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Editör

TED ile tanışmam 3 yıl öncesine dayanıyor. Sir Ken Robinson’un eğitimle ilgili o 
muhteşem konuşmasıyla yaptım yani açılışı… Arkasından diğer videolar geldi. 
Her akşam dünyanın en ünlü konuşmacılarının sahne aldığı etkinliklere 
katılmaya başladım. Hem de üzerimde pijamalarım ve elimde çayımla…

Daha sonra biraz daha yakından tanışmak için TEDx Alsancak etkinliğine 
katıldım. Ve ardından Kaliforniya'daki TED 2013 geldi.

TED platformu birçokları gibi benim için de bir okul oldu. Derslerin genellikle 
12 dakika olduğu, öğretmenlerin dünyanın birçok farklı bölgesinden geldiği bir 
okul…

Chris Anderson 2001 yılında bu okula müdür olarak atandığından beri dersler 
çok daha zevkli geçmeye başladı. Büyük hayalleri olan yeni müdür daha çok 
kişiye ulaşmak için dersleri internet üzerinden yayınlamaya başladı.

Bazıları tarafından “zenginler kulübü” suçlamasıyla karşı karşıya kalan 
Anderson, önce modern bir Robin Hood olduğunu söyledi. Ama suçlamalar 
devam edince TED’in sonuna bir x koydu ve etkinliği dünya turuna çıkardı.

Bu x TED’e bir anlamda kanat oldu… Etkinlik Amerika sınırlarından çıktı ve 
bütün dünyayı dolaşmaya başladı. X’i bazen bir çölde, bazen bir adada, bazen 
de bir dağın tepesinde gördük.

Bilinmeyeni simgeleyen x, bir modern zaman seyyahı gibi o ülkeden diğer 
ülkeye dolaştı durdu. Bazen bir doktor, bazen bir modacı, bazen de bilim adamı 
oldu…

"Paylaşmaya değer kirler" sloganıyla TEDx bugünlerde İstanbul hazırlığı 
yapıyor.

Eğitimle ilgili meseleleri tartışmak üzere Türkiye’nin en seçkin isimleri sahneye 
çıkacak.  11 Mayıs’ta TEDx İstanbul’da belki de daha önce hiç olmadığı kadar 
iyi ağırlanacak.

Türkiye’nin en etkili ve en büyük TEDx etkinliğini eğitim temasıyla yapıyoruz.

"Benim Bir Rüyam Var" diyor ve geleceğimizi yakından ilgilendiren 40 dakikaları 
konuşmak için bir araya geliyoruz.

"Paylaşmaya Değer Fikirler" 

İstanbul'da...
U T K U  Ö Z T Ü R K
utku.ozturk@ihlaskoleji.com
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Bir tarafta baba, bir tarafta da eğitimci 
kimliğiniz var. Ayrıca, Özyeğin 
Üniversitesini geleceğin üniversitesi 
yapmak adına üstlendiğiniz rektör 
kimliğine de sahipsiniz. Buradan devam 
edecek olursak bu kimlikler birbirinden 
istifade ediyor mu?

Çocuklarımın Kanada'da okuması, bir 
üzüntü kaynağı benim için. Üniversite 
kurmak gibi gerçekten önemli ve değerli bir 
misyon olmasa katlanılacak bir hayat biçimi 
değil. Kimseye tavsiye etmem. Ama bir 
rüya peşinde olduğunuz zaman çok önemli 
fedakârlıklar yapmanız gerekebiliyor. 
Gerçekten çok önemli bir şey yaptığıma 
inanıyorum. Benim bu türden bir fedakârlık 
yapmaya hakkım var ama benden dolayı 
kızlarım da fedakârlık yapmak zorunda 
kalıyor. 

Günümüz şartlarında kızlarınızın, 
beklentilerinize uygun şekilde yetiştiğini 
düşünüyor musunuz? Siz bu konuda 
kızlarınıza nasıl bir katkıda bulundunuz?

Kızlarımın Kanada'da yaşamalarına 
katlanmamın yegâne sebebi, çok iyi eğitim 
almalarıydı. Kanada'da eğitim gördükleri 
okul, eğitim açısından çok iyi bir seviyede. 
Hem IB programından faydalanabiliyorlar 
hem de ders dışı aktiviteleri çok yoğun. IB 
programını bitiren çocukların üniversitede 
daha başarılı olduklarına inanıyorum. Biz de 
çocuklarımız doğduğu andan itibaren iyi bir 
eğitim alabilmeleri için maddi kaynak 
oluşturmaya başlamıştık. Kanada 
hükûmetinin de eğitime desteği sayesinde 
üniversite çağına geldiklerinde rahat bir 
öğrencilik hayatları olacak. 

Rektörü olduğunuz Özyeğin Üniversitesi, 
yükseköğretim alanında hizmet veren bir 
kurum olarak önemli ve ciddi 
faaliyetlere, projelere imza atıyor. Siz de 
bu konuda çok büyük pay sahibisiniz. 
Bu hususta neler söylemek istersiniz?  

Bir kere üniversitenin çok yönlü çalışması 
gerekiyor. Maalesef Türkiye'de birçok 
üniversite sadece lisans eğitimi veriyor. 
Ciddi anlamda araştırma yapan üniversite 
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Gençler Üniversiteye
Törpülenmiş Olarak
Geliyor

Röportaj: Mehmet Ali Doğan
Fotoğraf: İbrahim Karaca
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Erhan Erkut

sayısı bana göre azınlıkta. Bilginin sadece 
perakendecisi olamazsınız. Başkalarından 
duyduğunuz, başkalarının ürettiği 
kaynaklardan okuduğunuz ya da 
öğrendiğiniz şeyleri birilerine anlatmakla 
yükseköğretim olmaz. Bu; lisede olur, 
dershanede olur ama üniversitede olmaz. 
Bunun yanında üniversitenin ciddi bir servis 
rolü var, topluma hizmet rolü var. Ayrıca 
üniversitedeki öğretim üyelerinin uzmanlık 
alanlarında mesleklerini icra etmeleri 
gerekiyor. Mesela mühendislik hocasının 
mühendislik de yapması gerekiyor. Yaptığı 
araştırmanın topluma ulaştırılması için 
elinden geleni yapmalı, danışmanlık hizmeti 
vermeli, bilirkişi işlevini görmeli. Sadece 
ders vermekle olmuyor. Hatta biraz daha 
ileri gitmek gerekirse ders vermek, bizim 
üniversitemizde, hocaların yaptığı işin belki 
%30'una, en fazla %40'ına tekabül eder. 
Teorik dersler yanında pratiği biraz daha 
genişlettik ve hocalara, araştırmalarını iş 
dünyasında, ticarette kullanabilmeleri için 
destek verdik. Böylelikle ülkemizde 
girişimciliği canlandırmaya çalışıyoruz. 
Üniversiteye böyle bakmalıyız.

Bir konuşmanızda, “Beni bıraksalar 
ilköğretimde devrim niteliğinde bazı 
değişiklikler yapmak isterdim.” 
demiştiniz. Bunu biraz açabilir miyiz? 
Eğitimde nasıl bir yapı oluşturmalı 
sizce?

Şimdi elimize gelen öğrencinin 
yetkinliklerini tartabilecek pozisyondayım. 
Ama öğrencinin nasıl yetiştirilmesi gerektiği 
konusunda ancak düşüncelerimi 
söyleyebilirim. Çünkü normalde bu, 
akademik bir konudur, uzmanlık gerektiren 
bir husustur. “Erken Eğitim” diye bir dal var. 
Bu konuda yazıp çizmeden, kafa 
patlatmadan, kitap ve makale okumadan 
ahkâm kesmek bir akademisyene 

yakışmaz. Yine de bulunduğum pozisyon 
açısından bazı eksikleri söyleyebilirim: 
Üniversiteye gelen çocukların kendilerine 
güvenleri çok eksik. Konuşmak istemiyorlar. 
Grup çalışması yapmaya, sunum yapmaya, 
grup önünde konuşmaya hiç alışık değiller. 
Zamanlarını yönetemiyorlar. Stresi hiç 
yönetemiyorlar. Ancak emir komuta zinciri 
altında yaşamaya alışmışlar. Ezbere çok 
alışmışlar. Üreticilikleri hiç sivriltilmemiş, tam 
tersine törpülenmiş. Üniversiteye adımını 
atmış birinden bekleyeceğiniz bütün 
yetkinlikler öğrencilerde törpülenmiş, 
istemeyeceğiniz bir sürü nitelik de 
sivrileştirilmiş. Sonra, alın bu öğrenciyi, 
dünyada rekabet gücü yüksek bir 
ekonomiye katkı verecek insan hâline 
getirin diyorlar. Bunu başarabilmek çok zor. 
Bir kere, üniversite eğitiminin bir yılını 

İngilizceye harcıyorsun çünkü gelen 
çocuklar, İngilizceleri yetersiz olduğundan 
hazırlık sınıfına gidiyorlar. Diğer eksiklerin 
giderilmesi için öğrenciyi bir, bir buçuk 
sene tedavi ediyorsunuz. Sonra da elimizde 
iki buçuk yıl gibi bir süre kalıyor. Şimdi bu 
çocuk, üniversiteye gerçekten hazır olarak 
gelse, biz bu çocuğu dört sene içinde çok 
daha ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu 
çocuğun bize daha hazır gelmesi için 
bahsettiğim kötü alışkanlıkların hepsinden 
kurtulması lazım.

Öncelikle bu çocukların çok farklı bireyler 
olarak karşımıza gelmesi lazım. Herkes 
yanlış yapmıyor, doğru yapan kurumlar da 
var ama maalesef bunlar azınlıkta ve her 
zaman çoğunluk azınlığı boğuyor. Yani bir 
sınıfta 80-90 tane kötü alışkanlıklar edinmiş 

Türk insanındaki girişimci ruhun canlandırıldığı üniversiteler hayal 
ediyorum. Üniversitelerin sadece eğitim ve araştırma kurumları 
olmadığını, öğrencilerdeki girişimcilik yetkinliklerinin geliştirildiği 

yerler olarak da bireylere ve ekonomiye katkıda 
bulunabileceğini kanıtlamak istiyorum.

 
Benim rüyam: “Türkiye’de daha fazla girişimci yetiştiren üniversiteler.” 
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-kötüden kastım ezberci mantığa sahip- 
öğrenci olduğu zaman, bunlar geriye kalan 
10-15 kişilik, kendi kendine öğrenmeye 
çalışan, proje tabanlı eğitim almış öğrenci 
grubunu eziyorlar, boğuyorlar. Bu sefer o 
10-15 öğrenci de diğerlerine katılıyor ve siz 
hepsini birden değiştirmeye çalışıyorsunuz. 
Gerçekten zamanınızın ciddi bir kısmını bu 
işe harcamış oluyorsunuz. Dolayısıyla 
bırakın liseyi, ortaokulu, ilkokulu henüz okul 
öncesi dönemde çocuğun beyninin yanlış 
formatlanmaması lazım. Bu yanlışa 
düşülmeden çocuğun kendi yetkinliklerinin 
parlatılması, açığa çıkartılması için 
çalışılmalı.

Batı dünyasında özellikle eğitim alanında 
çok önemli dönüşümlere şahit oluyoruz. 
Siz bu genel manzarayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ülkemizi bu 
değişimin neresinde görüyorsunuz?

Eğitimde en büyük değişimi iletişim 
teknolojileri başlattı. Tam benim böyle 
deneme yanılma dönemimde, eğitime daha 

çok zaman ayırdığım dönemde -iletişim 
dönemi diyelim buna- taşlar yerine 
oturmaya başladı ve ben orada erken 
adaptör durumuna geçtim. Hatta ben 
teknolojiyi kullanarak eğitim yapmaya 
başladığımda gereken teknolojiler daha 
kodlanmamıştı. Dizüstü bilgisayarları veya 
kaliteli, ansilümenleri yüksek projektörler 
yoktu. Ama çok hızlı gelişti bunlar. 
Üniversitedeki ilk web sitesini ben 
kurmuştum mesela. Oradan ödevler verip 
ders notlarını açıklıyordum. 1994 yılında bu 
durum çok büyük önem arz ediyordu. O 
sene Türkiye'de hiçbir şirketin kendi web 
sitesi yoktu ama benim dersimin web sitesi 
vardı.



Yönetici olduktan sonra sistemler daha da 
gelişti. Kullanmayanları da anlamıyorum. 
Ama eskisi kadar da kullanamıyorum. 
Yönetici olmadan önce öğrencilerle sürekli 
iletişim hâlindeydim. Oysa şu anda 
öğrencilerime yeterince zaman 
ayıramamaktan dolayı mutsuzum.

Eğitim sektörünün şu andaki değişime 
bakış açısını nasıl buluyorsunuz?

Çok muhafazakâr kalıyor. Zaten eğitim 
sektörü en muhafazakâr sektörlerden bir 
tanesi durumunda. Hâlbuki eğitim alanında 
korumalı bir ortamdasınız. Bir üniversitenin 
battığını duydunuz mu hiç? Mesela 
Cambridge Üniversitesinin rektörü uzaktan 
eğitimi tamamen reddediyor. Belki 300 sene 
sonra ona gülecekler. Ama bilemiyorsun 
belki de adam onu reddederek orada 
oturuyor. Dikkatle bakacak olursak iletişim 
teknolojilerinin en önemli katkısının eğitim 
sektörüne olduğunu görürüz. Eğitim çok 
pahalı. Daha ucuz yapmalıyız ki eğitim çok 
daha geniş kitleler için ulaşılabilir hâle 
gelsin.

Yüzyılın öğretmeni, yüzyılın öğrencisi 
kavramlarını çok duyuyoruz. Sizce 21. 
yüzyıl öğrencilerine nasıl hitap edilmeli? 
Eğitim ve öğretim ortamları nasıl dizayn 
edilmeli?

Gözlemlerime göre bu dönemde 
öğrencilerin dikkat süresi daha kısa. 
Öğrenciler, öğrendikleri şeylerin hemen ne 
işe yaradığını görmek istiyor. Hemen onun 
bir meyvesini yemek istiyor. Sabır daha az. 
Uzun vadeli yatırım yapma dirençleri daha 
zayıf. Anı yaşamayı tercih ediyorlar. Biraz 
bugünü yaşıyorlar. Youtube, Twitter, 

Facebook gibi sanal ortamlara çok fazla 
zaman ayırıyorlar. Mesela video game 
benim zamanımda da vardı. Böyle 25 kuruş 
atardık, 3 dakika oynardık. Sonra bırakır 
giderdik. Şimdi satın alıyorsun oyunu. Oyun 
senin, istediğin kadar oyna. Gözlerin şaşı 
bakana kadar oyna. Açlıktan düşene kadar 
oyna. Çocuğa, “Sen yanlış yapıyorsun, 
senin böyle yaşaman gerekir aslında!” 
demek, insanları anlamamaktır. Biz insanları 
değiştiremeyiz. Biz bittik, biz geçmişiz, 
tarihiz artık; gelecek ise bu çocuklar! Şimdi 
bu çocuklar ne istiyor? Oyun mu istiyor, 
vereceksin o zaman oyunu. Dersi 
oyunlaştıracaksın. Oyunu dersin içine nasıl 
sokabilirim diye düşüneceksin. Ben bunu, 
bundan on beş sene önce düşünmeye 
başladım ve “yöneylem” araştırmasını, 
operasyon yönetimini oyunlarla 
öğrettiğimde öğrencinin ilgisini ne kadar 
daha çok çekebildiğimi gördüm.

Yeni kuşağın isteklerini iyi anlamalıyız. 
Dersleri kısaltarak, ufak parçalara ayırmak 
gerek. Dersleri bol bol interaktif aktivitelerle 
beslemek lazım. Eğer bunu başaramazsak 
öğrencilerin gözünde huysuz ihtiyar 
durumuna düşeriz. Verdiğin dersi, çocuğun 
isteyerek öğrenebileceği bir hâle nasıl 
getirebilirim diye kafa yormalısın. Yoksa 
içeriği okuyup anlamak çok kolay. Zaten 
bunu üniversitedeyken yaptın. Onu tekrar 
ederek öğretemezsin. Ona senin ne kattığın 
önemli.

Erhan Erkut’tan eğitimle ilgili 
rüyası nedir?

Ben şu anda rüyamı yaşıyorum. Benim işim 
hayal etmek. Kaynak zaten var, vizyonu da 
yanına koyunca başarı kendiliğinden 
geliyor. Anlattığım şeyleri ülke çapında 
yapabilmek benim rüyam. 

Ancak, en azından kendi üniversitem için 
bir şeyler yapabilmek eğer benim için rüya 
olarak kalıyorsa ben bir şeyleri eksik 
yapıyorum demektir. Yeteri kadar çok 
çalışmıyorum, yeteri kadar elimi taşın altına 
koymuyorum diye düşünürüm. Ama 
“Üniversite ile ya da buradaki varlığınızla 
neyi değiştirmeye çalışıyorsunuz?” 
derseniz, bir kere, üniversitenin en önemli 
işlevlerinden birinin de topluma girişimci 
kazandırmak olduğunu Türkiye'ye 
gösterebilmek istiyorum, derim. 

Türk insanın girişimcilik özellikleri köreltilmiş 
olmasına rağmen üniversitede bazı 
çabalarla bu yetkinliklere kavuşabileceğini 
gösterebiliriz. Ve öğrencilerimin % 10-15'i 
girişimci olabilirse ne mutlu bana diyorum. 
Üniversitemden beş altı tane şirket sahibi 
çıkarsa ne mutlu bana diyorum. Bunun 
olabileceğini Türkiye'de kanıtlamak 
istiyorum. Üniversitedeki rüyam bu.

Üniversite olarak Türkiye'de önemli 
noktalara gelmek istiyoruz. Beş senelik bir 
üniversitenin 165 üniversite arasında 4. 
sıraya nasıl yükseldiğini göstermek 
istiyorum. İnsanlara “Vay be! Bu üniversite 
dördüncü sıraya nasıl yerleşti?” 
dedirteceğim. Tabii, buradaki hedef, kişisel 
bir doygunluk değil. Bunun olabilirliğini 
herkes görürse o zaman belki o anlı şanlı 
üniversiteler, biz mi yanlış yapıyoruz, diye 
düşünecekler. Doğruları bulacaklar. Yeni 
başlayanlar da; o yaptı, biz de yapabiliriz, 
diyebilecekler.
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TED 2014
Yılında 
Vancouver'a 
Taşınıyor...

Yasemin Karakaş



2010 yılında kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapan 
Vancouver, bugünlerde sadece kir jimnastiği yapacak 
bir grubu karşılamaya hazırlanıyor. Birçok insan da, 
1990 yılından beri California güneşi altında yapılan TED 
Konferansı'nın önümüzdeki sene niçin Vancouver'da 
yapılacağını merak ediyor. 

Geçtiğimiz aralık ayında TED yetkilileri Vancouver'ın kapısını 
çaldığında çok iyi karşılandılar.  Çünkü şimdiye kadar sporcuları 
ağırlamaya alışmış yetkililer, yeni fırsatların farkında. Bir anlamda 
zihin olimpiyatları olarak bilinen TED etkinliğiyle şehirlerine gelecek 
olan entelektüellerin, en az sporcular kadar faydalı olacağını 
biliyorlar. Daha önceki yıllarda kaslı vücutlarıyla şehirde gezinen t 
sporculara alışık olan şehir halkı da düşünce dünyasının liderlerinin 
şehrin tanıtımına farklı yönde bir katkı sağlayacağına inanıyor. 

Tebdil-i Mekân

Evet, 2014 yılında TED Talks'a katılmak isteyenler Kanada'ya 
uçacaklar. Peki, neden Vancouver? Kimileri kararın siyasi olduğunu 
söylerken kimileri de olayı “tebdil-i mekân” mantığıyla açıklamaya 
çalıştı. Bir süre sessiz kalan TED yöneticisi Chris Anderson ise 
sonunda spekülasyonları sona erdirecek açıklamalar yaptı: 

“Sanırım bu soruya artık bir cevap vermemiz gerekiyor.” diye söze 
başlayan Anderson, “Burası gerçekten çok güzel bir mekân. Ancak 
kararımızı verirken sadece ortamın güzelliğinden etkilenmedik. 
Burayı seçtik, çünkü bu çevre insana ilham veriyor. Tabiatı 
hissediyorsunuz ve bu en büyük ilham kaynağı. Burada büyük 
düşünen ve büyük hayaller kuran o kadar çok insanla tanıştık ki… 
Vancouver gerçekten de büyüleyici bir yer.” dedi. Şehrin sadece 
doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda inovasyonu tetikleyen bir 
düşünce ve kültür ortamıyla da öne çıktığını belirten Anderson, bu 
şehrin değerlerinin, TED'i oluşturan insanların değerleriyle birebir 
örtüştüğünü de sözlerine ekledi.

Gerçekten de konferansın yapılacağı yer müthiş bir güzelliğe sahip. 
Lüks otelleri çevreleyen orman ve etkileyici manzara, etkinliğe 
katılacak herkesi büyüleyecek gibi gözüküyor. 

Geleceğe Odaklanmış, Yeşil, Üretken...

Anderson “Neden Vancouver?” sorusunu cevaplarken şu kelimeleri 
kullanıyor: Geleceğe odaklanmış, yeşil ve üretken…

Şehir belli, tarih belli… Artık herkes merakla yeni sezon 
konuşmacılarını bekliyor.

Kaliforniya sıcağına alışan katılımcılar dışarıda biraz üşüyecek belki 
ama salonda hararetin hiç düşmeyeceğini TED'i tanıyan herkes çok 
iyi biliyor.
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Araştırma

Neden 
Vancouver?



Salih Memecan, Amerika ve Türkiye 
arasındaki eğitim sisteminde veli olarak 
ne gibi farklılıklar gördü ve yaşadı? 

Eşim ve ben, Amerika'da okuduk. Bu 
yüzden Amerika'daki eğitim sistemini çok iyi 
biliyorduk. Çocuklarımızın da bundan 
faydalanmasını istiyorduk. Çok da doğru 
yaptığımıza inanıyorum. En önemli 
tecrübemi anlatmak istiyorum: Kızımı 10 
yaşında Amerika'ya götürdük. İlkokul son 
sınıfı ve ortaokulu orada okudu. Lise biri, 
Türkiye'de okumasını istedik. Bir sene de 
burada okuyup ülkesini, yurdunu tanımasını 
istedik. Ama Türkiye'deki herkes, 
çocuklarımızın başkalarıyla aynı şekilde 
olmasını istediği için çocuklarımız çok 
zorlandı. Çocuklarımızın her şeyine 
karışıyorlardı. Hatta mor kalemle not 
tutmasına bile karışmışlar. Kızım buna 
dayanamadı. Bunun üzerine “Zeynep 
Amerika'yı Anlatıyor” isimli kitap bile 
yazdım. Değişik yerlerde eğitim alması, 
farklılıkları tanıyıp görmesi açısından 
yaptığımız bilinçli bir tercihti. 
Zeynep, orada üniversiteyi de okuduktan 
sonra Amerika'da “Teach for America” 
projesi altında, her yıl yaklaşık 4500 kişinin 
katıldığı bir programa dâhil oldu. Bu 
programda, yapılan sözleşme gereği 3 yıl 
boyunca öğretmenlik yapıyorsunuz. Yani 
çalışma hayatına öğretmen olarak 
başlıyorsunuz. Zeynep, şimdi Newyork'ta 
Harlem bölgesinde, özel ilgi gerektiren 
çocuklardan oluşan bir okulda ilkokul 
öğretmenliği yapıyor. Diğer sınıardan 
tembel, problemli diye ayrılan çocukların 
oluşturduğu bir sınıf… Ama Zeynep, onları 
özel çocuklar olarak görüyor. Öğrencilerden 
bir tanesi, sırf dersi dinlemiyor diye şu an 
okuduğu sınıfa konulmuş. Ama inanılmaz 
bir çizme yeteneği var. Ödevlerini ya da 
anlatacaklarını Zeynep'e çizerek getiriyor. 
Bazı çizimlerini boya, duvara as, o derece 
yani! Toplumda bu çocuklar, geri görülüyor 
ve toplumdan dışlanıyor. Birçoğu da 
dışlanmış olarak büyüyor. Sonra da hayatta, 
başarısız oluyorlar. Hâlbuki o çocukların bir 
çoğu yetenekli çocuklar…
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Daha Üretken ve 
Sanatsal İşler Yapan 
Çocuklar

Röportaj: Utku Öztürk
Fotoğraf: Aytekin Karaca
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Salih Memecan

Çocuklara, başta anne babalar müdahale 
ediyor, değil mi? 

Tabi ki… “Aman çocuğum okuma, çizme!” 
diyerek onları başka yöne çekiyorlar. Al, 
müfredata göre takip et; gel dersine çalış, 
diyorlar. Sabah gazetesinde grak şeiği 
görevini icra ederken gazetenin 
grakerlerini ben işe aldım. Hepsini 
karikatüristlerden seçtim. Onlara grak 
öğrettik, onlar da graker oldu. Diğer 
departmanlara göre en içe kapanık 
departmandık. Çünkü bu çocuklar 
çizebiliyorlardı. Belli ki sıkıntılarını çizerek 
anlatmışlar. İyi ki çizebilmiş ve hayatta 
başarısız olmamışlar. 

Türk eğitim sisteminde, tipleştirme 
sorunu var. Sizin de bununla ilgili 
karikatürleriniz bulunmakta. Sizce bu 
sorunu nasıl çözebiliriz? 

Millî eğitim, sonuçta bizim millî eğitimimiz. 
Biz, Türk toplumu olarak böyle 
yetiştirilmişiz. Hepimiz aynı giyinmeliyiz. 
Hepimizin ideolojisi aynı olmalı, kimsenin 
farklı kirleri olmamalı. Bunun sıkıntısını 
sadece millî eğitimde değil, birçok alanda 
yaşıyoruz. Farklılık istemediğimiz gibi farklı 
öğrenciler yetiştirmenin önünü biz 
kapatıyoruz. Herkesi olduğu gibi kabul 
etmeli ve o hâliyle öne çıkartmalıyız ki o 
farklılıklar bizlere bir şeyler öğretsin. 
Hepimizin bu farklılıkları desteklemesi 
lazım. Birbirine benzeyen insanlar, 
birbirlerine ne öğretebilir ki? Bu sebepten 
kıyafet ve kir serbestliğini destekliyorum. 
Bu, bizi dünyaya daha uyumlu yapar diye 
düşünüyorum. 

Yaptığınız karikatürlerin bazılarında 
çizgilerin, çocukların hayatlarını 
kolaylaştıracağına değiniyorsunuz. Çizgi, 
bir çocuğun hayatını nasıl kolaylaştırır?

Çizginin nasıl bir kolaylığı var biliyor 
musunuz? Çizilmiş bir şeye bakınca 
hatırlıyorsun. Bunun yazıdaki karşılığı ise 

şiirdir. Bir sözü birine söylüyorsunuz, o söz 
başkalarına ulaştıkça farklı bir anlam 
kazanıyor. Grak ve resmin içine sanat 
kattığın zaman insanlar buna bakıyor ve bu 
da insanların aklında yer ediyor.

İlköğretim seviyesindeki çocukların 
çizgilerini nasıl okumamız gerekiyor?

Okuma zaten sevgili kardeşim. Bırak o 
çocuk çizsin. Bana gelip soruyorlar: 
Çizmeyi nasıl öğretelim, nereye götürelim, 
nasıl ders aldıralım? Aldırma! Zaten çiziyor 
çocuk. Bu; konuşabilmek, yürüyebilmek gibi 
bir şey. İnsanın doğasında olan özellikler... 
Ama biz, köreltiyoruz bu yetenekleri. Böyle 
olunca da bunalımlı, kekeme ya da sıkıntılı 
çocuklar yetişiyor ve mecbur kaldıkları için 

çiziyorlar. Biz, çizebilen çocukları 
çizdirmeme üzerine eğitiyoruz. Aslında, 
çocukların iyi olan fabrika ayarları ile 
oynuyoruz.

Bir hocamız bana: “İlerde çocuğum 

olursa okul döneminde, öğretmenine 

benim çocuğumun genleriyle oynama 

diyeceğim.” demişti. Bu, beni çok 

etkilemişti.

Evet, çok doğru. Oynuyoruz genleriyle. 
Çizme kabiliyetlerini köreltiyoruz. Aman 
çizme, aman ders çalış. Çok uğraşıyoruz. 
Çizebilmek benim hayatımı kolaylaştırdı. 
Hayatımdaki bütün noktalarda bana 
faydası oldu. 

Otomobil üretmiyoruz, otomobil tasarlıyoruz. Mimarlarımız 
muhteşem işlere imza atıyor, ressamlarımızın eserleri dünyaca 

ünlü sergilerde başyapıt olarak sergileniyor. Biz de toplum olarak 
bunlarla iftihar ediyoruz.

   
Benim Rüyam: “Daha üretken ve sanatsal işler yapan çocuklar.”



Toplumumuzda “komiklik”, bir tehdit 
unsuru olarak algılanıyor. Sizce 
“komiklik”, insanda var olan bir yetenek 
midir; yoksa insan, hayatı anlayarak ve 
gözlemleyerek mi komik olur?

Komiklik, bence çok iyi bir eleştiri yöntemi. 
Bu eleştiriyi komiklikle paketleyince karşı 
tarafın tepkisini azaltıyorsun. Eğer o 
eleştiriyi ciddi söylersen ciddi cevaplar 
alıyorsun ama eleştiriye komiklik katınca 
karşındaki mesajı alıyor ama tepkisi biraz 
daha yumuşak oluyor. Komiklikteki en 
önemli beceri, farklılıkları görebilmektir. 
Kimsenin görmediği bir şeyi insanlara 
anlatınca insanlar da fark edip “Vay 
anasını!” diyorlar. O farklılığı görmek için 
neye bakıyorsan ona çok iyi konsantre 
olmak gerekiyor. 

İnsanlarımıza farklı bakmayı öğretebilirsek 
esprili bir toplum oluruz. Ama bize, herkes 
gibi bakmayı öğretmeye çalışıyorlar. Bu 
yüzden de espri kültürü olmayan, komiklik 
yapamayan insanlar topluluğu hâline 
geliyoruz. 

TEDxIhlasCollegeED'in üst başlığı ya da 
sloganı olarak gördüğümüz “Benim bir 
rüyam var.” konseptine uygun olarak 
Salih Memecan'ın rüyası nedir? 

Benim rüyamda, çocuklarımız daha 
üretken, daha artistik işler yapıyor. Bunun 
sonucunda da daha artistik bir toplum 
oluyoruz. Otomobil üretmek yerine otomobil 
tasarlıyoruz. Dünya çapında mimarlarımız, 
modacılarımız, grakerlerimiz, 
ressamlarımız oluyor. Biz de bunlarla iftihar 
eden bir toplum hâline geliyoruz. 
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Grafik ve resmn çne 
sanat kattığın zaman 
nsanlar buna bakıyor ve 
bu da nsanların 
aklında yer edyor. 





Taklit yeteneğinizi ne zaman keşfettiniz?

Önce taklidin benim havuzumda nerede 

olduğunu izah edeyim. Ben şuna 

inanıyorum: Biz sıfır noktasından bitiş 

noktasına kadar olan süreçte aslında taklidi 

bir ifade biçimi olarak algılıyor ve 

uyguluyoruz. Nedir bu? Bazen bir kişiyi 

anlatırken onun gibi hareket ediyoruz, onun 

gibi gülüyoruz, onun gibi şekil alıyoruz. Ama 

bunun bendeki yansıması ne yazık ki kalıcı 

olmuş. Bundan memnun muyum? Acayip 

memnunum. Geçmişe dönecek olursak 

Türkiye'de siyah beyaz dönemde, bazı 

büyük alışveriş merkezlerinde kapalı devre 

televizyon yayını yeni yeni yerleşmiş; 

mağazaların girişlerinde ekranlar, ekranların 

tepesinde de birer kamera var. Ailemle 

alışveriş merkezine gittiğimiz zaman beni 

oradan çıkaramıyorlar. Kendimi 

televizyonda görüyorum ve hareketler 

yapıyorum, garip garip sesler çıkartıyorum, 

sonra yürüyorum. İlk taklidimi de 10 

yaşında falan yaptım. Bu taklit babamın 

taklidiydi. Bunun sanat değeri yoktu. Sonra 

uzun zaman geçti, 1980'li yıllarda bir 

yarışma vardı TRT'de; yarışmayı Müjdat 

Gezen, Perran Kutman sunuyor. Oraya 

çıktım. Ama garip bir durum var. Ben ne 

yaptığımın farkında değilim ama insanlar 

gayet farkında ve gereksiz yere beni 

alkışlıyorlar. Ama zihniyet, memur zihniyeti; 

farklı iş kollarında çalıştım. Farklı olarak bu 

işte tek kişi yerine 5-10 bin kişiyi ikna 

ediyorsun. Ben farkında değilim ama.

Sonrasında şöyle bir durum oldu: “Ya 

kardeşim senin böyle bir durumun var. 

