı olabilir 
onu besleyen tüm değerlere sahip olabilir, ama toplumsallık söz konusu olmadığı sürece sürdürülebilir 
hale gelmiyor.”

3 Adalet

K1:“Benim birinci maddem adalet. Her ortamda her şeyde adalet geliştiyse her şeyimiz gelişiyor.”

K5: “Adalet bence temel unsurdur.” Aile içinde bile adalet yok. Kızlarımızı çok severiz ama hep 
oğullarımızı koruruz.”

4 Aile

K6: “Baba kavramı bitmiş büyük küçük kavramı bitmiş ailede çocuk prenses olmuş Hatta neredeyse 
tapılacak bir varlık olmuş çocuklar istediği gibi ailelerini döndürüyor. Hiçbir şekilde bir sınır yok bir 
sınırı olmalı çocukların.”

K5: “Ahlaki değerlerin yeni nesillere aktarılmaması ve yeni nesillerin birdenbire boş bir şekilde 
kalması. Evde el bebek gül bebek büyüttüğümüz çocuklar hayata atıldığı zaman yüzde doksanı 
başarısız.”

5 Empati

K1:“Dürüstlük, empati, hoşgörü, özsaygı, en önemli şey insanın kendine özsaygısı. Benim için çok 
önemli eğer öz saygı varsa kendine yapılmak istenmeyen davranışı da kimse yapmaz.”

K4: “Empati kurduğumuz zaman seninki doğru benimki yanlış yerine hoşgörüye buradan gireceğiz.”

6
Davranışlarda  
Örnek Olmak

K5:”Genellikle kızlar annelerini erkekler de babalarını örnek alırlar.”

7 Tartışma Kültürü

K4:”İşin özü karşısındaki birisi kendi fikrine karşı çıktığı zaman bunu bireysel algılamamak lazım. 
Fikirlerine karşı çıkıyor. Bir terazinin kefesine kendi fikrinizi bir kefesine de karşındakinin fikrini koyup 
tartıyorsunuz. Tartı sonucuna da riayet etmeniz gerekiyor.

K3:”İyi niyet besleyen insanlar daha rahat tartışır. Çünkü karşısındakinin fikrinin kendisini 
besleyeceğine inanır.”

Toplumsal huzuru, barışı, sevgiyi, saygıyı bes-

leyen ve geliştiren bir ahlak anlayışının gösterge-

leri ile ilgili katılımcıların görüşleri sunulmuştur. 

Analiz sırasında sevgi, saygı, hoşgörü kavramları 

birlikte ele alınmıştır. Çünkü katılımcılar bunları 

bir arada kullanmaktadırlar. Bunların dışında sür-

dürülebilirlik, adalet, aile, empati, davranışlarda 

örnek olmak ve tartışma kültürü kategorileri orta-

ya çıkmıştır. Katılımcıların bu kategorilere ilişkin 

görüşlerinin örnekleri tablo 3’te yer almaktadır.



Yeliz ÇELEN-Bilge ÖZGÜR İNAM

35

Yıl: 17 / Sayı: 52 /Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2021

Tablo 4. Ahlak Eğitiminin Özellikleri

No Kategori Görüşler

1 Farkındalık
K2:”Hayatın her alanına çocuk için her alanda bu davranışların yayılması gerekiyor Bunun bazen 
çocuğun başına gelen bir olaydan yola çıkarak olabilir, bazen okuduğu bir hikâyeden yer verilebilir. 
Hayatın her alanına bu değerler iliştirilebilmeli. Çocuk bu farkındalığı edinebilmeli.” 

2 Aile Eğitimi

K3:”Ahlak eğitiminde ben 0-7 yaşın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ahlak eğitiminde hayat 
boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bilinçli bir dinleme başına gelen olaylar 
karşısındaki kıyaslarla daha iyi algılama geliştirdiği için belki yeni evlenen hiç Çocuğu olmamış 
birisine eğitim vermek yerine belki bir şeyler kaybedilmiş gibi gözükse bile çocukları büyümüş 
gibi gözükse bile yani evine her mutlu dönen insanın ahlaki anlamda bile bile eğitilerek topluma 
sonuç getireceğine inanıyorum ben kendi adıma 0-7 yaşın çok önemsiyorum ve anne eğitimini çok 
önemsiyorum”

3 Felsefe
K4: “Daha üst yaşlarda da kavramları tartışmaya açmak gerekir. Kavramı biraz daha felsefi 
düşündürmeye çalışmak gerekir.  Lisede ve üniversitede doğruyu yanlışı tartışabilirsiniz. Bu 
kavramı daha iyi oturtarak ne olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlarsınız.”

4 Rol model olmak

K5: “Davranışlarımızla söylediklerimizin çelişkiye düşmemesi gerekir.”

K4: “ Sigara içme demek yeterli değil. sen dumanını savurarak içme diyorsan bunun bir anlamı 
olmaz.”

5 Ödül ve ceza

K4: “İyi davranışları ödüllendirirken kötüleri cezalandırmak gerekiyor.”

K3: “Şu anki yine anaokulu sürecinde ailelerdeki ceza algısının yanlış olmasıyla da çok ciddi ahlaki 
değerlerimiz bozuluyor. Zannediliyor ki ceza verilmez. Ödül eşittir ceza. Ödülde nasıl bir algı varsa 
cezada da aynı algı var. Onu yapmadığımız sürece ödül vermenin de bir anlamı yok. Ahlak eğitimin 
içerisinde belki ödül ve ceza kavramlarının işlenmesi de çok önemli olur. 

6 Empati
K2: “ Çocuk kantinde mesela sırasını beklemesi gerektiğini, beklemediği taktirde ne hissettiğini 
ve karşındaki yaptığında ne hissedeceğini yani empati duygusunu hissetmeli.”

Katılımcıların ahlak eğitiminin özelliklerine 

ilişkin ifadelerinden örnekler Tablo 4’te sunul-

muştur. Burada öne çıkan kategoriler farkındalık, 

aile eğitimi, felsefe, rol model olmak, ödül ve ceza, 

empati olmuştur. Katılımcıların bu kategorilere 

ilişkin örnek görüşleri tabloda yer almaktadır. 
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak 

bu kapsamda yapabilecek çalışmalara yönelik 

katılımcıların önerileri Tablo 5’te yer almaktadır. 

Burada denetim kategorisi öne çıkmakla bera-

ber, rol model olmak, farkındalık sağlamak, iç 

denetim, liyakat, takdir etmek ve mevzuatın uy-

gulanması başlıkları yer almaktadır. Katılımcılar 

yöneticilere yönelik olarak yapılacak farkındalık 

eğitimlerini oldukça önemsemekte ve gerekli 

görmektedir. Bunun yanı sıra mevzuat ile ilgili 

yapılacak çalışmaların da birliktelik saylayacağı 

düşünülmektedir.

Tablo 5. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Olarak Bu Kapsamda Yapılabilecek Çalışmalar

No Kategori Görüşler

1 Denetim 

K1: “Kuralların yaptırımları olmalı. Denetimler artırılmalı.”

K4: “Kitabi olarak çok iyiyiz ama açık yerler bırakıyoruz. O açıklardan da istifade edip 
yanlışlar tolere edilebiliyor.”

2 Rol model olmak
K4: “Yetişkin eğitiminde sevgi bu demektir diyemezsin. Yetişkin eğitiminde en önemli şey rol 
model olmaktır. Bizler kendi eksiğimizi başkasından tamamlarız. Karşındaki insan öyle bir 
davranır ki sen de o olmak istersin.”

3 Farkındalık sağlamak

K2: “Bence en önemlisi farkındalık artırmak. Kendisinin rol model olduğunun farkında mı? 
Onun sorumluluğunda mı? Yetişkin de olsak zaman zaman odağımızı kaybedebiliyoruz. Bu 
konularda net bir davranış sergileyemeyebiliyoruz. Eğitim bu noktada bize yön gösterir.”

K4: “Farkındalığın artırılması için de yasa ve yönetmeliklerden başlamamız lazım. Sözel 
kültürden yazılı kültüre geçemedik. Her şeyi telefonla halletmeye çalışıyoruz.”

K3: “İnsan olarak her daim beşikten mezara kadar olan süreçte bir öğrenme gerçekleştirme 
ihtiyacı olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Yönetici olarak oturuyorsa öğrenmeye niyet etmeli. 
Bu kişiyi öğrenmeye niyet ettirmeli.”

4 İç denetim

K3: “İç denetimin sağlıklı işlemesi gerekiyor.”

K6: “Bir otokontrol gerekiyor. İç denetim artırılmalı bir siskategoritiğe dönüştürülmeli. Tek 
başına o koltuğa oturttuktan sonra bırakmayacağı. O kişi o okula ne kattı?”

5 Liyakat 
K1:“ İş tanımı olmalı. İş olmalı. Onun dışında isim olmamalı. İşe göre insan seçilmeli. İnsana 
göre iş bulmaya çalışmamalı. Liyakat olunca adalet otomatik gelecek.”

6
Takdir etmek K2: “Çocuğa yapıldığı şekliyle değil ama o kişiyi takdir etmek gerekir. Hem bizler hem 

yöneticiler iyi olanı takdir etmeli bir iki defa o kişiyi takdir ettiğinde o duyguya ulaşmak için 
çaba sarf etmeye başlarsın.”

7 Mevzuatın Uygulanması

K3: “Bence kuralların çok sağlıklı açıklanması gerekiyor. Atama yapılıyor o kişinin doğru 
uygulaması için sistemi tanıması gerekiyor. Tanımadan yargılıyoruz bu iyi idareci değil 
bilmiyor halk eğitimi ilköğretimden gelmiş. İlk defa yetişkin eğitimiyle karşılaşmış bir 
yönetici ortamında ders yapmaya çalışıyorsunuz.”

K1: “Kanun yönetmelik neyse o bıkmadan usanmadan anlatmak gerekiyor. Yazılı her şey var 
aslında herkes okusa anlayacak oluru olmazı bilecek. Her şeye evet dersek yanlış davranışı 
benimsiyoruz.”
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Sonuç ve Öneriler

Bu araştırma Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü’nde çalışan personelin görüş ve öne-

rilerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Araştır-

manın verilerinin analizi tamamlanmış bu kap-

samda eğitim yöneticilerinin ahlaki gelişimleri 

için ne gibi önerilerde bulunulduğu sunulduğu 

maddeler halinde belirtilmiştir:

● Yazılı kurallarda sorunun olmadığı, ancak 

davranışa dönüştürmekte zorlanıldığı,

● Eğitimde ezbercilik denilen, sorgulamadan 

öğretilen bilgileri koşulsuz kabul etmenin ya-

rattığı sıkıntılar olduğu,

● Çocuk ailede, okulda ve sosyal yaşamda da 

bazı deneyimleri kendisinin edinmesi gerektiği,

● Ahlakın tanımlarında ailenin değerlerinin öne 

çıktığı,

● İyi niyetli ve vicdan sahibi olmak ahlaklı bir in-

san için önemli ölçütler olduğu,

● Etik değerlerin ahlakla ortak noktalarının olduğu,

●	 Ahlakla dinin genellikle bir arada düşünüldüğü,

● Sevgi, saygı ve hoşgörünün ahlakı besleyen 

kavramlar olduğu,

● Bireylerin ahlaki özellikleri tek tek gösterme-

sinin önemli olduğu ancak bunun sürdürüle-

bilir olması için toplumsal özelliklere dönüş-

türülmesi gerektiği,

● Aile kavramının ahlak eğitimi için çok önemli 

olduğu,

● Empati kurmanın ahlak eğitiminde önemli ol-

duğu,

● Tartılma kültürünün ahlak eğitimini beslediği 

ve dolayısıyla da insanlar arasındaki iletişimi 

güçlendirdiği

●	 Sonuçlarına ulaşılmıştı ve aşağıdaki öneriler-

de bulunulmuştur.

● Konulan kuralların yaptırımları olması gerek-

mektedir.

● Yetişkin eğitiminde rol model olmak çok 

önemlidir. Dolayısıyla üsler her zaman altta-

kilere örnek davranışlar sergilemelidir.

● Farkındalık sağlamak gerekmektedir. Yöneti-

cilere farkındalık eğitimleri düzenlenmelidir.

● Otokontrolü sağlamaları için gerekli düzenle-

meler yapılmalı, eğitimler verilmelidir.

● Tüm görevlendirmelerde liyakat olmalıdır. İşin 

gerektirdiği niteliklere sahip olan bireyler gö-

revlendirilmelidir.

● Yapılan iyi işin takdir edilmesi önemlidir. İçsel 

motivasyonu artıracağı düşünülmektedir.

● Mevzuatın tam olarak açıklanması ve herkese 

aynı koşullarda uygulanması önemlidir. Boş-

lukta, açık noktalar bulunmamalıdır.
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Giriş

Değer: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan 
soyut ölçü. Bir şeyin değdiği karşılık. Üstün nite-
lik, meziyet, kıymet. Üstün, yararlı nitelikleri olan 
kimse. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, 
ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan mad-
di ve manevî ögelerin bütünü.1

“Tarih toplumların hafızasıdır” (Arslanoğlu, 
2005, s.66). Geçmişlerini bilmeyen ve bunun üze-
rinde kafa yormayan milletler geleceklerini şe-
killendiremezler. Tarih sahnesinde yer alan top-
lumlar varlıklarını bozulmadan sürdürüyorlarsa, 
bunu büyük oranda geçmişten miras aldıkları 
yaşama kültürünü, edebiyatını, müziğini, şiirini, 
sanatını korumalarına ve yeni nesillere aktarma-
larına borçludurlar.

Değerlerimiz sadece edebi eserler ile de-
ğil; kimi zaman el sanatlarımızda, kilimlere do-
kuduğumuz desenlerde, şehirlerde yaptığımız 
imaretlerde, hanlarda hamamlarda ve en çok 
da dokunduğumuz gönüllerde yaşatılmaktadır. 
Kültürümüz, edebiyatımız, sanatımız, şiirimiz... 
özetle tüm değerlerimiz ile yaşama biçimimizi 
korur ve bunları genç nesillere aktarmaya devam 
edersek, toplum olarak asırlarca var oluruz. 

Bizi biz yapan insanî, millî, mânevî ve kültürel 
değerlerimiz aynı zamanda bizim dünyada örnek 
bir toplum olarak tanınmamızı sağlayan değerle-
rimizdir. Bu değerlerimizi hiç sönmeyen bir kor 
gibi canlı tutmak ve onunla yeni nesilleri tutuş-
turmak temel görevlerimiz arasında yer almalı-

dır. Bugün iletişim araçlarının yaygınlaşması ile 

kültürler arası etkileşim yoğunlaşmış, zamam 

zaman da tek kültürlü yapılar ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu durum, kendimize ait millî ve mâ-

nevî değerlerin unutulma ve yok olma tehlikesini 

beraberinde getirmiştir.

Çınar ağacının diğer ağaçlar arasında farklı 

bir yeri vardır. Geçmişten günümüze toplum ya-

pımızı çınar ağacına benzetecek olursak; kökle-

rimiz ne kadar derinlerde olursa gövdemiz de o 

oranda güçlü ve sağlam, dalları yarınlara uza-

yan, her mevsim yeşeren yaprakları ile geleceğe 

umutla bakan bir millet oluruz.

Bizi Biz Yapan Değerler 
Cahiz (2003), Türklerin faziletleri adlı ese-

rinde, Türklerin değerlerini şu şekilde sıralar: 

“Türk, vatanını sever, harp sanatında usta, şerefli 

faziletli, dindar yabancıya saygılıdır. Devlet kuru-

cudur, savaş dışında hile ve hud’a bilmez, sözüne 

sadık, vefalı, insaflı, anlayışlı, vakur, edepli, ce-

saretli…”

Toplum olarak geçmişten getirdiğimiz nice 

güzellikleri bugün yaşıyor ve bu değerlerimiz ile 

gurur duyuyoruz. Toplumumuzun kültürel de-

ğerleri kimi zaman Oğuz, Manas, Gılgamış gibi 

destanlarla; kimi zaman Orhun Abideleriyle; kimi 

zaman Yusuf Hashacib’in Kutadgu Bilig’i, Kaş-

garlı Mahmud’un Divan u Lügat-i’t-Türk’ü, Edib 

Ahmed Yüknekî’nin Atabet’ül-Hakâyık’ı gibi ede-

1) TDK, değer kelimesi
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bî eserlerle günümüzü aydınlatmaktadır. Ayrıca, 
Türk tasavvuf ve divan edebiyatının öncülerinden 
olan Hoca Ahmed Yesevi, “Divan-ı Hikmet” ile 
halkın anlayabileceği sade bir dille kimliğimi-
zi oluşturan ortak kültürel değerleri günümüze 
taşımıştır.2 Bizi biz yapan, övünerek geçmişten 
günümüze taşıdığımız bu ulvî değerler sadece 
söylem olarak konuşulan değerler olarak kalır, 
kişisel ve toplumsal hayatımızda yaşatılan değer-
lere dönüşmez ise geleceğe güvenle bakmamız 
söz konusu olamaz.

Bizi biz yapan değerlere biraz daha yakından 
bakmakta fayda vardır:

Yurtseverlik: Türkler, geçmişten günümüze 
yurt tuttukları topraklara emek verir ve bu eme-
ğin kalıcı olması uğrunda canla başla mücadele 
ederler. Bu uğurda gerekirse canlarını da verir; 
‘ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz’ şiarıyla vatanları-
na bağlanır; devlet kurar, düzen sağlarlar.

Misafirperverlik: Kültürümüzde misafirlik 
önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden evlerimizde 
düne kadar misafir odası bulunurdu. Bu odalar 
en yeni eşyalarla döşenir, misafir gelecek gibi her 
zaman temiz ve hazır tutulurdu. Böylece misafir-
ler, kendilerini özel ve güvende hissederlerdi.

Yardımseverlik: Türk toplumu, yardıma ihtiya-
cı olan tüm canlı varlıklara karşı olağanüstü has-
sas bir toplumdur. İnsani ilişkilerde bu hassasiyet 
kendisini daha belirgin olarak gösterir. Kimin yar-
dıma ihtiyacı var ise, hiçbir art niyet beslemeden 
elinde avucunda ne varsa, gerek maddî gerekse 
mânevî alanda olsun elini taşın altına koyar; sı-
kıntısı olanın sıkıntısını gidermeye çalışır. 

Saygı ve hürmet: Büyüklere saygı ve hürmet, 
küçüklere sevgi toplumumuzda yerleşmiş temel 
değerlerimizdendir. Geniş aile kültüründen gelen 
Türk toplumu, aile içi ilişkilerde büyük ve küçük 
arasındaki saygı ve hürmeti babadan oğula, de-
deden toruna yaşayarak tecrübe eder. Şu atasö-
zümüz bunu en yalın şekilde ifade etmektedir: 
‘Kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğlan baba-
dan öğrenir sohbet gezmeyi.’ 

Şeref: Eskilerin diline pelesenk olan şu iki ta-

bir bunu en güzel şekilde tanımlamaktadır: ‘İn-

san şerefiyle ve namusu ile yaşar.’ ‘Toplum içinde 

alnı açık dolaşmak.’ Esasen suça karşı toplumsal 

duyarlılık olarak da anlaşılması gereken bu de-

ğer, birbirine kenetlenmiş toplumlarda bir oto-

kontrol sistemi de oluşturmaktadır.

Türkler, yukarıda saydığımız değerlerin ya-

nında; sözüne sadık, vefalı, insaflı, anlayışlı, va-

kur, edepli olma gibi daha birçok değer ile varlık-

larını sürdürmüştür.

Hayat Boyu Öğrenme ve Değerler Eğitimi
Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her 

zaman, her yerde, herkese eğitim… Hayat Boyu 

Öğrenme, bireyin bilgi ve becerilerini geliştir-

mek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü 

öğrenme etkinliğini kapsar. Hayat boyu öğren-

me, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, ha-

yatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin 

yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine 

bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sür-

dürülebileceğini gösteren temel kavramlardan 

biridir.

Hayat boyu öğrenme kavramı çağın ihtiyaçları 

doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve 

kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabil-

mek amacıyla ortaya çıkmış, gelişmiş ve geliş-

mekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam 

koşulları açısından önemli bir gösterge haline 

gelmiştir.

Hayat boyu öğrenme, okullar 
ile sınırlı kalmayan; evde, 
işte, hayatın her alanında 
gerçekleşebilen; öğrenmenin 
yaş, sosyal, ekonomik statü ve 
eğitim seviyesine bakılmaksızın, 
herhangi bir engel olmadan 
sürdürülebileceğini gösteren 
temel kavramlardan biridir.

2) TDV, İslam Ansiklopedisi. Destan
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Hayat boyu öğrenmenin gelişmeye ve önem 

kazanmaya başlaması ile eğitim; zaman ve 

mekândan bağımsız hem okul eğitimini hem 

de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkin-

liklerin temel bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. 

Geçmişimizden bugüne miras olarak aktarılan 

temel değerlerimiz bizi geleceğe bağlayan te-

mel motivasyonumuzdur. Millî ve mânevî olarak 

toplumumuzu inşa eden bu değerler kimi zaman 

geleneklerimiz yolu ile kimi zaman kültürel kod-

larımız ile yeni nesillere aktarılarak yaşatılmıştır.

Değerler, birey ve toplumların neyi yapıp nele-

ri yapmamaları gerektiği konusunda yol gösterici 

kilometre taşlarıdır. Aynı zamanda değerler, bir 

toplumun gideceği yönü belirleyen pusulalardır. 

Unutmayalım, değerlerini kaybeden toplumlar 

sadece yönlerini değil aynı zamanda kimliklerini 

de kaybederler.  Millî Eğitim Bakanlığınca gerek 

örgün eğitim ve gerekse yaygın eğitim kurum-

larında bu konuda özel gayretler gösterilmekte, 

yeni nesillere kültürümüzün değer kodları tanı-

tılmaktadır. Bu değerler, eğitim programlarında, 

ders kitaplarında, sınıflarda ya da sınıf dışı sosyal 

etkinliklerde tanıtılmakta, yaşanarak öğrenilme-

si için gayretler gösterilmektedir. 

Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü 
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurum-
ları Yönetmeliği’nde bulunan bazı tanımlamalar:

 Hayat boyu öğrenme: Bireysel, toplumsal ve 
istihdam ile ilgili bir yaklaşımla bireyin bilgi, be-
ceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla örgün 
eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü 
öğrenme etkinliklerini,

Yaygın eğitim: Örgün eğitim yanında veya dı-
şında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü,

Kurs: Belli bir süresi ve programı olan, katı-
lımcılara öngörülen bilgi, beceri ve yetkinlikleri 
kazandıran, doğrudan veya diğer kurum ve ku-
ruluşlarla iş birliği hâlinde halka açık ve ücretsiz 
olarak düzenlenen her türlü faaliyetleri,

Modül: Bir öğretim programında; kendi içinde 
bir bütün, tek başına öğretilebilir veya öğrenilebi-
lir içeriğe sahip olan, diğer program birimleriyle 
bütünleşerek daha geniş meslekî işlevler grubu 
oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde belge-
lendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran prog-
ram birimini,

Olgunlaşma enstitüsü: Kültürel değerleri ve 
geleneksel sanatları araştıran, özelliklerini boz-
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madan geliştiren, arşivleyen, gelecek kuşaklara 

aktaran, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtı-

mını sağlayan, bünyesinde araştırma, tasarım, 

tanıtım ve pazarlama birimleri bulunabilen, sa-

natsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını 

birlikte sürdüren, kurs programları ve her türlü 

yatay ve dikey geçişlere elverişli denklik prog-

ramları uygulayarak belge almayı sağlayan eği-

tim kurumlarını ifade eder.

Yönetmelik’in öğretim programları ile ilgili 49. 

maddesinde, öğretim programlarının amaçları 

şu şekilde tanımlanmıştır: 

a) Kurumlarca; yaş, eğitim düzeyi ve cinsiyet 

farkı gözetmeksizin kursiyerlerin ilgi, istek, yetenek 

ve beklentileri doğrultusunda bilgi, beceri ve davra-

nışlarını geliştirmek. 

b) Hayat boyu öğrenme faaliyetleri doğrultu-

sunda kişisel gelişim taleplerinin karşılanmasının 

yanı sıra değişen ve gelişen ekonomiye iş gücü 

duyarlılığının artırılması için kamu, özel sektör ve 

sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde kur-

siyerleri, ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak 

üretken, bilinçli, yenilikleri ve gelişmeleri izleyen 

ve kendini buna göre sürekli geliştiren, iyi insan, iyi 

vatandaş olarak yetiştirmek, istihdam için gerek-

li ve ihtiyaç duydukları yeterlikleri kazanmalarına 

uygun eğitimleri sağlamak; araştıran, geliştiren, 

değerlendiren, tasarlayan, girişimci bireyler olarak 

yetiştirmek.

Değerler Eğitiminde Dayanaklarımız

Tarihin imbiğinden süzülerek günümüze ta-

şınan değerler bugün tüm yasal metinlere ve 

eğitim-öğretim programlarına ilham kaynağı ol-

muştur. 

Millî Eğitim Temel Kanunu’nun “Genel Amaç-

lar” kısmında bulunan ilkeler, değerler eğitimi 

çalışmalarında temel kaynak niteliğindedir.3

Millî Eğitim Bakanlığı, değerler eğitim çalış-

maları kapsamında stratejiler geliştirmiş, plan-

lamalar yapmış önüne hedefler koymuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı 2019 – 2023 Stratejik Pla-

nı Geleceğe Bakış bölümünde temel değerleri 

şu şekilde belirlenmiştir:

• Erdemlilik

• Liyakat 

• İnsan hakları ve demokrasinin evrensel değerleri 

• Çevreye ve canlıların yaşam hakkına duyarlılık 

• Analitik ve bilimsel bakış 

• Girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik 

• Kültürel ve sanatsal duyarlılık ile sportif beceri 

• Meslek etiği ve mesleki beceri 

• Saygınlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve adalet 

• Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik 

3) Millî Eğitim Temel Kanunu – Genel Amaçlar: Madde 2 – Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 
1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 
Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş 
yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel 
düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı so-
rumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle 
hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olma-
larını sağlamak; Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli 
birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş 
uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü de “Ha-

yata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, 

her yerde, herkese eğitim” vizyonu çerçevesin-

de temel değerleri şu şekilde belirlemiştir:

Hayat Boyu Öğrenme, Bilimsellik ve Bütünlük, 

Geçerlilik, Gönüllülük, Herkese Açıklık, Her Yer-

de Eğitim, İhtiyaca Uygunluk, İş Birliği ve Eş Gü-

düm, Planlılık, Süreklilik, Yenilik ve Gelişmeye 

Açıklık

Değerler eğitiminin uygulanmasına yönelik 

olarak mevzuat çalışmaları yapılmış, değerler 

eğitiminin öğrenci ve kursiyerlere aktarımı husu-

sunda usul ve esaslar belirlemiştir.4

Talim ve Terbiye Kurulunca 18 Temmuz 2017 

tarihinde yayımlanan “Müfredatta Yenileme ve 

Değişiklik Çalışmaları” kapsamında, ‘Müfredat-

larda Değerler ve Değerlerle İlişkili Tutum ve 

Davranışlar’ başlığı altında yer alan ‘Ek 2’ bel-

gesinde kök değerler ve bu değerlerle ilişkilen-

dirilen bazı tutum ve davranışlar bir liste halinde 

sunulmuştur. 

Kök değerler ve bu değerlerle ilişkilendirilen 

bazı tutum ve davranışlar:

Adalet: Adil olma, eşit davranma, paylaşma…

Dostluk: Diğerkâmlık, güven duyma, anlayışlı 

olma, dayanışma, sadık olma, vefalı olma, yar-

dımlaşma… 

Dürüstlük: Açık ve anlaşılır olma, doğru sözlü 

olma, güvenilir olma, sözünde durma…

Öz denetim: Davranışlarını kontrol etme, dav-

ranışlarının sorumluluğunu üstlenme, öz güven 

sahibi olma, gerektiğinde özür dileme…

Sabır: Azimli olma, tahammül etme, bekle-

meyi bilme… 

Saygı: Alçakgönüllü olma, başkalarına ken-

dine davranılmasını istediği şekilde davranma, 

diğer insanların kişiliklerine değer verme, mu-

hatabının konumunu, özelliklerini ve durumunu 

gözetme…

Sevgi: Aile birliğine önem verme, fedakârlık 

yapma, güven duyma, merhametli olma, vefalı 

olma… 

Sorumluluk: Kendine, çevresine, vatanına, ai-

lesine karşı sorumlu olma; sözünde durma, tu-

tarlı ve güvenilir olma, davranışlarının sonuçla-

rını üstlenme… 

Vatanseverlik: Çalışkan olma, dayanışma, ku-

rallara ve kanunlara uyma, sadık olma, tarihsel 

ve doğal mirasa duyarlı olma, toplumu önemse-

me… 

Yardımseverlik: Cömert olma, iş birliği yapma, 

merhametli olma, misafirperver olma, paylaşma…

Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen bu de-

ğerler, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan bü-

tün eğitim-öğretim programlarına, ders kitapla-

rına ve eğitim materyallerine yansıtılmıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce 

hazırlanan öğretim programlarında kullanılan 

değerler de bu çerçevede belirlenmiştir.

