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  “Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz!”  sözlerinin 99. Yıldönümünü kutladığımız
günlerdeyiz. Öncelikle beni sizlerle buluşturan EKADDER Başkanı Sayın Yeliz Korkmaz
Hanım’ a teşekkürlerimi iletiyorum. Sonra sizlerle buluşmaktan onur duyduğumu
belirtmek istiyorum.
Peki, bu günlere nasıl gelindi? 
    Erzurum Kongresinde Mustafa Kemal ve arkadaşları büyük bir mücadeleye
girişmişler, çünkü vatan elden gidiyor.   
    Mustafa Kemal için artık yol ayrımı ya ömrü boyunca üzerinden çıkarmadığı
üniformasından vaz geçip istifa edecek ya da vatanın kurtuluşu ihtimalinden
vazgeçecek. Mustafa Kemal o kongreye ulusun bağrında tek başına bir savaşçı olarak
katılıyor. Kongre'de olup bitenler… Oradaki kararlar…  
Bunları anlatmak günlergünler sürer ama bir şey var ki mutlaka anlatılmalı ve bilinmeli.
Mustafa Kemal nasıl Atatürk oldu?
    Erzurum Kongresi’nin bitimindeMustafa Kemal Müfit Bey’e diyor ki  “Müfit Bey
defterin yanında mı? Al da gel küçük not defterini. Şimdi sana bir şeyler yazdıracağım
ama o yazdırdığım sayfadakileri kimseye gösterme, dikkatli ol.” Başlıyor yazdırmaya…
Müfit Bey gözlüğünü takıyor, elinde kalemi, önünde not defteri;
    28 Temmuz 1919 sabaha karşı;
     1. Zaferden sonra hükümet biçimi Cumhuriyet olacaktır.
     2. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. 
   3. Fes kalkacak uygar milletler gibi şapka giyilecektir. Derken Müfit Bey şöyle bir
kafasını kaldırıyor Mustafa Kemal'in yüzüne bakıyor, “Darılmayın paşam ama sizin hayal
peşinde koşan taraflarınız var,” deyince Mustafa Kemal gülüyor ve “Onu zaman gösterir
sen yaz,” deyip devam ediyor yazdırmaya…
   4. Latin harfleri kabul edilecektir. Deyiverince artık Müfit Bey dayanamıyor “Paşam,
yeter yeter,” deyip derlenip toparlanıp izin isteyerek ayrılıyor odadan. Tabii şaşırıyor
Müfit Bey çünkü herkes için zor günlerdir o günler. Mustafa Kemal'in bu saydıkları ise
ya hayaldir ya mucize. Çünkü ateş vardır her yerde ve kan ve çaresizlik…
Ankara’ya gelip de işin ucundan tutanların çoğunun ne yatacak ne de yemek yiyecek
yerleri var. Hatta vekiller Muallim Mektebi'nin yatak hanesinde öğrenciler gibi dip dibe
ranzalarda yatıp kalkıyorlar. Çengel han gibi hanlarda, otların samanların içinde yan
yana uyuyor koca koca adamlar. Ödenek yok. Orduya var ya yok… Hal böyle olunca
bazı vekillere bu dava boş gelmiş olacak ki birer ikişer memleketlerine gitmeye
başlıyorlar. Bu durum tabi Mustafa Kemal'in de kulağına gidiyor. İşte o an birden bire
çocukluğu geliyor aklına… Selanik'te resim yapmak için gittiği tepede tanıdığı vatansız
çocuklar geliyor gözünün önüne. Bulgar zulmünden Kafkaslardan savrulup topraksız
kalmış vatansız kalmış çocuklar bunlar. Selanik'in elden gidişinin acısını bile
unutamamışken şimdi de Anadolu mu?  Bir daha asla dayanamam diye düşünüyor. 