Durumunu değerlendir, yarın çok geç 

olabilir!” 1994 yılında bir şimşek çaktı 

bende. Deneyeyim, olmazsa geri dönerim, 

dedim kendi kendime. Eğer bir konuda 

başarısızlığım varsa başarısızlığımı kabul 

eder, çeker giderim; sandığımı da koyarım, 

limonumu da satarım! Bu durum bugün için 

bile geçerli. 
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Mizah Bir Ülkenin 
Supap Ayarıdır

Röportaj: Cevat Barbaros
Fotoğraf: İbrahim Karaca



Br arkadaşımın nşanı 
vardı. Muzplerden br 
çıkıp dyor k: “Aramızda 
öyle br var k şöyle yapar, 
böyle yapar.” Ben de 
çıkıyorum oraya. 
Sonrası film gb... 

tarz farklılığı var, o kadar. Bizim toplumumuz 

diğerleri gibi değil. Hakikaten zor gülen, o 

ironinin kendi içinde bir mesaj arayan 

nesilden geliyoruz. Nasrettin Hoca'mız var, 

Hacivat, Karagöz'ümüz var. Mizah bizim 

genlerimizde var.

En sevdiğiniz öğretmenlerden 

hatırladıklarınız var mı? 

İlki tarih hocam. Çünkü beni sözlüye 

kaldırdığında hiçbir şey anlatmadan 

sadece Herodot Cevdet gibi bir tavır 

sergilediğimden acayip bir durum 

oluşmuştu. İkinci olarak da edebiyat 

öğretmenimi unutamam. Çünkü derste 

kompozisyon yazdığım bir günün ertesinde 
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Ercan Akışık

Çok şükür bu zamana kadar limon tezgâhı 

kurmadım ama bundan sonra da gerekirse 

limon satarım. 

Başkaları sizi ne zaman keşfetti?

Benimkisi Türk lmi gibi oldu. İlaç 

rmasında çalışıyordum ama televizyona da 

çıkmışlığım vardı. Takım elbise, kravat; 

otobüs tepelerinde doktora ilaç tanıtmaya 

gideceğim ama otobüstekiler birbirlerini 

dürtüyorlar, bana bakıyorlar. Ben diyorum ki 

neden bunlar böyle davranıyor? Hani öyle 

bir an geldi, doktor diyor ki: “Oğlum 

gelme!” Hatta o kadar kabul görmüş ki 

durumum, bir tanesi: “Tiyatrocu tanıdığım 

var, söyleyeyim ona! Senin ne işin var 

buralarda?” Ama tabii ilk keşif çok 

enteresandı, bir arkadaşımın nişanı vardı. 

Muziplerden biri çıkıp diyor ki: “Aramızda 

öyle biri var ki şöyle yapar, böyle yapar.” 

Ben de çıkıyorum oraya. Sonrası lm gibi... 

Adamın biri geliyor, bana bir kart veriyor. 

Kendimi Neşe Karaböcek falan sanıyorum. 

Aramıyorum da adamı ama ısrarla 

aratıyorlar. 

Bununla beraber, sahneye ilk çıkıp para 

kazanmama vesile olan isim de Yurdaer 

Doğulu'dur. Allah rahmet eylesin, kendisi 

çok iyi bir müzisyendi. Adamın yerine 

gitmiştim. “Ne yapıyorsun, nedir 

yeteneğin?” dedi. Ben de anlattım ne 

yaptığımı. Bir telefon açtı. “Atatürk Orman 

Çiftliği'nde bir sünnet düğünü var; gel, 

orada bir şeyler yap!” dedi. Bir gittim ki 

mekân tıklım tıklım... “Ne yapacağım?” 

dedim. “Çık, aklına ne geliyorsa yap!” dedi. 

Ben de çıktım, tüm mermileri sıktım. İş bitti, 

bana bir zarf getirdi. “Abi, dedim; bunu hak 

edecek ne yaptım?” Bana dedi ki: “Sen bir 

gün bu işten ekmek yiyeceksen, 

profesyonel anlamda 3 veya 5, şartlar ne 

olursa olsun hayatını bununla idame 

ettireceksen, bunu almaktan utanma. 

Çünkü bu, emeğinin karşılığı.” Ve zarf 

içinde aldığım o para hâlen durur. İlk keşif, 

ilk mihenk taşı orası.

Bir mülakatınızda, sizden standapçılar 

ile şovmenleri kıyaslamanızı istediklerini 

belirtiyorsunuz. “Aynı işi mi 

yapıyorsunuz? Farkınız var mı?” diye 

sorulduğunda “Evet, farkımız var. Netice 

itibarıyla evet aynı işi yapıyoruz ama 

aynı değiliz. Benim onlardan bir farkım 

var. Benim bir hikâyem var. Ben o 

hikâyemi ortaya koyuyorum.” 

diyorsunuz. “Hikâyemiz farklı 

diyorsunuz. Orada ayrılıyoruz.” 

diyorsunuz. 

Aslında söylemek istediğim şu: Mizah ciddi 

bir iştir. Mizah bir ülkenin supap ayarıdır. Bu 

yüzden de aslında gittiğimiz yolların hepsi 

aynı. Herkesin bir hikâyesi var. Ben 

hikâyelerimi bazen fantastik ögelerden 

bazen de tanıştığımız kişiler üzerinden 

anlatıyorum. Ben de bir şey söylüyorum, siz 

de bir şey söylüyorsunuz. Bizi izleyenler 

size de gülüyor, bana da gülüyor; ya ikimize 

de gülüyorlar ya da gülmüyorlar. Buradaki 

nokta şu, ben güldürmek için 

uğraşmıyorum. Ben tespit ettiğim bir 

durumu paylaşıyorum. Anlatırken de bu 

paylaşımın içine, renklendirmek için 

kendimce bir şeyler katıyorum. Özü de şu, 

inanın bana, hepimiz zaten aynı 

coğrafyanın insanları olduğumuz için 

beslendiğimiz kanallar aynı. Sadece stil ve 

Bir sınıf hayal ediyorum...
Çocuklarımızı sanatçı edasıyla yetiştiriyoruz. Kimi rolünü çalışıyor 

kimi enstrümanını çalıyor kimi de tuvallerin üzerinde 
boyalarla dans ediyor.

 
Benim rüyam: “Sanat ile eğitimi  aynı sınıfta buluşturmak.”



okula gitmemiştim. Gittiğimde beni odasına 

çağırıp, “Muhakkak yazmalısın, hayalin çok 
iyi, ufkun geniş!” demişti. 

Öğretmenlik hakkında ne 

düşünüyorsunuz? Mesleğe ve bunun 

uygulayıcılarına bakış açınız nedir?

Eğitim serüveni içinde hepimiz çarpanlarına 
ve saatlerine vursak, belki çoğu kez 
annelerimizden, babalarımızdan, 
kardeşlerimizden veya akrabalarımızdan 
daha çok gördük öğretmenlerimizi. 
Cebimizde biriktirdiklerimizi hayat içinde 
kullandık. Unuttuklarımızı da zaman zaman 
hatırlama peşindeyiz. Ama hayatın hangi 
aşamasında olursanız olun, eğitim ve 
öğrenimin her ikisini de bir arada tutmak 
gerekiyor. Salt bir eğitim almak, bir şeyleri 
öğrenmek anlamına gelmeyebilir. 
Hâlihazırda, okulu bitireli yıllar oldu ama 
ben hâlâ kendimi, hayat karşısında öğrenci 
olarak görüyorum. Birilerinden bir şey 
öğrenme konusunda hakikaten açım! Belli 
bir zaman sonra okul bitiyor, diplomalar 
alınıyor ama orada bitmiyor eğitim-öğretim. 
Asıl ondan sonra başlıyor.

Sanatı eğitimin içine ne kadar 

sokmalıyız? Sanattan nasıl 

faydalanmalıyız? Bu bağlamda tiyatro ve 

drama, eğitime ne gibi katkılar ve 

faydalar sağlar? 

Bana göre yüzde yüz fayda sağlar. Eğitimi 

ve sanatı iç içe geçirerek birbirlerinden 
etkileşimlerini sağlamak gerekiyor. Güzel de 

bir sentez olacağı kanaatindeyim. İkisini de 
doğru şekilde oranlayabilirsek, belki 
sanatın öğrettiği bilgi, unutulmaz bir bilgi 
hâline gelebilir. Eğitim sonucu aldığımız 
bilgi sanata dönüşmeyebilir ama hayat 

serüvenimizdeki en etkili yöntem, sanatla 
öğretmektir. 

Ercan Akışık'ın eğitimdeki rüyası nedir?

Sanat ve eğitimin iç içe olduğu bir ülke 

düşlüyorum.
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15. Stephen Hawking  
Big questions about 
the universe 
(Evren hakkında 
büyük sorular)
İzlenme sayısı: 4,153,105
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* Bu konuşma aslında bir TED konuşması değil ama TED içinde “Web'in en iyileri” başlığında yer alıyor.

1. Sir Ken Robinson  
Schools kill creativity 
(Okullar üretkenliği 
öldürüyor)
İzlenme sayısı: 15.675.506

2. Jill Bolte Taylor  
Stroke of insight 
(İçgörü Darbesi) 
İzlenme sayısı: 10.839.335

3. Pranav Mistry  
On the thrilling 
potential of SixthSense 
(Altıncı his teknolo-
jisinin heyecan verici 
potansiyeli) 
İzlenme sayısı: 9,223,263

4. David Gallo
Underwater astonishments 
(Su altının güzellikleri) 
İzlenme sayısı: 7,879,541

5. Pattie Maes and Pranav 
Mistry  
Sixth Sense 
(Altıncı His)
İzlenme sayısı:  7,467,580

6. Tony Robbins  
Why we do what we do 
(Neyi neden yaparız?) 
İzlenme sayısı: 6,879,488

7. Simon Sinek 
How great leaders 
inspire action 
(Mükemmel liderler nasıl 
ilham verir?) 
İzlenme sayısı: 6,050,294

8. Steve Jobs 
How to live before you die* 
(Ölmeden önce nasıl 
yaşamalı?)
İzlenme sayısı: 5,444,022

9. Hans Rosling  
The best stats you've 
ever seen 
(En iyi istatistikler)
İzlenme sayısı: 4,966,643

10. Brene Brown   
The power of vulnerability  
(Kırılganlığın gücü)
İzlenme sayısı: 4,763,038

11. Daniel Pink 
The surprising science 
of motivation 
(Şaşırtıcı motivasyon bilimi)
İzlenme sayısı: 4,706,241

12. Arthur Benjamin  
Mathemagic  
(Matematik sihri)
İzlenme sayısı: 4,658,425

13. Elizabeth Gilbert  
Nurturing your genius 
(Dehanızı beslemek)
İzlenme sayısı: 4,538,037

14. Dan Gilbert 
Why are we happy? 
(Neden mutluyuz?) 
İzlenme sayısı: 4,269,082

Araştırma

En Çok İzlenen

 TED15 Konuşması



Okul oluşumunun kökeni ve tarihî süreci 
hakkındaki kirlerinizi bizimle
paylaşabilir misiniz?

Eğitime bakış açım biraz tarihî olacak 
doğrusu. Çünkü tarihî süreçle okul süreci 
birbiriyle paralel ilerliyor. İçinde 
bulunduğumuz dijital çağın insanları çok 
farklı. Bizim gençliğimiz, bizim kuşağımız 
bilgiye ulaşamayan bir nesildi. Şimdi ise 
ipadleriyle, bilgisayarlarıyla, cep 
telefonlarıyla dünyanın hemen hemen her 
yerindeki bilgileri kolayca elde edebilecek 
bir genç kitleden bahsediyoruz. Doğal 
olarak teknoloji, öğrencilerin okul dışındaki 
kaynaklardan da bilgi edinmesini 
sağlayacak. Mesela; eskiden, dünyanın 
yuvarlak olduğunu ispatlamak için yapılan 
deneyler yerini öğrencilerin NASA'nın 
sayfasına girip dünyanın uzaydan çekilen 
fotoğraarını çıktı almasına bıraktı. Bu, 
büyük bir bilgi sıçraması. İnsanoğlunun 
binlerce yıldır biriktirdiği her bilginin ikiye 
katlandığı bir dönemi yaşıyoruz.

Aslında eğitimin ideolojik bir boyutu da var. 
Eğitim, devlete itaat eden vatandaşı 
yetiştirme sürecinde özellikle 20. yüzyılda 
çok önemli bir araçtır. Eskiden eğitimle 
kırbaç şaklatıldığında ateşten çemberin 
içinden atlayan sirk aslanı yetiştirilirken 
şimdi kırbaç şaklatılsa bile çemberden 
atlasam mı diye düşünen, tercih yapabilen 
aslanlar yetiştirme gibi bir yaklaşım var. Bu 
nedenle çocuklara doktrinal değil de daha 
özgürleştirici, daha üretken, bilgiyi 
kullanmaya daha yönelik bir eğitim verme 
arayışındayız. Kişiye özel eğitim metotları 
geliştiriliyor. Dünya da buna yatırım yapıyor. 

Eğitim ve öğretimin fazlaca ideolojik hâle 
gelmesine gönderme yapıyorsunuz. Bu 
bağlamda Türkiye'yi genelde kitle olarak 
nasıl görüyorsunuz?

Aslına bakacak olursak Nazi 
Almanya'sında, Sovyetler'de, Çin'de hatta 
Amerika'da da kendi ideolojisini yansıtacak 
şekilde eğitim modelleri kurulmuştu. Eğitim 
öyle masum bir şey değildir. Çünkü canlıyı,  
forma sokan bir süreci yansıtır. 

Okullarda Artık 
Tek Tip Eğitimi 
Dayatmak İmkânsız
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kabullenmek zorunda kalacaksınız.” Sert bir 
eleştiriydi ama öğrencimin söylediklerini 
çok beğendim. Şu anda Twitter'da aktim, 
üstelik 160 bin takipçim var. Bilgilerimi, 
yorumlarımı düzenli olarak orada 
paylaşıyorum. 

Okullarda bireylere yüklenen verinin ya 
da bilginin miktarı ile ilgili bir sorgulama 
yapabilir miyiz?

Aslına bakarsanız okullarda verilen 
müfredat, evrensel ilkelere önemli ölçüde 
uyduruluyor. Ama ben, çok büyük bir 
değişiklik olduğu inancında da değilim. 100 
yıl önce verilen eğitimin, bugün tamamen 
değiştiği gibi bir kre sahip değilim. 
Özellikle Türkiye'de bazı derslere verilen 
aşırı önem, çocukları derslerden soğuttuğu 
gibi Türkiye'de bir eksiklik oluşturuyor. 
Çocuklara test usulü bir öğretim, sınav 
psikolojisi altında çok yoğun bir baskı 
uygulanması, çocukların sosyal hayatını 
körelttiği gibi üretkenliklerini de sıfırlıyor. 
Okullarda kalıplaşmış, askerî yapıya sahip 
bir otorite var. Bunun dozunu ayarlamak çok 
önemli. Çocuğun belli bir disipline sahip 
olmasını sağlamalı ama bir yandan da 
çocuğun, kendini cendereye alınmış gibi 
hissetmemesini sağlamak için okulların 
farklılaştırılması gerektiğini düşünüyorum. 
Son dönemlerde eleştirdiğim bazı noktalar 
var: Çocukların meslekî eğitime çok erken 
yaşta yönlendirilmesini doğru bulmuyorum. 
4+4+4 formülünde eleştirdiğim konulardan 
biri bu. 

Ülkemizde çok eleştirilen konulardan biri 
de üniversiteye giriş sınavı. Sizin bu 
konuda düşündüğünüz yeni bir sistem 
var mı?

Ben, üniversiteye giriş sisteminin, Türkiye'de 
hatta dünyada bile örneği olmayacak 
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Çocuklara doktrnal 
değl de daha 
özgürleştrc, daha 
üretken, blgy 
kullanmaya daha 
yönelk br eğtm verme 
arayışındayız.  Kşye 
özel eğtm metotları 
gelştrlyor. Dünya da 
buna yatırım yapıyor. 

Deniz Ülke Arıboğan

Eğitimin ana amacının sınav değil öğretmek olduğu, çocukların 
yarış atı formatından çıkartıldığı ve temel insani değerlerle 
bezenmiş iyi insan olmayı öğreten bir eğitim sistemi hayal 
ediyorum. Bu sistemle; içlerindeki cevher ortaya çıkmış, 
hayallerini ve üretkenliklerini sınırlandıran, tek tipleştirici 

zincirlerden kurtulmuş, dünyaya umut olacak gençler bekliyorum.
 

Benim rüyam: “İyi insan yetiştiren bir eğitim sistemi.”

Bu form, kimi ülkelerde ülke menfaatleri, 
vatanınız için çalışmak; başka bir ülkede 
kâr etmek, kapitalist değerlerin 
mükemmeliyeti şeklinde kimisinde de dinî 
ritüeller olarak karşımıza çıkabilir. Bunların 
her biri ilkokulda başlar. Keza ulus bilincinin 
oluşmasında tarih çok önemli bir yapı 
taşıdır. Bu yüzden resmî ideolojiler söz 
konusudur. Eğitimde çok küçük yaştan 
itibaren başlayan resmî ideolojiye dayanan 
bir tarih, bir ulus, geçmişi anlatan bir hikâye 
de söz konusu olur. Belli ideolojilerin 
yerleştirilmesi, eğitim süreciyle başlar. Okul 
denilen şeyin aslında bir ideolojinin aracı 
olarak kurgulandığını görürsünüz. Bugün 
de okullar daha özgür, daha liberal, bir 
başka ideolojinin aracı olarak da 
kullanılabilir. Ama buradaki en temel şey, 
öğrencinin sadece okula değil bütün 
dünyaya açık hâle gelmiş olması. Çocuk, 
her bilgiye ulaşabildiği gibi bu bilgiler 
dâhilinde kendi krini de oluşturuyor. Bu da 
yeni bir dünya demek. 

Türkiye, “Eğitim liberalliği”nin neresinde?
Liberal dünyanın daha özgür olması, kapalı 
toplumların daha yasakçı, despotik olduğu 
iddiasını yalanlayan bir örnektir. Aslına 
bakarsanız, denetleme yani kontrol 
mekanizması denen şey, dünyanın her 
yerinde farklı araçlarla hüküm süren bir 
şeydir. Türkiye'ye ya da Amerika'ya özgü 
bir şey değil. Ama her ülke, ideolojisini, 
kendi vatandaş tiplemesini üretirken 
kullanıyor. Bana göre ideale yaklaşmak çok 
mümkün değil. İdeal, bütün her şeyden 
izole olarak insanın bilgiyi seçmesi ki bu 
mümkün değil. Toplumla yaşarsınız, okulda 
eğitim görürsünüz ve aileniz sizi forma 
sokar. İnsanoğlu toplumsal bir varlıktır. Ama 
burada en özgünleştirici güç, demin de 
söylediğim gibi çok kaynaktan ve çok 
merkezden bilgi akıyor olması. Eğitim, artık 
küresel yapılara dayanıyor. Bugün çocuklar, 
Bilgi Üniversitesinde öğrenci olurken aynı 

zamanda Harvard'dan veya MIT'den ders 
alabiliyorlar. Biz de bunları gerekirse 
kredilendirebiliyoruz. Dersler, küresel bir 
havuza doğru gidiyor. Ayrıca öğrenci 
mobilitesi de çok arttı. 

Sosyal medyaya bakış açınız nasıl? 

Sosyal medyaya karşı ilk zamanlarda ciddi 
bir reaksiyon gösterdim. Sosyal medyanın 
gereksiz bir zaman israfı olduğunu ve bir 
işe yaramayacağını düşünüyordum. 
Öğrencilerimden biri, bana bir gün geldi ve 
beni eleştirerek bana şöyle söyledi: 
“Hocam, biz, sizden ders alıyoruz. Bizim 
dünyamıza bilgi aktarmaya ve bizi eğitmeye 
çalışıyorsunuz. Ama bizim dünyamızı 
tanımayı reddediyorsunuz. Sonunda bizi 
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biçimde bir standart oluşturduğunu 
düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ciddi bir 
biçimde adam kayırma, zenginleri kollama 
gibi bir gelenek var. Bu açıdan, üniversite 
sınavını çok önemli görüyorum. Çocukların 
maddi durumları, sınava hazırlanma 
şekilleri, tecrübeleri farklı olsa da çocuklar 
yan yana oturup aynı sınava giriyorlar. Bu 
sistem, buna imkân veriyor. Bu sistem 
ortadan kalkarsa toplumun alt gelir 
düzeyinde olan ailelerin çocuklarının 
hayatlarını değiştirme şansının hiçbir 
şekilde olacağını düşünmüyorum. Bu 
sebepten ben, sınav sistemini güzel 
buluyorum. Sınav sisteminin bir sınava 
indirgenmesi konusunda eleştirilerim var. 
Sınavın neyi ölçtüğü önemli olmalı. Yıl 
içinde birden fazla sınav yapılabilir. 
Öğrenci, en yüksek puanı aldığı sınavı 
seçebilir. Bir diğer nokta şu: Lisedeki 
diploma not ortalaması, belli bir oranda 
uygulanmalı. Benim bizzat şahit olduğum 
durum şu: Okulların paralel bir not 
uygulaması yok. Bazı okullar, çocukları çok 
zorlayıp notlarını düşürürken bazıları da 
çeşitli sebeplerden bedavadan not 
dağıtıyor. Bu da haksızlıklara neden oluyor. 
Çok iyi öğrenciler, istedikleri üniversitelere 
giremiyorlar. Bu gibi durumlar, mevcut 
uygulamanın doğru olmadığını gösteriyor. 
Üniversite sınavını sevmiyorum. Sevimsiz 
bir şey. Ama Türkiye'nin bundan başka bir 
çıkar yolu olduğunu da açıkçası 
düşünmüyorum. Sistemin, öğrenci 
yerleştirme işini üniversitelere bırakması 
daha akılcı geliyor. Üniversiteler bu konuda 
çeşitli uygulamalar geliştirebilirler. Ayrıca, 
parasız eğitimle ilgili bir takım rezervlerim 
var. Parasız eğitimin herkese tanınması, dar 
gelirli bir insana haksızlık yapılmasına 
neden oluyor. Bugün dar gelirli insanların 
vergileriyle çok zengin insanların çocukları 
üniversitelerde okuyor. İhtiyacı olan 
öğrenciye burs verilmesi, önem kazanmalı. 
Ayrıca, devlet üniversitesinde okuyan, gelir 
durumu iyi olan öğrenciden de para talep 
edilmesi gerekiyor. 



Ona dair bir konuşma yapmayı 
düşünüyorum. Ama TEDxIhlasCollegeED 
bünyesinde böyle bir konuşmaya davet 
edilmiş olmam hakikaten benim için bir 
onur. 

Öğrencilerimize genel bir tavsiyede 
bulunabilir misiniz? 

Althusser'in “Gelecek çok uzun sürer.” 
şeklinde çok güzel bir sözü var. Aşamalar 
geçtikçe yeni bir programınız olması 
gerekiyor. Gençlerimizin, özellikle küçük 
başarısızlıktan mutsuz olmaları ya da 
kendilerini bir anda dünyanın en başarılı 
insanı saymaları da bir handikap. 
Gençlerimiz, mücadeleden vazgeçmesin. 
Çok büyük bir değişim çağı geçiriyoruz. Şu 
anda üniversite sıralarında olan 
öğrencilerimizin birçoğunun, bundan on yıl 
sonra şu an bilinmeyen mesleklerde 
çalışacaklarını biliyoruz. Biz, çocuklarımızı 
bu geleceğe hazırlıyoruz. Bu açıdan 
bakıldığında ileride hangi mesleği 
seçeceksin diye sorulduğunda: "Benim 
seçeceğim meslek henüz bulunmadı." 
diyebilirler. Dünyayı bu açıdan iyi takip 
etmeliler. 

getirmek, üniversite sayısını ve 
üniversitelerin kontenjan sayısını talebin 
üzerine çıkartmak gerekiyor. Şu anda 
kontenjan sayısı, üniversite sınavına giren 
öğrenci sayısının üstünde. Bu anlamda 
üniversite sınavını kaldırmak mümkün. Ama 
sadece belli üniversitelerin akademik 
kalitelerini yüksek tutup diğerlerini herhangi 
bir üniversite hâline getirirseniz işte o 
zaman herkes, o üniversitelere hücum eder. 
Şu anda üniversite sınavını yapmanın temel 
mantığı, üç veya beş tane iyi üniversiteye 
girebilecek çocukları belirlemek. Sonrası da 
kalanını, diğer üniversitelere dağıtmak 
şeklinde gelişiyor. Türkiye'de bazı 
üniversiteleri gözbebeği olarak 
konumlandırıp diğerlerine yeterli kaynak 
ayrılmazsa oradan mezun olan çocuklar, 
toplumun içinde hep alt kademe çalışanı 
olarak görülür ve bu şekilde de bu sınavı 
kaldırmanın imkânı olmaz. Yüz kişilik 
kontenjana 100 bin kişi müracaat ediyorsa 
bu standardı devam ettirmek zorunda 
kalırsın. 

TEDxIhlasCollegeED konferansında 
yapacağınız konuşmada nasıl bir portre 
çizmeyi düşünüyorsunuz? 

Çok fazla bir şey yok. Benim eğitim 
konusuna bakışım belli. Çok statükocu 
değilim. Bazı kalıpları yıkmaktan yanayım. 

Devlet, eğitim ve okul çerçevesinde 
ütopik bir sahne kursanız manzara nasıl 
olurdu?

Aslında millî eğitimin önemine inanıyorum. 
Millî eğitimin temel ilkeleriyle ilgili sorunlar 
olabilir. Yani millî eğitim; özgürleştirici, 
demokratik kültürü aşılayıcı, eşitlikçi bir 
sistem içinde eğitim verme felsefesini 
güderse çok sağlıklı olur. Eğitim müfredatı 
iyi insanlar yetiştirmek üzerine kurulmalı. 
Vatandaş, belli ideolojiler çerçevesinde 
devlete, hizmete yükümlü ve sorumlu bireyi 
tanımlıyor. Hâlbuki insan olmak, evrensel 
değerler çerçevesinde şekillenen bir şey. İyi 
insan olmayı öğretmek, bence eğitimin 
temel amacı olmalı. Öğrenciler, biraz daha 
az matematik veya zik bilebilir ama toplum 
içinde nasıl davranmaları ve saygı 
göstermeleri gerektiğini öğrenmeleri birçok 
dersten daha kıymetli. Kadim gelenekler 
üzerinde durarak bütün insanların 
birikiminden süzülmüş bir takım değerler 
üzerinden hareket etmek lazım. İnsanlık 
tarihinin temel amacının özgürleşme 
mücadelesi olduğunu düşünenlerden 
biriyim. Onun için öğrencinin içindeki 
cevheri çıkaracak, onu özgür bırakacak, 
sınırlarından, zincirlerinden kurtaracak bir 
eğitim anlayışındayım. 

Okulların sınav sistemine 
endekslenmesi nedeniyle öğrencilere 
verilebilecek dersler, çerçevenin dışında 
kalıyor. Mesela spor, sanat ya da başka 
bir dalda başarılı olabilecek çocuklar, bu 
dersleri alamıyorlar. Çocuklar, sınav 
maratonunun içinde kayboluyorlar. Bu 
konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? 

Eğitim, sadece sınava endekslenmiş olarak 
geliştirilemez. Buradaki temel prensip, 
okullar arası rekabet dolayısıyla sınava 
endekslenmiş, yarış atı formatındaki 
çocukların yetiştirilmesi olmamalı. Bana 
göre çocuklar, lise bitene kadar kendilerini 
geliştirecek her türlü formasyona açık 
olmalılar. Üniversite eğitimi için belirli bir 
sıralama gerekiyorsa böyle bir standart 
bariyerin konulmasını önemli buluyorum. 
Üniversite sınavını kaldırmak mümkün olsa 
üniversiteleri aşağı yukarı eşit standartlara 
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Chris Anderson dendiğinde, 
videoların bir milyon kere 
izlenmesinden sonra yapılan o harika 
klipte sahneye gelişi ve “Wonder, 
insight, ideas, it's time for TED” 
dedikten sonra sakin adımlarla kulise 
doğru yürümesi geliyor aklıma hep. 
Ön plana çıkmak için hiç gayret 
etmemesine rağmen, TED toplumunun 
yüzlerce ünlüsü arasında 
kaybolmayan bu kir avcısının 
hikâyesi de oldukça ilginç.

Chris Anderson, Pakistan'ın ıssız bir köyünde 
dünyaya gelmiş. Bütün çocukluğu Hindistan, 
Pakistan ve Afganistan'da geçmiş. Yani tam 
da mücadelenin içine doğmuş. Çocukluk 
hayatı boyunca gönüllü göz doktoru olarak 
görev yapan babasının peşinden sürüklenmiş. 
Daha çok küçük yaşlardan itibaren yoksulluğu 
ve çaresizliği solumuş. Henüz çocuk olduğu 
için farkında değilmiş belki ama bir yetişkin 
olana kadar yaşıtlarına kıyasla çok daha fazla 
hikâye biriktirmiş heybesinde. Hindistan'da 
karmaşayı, Afganistan'da savaşı, Pakistan'da 
fakirliği öğrenmiş.
 
2001 yılından beri TED konferanslarının 
yöneticisi olarak tanıdığımız Chris Anderson, 
şu anda kendini yayılmaya değer kir 
sahiplerini bulmaya adamış durumda. Yani 
aklı kri TED'de.

Oxford Felsefe mezunu bir gazeteci
Oxford Üniversitesi Felsefe Bölümünden 
mezun olan Anderson, hayatına gazeteci 
olarak devam etmeye karar vermiş. 
Gazetelerde ve radyo istasyonlarında geçen 
yıllardan sonra, giderek yayılmaya başlayan 
ve evlerde eğlence amaçlı kullanılan 
bilgisayarlara merak salmış. Commodore 64, 
Amstrad ve Amiga 500 gibi markaların daha 
çok eve girmesiyle, bilgisayar ve eğlence 
kelimeleri aynı cümlede kullanılmaya 
başladığı günlerden bahsediyorum. 
Boulderdash, Riverraid, Kick Off gibi bugünkü 
oyunların ataları, bugünlerde çocukların 
hastalığı hâline gelmiş. Joystick satanlar 
köşeyi dönerken kasetlere oyun dolduran 
esnaf dükkân büyütmüş. 
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Medyadan iş dünyasına ilk adım
Bilgisayara olan merakını iyi değerlendiren 
Anderson, bir süre sonra İngiltere'nin ilk 
bilgisayar dergisinin başına editör olarak 
geçmiş. Editörlük macerasında çok başarılı 
olunca biraz da dostlarının ve iş 
arkadaşlarının gazıyla 1985'te kendi 
dergisini kurmak için ilk adımını atmış. Biraz 
da tereddütle atılan bu adım, derginin 
büyük bir başarı elde etmesiyle önce 
yürüyüş ve ardından tempolu bir koşuya 
dönüşmüş. Birkaç yıl sonra Anderson 
“Future Publishing” isimli şirketini kurmuş.
Bir süre sonra İngiltere'nin yağmurlu 
havasından bunalmış olacak ki Amerika'ya 
gitmeye karar vermiş Chris. 1994'te yaptığı 
yolculuktan sonra kurduğu şirketlerin sayısı 
artmış ve bir anda 2000 kişi çalıştıran ve 
100 dergi çıkaran bir işadamı hâline gelmiş. 
Bu arada bir de en popüler oyunların bir 
araya toplandığı bir web sitesi oluşturmuş.

Adım Adım TED
Bu kadar başarıdan sonra bir anlamda 
paraya doyan Anderson, artık kafasını 
küresel meselelere takmış. Bir 
konuşmasında da belirttiği gibi iş dünyasına 
öyle dalmış ki bilimde, psikolojide, 
antropolojide ve birçok alanda yaşanan 
gelişmelerden tamamen kopuk olduğunu 
fark etmiş. Bir ara dosyaların arasından 
kafasını kaldırıp dünyadaki gelişmeleri fark 
ettiğinde morali çok bozulmuş. Kendisini 
dünyanın dışında, sadece ufak bir bölgede 
sıkışıp kalmış bir kimse gibi hissetmiş ve 
belki de ilk kıvılcım işte o anda çakmış 
beyninde.

Medyanın kullanımı, teknoloji, liderlik ve 
kirler üzerine çok fazla kafa yormaya 
başlamış ve en sonunda kâr amacı 
gütmeyen Sapling Foundation şirketini 
kurmuş. İşte 2001'de TED konferanslarını 
satın alan ve halka açan şirket bu. 
Anderson da TED olayına girdikten sonra 
eski işlerini tamamen bırakmış ve bütün 
enerjisini TED konuşmalarını dünya çapında 
tanıtmak ve yaygınlaştırmak için harcamaya 
karar vermiş.

Önceleri sadece birkaç yüz kişinin 
seyrettiği konferansları daha büyük kitlelere 
ulaştırmak için stratejik planlar yapmaya 

başlayan Chris Anderson, en sonunda bu 
işi ücretsiz yapmaya karar vermiş. Bazı 
arkadaşları bu kararını şiddetle kınayıp 
internet üzerinde paralı bir web sitesi 
oluşturmasını ve videoları paralı üyelik 
sistemiyle yayınlamasını söylemişler. Ama 
Chris kararından dönmemiş.