Hayat Boyu Öğrenme, Bilimsellik 
ve Bütünlük, Geçerlilik, Gönüllülük, 
Herkese Açıklık, Her Yerde Eğitim, 
İhtiyaca Uygunluk, İş Birliği ve Eş 
Güdüm, Planlılık, Süreklilik, Yenilik 
ve Gelişmeye Açıklık

4) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği - Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar - 
Amaç - Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmî ve özel (Değişik ibare: RG-1/9/2018- 30522) örgün ve hayat 
boyu öğrenme kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirm-
eye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki (Ek ibare : RG-12/9/2019- 30886) sosyal etkinlikler ile 
kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından eğitim kurumlarında yapılacak sosyal et-
kinliklerin usul ve esaslarını düzenlemektir.
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Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü Öğretim Programları

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bün-

yesinde 73 farklı alanda 894 genel ve 2733 mes-

lekî teknik olmak üzere toplamda 3627 kurs 

programı bulunmaktadır. Her program kendi ala-

nında özgün içeriklerle hazırlanarak halkımızın 

hizmetine sunulmuştur.

Kendinizi geliştireceğiniz bir meslek mi edin-

mek istiyorsunuz; ya da hobilerinizi geliştirmek 

sanatsal bir faaliyet ya da sportif bir faaliyet 

eğitimi mi almak istiyorsunuz? Bütün bunları 

Türkiye’nin her köşesinde bulunan halk eğitim 

merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri aracılığı 

ile gerçekleştirebilirsiniz. Hayat boyu öğrenme 

programlarını inceleyen bir vatandaşımız mutla-

ka kendisini ilgilendiren bir kurs programı bula-

caktır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bün-

yesinde hazırlanan kurs programları Talim ve 

Terbiye Kurulunca onaylanmış olan ‘Çerçeve 

Kurs Programı’ şablonuna uygun oluşturulmak-

tadır. Bu çerçeve kurs programında; hazırlanan 

programın adını, süresini, amaçlarını, eğiticilerin 

niteliğini belirleme gibi başlıkların yanında, prog-

ramın ‘Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar’ bölü-

münde, bir kurs programının nasıl, hangi yöntem 

ve tekniklerde verileceğine de yer verilmektedir. 

Bu yöntemlerden bir tanesi de değerler eğitimi 

bölümüdür. Değerler, her programın özelliğine 

göre özenle seçilmektedir.

Her programın özelliğine göre seçilmiş ana 

değerler, program süresince eğitici tarafından 

kursiyerlere içkin olarak verilmektedir.

Örneğin; bir meslek programında mesleğin 

incelikleri öğretilirken aynı zamanda “sabır” de-

ğeri, meslekî bir kazanım başarılana kadar sa-

bırla pratik yapması gerektiği vurgusuyla eğitici 

tarafından öğretilmektedir. Böylece kursiyer, an-

cak “sabır” değeri ile meslekî yeterliliğe ulaşabi-

leceğini tecrübe eder.

Spor alanında hazırlanan kurs programların-

da, takım ruhu, sabır ve sebat ön plana çıkarken 

yapılan faaliyeti severek yapmanın istenen hedef-

lere ulaşmada ne kadar önemli olduğu vurgulan-

maktadır.



Alaattin AKYAZI

45

Yıl: 17 / Sayı: 52 /Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2021

Kurslara devam etmek, disiplinli olmak, kur-

sa devam eden arkadaşlarının haklarını çiğne-

memek, eğiticilere karşı ölçülü olmak, kurallara 

uymak gibi değerler kurs boyunca yapılan değer 

aktarımında önemli bir yer tutmaktadır.

Kursiyerler arasında farklı yeterlilikleri olan 

bireylerin birbirlerine karşı müsamahalı ve hoş-

görülü olmaları gerektiği, yaşanılarak öğrenilir.

Eğiticinin, program kazanımları hususunda 

gayret gösterirken ne kadar özverili olduğunu 

bütün öğrenciler gördüğünde kendilerinin de aynı 

özveriyi göstermeleri gerektiğini anlar; çalışkan-

lık ve özveri ile başarılamayacak iş olmayacağını 

kavrarlar.

Hayat Boyu Öğretim 
Programlarında Yer Alan Değerler 
ile İlgili Örnekler  

Bu bölümde, hâlen uygulamada olan bazı kurs 

programlarımızda yer alan değerlerin, programın 

ruhuna ne kadar uygun seçilmiş değerler olduğu 

ile ilgili örnekler verilecektir.

 ‘Kuvvetli Akım Tesisatçısı Kurs Programı’nın 

amaçları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa ka-

tılan bireylere, ‘Sorumluluk- Kurallara Uyma’ de-

ğerleri öne çıkartılarak tehlike içeren bir alanda 

eğitim aldıkları bilincinin kazandırılması amaç-

lanmıştır. 

‘Islık Dili Eğitimi Kurs Programı’nın amaçları 

ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere verilme-

ye çalışılan ‘Kültürü Yaşatma’ değeri, diğer de-

ğerlerle birlikte programın amaçları ile uyumlu 

hale getirilmiştir.

‘Zihinsel Engelli Bireylerin Ailelerine Yöne-

lik Destek Eğitimi Kurs Programı’nın amaçları 

ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere verilme-

ye çalışılan ‘Sabır- Sorumluluk- Saygı – Hoşgö-

rü- Duyarlılık’ değerleri, programın özel olması 

nedeni ile öne çıkarılmış olup kazanımlar ve 

programın amaçları ile uyumlu hale getirilmiştir.

Meslekî bir program olan ‘Arı Sütü Üretimi ve 

Ana Arı Yetiştiriciliği Kurs Programı’nın amaç-

ları, içeriği ve kazanımları yoluyla kursa katılan 

bireylere yönelik olarak ‘çalışkan olma’ değeri ön 

plana çıkarılmış; böylece arının çalışkanlığı ile 

kursiyerin çalışkan olması gerektiği vurgulana-

rak bu değer, diğer değerler ile birlikte progra-

mın kazanımları ile uyumlu hale getirilmiştir.

‘Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi Kurs 

Programı’nın amaçları ve içeriği yoluyla ‘Tarafsız 

Olma’ değerine vurgu yapılmış; bu kursa katılan 

bireylerin yapacakları görevlerde taraf tutmadan 

görevlerini yapmaları gerektiği diğer değerler ile 

birlikte programın kazanımlarıyla uyumlu bir şe-

kilde işlenmiştir.

Manevî, kültürel ve evrensel değerleri benim-

seyen, koruyan ve geliştiren bireyler yetiştirilme-

sinde spor eğitiminin önemli bir yeri vardır. Bu 

değerler, spor alanında hazırlanan ‘Atıcılık (16-

25 Yaş) Kurs Programı’nda yer alan nitelikler ve 

kazanımlarla ilişkilendirilerek ‘Özgüven- Takım 

Ruhu – Sağlık- Çevre’ değerleri ile birlikte prog-

ramın amaçları ile uyumlu hale getirilmiştir.

‘Oturarak Voleybol (Paravolley) 1. Seviye 

kurs Programı’nın amaçları, içeriği ve kazanım-

ları yoluyla kursa katılan bireylere; ‘Alçakgö-

nüllülük- Çalışkanlık – Yardımlaşma- Nezaket’ 

değerleri, diğer değerlerle birlikte programın 

amaçları ile uyumlu bir şekilde verilmektedir. Bu 

alanda seçilen değerler ile, yapılan bu faaliyet 

sırasında çalışkan olmanın yanında alçak gönül-

lülüğe, yardımlaşmanın yanında bunu nezaketle 

yapmanın önemine vurgu yapılmaktadır.

Doğa ve Çevre Bilinci Kurs Programı’nın 

amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireyle-

re; ‘Sevgi - Saygı – Sorumluluk’ değerleri, diğer 

değerlerle birlikte programın amaçları ile uyum-

lu bir şekilde verilmeye özen gösterilmektedir. 

Çevre bilinci ancak doğaya saygı ile birlikte ka-

zandırılmalıdır. Doğayı sevmek her halükârda 

ona saygılı olmayı da gerektirir. 
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Esnaf ve Ticaret Ahlakı Kurs Programı’nın 

amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan birey-

lere; ‘Güvenilirlik-Doğruluk-Sorumluluk-Ada-

let-Vatanseverlik’ değerleri, diğer değerlerle 

birlikte programın amaçları ile uyumlu bir tarzda 

kazandırılır. Bu kurs programında seçilen değer-

ler ile esnaf ve sanatkârlarımıza, güvenilen insan 

olmanın, çok para kazanıyor olmaktan daha de-

ğerli olduğu hatırlatılmakta; bunun için de dü-

rüstlüğe vurgu yapılmaktadır.

Değerlerin sanat yoluyla aktarılması çok 

önemlidir. Bu çerçevede; ‘Ritmoterapi Müzik ve 

Ritim Terapi Eğitimi Kurs Programı’nın içeriği 

ve kazanımlarından hareketle ve sanat yoluyla 

kursa katılan bireylere, ‘Sabır-Nezaket-Hoşgö-

rü-Sorumluluk-Yardımlaşma-Kurallara uyma’ 

değerleri, diğer değerlerle birlikte programın 

amaçları ile uyumlu bir şekilde verilmeye ça-

lışılmaktadır. Müzik ve ilgili tüm programlarda 

kişisel gelişim ve ruh terbiyesi ön plandadır. Bu 

çerçevede sabır ve nezaket temelli kazanımlar bu 

programın temel değerleri olarak belirlenmiştir.

Bütün kurs programlarında olduğu gibi millî 

ve manevî değerlerimiz din eğitimi alanında ha-

zırlanan programlara da yansıtılmıştır. Örneğin 

‘Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi Kurs Prog-

ramı’nın amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan 

bireylere; ‘Sevgi–Saygı-İyilik–Merhamet-Güve-

nilirlik–Doğruluk–Sorumluluk-Adalet-Sabır’de-

ğerleri diğer değerlerle birlikte programın amaç-

larıyla uyumlu bir tarzda kazandırılmaktadır. 

‘Yaşayan Dünya Dinleri Kurs Programı’ ile 

‘vatanseverlik’ temel değeri, diğer değerlerle 

birlikte ve programın amaçları ile uyumlu olarak 

işlenmektedir. Dünyada yaşayan farklı dinlerin ve 

felsefi görüşlerin tanıtımı yapılırken, yaşadığımız 

coğrafyada ortak vatan sevgisi çerçevesinde bir-

likte yaşama bilinci, ‘vatanseverlik’ değeri teme-

linde yurttaşlarımıza kazandırılmaktadır.
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‘Namazı Öğreniyorum Kurs Programı’nın 

amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan birey-

lere; ‘Sevgi ve Saygı-İyilik ve Merhamet-Güve-

nilirlik ve Doğruluk-Sorumluluk-Adalet-Sabır’ 

değerleri, diğer değerlerle birlikte programın 

amaçları ile uyumlu bir şekilde verilmektedir. Bu 

kurs programını almak isteyen bireylere, bu de-

ğerler, namaz ibadetini nasıl yerine getireceğini 

öğrenmenin yanında dinimizdeki temel değerler 

ile harmanlanarak eğitici tarafından verilmekte-

dir. 

‘Gençlerle İletişim Kurs Programı’nın amaç-

ları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere; 

‘Sevgi ve Saygı-İyilik ve Merhamet-Güvenilirlik ve 

Doğruluk- Sorumluluk – Adalet-Sabır’ değerleri, 

diğer değerlerle birlikte ve programın amaçla-

rı ile uyumlu bir tarzda verilmektedir. Gençlerle 

iletişim kuramama, yetişkinlerin yaşadıkları en 

temel sorunlardan birisidir. Bu sorunların çözü-

mü ile ilgili öneriler kursun içeriğine yansıtılmış; 

bunu gerçekleştirirken de sabrı, merhameti, sev-

giyi ihmal etmeden gençlerimize yaklaşmamız 

gerektiği hatırlatılmıştır.

Eğitim programlarımız hangi alanda olursa 

olsun; programların amaçları ve kazanımları ile 

uyumlu değerler, kursiyerlere, kimi zaman ya-

şayarak, kimi zaman davranışlara yansıtılarak, 

kimi zaman kazanımlarda içkin olarak eğiticiler 

tarafından verilmekte; kurs süresince de belirle-

nen değerlere uygun davranışlar sergilenmekte 

ve kursiyerlerden de bu davranışları sergilemesi 

beklenmektedir.
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Giriş 

Günümüz bilgi ve teknoloji toplumunun hızlı 

değişimleri, insanların hem istihdamlarının de-

vamlılığını sağlama hem de mevcut potansiyel-

lerini ilerletmeleri için avantaj olabileceği gibi 

dezavantaj da olabilmektedir. Bireylerin çalışma 

hayatına girdiklerinde sahip oldukları bilgi ve be-

ceriler ilerleyen yıllarda yaşanan değişim ile bir-

likte çağın gereksinimlerini karşılamada yetersiz 

hale gelmekte ve bireyin kendisini geliştirmesi/

yenilemesi zorunlu hale gelmektedir.  Bu du-

rum eğitimin yaşamın belirli bir dönemi ile sı-

nırlı olmayıp yaşam boyu devam etmesi gereken 

bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile 

hayat boyu öğrenme kavramı bireyin hem istih-

damını hem de sosyal statüsünü destekleyici bir 

rol oynamaktadır. Buradan hareketle hayat boyu 

öğrenme kavramı toplumsal yaşamda var olan 

öğrenme etkinliklerinin toplamı ve beşikten me-

zara kadar devam eden davranış örüntüsü olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Miser, 2006).

İnsanların hayatında ortaya çıkan toplumsal 

değişiklikler onların mevcut potansiyellerinin 

çağın gerisinde kalmasına sebebiyet vermekte 

ve bireylerin kendilerini yenileme ihtiyacını do-

ğurmaktadır. Böylelikle insanların sürekli olarak 

değişim ve gelişimleri gerek Endüstri 4.0 çağının 

gerekliliklerine ayak uydurmaları gerek meslek 

gruplarında piyasa koşullarına uyum sağlama 

açısından yeni özellikleri öğrenme ve/veya geliş-

tirme açısından gereklilik arz etmektedir. Hayat 

boyu öğrenme kavramı tüm bu yenilikler ve ge-

lişimlerin desteklenmesi ve/veya sürdürebilmesi 

açısından bütün öğrenme faaliyetlerini kapsa-

maktadır (Gözübüyük-Tamer, 2013; Gündoğan, 

2003). 

Hayat boyu öğrenme evde, okulda, iş yerlerin-

de vb. birçok yerde, yani toplumun var olduğu her 

yerde gerçekleşmektedir. Hayat boyu öğrenme 

için demografik ve toplumsal yönlerden herhangi 

bir sınır söz konusu değildir. Hayat boyu öğren-

me, insanların mesleki ve toplumsal yönlerinden 

başarısını sağlayacak tüm bilgi ve becerilerin ka-

zanılmasını destekleyen ve devamlılığı olan bir 

etkinliktir (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin 

Güçlendirilmesi Projesi, 2006).

Bireylerin toplumdaki rol ve statülerini çağın 

gereksinimlerine göre şekillendiren gelişmeler 

hayat boyu öğrenme kavramını popülerleştirmiş-

tir. Hayat boyu öğrenmeye ait etkinlik ve kurslar 

günümüz teknolojik gelişmelerin de desteğiyle 

internet üzerinden çevrimiçi olarak bireyler tara-

fından erişilmektedir. Böylelikle bireyler teknolo-

jinin gelişimiyle zaman ve mekân fark etmeksizin 

öğrenme imkanına sahip olmaktadır (Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü, 2015). Hayat boyu 

öğrenme, bireyin sadece kendi işinde uzmanlaş-

ması veya işiyle ilgili farklı bir noktayı öğrenmesi 
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değil aynı zamanda farklı bir beceri kazanması-

dır. Örneğin yabancı dil öğrenen bireyin bir mü-

zik enstürmanı çalmayı öğrenmesi veya yazılım 

programlaması bu kapsamdadır.  

Avrupa’da hayat boyu öğrenme kavramı; bire-

yin deneyim, beceri ve kişisel gelişim açısından 

yaşamı boyunca gerçekleştirilen tüm faaliyetle-

ri olarak tanımlanmaktadır (Ulusal Ajans,2015). 

Hayat boyu öğrenme kavramının tarihçesine ba-

kıldığında ilk kez UNESCO tarafından 1960 yılında 

ifade edilmiştir ve ayrıca 1972 yılındaki UNESCO 

Konferansında bireyin eğitiminin hayat boyu de-

vam eden bir süreç olması üzerinde durulmuştur.  

Avrupa’da önem kazanarak ilerleyen bir kav-

ram olan hayat boyu öğrenme, ileri eğitim, sü-

rekli eğitim, yetişkin eğitimi, meslekte eğitim gibi 

bir çok kavramla alakalı olarak kullanılmaktadır 

(Beycioğlu ve Konan, 2008). 

tır. Hayat boyu öğrenme kavramı özellikle MEB 

bünyesinde etkin ve yetkin olarak iş ve işlevlerini 

yerine getirmektedir.  Bunun yanı sıra 2003 yılın-

da DPT’nin ilgili kuruluşu olarak Türkiye Ulusal 

Ajansı kurulmuştur. Türkiye Ulusal Ajansı hibe 

verdiği Erasmus+ Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, 

Gençlik ve Yetişkin Eğitimi projeleriyle hayat boyu 

öğrenmenin yurtdışı bölümünü oluşturarak des-

tek vermektedir. 

Hayat Boyu Öğrenmenin Amacı

Hayat boyu öğrenmedeki temel amaç, birey-

lerin yaşam standardını yükselterek onların ihti-

yaç duydukları bilgi ve deneyimlerini kapsayan, 

onların bilgilerini güncelleme ve yenilemeleri-

ne olanak sunarak geliştirmektir (Chapman vd. 

2005, s.100). Diğer yandan başka bir amacı da 

bireylerin hayata adapte olabilmelerinde sos-

yal ve ekonomik hayatlarında refah seviyelerinin 

yükseltilmesine olanak sağlamaktır (Milli Eğitim 

Bakanlığı, 2009). 

Hayat Boyu Öğrenmenin Önemi ve 
İşlevi 

Hayat boyu öğrenme, bireyin hayatı boyunca 

gerekli bilgi ve donanımların kazanılıp uygulan-

masında önemli bir unsur olmakla birlikte onla-

rın öğrenme süreçlerine ait toplumsal alanlarda 

değişen/gelişen kavramlara ve bu kavramların 

bireyden beklediği ödev ve sorumluluklara cevap 

veren bir kavramdır. Hayat boyu öğrenme kavramı 

ile birlikte bireyin kişisel bir özelliğine bakılmak-

sızın onların toplumda varlığını devam ettirmesi 

ve kendini sürekli güncellemesi amaçlanmakta-

dır. UNESCO tarafından hazırlanan ‘eğitimin bu-

günü ve yarını üzerine’ isimli raporda hayat boyu 

öğrenmenin önemi vurgulanarak aşağıdaki gö-

rüşlere yer verilmiştir (UNESCO, 1972):

● Tüm bireyler hayat boyu öğrenmeyi sürdüre-

bilecek durumda olmalıdırlar. Hayat boyu eği-

tim düşüncesi öğrenen toplumun temel taşı-

dır. 

Hayat boyu öğrenme, bireyin 
hayatı boyunca gerekli bilgi 
ve donanımların kazanılıp 
uygulanmasında önemli bir unsur 
olmakla birlikte onların öğrenme 
süreçlerine ait toplumsal alanlarda 
değişen/gelişen kavramlara ve bu 
kavramların bireyden beklediği 
ödev ve sorumluluklara cevap veren 
bir kavramdır.

Ülkemizde 2000 yılından itibaren daha sık 

kullanılmaya başlayan bu kavramın Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü’nün kurulması ile ön plana çıkmıştır. 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü özellikle 

Halk Eğitim Merkezleri ile bireylerin çeşitli alan-

larda gelişimlerini destekleyici mesleki kurslar 

açarak onların hem icra ettikleri işlerde hem de 

toplumsal statülerine destek olmaya başlamış-
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● İş hayatına yönelik yapılan eğitim faaliyetleri, 

gençleri belirli bir mesleğe yönlendirirken, 

onları yeni durumlara hazırlamayı, kapasite-

lerini sürekli geliştirmeyi amaçlamalıdır. 

● Yükseköğretimin yaygınlaştırılması ile birey-

sel ve toplumsal ihtiyaca cevap veren kurum-

ların geniş bir alana yayılması sağlanmalıdır. 

● Eğitim sürecinin doruk noktası yetişkin eğiti-

midir. 

● Yeni öğrenme yaklaşımları bireyin kişisel geli-

şimini destekler. Kendi kendine öğrenme eği-

tim sisteminin değişmez unsurudur. 

● Eğitim, toplumun tamamını içerecek bir işlev-

de ve sürekli bir gelişim içerisinde olmalıdır. 

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile hem istih-

dam bakımından gerekli insan kaynağı temin 

edilerek ekonomik gelişme sağlanacak, hem 

de bireylerin kendilerini güncelleyerek deği-

şen toplumla uyum kurmaları ve bu sayede 

dışlanmamaları mümkün olacaktır. Hayat 

boyu öğrenme politikalarında eğitim ve öğ-

retim faaliyetlerinin arza dayalı olmaktan çok 

talebe dayalı olarak gelişmesi tasarlanmakta-

dır (Toprak ve Erdoğan, 2012).

Avrupa Birliği ve Hayat Boyu 
Öğrenme

Avrupa Birliği’nin eğitim politikalarına genel 

olarak bakılırsa öğrenme faktörünün büyük bir 

bölümünü oluşturan unsurun hayat boyu öğren-

me olduğu karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Birli-

ği’nin eğitim politikalarına dair metinlerine ba-

kıldığı zaman hayat boyu öğrenme, sadece eğitim 

ve mesleki eğitim değil aynı zamanda sürekli ola-

rak bireylere eğitim ortamı sağlama ve rehberlik 

etme meyilinde olduğu gözlemlenmektedir (Bağ-

cı, 2011). Avrupa Birliği’nin hayat boyu öğrenme 

kavramına dair gerçekleştirdiği ilk ve en önemli 

adımı 1996 yılını Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme 

Yılı olarak ilan etmesidir. Böylelikle bireylerin 

toplumda daha aktif rol alarak toplumsal geliş-

melere/değişmelere daha hızlı adapte olmaları 

amaçlanmıştır. 

Avrupa Birliği 2000 yılında Lizbon’da on yıllık 

stratejik hedeflerini belirlediği toplantıda dün-

yanın içinde bulunduğu hızlı değişim karşısında 

radikal bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu ifade 

etmiştir. Bu radikal dönüşümün içeriğinde “bil-
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gi alt yapıları kurma”, “ekonomik reformu ge-

liştirme”, “sosyal refah” ve “eğitim sistemlerini 

modernleştirme” ihtiyaçlarından bahsedilmiştir 

(Avrupa Konseyi, 2000).  Ayrıca Avrupa Komisyo-

nu 30 Ekim 2000 tarihinde Yaşam Boyu Öğrenme 

Memorandumu’nu ortaya çıkararak hayat boyu 

öğrenme kavramının alt yapısını genişletmiş ve 

bu kavramın içerisine eğitim ve öğretimin her bir 

türünü dahil etmiştir (Avrupa Komisyonu, 2000). 

Söz konusu ilan edilen Yaşam Boyu Öğrenme Me-

morandumu 6 alt alandan oluşmaktadır, bunlar;

1. Tüm bireyler için yeni becerilerin oluşturul-

ması ve geliştirilmesi

2. İnsan kaynaklarına daha çok zaman ve bütçe 

ayrılması

3. Eğitim öğretim stratejisi olarak daha yetkin 

olunması

4. Öğrenenin çeşitli yollarla öğretimini pekiştir-

mesi

5. Tüm bireylere hayat boyu öğrenme danış-

manlık hizmeti verilmesi

6. Hayat boyu öğrenmeye erişilebilirliğin sağ-

lanması ve yaygınlaştırılmasıdır.

Avrupa Birliği böylelikle hayat boyu öğrenme-

nin önemi ve işlevlerine dikkat çekmiştir. Ayrıca 

Avrupa Birliği’nin 2020 yılı için sunduğu strate-

jisinde hayat boyu öğrenme ile ilgili bilgi ve ino-

vasyon, ekonomik sürdürebilirlik ve ileri seviyede 

istihdam konularına öncelik vermiştir (Toprak ve 

Erdoğan, 2012).

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme ve 
Gelecekteki Rolü 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2000 yılında Devlet 

Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan seki-

zinci beş yıllık kalkınma planına göre hayat boyu 

öğrenme; 

● Bilgiye ulaşma yol ve yöntemlerini belirleyen

● Etkin danışmanlık/rehberlik hizmeti sunan

● Eğitimde üretim olgusunun ön plana çıktığı,

● Öğretim hedefleri belirlemiştir (Devlet Plan-

lama Teşkilatı, 2000). Yine aynı plana göre he-

defler: 

● Topluma hayat boyu öğrenme anlayışını ka-

bullendirme, 

● Eğitimde yaş ve cinsiyet gibi olgulara bakıl-

maksızın hayatın tamamında uygulanması 

● Zaman sınırı olmaksızın eğitim anlayışı geliş-

tirme, 

● Eğitim hayatını okul yönünden bitirmiş genç-

lerin gerekli bilgi, beceri ve donanımlarını 

destekleyici mesleki kurslar açarak destek-

lemek olarak belirlenmiştir (Devlet Planlama 

Teşkilatı, 2000).  

Sonraki yıllık kalkınma planlarında hayat boyu 

öğrenme kavramının hem anlayış hem de işleyiş 

yönüyle topluma benimsetmek ve toplumun refa-

hını artırmak temel hedef olmuştur. 

Diğer bir taraftan Türkiye’de hayat boyu öğ-

renme kavramına dair yapılan en somut adım 

“Türkiye’nin Başarısı için İtici Güç: Hayat Boyu 

Öğrenme Politika Belgesi” olarak karşımıza çık-

maktadır.  Bu belgede Türkiye’de hayat boyu öğ-

renme kavramının tüm paydaşları ve hayat boyu 

öğrenme konseyi için bir takım programlardan 

bahsedilmektedir. Bu programların temel alan-

ları; yetişkinler için okuryazarlık, kırsal kesimi 

destekleyici beceriler geliştirilmesi, tüm STK’la-

rı hayat boyu öğrenme sürecinin içerisine dahil 

etme, iş yerinde eğitim hizmeti sağlama, bireyle-

rin becerilerini destekleyici ve geliştirici bir takım 

programlar belirleyerek katılımcılara işlerinde 

kullanacakları belge sağlama ve hayat boyu öğ-

renme modeline göre medyanın desteğiyle toplu-

mu bilinçlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır 

(MEGEP, 2006). Yine aynı belge ile Hayat boyu öğ-

renmenin genel olarak toplumda yaygınlaşabil-

mesi için büyük ölçüde sivil toplum kuruluşları-

nın yaygın eğitimi desteklemesine ihtiyaç olduğu 

ifade edilmiştir(MEB, 2009). 
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14 Eylül 2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Ga-

zetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığının Teş-

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’ye göre; Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü’nün görevlerinden bazıları: 

● Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi ha-

yat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştır-

mak amacıyla politikalar oluşturmak, bunları 

uygulamak, izlemek ve değerlendirmek.

● Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hiz-

metlerini yürütmek. 

● Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurumlarının 

eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapla-

rını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya 

hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna 

sunmak.

Şeklindedir.