99. YILINDA CUMHURİYET

Sultan TURALI

      İşte o gece yarısı özel kalemi Hasan Rıza Bey’i yanına çağırıyor. Diyor ki; elindeki bir tomar kâğıdı göstererek “Bunlar müsvedde
halinde, size zahmet temize çekiniz, yalnız notlarım biraz karışık, dikkat edin, okuyamadığınız yerler olursa bana sorun yardımcı olurum,”
diyor özel kalemine. Sonrada sıkı sıkı tembihliyor. Yalnız bu notları ya da yazılanları sadece ikimiz bileceğiz. Amirlerinize dahi bunlardan
bahsetmeyiniz.” diyor. Allah Allah hayırdır inşallah Paşa’nın gizliliğini bu kadar önemsediği müsveddelerde ne yazıyor, diye merakla
odasına geçiyor Hasan Rıza. Elindeki notların ilk maddesinde yazılı olan şu: 
Hükümet şeklimiz cumhuriyettir. Allah Allah peki nedir cumhuriyet? O günlerde cumhuriyetin ne olduğunu bilen o kadar az ki… Bu olaydan kısa
bir süre önce üstelik Mustafa Kemal meclisteki odasında bir kaç milletvekili ve gazeteci ile oturmuşken, bu konuyu tartışmaya açınca gazeteci
Yunus Nadi’ye Cumhuriyet ne demektir? diye soruyor. Nadi;
    “Sözlüğe diye baktım ben Ama şu an Republic kelimeleriyle tercüme edilmiş peki bizdeki manası sizce ne olabilir, diye soruyor. Öylesine
yabancıyız ki bu kavrama. Aydınımız bile bilmiyor cumhuriyetin kelime anlamını ama hazırız da bir yandan.
 Ankara'da ilk meclisin önünde içerden çıkacak kararı bekleyen halk. Yaşasın Cumhuriyet! diye bağırıyor avaz avaz. İşte o günün ertesi yani 30
Ekim 1923'te Mustafa Kemal yine yazı masasının başında Bu kez yakın arkadaşı, meslektaşı İsmet Paşa'ya upuzun bir mektup yazıyor. O upuzun
mektubun birkaç satırında diyor ki; Sevgili paşam cumhuriyetinin ilk başbakanı olarak seni düşünüyorum. Dur hiç itiraz etme! Niye seni seçtim
şimdi anlayacaksın. Sonra da tek tek anlat anlatıyor ülkenin hali ve gidişini ona. Diyor ki; “ Durumumuz bildiğinden çok daha vahim. Elektrik,
motor, makine yok. Düşman 830 köyü yaktı ülkeyi yeniden kurmalıyız diye ekliyor. Sonra devam ediyor satırlarında. Bu zor durumdan nasıl
çıkılabilecek gösteren ne bir örnek var önümüzde ne de bir deney. Ama yılmamak, ucuz geçici çarelerle yetinmemek halkı kurtarmak için sorunları
çözmek, uygar ve özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak bu büyük ideali tam olarak başarmak zorundayız. Bunun için gerekli yöntemi, yolu
birlikte arayıp bulacağız. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği kutsal bir görev bu. Bu büyük görevin
ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun.”
      Paşam, Atam Allah yardımcınız olmuş. Olmuş ki başardınız. Bize hakkınızı helal edin, çünkü öyle çok çalışmış o kadar çok yorulmuş o
zamanlar da öyle büyük işler yapmışsınız ki… Ruhlarınız şad olsun teşekkür ediyoruz.

    Sonra da çıkıp meclis kürsüsüne milletvekillerine sesleniyor. İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek
memleketlerine dönmek istiyorlarmış, ben kimseyi zorla Millet Meclisine davet etmedim. Herkes kararında özgürdür. Hatta onlara
başkaları da katılabilirler ben bu kutsal davaya inanmış bir insan olarak hiçbir yere gitmemeye karar verdim. Asker Mustafa Kemal
olarak ben mavzerimi elime alır fişekleri göğsüme dizerim bir elime de bayrağımı alır Elmadağ çıkarım orada tek kurşunum kalıncaya
kadar düşmanla çatışırım. Kurşunların bitince de aciz vücudumu bayrağıma sarar temiz kanımı kutsal bayrağıma içire içire orada tek
başıma can veririm. Ben buna and içtim. Ben buna and içtim. Efendim Mustafa Kemal bu bir şeye and içer de yapmaz mı? Geceyi
gündüze katmış çalışıyor da çalışıyor. Ankara onun karargâhı. Ankara'da sonbaharın ayazı artık iyiden iyiye belli etmeye başlamış
Kendisini… Hele Çankaya'nın yüksek sırtlarında rüzgârlar esiyor, saatler gece yarısını çoktan geçmiş ama Paşa'nın odasının ışıkları
hala yanıyor. Latife hanımla evleneli de 9 ay olmuş ya olmamış ama o daha çok vatanıyla evli… Uykusu gelince kalkıp gramafona bir
taş plak koyuyor. Şarkının nağmeleri yayılıyor odaya. Yeniden geçiyor masasının başına bir yandan çalışıyor Bir yandan da ona çok
sevdiği şarkının nağmelerini mırıldanıyor.
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Cumhuriyet Fazilettir

    Asırlarca mutlak rejimlerle idare edilen Türk milleti, neredeyse son bir asırdır
cumhuriyetle idare edilmektedir. Cumhuriyet, aziz milletimize yalnızca iktidar kudreti
katmamış; aynı zamanda farkındalığının farkına varmasını da sağlamıştır. Birkaç
müstebit askeri idare dönemlerini saymaz isek; asil milletimiz 98 yıldır siyasal
iktidarın mutlak belirleyicisi olmuştur. Aynı zamanda halkımız kendi geleceğini tayin
etme imkân ve şartlarına kavuşmuştur. Cumhuriyet rejimi ile birlikte halkımızın
özgüveni artmış ve kabiliyetlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bir şahsın kapıkulu
olmaktan kurtulmuş ve kendi kendisinin efendisi olma olgunluğuna erişmiştir.
Cumhuriyetle birlikte Türk milleti yalnızca yabancı işgallerden kurtulmamıştır. Aynı
zamanda üzerindeki müstebidane tahakkümlerden de kurtulma fırsatı yakalamıştır.
Hâkimiyet bilâ-kayd-ı şart milletin olmuştur.