Ve bugünlerde, kendini eleştiren 
arkadaşlarını dinlemediği için çok mutlu. 
Çünkü aldığı bu kritik karar sayesinde, TED 
dünyanın en itibarlı etkinliği hâline geldi.
Etkinliğin isminin sonuna eklenen küçük bir 
x har de TED'e kanat oldu ve etkinlik 
bütün dünyayı dolaşmaya başladı. Artık 
nerede olursanız olun, mutlaka bir TEDx 
etkinliği bulabilirsiniz.

CHRIS ANDERSON HAKKINDA  
8 SORU - 8 CEVAP

1- CHRIS ANDERSON'A GÖRE 
EN GÜZEL TED KONUŞMASI HANGİSİ
Kendisiyle yapılan bir röportajda sorulan bu 
soru üzerine Chris önce biraz bocalıyor. 
Müşterilerini incitmek istemeyen bir patron 
gibi bir süre düşündükten sonra zikçi 
David Deutsch ismini söylüyor. 

2- KONUŞMACILARI NASIL SEÇİYOR?
Konuşmacıları seçerken belli bir sistem 

takip etmiyor. Daha çok çevresinden ve 
arkadaşlarından aldığı tavsiyeleri 
değerlendiriyor. Ayrıca bu sene 
konuşmacı seçmek için tam 14 şehri 
ziyaret etmişler.

3- ELEŞTİRİLERE AÇIK MI?
Son zamanlarda Amerika ve İngiltere 
medyasında boy göstermeye başlayan 
bazı eleştiriler karşısında çok anlayışlı bir 
yapı sergiliyor. Bu kadar farklı prolde 
insanla çalışmanın doğal sonucu olarak 
aldığı bu eleştirilerden bir tanesine ise 
kendisi de katılıyor. O da şu: Artık TED 
konuşmacılarının yeni kirler 
üretmedikleri ve zaten bilinen konuları 
cilalayarak sahnede drama yaptıkları… 
Bunun sebebi, konuşmacıların internette 
fazla hit almak istemesi. İnsanlar video 
seçerken genellikle konuya değil, 
konunun sunuş biçimine takılıyorlar ve 
konuşmacılar bunun farkında. Bu yüzden 
oyunculuk konusuna çok yoğunlaşan 
bazı konuşmacılar, konuya gereken 
önemi vermiyor. Ancak Anderson hâlâ en 
başarılı konuşmacıların, kendisi gibi olan, 
yeni şeyler ortaya koyan ve taviz 
vermeyen kişilerden oluştuğu görüşünde 
ısrar ediyor.
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4- TED SEÇKİNLER KULÜBÜ MÜ OLDU?
Bir de TED konuşmalarının elit kesimin kendi 
kendilerini tatmin etmek için kullandıkları bir 
platforma dönüştüğü yönünde eleştiriler var. Ancak 
Anderson bu eleştiriye asla katılmıyor. 10 yıl önce 
yılda bir kez yapılan ve sadece 800 kişiye hitap 
eden bu etkinliğin, bir günde bir milyondan fazla kişi 
tarafından seyredilir hâle geldiğini hatırlatarak 
seçkinler kulübü suçlamasın yersiz olduğunu 
söylüyor.

5- KONUŞMACILARA PARA ÖDÜYOR MU?
Ödemiyor. Zaten birçok konuşmacı böyle bir talepte 
bulunmuyor.

6- ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİNDE TED 
NASIL BİR YERDE OLACAK?
Chris Anderson, bu soruya cevap vermenin imkânsız 
olduğunu söyleyerek başlıyor cümleye. Bu kadar 
hızla değişen bir dünyada 10 sene sonrasını 
kestirmek, hakikaten de kolay olmasa gerek. Ancak 
bazı düşünceleri var tabii. Mesela etkinliği 
internetten takip eden milyonlarca seyirciyi biraz 
daha aktif hâle getirmek için bir sistem oluşturmak 
istiyor. Konuşma bitip konuşmacı sahneden indikten 
sonra ortaya atılan kirlerin tartışılmaya devam 
etmesini sağlayacak yeni bir platform üzerinde 
çalışıyor.

7- TED ETKİNLİĞİNE KATILMAK İÇİN NİÇİN 
ZENGİN OLMAK GEREKİYOR?
Gerçekten de TED konuşmalarını dinlemek için 
Kaliforniya'ya gidenler hep zengin. Çünkü bilet için 
7500 dolar ödemek zorundalar. Peki Chris Anderson 
bu soruya nasıl cevap veriyor? Elbette kabul etmiyor 
bu iddiayı. İsteyen herkesin dünya genelinde 
düzenlenen TEDx etkinliklerine katılabileceğini ve bu 
etkinliklerin de en fazla 100 dolar olduğunu söylüyor. 
“Asıl etkinliğe gelen ve 7500 dolar ödeyen seyircilere 
de lütfen dokunmayın!” diye rica ediyor. Çünkü 
ücretsiz yayınlanan bir web sitesi var ve bu para 
oraya akıyor Chris Anderson'a göre. 

Bir anlamda Robin Hood stratejisi izliyor yani 
Anderson. Zenginden alıyor, fakire online ücretsiz 
veriyor.

8- ŞU ANA KADAR BİR TED KONUŞMACISINDAN 
DUYDUĞU EN BERBAT CÜMLE NE?
Bunu şimdiye kadar en az 5 kez söyledi. Sahneye 
çıkan ve “Yeni kitabım çıktı ve harika bir kitap!” diyen 
konuşmacı tipinden nefret ediyor. En sevmediği 
cümle de buna benzer, reklam kokan cümleler.
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Bize Kıvanç ve Burak'ı anlatabilir 
misiniz?

Burak: Aslında biz çocukluk arkadaşıyız. 
Aynı sokakta büyüdük. Çok da enteresan 
bir tanışma hikâyemiz var. Bizim 
oturduğumuz sokakta yaşlı bir amca 
yaşardı. O amca bize sihirbazlık yapardı. 
Bizim de Kıvanç'la oradan bir merakımız 
vardı. Çocuk yaşta başladık her ikimiz de. 
İlk kez 2005'te dedik ki “Neden birlikte bir 
şeyler yapmıyoruz?” Tabii o zaman ilk başta 
savaş malzemelerimizi hazırlamamız 
gerekiyordu. Adım adım gittik her şeye. Bu 
konuda da eğitim almamız gerekiyordu. 
İkimizin de üniversite hayatı vardı. 2008-
2009'da artık sahneye çıkmaya başladık. 
Hatta 2006'da birlikte Balkan 
Şampiyonası'na katıldık. Ama rakip olarak. 
Kıvanç 2. oldu ben 3. oldum. Ama puan 
farkı çok azdı. 2009'dan sonra da devam 
etti çalışmalarımız. 2012'ye geldik, artık 
Türkiye'nin bizi iyi bir proje ile tanıması 
lazım diye düşündük. Daha önce de çok 
proje yaptık ama “Yetenek Sizsiniz” 
kendimizi Türkiye'ye tanıtmak için iyi bir 
platformdu. 
Kıvanç: Televizyon programı adı altında 
birçok projenin içinde yer aldık. Ama takdir 
edersiniz ki Acun Bey'in yaptığı “Yetenek 
Sizsiniz” programını milyonlar izliyor. 
Aslında biz biraz idealist yaklaştık ilk başta. 
Katılmak istemedik. “Biz yaptığımız işe 
devam edelim, eninde sonunda bir yere 
varacaktır.” dedik. Ama ondan sonra baş 
başa verdik. Burak dedi ki “Sonuçta bu, 
kendimizi gösterebilmemiz için bir platform, 
gel katılalım. Hem böylelikle insanlar bizi 
çok daha yakından tanımış olur.” dedi. 
Bakın ne kadar iyi oldu, şimdi sizlerle TED'e 
katılıyoruz. 

Sahnede Stand-up Magic yaparken 
nelere dikkat ediyorsunuz, nasıl 
çalışıyorsunuz?

Kıvanç: Bize bir hocamız şunu söylemişti: 
“Bir oyunu sihirbazlık dükkânına gitseniz siz 
de alabilirsiniz, biz de... Oyunu sen 
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İllüzyonun temel amacı 
nsanları eğlendrmek, 
nsanlara y vakt 
geçrtmek. Bzm 
çıkış noktamız 
esasında buydu.

yaptığı şey sizin hoşunuza gitmiyorsa ister 
istemez nasıl yaptığını merak edersin. En 
azından buradaysam “Nasıl yaptığını 
çözeyim.” diyebilirsin. Bu zamana kadar 
böyle yapıldığı için ne yazık ki böyle bir şey 
gelişmiş insanların kafasında. Hâlbuki 
eğlence sektörünün içindeyiz. Yani müzik 
dinlemek gibi, bir konsere gitmek gibi… 

İnsanlar, yurtdışındaki gösterileri keyif 
alarak izliyorlar ve mutlu olarak 
ayrılıyorlar. Bizde ise tam tersi oluyor. 

Burak: Biz bunu aslında yaptığımız 
konseptle başardık. Yani izleyenler bu 
mesajı aldı biraz. Mesela internette, sosyal 
medyada baktığımız zaman nasıl 
yapıldığına değil de orada ne yaptığımıza 
bakıyorlar. 
Kıvanç: Sorgulamıyorlar artık. 
Konuşulanlar: Ah şu çok komikti, şuradaki 
yer çok iyi olmuş, bunu çok iyi bağlamışlar, 
bu hikâye çok güzel olmuş! 
Burak: Her oyunumuzun sonunda özellikle 
bunu kendi turne gösterimizde de 
yapıyoruz. Kesinlikle mesaj veriyoruz 
insanlara; yeri geliyor motivasyon 
konuşması yapıyor, yeri geliyor bir sorun 
anlatmaya çalışıyoruz. 

İki kişi ekip olarak çalışırken sizin için 
önemli olan nokta nedir?

Burak: Biz iki kişi değiliz aslında. Evet, 
sahnede iki kişiyiz ama bizim sürekli 
çalıştığımız 3 kişi daha var. Yani toplam 5 
kişiyiz. Kıvanç'la yapacağımız oyunları, 
sunumları, senaryoları birlikte seçiyoruz. 
Ama ilk başta bunun için bir yakınlık lazım. 
Kıvanç çok iyi bir insan ve o da aynı şeyi 
bana söylüyor. Birlikte anlaşabiliyoruz. 
Ekibimizdeki insanlar da o şekilde. Egomuz 
yukarda değil ya da anlaşamayacağımız 
herhangi bir nokta yok. Ortak paydada 
birleşebiliyoruz. 

Kıvanç & Burak

Gençlerimizin farklı yönlerini ortaya çıkaran bir eğitim sistemi 
hayal ediyoruz. Kalıplarından kurtulmuş kendi istediği ve sevdiği 

mesleklere yöneltecek çözümlerin üretilmesini bekliyoruz.
   

Bizim Rüyamız: Üretkenliği öldürmeyen bir eğitim sistemi.

aldığında hiçbir şey yapma, sadece aç 
kapa yap, %10-%20 etkili olabilir insanlar 
üzerinde. Ama ben onun altını süsleyip ona 
güzel bir senaryo yazıp bu şekilde onu 
insanlara sunarsam %100 etki 
oluşturabilirsin.” Bu da bizim çıkış noktamız 
oldu, diyebiliriz. Bir de illüzyondaki bakış 
açımız normal insanlardan biraz daha farklı. 
Bunun da nedeni, bu zamana kadar 
Türkiye'de “Ben illüzyonumu yaparım, artık 
karşı taraf beğenirse beğenir!” edası vardı. 
Bu olmamalı diye düşündük. Zaten 
dünyada da böyle değil. Neden Türkiye'de 
böyle? Esasında illüzyonun temel amacı 
insanları eğlendirmek, insanlara iyi vakit 
geçirtmek. Bizim çıkış noktamız esasında 
buydu. İnsanlar gelip bizim gösterimizi 
izlediklerinde keyif alsınlar, buradan 
çıktıklarında akıllarında birkaç tane soru 
işareti kalsın, “Bunu nasıl yapmış 
olabilirler?” diye düşünsünler. Ama oradan 
çıkınca yüzleri gülsün, “Güzel bir Show 
izledik.” desinler. Daha sonra oradan öyle 
ayrılsınlar. 

Türkiye'deki insanların illüzyonistlere, 
illüzyona, sihirbazlığa bakış açısı nasıl?

Burak: Türkiye'de genelde insanlar, 
gösterinin nasıl olduğundan çok, nasıl 
yapıldığına bakıyor. Ama o zaman 
eğlenemezsiniz, keyif alamazsınız.  Bizim 
zaten şikâyetçi olduğumuz noktalardan biri 
buydu. Ama bu aynı zamanda bizim 
konseptimizi de belirledi aslında. 
Kıvanç: Acun Bey'in programında 
gösterimizde buna da değindik. 3. turdaki 
oyunda gösterimizi yaparken aynı zamanda 
insanlara nasıl yaptığımızı anlatıyoruz. 
Esasında orda farklı şeyler de dönüyor. Sırf 
bu yüzden bunu dile getirmek için “Yetenek 
Sizsiniz”de bile bu acımızı oradaki 
insanlarla paylaştık.
 

Anlatmak zorunda değilsiniz ama?

Burak: Aslında anlatmıyoruz, anlattığımızı 
söylüyoruz. 

Ama anlatmanızı bekliyorlar. Oyun 
bitiyor, anlatacaksınız diye bekliyorlar. 
Bir beklenti var, merak var. Tamam, 
merak edin de niye bu kadar üstüne 
gidiyorsunuz?

Kıvanç: Açıkçası eğlenmeyi çok iyi 
bilmiyoruz. Hâlbuki yapılan şeyler güzel 
ama insanlar şu yönden haklılar: Bu 
zamana kadar yapılan illüzyon gösterilerine 
baktığınız zaman bir sunum içinde herhangi 
bir şey barındırmadığı için insanlar 
otomatikman nasıl eğlenebilir. Eğer adamın 



Sahnedeyken ufak bir terslik olsa birden 
gösteri bozulabilir.

Kıvanç: Tabii ki olabilir ama senelerdir 
yaptığım bir iş, yılların verdiği bir tecrübe 
var. Şimdi olmuyor mu? Muhtemelen 
gösteriyi izleyen insanlar baktıklarında 
hiçbir problem yokmuş gibi görebilirler ama 
biz daha sonra gösteriyi izlediğimizde 
gözümüze bazı şeyler çarpıyor. 
Burak: Hatta bazen çok çarptığı da oluyor. 
Ama tabii onu izleyenler görmüyor. Bir 
aksilik olduğunda da zaten 
kapatabiliyorsunuz. 
Kıvanç: Yaptıkça güzelleşiyor. Mesela ilk 
yaptığınız sunumla 4 sene aynı oyunu 
yapıyorsanız sunum çok değişmiş oluyor. 
Ama her zaman kendini yenileyerek gidiyor. 
Bir döngü var hep onun içinde.

Sizin mesleğinizde sürekli yenilikçi ve 
güncel kalmanız ve farklı şeyler 
sunmanız gerekiyor.

Kıvanç & Burak: Kesinlikle!
Kıvanç: Evet ama artık toplum çok çabuk 
tüketiyor, ne yazık ki öyle bir şey var! Yani 
iyi olan şeyi esasında tutmak lazım diye 
düşünüyorum. Özellikle “Yetenek 
Sizsiniz”de yaptığımız gösterinin hepsi, 

bizim Burak'la gerçekten üzerinde yıllarca 
düşündüğümüz, tasarladığımız ya da 
başka sihirbazların onların izniyle 
yapabildiğimiz, kendi sunumumuza 
ekleyerek değiştirdiğimiz gösterilerdi. Yani 
işin içinde gerçekten çok büyük bir emek 
var. Bir günde veya iki günde çıkan bir 
gösteri yok. 

Ciddi emek harcayarak ekibinizle güzel 
bir gösteri yapıyorsunuz. Biri çıkıyor 
diyor ki: “Bu yaptıkları taklit!”

Burak: Bu söylem sürekli var. Toplumumuz 
bu konuda acımasız. Şöyle düşünün: 
Konuşurken bir takım harer, kelimeler 
kullanmak zorundasınız. Ama o harer 
sabittir. Onları kullanarak konuşabilirsiniz. 
İllüzyonda da bu var. Sabit olan bazı şeyler 
var ve siz bunları kullanarak bir şey yapmak 
zorundasınız. Artık orası size, sunumunuza 
kalmış. Şu an bizim yaptığımız, yıllar 
öncesinde Amerika da ya da Avrupa’da 
yapılıyordu, hâlen de yapılıyor. Ama mesela 
Türkiye'ye bunu ilk defa biz getirdik.
Kıvanç: Eleştiri biraz da şundan 
kaynaklanıyor olabilir: Yurtdışındaki 
sihirbazlara baktığınızda onlar belli bir 
eğitim seviyesine ulaşmış insanlar. Şimdi 

“Eğitim şart!” derken Cem Yılmaz'ın 
yaklaşımı çok doğru. Her işte olduğu gibi 
bu işte de eğitimin belli bir seviyesine 
gelmiş olmak gerekiyor. İnsanlara; 
yaptığınız işin kaliteli, iyi bir iş olduğunu 
sergilemeniz için bu eğitim seviyesi önem 
arz ediyor. Başka türlü olmaz. Gidip de 
eğitimi çok iyi alamamış, yeterli bir seviyeye 
gelmemiş bir insanın illüzyon bilgisi iyi 
olamaz zaten, bir kere literatürü İngilizce, 
öyle söyleyeyim. Yani ulaşabileceğiniz şey 
zaten çok kısıtlı. Biz de farklı bir bakış 
açısıyla geldik. 

Farklı bir meslek dalındasınız. Bu 
mesleğe başlamadan önce ailenizden ve 
çevrenizden nasıl bir destek aldınız?

Kıvanç: Sabah kalkıp da “Ben illüzyonist 
olacağım!” diye bir şey yok. Öyle oldu 
desem yalan söylemiş olurum. İllüzyon 
bizim için merakla başladı, hobi gibi 
düşünün. Ama geriye dönüp arkanıza 
baktığınızda ödüller, birikimler, sertikalar… 
İş başka bir yere doğru gidiyor. Biz keyif 
aldığımız hobimizi meslek edindik. Ama 
Türkiye'de ne yazık ki birçok insan zorunlu 
olduğu için bir mesleğe devam ediyor. 
Babam bana şunu da söylerdi: “Bizim 
zamanımızda üniversite mezunu olmak çok 
önemli bir şeydi. Şimdi üniversite mezunu 
olmayı bırak artık; master, doktora yapanlar, 
yurt dışında eğitim görenler var.” Geçen bir 
arkadaşımla görüştüm. Yurt dışında eğitim 
almış, şu an 30 yaşında fakat bir yerde 
stajyer olarak çalışıyor. Böyle bir tabloya 
bakacak olursak demek bir yerde bir hata 
var. Çünkü bunun sonu yok. 40 yaşına 
kadar okuduktan sonra bir ömür geçmez.
Burak: Benim anlatacaklarımın Kıvanç'ın 
anlattıklarından bir farkı yok. Her ikimiz de 
hobi olarak başladık. Ben sihirbaz 
olacağım, diye bir şey yok. Ama tabii bunun 
bir profesyonelliğe geçiş bölümü var. İlk 
başta yavaş yavaş para kazanmaya 
başlıyorsun. 
Kıvanç: Profesyonellikten anladığımız para 
kazanmaksa eğer biz profesyoneliz. Ama 
“O işte artık ben profesyonelim, bu işin en 
üst mertebesindeyim!” demek bizim hiçbir 
zaman yapmayacağımız bir şey. Çünkü 
öyle bir işimiz yok. Eğer biz bu işteki 
amatör ruhumuzu kaybedersek hiçbir 
zaman daha ileriye gidemeyiz. Bence bu, 
birçok meslekte de böyle olması lazım. 
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Çünkü severek yapıyorsanız her zaman 
kendinizi geliştirmeye açık olmanız 
gerekiyor. Biz onu yapıyoruz. Her zaman 
yeniliklere koşuyor, her zaman okuyor, her 
zaman araştırıyoruz. Yani şu an illüzyon 
olarak baktığınız zaman birçok insanın 
bilgisi yoktur. Ama altı çok dolu olan, 
hakkında sayısız kitap yazılmış bir konudan 
bahsediyoruz. İlk oyunlardan bu zamana 
gelene kadar insan psikolojisinden tutun, 
insanı yönlendirmek, bilinçaltını işlemek gibi 
içinde birçok konu mevcut. Ve inanın şu an 
illüzyon, bir ders olarak üniversitelerde 
görülebilir, bu benim şahsi kanaatim. 
Bunun, o kadar geniş altyapısı var.
Burak: Hocamız hep “İllüzyon dipsiz bir 
kuyu.” diye söylerdi. 
Kıvanç: Her zaman kendini yenileyebiliyor. 
O kadar yenilikçi ki teknoloji gelişiyor, insan 
zekâsı buna oranla gelişiyor ve farklı şeyler 
yapmaya çalışıyorsun. Amatör ruhunu 
hiçbir zaman kaybetmemek lazım. 

Aileniz nasıl tepki gösterdi?

Kıvanç: Ailem, “Bunu yapıyorsun ama ne 
yapacaksın bundan sonra, ne 
düşünüyorsun?” dedi. Ben de, “Bundan 
daha fazla gelir elde etmeyi düşünüyorsam 
armatör mü olayım?” dedim. Ben böyle 
deyince sustular tabi.
Burak: Gösterilerden sonra tabii Türk halkı 
ne yaptığımızı, bu işten ne kazandığımızı 
bilmiyor. Teyzeler genelde daha çok geliyor. 
“Sigortalı bir işin var mı? Sigortalı bir iş 
bulalım.” diyorlar. Normalde ikimiz de 
üniversite mezunuyuz ama biz bu mesleği 
seçtik. Çünkü yaptığımız işi seviyoruz. Artık 
hobinin çok çok üstünde. 

Meslek seçiminde ailelerin katkısını nasıl 
görüyorsunuz? 

Kıvanç: Bence insanlar kendi istedikleri, 
hayal ettikleri mesleğin, işin arkasından 
giderlerse her zaman başarılı olurlar. Bu 
inkâr edilemez bir gerçek. Ama tabii ki 
ailelerin burada eğitim dışında 
yönlendirmelerini çok yanlış buluyorum. 
Çünkü eğer çocuğuna bu konuda yardımcı 
olmak istiyorsan onu yönlendir. İstediği şeyi 
yapsın, mutlu olsun. Bunun ne olduğunun 
çok fazla bir önemi yok. Eğer okulda 
başarılı olacaksa zaten olur. 
Burak: Türkiye'de babanın mesleği ne ise 
çocuğa da o yaptırılmak isteniyor. Aslında 

bu çok yanlış. Çocuğun neye eğilimi varsa 
onu yapması lazım.
Kıvanç: Bunun içinde jenerasyon farkı da 
var. Ama eğitim çocukken başlar. İlk ailede 
alıyoruz eğitimi. O yüzden dikkat edilmesi 
gereken nokta o eğitimi verecek ailenin de 
o seviyede, onu verebilecek konumda 
olması gerekiyor. Alt yapı da çok önemli. 
Ama bir birey olarak belli bir seviyeye 
gelene kadar aileler çocuklarına 
desteklerini her zaman hissettirmeleri 
gerekiyor. Avrupa'da ya da Amerika'da 
böyle değil. Yurtdışına çıktığımızda 
görüyoruz. Hatta akrabalarımızın birçoğu 
yurtdışında yaşıyor. 18 yaşına gelince 
çocuklar evden kopmaya başlıyor. Bir yerde 
doğru ama bir yerde yanlış. Çocuğu 
ayaklarının üstünde durdurmaya çalışırken 
bu sefer bazı etik değerleri kaybetme 
başlıyor. Bu da çok yanlış bir şey diye 
düşünüyorum. 

Eğitim sisteminde neyi değiştirirdiniz? 

Kıvanç: Bunun kararını benim vermem 

biraz zor. “Şunu değiştirelim.” demem çok 
doğru olmaz çünkü bu konuda bizden çok 
daha bilgili insanlar var. Onların konuşmaları 
çok daha yapıcı olacaktır. Ama bilinen bir 
gerçek var ki şu anki gidişat yanlış. Çünkü 
benim kulağımda direk çınlayan ses, 
babamın sesi. Çünkü babam bana, “Şu an 
birçok insan üniversite mezunu, masterını 

yapmış ve sokaklarda, klasik tabirle söylemek 
gerekirse simit satıyor. Bu doğru. Demek ki 
bir şeyler yanlış gidiyor. Bu konuda ne 
yapılabilir. Tabi ki komple revize değil bence. 
Bazı şeyler revize edilerek düzeltilmez. 
Tamamıyla değiştirmek gerekiyor eğitim 
sistemini. Yani oradan buradan, şu ülkedeki 
okul şunu yapıyor deyip o sistemi getirmek 
değil eğitim sistemini komple değiştirmek 
lazım. Çünkü biz Burak'la bu gösterilerden 
önce okul gösterileri de yapıyorduk. 
Okullarda öğrencilerle tanışmak, onlara 
kendimizi göstermek için sınıara da 
giriyorduk. İnanın kaç tane okul gezdiğimizi 
hatırlamıyorum. Okulu hatırlamıyorum, kaç 
sınıfa girdiğimizi siz düşünün. Her sınıfa 
girdiğimizde aldığımız tepki, işlenen ders, 
oradaki ortam, ambiyans o kadar farklı ki… 
Yani içeri girdiğiniz anda bir şeylerin yanlış 
olduğunu anlıyorsunuz. Bazı şeyler yanlış 
gidiyor eğitim sisteminde. Ama bence revize 
değil dediğim gibi sistemin komple 
değişmesi lazım. Ve benim şahsi kanaatim 
öğrencileri üretkenliğe yönlendirmek 
gerekiyor. Mesela biz illüzyon eğitimini yurt 
dışında aldık, bunu özel eğitimlerle sağladık, 
yurt dışından gelen hocalardan bu eğitimleri 
aldık. Ya da yurt dışına gittik, hocalardan bu 
eğitimleri birebir aldık. Çünkü bu eğitim biraz 
da insanın kendi elinde. Kendinizin bazı 
şeyleri açıp okuması lazım. Kendiniz isteyip 
yapmanız lazım. Çünkü illüzyonistlik ya da 
sihirbazlık altında inceleyecek olursak daha 
çok usta çırak ilişkisine dayalı. İlla sizden 
daha önce gelen bir insanın birikiminden 
faydalanmanız gerekiyor. 

Son soru, Kıvanç ve Burak'ın eğitimle ilgili 

rüyası nedir?

Kıvanç: Bizim ortak rüyamız üretkenliği 

öldürmeyen bir eğitim sistemi istiyoruz. 
Çünkü insanların yönlendirilmesi gereken şey 

gerçekten yapabildikleri. Şu an dışarıya 
çıksanız, milyonlarca gencimizin potansiyeli 

var ama o potansiyeli keşfedemiyorlar. 
Esasında o kalıptan çıkılsa herkes kendini 
fark edecek. Ama ne yazık ki bu imkânı 
tanımıyoruz. O yüzden insanların üretkenliğini 
olabildiğince zedelemeden onları 
yapabilecekleri işlere yönlendirmek gerekiyor. 
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Bence nsanlar kend 
stedkler, hayal ettkler 
mesleğn, şn arkasından 
gderlerse her zaman 
başarılı olurlar. Bu 
nkâr edlemez 
br gerçek.
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5- Konuşmacılar en çok hangi konulara 
yoğunlaşmaktadır?
TED konferansında ilk yıllarda konular 
genellikle cazibe merkezi olan Silikon Vadisi 
ile uyumlu olarak büyük oranda teknoloji ve 
dizayn üzerine olmuştur. Ancak katılım 
arttıkça konferanslar bilim ve kültür 
alanlarında giderek daha geniş bir 
yelpazede sunulmaya başlanmıştır. 

6- Konuşma süresi niçin kısadır?
TED konuşmacılarının deneyimleri, etkili bir 
sunum yapmak için ideal sürenin 18-20 
dakika arasında olduğunu göstermiştir. Bu 
yüzden TED, kişisel deneyimleri büyük 
kitlelere etkileyici bir şekilde aktarmak için 
sadece 18-20 dakika süre vermektedir. 
Buradaki amaç, dinleyicinin ilgisini canlı 
tutmaktır. Bu süre, 2013'te yapılan TED 
konferansında 12 dakikaya düşmüştür.

7- Geçmişte hangi meşhur konuşmacılar TED 
konferansında konuşmuştur?
Geçmiş konuşmacılar arasında Bill Clinton, 
Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, 
Gordon Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, 
Salman Khan, Larry Page, Sergey Brin gibi 
ünlü isimler ve birçok Nobel Ödülü sahibi 
bulunmaktadır. Türkiye'den de Elif Şafak 
TED konferansında bir konuşma yapmıştır.

8- TEDx nedir? 
TED aynı zamanda kendi benzeri 
etkinliklerinin yerel de yapılabilmesi 
amacıyla TEDx'i ortaya çıkarmıştır.  
TEDx=Bağımsız TED Organizasyonları 
demektir. Söz konusu yerel seminerler, 
TED markası ile anılmakta, “x” ise 
seminerin bağımsız olduğunu 
simgelemektedir. Bağımsız seminerler, 
dünyanın her bölgesinde belli kurallar 
çerçevesinde bireyler ve gruplarca 
organize edilmektedir.

9- İngilizce bilmiyorum. TED videolarını 
nasıl izleyeceğim?
Çok izlenen birçok videoda şu anda 
Türkçe altyazı özelliği bulunmaktadır. 

10- TED'i takip etmek ne işimize yarar? 
TED platformu ile dünyada güncel 
olan her konuyu kısa sürede ve 
derlenmiş olarak ilk ağızlardan duyma 
şansınız olmaktadır. Ayrıca günümüzü 
yorumlamaya ve ufkumuzu 
genişletmemize ciddi katkıları vardır. 
Hemen her konuda TED konferansları 
olduğunu unutmayınız. Kısa bir Google 
veya YouTube araması yeterli olacaktır. 

1- TED'in Açılımı Nedir? 
Technology, entertainment, design yani 
teknoloji, eğlence ve tasarım.

2- Ne zaman, kim tarafından başlatılmıştır?
TED, ilk olarak 1984'te bir kereye mahsus 
olarak düzenlenmiştir. 1990'dan sonra yılda 
bir kez düzenlenmiş ve 2001 yılında kâr 
amacı gütmeyen Özel Sappling Vakfı 
tarafından satın alınmıştır. Sappling Vakfının 
başında, aynı zamanda TED küratörü olan 
Chris Anderson yer almaktadır. 

3- TED konferanslarının amacı nedir?
Bu konferansın amacı, farklı alanlardaki ileri 
derecede bilgi sahibi kişilerin bilgi 
alışverişine zemin oluşturmaktır. Veya 
sloganda söylendiği gibi yayılmaya değer 
kirlerin yayılmasıdır.

4- Konuşmalar ne zamandan beri ücretsiz 
olarak internet sitesinde yayınlanmaktadır?
Konuşmalar, 2006'dan beri internette 
ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

Araştırma

tedxihlascollege.com 31

TED
SORUDA10 ?Numan Koyuncu



"Kişinin, kendinin farkında olması, en 
büyük kazancıdır." diyorsunuz. Yalnız 
burada şöyle bir problem var: Egolarıyla 
dolu modern bir insan, nasıl kendinin 
farkında olabilir? Bu konuda neleri 
tavsiye edebilirsiniz?

Orada şunu demek istiyorum: Farkındalık 
olgusu, elbette yaşanmış olaylarla ilgili. Bu 
yaşanmışlığın içinde eğitim var, çevre 
unsurları var, insanlar var ve bu, adeta bir 
salata… İçinde çok şey var... Farkındalığa ne 
kadar erken ulaşırsak o kadar büyük bir 
aşama kaydetmiş oluruz, diye düşünüyorum. 
Şöyle ki “an”da yaşamak, “an”ın değerini 
bilmek de bir farkındalık; insanın, kendi 
yeteneklerini bilmesi de bir farkındalıktır. En 
önemli farkındalık ise şudur: İnsanın, ne 
derece kabiliyetli olup olmadığını bilmesi. Bir 
insanın kan görmekten korktuğunu bilmesi 
de bir farkındalıktır -ki bunun sonucunda da 
doktor olmaya kalkışmayacaktır- öyle değil 
mi? Mesela benim insan ilişkilerim çok iyidir. 
Bu yüzden halkla ilişkiler mesleğini seçtim.  
Çünkü karakterime, davranışlarıma, düşünce 
şeklime en çok uyan meslek bu oldu. 
Çalışmaktan en çok zevk aldığım meslek bu 
oldu. Zannediyorum ki insanın farkında 
olması hem yetenekleri ile ilgili hem de 
hayattan zevk almasıyla… 

Kendinizi; etkili sosyal girişimci olarak 
tanımlıyorsunuz. Etkili sosyal girişimcinin 
özelliği nedir? Bu kavramları nasıl 
harmanladınız? Etkili sosyal girişimciliğin 
temelleri nelerdir?