Yukarıda ifade edilen tüm bilgiler iyimser ola-
rak hayat boyu öğrenmenin ne olduğu ve nasıl 
geliştiği şeklinde kaleme alınmıştır. Ancak günü-
müz şartlarında özellikle Endüstri 4.0 çağının ya-
şanması ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler 
ve değişmeler hayat boyu öğrenmenin içeriğini 
güncellememize işaret etmektedir. 1800’lü yıl-
lardan günümüze birçok sanayi alanında temel iş 
gücü insan iken Endüstri 4.0 ile birlikte bu durum 
makinalar olarak görülmeye başlamıştır. Hayat 
boyu öğrenme, çağın gereksinimlerine göre bi-
reyin teknoloji karşısındaki gelişimi desteklemeli 
ve nitelikli ara eleman yetiştirme sorunu meslek 
eğitimi veren kurumlarla yapılacak ortak çalış-
malarla desteklemelidir. Örneğin bir fabrikada 
temel olarak işgücü insan iken Endüstri 4.0 ile 
birlikte işgücü olarak robotlar devreye girmiş ve 
500 insanın yaptığı işi tek bir robot yapabilir hale 
gelmiştir. Bu durum ülkelerin üretimini istenilen 
seviyelere getirebilmiş olsa da iş kollarında ça-
lışan insan sayısının azaldığı görülmektedir. En-
düstri 4.0 ile birlikte her ne kadar alışılagelmiş 
meslek grupları önemini yitirse de yeni meslek 
grupları ortaya çıkacaktır (Bozgeyikli, 2019). Bu-
rada hayat boyu öğrenmeye düşen misyon eski 
mesleklerden yeni mesleklere geçişte ve toplum-
da yeni ortaya çıkan iş kollarına gerekli istihdamı 
sağlamak için gerekli eğitim, sertifika ve kurs 
gibi imkânları desteklemek olacaktır. 

Gelecekte mevcut iş gücünün dönüşümünün 

yanında iş gücünün temin edilmesinde şüphe-

siz en önemli araç eğitimdir (Bozgeyikli, 2019). 

Böylece çağın içerisinde bulunduğu Endüstri 4.0 

sürecinde hayat boyu öğrenmenin ülkenin kal-

kınması adına özellikle değişen ve gelişen mes-

lek grupları için gerekli çalışmaları çağa uygun 

şekilde revize ederek yapması oldukça önemlidir. 

Hayat boyu öğrenme, çağın 
gereksinimlerine göre bireyin 
teknoloji karşısındaki gelişimi 
desteklemeli ve nitelikli ara eleman 
yetiştirme sorunu meslek eğitimi 
veren kurumlarla yapılacak ortak 
çalışmalarla desteklemelidir. 
Örneğin bir fabrikada temel olarak 
işgücü insan iken Endüstri 4.0 
ile birlikte işgücü olarak robotlar 
devreye girmiş ve 500 insanın 
yaptığı işi tek bir robot yapabilir 
hale gelmiştir. Bu durum ülkelerin 
üretimini istenilen seviyelere 
getirebilmiş olsa da iş kollarında 
çalışan insan sayısının azaldığı 
görülmektedir. Endüstri 4.0 ile 
birlikte her ne kadar alışılagelmiş 
meslek grupları önemini yitirse 
de yeni meslek grupları ortaya 
çıkacaktır (Bozgeyikli, 2019).

● Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi 

bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitir-

miş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel 

veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında 

eğitim ve öğretim vermek.
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Sonuç 

Hayat Boyu Öğrenme kavramına dair yapılan 

tanımlar ve atfedilen nitelikler düşünüldüğünde 

bu kavramın hayatın her döneminde ve her anın-

da bireylerin yaşamında karşılaşacağı aşikardır.  

Hayat boyu öğrenmenin ortaya çıkması ve günü-

müze kadar gelişimine bakıldığında Avrupa’da 

olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir yere sahip 

olduğu anlaşılmaktadır. Bireylerin eğitimlerinin 

her döneminde ve eğitim hayatının dışında hayat 

boyu öğrenme önem kazanmaktadır. Özellikle 

yetişkin bireylerin eğitimi açısından kısa süreli 

takviye kurs faaliyetleri ile hayat boyu öğrenme-

nin önemi bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’de MEB bünyesinde kurulan Hayat Boyu 

Öğrenme Genel müdürlüğü ise bu kavrama ve-

rilen önemin kuşkusuz ispatıdır. 

Yaşanılan çağ düşünüldüğünde özellikle üre-

timde Endüstri 4.0 dönemi ile bireylerin mevcut 

iş kollarının bir kısmının biteceği ve yeni iş kol-

larının ortaya çıkacağı ön görülmektedir (Boz-

geyikli, 2019). Yetişkinlerin iş gücü bağlamında 

yeniliklere adaptasyonu ve kaybolan meslek 

gruplarının ödünlenmesi açısından yeni mesle-

ki beceriler kazanabilmesi açısından hayat boyu 

öğrenme bireyleri desteklemelidir. Tam da bu 

noktada bireylerin Türkiye’de olası bir iş kaybı 

veya gelir kaybı yaşamaması için Hayat Boyu 

Öğrenme kavramına ilişkin şu önerilerde bulu-

nabilir:

● Bireylerin hali hazırda bulunan işlerini de-

vam ettirmeleri için işlerinde uzmanlaşma-

ları adına gerekli kurslar sağlanarak ulusla-

rarası geçerli sertifika verilebilir.

● Bireylerin mevcut işlerinde Endüstri 4.0 çağı 

ile yaşanacak daralma ve genişlemelere ayak 

uydurabilmeleri adına gerekli eğitimler or-

ganize edilebilir.
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● Bireylerin hayat boyu öğrenmeye dair algıları 

pozitif yönlü değiştirilip gerekli tanıtımlar ya-

pılabilir.

● Yetişkin bireylerin mevcut potansiyellerini kul-

lanarak yeni iş kollarına yönelmesi sağlanabilir.

Tüm bunlara ek olarak günümüz ve gelecek-

teki Türkiye’de demografik özelliklerin değişken-

liğinin yanında teknolojide yaşanan gelişmeler 

göz önüne alındığında yaşlı nüfusa dönük top-

lumda sosyalleşmelerini sağlayıcı eğitimler, se-

minerler vb. verilebilir. Ayrıca dünyada yaşanan 

Koronavirüs salgını ile insanların hayatına giren 

yeni alışkanlıklar ve iş gücü pazarında istihda-

mın adaptasyon sürecinde hayat boyu öğrenmeye 

önemli misyonlar düşmektedir. 
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Giriş

Eğitim insanoğlunun yeryüzünde var ol-

masından beri vardır. Elbette bu eğitim bugünkü 

anlamına ve seviyesine gelinceye kadar birçok 

değişimler yaşamıştır. Bu değişimler bazen baş-

ka alanlarda gelişmelere yol açarken bazen de 

başka alanlardaki gelişmelerden etkilenerek ol-

muştur (Özmen ve Ekiz, 2013). Toplumlar kendi 

varlıklarını devam ettirebilmeleri için, gelenek, 

görenek, örf, adet, inanç, değer vb. gibi kültürel 

özelliklerini bireylerine aktarmak için çaba sarf 

ederler (Erden, 1998).  Bu tür kültürel özellikler-

in yeni kuşaklara aktarılması eğitim yoluyla sağl-

anmaktadır.

 Yaygın eğitim “örgün eğitim sistemine hiç 

girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin her-

hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademe-

den ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal 

ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşit-

li süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, 

öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkin-

liklerinin tümü” şeklinde tanımlanmıştır (Erden, 

1998)

Yaygın eğitimi kapsayan eğitim programı, 

belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen 

hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için hazırla-

nan içerik, öğrenim süreci ve bu sürecin değer-

lendirilmesinden oluşan çalışmaların bütünüdür. 

Eğitim programı eğitim sürecinin çok önemli bir 

öğesidir. Özellikle günümüzde bilim, teknoloji ve 

iletişim alanlarındaki baş döndürücü gelişme-

ler, program geliştirme çalışmalarının sürekli 

olmasını, araştırma ve geliştirme çalışmalarının 

kesintisiz yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu 

süreçte, pek çok soruya cevap aranmaktadır. 

Ancak, hiç kimseden, bu sorunların tümüne, tek 

başına cevap vermesi beklenemez. Bu nedenle 

program geliştirme çalışmalarının bir komisyon 

aracılığı ile yürütülmesinde yarar görülmektedir 

(Erişen, 1998).

Yaygın Eğitim Kurs Programı 
Geliştirme Süreci

Öğretim programlarının amaçları “Hayat boyu öğ-

renme faaliyetleri doğrultusunda kişisel gelişim 

taleplerinin karşılanmasının yanı sıra değişen ve 

gelişen ekonomiye iş gücü duyarlılığının artırılması 

için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile 

iş birliği içerisinde kursiyerleri, ilgi, istek ve yete-

neklerine uygun olarak üretken, bilinçli, yenilikleri 

ve gelişmeleri izleyen ve kendini buna göre sürekli 

geliştiren, iyi insan, iyi vatandaş olarak yetiştirmek, 

istihdam için gerekli ve ihtiyaç duydukları yeter-

likleri kazanmalarına uygun eğitimleri sağlamak; 

araştıran, geliştiren, değerlendiren, tasarlayan, gi-

rişimci bireyler olarak yetiştirmek” tir (MEB, 2018).
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 

mesleki ve teknik kurs programlarının içeriğine 

esas olan kaynak Ulusal Meslek Standartları ve 

meslek analizinde yer alan geçerliliği ispatlan-

mış işlemlerdir. Program güncelleme sürecinde 

zaman kazanma adına Mesleki ve Teknik Eğit-

im Genel Müdürlüğünün ders programlarının 

içindeki modüller, kurs programının amaçlarına 

uygun olduğu sürece değiştirilmeden alınıp pro-

grama eklenebilmektedir. Kurs programlarının 

içeriğinin Mesleki Teknik Eğitim ile benzerlik 

taşıdığı oranda alınan kurs bitirme belgesinin 

denkliği mümkün olmaktadır. Ancak Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün hayat boyu 

öğrenmenin felsefesi ve ihtiyaçlarına uygun 

olarak hazırladığı bazı programların Mesleki ve 

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ders pro-

gramlarında karşılığı bulunmamaktadır. Bu pro-

gramlar kimi zaman geleneksel el sanatları ile 

ilgili olduğu gibi kimi zaman da yöresel, ekono-

mik faaliyetlerde gereksinim duyulan yöreye has 

ürünlerle ilgilidir. 

Mesleki ve Teknik Kurs Programları alan 

uzmanları ve program geliştirme konusunda 

deneyimli kişilerden oluşan komisyonlar mar-

ifetiyle oluşturulmaktadır. Bu komisyonlar İl 

Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki Hayat 

Boyu Öğrenme Şubesi koordinasyonunda Bakan-

lıkça gerekli görüldüğünde belirlenen tarihlerde 

çalıştaylar düzenlenerek toplanmaktadır. 

Mesleki ve Teknik Kurs Programları 

Mesleki ve Teknik Eğitim kurs programları 

dört bileşenden oluşmaktadır. Bunlar;

1. Yeterlik Tablosu

2. İşlem Analiz Formu

3. Modül Bilgi Sayfası

4. Çerçeve Öğretim Programı 

Bu belgeler kurs programı geliştirme aşama-

larına ve tekniğine uygun olarak sırayla hazır-

lanır. Bu yazıda, öncelikle bu belgelerin özel-

likleri ve nasıl oluşturulduğu incelenecektir.

1. Yeterlik Tablosu Hazırlama

1. Programın yeterliklerine kaynaklık eden 

Ulusal meslek standartları, meslek analizle-

ri ve referans alınacak ulusal ve uluslar arası 

dokümanlar incelenir.

2. UMS ya da meslek analizinde yer alan ge-

çerliliği ispatlanmış işlemler temel ve basit 

olma, karmaşıklık durumu, sıklık ve tekrar-

lama oranları ve eğitim verilecek hedef gru-

bun özellikleri dikkate alınarak sınıflanır.

3. UMS veya meslek analizinden program yapısı 

göz önüne alınarak seçilen işlemler kapsam-

larına göre gerektiğinde birden fazla işlem 

olarak da ifade edilebilir. İşlemlerin kapsa-

mı veya büyüklüğü 2 ila 8 ders saati arasında 

öğretilebilecek büyüklükte olması gereklidir. 

4. UMS ya da meslek analizinde yer almayan fa-

kat çalışma grubu tarafından gerekli olduğu, 

diğer işlemlerle ilişkili ve onları destekleyen 

işlemler olduğu konusunda mutabık olunan 

işlemler belirlenerek tabloya yerleştirilebi-

lir.

5. Genellikle beraber yapılan veya birbirini ta-

mamlayan işlemler gruplandırılır. İşlemler 

gruplandırılırken işlemlerin yapılış sırası, 

gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, 

ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve 

öğretim için gerekli süre dikkate alınmalıdır.

6. Ortaya çıkan ürün, hizmet ve süreç dikkate 

alınarak işlemlerin tamamını (grubu) temsil 

eden, açıklayıcı sözcük, konu-nesne-araç 

gereç ve yüklemden oluşan yeterlik ifadesi 

yazılır.

7. Yeterlikler temel-üst, basit-karmaşık olma, 

ortaya çıkan ürün hizmet, gerekli bilgi tabanı, 

işlemlerin öğretilebilmesi için gerekli eğitim 

ortamı, eğitim alacak grubun özellikleri ve 

yeterlikleri kazandırma süreleri dikkate alı-

narak gruplandırılır. Daha sonra bu grupla-

manın tamamını temsil eden ve meslek stan-

dardı/analizi ile uyumlu görev ifadesi yazılır. 
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2. İşlem Analiz Formu Hazırlama

İşlem analiz formu, yeterlik tablosun-
daki işlemlerin standartlara uygun olarak 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgi, beceri 
ve tavır ifadelerden oluşur. İşlem analiz formu 
ayrıca, işlemin yapılabilmesi için gerekli ortam, 
araç gereç, işlemin standardı, mesleğin adı, 
modülü ve işlemin adını da kapsar. 

1. İşlem için gerekli araç gereç, ortam ve dona-
nım formun ilgili bölümüne yazılır.

2. İşlemin standardı ve kabul kriteri İşlemin 
Standardı bölümüne yazılır.

3. Bireyin işlemi anlama ve başarılı olarak ya-
pabilmesi için sahip olması gereken bilişsel 
alanla ilgili hedefler bilgi ifadesi olarak yazılır.

4. Bilgi ifadeleri ölçülebilir ve gözlemlenebilir 
bir yüklemle bitmelidir. 

5. Bir işlemi tamamlayabilmek için yapılması 
gereken davranışlar beceri ifadesi olarak ya-
zılır. Beceri ifadeleri mutlakla işlemle ilgili, 
ölçülebilir ve gözlemlenebilir olmalıdır.

6. İşlem için bireyin sergilemesi gereken tutum 
tavırlar işlem analiz formunun tavır bölümüne 
yazılır. İşlemin standarda göre gerçekleşmesi 
için bireyin sahip olması gereken alışkanlık-
lar, hassasiyetler, alması gereken güvenlik 

tedbirleri ve uyması gereken kurallar gibi du-

yuşsal özellikler burada belirtilir.

7. İşlemin süresi yazılırken, kazandırılacak bilgi 

ve beceriler ile eğitim verilecek grubun düzeyi 

göz önüne alınarak en uygun süre belirlenir. 

Açıklama bölümüne ise, programın uygu-

layıcısına yöntem, araç gereç ve ortamla veya 

işlemin özelliğine göre öneri ve uyarılar yazılır. 

3. Modül Bilgi Sayfası Oluşturma

Yeterlik tablosundaki her işlem (Yeterlik) gru-

bu için bir modül bilgi sayfası hazırlanır. Modül 

bilgi sayfası, her bir yeterlik için hazırlanmış 

işlem analiz formundaki bilgi ve beceri ifadeleri 

alınıp, işlem analiz formundaki araç gereç ortam, 

işlemin standardı ve tavır da dikkate alınarak 

başarım ölçütleri oluşturulur. 

1. Modülün adı yeterlik tablosunda belirtildiği 

gibidir.

2. Modül içindeki her bir işlemin süresi topla-

narak modülün süresi hesaplanır.

3. Öğrenme kazanımları belirlendikten sonra 

bu kazanımları temsil eden bir amaç yazılır. 

4. Modülün öğretimi için daha önceden başar-

ması gereken modüller varsa ön koşul ola-

rak belirtilir.
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5. Öğrenme kazanımları, yeterlik tablosundaki 
işlemlere, işlem analiz formundaki, işlemin 
standardı ve gerekiyorsa araç gereç de be-
lirtilerek yazılır. Kazanım ifadeleri ölçülebilir 
ve gözlemlenebilir olmalıdır. 

6. Başarım ölçütleri hazırlanırken, işlem analiz 
formundaki bilgi beceri ifadelerinden yarar-
lanılır. 

7. Modülün uygulanması ile ilgili açıklamalar 
yazılırken uygulama sırasında oluşacak her 
türlü soru ve soruna karşılık verecek açıkla-
malar yer alır. Modülün öğretilmesi sırasında 
başvurulacak öğretim yöntem ve teknikleri 
ve dikkat edilecek noktalara açıklık getirilir.

8. Modülün ölçme ve değerlendirmesi bölümü-
ne hedeflenen kazanımların ölçülmesinde 
kullanılacak ölçme araç ve yöntemlerine iliş-
kin açıklamalar ve değerlendirme kriterleri 
yazılmalıdır.

4. Çerçeve Öğretim Programı 
Oluşturma

1. ISCED, ISCO gibi sınıflamalar ile meslek stan-
dartları, meslek analizleri vb. belgeler refe-
rans alınarak eğitimi verilecek meslekleri ve 
meslek alanını temsil eden program adı ya-
zılır.

2. Program tasarlanırken ya da hazırlanırken 
yararlanılan/esas alınan ulusal ya da ulus-
lararası onaylanmış referans dokümanları 
(UMS, YB, ISCED, ISCO vb. ) yazılır. Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğünün mesleki ve 
teknik kurs programlarında aşağıdaki mad-
deler standarttır.  

a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

b) 10 Temmuz 2018 Tarihli ve 30474 Sayılı 
Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaş-
kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, 

c) 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Ga-
zete’ de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetme-

liği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 
20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı ile ka-
bul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve 
Kurs Programı, 

d) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimle-
rinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

3. Kursa kabul edilecek kursiyerlerin sahip ol-
ması gereken nitelikler tanımlanarak progra-
mın giriş koşulları yazılır.

4. Eğitimcilerin nitelikleri, programın özelliğine 
göre Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan 
“Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma 
Esasları”, “Hayat Boyu Öğrenme Kurumları 
Yönetmeliği” ve “Halk Eğitimi Faaliyetlerinin 
Uygulanmasına Dair Yönerge” kapsamında 
belirlenir. Usta öğreticilerin nitelikleri ise il-
gili mevzuata göre tanımlanarak yazılır.

5. Programın amaçlarına kurs bitiminde kursi-
yerlerin kazanmaları beklenen bilgi, beceri ve 
tutumları kapsayan genel ifade/ifadeler yazı-
lır.

6. Programın uygulanmasıyla ilgili açıklamala-
ra program hedeflerine uygun olarak eğitim 
uygulamalarının sağlıklı ve verimli gerçek-
leşebilmesi için eğitim uygulamaları ile kurs 
programının tanıtımı, ortam/ortamlar, öğre-
tim yöntem ve teknikleri vb. ilişkin açıklama-
lar yazılır.

7. Programın kredisi, Talim ve Terbiye Kuru-
lunun 29.11.2013 tarihli ve 135 sayılı Kararı 
ile Kabul edilen “Mesleki ve Teknik Eğitimde 
Kredilendirme Esasları” doğrultusunda yapı-
larak yazılır.

8. Program süresi kurs programını oluşturan 
modüllerin süreleri toplanarak yazılır. Prog-
ramın içeriği, oluşturulacak kurs modülleri ve 
zaman tablosuna, modül bilgi sayfalarından 
yararlanılarak, modülün amacına uygun ka-
zanım yazılır, modüldeki öğrenme kazanımla-
rı ise aynen alınarak yazılır. 

9. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili esasları ya-
zılırken, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri 



Mehmet Ali CEYHAN-Zümrüt GÜRMAN

61

Yıl: 17 / Sayı: 52 /Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2021

kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu 

olmalıdır. Kursun hangi aşamalarında ger-

çekleştirileceği belirtilmelidir. Hangi yöntem, 

teknik ve araçların kullanılacağı belirtilmeli-

dir. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlik-

ler bazında açıklanmalıdır. Not verme/puan-

lamanın nasıl yapılacağı belirtilmelidir.

10. Kurs programını uygularken kullanılacak araç 

gereçlerin listesi yazılacaktır. Kaynak ders 

kitaplarının bulunmaması durumunda öğret-

men/öğretici tarafından hazırlanan ders notla-

rından yararlanılabileceği belirtilmelidir.

11. Yaygın eğitim kursunun sonunda verilecek 

belge, sertifika, not döküm çizelgesi, Euro-

pass Sertifika Eki vb. konulara ait açıklama-

lara yer verilir.

Sonuç

Yaygın Eğitim Mesleki ve Teknik Kurs Pro-

gramlarında tanımlanan bilgi beceri ifadeleri bir 

işlemin gerçekleştirilmesine yönelik tarif veya 

işlem basamakları değil, işlemin belli aşama-

larında istenilen becerinin kazanılması ve bunun 

ölçülmesine yöneliktir. Çünkü bu işlemin yapıl-

masıyla kazanılan becerinin sadece bu işlem 

için geçerli olması değil başka programlara veya 

derslere transfer edilebilecek nitelikte olması 

gerekir. Mesleki ve Teknik Kurs Programların-

da modüler sistemin seçilmiş olmasında bilgi 

ve becerinin başka alanlara transfer edilmek 

üzere belli standartlarda oluşturulmuş olması 

rol oynamıştır. Bu standartlar öncelikle (UMS) 

Ulusal Meslek Standartları, (TYÇ) Türkiye Yeter-

lilikler Çerçevesi ve (AYÇ) Avrupa Yeterlilikler 

Çerçevesidir. Türkiye’de ve Dünyada öğrenci ve 

işgücü hareketliliği alınan eğitimlerin tanınırlığını 

ve denkliğini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle alınan 

eğitimlerin ilgili ülkelerce kabul edilmiş stan-

dartlarda olması bireylerin eğitimlerinin akred-

itasyonu ve benzer eğitimleri tekrarlamamaları 

açısından büyük önem taşımaktadır.

Yaygın Eğitim Mesleki ve Teknik Kurs Pro-

gramlarının içeriği belirlenirken bireylerin ih-

tiyaç ve istekleri de dikkate alındığı için, kurs 

süresi, yeri ve zamanındaki esneklik, modüllerin 

oluşturulmasında veya seçiminde de önemli bir 

avantaj olarak ortaya çıkmakta ve bu yönüyle de 

kurslara olan ilgiyi canlı tutabilmektedir.

Mesleki ve Teknik Kurs 
Programlarında modüler sistemin 
seçilmiş olmasında bilgi ve 
becerinin başka alanlara transfer 
edilmek üzere belli standartlarda 
oluşturulmuş olması rol oynamıştır. 
Bu standartlar öncelikle (UMS) 
Ulusal Meslek Standartları, (TYÇ) 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 
ve (AYÇ) Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesidir. Türkiye’de ve Dünyada 
öğrenci ve işgücü hareketliliği 
alınan eğitimlerin tanınırlığını 
ve denkliğini zorunlu kılmıştır. 
Bu nedenle alınan eğitimlerin 
ilgili ülkelerce kabul edilmiş 
standartlarda olması bireylerin 
eğitimlerinin akreditasyonu ve 
benzer eğitimleri tekrarlamamaları 
açısından büyük önem taşımaktadır.
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Giriş

Topluma hizmet uygulamaları; ekonomik, 

sosyal, kültürel ve siyasal imkanların toplum ba-

zında eşit ve adalet çerçevesinde sağlanması, bi-

limsel ve teknoloji alandaki gelişmelerin toplum 

yararına sunulması, toplumun ve bireyin yaşamış 

olduğu çeşitli gelişim sorunlarına yönelik uygun 

hizmet programlarının oluşturulması ve düzen-

lenmesi alanında plan, proje, politika, strateji ve 

program geliştirmeye odaklanır (Şeker, 2009).

Topluma hizmet uygulamaları bağlamında, sos-

yal hizmet olarak; sosyal yardım, sosyal güvenlik 

aile ve çocuk refahı, adli yapılar, gençler, yaşlılar, 

özürlüler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, 

toplum kalkınması, halk eğitimi alanları en temel 

sosyal hizmet alanlardır (Şeker,2009, s.49). 

Topluma hizmet uygulamaları bunlarla bera-

ber eğitim kurumlarında da bir sosyal sorumlu-

luk dersi olarak faaliyetlerine devam etmektedir. 

Bu dersin içeriği olarak; toplum, topluma hizmet 

uygulamaları, sosyal sorumluluk kavramları, top-

lumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal so-

rumluluk projeleri, güncel toplumsal sorunları 

belirleme ve bu sorunların çözümüne yönelik pro-

jeler hazırlama, sosyal sorumluluk projelerinde yer 

alma, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bi-

limsel etkinliklere katılma (URL1) vb. konular yer 

almaktadır.

Türk Eğitim Tarihinde Topluma 
Hizmet Uygulamaları

Türk Eğitim Tarihinde topluma hizmet uygu-

lamaları, Türkler ’in İslamiyet’i kabulünden önce 

başlayıp günümüze kadar süregelmiştir (Şeker, 

2009, ss.12-17). Bu uygulamalar bazen vakıflar 

aracılığıyla bazen darüleytamlar aracılığıyla ba-

zen de Cumhuriyet Dönemi eğitim kurumların-

dan olan Köy Enstitüleri gibi kurumlar aracılığıy-

la gerçekleştirilmiştir.

Bu bağlamda vakıf; maddi bir karşılık gözet-

meksizin başka insanlara yardım amacıyla kuru-

lan yapılardır. Bu oluşumlar toplum ve bireylerin 

sosyal ve ekonomik hayatları üzerinde büyük 

etki yapmışlardır. Vakıfların asırlarca etkili şe-

kilde hizmet etmelerinin nedeni, insanın özünde 

var olan yardımlaşma unsurunun bu yapıların 

ana hizmet alanını oluşturmasındandır (Cevger, 

2019, ss.269-270).

Diğer yandan Türk Eğitim Sistemi’nde 1940-

1954 yıllarında var olmuş Köy Enstitüleri başlı 

başına topluma hizmet uygulamalarının en üst 

düzeyde uygulama imkânı bulduğu kurumlar ol-

muştur. Bu noktada topluma hizmet uygulamala-

rının ana unsurlarından biri olan dezavantajlı diye 

nitelenen bireylere yönelik hizmet bağlamında 



Topluma Hizmet Uygulamaları Bağlamında Darüleytamlar

64

Yıl: 17 / Sayı: 52 /Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2021

kalkınma unsurları bakımından yeterli olmayan 

saha alanları olarak köyün ve köylünün birçok 

alanda hizmet edinmesinde Köy Enstitüleri etkin 

rol almışlardır.

Bu noktada Köy Enstitülerinde; toplumsal da-

yanışmanın sergilendiği diğer manada topluma 

hizmet uygulamalarının somut örneklerinden 

biri bu eğitim kurumlarında var olmuş imece uy-

gulamalarıdır. İmece geleneğiyle öğrenciler ens-

titülerdeki okul yapımı, lojman yapımı, eşyaların 

onarımı araç gereç tamirini ekip çalışmasıyla 

yapmışlardır (Kılınç,2018, s.78). Topluma hizmet 

ruhu Köy Enstitüleri kanununda da mevcut ol-

muştur. Bu bağlamda köyde ikamet eden 19-50 

yaş aralığındaki erkek bireyler bulundukları sa-

hadaki okul inşası, bu okullara su, yol ve bahçe 

yapılması ve mevcut yapılardaki aksaklıkların gi-

derilmesinde yılda en çok yirmi iş günü çalışma-

ya mecbur kılınmışlardır (Kösterelioğlu ve Kılınç, 

2018, s.112).

Bunlarla beraber topluma hizmet uygulama-

ları dersi, Türk Eğitim Sistemi içerisinde; hizmet 

ederek öğrenme yaklaşımına dayalı bir ders ola-

rak eğitim programlarda yer almaktadır (Küçü-

koğlu ve Coşkun, 2012, s.92).

