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             Çağdaş Eğitim, yaşam boyu devam eden “öğrenim” odaklı bir süreçtir. Özü ve niteliği 
itibariyle “öğrenci odaklı” bir eğitim anlayışı esasına dayanmaktadır.  
 

 
Şöyle ki, “öğrenmeyi öğrenmek”, yani öğretmene bağımlı olmadan kendi başına 

öğrenme ve çalışma becerilerini edinebilmek ancak “öğretmen odaklı” bir eğitim yerine 
“öğrenci odaklı” bir eğitim ortamında yürütülen, etkin bir eğitim sayesinde hayata geçirilebilir.  
Bu, 21. yüzyılda temel eğitimin olmazsa olmaz bir esasıdır.  
 

Bu bağlamda, “İletişim Devrimi” ile ilgili çalışmalarıyla bilinen Amerikalı yazar Alvin 
Toffler, “21. Yüzyılın cahilleri okuyamayan ve yazamayanlar değil, öğrenemeyen, 
öğrendiğinden vazgeçemeyen ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır.” söyleminde 
bulunmaktadır.  
   
             Aynı şekilde, ünlü eğitim psikoloğu Carl Rogers da aynı fikri şöyle ifade etmektedir: 
“Eğitim görmüş bir kişi öğrenmeyi öğrenmiş olandır.” Bugünkü bilgi toplumunda mesleki ve 
teknik bilgiye sahip olmak artık yeterli değildir. Bilgiye ulaşma, bilgiyi çözümleyebilme ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak yenileyebilme ve geliştirebilme ancak ‘öğrenmeyi 
öğrenmiş’ olanlar tarafından gerçekleştirilebilir. 
 

Ne var ki, bugün Türk eğitim sisteminde Cumhuriyet ve Atatürkçü Düşünce ilkesinin 
omurgasını teşkil eden ‘öğrenim’ işlevinin önemi yeterince kavranmadığı için “öğretim” odaklı 
baskın bir eğitim anlayışı hüküm sürmektedir. Türk tarihi boyunca, geleneksel olarak ezbere 
dayanan, anlaşılmayan kuru kuru bilgilerin yüklemesini yapan, öğrenciyi dar kalıplar içerisinde 
düşünmeye yönelten, yeteneklerinin ve zihinsel gelişiminin körelmesine neden olan “öğretim 
odaklı”, daha doğrusu “öğretmen merkezli” böylesine çağdışı bir öğretim-öğrenim 
yönteminin uygulanması, yaratıcılığı değil, sadece bilgi yükünü ölçen süzgeçlere dönüşmüş bir 
sınav düzenini beraberinde getirmiştir. 
 

Öteden beri yaygın bir şekilde (üzerinde hiç düşünmeksizin) kullanılmakta olan Eğitim-
Öğretim kavramı ülkemize hâkim olan eğitim anlayışının somut bir ifadesidir. Bu, “öğrenme” 
işlevini hiçe sayan, öğrenim sürecinin ne olduğunu hiç dikkate almadan, sanki “eğitim” 
denilince sadece “öğretim” işlevinin geçerli olması gerektiğini öngören sakıncalı bir kullanımdır. 
Oysa, bilindiği üzere, “Eğitim” faaliyetinin biri “öğretmek”, diğeri de “öğrenmek” olmak üzere 
birbirine içsel bağlantısı bulunan iki ayrı yönü vardır. ‘Eğitim’ kavramının dökümünü kısaca, 
“Eğitim = Öğretim + Öğrenim” şeklinde yapabiliriz.  
 

Alışılagelmiş bir şekilde her yerde her vesile ile kullanılan bu anlamsız Eğitim-Öğretim 
kavramının, ‘çağdaş eğitim” anlayışı ile bilimsel olarak bağdaştırılması mümkün değildir.  Ya 
tek başına Eğitim sözcüğü ya da Öğretim-Öğrenim sözcüklerinin birlikte kullanımları çağdaş 
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eğitim faaliyetlerinde kabul edilen, anlaşılabilen ve herkes tarafından algılanabilen yerleşik 
söylemlerdir.  
 

Bugün gerek MEB gerekse de YÖK ile ilgili kanunlarda, bunlara bağlı olan yönetmelik ve 
yönergelerde, idari ve akademik birimlerin adlarında (Eğitim-Öğretim Komisyonu veya Daire 
Başkanlığı v.b), yazılı ve görsel medyada, Resmi Gazete’de ve hatta birçok değerli Sosyal 
Bilimci, Dilbilimci, Eğitim Bilimci, Tarihçi v.b. bilim insanlarımız tarafından her vesile ile her 
yerde “Eğitim-Öğretim” kullanımı alışılagelmiş bir şekilde dile getiriliyor. Bu kullanım, bugün 
maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlıdan miras aldığı çağ dışı bir eğitim düşüncesini 
yansıtmaktadır.  

 
Bu duruma “Derviş’in fikri ne ise zikri de odur!” demek gerek. Tüm bu gerçekler 

karşısında, üstelik bir de ‘çağdaş eğitim-öğretim’ gibi çelişkili bir kavramın kullanılması hiçbir 
anlamı olmayan gülünç bir durum yaratmıyor mu? Derviş’in zikrindeki tutarsızlık yüzünden 
fikrinin ne olduğu anlaşılmaz bir hale gelmiş! 

 
Böyle bir zihniyet, Cumhuriyet’in temel ilkelerine karşı olmasının yanında Tanzimat ve 

Meşrutiyet dönemlerine ait Tâlim ve Terbiye anlayışından kaynaklanan ezberci bir eğitim 
düşüncesini yansıtmaktadır. Bu eğitim zihniyeti, sınıfta öğretmenin katı otoritesi karşısında 
öğrencinin dinamik ve katılımcı bir güç olarak yetişmek yerine pasif bir dinleyici olarak 
kalmasına dayalı bir anlayışı ifade etmektedir.  
 

Buna karşılık, öğrencinin öğretmen karşısında sorgulayıcı, katılımcı ve etkin bir güç 
haline gelmesini, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünce, deney, gözlem, sentez ve yorum 
yapabilmesini sağlamak ve onun iletişim ve dil kullanımı (okuma, yazma, dinleme, konuşma) 
becerilerini geliştirmek, ancak “öğrenci odaklı” bir eğitim düzeni içinde “öğrenmeyi öğretme” 
esasına dayalı pedagojik yöntemlerin benimsenip uygulanmasıyla mümkündür.  

 
Atatürk’ün Cumhuriyetimizin öğretmenleri için koyduğu “fikri hür, vicdanı hür, irfanı 

hür nesillerin yetiştirilmesi” ülküsü budur. Dahası, Cumhuriyetin laik, demokratik ve bilimsel 
eğitim anlayışı bu esasa dayanan sağlam bir “eğitim birliği” çerçevesinde güçlendirilmelidir. 

 
  Cumhuriyet ilkelerinin temelini oluşturmaya büyük özveriyle emek vermiş ve bugün 

de bu ilkelerin sürdürebilirliği uğruna karşılaştıkları her türlü güçlükleri göğüslemesini bilen   
tüm öğretmenlerimizin ‘Öğretmen Bayramı’ kutlu olsun !.. 
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