Bu kavramlar, zamanla oluştu kafamda. 
Bilinçli bir şekilde oluşmadı. Siz buraya niye 
geldiniz? Bu konuşmalar, röportajlar veya bu 
tip konferanslar etkili olduğu için geldiniz. Bu 
üç kavramı şöyle açabiliriz: Sosyal; çünkü 
çok kişiyi ilgilendiriyor. Çok büyük gruplara 
hitap ediyor. Benim, kadının ekonomik 
özgürlüğünün olması için verdiğim bu 
mücadeleyi ve misyonumu biliyorsunuz. 
Girişimcilik ise dünyada olmasa bile 
Türkiye'de birçok ilke imza atıldığı için... 
Unutmayın ki sivil toplum örgütleri, Türkiye'de 
son on veya yirmi yıldır etkili bir güce sahip 
olduğu için bu kadar etkin oldular ve sesleri 
çıkar oldu. Yurt dışındaki demokrasilerde 
sosyal örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin
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olmadım. Çünkü karakterime uygun olan bir 

bölüme gitmedim. Arkadaşlarım fen 

bölümünde olduğu için fen bölümünü 

seçtim. Hâlbuki edebiyata gitmeliydim. Ben, 

edebiyat bölümünü okuyacak bir insandım. 

Fen, beni inanılmaz derecede yoran, sıkan 

ve bana zor gelen bir bölüm oldu. Ne 

mühendis ne mimar ne kimyager oldum. 

Okulu suçlamıyorum; ben yanlış bölümü 

seçtim. Niye? Arkadaşlarım o bölüme gitti 

diye... O arkadaşlarım, üniversiteye devam 

etmediler. Acı olan da bu... 

Daha sonra Amerika'da New Jersey 
Fairleigh Dickinson Üniversitesine gittim. 
Gayet iyi bir üniversiteydi. Üç veya dört ayrı 
kampüsü var. Orada yöneticilik ve iş idaresi 
okudum. Ondan sonra New York'a master 
yapmaya gittim. O da fasa soydu. Çünkü o 
anda çalışmaya başlamıştım. Türkiye'den 
getirdiğim malları satıyordum. Çok daha 
heyecanlı bir hayatım vardı. Başarılı olmak, 
çok hoşuma gitti. Kendi paramı kazanmak, 
inanılmaz hoşuma gitti. Okul, ikinci 
plandaydı tabii ki ama diplomamı aldım. 

Neyi değiştirdim? Bence bugün, dünya 
başka bir yere gidiyor. Bugünkü 
düşüncelerim olsa üniversite okumak için 
sadece Amerika'ya değil Çin'e veya Hong 
Kong'a giderdim ya da Uzak Doğu'ya veya 
Avustralya'ya… Sanat ve kültür gibi bir 
konuda ilerleyecek olsaydım üniversite için 
Avrupa'yı seçerdim. İnternet, dünyayı 
eşitledi bence. Dün CNN'de bir video 
seyrettim ve olay budur dedim: Kısa lm 
dalında Oscar'a aday olan lmlerden biri 
iPhone ile çekilmiş. Bu kadar yani, 
bitirmişler olayı. Bana göre burada beyin, 
vizyon konuşuyor; başka bir şey 
konuşmuyor, onun için eşitiz. Kimsenin 
bahanesi kalmadı. Kimsenin; bilgiye, 
paraya erişemiyorum gibi bir bahanesi yok. 

ediyor? Çünkü böylece zamanlarını 
organize etmeyi öğreniyor ve buna önem 
veriyorlar. Aile yükü, çocuk yükü kadının 
sorumluluğuymuş gibi algılandığı için kadın, 
hangi işi kurarsam evden hallederim, 
zamanımın organizatörü olurum diyerek 
girişimci oluyor. 

Türkiye'de başladığınız eğitim hayatınızı, 

yurt dışında tamamladınız. “Ah, yurt 

dışında gördüğüm şu eğitim modelini 

ülkeme entegre etsem!” dediğiniz bir 

eğitim modeli var mı? 

Ben, 1980 yılında Notre Dame De Sion'dan 

mezun oldum. Okulum çok sıkı, çok 

disiplinli ve çok zordu. Okulda hiç mutlu 

İnternet dünyayı eştled 
bence. Dün CNN'de br 
vdeo seyrettm ve olay 
budur dedm: Kısa film 
dalında Oscar'a 
aday olan 
filmlerden br 
Phone le çeklmş. 

Leyla Alaton

Kız ve erkek çocuklarının aynı şansa ve eğitim hakkına sahip 
olduğu bir eğitim sistemi arzuluyorum. Benim hayalim, bütün 

okullarımızda böyle bir eğitim verilmesi.

Benim rüyam: “Cinsiyet ayrımından soyutlanmış bir eğitim sistemi…”

müthiş bir gücü vardır ve bunlar çok şeye 
yön verirler. Ben, orada çok büyük bir güç 
olduğunu düşünüyorum. Politik olarak bir 
arenada yer almak yerine, sivil toplumun 
arasında yer almayı tercih ettim. Bu, hem 
daha serbest hem de daha etkili olacağımı 
düşündüğüm için benim tercihim. 
Unutmayalım ki sivil toplum örgütünde 
hakikaten bir gönüllülük var, bir çıkarsızlık 
var. Sivil toplum örgütüne insanlar, bence, 
topluma faydalı bir birey olduklarını 
hissetmek istedikleri için katılıyorlar. Sivil 
toplum için çalışanlara büyük bir saygım 
var. Çünkü onlar, egoist olmayıp başkaları 
için bir şeyler yapmak adına zahmete giren, 
uğraşan, zaman ve para harcayan insanlar. 

“Girişimcilik, gözü kara olmaktır.” 
diyorsunuz. Nedir gözü kara olmak veya 
girişimci olmak? İnsan, neden gözü kara 
olmalı?

Benim inandığım girişimcilik, büyük bir 
cesaret işi. Girişimci olmak için gözü kara 
olmaktan çok, cesur olmak lazım. Örneğin, 
büyük bir şirkette hata yapsan da bunu 
şirket öder. Sen de maaşını ayın sonunda 
paşa paşa alıp evine gidersin. Ama 
girişimciysen bu durumun büyük 
sorumlulukları olur. Bir şirket sahibi olmak, 
personelinin olması, şirketin dönmesi başlı 
başına bir iş, bir stres. Yapacağın bir hata, 
şirketini batırır. Onun için girişimciliği 
destekliyoruz ama herkesin girişimci olması 
gerekmiyor. Herkes girişimci olursa diğer 
işleri kim yapacak? Girişimcilik, zamanla 
gelişen bir şey. Bana göre bir tekstil atölyesi 
kurmak, girişimcilik değil. Kadınlar için 
mantı dükkânı açmak, girişimciliktir. Bir 
çamaşırhane kurup, otellerin çarşaarını 
toplayıp, yıkayıp, ertesi günü götürüp teslim 
etmek de bir girişimcilik. Bütün bunlar, 
“sosyal hayatın içinde olmak” anlamına 
geliyor. Kadınlar, girişimciliği niye tercih 



Sosyal medyaya girip girmemekte uzun 
süre tereddüt ettiniz. Sonunda, sosyal 
medyaya girmenizi sağlayan unsur 
neydi?

Sosyal medyayı çok sevdim. Bugüne kadar 
gerekli görmedim ama “tweet” olayı 
başlayınca söyleyecek bir kaç lafım olduğu 
için sosyal medyada düşüncelerimi 
paylaşmaya başladım. Bilgi paylaşımından 
hoşlanıyorum. Bazı insanlar, çok şey bilir 
ama bildiklerini paylaşmaya hevesli 
değillerdir. Twitter'da bana gelen bilgileri 
ben kullanmasam bile kullanan o kadar çok 
kişi var ki... Amacım bu bilgileri onlara 
ulaştırmak. Aksi hâlde bu kadar kısa 
zamanda on binden fazla takipçim olmazdı. 
Mesela TEDxIhlasCollegeED'yi hemen 
tweetleyeceğim. Bilmeyenler öğrensin! Yani 
yeni öğrendiğim bir şeyi, niye kendime 
saklayayım ki? Bence, insanın bilgiyi 
kendine saklaması yanlış bir şey. Bilgiyi ne 
kadar paylaşırsan bilgi o kadar büyür. 

Farklı bir devirdeyiz. Ben, sosyal medyanın 
yararlarına ikna olduğum için sosyal 
medyaya girdim. Yoksa moda olduğu için 
veya trend olduğu için hiç değil! Kaldı ki 
“Aman bu sabah kalktım, hava bulutlu, 
moralim birazcık bozuk!” diye de 
yazmıyorum. Bir sanat fuarına gittiysem 
orada gördüğüm bir eseri Twitter'da 
paylaşmak, gazetecilerin bile kıskanacağı 
bir durum. Sosyal medya, özellikle kadın 
konusunda çok önemli. Kadın girişimciler 
nereden fon bulabilirler, nerede konuşma 
var, nerede yararlı bilgi var bunların hepsini 
paylaşıyorum. Çok kişiye güzel mesajlar 
verebiliyorsunuz. Sözün özü: Ben, Twitter'a 
“paylaşmak” için girdim. 

Yurt dışındaki gezileriniz, eğitiminize ne 
gibi katkıda bulundu? 

İngilizler, "Seeing is believing" derler. Yani 
bence “görmek”, hakikaten “inanmak” 

oluyor. Benim 12 ve 14 yaşında iki oğlum 
var. Onları, yurt dışında iyi ki de 
gezdirmişim, diyorum. Çocuklarımı çok 
gezdirdiğim için mutluyum. Bence gezip 
görmek, dokunmak, koklamak çok önemli. 
O beş duyu, ancak gezerken hissedilebilir. 
Şu anda internette gezerken kokuyu 
duymuyorsun, tadı almıyorsun. Böyle tam 
bir öğrenme olamaz. Mesela Hindistan'ı bir 
fotoğraarda görmek var, bir de oraya gidip 
ayakkabıyı çıkarıp mermerin üstünde 
gezmek var. Yani kabil-i kıyas değil gidip 
birebir görmekle, okumak ve internette 
gezmek... Evet, bana çok şey 
kazandırdığını düşünüyorum. İnsanoğlunun, 
dünyanın her yerinde aynı olduğunu 
gözlemledim. Biz, hiç farklı değiliz. Yani 
lisan aynı olmasa da insanoğlu, aynı 
komplekslere, aynı huylara ve içgüdülere 
sahip. Sadece kültür farklılıkları, gelenek ve 
görenek farklılıkları olabilir ama herkes, aynı 
ailenin çocukları gibi…

tedxihlascollege.com34





Okul oluşumunun kökenleri ve tarihî 
süreçte geçirdiği evreler üzerine 
kirlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?

Eğitim öğretim denildiğinde genellikle 
insanın sahip olduğu potansiyelin özellikle 
de zihnî, ruhî yetkinliklerin beceriye yönelik 
yeteneklerle bir bütünlük içinde ahenkli bir 
şekilde çalışması olarak algılıyorum. Burada 
okul dediğimiz şey, kurumsal bir yapı ya da 
bir model inşası olarak karşımıza çıkıyor. 
Okul; sistematik anlamda kurulu bu düzenin 
sağlığını - güya - garantiye alma noktasında 
kullanılan gelişme yeteneğini engelleyen bir 
mekanizma olarak işlev görüyor. Bireyler bu 
sterilize ortamdan geçirilerek sistemin 
çizdiği çerçevenin dışına çıkmadan ufak 
tefek rötuşlarla sisteme uygun hâle 
getiriliyorlar, yani törpüleniyorlar. Okul da bu 
anlamda toplumsal bir ünite vazifesi 
görüyor. Statüko olarak 
adlandırabileceğimiz bu oluşumu, iktidar 
ilişkileri ya da bunların dayandığı tüzel 
metinler gibi algılamamak gerektiğinin altını 
çizmek istiyorum. Statükoyu hepimizin 
üstünde gizli ittifak yaptığı bir hayat 
protokolü ve bunu besleyen temel değer 
göstergesi olarak algılıyorum. Okullar da bu 
statükonun sürekli olarak yenilenip var 
olmasını sağlıyor. 

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde, 
pedagogların yaptığı standart veya 
uzlaşılmış tarife göre eğitim-öğretim; 
düzenlenmiş yaşantılara, bireylerde olması 
arzu edilen yaşantılar geliştirme sürecidir. 

Okuldaki marşlar, üniformalar, sıralar… 
Bunlar da bahsettiğiniz statükocu 
düzenin oluşumu mu? 

Okulların, bireylere bilgiyi yükleme şekliyle, 
otantik anlamda bilgiye ulaşmak çok farklı. 
Kısacası, hakikate ulaşmayı farklı 
değerlendirmeliyiz. Okullar; bizim seri 
imalat anlamında gerek endüstriyel gerek 
sosyal gerek kültürel gerekse de dil olarak 
bir takım reekslerimizi güncele uyarlamaya 
yönelik bir rendeleme faaliyetidir. Bu 
faaliyetler içinde okulların, farklı mizaçlara 
ait insanları, egemen sistem adına tek 
tipleştirmeye çalışmalarını doğal karşılamak 
gerekir. 
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bugünle barışık mıdır? Bugünü 
yakalayabilmiş midir? Bugünü, bugünün 
belleğine inerek idrak edebilme gibi temel 
bir yönelim sahibi midir? İkincisi; eğer 
öğretmenin, bugünle arasında bir 
irtibatsızlık söz konusu ise buna mukabil bir 
değer olarak düne ilişkin bir temas 
problemi var mıdır? Bu iki parantezden yola 
çıktığımızda şunu çok rahatlıkla 
söyleyebilirim. Öğretmenler; zaman dışı, 
kronoloji dışı gerçekliklerdir. Neden? 
Öğretmenler, kendilerine verilmiş bilgi 
kargosunun resiz bir biçimde taşınması ve 
ilgilisine yerinde ve zamanında teslimi 
hususunda da aldıkları emaneti 
cansiperane bir biçimde savunarak 
götürebilecek bilinçten ne yazık ki oldukça 
uzaklar.

Türk insanının bir yaşama süresi var. Bu 
yaşama süresi içinde öğrenilenlerin 
niceliği üzerine neler söyleyebilirsiniz?

Öğrenilenlerin niceliğinden söz etmek 
mümkün. Sayısal bir depo hacmi, hatta 
deponun çok daha ilerisinde daha büyük 
bir ambardan, belki çok daha büyük bir 
antrepodan söz edebiliriz. Bizim gibi 
toplumlarda bilgi, omuzlardaki apoletlerin 
sayısını artırmaktan ter imkânlarını biraz 
daha erişebilir bir hâle getirmekten, 
dolayısıyla kariyer matematiğimizi lehimize 
çevirmekten başka herhangi bir içerik 
oluşturmuyor. Çünkü sistemin beklediği bir 
yetişkinlik proli var. Sistemin beklediği bu 
proli kim, ne kadar başarılı yerine getirir ve 
daha iyi sahnelerse diğerlerinden öne 
çıkacaktır. Bütün bir sistem bunu 
destekliyor. Önemli olan, o işi yerine 
getirmektir. Niceliği ve sonuçları önemli 
değildir. Mesela bir öğretmen, 7 sene 
İngilizce dersi verdikten sonra çocuk hâlâ 
bir kelime İngilizce konuşamayabilir. Bir 
operatör, ameliyattan sonra neşteri hastanın 

Eğitim sistemindeki yanlışlarımızı düzelterek çocuklarımızı 
geleceğin failleri hâline getirebiliriz. Eskiler “Kem âlât ile kemalât 
olmaz.” derlermiş. Yani eksik ve aksak aletle başarı yakalanmaz. 

Ben de gelecek için kemalât adına tüm kem âlâtları sildiğimiz, 
yok ettiğimiz bir eğitim sistemi hayal ediyorum.

Benim Rüyam: “Mükemmel bir eğitim anlayışı için tüm
  yanlışları silmek.”

Disiplin denilen olgu, okullarda, insanların 

farklılıklarını ortadan kaldırarak egemen 

gücün olmasını istediği pozisyona göre 

inşa edildiği hayatiyet şablonlarıdır. Bu 

hayatiyet şablonlarının benimsenmesi için 

itiraz edebilecek bireylerin bir takım 

melekelerinin imha edilmesi gerekir. Bu 

imha da; sıraya girmek, üniforma giymek, 

belirli uzunlukta ve stilde saç ile 

sınırlandırılmak ve benzeri bir dizi örnek 

uygulamayla insanlarda sürekli pekiştirilir, 

sürekli tekrarlanır. Özetle; sistem, vermek 

istediklerini tehlikeye sokabilecek 

parazitlerden bireyi ayıklamak, uzak tutmak 

adına disiplin dediğimiz bir süzgeci, insan 

ile hakikat arasına aşılmaz bir duvar olarak 

koyar. 

Eğitim öğretim sisteminde değişiklik 

yapmak için bir yetkiniz olsaydı neler 

yapardınız?

Eğitim sistemi, sürekli seyir hâlinde olan bir 

atlete benziyor. Nasıl ki bir atletin koşu 

sırasında oturup kendini değerlendirmesi, 

belirli kritere tabi tutması beklenemezse 

eğitim de şu anki döngüsünde 

değiştirilemez. Bu yüzden, önce eğitim 

sisteminin hareket yeteneğini belirli bir süre 

dondurup, durdurup, frenleyip, bir anlamda 

baştan başlatmak gerektiğine inanıyorum. 

Bu oldukça kolay... Hemen, okulları tatil 

ederim. Bu sisteme hizmet edenleri bir süre 

derin dondurucuya kaldırırım. Sonra da 

eğitim, hakikat ve insan odaklı nasıl olur ve 

bu, ne şekilde bir aygıt işletimine 

kavuşabilir konusunda derinlemesine 

kapsamlı, mümkün olabildiğince sıfır yanlış 

düşüncesiyle yeni bir perspektif 

geliştirmeye çalışırım. Bunun için de ülke 

çapında bir konsorsiyum oluştururdum. 

Ülkemizde; devlet, okullar, idareciler, 
öğretmenler ve ebeveynler 
hiyerarşisinde öğrencilerin statüsünü 
nasıl tanımlayabilirsiniz?

Öğrenci, sistemin duvarları içinde bir 
tuğladır. Eğitim öğretim; öğrencinin, modern 
hayatın ortalama nimetlerinden, dilediği 
ölçüde pay alabileceği bir ekonomik 
basamakta durmasını sağlamak açısından 
bir enstrümandır. Peki, bu nedir? Herkesin 
üstünde gizlice akit yaptığı, âdeta 
öğrenciden kaçırarak, öğrenciye 
hissettirmeyerek uygulanan bir algıdır. Bu 
algıda öğrenci, çevrenin ve sistemin 
kendine biçtiği kongürasyonun dışına 
çıkma hakkına sahip değildir.

Eğer bir okul ütopyası yazsaydınız 
bunun manzarası nasıl olurdu?

Bu tasavvuru gerçekleştirirken iki noktanın 
önemine inanıyorum. Birincisi; doğru bilgi 
nedir, doğru bilgiyi aktaracak bilginin 
temsilciliğini, sözcülüğünü, delegeliğini 
yapacak kişiler kadrosu nasıl oluşacaktır, 
bu kadro nasıl oturtturulacaktır? Dolayısıyla 
öğretmen, doğru bilginin emanetçisi 
olabilecek midir? İkincisi; doğru bilgiyi 
intikal ettireceğimiz doğru dimağ, doğru 
ruh kimdir? Doğru bilgi nesnesi ile doğru 
bilgi öznesini bütünleştirici ve birleştirici 
olmayı öngören ve bunu temin eden bir okul 
düşünüyorum. 

Türkiye'deki öğretmenleri referans alarak 
bir öğretmen eleştirisi yapabilir misiniz?

Öğretmeni; Türkiye ölçeğinde, mevcut 
eğitim sisteminden bağımsız, yalıtılmış, 
izole edilmiş bir şekilde düşünmenin 
öncelikle öğretmenin varlığına karşı bir 
haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bir 
öğretmen eleştirisine varmadan evvel şu iki 
parantezi açmalıyız: Birincisi; öğretmen 



karnında unutabilir. Ama resmî kayıtlarda bu 
kişiler görevlerini başarıyla yerine 
getirmişlerdir. 

Teknolojinin eğitim sistemine entegre 
olmasının ilerde ne gibi değişikliğe 
sebep olacağı, pozitif ya da negatif 
anlamda neler getireceği hakkında ne 
söyleyebilirsiniz?

Teknoloji; insanları, zamana karşı inanılmaz 
biçimde bir takım kolaylıklarla 
özgürleştiriyor. Özellikle bilişim 
enstrümanlarının, bilişim cihazlarının 
yoğunlaşması, çeşitlenmesi ile zihnî ve ruhî 
hayatımızın içine de bana göre bir casus 
gibi yerleştirebiliyor. Ama ben, hiç bir 
teknolojik ürünün; yüz yüze, kalp kalbe 
eğitimin yerini asla ve kat'a 
dolduramayacağına inanan eski kafalardan 
biriyim. Ama yine de hiç şüphesiz, kitlelerin 
bilgi ile buluşturulması veya bir takım bilgi 
etaplarının hızlı ve çoğul iştirakle 
tamamlandırılması noktasında teknolojiden 
yararlanılabilir.

Eğitim hayalinizde, gelecekte nasıl bir 
sistem görüyorsunuz?

Organize bir yalanın makyajını silen bir 
eğitim diyebilirim. Ben böyle bir eğitim 
temenni ediyorum. Böyle bir eğitim 
perspekti geliştirilmesi hâlinde bu 
coğrafya insanının ve bu toplumun, 
geleceğin failleri arasında yer alabileceğini 
düşünüyorum. Biz müesses hâle getirilmiş, 
teşkilatlandırılmış yalanlardan kendimizi ne 
kadar arıtabilirsek, o yalanların yalanlığını 
ne kadar deşifre edebilirsek o seviyede bir 
geleceğe ve bir duruş yüksekliğine, izzete 
ve haysiyete kavuşabiliriz. Eskilerin, çok 
sevdiğim bir tabiri var: “Kem âlât ile 
kemalât olmaz.” Yani kötü alet ile kemalâtı, 
olgunluğu yakalayamayız. O hâlde; kem 
âlât olmayan, kem âlâtın kemliğine kendini 
feda etmeyen bir kemalâtın arzulandığı, 
cansiperane bir biçimde fedailiğin yapıldığı 
ve bu uğurda her şeyin geride 
bırakılmaktan, havaya uçmasından 
korkulmadığı, her türlü pahanın 
ödenmesinden kaçınılmadığı bir eğitim… 
Kem âlâtsız bir eğitim... Kemalât için kem 
âlâtsız bir eğitim… 
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TED platformundaki kirlere ve 
kir sahiplerine eğitim 
otoritelerinin ilgisi büyük olunca 
eğitim dünyasına özel bir TED 
tasarımı için hemen kollar 
sıvandı. Amaç Amerika'da 
hazırlanan bir dersin 
Tanzanya'daki çocuklar 
tarafından da izlenebilmesi. Veya 
sınıfta kullanmak istediğiniz bir 
videonun aktiviteler oluşturularak 
derse hazır hâle getirilmesi. Yani 
yayılmaya değer derslerin bütün 
dünyaya yayılması…

TED; idelerin, yani kirlerin, insanların 
davranışlarını, hayatlarını, işini, gücünü 
ve en nihayetinde dünyayı 
değiştirebileceğine tutkulu bir şekilde 
inanıyor. Bu inancı koruyarak, 
öğretmenleri ve dünya çapında 
yanmaya hazır ampulleriyle bekleyen 
her yaştan öğrencileri desteklemek 

amacıyla, TED-Ed (TED-Education) web 
platformunu dünyaya sundu.

“Ideas Worth Spreading” (Yaymaya Değer 

Fikirler) sloganıyla yola çıkan TED, eğitim 

platformu için de “Paylaşmaya Değer 

Dersler” anlamına gelen “Lessons Worth 

Spreading” sloganıyla hayata geçti. TED-

Ed'in gitgide raarı dolan video 

kütüphanesinde, titizlikle seçilmiş 

derslerin/konuların, öğretmen ve 

animatörlerin ortak çalışması sonucu 

hazırladıkları videoları bulabiliyorsunuz. Ders 

videoları, sadece “izlemelik” videolardan 

ziyade,  ders öğretmeni tarafından hazırlanan 

sorular ve tartışma konuları da içeriyor. 

Aynı zamanda bir öğretmen, seçtiği bir TED 

veya Youtube videosuna, “FLIP THIS VIDEO” 

seçeneği ile içerik, soru ve ekstra tavsiyeler 

ekleyebiliyor. Öğretmenler bu videoları ister 

ders içi aktivitesi olarak kullanıyor, isterlerse 

de sisteme kayıtlı öğrencilerine ödev olarak 

gönderebiliyor.

Bu platformda öğrenciler/öğretmenlerin 
dersleri konularına göre taramaları mümkün 
hâle getirilmiş. Konular arasında sanattan 
ekonomiye, sağlıktan dil eğitimine birçok 
çeşit bulunuyor. 

TED'in “community” kavramı ile birliktelik ve 
aidiyet duygusu oluşturma çabası TED-Ed'de 
de devam etmiş ve sitede yer alan “Get 
Involved” yani “Dâhil Olun” bölümü ile TED-
Ed herkese açık hâle getirilmiş. 

Bu bölümde, bir eğitimci aday gösterilebiliyor, 
animatör tavsiye edilebiliyor, ders 
yüklenebiliyor ve genel kir paylaşımında 
bulunulabiliyor.

TED-Ed, internetin Oscar ödüllerini dağıtan 
dünyaca ünlü Webby Awards'da iki dalda 
aday durumda şu anda. Eğitim dalında 
kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yayılmaya
Değer
Dersler

Emre Erdoğan
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Bize kısaca Âlemşah Öztürk'ü 

anlatabilir misiniz?

İstanbul doğumluyum. Kabataş Erkek 

Lisesini bitirdikten sonra Yıldız Teknik 

Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği 

okudum. Üniversite öğrencisiyken 

çalışmaya başladım. 22 yaşındayken ilk 

ajansımı kurdum. Yaklaşık üç yıl devam etti. 

Müteakip yıllar içinde bir ajans daha 

kurdum. Bu ajanslarla reklam alanında 

çalıştım. 2006 yılında ise 41-29 ajansını 

kurdum. Bu ajans, geçen yıl dünyanın en 

büyük reklam networku olan WPP'ye katıldı 

ve büyük hissesi WPP tarafından satın 

alındı. Bunun dışında da son altı yıl içinde 

girişimcilik tarafına daha çok önem vermeye 

başladım.

Bize 41-29'un hikâyesinden bahsedebilir 

misiniz?

İsim için düşünüyorduk. Bazı kirlerin 

ardından “Ne İngilizce ne Türkçe olsun ama 

herkesi kapsayan ve herkesin merak 

duygusunu celbedecek bir isim olsun.” 

dedik. Bu kirden hareketle aklımıza “41-

29” geldi. İstanbul'un enlem ve boylamı... 

İkisi de asal sayı, rakamlar da güzel…

Eğitim hayatınızdan bahsedebilir 

misiniz?

Eğitim hayatım çok rahat geçti. Bilgisayar 

Mühendisliği'ne birincilikle girdim. İlk iki yılı 

başarıyla tamamladım. Not ortalamam 

gayet iyiydi. Ama sonrasında eğitimden 

çok, iş hayatına ağırlık verdim. Eğitimin 

önemli olduğunu kabul ediyorum ancak 

Türkiye'deki eğitim sisteminin yeterli 

olduğunu düşünmüyorum. Vakıf 

üniversiteleri bir fark oluşturmaya başladı 

fakat hâlâ ciddi yetersizlikler var. 

Ben de zamanımın büyük kısmını eğitim 

vererek geçiriyorum. Gerek kendi konumum 

gerekse girişimcilikle ilgili birçok eğitim 

verdim. 
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Aldığınız eğitimlerin şu anki konumunuza 
katkılarından bahsedebilir misiniz?

Düşünüyorum da, lise bana üniversiteden 
daha çok şey vermiş. Çünkü lise dönemi 
bireysellikten sıyrılıp grup bilincine 
ulaşmanın ilk devresi. Lise döneminde grup 
aktiviteleri daha çok oluyor. Lise 
arkadaşlıkları unutulmuyor. Ama üniversite 
öyle değil. Üniversitede sizi bir ormanın 
içine atıyorlar, “Haydi, kendi yolunu bul!” 
diyorlar. Sen de ormandan çıkmaya 
çalışıyorsun. Bu sebeple lisede ne kadar 
çok biriktirebilirsen o kadar ileri 
gidebiliyorsun. Üniversite devresinin en 
büyük artısı ise ileride hayatına 
katabileceklerinin farkına varman. Mesela 
ben, üniversitede bir mühendisin bakış 
açısını kazanarak kendi adıma önemli bir iş 
yaptım. Şimdi bir problem gördüğümde bu 
bakış açısıyla çözüm süreçlerini 
oluşturuyorum. Ders olarak gördüklerimi 
kullanmıyorum belki ama algoritmik 
düşünce, bir bakış açısı getiriyor sana, ana 
mühendislik eğitimi sana problem çözme 
anlamında bir bilgi ve başarı getiriyor. 

Bir şeyi tekrarlamak gerekirse üniversite 
döneminde de stajın önemi çok büyük. Bu 
dönemde bir iki staj yakalayarak kendinizi 
göstermelisiniz. Eskiye oranla iyi ve başarılı 
bir şirkete girebilmek çok zor. Bu sebepten 
yarışa erken başlamak gerekiyor. 

Siz de eğitim veriyorsunuz. Aldığınız 
eğitimle verdiğiniz eğitimi karşılaştırır 
mısınız?

En son Özyeğin Üniversitesinde Master 
Class'ta “Pazarlama Kanalları Nasıl 
Kullanılır?” adı altında girişimcilere 7 saatlik 
bir kurs verdim. Orada benim temelde 
vermeye çalıştığım şey, ilk önce pratikte bir 
datayı verip, dijital marketing araçlarının 

Ünverstede sz br 
ormanın çne atıyorlar, 
“Hayd, kend yolunu 
bul!” dyorlar. 
Sen de ormandan 
çıkmaya çalışıyorsun.

Alemşah Öztürk

Girişimcilik hamlesi başlattığımız bir Türkiye hayal ediyorum. 
Onlarca medeniyetin kültür mirasını taşıyan Anadolu’da yaşayan 

bizler, bu toprakların çeşitliliğine ve üretkenliğine inanıp, 
geliştirmeye çalışırsak hayalini kurduğumuz Türkiye’ye 

hep birlikte ulaşabiliriz.

Benim Rüyam: Toprağımıza özgü girişimcilik ruhunun insanlarımıza 
yeniden kazandırılması.

Eğitimde farkındalık nasıl 
oluşturulabilir? Eğitimde farkındalığı 
nasıl sağlayabiliriz?

Bence temel problemlerden bir tanesi şu: 
Birçok lise öğrencisi hangi üniversiteyi 
seçeceğine karar verme aşamasına 
geldiğinde bu konuda gerçekten bilgi 
sahibi olmadığını fark ediyor. “Ben kimim, 
hangi bölümü istiyorum, nelerden 
hoşlanıyorum?” gibi hususlarda yetersiz 
kalıyor. O yüzden çoğu öğrenci üniversiteye 
girdiğinde ne yapması gerektiğini bilmiyor. 
Doğru bir bölüm seçip seçmediğini de 
bilmiyor. Öğrencilerin hayali, alan-bölüm 
farkı gözetmeksizin bir üniversiteye girmek. 
O yüzden bugün bile mezun olup başka işi 
yapan yüz binlerce insan var. Girişimcilik 
konseptini henüz genç yaşlarda 
çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Bunu 
erken yaşlarda başarabildiğimiz takdirde “iş 
sahibi olmak, iş kurmak, para kazanmak, 
bir şeyi istemek, bir şeyi başarmak” gibi 
olgulara hâkim olabilirler. Şu anki eğitim 
sistemi, “Birey kimdir, ne yapmak ister ve 
nasıl başarılı olur?” sorularının cevabını 
gerçekten vermiyor. Problem de buradan 
kaynaklanıyor. Kısacası bireysel gelişim 
konularında, önümüzde daha katetmemiz 
gereken uzun bir yol var. 

Öğrencilere ne tavsiye edebilirsiniz?

Bana göre, öğrenciler olabildiğince erken 

yaşta staj yapmaya başlamalılar. Ülkemizde 

staj zorunluluk gibi görünüyor. Meseleye bir 

zorunluluk olarak bakmayıp gitsinler iş 

ortamını görsünler, insanlarla iletişimlerini 

geliştirsinler, gördükleri iş yerlerinde hangi 

üniversitelerden mezun insanların çalıştığını 

gözlemlesinler. Şirketler, iş kolları ve görev 

tanımlarıyla ilgili bilgi edinebilirler. Ben şu 

anda lise öğrencisi olsaydım bunları 

yapardım. O yüzden staj çok önemli. Ayrıca 

başarılı iş adamı olmak için 3 temel unsur 

var: Birincisi, kişinin neye yeteneğinin 

olduğunun tespiti. İkincisi, kişinin 

tutkularının neler olduğunun belirlenmesi. 

Üçüncüsü de fırsatlar. Bu üçünün kesişim 

kümesi insana en doğru işi veriyor. Bu 

kümeye bakarken gerçekçiliği de 

unutmamalı. Öncelikle kendinizi doğru 

analiz etmelisiniz. Burada da rehber 

öğretmenlere büyük görevler düşüyor. 