Sosyal Duyuşsal

HİZMET
EDEREK

ÖĞRENME

Akademik Kariyer

Şekil 1: Hizmet Ederek Öğrenme (Küçükoğlu ve 

Coşkun, 2012, s.96)

Bu ders; uluslararası yardım kuruluşları, res-

mi ve özel okullar ve hastaneler, yetiştirme yurt-

ları, müzeler, ören yerleri, kütüphaneler, genç-

lik ve kültür merkezleri, izcilik kulüpleri, aşevi, 

huzurevi, üniversiteler, kamu yararına çalışan 

vakıflar, cezaevleri ve çocuk ıslah evleri, sendi-

kalar, sanayi, muhtarlıklar, okul-aile birliklerin-

de uygulana bilinir (Küçükoğlu ve Coşkun, 2012, 

s.103).

Topluma Hizmet Uygulama 
Örneklerinden Darüleytamlar

Darüleytamlar, topluma hizmet uygulamaları 

noktasında en özgün kurumlar olarak eğitim, öğ-

retim faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Bu minvalde 

darüleytamlar; şehit çocukları ve muhtaç çocuk-

ları eğitip bir meslek edinmelerini sağlayarak bu 

çocukları topluma kazandırmak amacıyla açılan 

eğitim kurumlarıdır. Darüleytam ismi resmiyette 

1914 yılı olsa da ifade edilen amaçlar doğrultu-

sunda açılan eğitim kurumlarının genel adı ol-

muştur. Bu noktada; Islahhaneler, Darüşşafaka, 

Darülaceze, Darülhayr-i Âli, Darüleytam-ı Osma-

ni gibi kurumlar açılmıştır (Kılınç, Değirmenci, 

Kösterelioğlu ve Orbay, 2021).

Darüleytamların Türk toplum yapısında ayrı 

bir yeri vardır. Bu durumun temelinde Türk top-

lumunun yardımlaşma geleneği, toplumun öksüz 

ve yetim çocuğa verdiği değer ile önem ve İslam 

dininin yardımlaşmaya ve yetim ile öksüze verdiği 

önem vardır.

Diğer yandan darüleytamlar sosyal devlet 

olmanın da gereği olarak da faaliyet göstermiş-

lerdir (Müezzinoğlu,2012, s.416). Bu noktada bu 

kurumlar topluma şefkat yuvaları olarak hizmet 

etmişlerdir (Kılınç,2020, s.123). Bu bağlamda 

darüleytamların kurulmasında, hiçbir din, dil, 

etnik yapı dikkate alınmadan müsaade edilmiş-

tir. Bunlarla beraber gayrimüslim ve azınlık da-

rüleytamları için bazı vakıf ve mülk arazileri de 

bu kurumlara kiralama karşılığında hizmete 

sunulmuştur. Ayrıca zaman zaman azınlık da-

rüleytamları vergiden de muaf olmuştur.  Diğer 

bir uygulama da alenen fuhuş yapan kadınlarda, 

ıslahları için ıslahhanelerde barındırılmıştır. Da-

rüleytamlar eğitim şubeleri olarak; Ana sınıfları, 

İptidai Sınıfları, Sanayi ve Ziraat Sınıfları, Sanayi-

haneler ve Ameliyathaneler ismi ile teşkilatlan-

dırılmıştı. Darüleytamlar, bu teşkilatlanmada üç 
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farklı eğitim gruplarına ayrılmışlardır: Bunlardan 
yedi yaşın altındakiler öğrenciler kız darüleytam-
larının ana sınıflarında, yaşları 7-13 arasındaki-
lere ilkokul müfredatı uygulanırken, 13 yaş üstü 
çocuklara ise sanat dersleri ağırlıklı program 
uygulanmıştır. Ana sınıflarında uygulanan eğitim 
uygulamaları da 4 yaş altı ve 4-6 yaş gurubu diye 
ikiye ayrılmıştır (Kılınç, Değirmenci, Kösterelioğ-
lu ve Orbay, 2021). Darüleytamlardaki bu eğitim 
felsefesi günümüz mesleki teknik eğitim felsefe-
siyle paralel yürütülmüştür.

Darüleytamlarda verilen eğitim, yedi sene 
olarak düzenlenmiştir. İlk yıl; sayılar, okul çevre-
sinde bulunan eşya ve bitkilerin üzerinde durulur. 
Yedi sene süresinde: yazı, elifba, kıraat, hesap, 
resim, ilmi eşya, coğrafya vb. dersler verilirdi. 
Erkek şubelerinde, ilk sınıflarda basit aletler-
le yapılan el ve tel işleri üzerine dersler verilir-
ken ilerleyen yıllarda; marangozluk, oymacılık, 
kunduracılık, aşçılık, pastacılık, bahçıvanlık gibi 
dersler verilmekteydi. Kız şubelerinde ise dikiş, 
nakış, örgü, tezgâh işleri, çamaşırcılık, aşçılık, 
halı yapımı, tatlıcılık vb. dersler verilirdi (Kılınç, 
Değirmenci, Kösterelioğlu ve Orbay, 2021).

Eğitim müfredatlarında da görüldüğü gibi 
temel amaç zor durumda olan çocuklara belirli 
bir mesleğin gerektirdiği beceri ve uygulamalar 

ağırlıklı olmuştur. Mesleklerinde nitelikli hale 
gelebilmek için de çok sayıda darüleytam öğren-
cisi de yurt dışına gönderilmişlerdir (Müezzinoğ-
lu,2012, s.399). Bu doğrultuda darüleytamların 
kuruluş amaçlarında, özellikle ülkenin doğu il-
lerindeki dezavantajlı çocukları koruma, temel 
düşünce olmuştur (Kılınç, 2020, s.123).

1.Dünya Savaşı yıllarında yetimhanelerdeki 
çocukların sayıları artınca İstanbul’daki yaban-
cılara ait okul binaları, yurtları, manastırları ve 
iş yerleri darüleytamların faaliyetleri için kullanı-
larak topluma hizmet sunulmuştur. Bu dönemde 
kimsesiz kalan çocuklar darüleytamlarda kal-
maya başlamış herhangi bir darüleytamda yer 
bulamayan çocuklar Müslüman ailelerin yanına 
verilerek hizmet sunulurken, savaşın uzaması, 
darüleytamların bu düzenini bozmuştur. Bundan 
dolayı darüleytamlar 2 Nisan 1917 de devlet hi-
mayesine alınmıştır ((Kılınç, Değirmenci, Köste-
relioğlu ve Orbay, 2021).

1926 yılından itibaren darüleytamlar Şehir Yatı 
Okulu olarak eğitim öğretime devam etmişlerdir. 
Darüleytamlar isim olarak Türkiye Çocuk Esirge-
me Kurumu 1983’ten sonra Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu olarak devam ettikten 
sonra günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Ço-
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cuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak devam 

etmektedir. (Kılınç, Değirmenci, Kösterelioğlu ve 

Orbay, 2021).

Türkiye’de darüleytamlar bu şekilde faaliyet-

lerini sürdürürken topluma hizmet eden   darü-

leytamlardan biri de Amasya Ünas Darüleytamı 

olmuştur. Bu eğitim kurumu toplumsal destek 

görmekle beraber devlet idarecileri tarafından da 

desteklenmiştir. Örneğin Amasya Darüleytamı’na 

Padişah V. Mehmed de 50 Osmanlı altını ihsanda 

bulunmuştur (Kılınç, Değirmenci, Kösterelioğlu 

ve Orbay, 2021). Amasya Ünas Darüleytamı öğ-

rencilerinin çoğunluğunu muhacir ve mülteci ço-

cukları oluşturmuştur (Kılınç, Değirmenci, Kös-

terelioğlu, Orbay). Amasya Ünas Darüleytam’ı 

öğrencilerinin şehit olan, Ermeni sevkiyatı esna-

sında, Balkan Harbi sırasında Ermeni vakasında 

hayatını kaybeden öğrenci babaları olmuştur. 13 

1) Amasya Ünas Darüleytamı’nda kalmıştır (Amasya Ünas Darü-
leytamına Ait Künye Defteri, 1916-1917).

yaşına gelmiş fakat okuma yazma bilmeyen öğ-

renciler mesleki eğitim alırken günün belli za-

manlarında da ibtidai eğitimlerini tamamlamaya 

çalışmışlardır (Kılınç, Değirmenci, Kösterelioğlu 

ve Orbay, 2021).

Bu gibi kurumlarda kalan kişilere fırsatlar 

sunulduğunda; dezavantajlı öğrenciler seçkin 

bireyler olabilmektedir. Bu bağlamda bu seç-

kin bireylerden biri de Atatürk’ün ilk manevi kızı 

Zehra olmuştur.1 Zehra Atatürk’ün manevi evladı 

olduktan sonra yurt içi ve yurt dışında en güzel 

eğitim imkanına kavuşmuş bir birey olmuştur. 

Diğer örnek bir kişi de darüleytamlarda yetişmiş 

bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Enver Ziya Ka-

ral’dır (Şafak,2013, s.277). Buna benzer şekilde, 

topluma hizmet uygulamalarının da katkısıyla, 

dezavantajlı bir durumdan, toplumda örnek kişi-

ler haline gelen bireylerin sayısı oldukça fazladır.
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Sonuç

Topluma hizmet uygulamaları hem hizmet 

edenin hem de hizmet edilenin mutlu olduğu, 

kişinin imkanlar ölçüsünde kendini bir noktada 

gerçekleştirmeye çalıştığı hizmet alanlarından 

biridir. Türkler’de topluma hizmet düşüncesi ve 

uygulamaları Türkler’in tarih sahnesine çıkış sü-

recinden itibaren var olmuştur. Türkler İslami-

yet öncesi topluma hizmet uygulamalarını gele-

neksel düşünce bazında gerçekleştirirken İslam 

döneminde İslamiyet’in yardımlaşmaya verdiği 

önemle topluma hizmet, insan ve insanlık yara-

rına taçlanmıştır. Bu bağlamda topluma hizmet 

uygulama alanları ve içerikleri dönem dönem de-

ğişse de temelde insana verilen değerden dolayı 

toplum hizmeti, toplumlarda hep var olmuştur.

 Bu hizmette esas, çalışmanın giriş kısmında 

da vurgulandığı gibi THU; ekonomik, sosyal, kül-

türel ve siyasal imkanların toplum bazında eşit 

ve adalet çerçevesinde sağlanması, bilimsel ve 

teknoloji alandaki gelişmelerin toplum yararına 

sunulması, toplumun ve bireyin yaşamış olduğu 

çeşitli gelişim sorunlarına yönelik uygun hizmet 

programlarının oluşturulmasından ibarettir. 

Türk toplumunda topluma hizmet uygulama 

sahalarından biri de yetim, öksüz ve kimsesiz 

olup muhtaç durumundaki kişileri himaye eden 

darüleytamlar olmuştur. Darüleytamlar kimsesiz 

ve muhtaç durumundaki çocukları topluma ka-

zandırmak, okuryazar yapmak ve meslek sahibi 

bireyler haline getirme gayesiyle açılan eğitim 

kurumları olmuşlardır. Bu bağlamda bu kurum-

lar toplum tarafından şefkat yuvaları olarak ad-

landırmıştır. Darüleytamların Türk toplumunda 

iz bırakan kurumlar olmasının temelinde ise İs-

lam dininin yetime verdiği önemle Türk toplum 

yapısındaki geleneksel çocuk sevgisi ve çocuğu 

koruma düşüncesi olmuştur. Bu hizmet alanı 

günümüzde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

bünyesinde çeşitli uygulamalarla devam etmek-

tedir. Bu hizmeti sunmak isteyen bireyler, bazen 

sevgi evleri etkinliği bazen görme ve işitme en-

gelli bireylere sesli kitap okuma etkinliği olarak 

hizmet edebilmektedirler. Bunlarla beraber THU, 

Eğitim Fakültelerinde, hizmet ederek öğrenme 

alanı kapsamında ders olarak okutulmaktadır.

Türk toplumunda topluma hizmet 
uygulama sahalarından biri de 
yetim, öksüz ve kimsesiz olup 
muhtaç durumundaki kişileri 
himaye eden darüleytamlar 
olmuştur. Darüleytamlar kimsesiz 
ve muhtaç durumundaki çocukları 
topluma kazandırmak, okuryazar 
yapmak ve meslek sahibi bireyler 
haline getirme gayesiyle açılan 
eğitim kurumları olmuşlardır. Bu 
bağlamda bu kurumlar toplum 
tarafından şefkat yuvaları olarak 
adlandırmıştır. Darüleytamların 
Türk toplumunda iz bırakan 
kurumlar olmasının temelinde ise 
İslam dininin yetime verdiği önemle 
Türk toplum yapısındaki geleneksel 
çocuk sevgisi ve çocuğu koruma 
düşüncesi olmuştur.
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Giriş

Eğitim, kavramsal olarak, bireyleri belli bir 
konuda bilgilendirerek, yetiştirme ve geliştirme 
olarak tanımlanabilir. Öğretim ise, daha çok belli 
bir iş, meslek veya sanat için ihtiyaç duyulan be-
ceri ve alışkanlıkların öğrenilmesi maksadıyla 
yapılan çalışmalar bütünüdür. İnsanoğlu, doğu-
şundan itibaren öğrenme ihtiyacı duyan, hayatını 
idame ettirebilmek için, çeşitli biçimlerde eğiti-
min içinde yer alan bir varlıktır. Dolayısıyla insan, 
beşikten mezara kadar öğrenme sürecinin bir 
parçasıdır. Öte yandan Sanayi Devrimi ile başla-
yan süreç sonucunda, ekonomik olarak piyasa-
ların küreselleşmesi, teknolojik ve bilimsel ge-
lişmelerin hız kazanması, adeta bilgi toplumuna 
dönüşümün bir neticesi olarak, her yaşta bireyle-
rin hayat boyu öğrenme becerilerine sahip olma-
sını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda bakıldığında, 
küresel dünyada var olabilmek ve toplumların 
ulaştığı medeniyet zirvesine ulaşabilmek için, 
her kademe ve her yaştaki bireylerin, hayat boyu 
öğrenme sürecinde aktif olarak rol alması, kaçı-
nılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğitim, hayat boyu süren uygulamalı bir bilim 
dalıdır. Eğitimin uygulamalı bir bilim dalı olması, 
eğitim programlarının ve hatta eğitim problem-
lerinin de bütünsel yaklaşımlarla ele alınmasını 
zorunlu kılar. İşte bu zorunluluk bağlamında, eği-
timde program geliştirme süreci de hedef, içerik, 
öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme aşa-
maları arasında dinamik bir ilişkiler bütünüdür. 

Eğitim ve program geliştirme, süreklilik ve de-

ğişkenlik içeren bir süreçtir. Gerek bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler gerekse ekonomik, sosyo-

lojik, psikolojik ve hukuksal yaşamdaki değişik-

likler, eğitim ve program geliştirme süreçlerinin 

dinamizmini etkileyen başlıca faktörlerdir.

Kavramsal Olarak Özel Eğitim
Özel eğitim, çoğunluğa göre farklılıklar ba-

rındıran özel gereksinimli çocuklara sunulan, 

onların yetenekleri doğrultusunda kapasiteleri-

nin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, mevcut ye-

tersizliklerini engele dönüştürmeyi önleyen, özel 

gereksinimli bireyi kendine yeterli hale getirerek 

toplumla kaynaşmasını destekleyecek beceriler-

le tanışmasını sağlayan bir eğitim sürecidir.

MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 

“Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinin (ş) bendinde 

özel eğitim, “Bireysel ve gelişim özellikleri ile eği-

tim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı 

düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sos-

yal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eği-

tim programları ve özel olarak yetiştirilmiş perso-

nel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitim” olarak 

tanımlanmıştır.

Özel eğitim tanımlarına kısaca göz attıktan 

sonra, özel eğitimin temel kavramları sayılabi-

lecek “Zedelenme”, “Yetersizlik” ve “Engel” kav-

ramlarına da değinmek gerekir.
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Zedelenme; bireyin psikolojik, sosyolojik, fiz-

yolojik veya anatomik yapısında geçici ya da ka-

lıcı türden bir kayıp, yapı veya işleyiş bozukluğu 

sonucunda, organların işlevlerini ve görevlerini 

yerine getirmede zorlanması olarak özetlenebi-

lir. İşitme engeli, zekâ geriliği, felçli olma duru-

mu, bedensel engel vb. zedelenme durumunun 

örnekleridir.

Yetersizlik; zedelenme ya da türlü sapmalar 

sonucunda bireyin normal durumlarda yapması 

gereken bir etkinliği yerine getirememesi veya 

sınırlanması durumudur. Bacaklarındaki sakat-

lıktan dolayı yürüyememe, koşamama, işitme 

kaybından dolayı işitememe, iletişim kurama-

ma, zihinsel engelden dolayı algılayamama vb., 

yetersizlik durumunun örnekleridir. Yetersizlik 

durumları bazen geçici, bazen de kalıcı olabil-

mekte, esasen duruma ve kişiye göre değişiklik 

arz etmektedir.

Engel ise; hayatı boyunca bireyin yaşına, cinsi-

yetine, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak 

oynaması gereken bazı rolleri, yetersizliği yüzün-

den gereği gibi yerine getirememesi durumunda 

ortaya çıkar. Başka bir anlatımla, bireyin yapması 

gereken etkinlik ve faaliyetleri, engelinden dolayı 

yapamaması sonucunda, yetersizlik durumu, en-

gele dönüşmüş olur. Örneğin, işitemeyen çocu-

ğun anlayamaması, çevresiyle iletişim kurup ko-

nuşamaması, sözlü iletişime dayalı rolleri yerine 

getirememesi veya bacaklarındaki yetersizlikten 

dolayı koşup oynayamaması, birer engel örnek-

leridir.

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler
MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde, 

özel gereksinimli çocuklar, aşağıdaki gibi sınıf-
landırılmıştır:

● Zihinsel Yetersizlik (hafif, orta, ağır, çok ağır), 

● İşitme Yetersizliği, 

● Görme Yetersizliği,

● Ortopedik Yetersizlik,

● Sinir Sisteminin Zedelenmesi ile Ortaya Çıkan      
    Yetersizlik,

● Dil ve Konuşma Güçlüğü,

● Özel Öğrenme Güçlüğü,

● Birden Fazla Alanda Yetersizlik,

● Duygusal Uyum Güçlüğü, 

● Süreğen Hastalık,

● Otizm,

● Sosyal Uyum Güçlüğü, 

● Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,

● Özel Yetenek.

Özel eğitim ihtiyacı bulunduğu düşünülen bi-
reyler, çeşitli aşamalarda ve çeşitli yöntemlerle 
belirlenebilirler. Riskli hamilelikte izleme, do-
ğum anında ortaya çıkan güçlükler, erken çocuk-
luk döneminde farkına varma, bireyin ailesinin 
veya kendisinin başvurması, zorunlu eğitim çağı 
ve sonrasında farkına varma, sağlık ve eğitim 
amaçlı taramalar sonucunda tespit edilebilirler. 
Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin erken 
tanısı, uygulanacak eğitim ve eğitim programla-
rının başarısı açısından oldukça önemli bir nok-
tadır.

Özel Eğitimde Tarihsel Süreç
Osmanlı Devleti’nde, özel gereksinimli birey-

ler için planlı bir çalışma sergilenmemiş ise de, 
bu kapsamda hizmet vermek üzere sayısız vakıf 
ve rehabilitasyon merkezleri kurulduğu bilin-
mektedir. Özellikle Pazar ve ibadethane yakınla-
rında “Bimarhane” adıyla bakımevleri inşa edile-
rek, özel gereksinimli bireylerle yaşlıların sosyal 
hayattan kopmadan barınma, tedavi ve rehabili-
tasyon ihtiyaçları giderilmiştir.

Özel eğitim ihtiyacı bulunduğu 
düşünülen bireyler, çeşitli aşamalarda 
ve çeşitli yöntemlerle belirlenebilirler. 
Riskli hamilelikte izleme, doğum anında 
ortaya çıkan güçlükler, erken çocukluk 
döneminde farkına varma, bireyin 
ailesinin veya kendisinin başvurması, 
zorunlu eğitim çağı ve sonrasında 
farkına varma, sağlık ve eğitim amaçlı 
taramalar sonucunda tespit edilebilirler. 
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Dört yaşından itibaren sıbyan mektepleriyle 

başlayan eğitimde, özellikle işitme ve konuşma 

yönünden özel gereksinimli çocuklara özel prog-

ramlar uygulanmıştır. Sultan II. Abdülhamid dö-

neminde, “Bi-zebanlar” adında özel merkezler 

açılmıştır. Farklı yaş aralığındaki bu özel gereksi-

nimli bireyler için özel kıyafet uygulaması getiril-

miş, böylelikle diğer insanların ve trafikteki araç 

sürücülerinin bu bireyleri fark etmesi ve gerekti-

ğinde onlara yardımcı olmaları sağlanmıştır.

Ayrıca Osmanlı Döneminde, dünyada özel ye-

tenekli bireyler için planlı ve bütüncül bir yakla-

şımla eğitim veren ilk kurum, Enderun bünye-

sinde faaliyete başlamıştır. Ardından, özel eğitim 

gereksinimi olan çocukların eğitimine yönelik 

olarak 1889 yılında İstanbul Ticaret Mektebi bün-

yesinde, işitme engelli çocuklara eğitim veren bir 

okul açılmıştır.

Daha sonra 1921 yılında Özel İzmir Sağır-

lar-Körler Okulu hizmete açılmış ve 1924-1950 

tarihleri arasında dönemin Sağlık ve Sosyal Yar-

dım Bakanlığı bünyesinde hizmet verdikten son-

ra, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.

1950 yılından 1980 yılına kadar Özel Eğitim 

Hizmetleri, İlköğretim Genel Müdürlüğü bünye-

sinde hizmet vermiştir. 1955 yılında, eğitimde ve 

özellikle rehberlikte kullanılacak ölçme araçla-

rını geliştirmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı’na bağlı bir Test-Araştırma Bürosu 

kurulmuştur. 1980 tarihinde ise Özel Eğitim Ge-

nel Müdürlüğü kurulmuş, 1983 tarihli 179 sayılı 

KHK. İle Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Baş-

kanlığına dönüştürülmüştür. Daha sonra 3797 

sayılı Kanun ile Özel Eğitim Rehberlik ve Danış-

ma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuş, 1997 

tarih ve 573 sayılı KHK ile özel eğitimin esasları 

belirlenmiştir.

Özel Eğitimde Programlar
Özel eğitim hizmetlerinin, özel eğitime ge-

reksinimi olan bireylerin, fiziksel ve toplumsal 

çevrelerinden soyutlanmaksızın planlanması ve 

yürütülmesi gerekmektedir. Özel eğitime gerek-

sinimi olan bireylerin erken dönemde tespiti ve 

dolayısıyla bu eğitime olabildiğince erken yaşta 

başlanılması önem arz etmektedir. Bu bireyle-

rin performansları da göz önünde bulundurula-

rak, amaç, içerik ve eğitim süreçlerinde ve aynı 

zamanda değerlendirme aşamalarında özgün 

uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eği-

tilmelerine öncelik verilmelidir. Öte yandan özel 

eğitim gereksinimi bulunan bireylerin, her tür 

ve kademedeki eğitimlerinin başarılı ve istikrarlı 
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bir biçimde sürdürülebilmesi bakımından, başta 
rehabilitasyon hizmeti sağlayıcılar olmak üzere, 
tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde 
hareket etmesi, özel eğitimin başarısını belirle-
yen en önemli faktörlerden biridir.

Özel eğitim gereksinimi bulunan bireylere 
yönelik olarak hazırlanacak eğitim programı ve 
planları, bireylerin bireysel beceri ve yeterlilikle-
ri ile gelişim aşamalarındaki özellikleri bilimsel 
olarak değerlendirilmek suretiyle ele alınarak, 
bireyselleştirilmiş eğitim planları geliştirilir ve 
buna paralel olarak eğitim programları da bi-
reyselleştirilerek uygulanır. Bu aşamada ilgili 
ailelerin, özel eğitim süreçlerine aktif olarak ka-
tılımlarının sağlanabilmesi açısından, öncelikle 
onların da ihtiyaç duyduğu eğitim sağlanmalıdır. 
Zira özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ai-
lelerinin bu eğitim sürecinin bir paydaşı olmaları, 
ancak bu şekilde mümkün ve anlamlı hale gele-
cektir. Ayrıca, özel eğitime gereksinimi bulunan 
bireylerin, içinde yaşadıkları toplum ve çevre ile 
sürekli iletişim halinde bulunacağı gerçeğinden 
hareketle, bu etkileşim sürecinin de özel eğitim 
programına dahil edilmesi gerekmektedir.

Kavramsal Düzeyde Hayat Boyu 
Öğrenme ve Kapsamı

Dünyada değişimin ve dönüşümün yavaş ol-
duğu asırlarda gerek bilimsel gelişmeler ge-
rekse teknolojik yenilikler uzun zaman süreçleri 
içerisinde meydana geldiğinden, o dönemlerde 
bireyler, örgün eğitim kurumlarında öğrendik-
leri bilgi ve becerileri hayatlarının önemli bir 
bölümünde kullanabilmekte idiler. Çünkü o dö-
nemlerde, öğrenilen bilgilerin ömürleri uzun idi. 
Ayrıca bugünkü teknoloji ve bilişim imkanları da 
bulunmadığından, örgün eğitim sonrasında yeni 
bilgilere ulaşmak da zor idi. Bunun sonucu ola-
rak, örgün eğitim kurumlarında müfredatlar ağır, 
ders yükleri de oldukça fazla idi.

Oysa yaşadığımız dünyada, toplumsal, siyasal, 
kültürel ve ekonomik anlamda çok hızlı değişim 
ve dönüşümler meydana gelmektedir. Bu deği-
şim ve dönüşümlere uyum sağlayabilmek veya 
ayak uydurabilmek için tüm insanların, hayatları 
boyunca eğitim almaları gerçeği ortaya çıkmak-
tadır. Bireylerin kendilerini sürekli olarak yenile-
yerek, dünyadaki değişim ve dönüşümlere uyum 
sağlayabilmeleri, ancak hayat boyu öğrenme ile 
mümkün olacaktır. Başka bir anlatımla hayat 
boyu öğrenme, insan yaşamının başlangıcından, 
sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Bu sü-
reçte hayat boyu öğrenme, örgün eğitimin ortaya 
koyduğu yaş ve mekân gibi kimi tahditlere bağlı 
kalınmaksızın, bireylerin her türlü bilgi, beceri, 
tutum ve davranışlar edinmesini kapsamaktadır.

Bu bağlamda “Hayat Boyu Öğrenme”, bireyle-
rin bulunduğu mekânda gerçekleştirilebilen, yer, 
zaman, yaş, eğitim seviyesi gibi her türlü kısıtlılı-
ğı ve farklılığı ortadan kaldıran bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramsal bakış açısı, 
aslında öğrenmenin doğumdan ölüme kadar, ha-
yatın her alanına ve her anına yayılarak, bireylerin 
kendini geliştirmesi ve kendi öğrenimine devam 
etmesi sonucuna ulaşmaktadır. Dolayısıyla hayat 
boyu öğrenme, bireyin yaşamı boyunca bilgisini, 
becerilerini, yeterliliklerini, performansını hem 
toplumsal, hem de mesleki anlamda geliştirmeyi 
amaçlayan tüm çalışmalar ve faaliyetler bütünü 
olarak tanımlanabilir.

Yaşadığımız dünyada, toplumsal, 
siyasal, kültürel ve ekonomik 
anlamda çok hızlı değişim ve 
dönüşümler meydana gelmektedir. 
Bu değişim ve dönüşümlere 
uyum sağlayabilmek veya ayak 
uydurabilmek için tüm insanların, 
hayatları boyunca eğitim almaları 
gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
Bireylerin kendilerini sürekli 
olarak yenileyerek, dünyadaki 
değişim ve dönüşümlere uyum 
sağlayabilmeleri, ancak hayat boyu 
öğrenme ile mümkün olacaktır.
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Hayat boyu öğrenme, bireylerin yaşamı bo-

yunca üstlenilen her türlü öğrenme etkinliğini 

kapsadığından, oldukça geniş bir kapsam alanı 

bulunmaktadır. Bu açıdan hayat boyu öğrenme; 

örgün ve yaygın öğrenme, teknik beceri ve bilgi 

kazanımı sağlayan kurslar, iş yerlerinde kazanı-

lan mesleki becerilerin kazanılmasını sağlayan 

öğrenme süreçleri gibi çok geniş bir öğrenme 

alanını kapsar. Bu sebeple hayat boyu öğrenme, 

yaş, toplumsal statü ve eğitim seviyesine bakıl-

maksızın her kademedeki eğitim kurumlarında, 

iş yerlerinde veya toplumun herhangi bir mekâ-

nında gerçekleştirilebilmektedir. Zira formal edu-

cation için “örgün eğitim”, non-formal education 

için “yaygın eğitim” kavramları kullanılmaktadır. 

Çoğu eğitimcinin de ifade ettiği üzere hayat 

boyu öğrenme, insana ve bilgiye yatırımın artma-

sını, teknoloji ve bilişim başta olmak üzere, dün-

yanın değişim rüzgarına ayak uydurabilmek için 

temel bilgi ve becerilerin edinilmesini destekle-

yen ve öğrenme fırsatlarının tüm bireylere sunul-

masını sağlayan oldukça esnek formlar içeren bir 

öğrenme sürecidir.

Esasında hayat boyu öğrenme hem örgün hem 

de yaygın eğitim süreçlerini kapsamaktadır. Zira 

hayat boyu öğrenme, örgün eğitim sonrası eksik 

veya yetersiz kalan alanın sonradan tamamlan-

ması ve bir anlamda bireylerin gün ışığına çıka-

rılmamış yeteneklerinin keşfedilmesini sağlayan 

bir süreçtir. Bu anlamda hayat boyu öğrenme, 

örgün eğitimin bir alternatifi değildir. Hayat boyu 

öğrenme süreci, bir yandan istihdam alanlarına 

insan kaynağı temin ederken, bir yandan da bi-

reylerin kendilerini yenileyerek ve geliştirerek 

toplumla uyumlu hale gelmelerini sağlamakta-

dır. İşte bu noktada, hayat boyu öğrenme süre-

cinin bireylerin yaşamının vazgeçilmez bir öğesi 

durumuna getirilmesi önem arz etmektedir. Sü-

recin işlerlik kazanması ve kesintisiz bir biçimde 

yürütülebilmesi açısından, kamu kurum ve ku-

ruluşlarının yanı sıra sivil toplum organizasyon-

larının, yerel yönetimlerin ve hatta medya kuru-

luşlarının sürece sahip çıkmaları gerekmektedir. 

Böylece hayat boyu öğrenme kültürünün oluşma-

sı mümkün hale gelecek ve bunun sonucunda da 
hayat boyu öğrenmenin önündeki kimi engellerin 
ortadan kalkması sağlanacak ve tüm eğitim sağ-
layıcıların koordinasyonunun sağlanması kolay-
laşacaktır.

Türkiye’de ve Dünyada Hayat Boyu 
Eğitim

Dünyada Hayat Boyu Öğrenme kavramının 
kullanımına bakıldığında, ilk kez İngiltere Kal-
kınma Bakanlığı’nın 1919 yılında yayımladığı bir 
raporda kavrama yer verildiği görülmektedir. 
Sözü edilen raporda “Yetişkin eğitimi, vatandaş-
lığın ayrılmaz bir parçasıdır ve yetişkinliğin erken 
dönemleriyle ve az sayıda kişiyle sınırlı değildir ve 
hayat boyu olması gerekir” şeklinde bir ifadeyle 
Hayat Boyu Öğrenme kavramından söz edilmiş-
tir. Ardından, anılan raporu hazırlayan komisyon 
üyelerinden Basil YEAXLEE tarafından 1929 yılın-
da Hayat Boyu Eğitim adlı kitap yayımlanmıştır.

Zaman içerisinde Hayat Boyu Öğrenme, sade-
ce belirli bir ülkenin ya da uluslararası bir organi-
zasyonun değil, tüm dünyanın yoğun ilgi göster-
diği bir yaklaşım olmuştur. Hayat Boyu Öğrenme 
kavramı, özellikle Avrupa Birliği’nin eğitim poli-
tikalarının genel çerçevesini oluşturan ana un-
sur olarak ele alınmıştır. Avrupa Birliğinin eğitim 
politikalarını oluşturan raporlarda hayat boyu 
öğrenme, yalnızca eğitim ve mesleki eğitimin bir 
şekli değil, kesintisiz olarak öğrenme ortamları 
oluşturma ve bu öğrenme ortamlarına katılım-
da bireylere rehberlik etme anlayışı olarak kabul 
görmüştür.

1970’li yıllardan başlamak üzere hayat boyu 
öğrenme, UNESCO ve OECD başta olmak üzere, 
tüm eğitimciler ve eğitim politikacıları arasında 
“Sürekli Eğitim” kavramı olarak yaygınlaşmaya 
başlamıştır.

UNESCO tarafından, Edgar FAURE başkan-
lığında bir kurul oluşturulmuş ve 1972 yılında 
“Olmayı Öğrenmek – Bugünün ve Yarının Eğitim 
Dünyası” adlı Faure Raporu yayımlanmıştır. Bu 
raporda, eğitim hizmetlerinin okul yaşı sınırları 
dışına yayılması, eğitime hayat kalitesini artıran 
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bir araç olarak gösterilen ilginin artması, günlük 

hayatın ihtiyaçları ile bağlantılı eğitim alanlarının 

geliştirilmesinin üzerinde durulması, eğitim ile 

ilgili kararlara çalışanların, ailelerin ve toplum 

üyelerinin katılması ve ayrıca planlamada, yöne-

timde ve hedef belirlemede açık fikirli olunması 

gibi önemli vurgular yapılmıştır. Dolayısıyla Faure 

Raporunda ilk kez hayat boyu öğrenme ile ilgili 

olarak insan, eğitim ve toplum kavramlarını içe-

ren bir felsefe geliştirilmiştir.

Hayat Boyu Öğrenme konusundaki en önem-

li adım ise, Avrupa Parlamentosu’nun 1996 yılını 

“Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Yılı” ilan etmesiyle 

atılmıştır. 1996 yılının “Avrupa Hayat Boyu Öğ-

renme Yılı” olarak ilan edilmesiyle, vatandaşların 

çalışma hayatına ve demokratik karar alma sü-

reçlerine katılımlarının, ekonomik, teknolojik ve 

toplumsal değişime uyum yeteneklerinin artırıl-

ması amaçlanmıştır.

2000 yılında Lizbon’da düzenlenen Avrupa 

Konseyi toplantısında üye devletlerin hükümet 

temsilcileri tarafından imzalanan 10 yıllık strate-

jide, hayat boyu öğrenme, temel unsur olarak yer 

almıştır. Lizbon Zirvesinde, Avrupa’da yaşayan 

bireylere yaşamlarının farklı dönemlerinde eği-

tim fırsatları sunulması gerekliliği vurgulanarak, 

gençlere, yetişkinlere, işsiz kalma riski taşıyan 

bireylere ve işsizlere yönelik uygun eğitim-öğre-

tim programlarının oluşturulması zorunluluğu 

ifade edilmiştir.

Öte yandan Avrupa Komisyonu tarafından, 30 

Ekim 2000'de “Yaşam Boyu Öğrenme Memoran-

dumu” ilan edilerek, hayat boyu öğrenme, her 

türden eğitim ve öğretimin bir araya toplanması 

gereken bir şemsiye olarak ifade edilmiştir. Ko-

misyon, yaptığı bu çalışma ile hayat boyu öğren-

me için tüm insanlara eşit fırsatların sunulduğu, 

eğitim öğretim hizmetlerinin bireylerin talepleri-

ne göre düzenlendiği bir toplum oluşturmayı ön-

görmüştür. 

Her ülke ve her toplum, hayat boyu öğrenme 

kültürünü oluşturmak için çeşitli stratejiler ge-

liştirmiş ve eğitim politikalarında hayat boyu öğ-

renme kavramına zamanla daha fazla önem ver-

meye başlamışlardır. 

Türkiye’nin uzun vadeli stratejik hedeflerini 

belirleyen ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafın-

dan hazırlanan beş yıllık planlardan birisi olan, 

2001-2005 yıllarını kapsayan ve 2000 yılında ha-

zırlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
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Milli Eğitimin, herkes için hayat boyu öğrenme 

anlayışıyla bilgiye ulaşma yolunu öğreten, etkili 

bir rehberlik hizmeti sunan, üretime yönelik eği-

timin öncelikli olduğu bir sistem içerisinde yeni-

den düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Türkiye, hayat boyu öğrenme konusuna verdi-

ği önemi Millî Eğitim Bakanlığı çatısı altında “Ha-

yat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nü kurarak 

göstermiş ve bu yolla çalışmaların tek merkez-

den sürdürülmesi planlanmıştır. Millî Eğitim Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 12. maddesinde, Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevleri şu şe-

kilde sıralanmıştır:

a) Zorunlu eğitim dışında, eğitim ve öğretimi ha-

yat boyu devam edecek şekilde yaygınlaştırmak 

amacıyla politikalar oluşturmak, bunları uygu-

lamak, izlemek ve değerlendirmek. 

b) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hiz-

metlerini yürütmek. 

c) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi 

bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitir-

miş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel 

veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında 

eğitim ve öğretim vermek. 

d) ç) Yaygın eğitim ve öğretim okul ve kurum-

larının eğitim ve öğretim programlarını, ders 

kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırla-

mak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye 

Kuruluna sunmak. 

e) Yaygın özel öğretim kurumlarıyla ilgili hizmet-

leri yürütmek. 

f) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanunu’na göre aday çırak, çırak, kalfa ve us-

taların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak. 

g) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yap-

mak. 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 

mevzuatla öngörülen görevlerine bakıldığında, 

yürütülecek hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin 

genel çerçevesinin ve uygulama alanlarının belir-

lendiği ve Türkiye’de hayat boyu öğrenmenin, ör-

gün eğitim, yaygın eğitim ve hayatın diğer alanla-

rında uygulanması için yoğun çalışmalar yapıldığı 

görülmektedir. 2000’li yılların başlarından itiba-

ren hayat boyu öğrenme konusunda çalışmalar 

hız kazanmış ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Mü-

dürlüğü bünyesinde yürütülen faaliyetler, çağın 

gereklerine uygun bir biçimde programlanmıştır.

2000 yılında hazırlanan Sekizinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planından sonra, Dokuzuncu ve Onun-

cu Beş Yıllık Kalkınma Planlarında da hayat boyu 

öğrenme kavramına yer verilmiş ve 2014-2018 yıl-

larını kapsayan Onuncu Kalkınma Planında 2023 

hedeflerine ulaşmak için “Öncelikli Dönüşüm 

Programları” tasarlanmıştır. Tasarlanan “Temel 

ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programları” 

sayesinde, bireylerin mesleki becerilerinin yanı 

sıra iş hayatında gerekli olan temel becerilere de 

sahip olmaları, eğitim sistemi ile bireylerin çalış-

ma hayatları arasındaki uyumun güçlendirilmesi 

hedeflenmiştir. Onuncu Kalkınma Planının kabu-

lünün ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

2014-2018 yılları için Türkiye Hayat Boyu Öğren-

me Strateji Belgesi hazırlanmıştır. Bu belgeye 

göre Avrupa Birliği’nin hayat boyu öğrenmeye 

katılımda 2010 yılı için belirlenen %12,5 hedefi, 

2020 yılı için %15’e yükseltmiştir. Ayrıca bu stra-

teji belgesinde Türkiye’de öğrenme kültürünün 

yeterince güçlü olmadığı ve bireylerin öğrenme 

neticesinde elde edecekleri kazanımların yete-

rince farkında olmadıkları vurgulanmıştır.

Ülkemizde hayat boyu öğrenme kapsamında, 

başta yetişkinler olmak üzere, farklı yaş ve sta-

Her ülke ve her toplum, hayat boyu 
öğrenme kültürünü oluşturmak 
için çeşitli stratejiler geliştirmiş ve 
eğitim politikalarında hayat boyu 
öğrenme kavramına zamanla daha 
fazla önem vermeye başlamışlardır. 
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tüdeki bireylere çok çeşitli alanlarda eğitim veril-

mektedir. Yetişkinlere yönelik eğitim vermek üze-

re kurumlar; dernekler, vakıflar, sendikalar, sivil 

toplum örgütleri, çeşitli bakanlıklar, özel amaçlı 

kurslar ve üniversitelerin sürekli eğitim merkez-

leri tarafından faaliyetler yürütülmektedir. Bun-

lardan başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

● Halk Eğitim Merkezleri: Meslek edinme, oku-

ma-yazma ve sosyal-kültürel kurslar. 

● Mesleki Eğitim Merkezleri: Çıraklık, kalfalık 

ve ustalık eğitimi veren kurslar. 

● Pratik Kız Sanat Okulu: Kızlar için kısa süreli 

meslek kursları. 

● Özel Eğitim Kurumları: Eğitim ve Uygulama 

Okulu, Bilim ve Sanat Merkezi, İş Eğitim Mer-

kezleri. 

● Özel Öğretim Kurumları: Meslek kursları.

● Diğer Kurumlar: Olgunlaşma Enstitüsü ve ye-

tişkinler için Teknik Eğitim Merkezi.

● Uzaktan Eğitim Hizmetleri: Açık İlköğretim 

Okulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik 

Açık Öğretim Lisesi.

● Ayrıca Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

tarafından verilen öğrenme hizmetleri;

● Aile Eğitimi Programları,

● Destekleme ve Yetiştirme Kursları,

● Yaygın Eğitim Programları,

● Yetişkin Okuma Yazma kursları olarak sırala-

nabilir.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce sunulan 

bu hizmetlerin yanı sıra;

● Hayat Boyu Öğrenme Portalı,

● Eğitimde İyi Uygulama Örnekleri,

● Hayat Boyu Öğrenme TV,

● Öğrenme Şenlikleri gibi öğrenme fırsatları 

sunulmaktadır.

Hayat Boyu Öğrenme Bilgi ve Teknoloji Kaynakları ise;

● Açık Öğretim Okulları e-Arşiv Dönüşüm İş-

lemleri,

● Açık Öğretim Okulları ve EBA İçerik,

● Açık Öğretim Lisesi Mobil Uygulaması,

● Açık Öğretim Sistemleriyle e-Devlet Enteg-

rasyonu,

● Açık Öğretim Okulları Yurt Dışı Hizmetleri,

● Oku Yaz Mobil Uygulaması,

● e-Yaygın Otomasyon Sistemi olarak özetlene-

bilir. 

Eğitimde Program Geliştirme
Eğitimde program kavramı, eğitim kurumla-

rında öğrenme, öğretme ve planlama sürecinde 

ortaya çıkan tüm unsurları içine alır. Program 

geliştirme ise eğitimde amaç ve hedeflerin belir-

lenmesi, öğrenme ikliminin düzenlenmesi, eği-

tim programının değerlendirilmesi gibi aşamala-

rı bünyesinde barındıran kapsamlı bir planlama 

sürecidir. Esasen eğitim ve eğitimde program 

geliştirme, devamlılık ve değişkenlik içeren bir 

süreçtir. Bu sürecin değişkenlik içermesini ve za-

man içerisinde çağın gereklerine göre geliştiril-

mesini etkileyen başlıca faktörler ise toplumsal, 

ekonomik, hukuksal ve teknolojik olarak sırala-

nabilir.

Özellikle ekonomik ve toplumsal değişimler, 

bireylerin hayata bakışlarını ve beklentilerini 

etkilerken, bunun doğal bir sonucu olarak, eği-

tim sistemlerinde ve eğitim programlarında da 

değişikliklerin ve yeni yaklaşımların doğmasına 

vesile olur. İşte eğitim sistemindeki bu geliş-

meler ve yeni yaklaşımlar, eğitim kurumlarının 

pozisyonunu, öğretmen ve öğreticilerin görev ve 

sorumluluklarını, öğrenme ve öğretme sürecini 

sürekli olarak bir dinamizm içerisinde tutar. Ön-

ceki yüzyıllarda eğitim kurumlarında öğretilen ve 

öğrenilen bilgiler, bireylerin hayatı boyunca kul-

lanabildikleri ve uzun zaman dilimleri içerisinde 

değişmeden geçerliliklerini koruduğu halde, ya-

şadığımız çağda bilgi, sürekli değişen bir nitelik 

kazandığından, buna paralel olarak da bireylerin 
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sürekli bir biçimde yeni bilgilerle kendilerini ye-

nilemek zorunda kaldıkları, tartışılmaz bir ger-

çektir.

Öte yandan eğitimde program geliştirme, teo-

rik bir kavram olmayıp, pratik öğelerin ön planda 

olduğu bir süreçtir. Üstelik program geliştirme, 

kesin kurallara dayanan bir niteliğe de sahip 

değildir. Zira insani değerlendirmeleri, sanatsal 

yaklaşımları ve hayata ilişkin analizleri kapsayan, 

esnek bir yapıya sahiptir.

Eğitimde program geliştirme çalışmaları ya-

pılırken, son yıllarda giderek ön plana çıkan ve 

bireylerin hayatının vazgeçilmezi olan bazı yeni 

kavramların da program geliştirme aşamaların-

da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Etkin öğ-

renme, öğrenmeyi öğrenme, bilgisayar destekli 

öğrenme, elektronik öğrenme, çevrimiçi eğitim, 

uzaktan eğitim, bu kavramlardan bazılarıdır. Öğ-

renmeyi öğrenme, eğitimde çok önemli bir yak-

laşım olup, öğretmen veya eğitim kurumu mer-

kezli bir eğitim anlayışı yerine, öğrenen merkezli 

bir eğitim anlayışı olarak karşımıza çıkmakta-

dır. Bu eğitim anlayışı sonucunda bireyler, etkin 

araştırma ve analizlerle veri toplama ve çözüm 

üretme sürecini bizzat kendileri yönetirler. Dola-

yısıyla öğrenme sürecinde öğrenci, neyi ve nasıl 

öğrendiğini kendisi keşfettiği için, bilgiler arası 

ilişkilendirme, analiz, sentez ve tahlil yapabilme 

yetilerine sahip olarak, öğrenmeyi öğrenmekte-

dir. Sonuç itibariyle bu yeni yaklaşım, öğrenme-

nin eğitimden, eğitimin ise bilgi yüklemesinden 

ibaret olmadığını ortaya koymaktadır. İşte bu ger-

çek, hayat boyu öğrenmenin zorunluluğunu orta-

ya koyan; başka bir ifade ile, hayat boyu öğrenme 

kavramının ve hayat boyu öğrenme kurumlarının, 

bireylerin öğrenme süreçlerinde çok önemli bir 

rol üstlendiğinin açık bir tezahürüdür.

Öte yandan, özel eğitime gereksinimi bulunan 

bireylerin eğitimine yönelik eğitim programları-

nın hazırlanması ve geliştirilmesi süreçlerinde, 

Özel Eğitim Hakkında yayımlanarak yürürlüğe 

konulan 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-

me hükümlerine dayanılarak çıkartılan Özel Eği-

tim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerinin de göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. Anılan 

mevzuat hükümlerinde, bireyselleştirilmiş eği-
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tim programları geliştirilmesi, özel eğitimin en 

önem ilkesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, 2000 yılından 

itibaren hız kazanmıştır.

Hayat Boyu Öğrenmede Program 
Geliştirme

Genelde tüm bireyler, özelde ise çocuklar, bir-
birlerinden farklı özellik taşırlar.  Bu farklılıkları, 
bedensel, bilişsel ve duyuşsal olarak sıralayabili-
riz. Dolayısıyla her çocuk kendine özgü bedensel 
bir yapıya ve türlü işlevlere, çeşitli öğrenme yete-
neklerine ve neticede çok farklı duygusal özellik-
lere sahiptirler. Ancak bu farklılıkların büyük bo-
yutlara ulaşmış olması ve genel eğitimin yeterli 
olmadığı durumlarda, karşımıza özel eğitim hiz-
metleri çıkmaktadır. Özel eğitim hizmetleri, özel 
eğitime gereksinimi olan bireylerin, fiziksel ve 
toplumsal çevrelerinden soyutlanmaksızın plan-
lanması ve yürütülmesi olarak tanımlandığına 
göre, bu noktada özel eğitim hizmetlerinden bek-
lenilen amacın, özel gereksinimi bulunan birey-

lerin kendine yetebilme ve bağımsız yaşayabilme 
imkanlarını üst seviyelere çıkarmak olduğu kabul 
edilebilir.

Öte yandan çağımızda, hayat boyu öğrenme 

alanında, eğitim sistemlerinin ve eğitim prog-

ramlarının geliştirilmesi konusunda, makro bo-

yutta adımlar atıldığı bir gerçektir. Uluslararası 

alanda bu kapsamda ortak stratejiler ve üst dü-

zey politikalar geliştirilmektedir. Avrupa Birliği 

kapsamında oluşturulan Lizbon Stratejisi, Eği-

tim-Öğretim 2010 Çalışma Programı, Kopenhag, 

Maastricht, Helsinki, Bordeaux ve Bruges Bil-

dirgeleri, Avrupa 2020 ve Eğitim-Öğretim 2020 

Çalışma Programı, bu ortak strateji belgelerine 

örnek teşkil etmektedir.

Esasında hayat boyu öğrenme, giderek hayatın 

her alanına yayıldığından, aslında toplumun gele-

cekte kendi kendisini yenileyebilecek bir kapasite 

oluşturması noktasında anahtar bir role sahiptir. 

Bu bağlamda, toplumun her yaş, her kademe ve 

her statüdeki bireylerine yönelik olarak prog-

ramlar hazırlayan ve hizmetler üreten hayat boyu 

öğrenme kurumlarının, bu işlev ve kapsam içeri-

sinde, özel eğitim gereksinimi bulunan bireylere 

yönelik program geliştirilmesi aşamalarında da 

stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edilebilir.

Ülkemizde hayat boyu öğrenme hizmetleri, 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tara-

fından programlanmakta ve başta halk eğitimi 

merkezleri olmak üzere, yurdun dört bir yanında 

var olan kurumları aracılığıyla bu hizmetler su-

nulmaktadır. Yetişkin eğitimlerinin yanı sıra, 2021 

yılı itibariyle 47 adedi genel kurs olmak üzere, 

özel eğitim gereksinimi bulunan bireylere yönelik 

olarak toplam 728 teknik ve mesleki kurs hizmeti 

vermektedir.

Esasında hayat boyu öğrenme, 
giderek hayatın her alanına 
yayıldığından, aslında toplumun 
gelecekte kendi kendisini 
yenileyebilecek bir kapasite 
oluşturması noktasında anahtar bir 
role sahiptir. Bu bağlamda, toplumun 
her yaş, her kademe ve her statüdeki 
bireylerine yönelik olarak programlar 
hazırlayan ve hizmetler üreten 
hayat boyu öğrenme kurumlarının, 
bu işlev ve kapsam içerisinde, özel 
eğitim gereksinimi bulunan bireylere 
yönelik program geliştirilmesi 
aşamalarında da stratejik bir öneme 
sahip olduğu ifade edilebilir.



Hicran PARLAK

79

Yıl: 17 / Sayı: 52 /Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2021

Sonuç ve Öneriler

Bir toplumsal değişim ve dönüşüm modeli 
olan hayat boyu öğrenmenin, tüm dünyada daha 
çok hizmet öncesi eğitime ve bir anlamda mes-
leki eğitime odaklandığı, dolayısıyla beceri ve 
kazanımların belgelendirilmesi esasına dayan-
dığı görülmektedir. Bu durumun temel sebebi, 
insanların ve toplumların ekonomik beklenti ve 
ihtiyaçlarına paralel olarak, diğer unsurların göz 
ardı edilmiş olmasıdır. Öte yandan, hayat boyu 
öğrenme ile ilgili program ve stratejilerde, örgün 
eğitime önem verilmediği de bir gerçektir. Ancak 
örgün eğitimin, hayat boyu öğrenme sistemine 
entegre edilmesi, bilginin ve teknolojinin hızla 
ilerlediği ve dünyanın bu hıza paralel olarak küre-
selleştiği bir ortamda, tüm eğitim programlarını 
ve süreçlerini olumlu yönde etkileyecektir.

Tüm canlılar arasında insanı değerli ve eşsiz 
kılan özellik, öğrenen bir varlık olması ve öğren-
diklerini değerlendirme ve geliştirme yeteneğine 
sahip olmasıdır. Zira öğrenme ile ilgili yapılan 
çalışma ve araştırmalarda, her öğrenmenin bir 
davranış değişikliğini ön plana çıkardığının anla-
şıldığı, ancak öğrenmenin, bir davranış değişikli-
ğinden fazlasını ifade ettiği görülmektedir.

Eğitim ve program geliştirme, süreklilik arz 
eden, dinamik bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığın-
da, bu değişim ve gelişimin en önemli faktörleri 
olan ekonomik, hukuksal, toplumsal, psikolojik 
ve teknolojik faktörlerin doğru ve zamanında tah-
lil edilmesi ve gerek ulusal gerekse uluslararası 
düzeyde uzun projeksiyonlu strateji planları ha-
zırlanması önem arz etmektedir.

Bütün bireylerde olduğu gibi, özel eğitim ge-
reksinimi bulunan çocukların eğitimlerinin plan-

lanmasında ve ilgili eğitim programlarının ha-

zırlanması sürecinde de onların başka insanlara 

bağımlı olmadan hayatlarını sürdürebilmelerine 

imkân tanıyacak bir biçimde ve kendi kendilerine 

yeterli duruma gelerek, önce içinde yaşadıkları 

toplumla, sonra da global dünya ile bütünleşe-

bilmeleri hedefi doğrultusunda çalışmalara hız 

verilmelidir.

Bu bağlamda, özel eğitim gereksinimi bulu-

nan bireylere ve çocuklara yönelik olarak hazır-

lanacak programlarda, özellikle aile bireyleri ile 

birlikte planlama yapılmalı ve hayat boyu öğren-

me sisteminin sağladığı faydalardan da istifade 

edilerek, teorinin yanında, hayat pratiğinin de göz 

önünde bulundurulması sağlanmalıdır.

Unutmamak gerekir ki, toplumların geleceği, 

genç nüfusun, toplumsal, bilimsel ve teknolojik 

gelişim ve değişimlere zamanında ayak uydura-

rak, yüksek nitelikli ve donanımlı bireylere dö-

nüşmesine ve dolayısıyla hayat boyu öğrenme 

sistemine adapte olmalarına bağlıdır. Yeni eğitim 

programlarının geliştirilmesi ve uygulanması 

aşamasında, özel eğitime gereksinimi bulunan 

bireyler de dahil olmak üzere, gelecek nesillerin 

daha güçlü bir temele sahip olmalarını sağlama-

sı bakımından da önem arz etmektedir. Tüm eği-

tim programlarının planlanması sürecinde, hayat 

boyu öğrenme sisteminin şemsiyesi altında, sivil 

toplum kuruluşları, yerel yönetimler, sosyal hiz-

met kuruluşları, eğitim kurumları, üniversiteler 

ve diğer sosyal ve kültürel teşkilatların da kap-

sayıcı bir hayat boyu öğrenme kavramının olu-

şumunda sorumluluk üstlenmesinin sağlanması 

hedeflenmelidir. 
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Giriş

Tanzimat dönemine kadar kız çocuklarının 

eğitimi, sıbyan mektepleri ve ailelerin sosyo-eko-

nomik durumuna bağlı olarak hususi gayretlerle 

devam etmiştir. Tanzimat’la birlikte kız çocukları 

için rüştiyeler, idadiler, sultaniler ve sanayi mek-

tepleri açılarak bu okullarda biçki-dikiş, elişleri 

gibi derslerle müfredat zenginleştirilmiştir.

19.yüzyılın sonundan itibaren seri ve ucuz 

kumaş üretimiyle giyinme biçimlerinin değişme-

si, Batı modasının İstanbul’a taşınması, terzilik 

mesleğinin azınlıklarca icra edilerek onları zen-

ginleştirmesi, milliyetçi Türk aydınlarını harekete 

geçirmiştir. Terzilik mesleğini Türkler arasında 

yaygınlaştırmak ve Batı tarzı modanın karşısında 

“milli moda” yaratmak amacıyla başlatılan giri-

şimler kısa sürede karşılık bulmuştur. Dönemin 

popüler gazetelerinde kıyafet patronları paylaşıl-

mış, terzilik mesleği giderek Türk kadınının en 

önemli görevlerinden sayılmaya başlanmış; gi-

rişimci Türk kadınlarının açtığı biçki-dikiş kurs-

ları uzun süre yetişkin eğitiminin popüler adresi 

olmuştur. 