Öğrencinin analizini doğru yapıp 

anlatabilirlerse çocuğun gelecekteki iş 

hayatını da olumlu yönde değiştirebilirler. 



neler olduğunu, nasıl kullanıldığını anlatıp, 
ardından onların gerçekten anlayıp 
anlamadığını kavramak için bir workshop 
kurgulamaktı. Workshop'a çok inanıyorum. 
Grup çalışmasına çok inanıyorum. 
Öğrencilerin bir şeyler öğrenirken 
sorgulamasına çok inanıyorum. Yani 
kendilerine, “Bu benim ne işime yarayacak, 
ben bunu nasıl kullanacağım, bu 
öğrendiğim şey günlük hayatıma nasıl 
yansıyacak, iş hayatımda öğrendiklerim 
hayatımda ne işe yarayacak, ben bu bilgiyi 
ne yapacağım?” sorularını sormaları lazım. 
Benim burada üzerinde durduğum konu, 
bilgiyi öğretmek değil bilgiye nasıl 
ulaşabileceklerini öğretebilmek. Öğrenmeyi 
öğrenebilmek de bu açıdan önemli oluyor. 
Günümüzde artık dataya ulaşabiliyoruz, 
internet bize bunu sağlıyor. Bize sadece 
“Bu datayı nasıl kullanabiliriz?” hususunu 
öğrenmek düşüyor. Kritik nokta bu!

Eğitim-öğretimde değişiklik yapma 
hakkınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Seçmeli ders imkânını daha erken yaşlarda 
tanırdım. Rehberlik hizmetini ilkokula kadar 
taşırdım. Bu sistem çok az okulda mevcut. 
Çocuğun yetenek analizinin çok daha 
erken yaşta yapılması gerekiyor. Bir de 
bizim öğretim sistemimiz ezbere dayalı. 
Sistemin, “öğrenmeye” dayalı olması 
gerektiğine inanıyorum. Elimde olsaydı, 
neden-sonuç ilişkisini kavratmayı 
hedeeyen bir eğitim-öğretim sistemini 
uygulardım. Girişimcilik konseptini sistemin 
parçası yapardım. Çünkü her üniversite 
mezunu iş sahibi olamayabilir. Liseyi bitiren 
herkes de üniversiteye giremeyeceğine 
göre, boşluğa düşecek gençleri daha 
erkenden hazırlayıp yapabilecekleri işlere 
yöneltirdim. Meslek liselerinin sayısını 
artırırdım. Bence herkes mühendis olmak 
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zorunda değil. Meslek lisesini, eğitimin 
merkezine taşıyarak kaliye eleman 
sıkıntısını çözerdim. Çünkü şu anda 
ülkemizde gerçekten kaliye eleman 
sıkıntısı yaşanıyor. Bilgisayar mühendisi 
olunca mutlu olunacağının garantisi yok. 
Kimisi de pasta yaparak mutlu olabilir. Bunu 
çok iyi anlatmak gerekiyor. Özellikle de 
ailelerimize... Neden derseniz, temelde 
ailelerimizde “Oğlum doktor olsun, 
mühendis olsun!” gibi standart ve klişe 
düşünceler var. Yüzlerce meslek mevcut. 
Çocuğun bunları keşfetmesine imkân 
sağlanmalı. Bu konuda da aile baskısını 
kırabilmek için rehberlik çalışmalarına 
ihtiyaç var. Rehberlik sadece çocuğu değil 
aileyi de eğitmeli. 

Tiyatro, müzik, sahne sanatları, dans gibi 
güzel sanat şubelerinin; bireyin kendine 
olan güvenini, duruşunu geliştiren 
aktivitelerin eğitim sisteminin içine biraz 

daha katılması taraftarıyım. Bu aktiviteler 
sadece boş zamanlarda değil, 
kurgulanarak düzenli biçimde verilmeli.

Son soruya gelirsek Âlemşah Öztürk'ün 
eğitim rüyası nedir?

Girişimciliğin Türkiye tabanına yayılmasını 
istiyorum. Üretkenlik de gerçek eğitimin bir 
parçası hâline getirilmeli. Yani bireylerin 
yeni kirler üretebilecekleri, yeteneklerini 
sergileyebilecekleri, kendilerini 
keşfedecekleri bir eğitim sistemine 
ihtiyacımız var. Bizim toprağımız çok çeşitli 
kültürlere ev sahipliği yapmış bir yer. 
Yaşadığımız konum itibariyle bizler daha 
üretken ve yetenekli insanlar olmalıyız. Şu 
anki sistem, herkesi tornadan çıkmış gibi 
tek tip yetiştirdiği için bu sistemi tersine 
çevirmeliyiz. Bu konuda toprağımıza özgü 
girişimcilik ruhunun insanımıza yeniden 
kazandırılması benim en büyük hayalim.
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TEDEd uygulamasıyla 

öğretmenler TED videolarını 

artık sınıf içinde daha rahat 

kullanıyor. Videolara çeşitli 

aktiviteler ekleme özelliğiyle 

öğretmenlere büyük imkân 

sunan bu platform, eğitim 

camiası arasında giderek 

yayılıyor. Peki, her video 

sınıfa taşınabilir mi?

TED videolarını seyrettikten 

sonra bunu öğrencileriyle 

paylaşmak isteyen öğretmen 

sayısı giderek artıyor. Anne 

babalar da özellikle 

çocuklarının ilgi duyduğu 

alanlarla ilgili seyrettikleri 

videoları hemen çocuklarına 

seyrettirmek istiyor. Ancak her 

konuşmanın içeriği çocuklara 

uygun değil elbette. 

Eğer siz de, “Öğrencilerime 

veya çocuklarıma bir TED 

videosu seyrettirmek istiyorum.” 

diyor ve buna karar 

veremiyorsanız buyurun. İşte 

öğretmenlerin sınıf içinde veya 

anne babaların evde gönül 

rahatlığıyla kullanabileceği 

10 video.

1- Arthur Benjamin does “Mathemagic”
Arthur Benjamin bu videosunda kafasından 
yaptığı inanılmaz matematik işlemleriyle 
seyredenleri büyülüyor. Bir hesap makinesi gibi 
işlemleri kafasından yapan Benjamin, 
konuşmasında bunu nasıl yaptığını da anlatıyor.  

2- David Gallo shows underwater astonishments 
Bütün çocuklar deniz altında yaşayan canlılara ilgi 
duyar. Eğer sizin çocuğunuz veya öğrencileriniz de 
gerçekten deniz altını ilgilendiren konulardan zevk 
alıyorsa, Sünger Bob'u kapatın ve David Gallo'yu 
açın. İnanılmaz görüntülerle kendinizden 
geçeceksiniz.

3- Keith Barry does brain magic
İnsan beyniyle ilgili bilinenler hâlâ çok az. 
Keşfedilecek çok şey var. TV sunucusu ve 
teknolog Keith Barry bu videoda inanılmaz 
numaralar yapıyor ve nasıl yapıldığını öğrendikten 
sonra insanların zihinlerini okumanın ne kadar 
kolay olduğunu anlatıyor.  

4- William Kamkwamba on building a windmill
William Kamkwamba 14 yaşındayken yedek 
parçalardan elektrik üretmek için bir yel 
değirmeni kurmuş. Daha çocuk yaşta böyle bir 
başarıya nasıl ulaştığını anlatıyor ve çocuklara 
ilham kaynağı olmak için inancın gücünü 
vurguluyor. 

5- Amy Purdy: Living beyond limits
10 dakikadan daha az süren bu videoda Purdy, 
bacaklarını kaybetmesine rağmen kar kayağına 
nasıl devam ettiğini ve nasıl profesyonel bir 
kayakçı olduğunu anlatıyor. Limitlerimizi zorlamak 
adına neler yapabileceğimizi anlatan harika bir 
video.  

Bırakın Dersi  Anlatsın TED
Şima Pırıl Şen
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6- Bono's call to action for Africa
Bu konuşma yapılalı beş yıl oldu ama hâlâ 
çocukların ilgisini çekiyor. U2 grubundan Bono 
Afrika'ya yardım elinin uzatılması için bütün 
dünyayı göreve çağırıyor.

7- Chris Abani muses on humanity
Çocuklarınıza, onların televizyonda izlediği şiddeti 
biraz dengelemek için bu tür videoları 
seyrettirmeniz çok iyi bir kir. Chris Abani bu 
konuşmasında, insanların istedikleri zaman 
birbirlerine karşı ne kadar şefkatli olabileceklerini 
anlatıyor.

8- David Perry: Are games better than life?
Earthworm Jim ve The Matrix gibi oyunları üreten 
Perry bu konuşmasında bilgisayar oyunlarının 
geleceğinden bahsediyor. Çocukların kesin ilgisini 
çekecek bir konu olduğu için tavsiye edilebilir.

9- Jim Toomey: Learning from Sherman the shark
Karikatürist Jim Toomey çocukken okyanusa ve deniz 
canlılarına duyduğu büyük ilgiyi anlatıyor. Deniz 
canlılarıyla ilgili seyircileri bilgilendirirken aynı 
zamanda çizim de yapan Toomey çocukların ilgisini 
çok çekiyor.

10- Adora Svitak: What adults can learn from kids
12 yaşında yazar, blogger ve konuşmacı olan Adora 
Svitak'ın bu konuşması büyüklere mesajlar içeriyor. 
İyi bir dünya için yetişkinlerin bazen çocuk gibi 
düşünmesi gerektiğini söyleyen Stivak, “Çocuklara 
kulaklarınızı tıkamayın!” diyor.

Araştırma

Sınıfta Kullanılacak 10  VideosuTED



Eğitiminizi nasıl sürdürdünüz? Eğitim 
süresince zorluklarla karşılaştınız mı?

Tabii ki, olmaz mı? Ben de her sporcu gibi 
problemlerle karşılaştım. Mesela okulda 
devam zorunluluğu vardı. Ben de erken bir 
yaşta yani 16 yaşında Millî Takım'a seçilip 
kendi takımımda da A takımda oynamaya 
başlayınca zorluklar başladı. Daha lise 
çağında sabah 06.00'da kalkıp, servise 
binip okula gidiyordum. Sadece iki derse 
girdikten sonra doğruca antrenmana gider, 
öğlene kadar antrenman yapıp geriye kalan 
iki üç ders için okula dönerdim. Okul 
bitince de önce genç takım, sonra da A 
takım antrenmanına katılırdım. 16 
yaşındasınız, günde 3 antrenmanınız var, 
okul süreciniz var. Gerçekten çok yorucu bir 
süreçti. Sosyal hayatım yoktu. Büyük 
fedakârlıklarla bu sürece katlandım. 
Ülkemizdeki eğitim sistemi, o dönemde de 
insanları seçim yapmaya zorluyordu, ya 
spor ya eğitim… 

Bu süreçte; ailenizin, sporculuğu 
seçmenizde, size bir desteği oldu mu?

Onların desteği benim için çok önemliydi. 
Ben de çok kötü bir öğrenci değildim. Her 
zaman notlarım iyiydi. Ailem bana destek 
verdi. Ardından kulübüm sonuna kadar seni 
destekleyeceğiz dedi. Bu kadar çok destek 
olunca ben de daha çok güven kazandım 
ve voleybol ağırlıklı çalışmaya başladım. 

Türkiye'deki performans sporcularının 
eğitimde karşılaştıkları zorluklar sadece 
devam zorunluluğu muydu? Yoksa 
başka zorluklar da oldu mu? 

Size küçük bir anımı anlatmak istiyorum. 
Üniversiteye gireceğim ilk sene spor 
akademisini tercih edecektim. Spor 
akademisi, yetenek sınavıyla öğrenci 
alıyordu. Önce benden sağlık raporu 
istediler. Ben, Millî Takım kampından çıkıp 
gelmiştim ve benden sağlık raporu 
istiyorlardı. Neyse dedik, raporu ayarladık. 
“Şimdi de yetenek sınavına girmen 
gerekiyor.” dediler. Ona da “tamam” dedim. 
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Yetenek Sınavında 
Yeteneksiz Çıktım

Röportaj: Sadık Özaydın
Fotoğraf: Levent Çelik - Salih Kadakci
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Birçok sporcu sizi örnek alıyor, sizin gibi 
olmak istiyor. Bu size bir sorumluluk 
yüklüyor mu?

Tabi ki sorumluluk yükleniyor. Ama bu, bana 
ağır gelmiyor. Çünkü gerek saha içinde 
gerekse saha dışında hep olduğum gibi 
biriyim. Bunun takdir edilip, beğenilip örnek 
alınması benim açımdan güzel bir şey ama 
dediğim gibi hep kendim gibi olduğum için 
hiç zor olmuyor. 

Bir dönem İspanya'da da forma giydiniz. 
Gayet başarılı geçen bir dönemin 
ardından tekrar Türkiye'ye döndünüz. 
Her iki ülkedeki sporcuların eğitim 
seviyelerini kıyaslamak istersek neler 
söyleyebilirsiniz? 

Öncelikle İspanya'da voleybol öyle çok 
popüler bir spor dalı değil. Onların önceliği 

Neslihan Demir

Ailelerin spora karşı ön yargılardan kurtulduğu, çocuklarının 
sporla birlikte eğitimlerini devam ettirdiği; bu sayede her branşta 

eğitimli sporcuların yetiştiği, dünyanın gıptayla baktığı bir ülke 
hayal ediyorum.

 
Benim rüyam: “Eğitimli sporcuların yetiştiği bir Türkiye.”

Sınavda bir parkur vardı. O parkuru da belli 
bir saniyenin altında bitirmeniz gerekiyor. 
Bitirirseniz akademiye alacaklar. Ben de 
bitiremedim. Kısacası, yetenek sınavından 
yeteneksiz (!) çıktım. Tabi yeteneksiz (!) 
çıkınca o sene üniversiteye giremedim. 
Ondan sonra da şevkim kırıldı ve haksızlığa 
uğradığımı düşündüm. O sene üniversiteye 
girememiş olsam da şimdi millî sporcu 
kontenjanından Gazi Üniversitesine 
kaydoldum. Hâlen de orada okumaktayım. 

Sporculuk hayatınızın başlangıcından 
itibaren düşünürseniz sizce Türkiye'de 
sporcuların eğitim seviyelerindeki ivme 
ne yönde?

Bence kesinlikle yukarıya doğru bir ivme 
söz konusu. Şu anda takımımızda birlikte 
oynadığım, benden 10-12 yaş küçük olan 
arkadaşlarım üniversitede okuyorlar. Bizim 
dönemimizle kıyaslarsak üniversiteler, 
sporculara destek oluyorlar. Burs vererek 
yardımcı olan üniversiteler de var. Bu 
açıdan bakıldığında sporcu kimliğiyle 
üniversite mezunu olan genç 
kardeşlerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor 
ve artacaktır da. 

Birçok aile, çocuklarının sınavlarda 
başarısız olmamaları için o dönemlerde 
sporla uğraşmalarını istemezler. Sizin de 
bir kızınız var. Kızınız da zamanı gelince 
sporcu olmak isterse siz de kızınızın 
eğitim hayatını düşünerek onu spordan 
uzak tutmaya çalışır mısınız? 

Ben, sporun eğitim dışında, insana farklı 
değerler kattığını düşünüyorum. Hem 
güven bakımından hem empati 
bakımından... Çocuklar, sınavlardan belki 
10 puan düşük alabilirler ama bu 
söylediğim özellikleri kendilerine katarak 
karakter açısından hayata 1-0 önde 
başlayacaklardır. Holdinglere ya da büyük 

şirketlere baktığımızda onların çalışma 
ekiplerine takım ruhunu yerleştirmek için 
çeşitli programlar uyguladıklarını görebiliriz. 
Bu ruhu elde etmek için küçük yaşta spora 
başlayan bir çocuk, belki çok mükemmel 
bir eğitim hayatına sahip olamasa da 
karakterini ve insanlarla olan iletişimini 
daha fazla geliştirerek hayata başlangıç 
olarak çok önemli bir adım atacaktır. 

Sporcunun, eğitim ve sporculuk hayatını 

bir arada sürdürebilmesi ne kadar 

mümkün olabilir? 

Şu anki şartlara göre gayet mümkün 

görünüyor. Takımda yedi sekiz arkadaş 

öğrenciyiz aynı zamanda. Üniversitedeki 

hocalarımızın anlayışı sayesinde antrenman 

yoğunluğumuza rağmen idare edebiliyoruz. 
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futbol, basketbol ve hentbol şeklinde. 
Voleybolun, milli takım anlamında bir 
başarısı olmadığı için voleybolu takip eden 
kitle azınlıktaydı. Benim gittiğim takım 
Kanarya Adaları'ndaydı. Orada durum biraz 
daha farklıydı. Ada sakinleri, voleybol 
maçlarına ilgi gösteriyorlardı. Oradaki 
eğitimde de görebildiğim kadarıyla 
sporcular Türkiye'ye benzer zorluklar 
yaşıyorlardı ama bir şekilde üniversiteyi de 
bitiriyorlardı. Bu bakımdan her iki ülke için 
de benzer durumlar söz konusu diyebiliriz.

Türkiye'de bayanları aktif spor 
yaşantıları bittikten sonra spor 
dünyasında antrenör ya da yönetici 
bazında çok fazla göremiyoruz. Bunu 
nasıl yorumluyorsunuz? 

Açıkçası şu an da işin içindeyiz ve 12 kız 
birlikte hareket ediyoruz. Belki de bu 
zorluğu gördüğümüz için antrenörlük işine 
girmeyi hiç düşünmüyoruz. Bu işi erkeklere 
bırakıyoruz. Çok başarılı bayan antrenörler 
de var ama antrenörlük başlı başına zor bir 
iş. Sporculuk bana daha kolay geliyor. 
Takımda 12 kızı bir arada tutmanız 
gerekiyor. Program yapmalısınız, maçlarınız 
var, taktikler var, oyuncuların sakatlıkları, 
oyunculardan istediğiniz verimi almalısınız. 
Kısacası o kadar çok düşünmeniz gereken 
durumlar var ki bana antrenörlük çok zor 
geliyor. Bu yüzden ben antrenörlüğü 
düşünmüyorum. 

Aktif spor hayatınızı bitirince planlarınız 
arasında neler var? 

Bir kızım var ve ailemi biraz daha 
genişletmeyi düşünüyorum, ondan sonra 
yine sporun içinde kalmak istiyorum. Bu da 
yöneticilik bazında olabilir.

Biraz da evdeki hayatınıza dönelim 
istiyorum. Maçlardan ya da 
antrenmanlardan sonra o yorgunlukla 
eve vakit ayırmak zor olmuyor mu? 

Çok fazla seyahatimiz olmasa aslında zor 
değil. Ama şu anda annemle yaşıyoruz. 
Annem, sağ olsun bana ve aileme çok 
yardımcı oluyor. Kızım da çok anlayışlı, 

arkadaş gibiyiz onunla da. Ama çok fazla 
seyahat olunca gözüm arkada kalmıyor 
değil. Bir gidiyorum, iki gün gelmiyorum. 
Fakat kızımı anneme bıraktığım için de 
rahatım. Ama dediğiniz gibi bazen 
kaybettiğiniz maçlardan sonra eve 
geldiğinizde psikolojik durumunuz biraz 
değişkenlik gösterebiliyor. Böyle 
durumlarda kızım beni çok iyi anlıyor ve 
bana fazla yanaşmıyor. Bu konuda 
gerçekten çok anlayışlı bir evlada sahibim. 
Bazen de çok yorgun geldiğimde evde 
müthiş bir neşe ile karşılıyor beni. Bir anda 
enerjim artıyor. Oyunlar oynuyoruz, birlikte 
vakit geçiriyoruz. Hem rahatlıyorum hem de 
motivasyonum artıyor. Evde bir çocuğun 
olması doğruyu söylemek gerekirse güzel 
bir motivasyon sağlıyor. 

Son zamanlarda salonlarda olaylar 
çıkmaya başladı. Sizce bu durum nasıl 
aşılabilir? 

Bana göre fanatizm çok kötü bir olgu. 
İnsanların delicesine tutkulu olması bana 
doğru gelmiyor. Saha içinde rakibimizle en 
ufak bir gerginlik hemen tribüne yansıyor ve 
tribünde çirkinlikler başlıyor. Hâlbuki 
sahada rakip olsak da saha dışında 
hepimiz arkadaşız. Maç bitince kol kola 
yemeğe gidiyoruz. İnsanların bunu 
anlayabilmeleri gerekiyor. Bence spor 
kültürümüzde eksiklikler var. 

Peki hiç tribünden yana bir sıkıntınız 
oldu mu? Kötü bir davranışla 
karşılaştınız mı? 

Zaman zaman olmuyor değil. Bunun önüne 
geçilemiyor. Biz, bir şey yapmasak da bir 
grup bize takıyor ve saatlerce bizimle 
uğraşıyorlar. Ama artık alıştık. Maç 
esnasında maçın verdiği heyecandan 
bunları duymuyoruz bile.

Mental anlamda zaman zaman spor 
psikologlarıyla çalışıyorsunuz. Sizce, 
taraftarlar içinde de spor psikologlarının 
olması bu durumda faydalı olur mu?

Çok mantıklı, hayata geçirilebilir. 

Ailelerin spora yaklaşımına dönecek 
olursak onlara nasıl bir tavsiyede 
bulunmak istersiniz? 

Ailelere; çocuklarını, hayatlarının bir 
döneminde, üst düzeyde olmasa bile takım 
sporlarıyla uğraşmalarına teşvik etmelerini 
ve imkân sağlamalarını tavsiye ediyorum. 
Çünkü biraz önce dediğim gibi spor, 
çocukların çok küçük yaşta, çok önemli 
karakter gelişimlerini sağlıyor. Kendine 
güveni, insanlarla olan ilişkileri, empati 
kurma, beraber üzülüp beraber sevinme, 
bir şeyleri paylaşma, bir bütün olarak 
hareket edebilme gibi özelliklere erken 
yaşta sahip oluyorlar. Umarım, aileler 
çocuklarını spora daha çok yönlendirirler. 

Son olarak TEDxIhlasCollegeED 
konferansımızın teması “Benim bir 
rüyam var.” şeklinde. Neslihan Darnel 
bize rüyasını söyleyebilir mi? 

Şöyle bir düşününce benim kızımla ilgili 
hayalim, onun ileride eğitimli bir sporcu 
olması. Bu, aynı zamanda benim de 
hayalim sayılır. Genel olarak 
düşündüğümde ise ailelerin spora karşı ön 
yargılarından kurtulduğu, çocukların sporla 
eğitimlerini devam ettirdiği, bu sayede de 
her branşta eğitimli sporcuların yetiştiği, 
dünyanın gıptayla baktığı bir ülke hayal 
ediyorum.

Bazen kaybettğnz maçlardan 
sonra eve geldğnzde 
pskolojk durumunuz braz 
değşkenlk göstereblyor. 
Böyle durumlarda kızım 
ben çok y anlıyor ve 
bana fazla yanaşmıyor.  
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Güzel bir alışkanlığınız olacak. 
Birbirinin tekrarı olmayan 
cümlelerden kurulu konuşmaları 
izlemek, sizi iyi bir dinleyici 
yapacaktır. 

01

Farklı disiplinlerden beslenmek 
vizyonunuzu genişletecektir. 
Kelime ve cümlelerinizin akmaya 
başlayacaktır.

02

Farklı farklı insan hikâyeleri ile 
tanışmanız, çevrenizdeki değişim 
hakkında size esaslı bilgi 
sunacaktır.

03

İzlediklerinizi hakkında yorum 
yapmaya başlayacaksınız. 
Böylelikle hayatınızda değişimi 
başlatacaksınız. Kendinize 
yaptığınız bu yatırım ile 
başkalarında da ışık tutacaksınız.

04
Kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. 
Artık hayatınızda değişmesi 
gerekenlerle ilgili daha mantıklı 
açıklamalarınız olacaktır.

05

“Her gün mutlaka bir TED videosu izlerim abi!” 

diyenlerin sayısı artıyor. Peki, her gün bir TED videosu 

izlemeye karar verdiniz ve gerçekten de bu kararınızı 

uyguluyorsunuz. Acaba bu şekilde devam ederseniz 

hayatınızda neler değişecek, hiç düşündünüz mü? 

Akşamları
Tok Karnına…

Numan Koyuncu
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Araştırma

Çoğu TED videosunun, iş hayatı 
ile ilgili pratik katkısı 
bulunduğundan iş hayatında 
daha başarılı olacaksınız. 

06
Siyah ve beyaz olarak tanıtılan 
dünyada, yeni renkler 
keşfedeceksiniz. Karar verme 
süreçlerinizi gözden 
geçireceksiniz. Bir konuda karar 
verirken, geçmişte izlediğiniz bir 
videoyu hatırlayarak kararınızı 
daha doğru temelde 
vereceksiniz.

07
Entelektüel açlığınızı gidermek 
için zaman hırsızı platformlarda 
vakit kaybetmeyeceksiniz. 

08

Hayatınıza anlık bir katkıdan çok 
konuşmaların sizi düşünmeye 
sevk etmesi, zihinsel haritanızın 
gelişmesini sağlayacaktır.

09
Geleneksel eğitim kurumlarından 
ziyade, kişiselleştirilmiş eğitim 
almanızı sağladığı için sizi 
sıkmayacaktır. 

10



Meslek seçiminde günümüzdeki 
değişimler hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Meslek kavramı, benim açımdan herhangi 
bir ticari boyutu olan, herhangi bir şekilde 
bir insanın geçim vasıtası olarak anlaşılan 
bir kavram değil. Meslek kavramı, benim 
açımdan bir yere ait olmak anlamına geliyor. 
Yani bir kişinin meşrebi gibi bir şey. 
Dolayısıyla ben mesleği daha önceden de 
bir şekilde insanların hayatlarını kazandığı 
bir vasıta olarak değerlendirmiyorum. 
Dünyadaki kompozisyon açısından, meslek 
kavramı şimdilerde çok daha değişmeye 
başladı. Artık, insanların, bazı meslekler 
hariç hayatları boyunca sürdürebilecekleri 
ve o meslekten emekli olabilecekleri meslek 
kavramı ortadan kalkıyor. İstatistiklere 
bakacak olursak Kuzey Amerika'da son 10 
yılda en popüler olan mesleklerden yaklaşık 
8-9 tanesi yeni çıkmış meslekler. Yani 
önceki meşhur olan veya çok talep edilen 
meslekler alt sıralara yerleşmeye başlamış. 
O nedenle de meslek kavramını, öncelikle 
eğitim siyaseti üretenlerin, daha sonra bu 
işin stratejisini kuranların ve uygulamacıların 
ve bu arada anne babaların “Meslek 
nedir?” sorusunu cevaplandırmaları 
gerekiyor. Çünkü bugün ilkokula başlayan 
çocuklar 2065-2070'te emekli olacaklar. 
2060'lı yıllarda emekli olacak çocuklar için 
bugünkü anlayışımızla bir meslek 
dayatması içinde bulunmak çok da doğru 
değil. 

Dijital pedagoji eğitimi vermek ne 
demektir?

Dijital Pedagoji, aslında bizim geleneksel 
pedagojiden ne anladığımıza bağlı biraz. 
Geleneksel pedagoji, basit şekilde sebep 
sonuç ilişkileriyle çocukları biraz daha 
Newton mekaniği içinde doğruları ve 
yanlışları yönlendirmek anlamındadır. 
Felse kökenlerine de bakarsak daha 
ziyade çocuğu doğayla ilişkili düşünmek… 
Eğer çocuğu doğayla iç içe bırakırsanız 
başarılı olursunuz. Başka bir düşünceyle de 
davranışçı yaklaşımcıların söylediği gibi 
eğer çocuğu belirli mekanizmalar içine 
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Türkiye’nin Yeni Bir 
Eğitim Alfabesine 
İhtiyacı Var

Röportaj: Burcu Güneş
Fotoğraf: İbrahim Karaca
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“Artık çocuklar okula hazır 
mı?” dye sormak yerne 
“Okul çocuğa hazır mı?” 
dye sormalıdır. Dolayısıyla 
okulda kend pedagojsn 
duvarlardan oluşan sınıflarını 
ortadan kaldırarak, mekân 
zaman lşksn 
çeştlendrerek ve 
eğtm hedefin de braz 
farklılaştırarak yenden nşa 
etmelyz.

Bir eğitmenin tebessümünü sadece dost 
ortamlarına ve aile meclisine 
saklamasını doğru buluyor musunuz? 
Öğretmenler eğitim ortamlarında da 
tebessüm ederlerse ciddiyetlerini 
kaybedebilirler mi?

Eğer tebessümünü kaybettiğinde 
ciddiyetini kaybedeceği endişesini taşıyan 
bir öğretmen varsa bence kendini 
kaybetmiş demektir. Çünkü öğretmenin 
tebessümü olmadan öğrenci ve öğretmen 
arasında manevi bir bağ kurma imkânı 
olmuyor. Öğretmen belki bir hafta on gün, 
yeni karşılaştığı öğrencilerle hiç ders 
yapmamalı ve sınıfta gözü gözüne 
değmeyen bir tane öğrenci bırakmamalı. 
Ayrıca çocuğun gözünden de yüreğine 
aktığını hissetmeli öğretmen. Bunun yolu da 
tebessümdür. Ancak bu suretle derse 
başlamak için ön şartları tamamlamış olur. 

Ziya Selçuk'un eğitimle ilgili rüyası 
nedir?

Türkiye için rüya görmek biraz zor. Çünkü 
benim Türkiye ile ilgili rüyam biraz anormal 
psikolojiye girebilir. Çünkü ben, Türkiye'de 
eğitim sistemi ile ilgili bir rüya göreceksem 
belki bunu uyursam görürüm. Ama genel 
olarak bir şey söylemek icap ederse şunu 
ifade edebilirim: Öncelikle bizim, şu anda 
eğitmeye çalıştığımız kişileri bırakıp eğiten 
kişilerle uğraşmalıyız. Bu ne demek oluyor? 
Bizim problemimiz eğitilen çocuklarla ilgili 
değil eğiten kişilerle ilgili. Anne babayla, 
öğretmenlerle, akademisyenlerle ilgili. 
Dolayısıyla ben Türkiye'nin başa doğru 
gidip buna, gömleğin ilk düğmesi demem 
mümkün. Biz nasıl düşünüyoruz, insan 
tabiatından ne anlıyoruz, fıtrat ne demektir, 
insanın doğası ne anlama geliyor, çocuktan 
ne anlıyoruz? Bütün bunlarla ilgili eğitimleri 
verebileceğimiz bir alfabeye döneceğimiz 
günü hayal ediyorum.

Ziya Selçuk

Çocuklarımızla ilgilenmeden önce, onları eğitenlere yönelip 
onların eksikliklerini kapatacak bir sistem kurmalıyız. Başa dönüp 
insan tabiatını anlatan, fıtratı öğreten, çocuğa farklı bakabilen bir 

eğitim alfabesine dönülmesini hayal ediyorum.
 

Benim Rüyam: “21. yüzyıl çocuklarına uygun 
eğitmenler yetiştirilmesi.” 

sokarsanız mesela etki-tepki gibi, çocuklara 
her türlü terbiyeyi verebilirsiniz. Bu ve 
benzeri çerçevede pedagoji anlayışı söz 
konusu iken bugün zaman ve mekân 
açısından pedagojinin dönüştüğünü 
görüyoruz. Yani eskiden bireysel veya grup 
olarak öğrenme faaliyetlerini yaparken 
bugünlerde yüz yüze gelip de herhangi bir 
öğrenme faaliyeti yapmak zarureti ortadan 
kalkmış. Yani aynı zamanda her yerde 
olmak zorunda değiliz. Aynı zamanda farklı 
yerde de olabiliriz. Dolayısıyla mekânla ve 
zamanla ilgili tasavvurumuz değişiyor. 
Yaklaşık 10 yıl içinde Kuzey Amerika'dan 
veya Avustralya Yeni Zelanda'dan 
başlayarak derslerin %70'ine yakınının 
uzaktan öğrenme ile icra edileceği, 
dolayısıyla okulların ziki mekânlarının 10 
yıllık planlama içinde daraltılabilecekleri 
konusunda ciddi raporlar var. Dijital 
pedagoji aslında bir network pedagojisidir. 
Bununla ilgili George Siemens'in bir kuramı 
var. O kuram, dijital pedagojinin geleneksel 
pedagojiyle mukayeseli olarak anlatımlarını 
yapıyor. Ama bizim öğretmen olarak 
bilmemiz gereken şey çocukların düşünce 
metodolojilerinin algoritmasının daha 
değişik olduğunu ve dijital yaklaşımlara 
daha çabuk intibak ettiklerini bilmektir. Bu 
sebeple de dijital pedagoji içinde kendimizi 
yorup çocukları geçmeye çalışmamalıyız. 
“Artık çocuklar okula hazır mı?” diye 
sormak yerine “Okul çocuğa hazır mı?” diye 
sormalıdır. Dolayısıyla okulda kendi 
pedagojisini duvarlardan oluşan sınıarını 
ortadan kaldırarak, mekân zaman ilişkisini 
çeşitlendirerek ve eğitim hedeni de biraz 
farklılaştırarak yeniden inşa etmeliyiz.

Dijital pedagoji hakkında ortak akıl 
oluşturmak doğru bir yaklaşım mıdır?

Bence; ortak akıl, ortalama akıldır. 
Dolayısıyla ortak akıl terimini çok sevmem. 

Eğer sorunlarınız ciddi ise sivri akıllara 
ihtiyaç vardır. Ve ortak akıl, günlük sorunları 
çözmek anlamında işe yarayabilir, bazen 
gereklidir de. Ama Türkiye kadar eğitim 
sistemi içinde devasa problemlere sahip 
ülkelerin sıçrama yapacak kabiliyette yeni 
ve üretici kirlere ihtiyacı var ve bizim 21. 
yüzyıla girmek gibi bir derdimiz dijital 
anlamda olmamalı. 20. yüzyıldan çıkıp 
çıkmadığımızı kontrol etmeliyiz. Hatta 19. 
yüzyıldan çıktık mı, bunu kontrol etmeliyiz. 
Ondan sonra dijital meseleleri farklı 
yorumlamalıyız. Yani biz, 19. yüzyılın 
binalarında 20. yüzyılın öğretmenleriyle 21. 
yüzyılın çocuklarını eğitmeye çalışarak bu 
pedagojiyi sürdüremeyiz. 



noktada, teknolojinin gücünden etkin olarak 
faydalanmayı bilmeliyiz. 
Teknoloji, Büyük Bir Dönüşümün 
Başrolünde

Öğrencilerin teknolojiye bakışlarının iyi 
anlaşılmış olması, eğitim teknolojilerinin 
okullarda kullanımı konusunda daha doğru 
kararlar alınmasını ve uygulamaların daha 
etkili bir  şekilde yapılabilmesini sağlar.
Bana göre, sınıfta veya sınıf dışında 
teknolojinin asıl gücü, teknolojiyi daha önce 
yapamadığımız şeyleri yapmak için 
kullanabildiğimizde ortaya çıkar. Eski 
şeyleri daha farklı yaparak değil. Bu 
nedenle teknoloji, eğitim hedeerini yeni ve 
güçlü yöntemlerle elde etmemizi sağladığı 
sürece önemlidir.

Sınıfı Ters Çevirmek: Ders Evde, Ödev 
Okulda

Öğrenciler, kendi öğrenmelerini kontrol 
etmekten hoşlanırlar. Onlara kendi öğrenme 
hızlarında ilerleyebilecekleri ortamlar 
oluşturmak, biz eğitimcilerin en önemli 
sorumlulukları arasındadır. Peki, bunu nasıl 
yapacağız? 

Flipped Classroom modelinde öğrenciler 
dersleri, öğretmenin hazırlamış olduğu 
videodan takip ediyorlar ve okuldaki 
zamanlarını daha çok aktivitelerle 
geçiriyorlar. Konuları, zaman ve mekân 
sınırlaması olmaksızın kendi öğrenme 
hızlarında takip edebiliyorlar. Yani 
geleneksel sistemin aksine derslerini evde, 

diğer çalışmalarını okulda yapıyorlar.
Teknolojinin sınıfa taşınmasını zorunlu 
kılmayan ama teknolojiyi de etkili bir şekilde 
kullanan bir yaklaşım olan Flipped 
Classroom, batı dünyasında son 2 yıldır en 
çok tartışılan konular arasında yer alıyor.
Flipped Classroom modelinin arkasındaki 
temel kir; öğrenci-merkezli ve grup 
çalışmalarına, araştırmaya, üretkenliğe, 
problem çözmeye yönelik aktivitelerin yer 
aldığı bir öğrenme ortamı oluşturmaktır.

Öğrenciler okula gelemediği zaman, dersi 
kaçırdığında videolardan dersleri takip 
edebilir. Böylece öğretmenin öğrenciye 
tela ödevi vermesine gerek kalmaz. 
Öğretmenler, bilgisayar yazılımları ya da 
web uygulamaları sayesinde öğrencilerine 
kolaylık sunar. Öğretmen, öğrencilerin hangi 
alanlarda ilerlediğini veya zorluk çektiğini 
takip edebilir. 

Bazı öğrenciler var ki konuları çok çabuk 
kavrarlar. Flip modelde bu öğrenciler 
kolaylıkla tespit edilip öğretmen bu 
öğrencilerin diğer öğrencilerle çalışmasını 
sağlar.

Flipped modelin işleyişi ile ilgili hazırladığım 
video, www.edudemic.com sitesinde "How 
to Flipped Classroom is Working in Turkey" 
başlıklı yazıda ve ASCD SmartBrief'de 
"Students in Turkey Have a Leading Role in 
Flipped Instruction" başlıklı haberde ve 
www.egitimtrend.com'da "Türk Öğrenciler 
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Üniversiteye başlayıncaya kadar 
eğitimi pek de heyecan verici 
bulmazdım. Çünkü 
üniversitedeyken nasıl 
öğreneceğimi ben kontrol etmeye 
başladım.

Günümüz öğrencilerinin düşünme ve bilgiyi 
işleme şekilleri, eski öğrencilerinkinden 
birçok açıdan farklılaşmaktadır. Onlardan, 
bizim gibi davranmalarını bekleyemeyiz. 
Çünkü onlar, öğretilmekten ziyade 
öğrenmekten hoşlanıyorlar. Teknolojiyi 
kullanmayı seviyorlar. Odak noktamız şu 
olmalı: Öğrencinin öğrenme sürecinde 
bireysel olarak desteklenmesi. Bu, eğitimin 
temel ilkesi hâline getirilmeli.

"Sınıf" Kavramı Yerine "Öğrenme Alanı"

Dünyada her alanda meydana gelen hızlı 
değişimden eğitim-öğretim de nasipleniyor. 
Okul, sınıf, öğrenme, öğretim kavramları 
yeniden sorgulanıyor. 

Öğretim dediğimiz şey, bireye öğrenme 
fırsatı sunmaktır. Fırsatların sayısını ne 
kadar artırır ve fırsat sunacağımız alanları 
ne kadar genişletirsek öğrenciye de o 
kadar ulaşmış olur ve onların öğrenmelerine 
yardımcı oluruz. İşte bu noktada, 
öğrenmede zaman ve mekân sınırlamalarını 
kaldırmalıyız. "Öğrenme alanı" tabirini bu 
yüzden kullandım. Demek istediğim şu: 
Öğrencinin öğrenmek istediği her yer onun 
sınıfı yani öğrenme alanı olmalıdır. Bu 

Sınıfları Dönüştürmek 
Ama Nasıl?

Mehmet Ali Doğan
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Flipped Classroom Modelinde Lider Rol 
Oynuyorlar" başlıklı haber içinde izlenebilir. 

Teknolojinin Keyni Çıkarmak

Bence teknolojinin keyni çıkarmalıyız. 
Dijital vatandaşlar yetiştiriyorsak bu önemli. 
Öğrencilerin sadece bilgi edinmekle 
kalması değil, aynı zamanda bilginin 
anlamlı hâle gelmesi için nasıl uygulama 
yapacaklarını da öğrenmesi önemlidir. 

Ayrıca,  21. yy çocukları inanılmaz 
derecede sonuç odaklı. Ve bu çocuklar 
ölçülmek istiyorlar. Çünkü ne kadar gelişme 
sağladıklarını görmek istiyorlar. “Bir şeyler 
öğrenmezsem eğlenceli değildir!” şeklinde 
düşünüyorlar. 

Sınıardan Dışarı Taşmak

Öğrenme, yalnızca sınıf ortamıyla ve 
belirlenmiş müfredatla sınırlandırılmamalı. 
Öğrencinin edindiği bilgilerin çoğu, sınıf 
dışı ortamlarda ve müfredat dışı konulardan 
oluşuyor. Bu bakımdan okulun her alanı, 
okul dışı ortamlar da birer öğrenme alanına 
dönüştürülebilir. Konuları destekleyici farklı 
aktivitelerle derslerimizi zenginleştirmenin 
yollarını bulmalıyız. Bilgi naklinden ziyade 
öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için 
müsait ortamlar oluşturmalıyız. 

TEDTalks Konseptini Sınıfa Taşımak

Günümüz öğrencileri bazı konularda 
büyüklerinden bile daha sıra dışı kirlere 
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sahipler. Özellikle teknoloji konusunda 
birçok beceriyi edinmiş olarak okula 
geliyorlar. Onların bu yönünü iyi 
değerlendirip doğru biçimde kanalize 
etmeliyiz. Onlara, kendilerini ifade etme 
fırsatlarını bolca sunmalıyız. Zira topluluk 
önünde konuşma yapmak, kirlerini 
özgürce ifade edebilmek zor bir iş 
olmasından öte bu beceriyi kazanmış 
öğrenci yetiştirme hedeni belki de ilk 
sıralara koymalıyız. 

Dünya çapında milyonlarca izleyici kitlesine 
sahip TED konuşmaları bu anlamda bizlere 
bir kir verebilir. Sınıfa güzel bir dekor, 
öğrencilerle iyi bir hazırlık, bu sıra dışı 
konsepti sınıarımızda da 
uygulayabilmemize imkân sunabilir. 

Sınıf veya Sınıf Dışında Mobil Cihazlarla 
Çalışmak

Mobil teknolojilerin, gerek öğretenler 
gerekse öğrenenler açısından hayat boyu 
öğretimde değerlendirilmesi gereken 
değerli bir imkân olduğu açıktır. Mobil 
teknoloji, eğitim alanında birçok başarıya 
imza atabilecek bir etken olarak takdir 
edilmesiyle birlikte, etkili kullanıldığında 
öğrencileri daha yetkin bir öğrenen 
konumuna getirmektedir. 

Akıllı telefon ve tabletlerin derslerde 
kullanımıyla ilgili internette çok ciddi ve 
güzel kaynaklar bulunmaktadır. Ben bu 
konuda öğrencilerim için faydalı 
uygulamaların listesini çıkarıyorum ve ders 
konularını gruplara dağıtarak ve bu cihazları 
da kullanarak ortaya bir ürün çıkarmalarını 
istiyorum. Bu süreçte onları keyie 
izliyorum. Onlara iş yapma duygusunu 
tattırmaya çalışıyorum. 

Eğitim-Öğretimde Sosyal Medya

Sosyal medya kavramının hayatımızın içine 
bu kadar girdiği bir ortamda biz eğitimciler 
de sosyal medyanın derslere 
entegrasyonuna ilişkin kirler geliştirmek 
zorundayız. Facebook, Twitter, YouTube vs. 
artık eğitim noktasında da önemli imkânlar 
sunan birer mecra konumundadır. Fırsatları 
kaçırmamak lazım!

Özel Bahçelievler 

İhlas Ortaokulunda 

Sosyal Bilgiler Bölüm 

Başkanı olarak görev 

yapıyor. 9 yıllık 

meslek hayatında 

birçok önemli 

başarılara imza atan 

Doğan; öğretimde 

teknoloji kullanımı, 

mobil eğitim gibi 

konular üzerine çok 

güzel çalışmalar 

yapıyor. Geliştirdiği 

birçok yöntem ve 

yaptığı çalışmalar, 

yurtiçi ve 

yurtdışındaki çeşitli 

platformlarda kabul 

gördü ve görmeye 

devam ediyor. 

Linkedin: 
Mehmet Ali Doğan

Twitter: 
@egitimtrend

Web:
egitimtrend.com

Makale

Mehmet Ali Doğan
Kimdir?
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TED Konuşmacısı Olmak 
Kolay Değil Halil Keskinbıçak



Sahneye önce Amerika'dan bir iş 
adamı geliyor ve motivasyondan 
bahsediyor. Arkasından gelen kişi 
kimsenin tanımadığı bir 
bisikletçi… Bisikletiyle iki kıtayı 
gezmiş ve hikâyesini anlatıyor. 
Üçüncü konuşmacı bir uçak 
kazasından kurtulmuş kazazede. 
Dördüncüsü bir müzisyen, 
beşincisi doktor, altıncısı eski bir 
suçlu… Evet, doğru tahmin ettiniz. 
TED konferansındayız. 

Dünya üzerinde yıllardır konferans veya 
seminer etkinlikleri düzenleniyor. 

Ama hepimizin tanıdığı tek bir etkinlik var: 
O da TED. Bu başarının altında yatan formül 
ise aslında basit: standartlaşma. TED 
konferanslarında her şey standart hâle 
gelmiş. Süre, sahne, reklamlar, dekor, logo, 
renkler vs. 

Ancak standart getirilmesi en zor olan şey 
konuşmacılar. Çünkü başta da anlatmaya 
çalıştığım gibi sahneye gelen giden belli 
değil. Çok farklı ülkelerden, tamamen zıt 
kültürlerden gelen konuşmacılara belirli 
kuralları uygulatmak gerçekten kolay 
olmasa gerek. Hele ki sahnede aykırı 
düşünceleri özgür bir şekilde sunmasını 
istediğiniz kişilere, kuralları sunarken çok 
daha dikkatli olmanız gerekiyor.
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Araştırma

TED'de Konuşmacıların Uyması Gereken 10 Kural
Her zaman anlattığınız sıradan şeylerden bahsetmeyin. 
Farklı olun.

Büyük, çok büyük hayalleriniz olsun! 
Veya harikulade yeni bir şey gösterin! 
Ya da daha önce hiç paylaşılmamış bir şeyleri paylaşın!

Meraklarınızı anlatın! Tutkularınızı ortaya dökün!

Bir hikâye anlatın.

Diğer kişilerle çok iyi iletişim kurabilmek ve 
mükemmel tartışmalar yapabilmek için diğer 
konuşmacılar hakkında yorum yapmaktan kaçınmayın.

Egoist olmayın. Eleştiriye açık olmaktan da 
korkmayın. Hem başarılarınız hem de 
başarısızlıklarınız hakkında konuşun.

Kesinlikle sahnede satış yapmayın. Şirketinizin, 
ürünlerinizin, ya da bir kitabınızın reklamını veya 
tanıtımını yapmaya yeltenmeyin. Mali yardıma 
ihtiyacınız olduğunu herkese sergilemeyin.

Bütün bunları yaparken asla unutmayın: 
Kahkaha bazen en iyi ilaçtır.

Konuşmanızı okumayın.

Sizden sonraki konuşmacıların 
vaktinden çalmayın, konuşmanızı vaktinde bitirin.

01
02

03
04

05

06
07

08
09

10

Ancak TED yetkilileri her türlü riski alarak 
konuşmacı olarak görüştükleri kişilere bazı 
konuları çok ciddi biçimde hatırlatıyorlar. 
Bir anlamda eğitime tabi tutuyorlar.

İlk başlarda biraz zorlanmış olabilirler ama 
şimdi TED videolarını seyrettiğinizde bütün 
konuşmacıların benzer özellikler 
sergilediğini görebiliyorsunuz. Kimileri için 
eleştiri konusu olan bu benzeşim aslında 
programın başarısını ortaya koyuyor.

Global bir etkinlikte standart 
oluşturabilmenin ne kadar zor olduğunu 
anlatmaya gerek yok. Biz iyisi mi 
konuşmacıların en çok dikkat etmesi 
gereken kurallara bir göz atalım:



Okul oluşumunun kökeni ve tarihî süreci 
hakkındaki kirlerinizi bizimle 
paylaşabilir misiniz?

İki noktaya değinmek istiyorum. Birincisi 
eskiden çıraklık sistemi vardı. Usta olurdu, 
ustanın çırakları olurdu. Çıraklar ustalarını 
gözlemlerdi. Bakın; gözlem var, sürekli 
yapma var, yapma üzerine ustadan geri 
bildirim alma var, sonuç odaklılık var. Hem 
bilgi hem beceri hem de tutumun örtüştüğü 
bir sistem vardı eskiden ve insanlar bu 
şekilde öğreniyorlardı. Daha sonra endüstri 
çağına geçtik. Peki ne oldu? Bir şeyi en 
kısa zamanda yapma ihtiyacı doğunca 
okulları da biz bu şekilde şekillendirdik ve 
erişim sağlamaya çalıştık. Bu, birçok 
açıdan sorun doğuruyor. Bilgi, beceri ve 
tutuma yönelik eğitim anlamını kaybetti. 
Artık sadece insanlara erişim sağladığımız 
bir sisteme dönüştü. Okullar da bu açıdan 
öğrenme anlamını kaybetti. Bizim tekrar en 
başa dönüp “Bu tür sistemle nasıl 
öğrenebiliriz?” konusunu sorgulamamız 
lazım. 

Değinmek istediğim ikinci nokta şu: 
Eskiden din eğitimi vardı. Din eğitiminde 
neler vardı? Din eğitimi veren bir adamın 
psikolojisini düşünün. İnanıyor, inandığı bir 
şey var ve inandığı bir şeyi başkalarına 
aktarmaya çalışıyor. Din eğitimi böyle. 
Şimdi, din eğitimi yerine gelen eğitimi 
düşünün. Öğretmen neye inanıyor? Var mı 
bir inancı? Yok! Mekanik dersler işleniyor. 
Öğretmenler, öğrencileri nasıl ve nereye 
yönlendirecek, öğretmenlerin böyle bir kri 
yok. Öğretmenler, öğrencilere sadece 
müfredatı veriyor. Yani o zaman okullara 
bakarsak birincisi, mümkün olduğu kadar 
çocuğa erişmek ön plana çıkıyor. Bu, 
kaliteyi düşürüyor; öğrenme olmuyor. 
İkincisi de şu anki eğitim sisteminin 
inandığı bir değer yok. Değerlerden uzak 
bir sistem uyguluyoruz. Tabii değerler 
deyince bu, din olmak zorunda değil. 
İnsani değerler olabilir, demokratik değerler 
olabilir, insanın kendi potansiyelini 
keşfetmesi olabilir. Hiçbir değer yok, 
sadece müfredat aktarımı var.
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İnsanın Değeri 
Okula Göre 
Ölçülmemeli 

Röportaj: Fatih Hakan Şen
Fotoğraf: Numan Koyuncu
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Özgür Bolat

Okul, hayatın ta kendisi olmalıdır. Onun için okullar hayata 
hazırlıyor bakışından kurtulmalıyız.

Benim rüyam: “Herkesin bir rüyası olsun istiyorum" 

Türkiye'deki eğitim sistemi üzerinde 
değişiklik yapma otoritesine sahip 
olsaydınız yapacağınız ilk değişiklik ne 
olurdu?

Şöyle bir şey var: Ben otoriteye niye sahip 
olmayayım ki, niye bir öğretmen o otoriteye 
sahip olmasın ki? Zaten sorun oradan 
çıkıyor. Değişimi yapacak kişilerin otorite 
sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. 
Zaten ben, her öğretmen değişim 
yapabilecek güçtedir, diye düşünerek 
öğretmenlik liderliği projesini başlattım. Şu 
anda da ben bu öğretmen liderliği 
projesinde bu değişimi sağlıyorum. Peki, o 
zaman değişim ne? Ben ilk olarak 
öğretmen kalitesinin farkındayım ve 
istenilen öğretmen kalitesini yakalamak şu 
anki sistemde mümkün değil. Çünkü 
öğretmenleri siz bir yere oturtarak ve onlara 
2-3 saat seminer vererek onların 
davranışlarını değiştiremezsiniz. Onun için 
öğretmen, kendi davranışından ve kendi 
öğrenmesinden sorumlu olmalı ve okulda 
bunu destekleyecek mekanizmalar olmalı. 
Öğretmen ne yapmalı? Bilgi toplamalı, bilgi 
paylaşmalı, birlikte veriler üretmeli, kendi 
davranışları üzerinde düşünmeli, diğer 
öğretmenleri gözlemlemeli, sonra 
paylaşmalı, öğrenme toplantıları yapmalı. 
Bu şekilde bir sistem olursa her öğretmen 
kendi bilgisini, hem üretmiş hem de okulda 
değişim sağlayacak gücü kendinde bulmuş 
olur. Ben, hiyerarşik baskının dikta ettiği bir 
değişim yönetiminden ziyade, içeride 
öğretmenlerin kendi çizdiği, bilgi ürettiği bir 
değişim yönetimini getirirdim. 

Türkiye'deki devlet, okullar, idareciler, 
öğretmenler ve ebeveynler 
hiyerarşisinde öğrencinin statüsünü 
nasıl tanımlayabilirsiniz? 

Öğrencinin statüsü en altta. Öğrencinin 
hiçbir özgür iradesi yok. Müfredat dikte 



ediliyor mu? Ediliyor. Sisteme bakın; okula 
kaydoluyorsun, bir numara veriliyor, 
numaralandırılıyorsun. Artık ismin de yok, 
sadece numaran var. Kapalı sınıarda 
tutuluyorsun. Hiç tanımadığın biri, sana 
seninle hiç ilgisi olmayan müfredatı dikte 
ediyor. Gerçek hayattan kopuksun ve 
mecburiyetlerin var. Ödevlerin var, girmen 
gereken sınavlar var ve onun üzerinde 
maalesef toplumda kabul görmek için de 
kafanda bir üniversiteye girmen gerektiği 
düşüncesi var. Bütün bunlardan sonra 
öğrenciyi sistemin en güçsüz ve manipüle 
edilen faktörleri olarak görüyorum. Aile, 
çocuğuna verdiği değeri çocuğun okul 
başarısına göre biçiyor. Öğretmen de buna 
göre biçiyor ve öğrenciyi çalışkan ve 
tembel diye ayırıyor. Bence bir insanın 
değeri okula göre ölçülmemeli. İnsan, 
sadece insan olduğu için değerli olmalı. 
Ama bu sistem, hiçbir öğrenciye bu değeri 
vermiyor. Çocuklar, okulda savaş alanında 
ve var olma savaşı veriyor. Öğrenme savaşı 
içinde değiller. 

Bir okul ütopyası yazsaydınız manzara 
neye benzerdi?

Aslında, aklımda birçok ütopya var. Bir 
tanesi şu: İnsanlar geliyorlar, bir yere 
kaydoluyorlar. Şimdi şöyle düşünmek lazım: 
5N1K olarak düşünelim okulu. Öğrenme 
nerede oluyor? Sınıf içinde, okul içinde… 
Ne zaman oluyor? Okul saati içinde… Nasıl 
oluyor? Öğretmenin anlatmasıyla… Niçin 
oluyor? Sınavı geçmek için... Kim tarafından 
yapılıyor; öğrenci tarafından... Bunların 
hepsi, öğrenmeye kısıtlı bir bakış. Bunların 
hepsini ortadan kaldırabilir miyiz? Öğrenme 
sadece okulda olmasın, öğrenme her 
zaman olsun. Sadece öğretmen 
öğretmesin, herkes öğretsin. Öğrenme, 
hayatın içinde olsun. Böyle bir sistemi nasıl 
kurabiliriz? Birincisi şu: Ben alırım bir 
öğrenciyi, öğrenci örneğin 4 ay 
Kolombiya'da yaşar, sonraki 4 ayını 
Avustralya'da, sonraki 4 ayını Afrika'da 
yaşayarak geçirir. Sonuç olarak bir ütopya 
bu. Yani çocuk, öğrenim hayatı boyunca 
öyle bağlar kuracak ki hayatını gerçek 
hayatta yaşayacak. Farklı ülkelerde 

bulunduktan sonra tekrar kaydolduğu yere 
gelip öğrenmeleri üzerinde diğer ustalarıyla 
düşünecek. Bunu kurgulayabiliriz. 

İkincisi de şu: Eğer bu klasik sistem içinde 
düşüneceksek müfredatın öğrenciler 
tarafından belirlendiği, her öğrencinin kendi 
ilgisine göre kendi konularını seçtiği, yine 
kendi ilgisine ve kendi yeteneğine göre 
öğrenme yöntemini seçtiği bir sistem… 
En önemlisi de şu anki eğitim sisteminde 
bütün çıktılar standart. Standardın her 
öğrenci için farklı olduğu, kendi gelişim 
sistemine göre farklı olduğu bir eğitim 
sistemi düşünüyorum.

Bir bireyin ortalama yaşama süresini 
referans alırsak öğrenme süreci ve 
öğrenilenlerin niceliği üzerine 
düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

Okul, insanları hayata hazırlayan bir kurum 
değildir, olmamalıdır. Çünkü birinci adımda 
hayatı öğreniyorsun, ikinci adımda 
uyguluyorsun diye bir mantık olamaz. Okul, 

hayatın kendisi olmalıdır. Bu ne demek? 
Ben bisikletim bozulduğu zaman meslek 
lisesine gidip bisikletimi yaptırmam lazım. 
Bir yangın çıktığında o okulun belki de bir 
itfaiye birimi olması lazım. Çevrenin 
sorunları ne ise çocukların mesela teknoloji 
dersinde onlara çözüm üretiyor olması 
lazım. Bu hayata hazırlanma değil, hayatın 
kendisidir. Eğer ben su sorunu yaşıyorsam, 
bir kirlenme sorunu yaşıyorsam o okulun 
öğrencileri kimya dersinde bu sorunu 
çözmeliler. Tavuklarda herhangi bir hastalık 
varsa biyoloji dersinde bu incelenmeli. Yani 
okullaşma “Okulda hayatı öğren, sonra 
uygula.” diye bir şey değil. Okul, hayatın ta 
kendisi olmalıdır. Onun için okullar hayata 
hazırlıyor bakışından kurtulmalıyız. Çocuklar 
gerçek sorunları çözmeli, gerçek sorunlara 
kafa yormalı, toplumun ve çevrenin 
sorunlarını sahiplenmeli ve öğretmenler 
müfredatlarını bu açıdan geliştirmeli. Ayrıca 
şöyle bir sorun var: Okullarda çocuklar 
kendilerine verilen sorunları çözüyorlar. 
Kendileri sorun bulmuyorlar. Çünkü sistem 
sorun bulma üzerine kurulmamış. Onlara 
verilen, dikte edilen sorunları çözme 
üzerine kurulmuş. Bence bu da sakıncalı bir 
durum.

Özgür Bolat'ın eğitimle alakalı 
rüyası nedir?

Benim rüyam çok basit: "Ben, herkesin bir 
rüyası olmasını istiyorum."  
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Kapalı sınıflarda 
tutuluyorsun. Hç 
tanımadığın br, sana 
sennle hç lgs olmayan 
müfredatı dkte edyor. 
Gerçek hayattan 
kopuksun ve 
mecburyetlern var.  





Bir dünya turuna çıkacak olsanız ve size hangi 
araçla seyahat etmek istediğiniz sorulsa… İnanın 
aklınıza at, eşek, bisiklet, hatta kay kay bile gelir 
ama TUK TUK gelmez. Uzak doğuya 
gitmeyenlerin pek bilmediği, gidenlerin de pek 
binmediği bu komik araçla bırakın dünya turunu, 
otele dönmek bile bir eziyet. Peki 65 bin kilometre 
yapılır mı? Normalde imkânsız ama dünya 
çılgınlarla dolu bir yer işte…
 
Hindistan seyahatimden hatırlıyorum bu ilginç araçları. 
Gürültülü, komik, yavaş ve oldukça sempatik olan minicik 
araçlar… Döküntü olanlar mesai yaparken, en yakışıklıları 
turist avına çıkan bu üç tekerlekli emektarlar batıda pek 
tanınmıyor. İsminin neden tuk tuk olduğunu araştırınca bir 
sürü efsane çıkıyor karşınıza. Ben en sağlam kaynaktan, 
yani bir tuk tuk şoföründen aldığım bilgiyi söyleyeyim. 
Motorundan çıkan sesten dolayı bu ismi almış. 

Türkiye'de pek tanınmadığı için habere giriş yapmadan 
önce biraz bilgi vermek amacıyla internette bu sempatik 
araçla ilgili bir araştırma yaptım. Turist kazıklamak için 
mesai yapan tuk tuk şoförleri yorumlarını ayıkladıktan sonra 
elde avuçta pek bir şey kalmadı ama buyurun…

WIKIPEDIA: Uzak doğu ülkelerinde şehir içi ulaşımı 
sağlamak için kullanılan bir tür motor taksidir. Genellikle 
ufak tefek olmalarından dolayı trağe diğer araçlara 
bakarak daha az takılırlar. Normal taksilere göre daha 
ekonomik bir seçenektir.

EKŞİ SÖZLÜK: Söylediğiniz yer dışında sizi başka her yere 
götürebilecek, uzak doğuya has ulaşım aracı.
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İki Öğretmen, Üç Tekerlek, 65 Bin Kilometre

TUK,TUK
Salih Uyan



ULUDAĞ SÖZLÜK: Tayland'da bolca 
bulunan ve küçük görünümüne rağmen 
130 kiloluk bir kişi ve yanında iki yarma 
arkadaşını bile aynı anda taşıyabildiği 
rivayet edilen enteresan araç. 

Öğretmenlik Bir Yere Kadar…

TUK TUK'tan bu kadar bahsettikten sonra 
gelelim hikâyenin asıl kahramanlarına… 
Rick Sears ve Nick Gough İngiltere'de 
öğretmenlik yapan iki genç. Üniversiteden 
sonra öğretmenliğe başlıyorlar ama pek 
yerlerinde duramıyorlar. İkisi de farklı 
zamanlarda, Kamboçya, Nepal, Arjantin 
gibi farklı bölgelere gönüllü öğretmen 
olarak gidiyor. Bir süre farklı ortamları 
soluduktan sonra İngiltere'ye geri dönüp 
derslerine devam ediyorlar. 

Ama dedik ya, biraz hiperaktif bir yapıları 
var. Bir ara derslere girip çıkmaktan iyice 
sıkılıyor ve “Öyle bir şey yapalım ki, 
eğitime daha büyük bir katkımız olsun,” 
diyorlar. Ellerine bulaşmış tebeşir tozlarını 
temizleyip düşünmeye başlıyorlar. 

Eğitime katkı sağlamak için gündeme 
gelmeleri gerekir. Gündeme gelmek için 
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birçok farklı yok var elbette. Meclisin 
önünde soyunmak yakışmaz diyorlar. 
Eğitim Bakanlığının kapısına kendilerini 
zincirlemek? Fazla protest! Trafalgar 
meydanında Amerikan bayrağı yakmak? 
Konuyla alakası yok!

En sonunda akıllarına harika bir kir 
geliyor. Dünya turu… Ekip gezmeyi de 
sevdiği için hemen karar alıp, bir de 
kutlama yapıyorlar. Ve sıra geliyor ilginç bir 
araç bulmaya… 

Eğitim Uğruna Çekilecek Çile mi?

Devri âlem için hangi araca karar 
verdiklerini söylemeye gerek yok 
herhalde... Gündeme gelmek için güzel bir 
yöntem ama çekilecek eziyete değer mi 
diye insanın aklına gelmiyor değil. Neyse, 
hemen ikinci el bir TUK TUK alıp sanayiye 
gidiyor ve uzun yol öncesi bakım 
yaptırıyorlar. Ve 13 Ağustos 2012 tarihinde 
Londra British Museum'un önünden 
yolculuğa başlıyorlar. Önce İngiltere, 
arkasında Avrupa ve Afrika… İnanması zor 
gibi gözüküyor ama bu üç tekerlekli 
alametle resmen dünya turu yapıyorlar. Bu 

aralar ekip Hindistan'da. Oradan Asya'ya 
geçip, son olarak Amerika'ya uğrayacaklar.

Neden Tuk Tuk?

Biz aslında haberin başında söyledik 
neden TUK TUK seçildiğini ama bu işe 
biraz anlam katmak lazım tabi. Rick ve 
Nick de benim gibi düşünüp sağa sola 
demeç veriyorlar ve seçtikleri aracın 
aslında ne kadar anlamlı ve amaçlarıyla ne 
kadar örtüştüğünü falan anlatıyorlar. 

Bir kere yavaş giden bir araç... Üstü açık 
ve doğa dostu. Dikkat çekici, sembolik ve 
zorluklara rağmen direnen bir yapısı var. 
Böylece farklı kültürlere açık, tüm dünyayı 
dolaştığı halde yerel kalabilen, diğer 
araçlara kıyasla bir sürü zorlukla 
karşılaşan ama buna rağmen durmadan 
yola devam eden bir araç tanımı çıkıyor 
ortaya. Bu saydığımız özellikler de aslında 
eğitim için yollara düşen ekibin 
amaçlarıyla gerçekten örtüşüyor. 
Kurdukları web sitesine bir de Çin atasözü 
yazmışlar; “Yavaş yol almaktan değil sabit 
durmaktan korkun,” diyor atasözü. Hak 
vermemek mümkün değil…

http://www.tuktuktravels.com/
http://www.facebook.com/TukTukTravels
https://twitter.com/TukTukTravels
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61 Milyon Çocuk İçin 65 Bin Kilometre

Ekip toplamda 65 bin kilometre yol yapacak 
ve 50'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş olacak. 
Gittikleri her ülkede okulları ve üniversiteleri 
ziyaret eden Rick ve Nick, eğitimle ilgili 
konuşmalar yapıyor, herkesi iyi bir eğitim 
almaları konusunda cesaretlendiriyorlar. 
Ekip Kahire'de Sokak çocuklarıyla birlikte 
vakit geçirmiş, Kongo'da mülteci 
çadırlarında yemek yemiş, Ruvanda'da 
çatısı olmayan okullarda ders anlatmış… 
Yani ayak bastıkları her ülkede eğitim adına 
mutlaka bir şeyler yapmış ve bütün 
dünyanın dikkatini çekmeyi başarmışlar.