Olgunlaşma Enstitülerinin Kuruluşu
Cumhuriyet döneminde, milli kimlik oluştur-

ma çabası ve kadının kamusal yaşama dâhil edil-

mesi, kadın eğitiminin örgün ve yaygın usullerle 

kapsamlı hale gelmesini sağlamıştır. 1929 ekono-

mik buhranından sonra yerli ürünleri korumak ve 

milli sanayiyi canlandırmak için alınan önlemler, 

biçki-dikiş becerisine rağbeti arttırmış, genç kız-

ların devlet eliyle iyi bir vatandaş ve becerikli bir 

ev kadını olarak yetişmeleri için 1927-1928 öğre-

tim yılında Kız Enstitüleri kurulmuştur. Kurulu-

şunda Prof. Omer Buyse’nin oldukça etkili olduğu 

Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü, biçki-dikiş baş-

ta olmak üzere, diğer sanat dallarında, ticarette 

ve modern hayatın gereklerinden doğan sosyal 

müesseselerde genç kız ve kadınların yer bula-

bilmesi için kendilerine gerekli bilgileri vermeyi 

hedeflemiştir. Kız Enstitüsü sayısı 1940’lara ge-

lindiğinde 35’e ulaşmıştır. Dönemin kadınlar için 

diğer önemli eğitim kurumu Akşam Kız Sanat 

okulları ise farklı şubelerdeki kısa süreli eğitim 

programlarıyla mesleki eğitimin yaygınlaşmasını 

sağlamıştır. 

Yükseköğretimin henüz yaygınlaşmadığı bu 

yıllarda Kız Enstitülerini bitiren öğrencilerin de-

vam edecekleri üst eğitim kurumunun olma-

ması, kızların mesleki becerilerini tecrübe ede-

cekleri yeni bir kurumun açılmasını gündeme 

getirmiştir. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve 

Müsteşar Rüştü Uzel döneminde mesleki ve tek-

nik eğitimde somut girişimler meydana gelmiş; 

1945-1946 öğretim yılında kız çocuklarının bece-

rilerini geliştirmek amacıyla ilk Kız Teknik Öğre-

tim Olgunlaşma Enstitüsü açılmıştır. Beyoğlu Ak-

şam Kız Sanat Okulu’nun bünyesinde daimi sergi 

ve sipariş atölyeleri şeklinde kurgulanan 14 Ekim 

1945’te 161 öğrenciyle hizmete başlayan enstitü, 
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kabul ettiği Kız Enstitüsü ve Akşam Kız Sanat Oku-

lu mezunlarının “meslekte olgunlaşma”larına at-

fen “Olgunlaşma Enstitüsü” olarak adlandırılmış, 

sunduğu otantik iş ortamıyla genç kızların ticari 

hayata alışmalarını sağlamıştır.

Türkiye’deki birçok kız enstitüsünün kurulma-

sında emeği olan İstanbul Olgunlaşma Enstitü-

sü’nün kurucu müdürü Refia Övüç, Olgunlaşma 

Enstitülerinin kurulmasını şöyle anlatmaktadır: 

“Olgunlaşma Enstitüsü kafamda, Nişantaşı Kız Ensti-

tüsü’nden mezun olan ama ne yapacaklarını bileme-

yen otuz genç kızımızın durumu nedeniyle şekillendi. 

1942 yılında kurduğum Nişantaşı Kız Enstitüsü’nde, 

okul idaresi olarak, mezun olacak kızlarımızın gele-

ceğini düşünmemiz gerekiyordu. Kimisi Ankara’da 

yeni açılan İsmet Paşa Kız Enstitüsü sınavına girip 

meslek öğretmeni olmayı düşünüyordu. Peki ya di-

ğerleri? Ya ev kızı olacaklar ya da mezun oldukları 

alanda bir iş bulup çalışacaklardı. Oysa enstitüyü bi-

tiren kızların seçecekleri meslek üzerine atölyeler-

de staj yapmaları gerekiyordu. O yıllar, dikiş, nakış, 

çamaşır, çiçek gibi meslekler tamamen yabancıların 

elindeydi. Yalnızca iki Türk hanımın atölyesi vardı. 

Birisi Güzide Hanım diğeri Calibe Hanım… Yalnızca 

birkaç kızımıza çalışma imkânı sağlayabilirlerdi. Kız-

ların istikbali tıkalıydı kısacası…”

Enstitülerin Eğitim ve 
Kültüre Katkıları

Pratik eğitim üzerine kurulan Olgunlaşma 
Enstitülerinin o yıllardaki sanat dalları; biçki-di-
kiş (manto, tayyör, elbise, fantezi elbiseler), mo-
da-çiçek, renkli nakış (beyaz iş), sırma (Maraş 
işi, Türk işi, elbise nakışı (fantezi nakışlar, yatak 
örtüleri, örtüler), çamaşır ve resimdi. Daha son-
ra farklı el sanatları dallarında da eğitim verilen 
enstitülerde, hazır giyimin gelişmesiyle konfek-
siyon atölyesi kurulmuş; sonraki yıllarda eğitim 
yelpazesi birçok sanatı içine alacak şekilde ge-
nişlemiştir. İki yıl sürecek mesleki eğitimi başarılı 
bir şekilde bitiren öğrencilere “bitirme belgesi” 
verilmiş, mezun öğrencilerden istekli olanlar, 
okulun döner sermaye atölyelerinde çalışarak 
ücret almıştır.

Olgunlaşma Enstitüsü gerek hizmet biçimi 
gerekse milli kültüre katkıları nedeniyle Türki-
ye Cumhuriyeti’nin giyimdeki modernleşme ça-
balarının kurumsallaştığı, meşrutiyetten itiba-
ren tohumları atılmaya çalışılan milli modanın 
mücessemleştiği adres olmuştur. Zira güçlü bir 
pratikle kızları iş yaşamına hazırlayan enstitü-
ler kısa sürede bürokrasideki hanımefendileri 
ve özel tasarıma ilgi duyanları giydiren marka 

Şekil 1. Enstitü Eğitimi (Kaynak: Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Arşivi)
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haline gelmiştir. Bu durum devlet yöneticilerinin 
eşleri ve yabancı misafirler için enstitüleri adeta 
“vitrin” haline getirmiştir. Modern ve geleneksel 
kültürün izlerini taşıyan koleksiyonları, müze ve 
atölyeleriyle Türk kültür ve sanatının yaşayan 
mekânları olan Olgunlaşma Enstitüleri yabancı 
konukları ağırlayan protokol kurumu olmuştur.

1950’li yıllarda Sophia Loren ve İtalyan film 
yapımcısı Carlo Ponti’yi ağırlayan Ankara Olgun-
laşma Enstitüsü, Türkiye’yi ziyareti esnasında 
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için Ankara Hi-
podromu’nda tertip edilen at yarışında bir de-
file sunmuştur. İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü 
1953 yılında Lüksemburg veliahdının evlenmesi 
dolayısıyla devlet tarafından sipariş edilen sofra 
takımını hazırlanmıştır. 1951 yılında aynı enstitü 
tarafından İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin 
düğünü için enstitüde yapılan 52 parçalık hediye 
ise bir toplantıyla basına tanıtılmıştır. 

Olgunlaşma Enstitüsü, milli kültürün bili-
nirliğini arttırmada adeta bir akademi gibi ça-
lışmıştır. Geleneksel el sanatları ve giyim kuşa-
mın unutulan örnekleri enstitülerle tanıtılmış 
ve yaşatılmıştır. Türk nakışından alınan ilhamın 
dönemin modası ile uyumlu giysi koleksiyonla-
rına dönüştürülmesiyle enstitüler, ülke tanıtımı 

için yapılan organizasyonlarda programların en 
özel köşesini oluşturmuştur. Olgunlaşma Ens-
titüsü’nün adını dünyaya duyuran Tarsus Seyyar 
Sergi projesi bu faaliyetlerin belki de en bilinen 
örneğidir. İlki 1953 yılında gerçekleştirilen, İs-
tanbul’un fethinin 500. yılı şenlikleri kapsamında 
Akdeniz limanlarını dolaşan Tarsus gemisine ka-
tılan İstanbul Olgunlaşma Enstitüsü, Akdeniz’in 
büyük limanlarında defileler yapmıştır. Defilelere 
gösterilen ilgi, bir sonraki yıl geminin Amerika kı-
tasına uzanacak uzun bir rotayla ülke tanıtımına 
çıkmasını sağlamıştır. 1954 yılı Tarsus sergi ge-
misi için eski Türk kıyafet ve motiflerinin stilize 
ve modernize edilmesiyle oluşturulan kıyafetler 
yanında 19.yüzyıla ait orijinal Türk kıyafetlerini de 
içeren bir koleksiyon hazırlayan enstitü, geminin 
uğradığı tüm limanlarda onlarca defile sunmuş-
tur. 1958 yılındaki Brüksel fuarında Ankara İsmet 
Paşa Kız Enstitüsü ve İstanbul Olgunlaşma Ensti-
tüsü’nün Avrupa’nın çeşitli kentlerinde sunduğu 
defilelerin ulusal ve uluslararası basın tarafından 
hayranlıkla takdir edilmesi yeni olgunlaşma ens-
titülerinin açılmasına vesile olmuştur.

Kurulduğu 1945 yılından günümüze kadar İs-
tanbul’un ardından Ankara, Eskişehir, Samsun, 
İzmir, Adana, Antalya, Kayseri, Trabzon, Diyar-
bakır, İstanbul Beylerbeyi Sabancı, Bursa, Konya, 

Şekil 2. Enstitü Modelleri (Kaynak: Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Arşivi)
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Mardin, Mersin, Kırklareli, Kütahya, Tokat, Gazi-
antep, Kahramanmaraş, Muğla, Sivas, Erzurum 
ve Van Olgunlaşma Enstitüsü olarak toplam 24 
merkezde hizmet veren Olgunlaşma Enstitüleri 
kuruluş misyonu doğrultusunda zaman içeri-
sinde yeni kurumsal görevler üstlenmiştir. Yeni 
binyılla geleneksel kültürün çağdaş vizyonla har-
manlanarak sunulması gereği enstitülerin eğitim 
ve kurumsal politikalarına da yansımıştır. Olgun-
laşma enstitülerinde iki yıl süren mesleki eğiti-
min zenginleştirilmesi sağlanmış, Araştırma, 
Tasarım-Üretim Atölyeleri, Tanıtım ve Pazarlama 
olmak üzere üç özel enstitü bölümü enstitülerin 
akademik altyapılarını güçlendirmiştir. Böylelik-
le Olgunlaşma Enstitüleri, eğitim programlarıyla 
istihdama sundukları katkı yanında geleneksel 
Türk el sanatları ve giyim kültürünü araştıran, 
arşivleyen, aslına uygun teknik ve çağdaş yorum-
larla gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan 
Türk kültürünün taşıyıcısı kurumlar haline gel-
miştir.

Hiç şüphesiz Olgunlaşma Enstitülerinin bu-
günkü başarılarında devlet hamiliği çok önemli 
bir rol oynamaktadır. Kuruluşundan beri en üst 
düzey devlet himayesiyle desteklenen olgunlaş-
ma enstitüleri bugün Cumhurbaşkanımızın eşi 
Emine Erdoğan tarafından himaye edilen proje-
lerle kültüre olan katkısını arttırmaktadır.

Türbe sandukalarını örten “puşide”lerin ye-
nilenmesi ve mevcut haliyle yıpranmış örtülerin 
restorasyonlarının yapılması amacıyla hayata 
geçirilen Cumhurbaşkanlığı himayesindeki “Pu-
şide” projesiyle İstanbul’da bulunan hanedan 
türbelerinin puşideleri enstitüler tarafından ye-
nilenmektedir. Yavuz Selim, Sultanahmet, İkin-
ci Mahmut, Mihrişah Valide Sultan türbelerinde 
tamamlanan bu yenileme işlemleri tüm hanedan 
türbelerini kapsayacak uzun soluklu bir prog-
ramdır. Türbesi Bursa’da bulunan hanedan men-
suplarından Osman ve Orhan Gazi ile yurtdışında 
metfun Sultan I.Murat puşideleri de geleneksel 
yöntem ve tekniklerle Bursa Olgunlaşma Ensti-
tüsü tarafından hazırlanmıştır. Türbe örtülerinin 
desen ve fotoğraf arşivi yanında her türbe öze-
linde hazırlanmakta olan akademik yayınlar da 
sanat tarihi alanyazınında değerli içerikler sun-
maktadır. Projeyle hayata geçirilen ve Millî Eği-
tim Bakanlığı’nın ortaöğretim statüsündeki tek 
restorasyon laboratuvarı da yine Olgunlaşma 
Enstitülerine aittir. Taşınabilir kültür varlıkları-
nın restorasyon ve konservasyonlarının yapıldığı 
İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Ensti-
tüsü’ndeki bu laboratuvar bilhassa tekstil eser 
alanında kamu kurumları ve koleksiyonerlere 
hizmet vermektedir. 

Şekil 3. Sophia Loren Ziyareti (Kaynak: Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Arşivi)
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Şekil 4. Olgunlaşma Enstitüsü’nün Yurtdışı Defilesi (Kaynak: 
Hayat Mecmuası, 1958)

Olgunlaşma Enstitülerinin tarihinde dönüm 
noktası olarak niteleyebileceğimiz gelişme ise 
zamanın ruhuna uyum sağlayarak enstitülerin 
misyonunun yeniden hatırlanması amacıyla Emi-
ne Erdoğan önderliğinde Millî Eğitim Bakanlığı’n-
ca başlatılan yeni yol haritasıdır. İki yıl öncesinde 
enstitülerin tasarım ve üretim potansiyellerinin 
uluslararası katma değere dönüştürülmesi ama-
cıyla alanında uzman sanat ve tasarım insan-
larının desteğiyle başlatılan çalışmalar yoğun 
bir hazırlıktan sonra bugün değerli bir markaya 
dönüşmüştür. Olgunlaşma Enstitüleri ortak mar-
kası olan “BOHÇA”; enstitülerin kalbinin atmaya 
başladığı ilk binasında ürün mağazasını açmıştır. 
Geleneksel el sanatlarımızın zamansız tasarım-
larla buluşturulduğu mağaza, kültür zenginli-
ğimizin aynası hüviyetinde temsillerle Türk za-
rafetinin dünyaya yayılmasında öncü olacaktır. 
Mağazayla birlikle faaliyetlerine başlayan Olgun-
laşma Akademi ise kütüphanesi ve akademik ku-
rulu ile sadece kurum paydaşlarına değil dileyen 
herkese imkân sunacak eğitim fırsatlarıyla tasa-
rım-üretim becerilerini ulaşılabilir kılacaktır.     

Olgunlaşma Enstitülerinin “Türk modası”nı 
oluşturan ve geliştiren kurumlar olarak anılma-
ları enstitülerin beslendikleri kaynaklara sada-

katlerini devam ettirmeleriyle şüphesiz ki yakın-
dan ilgilidir. Yerli kumaş ve dokumalar, yerli motif 
ve iğne teknikleriyle yüksek bir giyim zevki yara-
tan enstitüleri, beslendikleri milli kaynakların 
giderek azalmasına seyirci kalmayarak yarınımı-
za miras kalacak büyük bir projeye başlamıştır. 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan “Tür-
kiye Dokuma Atlası” projesi ile geleneksel doku-
ma kültürümüzün korunarak yaşatılması Anado-
lu’nun zengin dokuma kültürünün araştırılarak 
verilerin tek bir kaynakta toplanması; geleneksel 
dokumaların bölgesel ve il bazında incelenmesi, 
teknik, kültürel ve sanatsal yönden; kimliklendi-
rilmesi, kataloglaması, maddi kültür envanteri 
olarak arşivlenmesi, tüm dokuma hafızamızın 
ilgililerin erişimine açılması ve geleneksel yön-
temlerle üretilmiş dokumalarımızın korunmaya 
alınması amaçlanmaktadır.

Sonuç
Yaklaşık 75 yıllık tarihinde sanayi mektepleri 

ve kız enstitülerinden aldığı misyonu yerli unsur 
ve çağdaş yorumlarla sentezleyen Olgunlaşma 
Enstitüleri, yapay zekanın sanat ürettiği günümüz 
dünyasında tek bir iğne ile mucizeler yaratmaya 
ve milli mirası muhafaza etmeye kuşkusuz yarın 

da devam edecektir.

Şekil 5. Puşide Projesi (Kaynak: İstanbul Beylerbeyi Sabancı 
Olgunlaşma Enstitüsü Arşivi)
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Giriş

Pandeminin birçok insan yapımı sisteme ol-

duğu gibi eğitim sistemine de doğrudan olumlu/

olumsuz etkileri olmuştur ve olmaya devam et-

mektedir. Her ne kadar özellikle basında çıkan 

pandemi süresinde eğitimde yaşanan olumsuz 

durumlar olsa da pandeminin dijital dönüşüm 

sürecinde eğitimin de dijital çağa uygun hale gel-

mesinde itici gücü olmuştur. Özellikle araç-ge-

reç temini ve alt yapı çalışmaları pandeminin 

eğitime dönük olumlu etkileridir. Pandeminin 

eğitim üzerindeki etkisine geçmeden önce süreci 

doğru analiz etmek gerekmektedir. Pandemi sü-

reci ilk olarak “kaos” ile başladı. Çünkü insanlar 

kendi kurdukları sistemleri savaş ya da devrim 

gibi nedenlerden ötürü yıkıp değiştirebilirler, 

ancak bu sistemler doğal afetler ya da doğanın 

kendi etkenleri ile bozulduğunda büyük bir kaos 

ortamı oluşmaktadır. Kaos sonrası insanlık “bi-

linmezlik” evresine geçiş yaptı. Bu evrenin en bü-

yük sebebi de öngörülemezliktir. Nitekim pande-

mi ne kadar sürecek? Çözümü bulunabilecek mi? 

Eskiye dönüş olacak mı? gibi belirsizlik içeren 

sorular kaos ortamını daha da derinleştirmiştir. 

Bilinmezlik evresi daha sonra yerini “korku” ya 

bırakmıştır. Nitekim insanlar bilmedikleri ya da 

öngöremedikleri olgulardan ya da olaylardan 

korkarlar. Korku sonrası “bocalama” evresi baş-
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Covid-19 Pandemisi: Eğitim ve 
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lamıştır. Bu evrede pandemi nedeniyle çöken sis-
temler insan ilişkilerini de etkilemiştir. Ekonomi, 
siyaset ve eğitim gibi sistemlerin bozulması ve 
nasıl çözüleceğinin bilinememesi bocalama ev-
resinin en önemli değişkenlerdir. Bu süreç bize 
gösterdi ki insanlık pandemi tarzı yaşamsal de-
ğişmelere hazır değilmiş. 2000 yılı birçokları için 
milenyum başlangıcıydı. 2000 yıllarında tüm sis-
temlerin dijitalleşeceği, arabaların hatta insan-
lığın uçacağına ilişkin birçok öngörü yer almak-
taydı. Takvimi günümüze aldığımızda ise bırakın 
uçmayı insanlığın “süründüğünü” görmekteyiz. 
Her yüz yılda bir ortaya çıkan pandemilerin öngö-
rülememesi ya da önlem alınamaması bunun bir 
göstergesidir. Nitekim 1818 ve 1918 yıllarında da 
benzer salgınlar yaşanmıştır. 

Pandemi sürecinde bozulan sistemlerin ba-
şında eğitim gelmektedir. Pandemide eğitimi de-
ğişkenler üzerinden incelemek gerekmektedir. 
Pandemi sürecinde aileler ya da diğer bir tabir ile 
velilere bakarsak “yetersizlik” kavramını uygun 
görmekteyim. Pandemi öncesi veliler çocukları-
nı bir okula kayıt eder, gerekli araç-gereci temin 
eder ve bir çalışma ortamı hazırlayarak çocukla-
rını eğitim-öğretim hizmetine hazır hale getirirdi! 
Peki ya sonrası? Sonrası sorumluluklar öğret-
mene devredilirdi. Nitekim öğrenciler üzerin-
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deki kontrol ve denetim mekanizması tamamen 

öğretmenin bir sorumluluğu olarak görülmek-

teydi. Pandemi ile birlikte okulların kapatılması 

sonucu bu kontrol ve denetim mekanizması ai-

lelere devredilmiş oldu. Aileler de daha önce bu 

mekanizmaları deneyimlemedikleri için büyük 

bir yetersizlik durumu ortaya çıktı. Bu kapsamda 

pandemilerin uzun süreceği ya da yeni pandemi-

lerin ortaya çıkabileceği öngörülerek planlanan 

uzaktan ya da hibrit eğitimlerin bir getirisi ola-

rak ailelere denetim ve kontrol mekanizmaları 

kazandırılmalıdır. Konu ile ilgili MEB ya da ge-

rekli mercilerin ailelere yönelik TV ya da sosyal 

medya aracılıkları ile bilgilendirme yapmaları 

gerekmektedir. Pandeminin aileler üzerindeki 

bir diğer etkisi ise ekonomidir. Ülkemizde özel-

likle eğitim alanında kendini gösteren adaletsiz-

lik pandemide kendini daha fazla göstermiştir. 

Nitekim ekonomik olarak güçlü olmayan aileler 

çocuklarına gerekli teknolojik araç-gereci ya da 

interneti temin edememiş bu durum da çocukla-

rın eğitimden geri kalmasına yol açmıştır. Özel-

likle aynı ev içerisinde birden fazla okula giden 

çocuğun olması ve araç-gerecin sınırlı olması bu 

adaletsizliği daha da artırmıştır. Kısaca pandemi 

sürecinde ailelerin çocuğun üzerindeki etkisi bir 

anlamda ölçülmüş oldu. 

Pandemide öğrencilerin durumuna baktığı-

mızda genel olarak üç aşamadan geçtikleri gö-

rülmektedir. Mutluluk, durgunluk ve mutsuzluk. 

Nitekim okulların kapatılması ile birlikte öğren-

ciler özellikle de yüksek öğretim öğrencileri ge-

rek memleket gerekse ailelerine kavuşacakları 

düşüncesiyle büyük bir mutluluk içerisindeydi. 

Zamanla bu mutluluk yerini önce durgunluğa 

daha sonra ise mutsuzluğa bırakmıştır. Plan-

lanan şekilde eylül ayında okulların açılması 

ile özellikle medyada göreceğimiz “öğrenciler 

okulları çok özlemiş” ya da “öğrenciler okullara 

koşarak gitti” gibi söylemler esasen yersiz ola-

caktır. Nitekim insan organizması herhangi bir 

şeye alıştıkça motivasyon azalması yaşamakta-

dır. Okulların uzun süre kapanması da zamanla 

alışma ile birlikte yerini durgunluğa bırakmıştır. 

Eylül ayında -açılır ise- okulların başlaması so-

nucu öğrenciler büyük bir motivasyonla okullara 

gelecekler ancak 2-3 ay gibi bir süre sonra tek-

rar durgunluk ve mutsuzluk süreci yaşanacaktır. 

Ocak-şubat gibi bir tarihte ise öğrenciler okulla-

rın tekrar kapanmasını istedikleri görülecektir. 

Pandemide bir diğer unsur ise öğretmendir. 

Pandemi bizlere insanlar arasında büyük bir ku-

şak çatışması olduğunu yüzümüze çarpmıştır. 

Nitekim X (1965-1979 doğumlular) ve Y (1980-

2000 doğumlular) kuşakları ile Z (2000 sonrası 

doğanlar) kuşağının algıları, beklentileri, değer-

leri ve inançları çok farklıdır. Bu farklılık X-Y ku-

şakları arasındaki farklılıktan çok daha fazladır. 

Pandemi sürecinde öğretmenlerin genel olarak 

X ve Y kuşağına dahil olmaları uzaktan eğitime 

uygun olmadıkları gerçeğini ortaya koymuştur. 

Nitekim bu kuşak insanları yüz yüze eğitimlere 

alıştıkları için yeni düzene kolay uyum sağlaya-

madılar. Bu uyum sorununun bir diğer sebebi 

de bu kuşakların yeterince esnek olamaması-

dır. Süreçte her ne kadar birçok sorun yaşansa 

da sorunların temelinde öğretmenler ve alt yapı 

bulunmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlerin 

uzaktan eğitime hazır olmadıkları görülmüştür. 

Bu konuda birçok öneri getirilebilir. Ancak benim 

önerim zamana bırakmaktır. Yakın bir gelecekte 

Z kuşağının öğretmen rolüne geçmeleri ile bir-

likte hem bu kuşağın içerisinde büyüdükleri çağa 

uyum sağlamaları hem de yeni nesil olan ALFA 

kuşağının konuya hâkim olması ile bu tarz uzak-

tan eğitimlerde sorun yaşanmayacaktır. Öğret-

menlerle yapılan görüşmelerde bir kısmı süreçte 

sorun yaşamadığını belirtmekte bir kısmı ise çok 

zorlandığını belirtmektedir. Buradaki farklılık 

esasen verilen dersin içeriği ile ilgilidir. Uzaktan 

eğitim özellikle içeriği teorik olan derslerde ciddi 

sorunlar yaratmaz iken pratik derslerde çok so-

run yaşanmıştır. Bu kapsamda teorik ders veren 

öğretmenler daha az sorun yaşarken, uygulama 

ağırlıklı dersleri yöneten öğretmenlerin süreçte 

büyük bir çıkmaza girildiği görülmüştür. 

Pandemi sürecinde genel olarak eğitime ba-

kıldığında uygulanan eğitim modeli ile ilgili bü-
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yük bir kavram karmaşası yaşandığı görülmüş-

tür.  Acil uzaktan eğitim (Emergency Remote 

Teaching), uzaktan eğitim ve hibrit eğitim gibi 

kavramlar sıklıkla kullanılmakla birlikte alan 

yazına bakıldığında hatalı kullanımlar göze çarp-

maktadır. Genel olarak açıklamak gerekirse, 

planlı bir şekilde hiçbir ani değişimin yol açmadı-

ğı ve online (çevrim içi) olarak yapılan eğitimlere 

uzaktan eğitim denilirken, salgın, savaş veya afet 

gibi sebepler ile planlama yapılmadan mücbir 

sebepler ile uygulanan çevrim içi eğitime ise acil 

uzaktan eğitim denilmektedir. Başlangıçtan iti-

baren planlanan ve sadece çevrim içi uygulama-

lara yönelik hazırlanan eğitimlere uzaktan eği-

tim denilirken, aniden gelişen ve mevcut eğitim 

modeline bir alternatif olarak sunulan, kriz an-

larında kullanılan online eğitime ise acil uzaktan 

eğitim denilmektedir (Hodges, vd., 2020). Hibrit 

eğitim ise yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin 

belirli kıstaslar ile harmanlanmış bir şeklidir. 

Hibrit eğitim, öğrenme ortamının harmanlandığı 

bir eğitim modeli olup, yüz yüze sınıf ortamlı öğ-

retim ile online ortamlı öğretimin birlikte kulla-

nılmasıdır (Doering, 2006). Hibrit eğitimin temel 

amacı iki farklı öğretim modelini birleştirerek 

daha etkili ve efektif bir öğretim deneyimi sun-

maktır (Kumar, 2012). Bu kapsamda ülkemizde 

şu an için uygulanan modele en yakın olanı acil 

uzaktan eğitim olarak görülmektedir. Acil uzak-

tan eğitim süreci gerek öğrenciler gerek öğret-

menler ve akademisyenler gerekse karar verici 

konumunda bulunanlar için uygulanmak zorun-

da kalınan bir model olup modelin uygulanmasını 

eleştirmek yerine acil uzaktan eğitimden uzaktan 

eğitime doğru bir geçiş sürecinin hızlı ve kolay 

olması yönünde girişimlerde bulunmak gerek-

mektedir. Acil uzaktan eğitim üniversitelerde de 

uygulanmakla birlikte üniversitelerde halihazır-

da salgın öncesi de birtakım dersler (AİİT, Türk 

dili ve İngilizce gibi) uzaktan eğitim ile verildi-

ğinden geçiş süreci daha az sancılı olmuştur. Bu 

kapsamda esasen ülkemizde pandemi ile birlikte 

uygulamaya koyulan model uzaktan eğitim değil 

acil uzaktan eğitimdir.

Asıl sormamız gereken soruyu sona sakla-

dım. Pandemi sürecinde ülkemizde eğitim-öğre-

tim hizmetleri başarılı mıydı? Şahsen bu soruya 

cevabım hem evet hem hayır. Çünkü eğitimi na-

sıl algıladığımıza göre süreç değerlendirilebilir. 