Rick Sears dünya genelinde 61 milyon adet 
eğitim alamayan çocuk olduğunu ve dünya 
devletlerinin bu konu hakkında hiçbir şey 
yapmadığını söylüyor. Asıl amaçlarının 
küresel anlamda bir eğitim kampanyası 
başlatmak olduğunu söyleyen ekibin 
destekçileri giderek artıyor. Ana sponsorları 
Cardiff Üniversitesi olan Rick ve Nick'e kâşif 
Sir Ranulph Fiennes ve aktör Nick Goguh 
gibi ünlü isimler de büyük destek veriyor.

65 Bin Kilometrede Bir Patlak Lastik

Eğitim adına gerçekten büyük bir iş 
başaran ve dünyanın dikkatini çekmeyi 
başaran Rick ve Nick, TUK TUK konusunda 
ne kadar iyi bir seçim yapmış olduklarını da 
anlamış durumdalar. Çünkü belki de en zor 
etap olan Afrika'da bile çok fazla problem 
yaşamamışlar. 

Kuzey Kenya ve Batı Tanzanya'da 2000 
kilometre boyunca uzanan bozuk yollar, 
çamur, bataklık, kum ve kayalar zaten yavaş 
olan seyahati iyice yavaşlatmış. Bazen TUK 
TUK onları taşımış, bazen de onlar inip TUK 
TUK'u itmişler. Ama bütün bu zorluklara 
rağmen sadece Paris'ten çıktıklarında bir 
lastikleri patlamış ve bir de Güney Afrika'da 
gaz kablosu yerinden çıkmış. Bunun 
dışında hiçbir şey yok.

Nick ve Rick dünyayı gezmeye devam 
ediyorlar. Amaçları gittikleri her ülkede bir 
şekilde eğitim konusunu gündemin üst 
sıralarına taşımak. Ve bunu kesinlikle 
başarıyorlar.





Eğitim hakkında son atılan adımlar 

hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye gerçekten son 10 yılda birçok 

konuda çok reformist adımlar attı. Ama 
eğitim bunların hepsinin önünde geliyor. 16 

milyon öğrencimize son 10 yıldır ders 
kitaplarının ücretsiz olarak verilmeye 

başlanması bu adımların bence en 
önemlisi. Onun dışında altyapı eksiklerini 
düzeltmeye yönelik yapılan çalışmalar 
kapsamında 150.000'nin üzerinde yeni 
derslik inşa edildi. Yani Cumhuriyet tarihi 
boyunca yapılan okul kadar derslik 
Türkiye'de insanlarımızın, öğrencilerimizin 
hizmetine açıldı. Üniversitelerimizin sayısı 2 
katından fazla arttı. Artık üniversitesi 
olmayan ilimiz kalmadı. Şimdi yepyeni bir 
projeye başlıyoruz. Fatih Projesi. Fatih 
Projesi ile bizden bir büyük ekonomi olan 
Hollanda'nın toplam nüfusu kadar 
öğrencimize, yani 16 milyon öğrencimize 
ücretsiz tablet bilgisayarlar vereceğiz.. Bu 
tablet bilgisayarlar sadece o ders 
kitaplarının yerine gerekli bilgileri içeren 
cihazlar olmayacak. Aynı zamanda bizim 
gençlerimizin, yarınlarımızın liderlerinin 
dünya ile barışık olmasını, dünya ile 
bütünleşebilmesini sağlayacak çok önemli 
birer köprü olacak. Yani Hakkâri'nin bir dağ 
köyünde yaşayan öğrencimizle Edirne'deki 
bir yavrumuzla isterlerse New York 

Metropolitan Müzesindeki son sergileri, 
internet aracılığıyla takip edebilecekler. 

Japonya bloglarında son tartışılan konuları 
takip edebilecekler, Harvard Üniversitesi 

kütüphanesinde yayınlanan son kitabı da 
oradan takip edip, okuyabilecekler. Bu da 

bizim gerçekten bilgi ile donatılmış vizyoner 
yepyeni bir nüfusa, yepyeni bir dinamizme 

kavuşmamızı sağlayacaktır. Cumhuriyet 
tarihi boyunca hiç istisnasız bütçeden en 
çok pay alan bakanlık Milli Savunma 
Bakanlığı olmuştu. Ama AK Parti iktidarı ile 
birlikte istisnasız her yıl bütçeden en büyük 

payı alan bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı 
olmuştur. Olmaya da devam edecektir.

tedxihlascollege.com68

Eğitimde AB 
Standartlarını 
Yakalamaya Başladık

Röportaj: Gökçe Avcı 
Fotoğraf: İbrahim Karaca



Egemen Bağış
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Sizce okulun en önemli misyonu nedir?

Bence okulun en önemli misyonu öğrenciyi 
hayata hazırlamaktır. Öğrenciler okulda 
edindikleri bilgi, birikim ve sosyal ilişki 
kurma becerileriyle hayata hazırlanırlar. 
Yetişkin insanlar olarak, ilerinin anne 
babaları olarak, ilerinin devlet adamları 
olarak, ilerinin gazetecileri olarak çok daha 
kendilerini hazırlamış bir şekilde o noktaya 
yükselmiş olurlar. Okullar en az aile kadar 
insanın gelişiminde etkilidir.

Bir araştırmaya göre hayattaki 

pişmanlıklarımızın %33'ünü eğitimdeki 

kararlar oluşturuyor. Sizin eğitim 

hayatınızla ilgili pişmanlıklarınız 

nelerdir?

Benim çok pişmanlığım yok. Eğitimle ilgili 
şartların bana imkân verdiği en iyi eğitimi 
almaya çalıştım. Geliri yüksek bir ailenin 
çocuğu değildim. İmkânlarım sınırlıydı. 
Özellikle liseyi bitirdikten sonraki dönemde 
çalışarak okumak zorundaydım. 

Eğtmle lgl şartların 
bana mkân verdğ en y 
eğtm almaya çalıştım. 
Gelr yüksek br alenn 
çocuğu değldm. 
İmkânlarım 
sınırlıydı. 

AB ülkeleri ile kıyaslandığında 

Türkiye'deki eğitimi nasıl buluyorsunuz?

AB ülkeleri arasında eğitim konusunda 

yeknesak bir standart yok. Her ülkenin 

kendine yönelik farklı farklı metotları var. 

Ama Türkiye'de de eğitimde atılan adımlarla 

AB standartlarını yakalamaya başladık. 

Gerçekten Türkiye'de de özellikle meslek 

eğitimine son yıllarda ağırlık verildi. Avrupa 

ortalamasına baktığımızda normal liselerde 

meslek liselerinin oranı %50'dir. Bizde bu 

rakam çok daha altlardaydı. Ama şimdi her 

geçen gün artıyor. Bizde de gerçekten 

mesleğinin sahibi, işini iyi bilen, ama aynı 

zamanda da geleceğe aydınlık bakabilen 

bir nesil yetişmeye başladı. Eskiden 

ülkemizde katsayı denen bir insanlık ayıbı 

vardı. O da meslek lisesi öğrencilerinin 

gelecekteki eğitim taleplerini maalesef çok 

frenleyen, onları devre dışı bırakan ayrımcı 

bir uygulamaydı. Ona da son verdik. Artık 

bu ülkenin bütün öğrencileri eşit 

diyebiliyoruz.

16 milyon gencimize tablet bilgisayarlarının dağıtılması dijital 
eğitimin Türkiye'de muazzam bir patlama yapacağının 

göstergesidir. Son teknolojiyle yetişecek olan bu dijital nesil de 
bence Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline 

getirecektir. 
Benim rüyam; Türkiye'de her bir yavrumuzun AB standartlarının da 

ötesinde. Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesini 
aşmış bir eğitim standardında kendini hayata hazırlayabilmesidir.



Ama ABD'de New York şehrinde çalışarak okumak zorunda 

olan insanların en çok tercih ettiği okul olan Baruch College'ta 
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TED konuşmacıları farklı hayallerle çıktılar sahneye. Kimi 
internette fazla hit almak için taktik çalışarak geldi, kimi 
gerçekten inandığı bir şeyi haykırdı sonrasını düşünmeden. Kimi 
zorla kahkaha attı, kimi hiç planlamadığı hâlde gözyaşlarına 

“Eğitimciler illaki size bir şey 
öğretmek zorunda değildir. Asıl 
yapmaları gereken şey kendi 
kendinize öğrenebileceğiniz doğal 
yeteneğinizin ortaya çıkması için 
gerekli çevreyi ve kaynakları 
sağlamaktır.”

Shimon Schocken: 
The self-organizing computer course

TED Konuşmacılarından Eğitim ve 
Motivasyon Üzerine Unutulmaz Cümleler

“Üniversitelerde öğrencilerin zihinlerini 
içerikle doldurmak için ders anlatmak 
yerine, onlarla konuşarak üretkenliklerinin 
tilini ateşlemek daha akıllıca bir iş.” 

Daphne Koller: 
What we are learning from 
online education?

“İyi konuşmakla iyi kirlere sahip 
olmak arasındaki korelasyon sıfırdır.” 

Susan Cain: 
The power of introverts

“Fark oluşturan şey çok 
çalışmaktır. Ne kadar zeki 
olduğunuz veya ne kadar zeki 
olduğunuzu düşündüğünüz 
umurumda değil. Çünkü 
zekilik aslında öğrenmeye 
hazır olup olmadığınıza 
bağlıdır.”

Freeman Hrabowski: 
4 pillars of college success 
in science

boğuldu konuşmanın tam ortasında. Belki yüz binlerce cümle 
söylendi TED sahnesinde ama akılda kalanlar tıpkı dünya 
tarihinde olduğu gibi birkaç yüzü geçmedi. İşte TED dünyasında 
eğitim ve motivasyonla ilgili en çok akılda kalan cümleler:

“Eğer yanlış 
yapmaya hazır 
değilseniz asla 
orijinal bir şey 
üretemeyeceksiniz 
demektir.”
Ken Robinson:
schools kill creativity
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Araştırma

“Her insanın beyninde 
dünyayı gördüğü ve 

gerçeği şekillendirdiği 
bir mercek bulunur. 

Eğer bu merceği 
değiştirebilirsek 

sadece mutluluğun 
yolunu değil, aynı 

zamanda eğitim ve iş 
hayatıyla ilgili her türlü 

çıktıyı da değiştirme 
şansımız olur.”

Shawn Achor: 
The happy secret to 

better work

“Hikâyeler, nefes alan bilgiler 
saklar içinde...

Brené Brown: 
The power of vulnerability

“Mutluluğun sırrı mı? 
Beklentilerinizi düşürün yeter.”

Barry Schwartz: 
The paradox of choice

“Gerçek hayat sınavında bize okulda 
öğrendiklerimizi hatırlayıp 
hatırlamadığımız değil, değişim için 
hazır olup olmadığımız sorulur.”

Andreas Schleicher: 
Use data to build better 
schools

“Başarılı olan Afgan kızlarının 
arkasında mutlaka başarılarını 
takip ve takdir eden bir babaları 
olduğunu görebilirsiniz.”

Shabana Basij-Rasikh: 
Dare to educate Afghan girls

“Fen dersi bazı 
öğretmenler sayesinde 
çocuklar için korkunç 
hikâyeler anlatan bir cadı 
hâline geldi. Kimsenin 
umurunda olmayan 
detayları anlatıp duran 
bir cadı…”

Tyler DeWitt: 
Hey science teachers - 
make it fun



Hayat hikâyenizden kısaca bahsedebilir 
misiniz?

Siz soruyu yöneltirken hayat hikâyemi şöyle 
bir düşündüm, doğrusu hem ilginç hem de 
doğal geldi. İkisi nasıl oldu? Bir baktım 
11 yaşına kadar tam görüyorum, bir de 
bakıyorum 11 yaşından sonra tam körüm. 
11 yaşında kör olmuşum. 5 yıl evde 
kalmışım, sonra Ankara'da körler okuluna 
başlamışım, sonra normal lisede eğitim 
görüp Boğaziçi Üniversitesinde işletme 
okumuşum. Yüksek lisansımı yine aynı 
bölümde bitirirken doktora eğitimime de 
Atatürk Enstitüsünde devam ediyorum. 
Sosyal hayat olarak Türkiye Beyaz Ay 
Derneği, Fiziksel Engelliler Vakfı gibi, Güney 
Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, 
Alman Türk Evi Vakfı gibi kuruluşlarda 
yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık 
yapıyorum. Şimdi bütün bunlara bakınca 
enteresan bir çizgi takip etmişim. Ben 
zorlukların, hayatımda birer öğrenme 
fırsatına, birer imkâna dönüştüğünü anladım. 
Hatta şöyle de ifade edebilirim, ben 
imkânsızlıkların imkânlarını yaşadım. 
İmkânsızlıklar bana imkân sundu. Bütün 
bunlar neticesinde şunu anlıyorum ki aslında 
hepimizin hayatında acılar ve mutluluklar 
aynı pakette gelmiş. Fakat acıların farkında 
olup, mutlulukların farkında olmamışız. 
Şahsıma gelecek olursak, hâlen AK Parti 
Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim. 
Evliyim ve 2 çocuk babasıyım. Hayat 
hikâyemin en özet hâli bu diyebilirim.

Hayat hikâyenizi anlatırken 5 yıl boyunca 
eve kapandığınızı söylediniz. O süre 
zarfında mesela neler yaptınız? Dış 
dünyayı nasıl tasavvur ediyordunuz? 
İkinci sorum da şu: Günümüzde de özürlü 
çocuk sahibi olan ailelerimiz var. Bunların 
büyük bir çoğunluğu eğitime dâhil 
olmuyor. Peki, bu çocuklarımızın eğitimi 
için neler yapılmalı? Ailelere ne 
önerirsiniz?

Evde kaldığım 5 yıllık süre içinde neler 
yaptığıma gelirsek... Beş yıl belki karanlık bir 
dönem olabilir. Ama hamdolsun, dediğim 
gibi, bunun fırsatları da imkânları da vardı. 
Bol bol radyo dinledim, kültürel programları 
takip ettim. Radyo benim için çok önemli bir 
bilgi kaynağı oldu. Yani iyi bir inziva hayatı 
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Özürlüler İçin 
Dünyada Eğitim 
Modeli Yok

Röportaj: Recep Korkmaz - Levent Çelik
Fotoğraf: İbrahim Karaca



Özürlülerin evlerinden çıkarak hayata dahil olduğu, 
sistemlerimizin onlar için de çalıştığı bir ülkede yaşamak. Tüm 

kurumların el ele vererek özürlüler için yeni projelere 
imzalar attığı, insanlığın sorunlarını diyaloglarla çözerek 

savaşların, kavgaların olmadığı, farklılıklarından dolayı insanların 
dışlanmadığı bir dünya hayal ediyorum.

Benim rüyam; farklılıklarımızdan fayda sağlayabileceğimiz 
bir ortam oluşturmak. 
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da diyebilirsiniz. İnsanlar böyle bir inziva 
hayatı yaşayabilmek için kendi şartlarını 
zorlarlarken benim elime istemeden de olsa 
böyle bir imkân geçti. 

Özürlü aileleri gerçek anlamda yalnız kalmış 
durumda. Neden derseniz, bir insan özürlü 
bir çocuğu olmadan önce aslında sıradan 
biri değil mi? Yani diyelim ki ben, özürlülükle 
hiç bir alakam olmamış, bir gün öğreniyorum 
ki kucağımdaki çocuk özürlü. Özürlülük 
bilinciyle alakalı hiçbir bilgim yok. Bu 
durumdaki insanlar özürlülük bilinci olmadığı 
için özürlülerle ilgili tutum ve düşüncelerini 
yavrusuna yansıtıyor. Daha vahimi, toplum, 
özürlülerin eğitim görebileceğine inanmadığı 
için toplumun bir parçası olan özürlü 
çocuğun ailesi de çocuğunun eğitim 
göremeyeceği düşüncesine kapılıyor. 
Hâlbuki benim eğitim anlayışımda 
potansiyeli ortaya çıkarmak çok önemli bir 
olgu. Özürlü vatandaşlarımıza eğitim 
veremediğimizden onların potansiyellerini 
ortaya çıkaramıyoruz. Eğer Âşık Veysel'e o 
fırsat verilmeseydi “Uzun İnce Bir Yoldayım” 
türküsünü söyleyememiş olacaktı. Bu 

türküyle, hayatına anlam katan birçok insan 
da o anlamdan mahrum bir şekilde 
yaşayacaktı. Ben şahsen öyle bir dünya 
istemezdim. Bu tarz potansiyelleri ortaya 
çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız. 
Bu sebeptendir ki TEDx'i çok önemsiyorum. 
Bu vizyonu oluşturmak için TEDx çok güzel 
bir yöntem.

Şu anda özürlülere yönelik birçok çalışma 
yapılıyor. Hatta şu an mevcut özürlü 
ailelere devlet yardım ediyor. Peki, 
özürlülerin hayat şartlarının daha da 
geliştirilebilmesinin önünde şöyle 
eksiklikler var dediğiniz ya da şu yapılsa 
iyi olur dediğiniz bir durum var mı? 

Bu noktada bir pencere açmak gerekirse, 
insanlar bedensel, duygusal ve zihinsel 
bakımdan birbirlerinden farklıdırlar. Fakat bu 
farkların bazıları nedense benimseme 
nedeni, bir kısmı da dışlama nedeni olmuş. 
Bedensel farklılığı olan özürlüler de duygusal 
ve zihinsel bakımdan yeri gelmiş 
dışlanmışlar. Aslında bu dışlanma belki 
bilinçli olmamış. Belki farkında olmadan 

yapılmış olabilir. Fakat bunun temel nedeni 
aslında özürlüleri yok sayarak kurulan 
sistemlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu 
sisteme ben girememiş oluyorum. Ben 
giremediğim için de dışlanmış oluyorum. 
Sistemi herkesin girebileceği şekilde 
sunsalardı sorun olmayacaktı. Hâlbuki 
aslolan, bu sistemlerin herkese, sana da 
bana da eşit olarak hitap etmesidir. Bu 
farklılıklar yok sayılarak bir dünya 
oluşturulmaya çalışıldı. Ancak çok insan acı 
çekti. Hâlen de çekmeye devam ediyor. İşte 
biran evvel bunların, bu yöntemlerin 
değiştirilmesi ve herkese hitap eden 
yöntemlerin kurulması lazım. Bunları 
başarabilirsek dünya daha güzel bir yer 
olacaktır. 

Özürlülerin eğitimi konusunda mevcut 

sistemde en çok dikkatinizi çeken eksiklik 

nedir?

Özürlülerin eğitiminde mevcut sistemlerde 

bazı temel eksiklikler var. Birincisi; görme, 

işitme, bedensel engelli, zihinsel engelli 

Lokman Ayva



çocukların veya bireylerin eğitimlerinin 
organizasyonunda dünya maalesef başarılı 
değil. Eğitim aslında insanlara bir bilgi ve 
davranış kazandırma işidir. Mesela bana bir 
şeyler öğretmeniz gerekiyor. Sizin bana bir 
şeyler öğretebilmeniz için elinizde iki tane 
silahınız var, başka hiçbir şeyiniz yok. 
Birincisi, görerek öğretebilirsiniz. İkincisi, 
dinleterek öğretebilirsiniz. Yani ben sizden 
bilgiyi ya görerek alacağım ya da işiterek 
alacağım. Şimdi ben kör olduğuma göre 
elinizde sadece işitme yoluyla öğretme 
kalıyor. Diğer taraftan da sağır ya da dilsiz 
birine de görerek öğretme yönetimiyle 
yaklaşmanız gerekiyor. Hâlbuki insanoğlu 
beş duyu organının yanı sıra sezgileriyle de 
öğrenebilir. Fakat bugüne kadar sadece iki 
yolla bu iş yapılmaya çalışıldı. İşte sistemleri 
bu şekilde genişletebilirsek insanlara tatma 
duyusuyla da dokunma duyusuyla da bir 
şeyler öğretebiliriz. 

İkinci temel eksiklik ise insanların ön 
yargıları... Sadece annem babam değil okul 
müdürleri ve öğretmenler de benim eğitim 
görebileceğime inanmıyorlardı. “Bu kör 
adam nasıl ders yapacak?” şeklinde bir 
mantık yürütüyorlar. Gören insanlar için ışık 
keşfedilmiş, hâlbuki ben bu işe 35 yılımı 
vermişim. Bırakın, sizin yapamadıklarınızı 
başkaları da yapamaz, diye düşünmeyin. Bu 
ön yargıyı kırmalıyız. 

Beyaz Ay Derneği olarak çeşitli 
projeleriniz var. “Eğitim Her Engeli Aşar”, 
“Birlikte Yürüyoruz” gibi. Bunlardan 
bahsedebilir misiniz? 

“Eğitim her engeli aşar!” cümlesi, Beyaz 
Ay'ın çalışmaları sırasında kullandığı 
sloganlardan biri. Bu; toplumun, daha 
doğrusu ilgili insanların ikna edilmesi için 
yaptığımız bir çalışmaydı. Bu çalışma 
Cumhurbaşkanlığının himayesinde devam 
etti. Bu kampanya başladığında eğitim 
sistemindeki özürlü sayısı 150 bin'di, 
kampanya sonunda 370 bine kadar çıktı. 
Avrupa Konseyi tarafından da model 
kampanya kabul edildi. Yurt dışında çeşitli 
projelerimiz var. “Birlikte Yürüyoruz!” 
kampanyasıyla da amacımız, özürlü ve 
özürsüzlerin bir arada olabilmelerini, bir 
arada eğitim almalarını yani hayat 

yürüyüşlerini bir arada sürdürmelerini 
amaçlıyoruz. Burada da toplumun en az 
%5'ini ikna etmemiz gerektiğini fark ettik. 
Çünkü şu anda bu rakam %1'lerin altında 
görünüyor. Birlikte yaşam konusunda 
maalesef ülke olarak başarılı değiliz. 

Özürlü çocuğu olan ailelere nasıl bir 
mesaj vermek isterseniz?

Ailelere şunu söyleyebilirim: Eğer bedensel, 
işitsel ya da zihinsel açıdan farklı bir 
çocuğunuz varsa, onun bu farklılığını yok 
sayarak yahut onu her şeymiş gibi görerek 
ne çocuğa ne de topluma faydalı 
olabilirsiniz. Önce sizin bu farklılığın farkına 
varmış olmanız gerekiyor. Sonra da bu farka 
göre yeni bir hayat planı çizmelisiniz. Mesela 
nasıl ki erkek çocuğunuza pantolon, kız 
çocuğunuza etek almayı planlıyorsanız, 
görme özürlü çocuğunuza da resimli 
oyuncak yerine dokunabileceği bir oyuncak 
alabilirsiniz.

Bazen de aileler, aşırı bir sevgi ve koruma 
zihniyetinden, özürlü çocukları için farklı 
düşünceler içine girip çocuklarını eve 
hapsediyorlar. Anne ve babanın sevgisinden 
şüphem yok ama bu tür bir sevgi çocuğa, 
yarardan çok zarar getirir. Çocuklarının zarar 
görmeden bedensel ve zihinsel yönden 
güçlenmeleri şarttır. Bu sebeple önce aileler 
bir şeyler yapmalı.
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Nasıl k erkek çocuğunuza 
pantolon, kız çocuğunuza etek 
almayı planlıyorsanız, görme 
özürlü çocuğunuza da resml 
oyuncak yerne 
dokunableceğ br 
oyuncak alablrsnz.

Aynı zamanda velisiniz. Çocuklarınızın 
eğitimi ile ilgili neler söylersiniz?

Ben çocuklarımın doğal ortamda yetişmesini 
istiyorum. Fakat aynı kalıptan çocuk 
yetiştirme zihniyeti ile karşı karşıyalar. Sınav 
stresinden önce çocuklarımızın öğrenmesi 
gereken bir hayat var. Şu anda çocuğumun 
hayatını bir sınav için neden bloke edeyim? 
Buna ne hakkım var? Çocuğa, “Farklı ol!” 
diyorsun ama onu tek tip yetiştiriyorsun. Bu 
mantıksızlığı çocuklar bile görüyor. 

Son olarak “Benim Bir Rüyam Var” 
sloganını hatırlatarak Lokman Ayva'nın 
rüyasını sorsak?

Farklılıklarımızdan fayda sağlayabileceğimiz 
bir ortam oluşturmak diyebilirim. Biraz daha 
açmak gerekirse özürlülerin evlerinden 
çıkarak hayata katıldığı, sistemlerimizin onlar 
için de çalıştığı bir ülkede yaşamak en 
büyük hayalim. Dünya çapında 
düşündüğümde ise benim hayalim, tüm 
kurumların el ele vererek özürlüler için yeni 
projelere imzalar attığı, insanlığın sorunlarını 
diyaloglarla çözmeye çalıştığı, kavgaların ve 
savaşların olmadığı, farklılıklarından dolayı 
insanların dışlanmadığı bir dünya diliyorum.





olmadan) sürekli yargılamışlar. Ödül ve 
övgü ile onlara çok fazla beklenti yüklemiş; 
koşullu sevgi sunmuşlar. Bu durumda kalan 
çocuklar da ailelerinden kabul görmek için 
sürekli kazanmak ve başarmak zorunda 
hissetmişler. Bir başka ifadeyle, aileler bu 
yolla güç ve başarı motivasyonu 
oluşturmuşlar çocuklarda.

Koşulsuz Sevgi

Buna mukabil ailelerinde koşulsuz sevgi 
gören çocuklar, kendilerini ispatlamak 
zorunda hissetmemişler. Çünkü zaten 
oldukları gibi kabul görmüşler. Kısacası  
onay görmeyen çocuklarda başarı 
motivasyonu oluşmuş, onay görenlerde 
oluşmamış. Buradan da anlıyoruz ki koşullu 
sevgiyle büyüyen çocuklar, başarıyı ve 
gücü onay görme mekanizması olarak 
kullanıyor.

Mutluluk Nedir?

Peki, mutluluk ne zaman devreye girer? Bir 
şey onay görme şansınızı ne kadar 
arttırırsa, o şey sizi o kadar mutlu eder. 
Koşullu sevgiyle büyüyen Harun Bey 
başarı, güç ve mevkii sayesinde kabul 

gördüğünü düşünmüş ve sürekli bunları 
kazanmak için çalışmış; bu süreç de onu 
mutlu etmiştir. Bunlar sayesinde egosunu 
korumuştur. Ne var ki, Emre Bey onay 
görmek için bunlara ihtiyaç duymamıştır. 
Emre Bey sadece Emre olduğu için onay 
gördüğünü düşünmüş ve çok 
hırslanmamıştır.

Sonuç olarak başarı çoğunlukla, onay 
görme ihtiyacı yüksek olan kişilere mutluluk 
getirir. Bu arada başarı motivasyonu ile 
başarılı olmak birbirlerinden farklı şeyler. 
Koşulsuz sevgi ile büyümeniz halinde 
başarı motivasyonunuz düşük olabilir ama 
bu başarılı olmayacağınız anlamına gelmez. 

Oscar Ödülleri

Bu yapıyı Oscar ödüllerinde de 
gözlemleyebiliriz. Oscar kazanan kişiler, 
kazamayan adaylara göre dört yıl daha 
fazla yaşıyor. Neden? Çünkü Oscar ödülü, 
güç motivasyonu çok yüksek olan 
oyuncuların egoları için ömür boyu sürecek 
bir koruma kalkanı sunar. Onay eşittir 
mutluluk. Mutluluk eşittir uzun yaşam. Ünlü 
insanların çoğunun güç motivasyonu, yani 
onay görme ihtiyacı çok yüksektir. Ödül de 
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Harun Bey, milyon dolarlık bir şirketi 
yöneten, günde on iki saat çalışan çok 
başarılı bir genel müdür. Stresli ve yoğun bir 
hayatı var. Her ne kadar ailesi ile vakit 
geçirememekten şikâyetçi olsa da kendisini 
'mutlu' bir birey olarak tanımlıyor. Başarı, 
güç ve mevkii onu mutlu ediyor.

Emre Bey

Emre Bey, yıllardır babasından kalma 
dükkânı işletiyor. Ailesi onun için o kadar 
değerli ki haftasonu asla çalışmıyor ve 
akşam saat 19.00'da mutlaka evde oluyor. 
İşini büyütme motivasyonu çok az. Fazlasını 
ne yapacağım, ben böyle çok mutluyum, 
diyor. Ne oluyor da başarı ve güç Harun 
Bey'i mutlu ederken, Emre Bey'i mutlu 
etmiyor?

Aile Etkeni

1950'lerde Harvard Üniversitesi 
profesörlerinden David McClelland, başarı 
ve güç motivasyonu yüksek olan kişiler ile 
düşük olanları karşılaştırırken çok ilginç bir 
şey keşfetmiştir. McClelland'a göre, başarı 
ve güç motivasyonları yüksek olan kişilerin 
aileleri, onları (çoğunlukla farkında 

Başarı Mutluluk 
Getirir mi? Özgür Bolat
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Makale

bu bağlamda mükemmel bir onay 
mekanizmasıdır. Hal böyleyken başarı 
motivasyonu düşük insanları ne mutlu 
ediyor?

Mutluluk ve Başarı

Bu sorunun yanıtını 
mutluluk üzerine 
araştırma yapan 
Prof. Ed Diener'in son 
araştırmasından 
öğrenebiliriz. Prof. 
Diener, “ortalama mutlu” 
insanlar ile “çok mutlu” 
insanlar arasındaki farkı inceliyor. 
Beklenenin aksine, “ortalama mutlu” 
insanlar, “çok mutlu” insanlara göre çok 
daha fazla para kazanmış, daha iyi işlerde 
çalışmış;, üstelik okul notları da daha 
iyiymiş.  Toplumsal normlara göre daha 
başarılılar. 

“Çok mutlu” insanlar da “ortalama mutlu” 
insanlara göre daha kaliteli ilişkiler 
yaşıyormuş ve daha çok gönüllü işler 
yapıyormuş. Fark çok açık. “Ortalama 
mutlu” insan kabul görmek için başarılı 
olma ihtiyacı duyuyor ve daha çok çalışıyor 

ve para kazanıyor. 'Çok 
mutlu' insan bu ihtiyacı 
duymuyor. Zaten kabul 
görüyor. Zamanını diğer 
insanlar için harcıyor. 
Mutluluğa, hem de en 
fazlasına, doğal yollardan 
ulaşıyor.

Sonuç

Başarı ve güç motivasyonu 

zannettiğimiz gibi çok sağlıklı 

bir süreç değil. Çocuğunuzun 

başarı motivasyonu (buna 

kabaca hırs diyebiliriz) yüksek 

ise kendinize bakmanızda 

yarar var. Çocuklar koşulsuz 

sevgi ile hem başarılı hem de mutlu 

olabilir.

Mutluluk da kişiden kişiye değişen bir 
duygu. Sürdürülebilir bir mutluluk 

istiyorsanız, onay görmenizi sağlayacak 
şeylerin (para, başarı, mevkii, güç, gibi) 
peşinden koşmaktansa, onay görme 
ihtiyacınızı azaltın ya da sadece siz 
olduğunuz için onay görmeye bakın.



Mevlüt Dinç'i kısaca anlatabilir misiniz? 

Kısa olması zor ama ben bir deneyeyim. 
Oyun sektörü açıldığından beri yaklaşık 30 
yıllık bir geçmişim var. Ben aslında iktisat 
mezunuyum. 80'li yıllarda İngiltere'ye 
giderek bu sektörün içine girdim. 

Oyun programcısı olmak istediğimde bu 
konuda öğrenim görmek için 
Southampton'da üniversiteye gitmiştim. 
Ama orada böyle bir bölüm olmadığını 
öğrendim. Hatta oradaki görevli neredeyse 
beni kovacaktı. 

Ben Türkiye'ye dönene kadar İngiltere'de 
müfredatına katkıda bulunduğum sadece 
bir üniversitede bilgisayar programcılığı 
bölümü vardı. Şimdi İngiltere'de hemen 
hemen her üniversitede bu bölüm var. 
Bunun nedeni 30 yıl gibi kısa sürede oyun 
sektörünün 75 – 80 milyar dolarlık bir 
hacme ulaşması. 

Peki sizde oyun sektörüne ilgi nasıl 
başladı? 

Ben aslında İngiltere'ye yüksek lisans 
yapmak için gitmiştim. Ama maddi zorluklar 
yüzünden bu isteğimi yerine getiremedim. 
Sonra da bir anda kendimi kablo 
fabrikasında çalışırken buldum. 1985 yılına 
kadar bu fabrikada çalıştım. 

Fabrikada Jamaikalı bir arkadaşım vardı. 
Onun ısrarları ile yeni çıkacak bir oyun 
konsolu için ön sipariş verdik. Üç ay 
bekledikten sonra gidip oyun konsolunu 
elden teslim aldık. Aldık ama ben kutuyu 
koydum bir kenara, hiç ellemiyorum. 
Arkadaşım da sürekli geliyor bana bunu 
övüyordu. 

Sonunda bir vesileyle ben de oyuna 
başladım. Çok şaşırdım ilk oynadığımda. 
Sonradan da tutku hâline geldi. Çünkü yeni 
bir dil. Çok merak ettim. Dedim ki: “Ben 
bunu geliştireceğim.” Oyunun mantığını 
çözmeye ağırlık verdim. Gece gündüz kafa 
yorarak kitaplardan, dergilerden okuyarak 2 
yılda bu işi çözdüm. Fabrikadan ayrılarak 
bu işi profesyonelce yapmaya karar verdim. 
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Kablo Fabrikasından
İşadamlığına...

Röportaj: Osman Koç
Fotoğraf: Levent Çelik
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Br arkadaşıma bana 
“Mev” dye seslen dedm. 
Sonra “Dnç” de “Dnc” 
oldu. Ortaya “MevDnc” 
çıktı. Oyun 
dünyasındak 
takma smm de bu oldu.  

Türkiye'de bulunduğunuz 12 yıllık 
süreçte; Türkiye, oyun sektöründe 
olması gereken yere geldi mi?

Tanıklık ettiğim 12 yıla bakarsak bence 
kesinlikle hak ettiğimiz yerde değiliz. 
Örneklerle açıklamak gerekirse dünya oyun 
sektörü 75 milyar dolar civarı hacme sahip, 
oyuncu sayısı 1 milyar, sinemayı da 
ekonomik ve ilgi olarak geçti. Türkiye'de 20 
milyon oyuncu var. Aynı sayı, Güney 
Kore'de de var. Güney Kore benim 
Türkiye'ye geldiğim senelerde oyun 
sektörüne girdi. Aynı sürede Güney Kore bu 
konuya önem verdi. Bunu, iş sahası olarak 
kabul etti. Şimdi baktığımızda Güney 
Kore'de başarılı bir oyun şirketi 950 milyon 
dolarlık bir ciroya sahipken Türkiye'deki 
toplam ciro 200 - 300 milyon dolar 
civarında. Müthiş bir potansiyelimiz var ama 
sadece son 2 yıldır ülkemizde gelişme 
görüyoruz. Yurt dışından önemli yatırımlar 
var. “Sobee” gibi bir şirketimiz var. 12 yıldır 
örnek olmaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal 
ve mobil oyunlarla bu gelişim devam 
edecek. Yaklaşık bir yıldır da dünyada ilk 
olan Dijital Oyunlar Federasyonu'nu kurduk. 
Bu federasyona öncülük yaparak 
federasyonun kurucu başkanı oldum. 
Birçok projeye imza attık. Federasyon 
sayesinde oyuna ilgi de arttı. Ekonomik 
olarak olmasa da çok güzel çalışmalarımız 
var. 

İngiltere'de ve Türkiye'de geçirdiğiniz 
dönemi kıyasladığınızda yeterli ve 
kaliye eleman bulmak, yetiştirilmiş bir 
ekip kurmak gibi konularda ne gibi 
tespitleriniz var? 

Güzel bir soru... Gerçekten ülkemiz, neden 
hak ettiği yerde değil? Bu sadece oyunla 
ilgili değil. Bence üretkenlik konusunda 
sıkıntı yaşıyoruz. Hazırı tüketen bir toplum 
kültürümüz var. Sıfırdan marka oluşturmak, 

Mevlüt Dinç

Bir bilgisayar oyunu hayal ediyorum…
Öyle bir bilgisayar oyunu yapalım ki hem aileler güzel zaman 

geçirsin hem de eğitimle bilgisayar oyunu olmaz diyenler utansın.

Benim Rüyam: “Tabuları yıkacak eğitim temelli bilgisayar oyunları.”
 

1985 yılında ilk oyunumu yaptım. Oyunu 
yaptıktan sonra Londra'da bir fuara katıldım. 
Ama öyle, fuar dediysem bunu gözünüzde 
büyütmeyin. Bu fuarı, pazardaki tezgâhlar 
gibi düşünün. O devirde fuar böyleydi. Ben 
de kendi çalışmalarımı orada ilk kez 
insanlara gösterdim. İnsanlar çok güzel 
tepkiler verdiler, etkilendiler yaptıklarımdan. 
Bu fuarda İngiliz Telekom'un oyun yayıncı 
şirketinin genel müdürü ile tanıştım. Genel 
Müdür bana, kirlerimle ilgilendiğini 
söyledi. İlk oyunum olduğu için bende biraz 
değişik kirler vardı. Oyun kahramanları 
hep iyi, güçlü iken benimki kötü adamdı. 
Oyuncu bu adamla oynuyordu. Adam 
dediysem de virüs, mikrop, insan vücudunu 
tahrip ediyor. Açıkçası biraz riskli bir kirdi. 
Ben de kendimi garantiye almak için başka 
bir yayıncı kuruluşu daha gözüme 
kestirdim. Ama onlar benim krimi 
beğenmediler. Çok riskli olduğunu 
düşündüler. Böyle bir oyunu yayınlamak 
saygınlığımıza zarar verir, dediler. Sonra 
İngiliz Telekom'a oyunumu sattım. İlk 
oyunumla isim yaptım. İsim yapmakla 
beraber şunu da anlatmam gerekiyor. 
İngilizler benim ismimi söylerken 
zorlanıyorlardı. Ben de bir arkadaşıma bana 
“Mev” diye seslen dedim. Sonra “Dinç” de 
“Dinc” oldu. Ortaya “MevDinc” çıktı. Oyun 
dünyasındaki takma ismim de bu oldu. 
Hatta bu ismin, benim tanınmamda faydası 
olduğunu da söyleyebilirim. Başlangıcım bu 
şekilde oldu.

Daha sonra Southamptan'da Quicksilver 
isimli çok ünlü bir rmanın genel müdürü ile 
tanışmıştım. O, “İkinci oyununu bizim için 
yap.” dedi. İkinci oyunumu da onlar için 
yaptım. O şirkette Electricdreams adı 
altında kurulmuş Activision'ın sahibi olduğu 
bir şirket... Activision da şu anda dünyanın 
en büyük oyun dağıtım şirketi. 

O zamanlarda yılda kaç oyun 
yapılıyordu?

Sanırım 15-20 oyun yapılıyordu. Tabii bu, 
zamanın teknolojisine göre muazzam bir 
rakamdı. Böyle yeni bir teknoloji olduğu için 
daha lise çağında olan zehir gibi çocuklar 
da bu işe giriyorlardı. Bu sebepten ben 
aslında biraz geç kaldım diyebilirim. 

İkinci oyunumdan sonra “Enduro Racer” ile 
ödül aldım. Bu oyunla benim başarım 
perçinlendi. “Last Dragon 2” oyunu için 
önemli insanlarla tanıştım. 1988 yılında da 
kendi şirketimi kurdum. “First Samurai” 
oyunum 1991 yılında en iyi oyun seçildi. 
Bütün bunların ardından Türkiye'de henüz 
olmayan bir sektörü tetiklemek hem de 
ülkeme katkıda bulunmak için Türkiye'ye 
döndüm. 



risk almak pek bize uygun görünmüyor. 
Hâlbuki bizim üretmemiz lazım. Çok üzücü 
bir şekilde, inşaat hâlen ülkemizde 
lokomotif sektör... Bizim, teknolojiye de 
yazılıma da önem vermemiz gerekiyor. 
Bunun tüketicisi de üreticisi de genç nüfus. 
Genç nüfusu en iyi şekilde değerlendirecek 
sektör de oyun sektörü. Ben ülkemizde 
inanılmaz yetenekli ve inançlı gençler 
olduğunu düşünüyorum. Bizim sektörün 
büyümesi için üretme kültürünü 
insanlarımıza, gençlere yerleştirmemiz 
gerekiyor. Girişimci gençleri teşvik edip 
onlara, doğru platformlar kurmalıyız. Son 
birkaç yıla kadar oyunlara hâlen yeterince 
önem verilmiyordu. Özel sektör yeterince 
destek vermiyordu. Şu anda yavaş yavaş o 
engelleri de kaldırıyoruz. Güzel gelişmeler 
oluyor. Çok yetenekli gençlerimiz var, onlara 
uygun alanlar oluşturabilirsek başarıya 
ulaşırız. 

Türkiye'deki eğitimin durumuna genel 
olarak baktığımız zaman, “Kendi işleriniz 
adına kolaylık sağlaması için ne olmalı?” 
diyebileceğiniz kritik bir tespitiniz var 
mı?

Benim sıkıntım; yapacağım çalışmalara 
yatırımcı, iş adamları vs. tarafından 
yeterince ilgi olmaması. Bu üzücü bir 
durum. Daha fazla ilgi olsa daha güzel işler 
yapılabilir. Ama inanın bana, eğitim 
anlamında geri kalmış değiliz. Burada 
önemli olan, aslında, eğitimden çok, 
üniversitede okuyan hevesli, yetenekli 
gençlerin bir şeye inanması: “Ben aslında 
kendimi oyuna verirsem, bu işi öğrenirsem 
hem kendimi ifade etmeye hem de kariyer 
yapmaya uygun bir fırsat, platform 
Türkiye'de var.” inancı. Bu önemli. Bu, şu 
anda Türkiye'de yeteri kadar yok. Binlerce 
öğrencinin bu sektöre yönelmesi gerekiyor. 
Bu da ancak ülke olarak oyun sektörünün 
önemini gerçekten kabul edip bunu, bu 
şekilde, topluma yaymak gerekiyor. 
Federasyon çok önemli bunun için. Ama 
büyük holdinglerimize bakınca maalesef bu 
sektöre yatırım yapılmıyor doğrusu. 1985 
yılında İngiliz Telekom'a sattım ilk oyunumu. 

Bu, vizyon farkı işte. Bence bunu ülke olarak 
kırmamız lazım. Toplumun algısı da durumu 
zorlaştırmakta. Oyun maalesef ülkemizde 
küçümsenmekte. Oyun oynama gibi negatif 
bir durum söz konusu. Oyun, insanoğlunun 
çok önemli bir parçası olmuş tarih boyunca. 
Çocuklar, bilgisayar oyunu oynuyor diye 
bence paniklemeye gerek yok. Çünkü 
bilgisayar oynamaları eğer diğer şeylere 
engel oluyorsa o zaman sorun olur. Nedir o: 
yeme, içme, uyku, ders, ödev… Eğer 
bunları dengeli bir şekilde yapıyorsa güzel 
bir şey zaten. Veliler bazı durumlarda 
eğitimlerini engellediği durumlarda 
çocukların cep telefonlarını, tabletlerini, 
pclerini kaldırıyorlar. Bence böyle cezalarla 
konuyu hiç bir zaman çözemeyiz. Bu da 
bilimsel bir gerçektir. 

Şimdi burada anne babaya da sorumluluk 
düşüyor. Federasyonun da önemi burada 
çıkıyor. Oyunlarla ilgili; gençleri ve aileleri, 
çocukları bilgilendirmek, bilinçlendirmek... 
Bir örnek vereyim: Çoğu aile aslında 
oyunları, akıllı telefonları, tabletleri işte 
arkadaşları ile sohbet ederken veriyorlar 
çocukların eline, sessizce oturmaları için. 
Bence anne babanın zaman yönetimi 
konusunda gerçekten kendini eğitmesi, 

geliştirmesi gerekiyor. Ülke olarak bunu 
yapmalıyız. Çünkü oyun oynamayı bir 
ödüllendirme şeklinde sunabiliriz 
çocuklara. Bizde şu an tam tersi oluyor. 
Oyunu, ceza sistemi olarak uyguluyoruz, 
elinden alarak. Ödüllendirme amacı ile 
kullansak daha iyi olacak. En büyük sıkıntı, 
ailelerin çocuklarıyla yeterince etkileşim 
içinde olamamaları. Biz mesela 
büyüklerimizin yanında duramazdık 
korkudan. Saygı, eğer korkuya dönüşmüşse 
bence çok tehlikeli bir durum. Anne baba 
ile çocukların yeterince zaman 
harcamadığını düşünüyorum ülkemizde. 
Arada çok kopukluk var. 

Mevlüt Dinç'in eğitimdeki rüyası nedir?

Benim rüyam oyun tabanlı eğitim aslında. 

Onu ben nasıl görüyorum, o nasıl olmalı? O 

benim rüyam olabilir. 

Benim son zamanlarda vermeye çalıştığım 

en önemli mesaj “Oyunun Gücü”. Bunu, 

ülkemizin fark etmesi lazım. Oyun tabanlı 

eğitimin de öncüsü olabiliriz.  Bunu 

başarabilmemiz için son derece güçlü yani 

“baba” bir oyun yapabilirsek çok önemli bir 

iş başarmış olacağız. 
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1984 yılında teknoloji (t), eğlence (e) ve 
dizayn (d) dünyasından insanların 
katıldığı bir konferansla başlayan ve 
misyonunu dünyayı değiştirecek kirleri 
yaymak olarak belirlemiş komitenin adı. 
Sloganları da "Ideas worth spreading" 
www.ted.com adresinden muhteşem 
içeriğe ulaşabilir, kimi konuşmalara "yok 
artık" diyerek şaşırabilir, kimilerine ise 
"olm aslında bişeyler yapmak lazım" 
diyerek gazla dolabilirsiniz. Ben bütün 
videolara sıradan daldığım için arada 
tek tük sıkıcı olanlarına da rastladım 
ancak konu bazlı ya da konuşmacı bazlı 
kategorizasyon sayesinde yalnızca 
ilgilendiğiniz konularla ilgili içeriğe 
ulaşabilirsiniz. İzleyin, izletin. 
Esreverdaer

Bünyesindeki bilim, eğlence, teknoloji, 
felsefe, çevre vs. içerikli son derece ilgi 
çekici videoların, ilköğretimden itibaren 
bütün çocuklara ve gençlere 
izlettirilmesi, sınırlayıp durduğumuz 
hayal güçlerinin çok ötesinde nasıl bir 
dünya, nasıl düşünceler, nasıl sorunlar 
ve nasıl çözümler olduğunu görmelerinin 
sağlanması büyük bir iyilik olur. 
ventolin

 

Yaptıkları işten inanılmaz keyif alan ve buna 
hırsla bağlı olan insanların coşkuyla ne 
yaptıklarını anlattıkları podcast dizisi. 
cenko2

Etkinlikte ceo'lardan bilim adamlarına, 
mankenlerden, beatboxçılardan 
hayırseverlere birçok konuşmacı yer 
alıyor her sene. Bill Clinton, Bill Gates, 
Jane Goodall ve Frank Gehry bu 
isimlerden yalnızca birkaçı. Henüz tam 
anlamıyla tanınmayan, yeni tanınan 
sanatçı, bilim adamı ve düşünürleri 
bulup TED topluluğuyla tanıştırmak da 
oluşumun genel felsefesinin bir parçası. 
Bu oluşumun kurucuları TED'i "en iyi 
beyin spası" ve "geleceğe yapılan 
yolculuk" olarak tanımlıyorlar. 
vanguardboun

TED izlemiyorum, eksikliğini hissetmiyorum! 
Dur dur şaka yaptım. Hayattaki her şey 
için, direk bize faydası ne diye bakarsak 
futbol, 22 kişinin bir topun peşinde 
koşması, müzik dediğin şey de çeşitli 
seslerin belirli bir sırada tekrar etmesi 
der geçeriz. Ama illa bir şey istiyorsan: 
TED bana hayatta iki şeyden korkmamı 
öğretti: Nerede bal porsuğu ve retoriği 
sağlam insan görürsem kaçarım...
 Les

Ani hislerden çok uzun vadeli algılar 
oluşturan video izleme sitesi. Bir sürü 
argüman tartışılabilir ama “Bundan 
sonra hayatında ne değişti?” şeklindeki 
sorular çok tutarsız kalıyor. TED'in 
katkısı, anlık bir ilham ya da gazdan 
ziyade düşündürmeye sevk etmesi. 
Eğer Youtube izler gibi izlemiyorsan 
videoları, izledikten sonraki saatlerde 
konferanstaki ayrıntıları düşünürsün, 
sorgularsın. Hayatta karşına çıkan bu 
gibi “algı oluşturan” diğer her şeyle 
birleştiğinde, işte o zaman hayatında bir 
şeyler değişir. İzleyen kişiye göre bu 
katkının skaladaki yeri daha yüksek 
veyahut alçaktır. Lakin algını geliştirmeye 
önem veren bir kişiysen TED video'larını 
Gangnam Style ile karşılaştırmazsın. 
bildirdi

İlgi alanlarına göre seminerleri izlenirse bir 
işe yarayan platformdur. Amaçsız 
izleyince “Haa güzelmiş!” denir ve 
geçilir. 
Dirkpitt

IOS ve Android marketlerde de 
bulunabilen, Türkçe bölümünde 1084 
adet video bulunan, ampul yakan 
konuşmalar dizisi. 
Igzekliy

Sözlüklerde TED

Araştırma

Emre Erdoğan



Storytelling ya da hikâye anlatımının 
İngilizce eğitimindeki yerinden 
bahsedebilir misiniz?

Storytelling, öykülendirerek, hikâye anlatımı 
yoluyla, İngilizce öğretme anlamına geliyor. 
Yaklaşık 4–5 senedir bu sistemi 
okulumuzda uyguluyoruz. Ancak bunun için 
gerekli materyallerimizin ve mekânımızın 
olmadığını fark ettik. Çünkü bu başlı başına 
bir işti. Eğitim, öğretime katkısının zaten 
farkındaydık, ana derslerimizde bunu 
kullanıyorduk. Bu bir teknikti. Hâlen de bir 
teknik İngilizce öğretiminde.  Ancak bizim 
yeterli imkânımız yoktu. Kendi sınıfımızda 
uygun bir ortam oluşturmaya çalışıyorduk. 
Kendimiz evden materyal getiriyorduk, 
kendimiz yapıyorduk. Biz bunu daha 
profesyonel olarak yapmaya karar verdik. 
Çünkü araştırdığımız zaman birçok eğitim 
öğretim yönteminde veya güzel kazanılmış 
hedeerimizi oluştururken gerçekten 
Storytelling yöntemi vardı. Biz de bunun 
üzerine bir oda tasarlamaya karar verdik. 
Adını da “Storytelling Odası” koyduk. Yerde 
halılar, renkli masalar, renkli dolaplar, renkli 
materyaller, kostümler, kıyafetler derken bu 
işi geliştirmeye karar verdik ve geliştirdik. 
Storytelling yönteminin İngilizce 
eğitimindeki en büyük faydası bir kere 
gramer kurallarını ve kalıplarını bir kenara 
bırakarak tamamıyla hikâye anlatımıyla, 
doğal tekrarlarla İngilizce öğrenimine 
yöneltiyor. Gramer kuralları çok soyuttur. 
Özellikle şunu da belirteyim ki küçük yaş 
gruplarıyla çalışıyoruz. Hikâye anlatım 
derslerinde anasınıfı ve ilkokul 1, 2 ve 3. 
sınıarla çalışıyoruz. Bir gramer kuralını 
dayattığınız zaman bu çok soyut kalıyor 
çocuğun kafasında. Bir kural yazıyorsunuz, 
çocuk da bunu belirlerken gerçek hayatla 
ilişkilendiremiyor. Anlamlı bir metin içinde 
görmediği için bunu başka yerlerde 
kullanamıyor ve yerine koyamıyor. Bu da 
eğitim öğretimi tamamen öldürüyor. Sınıftaki 
çocuğa “Şunu tekrar et, şunu yap, şunu yaz, 
şu kuralı yap!” derken aslında çocuğun bir 
şekilde üreticiliğini öldürmüş oluyoruz veya 
bu üretkenliği kullanmamış oluyoruz. Kendi 
kendine keşfetmesine, bir şeyler bulmasına, 
pratik yapmasına izin vermiyoruz. 
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Hikâye Anlatımı 
Eğitim Öğretimde 
Çok Güzel Bir Tat

 

Röportaj: Salih Uyan
Fotoğraf: İbrahim Karaca



Benm kâbusum böyle br 
sınıf. Öğretmenn kürsüde 
oturup anlatıcı rolünde 
olduğu, suratı asık br 
şeklde çocukları 
sorguladığı, zamansız test 
ettğ, çocukları sndrdğ 
br eğtm öğretm 
sstem... 
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İnanın bunları yapmak için birbirleriyle 
yarışıyorlar. Bu; bize de, çocuklara da keyif 
veriyor. Dolayısıyla hikâye anlatımı eğitim 
öğretimde çok güzel bir tat. 

Çocuklar hikâyeleri İngilizce anlatırken 
görüyor musunuz?

Kesinlikle... Hatta bazen koridorda yanıma 
gelip hikâyenin devamını bana soruyorlar. 
Hikâyede o zamana kadar olanları bana çat 
pat söyleyip bunları, “Öğretmenim, diğer 
sayfada ne olacak, böyle böyle mi olacak?” 
şeklinde İngilizce söylüyorlar. Bu çok güzel 
bir şey. Şu anda en küçük sınıftan en büyük 
sınıfa kadar hepsi bunu yapıyor. Herkes 
kendi kelime dağarcığına göre ya da 
hikâyede ne kadar bir şey aldıysa onu bana 
veriyor. Bunu görmek bir eğitmen için çok 
büyük bir keyif... 

11 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan 
TEDx konferansındaki sunumunuz 
hakkında biraz ipucu alabilir miyiz?

Storytelling çıkış noktam olacak. 
Storytelling'i, öğretmenlik hayatımda çıkış 
noktam olarak düşünüyorum. Klasik 
yöntemleri bırakıp Storytelling yöntemine 
geçtiğimden beri gerçekten birçok 
geleneksel kalıbı öğretmen olarak aştığımı 
ve okul olarak da bunu aştığımızı 
düşünüyorum. Aslında, “Benim bir rüyam 
var.” diye başladık, ama benim bir kâbusum 
var diye devam etmek istiyorum. Benim 
kâbusum; öğretmenin çocukları kurallara, 
kalıplara boğduğu, sınıfta sindirdiği, 
çocukların sadece çiçek olup arkalarına 
yaslanıp aslında bunun çok önemli bir şey 
olduğunu düşünmeleri… Benim kâbusum 
böyle bir sınıf. Öğretmenin kürsüde oturup 
anlatıcı rolünde olduğu, suratı asık bir 
şekilde çocukları sorguladığı, zamansız test 
ettiği, çocukları sindirdiği bir eğitim öğretim 
sistemi... 

Rukiye Şahin

Öğrencilerin ezberden ve dayatmadan uzak, sorarak, 
sorgulayarak ve yaşayarak öğrendiği bir eğitim sistemi istiyorum. 

Öğretmenin sadece anlatıcı olduğu ve çocukların masal gibi 
dinlediği sınıarın artık nostalji olmasını dilediğim tertemiz 

düşlerim var.

Benim Rüyam; öğretmenin şevkle ders verdiği, gelecek için üreten, 
düşünen ve çalışan öğrencilerle dolu bir eğitim öğretim ortamı. 

Ancak hikâye anlatımı yöntemiyle bütün bu 
kalıplardan kurtulup çocukları anlamlı bir 
metin içine bürüyoruz. Onları gerçek 
hayatla ilişkilendiriyoruz ve çocuk bu 
esnada kural öğrendiğini bilmiyor. En 
önemli nokta bu aslında. Çocuğun “Ben 
kural öğreniyorum, ben İngilizce 
öğreniyorum, ben şimdi bu kelimeyi 
kullanıp boşluk dolduracağım,” gibi bir 
sıkıntısı olmuyor. Çünkü çocuk bunu anlamlı 
bir metinde öğreniyor. Gerçek hayatla 
ilişkilendiriyor. Anlatırken öğreniyor. İngilizce 
öğrendiğini bilmiyor,  bir kalıbı vermeye 
çalışıyoruz aslında, esasen bir kalıbımız var 
veya anahtar kelimelerimiz var. Ama 
çocuğun bunlardan haberi yok. Ana 
derslerden veya diğer klasik yöntemlerden 
en büyük farkı bu. Çocuk öğrendiğini 
bilmiyor; zevk alarak, keyif alarak hikâye 
dinleyerek, anlatarak, kendinden bir şeyler 
katarak, tahmin ederek, keşfederek devam 
ediyor. Bu çocuğun sizi takip etmesi için bir 
neden vermeniz önemli. Ondan sonraki 
sayfayı neden olarak verdiğinizde her şey 
doğal olarak kendinden çok güzel geliyor. 
Elde etmek istediğiniz bütün bu kazanımları 
bu şekilde elde edebiliyoruz. 

Çocukların derse nasıl katılım 
gösterdiğinden bahsedebilir misiniz?

Çocuklar sürekli klasik yöntemler 
görüyorlar. Hikâye odası onlar için 
bambaşka bir dünya. Çünkü kurallardan, 
kalıplardan arınmış, gerçekten kendi 
dünyaları ile ilişkilendirdikleri bir odadan 
bahsediyorum. Şunu da belirtmek isterim ki 
hikâye seçimlerimiz de çok önemli. Biz 
tamamen yaş gruplarına göre hikâye 
seçiyoruz. Çocuklar bu hikâyelerde mutlaka 
kendilerine bir şeyler buluyorlar. İşte annesi 
çocuğa kızarken çocuk hemen kendi hayatı 
ile ilişkilendiriyor. O an dediğim gibi 

İngilizce eğitiminden çıkıp kendi dünyasına 
dönüyor. Orada İngilizce sadece bir araç 
hâline geliyor.  Ne öğrendiğini bilmediği için 
test edilme korkusu yok, kalıp korkusu yok, 
kural korkusu yok. Hâl böyle olunca çocuk 
üretiyor, merak ediyor. Merak eden çocuk 
araştırıyor, araştıran çocuk üretiyor. Bunların 
hepsi aslında döngü gibi bir şey diyebiliriz 
bizim hikâye derslerinde. Çocuklar 
gerçekten çok katılımcı. Mesela drama 
yapmayı çok seviyorlar; odada 
koşuşturmayı, birbirlerini kovalamayı... 
Hikâyenin içinden herhangi bir kahraman 
olup orada canlandırma yapmayı, 
katılmayı… Örneğin hikâyeyle ilgili 
puzzle'lar yapıyoruz ve hikâyenin her 
kelimesini bir yere saklıyorum. Daha sonra 
onlardan bu parçaları bulmalarını istiyoruz. 



Storysinger düşüncesi Mustafa 
Kencesoy'un hayatına nasıl girdi?

Ben öğretmen lisesi mezunuyum. Dil 
bölümünde okudum. Ama lisedeyken 
dersler bana hitap etmiyordu, ilgimi 
çekmiyordu. Öğretmenlerle alakalı bir 
durum değil, tamamıyla yapı meselesi. 
Derslerle çok fazla ilgilenmiyordum. Lise 
2'de iken babam bana gitar aldı. Sonra gitar 
çalmaya merak saldım. Yabancı müziğe de 
ilgim vardı. “Bu şarkılarda ne diyorlar, 
bunları nasıl telaffuz ediyorlar?” diye merak 
ediyordum ve bu benim ilgimi çekmeye 
başladı. İlgimi çekince de İngilizceye olan 
hevesim artmaya başladı. Üniversiteye de 
bu şekilde girdim. İngilizceye olan sevgim 
tutkuya dönmeye başladı. Çünkü İngilizceyi 
ne kadar geliştirirsem müziği de o kadar 
geliştirdiğime inanıyordum. Bu beni daha 
farklı kılıyordu diğer gitar çalan 
arkadaşlarımdan. Ondan sonra üniversiteye 
gittik, üniversitede bir müzik grubu kurduk. 
Yine İngilizce iç içe, paralel gittiği için 
İngilizceyi de geliştirmeye faydası oldu 
müziğin. Sonra öğretmen olduk. Anadolu 
Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 
mezunuydum. İngilizce öğretmeni oldum. 
Derslere girmeye başladım. Baktım ki 
sınıarda da sistem hiçbir şekilde 
değişmemiş. Bana nasıl sunulmaya 
çalışılıyorsa ben de aynı şekilde öğrencilere 
sunmaya çalışıyorum. Bu, öğretmen 
olmanın getirdiği bir şey midir bilmiyorum, 
ama o önlüğü giyen, öğretmen olarak o 
sahneye çıkan herkes nedense bir şekilde 
inanmadığı hâlde aynı şeyleri, aynı sistemi 
yürütmeye devam ediyor. Aynı şekilde 
devam ettiği için ben nasıl almadıysam 
öğrencilerin de aynı şekilde almamaya 
başladığını ya da almadığını fark ettim. 
Bunları bir şekilde değiştirmek gerekiyordu. 
Herkes benim gibi gitar çalmıyor ya da gitar 
çalmak da istemeyebilir. Ama bu lm 
olabilir, müzik olabilir, resim olabilir başka 
şeyler olabilir. Yani eğlendiği bir alanı bulup 
İngilizceyi ona adapte etmesi gerekiyordu. 
Ben bunu ortaya çıkarmaya başladım. Kaldı 
ki bütün gençlerin müzik dinlediğini 
düşünüyorum. Story Singer meselesinin 
çıkışı da buradandır. Bütün sınıar öncelikle 
lirikler yazıyor. Sonra sıra sıra söz yazıyor, 
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sınıfı ile alakalı, seviyesi ile alakalı. Mesela 
“Bu hafta ne yapılabilir?” dediğimizde o 
hafta ne işlenmesi gerekiyorsa ya da o 
dönemde ne işlenmesi gerekiyorsa ağırlıklı 
konuları bulup onunla alakalı bir çalışma 
yapıyoruz. Zaten bu, her hafta ortaya 
çıkabilecek bir şarkı değil. Mesela bir 
dönemde 2 tane hikâye üzerinde 
duruyoruz.

Mustafa Kencesoy 'un eğitimle alakalı 
rüyası nedir?
Benim eğitim ile ilgili rüyam şudur: Biz 
öğretmen olarak sahneye çıktığımız zaman 
karşıdaki insanları hiçe sayıyoruz. Çocukları 
birey gibi görmüyoruz; kendi kitaplarını, 
kıyafetlerini, hatta oturacakları yeri dahi 
seçemezler. 8 saat boyunca “Orada otur!” 
dersin otururlar şeklinde görüyoruz. 
Dolayısıyla benim rüyam bunların olmadığı 
bir eğitimdir. Yani aileler tarafından meslek 
seçilmemelidir. Ben böyle yapmadım. 
Herkes gerçekten istediği şeyi yapmalı, 
istediği şeyi yaparsa zaten başarılı oluyor. 
Ama etrafta istediği bölümü okumamış bir 
sürü mezun görüyorsunuz. Dolayısıyla 
alakasız sektörlerde çalışabiliyorlar. 

Herkes gerçekten stedğ 
şey yapmalı, stedğ şey 
yaparsa zaten başarılı 
oluyor. Ama etraa 
stedğ bölümü 
okumamış br sürü mezun 
görüyorsunuz. Dolayısıyla 
alakasız sektörlerde 
çalışablyorlar. 

Mustafa Kençesoy

İnsanların geçim kaygısı duymadan sevdikleri meslekleri 
yapabilecekleri, sınıf ve statü 

farkının olmadığı bir dünya hayal ediyorum.

yandaki sınıf başka bir söz yazıyor. Böylece 
bir bütüne ulaşmaya çalışıyoruz. Bütüne 
ulaştığımız zaman da gayet amatör 
sözlerle, herkesin yapabileceği müziklerle 
bunları bir melodiye büründürmeye 
çalışıyoruz. Çıkan sonuca da evde birazcık 
bir şeyler yapıyorum. Bunları bir şarkı hâline 
getirip onların beğenisine sunuyoruz. 
Böylece çocuklar anlamadan öğrenmiş 
oluyorlar. En azından telaffuzlarını 
geliştirmiş oluyorlar. Çünkü bakıyorsunuz şu 
an bir sürü üniversite mezunu yetişkinlerin 
hiçbiri İngilizce kurslarından çıkamıyor. 
Sürekli İngilizce eğitimi alıyorlar, sonra 
tekrar alıyorlar. Bunun sebebi 
konuşamamaları ve bizi hep yazılı olarak 
görmeleridir. Ama bizim öğrenciler yani 
story singer tekniğiyle ders alan öğrenciler 
için böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü 
başından beri telaffuz çalışıyorlar. Ve bir 
bütün olarak alıyorlar. Duruma göre 
İngilizceyi yaşadıkları için bir sıkıntı 
çekmiyorlar. 

Şu ana kadar verdiğiniz eğitimlerden 
aldığınız tepkiler nasıl?
Tepkiler olumlu yönde tabii. Çocuklar sıkıcı 
ders ortamında kalmıyorlar. Aktif oluyorlar; 
kafalarından bir hikâye, bir senaryo 
yazıyorlar. Her şeyin bir hikâyesi var. Bizim 
de bir hikâyemiz var. Sizin de bir hikâyeniz 
var. Buradan evinize giderken bile bir müzik 
çalıyor aslında. Arabanın teybinden müzik 
geliyor, yolda geçen dolmuştan müzik 
geliyor. Hep bir müzik var hayatınızda bir 
şekilde. Onlar da kendi hikâyelerini ortaya 
çıkartıyorlar. Bunu da biz, müzikle 
destekliyoruz. 

Hikâyeleri şarkıya nasıl uyarlıyorsunuz? 

İngilizce öğrenmeniz için bazı alt yapıları 
öğrenmeniz gerekiyor. Biz bunları onların 
seviyesine göre uyarlıyoruz. Adım adım 
gidiyoruz tabii. Direk ileri seviye İngilizce ile 
yapmıyoruz. Dediğim gibi bu öğrencilerin 
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