Teorik bağlamda eğitimi bireyi hayata hazırlayan 

ve bireyin özgür düşünmesini sağlayan bir sü-

reç olarak algılarsak gerek evlere kapanma ile 
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gerekse iletişimin zayıflaması nedeniyle eğitim 
başarısız oldu denilebilir. Özellikle Yüksek öğ-
retimde bireylerin hayata hazırlanmasında ev-
den kopmanın büyük bir etkisi vardır. Pandemi 
ile bu kazanım başarısız olmuştur. Sonuç olarak 
eğitimin teorik anlamına göre pandemide eğitim 
başarısız oldu denilebilir. Ancak eğitimin bir de 
pratik hali vardır. Sadece ülkemizde değil tüm 
dünyada eğitim esasen yönetim erkinin hedef-
lediği insan profiline uygun vatandaş yetiştirme 
süreci olarak tanımlanabilir. Foucault eğitimin 
misyonunu “panopticon” kavramı ile betimlemiş-
tir. Panopticon İngiliz filozof Jeremy Bentham 
tarafından tasarlanan ve mahkûmların hareket-
lerini, davranış biçimlerini ve hatta düşüncelerini 
kontrol altında tutan bir aygıt misyonu yüklenen 
hapishane türüdür. M. Foucault eğitimi panopti-
cona benzetirken yönetim erkinin koymuş olduğu 
belirli kurallar dahilinde uygulamaya koyulan, bi-
reylerin düşünce, davranış ve yaşam biçimlerini 
kontrol altında tutan bir olguyu eleştirmektedir 
(Foucault, 1977).

Bu kapsamda bu tarz bir amaç için iki olguya 
ihtiyaç vardır. Denetim ve kontrol. Pandemi ile bu 
mekanizmaların daha etkin olduğu (sokağa çık-
ma yasakları, maske zorunluluğu, şehirler arası 
yasak ve HES kodu olmadan ortamlara gireme-
me gibi) görülmektedir. Bu kapsamda eğitime bu 
tarz bir bakış açısı ile bakarsak pandemide ba-
şarılı bir sonuç elde edildiği söylenebilir. Peki bu 
tarz bir yaklaşım başarılı olur mu? Bu soruya da 
gene Foucault ile cevap vermek gerekirse. Eği-
tim özgürlük, bağımsızlık gibi temel niteliklerin-
den uzaklaştırılsa bile bireyler bu baskıya karşı 

direnç gösterecek ve bu dayatmaların tam tersi 

bir durum meydana gelecektir (Foucault, 1978).

Peki pandemi gibi durumlarda bu tarz sorun-

ların önüne nasıl geçilmelidir? Bu sorunların çö-

zümünü zamana bırakmak hem daha ekonomik 

hem de daha akılcı görülmektedir. Günümüzde 

özelinde eğitimde genelinde diğer sistemlerde 

esas sorun arz-talep dengesizliğidir. Eğitim-

de arzı oluşturan kitle X ve Y kuşağı iken talep 

eden kitle Z ve yakın zamanda ALFA kuşaklarıdır. 

Mevcut eğitim-öğretim modellerini, içeriklerini, 

ölçme ve değerlendirme araçlarını ve özellikle 

de kavramsal alan yazını oluşturan kitle (X ve Y 

kuşağı) kendi algılarına ve yaşamsal deneyimle-

rine göre bu temeli oluşturmaktadır. Ancak Z ku-

şağı çok farklı algılara, beklentilere ve değerlere 

sahiptir. Bu iki kuşağın uyuşmazlığı birçok sorun 

yaratmaktadır. Z ve ALFA kuşaklarının belirli bir 

olgunluğa gelip bilim üretecek düzeye ulaştıkla-

rında arz-talep dengesi sağlanacak ve süreçler 

rayına oturacaktır. Bunu bir örnekle açıklamak 

gerekirse, günümüzde okuma, okuma başarısı, 

okuma tutumu vb. kavramlar tamamen klasik 

kitap okuma üzerine yapılandırılmıştır. Nitekim 

bu alan yazını oluşturan X ve Y kuşakları okumayı 

klasik kitap okuma olarak algılamaktadır. Ayrıca 

bu kuşak akıllı telefon ya da tabletlerden yapılan 

okumayı (sosyal medya okumaları) okuma olarak 

saymamakta hatta sosyal medya bağımlılığı ola-

rak görmektedir. Ancak Z kuşağı sosyal medyada 

gezinmeyi ve kişilerin iletilerini okumayı kendi 

algılarına göre okuma olarak kabul etmektedir. 

Bu kapsamda teorik ile pratik uyuşmazlığı söz 

konusudur. Özellikle bilgi çağı ile birlikte tekno-

lojinin hızlı dönüşümü insan profillerini ve algıla-

rını da hızlı bir şekilde değiştirmiştir. Ülkemizde 

özellikle dijital dönüşüme uyum sağlama süre-

cinde uzaktan eğitim ya da hibrit gibi modellere 

geçilecek ise gerek modelin kuramsal yapısında 

gerek içeriklerde gerekse kullanılacak yazılım ya 

da araç-gereçlerde Z kuşağının görüşlerine baş-

vurmak gerekmektedir. Nitekim müfredatları ve 

sistemleri kuran kitle ile bunları kullanan kitle 

çok farklıdır.

Eğitim özgürlük, bağımsızlık 
gibi temel niteliklerinden 
uzaklaştırılsa bile bireyler bu 
baskıya karşı direnç gösterecek 
ve bu dayatmaların tam tersi 
bir durum meydana gelecektir 
(Foucault, 1978).
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Pandemi ve Okuma 
Pandemi sürecinde okumanın genel durumu-

na geçmeden önce okuma olgusunun günümüz-

de nasıl algılandığını belirtmemiz gerekmektedir. 

Günümüzde okumak bir amaç değil araç olarak 

görülmektedir. Sınava hazırlanmak, ihtiyaç duy-

duğu bilgiyi edinmek ya da farklı amaçları kap-

samında gerektiğinde başvurulan bir araç olarak 

görülen okumaya yönelik bu algının değişmesi 

gerekmektedir. Okumak esasen başlı başına bir 

amaçtır. Bireyin yaşamsal amacı “hayatın anla-

mını kavramaktır”. Bu bağlamda bireyler nasıl ki 

yeme içme eylemlerini birer amaç kapsamında 

yapıyor ise okuma becerisi de bu şekilde değerli 

bir amaç olarak görülmelidir. Okuma ile ilgili gü-

nümüzdeki bir diğer sorun ise algılanma biçimidir. 

Herhangi birine boş zamanında ne yapıyorsun diye 

sorulduğunda “kitap okuyorum” cevabını vermek-

tedir. Bu esasen ciddi bir sorundur. Çünkü “oku-

mak” bir boş zaman etkinliği değil, zaman ayrıl-

ması gereken önemli bir olgudur. Günümüz bilgi 

çağında iş hayatının gün içerisinde önemli bir yer 

tutması nedeniyle günlük koşuşturmalar insanla-

rın boş zamanlarını kısıtlamaktadır. Bu durum da 

okumaya ayrılan zamanı azaltmaktadır. Bu tama-

men algısal bir sorun olmakla birlikte nasıl ki ki-

şiler yeme-içme ya da iletişim kurma gibi eylem-

lere zaman ayırıp “boş zaman bulamadığımdan 

yemek yiyemedim” gibi bir bahane ile gelmiyor ise 

okuma için de benzer bir alışkanlık kazanılması 

gerekmektedir. Okuma ile ilgili dikkat çeken bir 

diğer sorun ise pekiştirilme durumudur. Günü-

müzde insanları okumaya yöneltmek için genel-

likle dıştan pekiştireçler kullanılmaktadır. Buna 

örnek vermek gerekirse Bursa Büyükşehir bele-

diyesi 2019 yılında kütüphaneden ödünç kitap alan 

vatandaşlara iki binişlik Bursakart vermekteydi. 

Günümüzde bu uygulamanın devam edip etmediği 

bilinmemekle beraber bu tarz uygulamalar sade-

ce ülkemizde değil tüm dünyada yapılmaktadır. 

Örneğin Romanya’da toplu ulaşımlarda kitap oku-

yan kişilerden ulaşım ücreti alınmamaktadır. İlk 

bakışta güzel uygulamalar olarak görülse de bu 

tarz dıştan pekiştireçler geçici etki yaratmaktadır. 

Bu kapsamda özellikle gençlere okuma yapmaları 
için dıştan pekiştireçler vermek yerine okumanın 
içsel pekiştireçler ile yapılmasına dönük uygula-
malar yapılmalıdır. Buna örnek olarak kişilere 
okumanın getirileri hakkında bilgilendirmek yap-
mak verilebilir. Düzenli okuma yapmanın getirileri 
şu şekilde sıralanabilir: Hafızayı geliştirme, stresi 
azaltma, demans ve Alzheimer gibi rahatsızlık-
ları azaltma, kişiye analitik ve eleştirel düşünme 
becerisi kazandırma, planlama ve öz denetim 
becerisi kazandırma, problem çözme becerisini 
artırma, hayal gücünü ve yaratıcılığı geliştirme, 
özgüven artırma, odaklanmayı daha etkili hale ge-
tirme, bakış açısını genişletme ve empati kurma. 
Bu kapsamda özellikle Z kuşağına okuma yapma-
ları halinde kazanacakları beceriler hakkında bil-
gilendirme yapılmasının içsel motivasyonu artıra-
cağı düşünülmektedir. 

Bir çok araştırma özellikle 
ülkemizde kitap satışlarının 
azlığını öne sürerek ülkemizde 
çok az kitap okunduğu sonucuna 
ulaşmaktadır. Bunun yanlış bir 
analiz olduğu çok açıktır. Nitekim 
özellikle pandemic sürecinde 
yapılan araştırmalarda kitap 
satışlarının pandemic öncesine 
göre %100 arttığı hatta çocuk 
kitaplarında bu artışın %200 
dolaylarında olduğu görülmektedir 
(AA, 2020). Gene medyada çıkan 
haberlere bakıldığında pandemi 
sürecinde kütüphanelerden 
ödünç alınan kitap sayısı da 
iki kat artmıştır. Tüm bunlara 
bakıldığında özellikle pandemide 
kitap satışlarının artması 
kitap okumayı da artırmıştır 
söylemlerini doğurmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra günümüzde okuma ile 
ilgili bir diğer sorun da kitap satışı-okuma oranı 
arasında kurulan ilişkidir. Bir çok araştırma özel-
likle ülkemizde kitap satışlarının azlığını öne sü-
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rerek ülkemizde çok az kitap okunduğu sonucuna 

ulaşmaktadır. Bunun yanlış bir analiz olduğu çok 

açıktır. Nitekim özellikle pandemic sürecinde ya-

pılan araştırmalarda kitap satışlarının pandemic 

öncesine göre %100 arttığı hatta çocuk kitapların-

da bu artışın %200 dolaylarında olduğu görülmek-

tedir (AA, 2020). Gene medyada çıkan haberlere 

bakıldığında pandemi sürecinde kütüphanelerden 

ödünç alınan kitap sayısı da iki kat artmıştır. Tüm 

bunlara bakıldığında özellikle pandemide kitap 

satışlarının artması kitap okumayı da artırmıştır 

söylemlerini doğurmaktadır. Nitekim bu hatalı 

bir çıkarımdır. Nitekim Anadolu Üniversitesi Sos-

yal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nin (SODİGEM) “Pandemi Dö-

neminde Dijital Yaşam” araştırmasına göre pan-

demi sürecinde kitap okuma oranı %3 azalmıştır 

(DHA, 2020). Araştırma sonucu da göstermektedir 

ki kitap satış oranı ile kitap okuma oranı ilişki-

si sandığımız kadar yüksek değildir. Söz konusu 

araştırmanın bir diğer sonucu da sesli okumaların 

pandemide %13,9 arttığıdır. 

Gene pandemi sürecindeki okumanın duru-

muna bakılacak olursa 24 saatlik bir günün 6-8 

saati TV izleyerek 3-8 saati ise internet başında 

geçerken 24 saat içerisinde ortalama kitap oku-

ma oranı ise 1-7 dakika olarak belirlenmiştir. Bu 

tarz araştırmalar farklı sayı ya da rakamlar or-

taya koysa da genel olarak dağılımlar bu şekilde 

çıkmaktadır. TÜİK (2019) Türkiye’de kitap oku-

manın insanların ihtiyaç listesinde 235. sırada 

olduğunu vurgulamaktadır. Sonuç olarak yapılan 

araştırmalar insanların yeteri kadar kitap oku-

madıklarını ve bu oranın her geçen gün azaldığını 

göstermektedir. Buradan bazı çıkarımların yapıl-

ması gerekmektedir:

Okumaya İlişkin Bakış Açımız 
Değişmektedir

Özellikle Z kuşağının okuma algısı ile X-Y ku-

şaklarının okuma algısı farklılaşmaktadır. X ve Y 

kuşağı fiziki kitap okumayı okuma eylemi olarak 

görürken, Z kuşağı sosyal medya (dijital okuma 

olarak da nitelendirilebilir) okumalarını ya da 

sosyal medyada gezinirken başkalarının iletile-

rini okumayı da okuma eylemi içerisinde almak-

tadır. Bu kapsamda hangisi doğru hangisi yanlış 

kararına gitmek yerine bu algı değişimini dikkate 

almalı ve tüm çalışmaları bu algılar üzerinden 

yürütmeliyiz. Nitekim her ne kadar X ve Y ku-

şağı okuma denildiğinde kitap okumayı algılıyor 

ve bunun gerekli olduğunu savunuyorsa da önü-
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müzde Z kuşağı ve hatta gelecekte ALFA kuşağı 

gerçeği durmaktadır. Yapılması gereken özellik-

le sosyal medya okumalarının da okuma becerisi 

kapsamına alınıp alınamayacağı üzerinde düşün-

mektir. Sosyal medya okumaları ile kitap okuma 

arasındaki farklılıkların belirlenip sosyal medya 

okumalarını da bu kapsama alabilirsek yeni nes-

lin kitap okuma alışkanlığını kolayca artırmış 

olabiliriz. Nitekim mevcut Z kuşağına kitap oku-

ma motivasyonu kazandırmak uzun ve imkansız 

gibi görülen bir durum iken hali hazırda bu nes-

lin sosyal medya ve teknolojik cihazlara yönelik 

yüksek motivasyonlarını bu yönde olumlu olarak 

kullanmanın yerinde olduğunu düşünmekteyim. 

Burada sorulması gereken soru şu: Sosyal med-

ya okumaları ile kitap okuma arasında ne gibi 

farklılıklar vardır? Herhangi bir kitabı ele alırsak 

kitabın bir tema üzerine yazıldığı görülmektedir. 

Sosyal medya okumalarındaki en büyük sorun bu-

dur. Özellikle ileti okuma denilen eylemin belirli 

bir tema üzerinde olmaması okumadaki anlamı 

kaybettirmektedir. Bu da bütünlük sorununa yol 

açmaktadır. Bunun yanı sıra klasik kitaplar ya-

yınevi, editor ya da son okuma gibi aşamalardan 

geçmektedir. Bu da kitaplardaki bilgilerin daha 

güvenilir olmasını sağlamaktadır. Ancak sosyal 

medya okumalarında bu tarz bir durumdan söz 

edilemez. Özellikle manipülasyon ve yanlış bilgi-

nin çok olması ve bunun bazı kişi ya da kurum-

lar tarafından art niyetli olarak kullanılması çok 

ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Nitekim bu tarz 

yanlış öğrenmeleri düzeltmek kişiye yeni bir bilgi 

öğretmekten çok daha zordur. 

Bunun yanı sıra klasik okumalarda edebi bir 

durum söz konusu iken sosyal medya okumala-

rında bundan söz edilemez. Her ne kadar güve-

nirlik ve tema önemli iken edebi olma durumu 

özellikle genç nesil için çok büyük bir problem 

olarak görülmemektedir. Herhangi bir kişi kitap 

okurken ya da alırken belirli bir amaç taşımak-

tadır. Kişi amacına göre eğitsel, siyasi, ekono-

mik ya da inanç konulu bir kitap alarak okur iken 

sosyal medya okumalarında bir amaçsızlık söz 

konusudur. Nitekim bu tarz okumalarda kişinin 

amacından ziyade toplumum (sosyal medya ev-

reni de diyebiliriz) yönlendirmesi ön plandadır. 

Yani kişi ne okuyacağına karar verirken yönlen-

dirmelere ve popüleriteye bakmaktadır. Bu du-

rum da ilgi ve isteklerinin ikinci plana atılmasına 

yol açmaktadır.

Neden Az Okuyoruz? 
Günümüzde özellikle genç kitleye neden az 

okuyorsunuz gibi bir soru yöneltildiğinde “oku-

maya zaman bulamıyorum” yanıtını almaktayız. 

Esasen yukarıda da belirttiğim gibi bu algısal 

bir sorundur. Özellikle genç nüfus okumayı boş 

zaman etkinliği olarak görmekte ve günün bü-

yük bir kısmını iş, okul , TV ya da internete ayır-

dığından gerçekten de okumaya ayrı bir zaman 

bırakamamaktadır. Bu kapsamda okumanın boş 

zaman eylemi olmadığı, zaman ayrılması gere-

ken bir eylem olduğu algısı içselleştirilmelidir. 

Esasen genç neslin az okumasının bir diğer se-

bebi de ailelerdir. Bu konuyu bir araştırma ile 

açıklamak yerinde olacaktır. Evans (2010) Neva-

da Üniversitesi’nde yaptığı bir çalışmada Çin’de 

evinde 500 ya da daha fazla kitap bulunan çocuk-

ların akademik başarı olarak akranlarından 6 yıl 

daha önde oldukları tespit edilmiştir. ABD’de bu 

oran 2 yıl, 27 ülkenin ortalamasında ise 3 yıl ola-

rak tespit edilmiştir. Bu kapsamda çocukların 

okuma alışkanlığında ailelerin önemi ortaya ko-

yulmaktadır. California Üniversitesi de benzer bir 

araştırma yapmıştır. Bu araştırmaya göre evde-

ki kitap sayısının; çocuğun hangi ülkede doğdu-

ğundan, ailenin eğitim düzeyinden, ülkenin refah 

seviyesinden, babanın mesleğinden ve ülkedeki 

politik sistemden daha önemli olduğu ortaya ko-

yulmuştur. Bu kapsamda günümüzde okumanın 

azlığı sorununun bir ayağı da ailelerdir.

 Kitap okuma ile ilgili bir diğer sorun ise tu-

tumdur. Özellikle genç nesilde okuma tutumu 

yetersiz düzeydedir. Günümüzde genç nesil özel-

likle en üretken olduğu yaşlarda TEOG, LGS, YGS, 

KPSS ve ALES gibi sınavlarla meşgul olmaktadır. 

Bu tür sınavlar kişinin hayatını, işini hatta eşini 

belirleyebilecek önemde sınavlardır. Bu sınavla-
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ra bakıldığında akıcı okuma yerine seç-al şeklin-
de bir okumaya gençleri yönelttiği görülmektedir. 
Bu tarz sınavlar daha çok önemli bilgiyi seçme ve 
bunu yeri ve zamanı gelince kullanmaya dayalı 
olduğundan gençlerde kitap okuma tutumunu 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Özellikle Z kuşağının bilgisayar, akıllı telefon ve 

tablet kullanımının artması buna ihtiyaç olduğu-

nu göstermektedir. Gençlerin daha önce de be-

lirttiğim gibi okumaya başlamadan önce ilgi ve 

hedef belirleme sorunu yaşadıkları bilinmekte-

dir. Bu kapsamda bu kuruluş gençlere kitap seç-

me, ilgilerini belirleme ve amaç oluşturma gibi 

çevrim için eğitimler verebilir. Bu tarz bir kuruluş 

ile özellikle sosyal medya okumalarında karşıla-

şılan manipulasyonların da önüne geçilebilir. Gü-

nümüzde genç neslin doğru ile yanlışı ayırt etme 

ya da öğrendiği bir bilgiyi teyit etme gibi konular-

da yetersiz kaldıkları görülmektedir. Nitekim bu 

gelecek için ciddi bir sorundur. Bu kapsamda bu 

kuruluş gençlere bu tarz konularda akademik alt 

yapı sağlamalıdır. Araştırma kapsamında özel-

likle dijital çağda eğitimde dijital dönüşüme ve 

okumaya ilişkin şu öneriler sunulabilir: 

Öneriler
●	 Dijital dönüşüme uyum sağlamak amacıyla 

yüz yüze eğitim modeli gözden geçirilmelidir. 

Hibrit ya da uzaktan eğitim modelleri pilot uy-

gulamaya tabi tutularak zamanla yaygınlaştı-

rılmalıdır.

●	 Uzaktan eğitim ya da hibrit gibi modellerin 

gelecekte yaygınlaşacağı düşünülerek bu ko-

nuda il ve ilçelerde MEB’e bağlı teknik hizmet 

birimleri oluşturulmalıdır. Nitekim pandemi 

sürecinde öğretmen, öğrenci ya da velilerin 

yaşadıkları ve basit bir teknik destek ile çö-

zülebilecek sorunlar giderek daha da vahim 

sonuçlar doğurmuştur.

●	 Uzaktan eğitim sürecinde internet alt yapısı 

önem arz ettiğinden bu konuda devlet destekli 

yatırımlar ile ülkenin her yerinde hızlı internet 

alt yapısı kurulmalıdır.

●	 Özellikle X kuşağı öğretmenlerine dijital dö-

nüşüme ilişkin eğitimler verilmelidir. Nitekim 

uzaktan eğitim sürecinde teknolojik araç-ge-

reç kullanma ve uzaktan ders işleme konu-

sunda en büyük sıkıntıyı bu kuşak öğretmen-
leri yaşamıştır.

Özellikle genç nüfus okumayı boş 
zaman etkinliği olarak görmekte ve 
günün büyük bir kısmını iş, okul, 
TV ya da internete ayırdığından 
gerçekten de okumaya ayrı bir 
zaman bırakamamaktadır. Bu 
kapsamda okumanın boş zaman 
eylemi olmadığı, zaman ayrılması 
gereken bir eylem olduğu algısı 
içselleştirilmelidir. Esasen genç 
neslin az okumasının bir diğer 
sebebi de ailelerdir. Çin’de evinde 
500 ya da daha fazla kitap bulunan 
çocukların akademik başarı olarak 
akranlarından 6 yıl daha önde 
oldukları tespit edilmiştir.

Son olarak genç nesil ne okuyacağını, neleri 

okuması gerektiğini, ilgilerini ya da hedeflerini 

belirlemede sorunlar yaşamaktadır. Bu tarz so-

runlar nedeniyle de okuma eylemine adım ata-

mamaktadır. Bu kapsamda yapılması gereken 

nedir? Ülkemizde her konuda kurul, komisyon ya 

da kurum olmakla birlikte özellikle bilgi çağın-

da önemi daha da artan okumaya yönelik “kitap 

okuma standartları enstitüsü” şeklinde bir kuru-

luşun açılması elzemdir. Bu kurum genel olarak 

basılan kitapların kalitesini denetlemelidir. Özel-

likle günümüzde niceliksel olarak basılan kitap 

sayısı artmakla birlikte nitelik düşmektedir. Bu-

nun sebebi de kitap yazmanın ve basmanın tica-

rileşmesidir. Söz konusu kuruluş kitap basımını, 

niteliğini ve fiyatlarını belirlemelidir. Kitap bası-

mı için belirli ölçütler getirmeli ve bunlara uyma-

yanlara ciddi yaptırımlar getirmelidir. Ayrıca bu 

kuruluş özellikle dijital okumanın artması nede-

niyle genç nesile e-kitapları ücretsiz sunmalıdır. 



İbrahim Halil YURDAKAL

95

Yıl: 17 / Sayı: 52 /Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2021

●	 MEB ve YÖK tüm müfredatlarını gözden geçir-
meli ve içerikleri, kazanımları veya kullanıla-
cak yöntem-teknik ve ölçme-değerlendirme 
araçlarını uzaktan eğitime uygun olarak ya-
pılandırmalıdır. YÖK 2020 yılı itibariyle Eğitim 
Fakültelerine ders müfredatları oluşturma 
yetkisini devretmiştir. Bu yetki devri ile bu so-
rumluluk şu an için Eğitim Fakültelerindedir. 

●	 MEB ve YÖK eğitim-öğretim faaliyetleri ile il-
gili atacağı her adımda Z kuşağının görüşleri-
ne başvurmalıdır.

●	 Okumanın bir araç değil amaç olduğu algısını 
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

●	 Okumak boş zaman etkinliği değildir. Zaman 
ayrılması gereken değerli bir eylemdir. Bu 
yanlış algıyı düzeltici çalışmalar tüm paydaş-
ların katılımı ile planlanmalıdır.

●	 Sosyal medya okumaları ya da dijital okuma 
üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle 
sosyal medya okumalarını klasik kitap okuma 
standartlarına yaklaştırabilecek çalışmalar 
yapılmalıdır.

●	 Günümüzde okuma algısı kitap okumadan 
dijital okumaya doğru kaymaktadır. Bu kap-
samda öncelikle okumaya ilişkin kavramlar 
güncellenmeli ve okuma tutumu, okuma alış-
kanlığı ve okuma algısı gibi olguları ölçecek 
araçlar (ölçekler) de bu kavram değişimlerine 
göre yeniden düzenlenmelidir.

●	 Kitap okuma alışkanlığını ölçmede kitap sa-
tışlarını baz alma ve tüm değerlendirmeleri 
buna göre yapma alışkanlığından vaz geçil-
melidir.
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Hıdır YILDIRIM*

Kudüs ve Mescid-i Aksa 
Şairi Mehmet Akif İNAN

Giriş

Müslümanların yeryüzündeki aşkı üç beldeye 
yöneliktir. Bunlar, Mekke-i Mükerreme, Medine-i 
Münevvere ve Kudüs’tür. Bu aşk, bu üç beldedeki 
üç mabet için bir tutkuya dönüşür. Bu mabetler, 
Mekke’deki Kâbe’yi içinde barındıran Mescid-i 
Haram, Medine’deki içinde Peygamberimizin 
kabrini de barındıran Mescid-i Nebevi, üçüncüsü 
de Kudüs’teki içinde Kubbetü’s-Sahra’yı, Kıble 
Mescidi’ni, Peygamberimizin Mirac’a yükselirken 
ayak bastığı Muallak Kayası’nı barındıran, Müslü-
manların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’dır.

Peygamberimiz, “(İbadet için) sadece (şu) üç 
mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, Mes-
cid-i Nebi ve Mescid-i Aksa” buyurmuştur. Mes-
cid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olması, 
Peygamberimizin Mirac’a yükselirken ayak bas-
tığı son yeryüzü parçası olması, Peygamberimi-
zin övgüsüne mazhar olması, Hazret-i Ömer’in, 
Selahaddin-i Eyyubi’nin ve Yavuz Sultan Selim’in 
farklı dönemlerde fethederek İslam toprakları 
arasına katması dolayısıyla ayrıca onların ema-
neti olması bakımından da Müslümanlar için bü-
yük önem taşır.

401 yıl Osmanlı Devleti hâkimiyetinde kalan ve 
1. Dünya Savaşı sırasında acı bir kayıp olarak yad 
ellere geçen Filistin toprakları ve Kudüs, o tarih-
ten itibaren barış ve esenlikten uzak hüzünlü za-
manlar geçirmektedir. Kudüs’te bir Yahudi devleti 

kurmak üzere yürütülen çalışmalar 1948’de İsra-

il’in kurulmasıyla sonuçlanmış ve bu tarihten iti-

baren Kudüs ve çevresinde yaşayan Müslümanlar 

evlerinden, yurtlarından uzaklaştırılmış; ihtiyar, 

kadın, çocuk denilmeksizin bir terör ve işgal ha-

reketiyle karşı karşıya bırakılmışlardır.

Kudüs ve Mescid-i Aksa, dünyadaki şuurlu 

Müslümanlarının hüznüdür, umududur, özlemi-

dir. Buradaki Müslümanlara yönelik tatbik edilen 

zulümler, katliamlar; en temel insani ihtiyaçlar-

dan yoksun bırakmalar yürek sızısıdır. Medeniyet 

kaygısı ve mücadele yükümlülüğü içerisinde bu-

lunan Müslümanlar için Kudüs bir davadır. Ku-

düs davasının “Özgür Kudüs, Bağımsız Filistin” 

şeklinde zafere ulaştırılması bütün Müslüman-

ların Kudüs’ü ve Mescid’i Aksa’yı bir dava olarak 

yüreklerinde taşıması ve Kudüs’ün özgürlüğüne 

kavuşması mücadelesini bir mesele edinmesi, bu 

bilincin ancak fert fert bütün Müslümanlar tara-

fından kuşanılmasıyla mümkündür. Bu hususta 

en önemli hedef bu bilincin fert fert bütün Müs-

lümanların yüreklerine yerleştirilmesi olmalıdır: 

Merhum Üstad Nuri Pakdil’in “Tur Dağını yaşa / 

Ki bilesin nerde Kudüs / Ben Kudüs’ü kol saatı gibi 

taşıyorum // Ayarlamadan Kudüs’e / Boşuna vakit 

geçirişin / Buz tutar / Gözün görmez olur” mısraları 

Kudüs konusundaki bilincin hangi boyutta edinil-

mesi gerektiğini ortaya koyar.

*) Eğitimci-Yazar Ankara/Türkiye
yildirimhidir@hotmail.com
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Mescid-i Aksa Şairi Mehmet Akif İnan
1. Dünya Savaşı’nın ardından Osmanlı coğraf-

yasındaki Müslümanlar, ipi kopan tespihin dağıl-

mış taneleri gibi başsız ve birbiriyle irtibatsız bir 

şekilde zorlu ve karanlık bir sürece girmişlerdir. 

Osmanlı Medeniyetine beşiklik yapan Anadolu, 

bin yıllık Medeniyet mirasını reddeden bir havza 

değişikliği yaşamış, eski havzasında birliktelik 

içerisinde olduğu milletlerin, toplulukların me-

selelerinden uzakta durmayı tercih etmiştir. 

Mehmet Akif İnan, bir yazısında bu hususu şu 

şekilde değerlendirmektedir: “Osmanlı Devleti’nin 

tarihe karışmasından sonra, geçmişte bize ait olan 

birçok meseleler üzerinde, iddia sahibi olmak şöyle 

dursun, fikir beyanında bulunmaktan bile sakınmı-

şızdır. Mesela İslam topluluklariyle ilgili uluslararası 

boyutlar kazanmış konularda bile, onların lehinde 

rey izharında bulunmamışız. Sanki onların lehinde 

bulunmak bir özlemin gerçekleşmesini istemek, Os-

manlının ihyasını istemek gibi ürkütmüş bizi. Âdeta 

eski ülkeler tekrar bize dönecekmiş gibi korkmu-

şuz. Misak-ı Millî sınırlarını aşan konular itina ile 

kaçındığımız konular olmuş.”1 Türkiye Cumhuriyeti 

1) Yeni Devir, 30 Temmuz 1977

Devleti’nin bu kaçışına rağmen Türkiye’deki Müs-

lümanların yüreğinde bir Filistin ve Kudüs Davası 

ilk günden itibaren daima yer almıştır. 

1. Dünya Savaşı sırasında ve akabinde, Filis-

tin’deki İngiliz işgalinin ve mandasının ardından 

1948 yılında İsrail kurulmuş ve İsrail’i tanıyan ilk 

ülkelerden birisi de Türkiye olmuştur. Bu dönem-

de Türkiye Müslümanlarının dış ilgilerinin güçlü-

ğünü ortaya koymak bakımından şu bilgi yol gös-

tericidir: ‘Türkiye’de 1950’ye kadar hacca gitmek 

bile yasaktır’. En temel dini vecibelerin kısıtlandı-

ğı bir vasatta medeniyet mücadelesi vermek ko-

lay bir iş değildir. 1950 yılında Demokrat Parti’nin 

iktidara gelişiyle birlikte bir miktar ferahlama ol-

muş ve Filistin Davası’na süreçte yaşanan çeşitli 

gelişmelere paralel olarak Türkiye’den daha faz-

la ilgi gösterilmeye başlanmış, sadırdaki ilgi daha 

fazla satırlara dökülmeye başlamıştır.

1960’lar, 70’ler ve 80’ler ve takip eden yıllar, 

on yıllar, Filistin ve Kudüs davasının dünya Müs-

lümanlarının yüreğinde bir sızı olmayı sürdür-

düğü, konjonktürün ve gelişmelerin Filistin ve 

Kudüs’ün her geçen gün Müslümanlardan uzak-

laştırıldığı bir zaman dilimi olmuştur. İsrail’in 
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Siyonist ideolojiye dayalı yayılmacı politikalarını 

ortaya koyması neticesinde 1967 yılında gerçek-

leşen işgal ve 1969 yılında Mescid-i Aksa’nın ya-

kılması ile birlikte pek çok yazar deneme, şiir, 

hikâye ve makaleler kaleme almak suretiyle il-

gisini Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya teksif 

etmiştir. 

Yaşanan gelişmeler karşısında, Sezai Kara-

koç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, 

Mehmet Akif İnan, Osman Sarı, Arif Ay gibi şair-

lerin dilinde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın 

şiir olarak terennüm etmesine, yürek kabargınlı-

ğının mısralara dökülmesine yol açmıştır.  

Yüreğinde Filistin Davası ve Kudüs ve Mes-

cid-i Aksa sevgisi barındıran şairlerden birisi 

de şair, yazar, mütefekkir, öğretmen, sendika-

cı; Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in Kurucusu 

Mehmet Akif İnan’dır. Mehmet Akif İnan, “Kudüs 

Şairi”, “Mescid-i Aksa Şairi” olarak tanınan bir 

şairdir, aynı zamanda. Onun bu şekilde anılması, 

Kudüs ve Mescid-i Aksa hususunda hissiyatı en 

lirik biçimde ifade eden “Mescid-i Aksa” şiirini 

yazmış olmasından ötürüdür. “Mescid-i Aksa’yı 

gördüm düşümde / Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu 

/ Varıp eşiğine alnımı koydum, / Sanki bir yeral-
tı nehr çağlıyordu” dörtlüğüyle başlayan bu şiir, 
Koca Ragıp Paşa’nın “Eger maksûd eserse mıs-
ra-ı berceste kafidir” sözünü haklı çıkarırcasına 
Mehmet Akif İnan’ın tek bir şiirle “Kudüs Şairi”, 
“Mescid-i Aksa Şairi” olarak anılmasına vesile 
olmuştur.

Mescid-i Aksa’yı Gördüm Düşümde…
Mehmet Akif İnan’ın Mescid-i Aksa şiiri ilk 

olarak 4 Ekim 1979 tarihinde çıkan ve “İslamcı” 
bir gençlik dergisi olarak kabul edilen “Akıncılar” 
dergisinin beşinci sayısında yayımlanmıştır. Mes-
cid-i Aksa şiiri şairin ilk baskısı 1991 yılında Yedi 
İklim Yayınları tarafından gerçekleştirilen “Tenha 
Sözler” adlı kitabında da yer almaktadır.

Mehmet Akif İnan için Kudüs muhayyel bir 
belde, Mescid-i Aksa muhayyel bir mekân deni-
lebilir. Çünkü Mehmet Akif İnan, altmış yıllık öm-
ründe Kudüs şehrini ve Mescid-i Aksa’yı görmüş 
değildir. O, görmeden sevmiş ve o beldeye ilişkin 
aşkını, hasretini, acısını görmeden terennüm et-
tirmiştir. (Kudüs aşkı ile bilinen diğer bir şair Nuri 
Pakdil ise ancak 82 yaşında Kudüs ve Mescid-i 

Aksa’yı dünya gözüyle görebilmiştir.)
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Mehmet Akif İnan’ın 6 dörtlük ve 24 mısra-
dan oluşan Mescid-i Aksa şiiri duygu yoğunluk-
lu, coşkun, içli bir şiirdir. Mehmet Akif İnan, rüya 
metaforu üzerinden Mescid-i Aksa’nın yalnızlığı-
nı, Mescid-i Aksa’yı benzettiği kimsesiz kalmış 
bir çocuğun ağlayışıyla dile getirmekte, bir Müs-
lüman duyuşuyla Mescid-i Aksa’nın tarihi hüvi-
yetini ortaya koymakta ve dünya Müslümanlarına 
sorumluluklarını hatırlatmaktadır: 

“Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu

Varıp eşiğine alnımı koydum

Sanki bir yeraltı nehr çağlıyordu

Gözlerim yollarda bekler dururum 

Nerde kardeşlerin diyordu bir ses

İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin

Unuttu mu bunu acaba herkes

Burak dolanırdı yörelerimde

Miraca yol veren hız üssü idim

Kutsallığım belli şehir ismimden

Her yana nur saçan bir kürsü idim

 

Hani o günler ki binlerce mü’min

Tek yürek hâlinde bana koşardı

Hemşehrim nebi’ler hatırı için

Cevaba erişen dualar vardı

Şimdi kimsecikler varmaz yanıma

Mü’minden yoksunum tek ve tenhayım

Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı

Çöllerde kayıp bir yetim vahayım

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde

Götür müslümana selam diyordu

Dayanamıyorum bu ayrılığa

Kucaklasın beni İslâm diyordu”

Şair, Mescid-i Aksa’yı rüyasında görmüştür. 

Mescid-i Aksa, adeta İslam beldelerinin yetimidir. 

Mescid-i Aksa, yetim bir çocuk gibi ağlamakta, 

hatta bir yeraltı nehri gibi çağlamaktadır. Diğer 

beldelerde yaşayan Müslümanların hasretiyle 

yanmakta, gözleri yollarda beklemekte, Ulu Ne-

bi’nin ilk kıblesi olması dolayısıyla bu unutulmuş-

luğa anlam verememektedir. O, adını da “kuds” 

kelimesinden almış ismiyle müsemma kutsal bir 

şehirdedir, aynı zamanda, Hazret-i Peygamber’in 

Mekke-i Mükerreme’den İsra yolculuğuyla ulaş-

tığı ve oradan Miraç hadisesiyle Burak’ın sırtın-

da Huzûr-ı İlahi’ye yükseldiği mekandır. Bundan 

ötürü yüzyıllar boyunca binlerce mü’min, tek 

yürek halinde o kutsal mabede koşmuş ve Mes-

cid-i Aksa’da, “cevaba erişen” makbul dualarda 

bulunmuşlardır. Ancak, şimdi Mescid-i Aksa yal-

nızdır, mü’minden yoksundur, çöllerde kayıp bir 

vaha gibi tek ve tenhadır, bunun üzüntüsünü ya-

şamakta, Müslümanlara şair aracılığıyla selam 

göndermekte, artık bu ayrılığa dayanamadığını, 

İslam’ın yeniden kendisini kucaklamasını bekle-

diğini belirtmektedir.

Mehmet Akif İNAN’ın Filistin 
Davasına İlişkin Görüşleri

Mehmet Akif İnan, Yeni Devir, Millî Gazete gibi 

gazetelerde Filistin Davası, Kudüs ve Mescid-i 

Aksa’ya dönük düşüncelerini ortaya koyduğu pek 

çok yazdığı köşe yazısı yayımlamıştır. Mehmet 

Akif İnan yazılarında Filistin topraklarında İsrail 

devletinin kuruluşu ve Filistinlilerin toprakların-

dan çıkarılmasını, Kudüs’ün Müslümanlar açı-

sından sahip olduğu önemi, Kudüs’ün işgalini ve 

Müslümanların bu işgal karşısındaki duyarsızlı-

ğını vb. ele almaktadır.

Mehmet Akif İnan, Yahudilerin (Mehmet Akif 

İnan bu hitapla tabiatıyla Siyonizmi kastetmekte-

dir. Yazıların yayımlandığı yıllarda bu hitap antise-

mitik bir yaklaşımı değil, antisiyonist bir yaklaşı-

mı taşımaktadır.) İslam’ın yeryüzündeki en büyük 

düşmanı olduğu, dünyadaki İslam düşmanlığının 

da kaynağını teşkil ettiğini düşünmektedir. Bu 

saikle hareket eden Yahudiler, nüfusları az olma-



Hıdır YILDIRIM

101

Yıl: 17 / Sayı: 52 /Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2021

sına karşın ekonomik ve politik etkileriyle sonuç 
doğurmaktadırlar: “Yahudi, İslâm’ın en büyük düş-
manı olmakla birlikte, ayrıca dünyada da İslâm düş-
manlığını yayan, İslâm memleketlerini daima bir 
huzursuzluk içinde tutmayı sağlayan bilcümle güç-
leri de kontrolünde bulunduran bir millettir. İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra kendisine devlet kurması 
için Birleşmiş Milletler’den teklif getirtecek kadar 
dünya politikasına hâkim bir millettir Yahudiler. Ya-
hudiyi, bugün Filistin’de bir devleti olan birkaç mil-
yonluk bir kitle olarak görmek yanlıştır. O, dünyanın 
kültür, sanayi, sermaye ve propagandasına yön ve-
ren bir kuvvettir.”2 

Arz-ı mev’ud peşinde mücadele eden Yahudi-
ler bu uğurda Osmanlı Devleti’nin de yıkılmasına 
neden olmuşlardır. Mehmet Akif İnan, Yahudilerin 
son dönemde Osmanlı Devleti ile ilişkilerine de şu 
yorumu getirir: “Filistin’de bir devlet kurmak, bin-
lerce yıl devam eden bir hayaldi Yahudi için. Burala-
rı, Tanrı’nın kendilerine söz verdiği topraklar olarak 
sayıyorlardı, “Arz-ı Mev’ûd” diyorlardı. Sultan Ab-
dülhamit Han’dan, “Filistin’de Osmanlı Devleti’ne 
bağlı vatandaşlar olarak oturma izni” istemişlerdi. 
Karşılığında bütün dış borçlarımızı ödemeyi taahhüt 
ettiler. Ret cevabı alınca da tahttan indirilmesine 
çalıştılar. Filistin’e yerleşmeyi, Osmanlı Devleti’nin 
parçalanmasıyla ancak mümkün gördükleri için, 
Birinci Dünya Savaşı’nın patlamasına sebep oldu-
lar. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, kendilerine 
yurt olarak Kıbrıs ve Madagaskar Adaları da teklif 
ediliyordu. Onlar, “Arz-ı Mev’ûd” da ısrar ettiler.”3 

Mehmet Akif İnan’a göre, “İsrail, dünya emper-
yalizminin Müslümanların içine soktuğu her kunda-
ğın fitilidir.”4

Mehmet Akif İnan, İsrail’in Filistin toprakla-
rında Birleşmiş Milletler’den çıkarılan bir ka-
rar üzerine ve suni olarak kurulduğunu, Filistin 
topraklarında yüz yıllardan beridir yaşayagelen 
Müslüman yerli halkın, zorla bu ülkeden kovul-
duğunu, vatanlarının Yahudilere devredildiğini 
Müslüman Filistinlilerin hayatının bir trajedi or-

2) Yeni Devir, 21 Kasım 1977

3) Yeni Devir, 21 Kasım 1977

4) Yeni Devir, 27 Temmuz 1980

taya koyduğunu belirtir. Mehmet Akif İnan, süre-
ci şöyle yorumlar: “Çeşitli kırımlara uğramasına 
rağmen bir tek temel gayesi vardır mültecilerin, o 
da eski yurtlarına dönmektir. Onları bu gayelerin-
de haklı bulan birçok ülke var dünyada. Dolayısıyla, 
Yahudilerin kurduğu devleti, muallel gören, haksız 
bulan, Birleşmiş Milletler’in bu emrivakisini saçma 
sayan, hâsılı Yahudi devletini tanımayan birçok dev-
let var bugün. Hatta onu tanıyanların bile büyük bir 
bölümü, Filistin halkına, vatanlarına dönme hakkı-
nın verilmesinden yanadır. İsrail Devleti ise mülte-
cilere bu hakkın geri verilmesi şöyle dursun, Ba-
tı’dan gördüğü destekle, giriştiği savaşlar sonunda 
mevcut sınırlarını bile genişletmiş ve zapt ettiği bu 
topraklarda hak iddia eder noktaya gelmiştir. Aslın-
da Yahudi’nin, sınırlarını genişletmesinde güttüğü 
gaye, iyi bilinmelidir ki, daha geniş topraklara malik 
olmak ihtiyacıyla ilgili değildir. Yani Yahudi, ülkesi-
nin alanını genişletmek adına bu savaşlara giriş-
medi. Şimdilik ve hatta daha uzun bir süre, geniş 
topraklara muhtaç değildir Yahudi. Onun bu toprak 
işgalinin amacı, muallel durumunu, mevcut iğreti 
devletini, meşrulaştırmaktır.”5 

Mehmet Akif İnan, İsrail’e karşı mücadelenin 
yalnızca İsrail’le mücadeleden ibaret olmadığını, 
asıl Batı dünyası ve Amerika ile mücadele edil-
diğini, bu yüzden Müslümanlar açısından bu bü-
yük mücadeleye uygun bir zeminin sağlanması 
gerektiğini belirtir: “Yahudi’yi yenmek, Filistin’den 
kovmak, oradaki bir avuç Yahudi ile başa çıkmak 
meselesi değildir. Batı dünyasıyla, özellikle Ame-
rika ile hesaplaşmaktır, galip gelmektir bugün. 

5) Yeni Devir, 30 Kasım 1977

Mehmet Akif İnan, İsrail’e karşı 
mücadelenin yalnızca İsrail’le 
mücadeleden ibaret olmadığını, 
asıl Batı dünyası ve Amerika ile 
mücadele edildiğini, bu yüzden 
Müslümanlar açısından bu büyük 
mücadeleye uygun bir zeminin 
sağlanması gerektiğini belirtir.
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Araplarla yaptığı her savaşta, fiilen Amerika’dır 
savaşan. Amerika’nın sonsuz para ve silahıyla sa-
vaşıyor Müslümanlar. Müslümanlar, yeni bir siyasi 
dengelemeye, yeni malî düzenlemelere, kombine-
zona gitmezse Yahudinin hakkından gelebilmek 
imkânsızdır. Araplar, Amerika’nın emir ve ferma-
nıyla oturup kalkan bir politika anlayışı içinde kal-
dığı sürece, Yahudiye gasp ettirdiklerini kat’a geri 
alamazlar. Amerika’ya dehalet etmekle, onunla iyi 
geçinmeye çalışmayla, Müslümanlar ancak kayıp-
larını çoğaltırlar. “Zor” temizler bu işi. Bu “zor” da, 
İslâm dünyasının kesin bir dayanışma içinde bulun-
masıyla sağlanır. İslâm ülkeleri, güçlerini birbirine 
destek olarak düzenleyince, kendisinden çekinilir 
bir topluluk olunca, ancak o zaman dünya, İslâm 
haklarını çiğnemekten çekinir. Zora, kuvvete saygı 
duyuyor kâfirler, dostluktan anlamaz, menfaatin-
den fedakârlıkta bulunmaz asla.”6

“Kudüs Müslümanlarındır”

Mehmet Akif İnan, Yeni Devir gazetesinde ya-
yımlanan “Mukaddes Kudüs”, “Kudüs Bir Kurtu-
luş Savaşına Çağırıyor Müslümanı”, “Kudüs Her 

6) Yeni Devir, 21 Kasım 1977

Şeyimizdir”, “Kudüs Müslümanlarındır” başlıklı 
yazılarında Kudüs’ün İslam dünyası açısından 
önemini, İsrail’in Kudüs’e yönelik planlarını ele 
alır. Buna karşı yapılması gerekenleri ortaya ko-
yar. Yazıların başlıkları bile Mehmet Akif İnan’ın 
Kudüs’e bakışını net biçimde ortaya koymaktadır.

Mehmet Akif İnan, Kudüs, bütün dinlerin kut-
sal şehridir diyenlere, “Kudüs, yalnızca ve sadece 
Müslümanlarındır” şeklinde cevap verir. Mehmet 
Akif İnan, ‘Allah indinde din yalnızca İslam’dır’ 
ayetinden hareketle şöyle der: ““Bütün dinler” ne 
demektir? “Bütün dinler” derken Hıristiyanlığı ve 
Yahudiliği kastediyorlar şüphesiz. Lakin bir Müs-
lüman olarak Allah indinde İslâm’dan başka din ta-
nımayız, biz. Bu sebeple Kudüs gerçekte İslâm’dan 
başka hiçbir din için kutsal olamaz. Ve Müslüman-
lardan başkasının olamaz Kudüs. Mekke ve Medine 
nasıl ki yalnızca Müslümanlarınsa Kudüs de öyle-
ce yalnız Müslümanlarındır. Kudüs, gasp edilebilir. 
Zorla işgale uğrayabilir. Lakin yine de Müslüman-
larındır. O takdirde çalınmış bir belde olur ancak. 
Müslümanlardan başkasının malı olamaz, mülkü 
olamaz. Tıpkı esir düşen bir Müslüman gibi. Bir 
Müslüman esir de düşebilir. Lakin bu esaret, nasıl ki 
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o Müslümanın kişilik değiştirdiği manasına gelmez-
se Kudüs de öyledir. Hatta esir düşen bir Müslüma-
nın eğer esir düştüğü yerde zürriyeti devam ederse 
belki nesli, aslını kaybederek yabancılaşabilir ama 
Kudüs öyle olamaz. Hiçbir değişikliğe uğrayamaz. 
İslâm’dan çıkamaz. Bir tek Müslüman bâki kaldığı 
sürece, Kur’an bâki kaldığı sürece Kudüs İslâm’ın-
dır. Kudüs, esir bir İslâm beldesidir. Yahudi’nin malı 
olamaz.”7

Mehmet Akif İnan, Kudüs’ün münhasıran 
Arapların şehri de olmadığını, Kudüs’ün bütün 
Müslümanların şehri olduğu görüşündedir. “Kim 
Mekke’yi, Medine’yi Suudi Arabistan Devleti’nin 
şehirleri olarak görebilir?” diye soran Mehmet 
Akif İnan: “Oralar bütün yeryüzü Müslümanları-
nındır. Kâbe, bütün Müslümanların kıblesi, Mes-
cid-i Nebevî âlemlere rahmet olarak gönderilen 
son Elçi’nin, yani Müslümanların Peygamberinin 
makamıdır. Kudüs de öyledir. Peygamberimizin di-
yarıdır. İlk kıblemizdir. Kudüs, bütün peygamber-
lere inanmış olanların, yani Müslümanların şehri-
dir.”8  şeklinde görüşlerini ortaya koyar.  

Mehmet Akif İnan, Kudüs’ün İsrail tarafından 
işgalinin, herhangi bir devletin herhangi bir dev-
letten bir şehrini zapt etmesi gibi olmadığını çün-
kü Kudüs’ün, herhangi bir devletin bir şehri değil, 
tıpkı Mekke gibi, tıpkı Medine gibi bütün yeryüzü 
Müslümanlarının şehri olduğunu belirtir. 

Mehmet Akif İnan, “Kudüs, Müslümanların 
canından koparılmış bir parçadır. Kim, orası Arap-
lardan alınmış bir şehirdir gibi düşünüyorsa em-
peryalizm onun beynini yıkamıştır. Kudüs yalnızca 
100 milyonluk Arap âleminin değil, bir milyar Müs-
lümanın malıdır. Bir milyar insana emanet kılınmış 
mübarek bir İslâm beldesidir Kudüs”9 der.

Kudüs’ün esir olmasıyla, Müslümanlara bir 
ders verildiğini belirten Mehmet Akif İnan, “Yer-
yüzü Müslümanları bir ilahî imtihanla karşı karşıya-
dır. Kudüs’ün elimizden çıktığına inananlar, oranın 
Yahudilerin mülkiyetine geçtiğini sananlar, bu im-

7) Yeni Devir, 2 Ağustos 1980

8) Yeni Devir, 4 Eylül 1981

9) Yeni Devir, 2 Eylül 1981

tihanı kaybetmişlerdir. Çalınan Kudüs’ü geri almak 
cehdiyle yaşamayanlar, bu imtihanı kaybetmişler-
dir. Hatta Kudüs’te Yahudilerin de Hıristiyanların da 
hakkı olduğunu sananlar da kaybetmişlerdir imti-
hanı” yaklaşımını ortaya koyar.10 

Mehmet Akif İnan, Filistin topraklarının Yahu-
diler için değil, Müslümanlar için bir Arz-ı Mev’ûd 
olduğu düşüncesindedir. Filistin topraklarının, 
kendi peygamberlerine ihanet etmiş bulunan 
Yahudiler için bir “arz-ı kıtal” olduğunu, yeniden 
esir olmak, helak olmak için kendilerini yine bu 
bölgeye bir talihin getirdiğini belirtir.11

“Kudüs’ü unutmak, yurdumuzu unutmaktır”

Mehmet Akif İnan, “Mukaddes Kudüs” başlık-
lı yazısında da Kudüs’ün İsrail’in başşehri yapıl-
masına yönelik adımlara şiddetle tepki gösterir. 
“Kudüs’ün Yahudi’ye başşehir olması Benî İsrail’in 
“Arz-ı Mev’ûd” hayalinin gerçekleşmesidir.” diyen 
Mehmet Akif İnan, bunun gerçekleşmesinin Os-
manlı Devleti’ni yıkma tasarısının asıl ve nihai 
hedefe ulaşmasının resmi olduğunu ifade eder. 
Mehmet Akif İnan, Kudüs’ün İsrail’e başşehir 
yapılmasının Sultan 2. Abdülhamid Han’dan ve 
onun temsil ettiği İslam birliği davasından inti-
kam almak olduğunu söyler: “Kudüs’ün Yahudi’ye 
başşehir oluşu, Sultan Abdülhamit Han’a karşı iş-
lenen zulüm ve cinayetlerin, Yahudiler tarafından 
düzenlendiğinin kesin ispatıdır. O Abdülhamit Han 
ki beynelmilel Yahudi Örgütü’nce Yahudilerin Filis-
tin’de Osmanlı Devleti’ne bağlı vatandaşlar olarak 
oturması karşılığında bütün dış borçlarımızın öde-
neceği şeklindeki resmî teklifini şiddet ve celaletle 
reddettiği için adı “Kızıl Sultan”a çıkarılmıştı ve bu-
nun üzerine tahttan indirilmişti. Ve Osmanlı’nın yö-
netimi siyonistlerin güdümündeki İttihat ve Terakki 
Fırkası’na verilmiş, 10 yılda Balkanlar ve Trablus 
elden çıkmıştı. Devlet, I. Dünya Savaşı’na itilmiş, İs-
lâm birliği ortadan kaldırılmıştı. Bunun için Ortado-
ğu, emperyalistler tarafından işgal ve taksim edil-
miştir. Bunun için taksime uğratılan Ortadoğu’da 
birbirine muhalif devletler kurulmuş, başlarına 
emperyalizmin adamı kadrolar getirilmişti.

10) Yeni Devir, 2 Ağustos 1980 

11) Yeni Devir, 2 Ağustos 1980
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Ortadoğu ülkelerine göstermelik bağımsızlıklar 
verilmesi, ardından Birleşmiş Milletler kararıyla Fi-
listin’de bir Yahudi devletinin kurulması safha saf-
ha, Abdülhamit Han’dan ve onun temsil ettiği İslâm 
birliği davasından intikam almaktan başka nedir?”12

Mehmet Akif İnan, her şerden bir hayır do-
ğabileceğine inanır; Kudüs’ün İsrail’in başşehri 
yapılması hamlesinin Müslümanların uyanışına 
vesile olacağını belirtir: “Kudüs’ün başşehir olma-
sı, İslâm’dan öç alma hamlesidir. Ama bu öç alma, 
yeryüzü Müslümanlarının bilinçlenmesinin de mih-
rakı olacaktır mutlaka.”13

Mehmet Akif İnan’a göre, “Kudüs’ü unutmak, 
yurdumuzu unutmaktır. İnancımızı, kişiliğimizi 
unutmaktır. Anlamımızı unutmaktır. Köleliğe talip 
olmaktır.”14

12) Yeni Devir, 27 Temmuz 1980

13) Yeni Devir, 27 Temmuz 1980

14) Yeni Devir, 2 Eylül 1981

Sonuç:
Mehmet Akif İnan, çağının farkında olan, çağ 

sorunları karşısında duyarlık ortaya koyan bir 
Müslüman aydındır. İnan, İslam dünyasının en 
buhranlı dönemlerinden birisi olan 20. yüzyılda, 
kalemiyle, kelamıyla sorunlar karşısındaki du-
yarlığını topluma yansıtmış bir sanatçıdır. 

Dinlerin ve medeniyetlerin beşiği Ortadoğu 
ve Ortadoğu’nun merkezini teşkil eden Kudüs 
Mehmet Akif İnan’ın bu duyarlığını en çok ortaya 
koyduğu konular arasında yer almaktadır. İnan 
bu hususta, adeta Üstad Nuri Pakdil’in “Ben Ku-
düs’ü kol saatı gibi taşıyorum” mısrasını hayata 
geçirmiş gibidir.

Filistin topraklarını ve Kudüs’ü gerek medeni-
yet mirası gerek Osmanlı yadigarı olarak sahiple-
nen Mehmet Akif İnan, Müslümanların, tarihsel 
izlek etrafında gelişen olayların anaforuna kapı-
larak bu beldeleri nisyana terk etmesi tehlikesi 
karşısında bir uyarıcı olarak ortaya çıkmaktadır.

Mehmet Akif İnan’ın Mescid-i Aksa şiiri, Ku-
düs ve Mescid-i Aksa hakkındaki duyarlığının 
sanatıyla yoğrularak mısralar halinde tecessüm 
etmiş halidir. Bu manada Mehmet Akif İnan, Mes-
cid-i Aksa şairidir.
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