  Peki, cumhuriyete giden süreç nasıl
başlamıştır? Öncelikle bu süreci
değerlendirmek gerekir. Mondros
Mütarekesi sonrası Anadolu’da hızla
başlayan işgaller ve İstanbul hükümetinin
haklı gerekçelerle bu duruma sessiz
kalması; milli bir direniş hareketini zorunlu
hale getirmiştir.  

   Nitekim Kuvva-ı Milliye denilen sivil kuvvetler yerel mücadelelere girişmişler ve
nispeten düşmana karşı başarılar elde etmişlerdi. Milli direniş 23 Nisan 1920 tarihinde
TBMM’nin açılması ile birlikte farklı bir boyut kazanmıştır. Dağınık hareket eden yerel
kuvvacıların yerine düzenli orduya geçilmiş ve daha planlı hareket edilerek 2 yıl gibi
kısa bir süre içerisinde milli mücadele başarıyla neticelenmiştir. Şerefli Türk
ordusunun ve bânisi olan aziz Türk milletinin bu başarısı Lozan’da tescillenmiş ve
tarihe mâl olmuş bağımsızlık mücadelelerinin timsali haline gelmiştir.
     Aziz Türk milleti İstiklal Harbi’nde rüştünü ispat etmiştir. İradesinin ne kadar güçlü
olduğunu azimli düşman karşısında ortaya koymuştur. Asil milletimiz, özgürlük ve
bağımsızlık ruhunu tüm şahs-ı manevisiyle idrak etmiştir. Türk halkı emsalsiz azmiyle
cumhuriyete koşmuştur. Nitekim 29 Ekim 1923 tarihinde faziletine fazilet katacak
cumhuriyete erişmiştir. Halkımız tüm şahs-ı manevisiyle adeta haykırırcasına “Söz
bendedir…” demiştir. Kadim inancımızdan gelen Tanrı’nın seçilmiş kullarına
bahşettiği o Kut, artık Türk milletinin bahtına yazılmıştır. Milletimiz yeni Türk devletinin
hem bugününe hem de yarınına hükmetme iradesine sahip olmuştur. Cumhuriyet,
fazilettir. Nitekim asil milletimiz kutlu kutuna bugünde sahip çıkmakta ve faziletine
fazilet katmaktadır.
     Bu yazı münasebetiyle cumhuriyetimizin bânileri olan başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını minnetle anıyor ve cumhuriyetin yol
gösterici pusulası sayesinde daha muasır bir medeniyete erişmeyi temenni ediyoruz.

Rah�me İpek ORTAERİ



Hüveyda  ÇEBİ ARSLAN
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   MERHABALAR SAYIN HOCAM; EYUDER-ULEDEF ÇATISI ALTINDA EĞİTİMCİ
KADINLAR DERNEĞİ OLARAK, EĞİTİME GÖNLÜNÜ VE YILLARINI VERMİŞ
SİZİN GİBİ KIYMETLİ BİR EĞİTİMCİYİ DAHA YAKINDAN TANIMAK BİZE YENİ
UFUKLAR AÇARAK MUTLULUK VERECEKTİR. ÖNCELİKLE BİZİMLE
RÖPORTAJ YAPMAYI KABUL ETTİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.
UMARIZ SİZ DE KEYİF ALIRSINIZ.

1_ ÇOK OKUYAN, YAZAN BİR AKADEMİSYEN OLMANIN YANINDA ÇEVRENİZE
IŞIK VE GÜVEN VEREN BİR DURUŞUNUZ VAR. ÇALIŞKAN, SORUMLULUK
SAHİBİ, MUTLU BİR ÇOCUK OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYORUM AMA BİR DE
SİZDEN DİNLEMEK İSTERİZ. NASIL BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİNİZ?

   Ben doğduğumda babam 21, annem ise henüz 19 yaşındaymış. Kardeşimin de
aileye katılması ile biz aslında hep birlikte büyüdük. Rahmetli annem ve babam her
zaman kendimizi değerli, önemli ve sevilir olduğumuzu hissettirerek büyüttüler.
Kendilerine minnettarım. Birer ebeveyn olarak bize her zaman katıksız sevgi, sınırsız
özveri, dürüst ve ilkeli bir yaşam sağlayan anne ve babamdan hem insanlık değerleri
hem de bir ebeveynin nasıl olması gerektiğine dair çok şey öğrendim. Babamı ne
yazık ki 50. Yaş gününde kaybettik. Babamın dürüstlüğü bize kalan en büyük mirastır.
Rahmetli annem içindeki okuma aşkı ile önce ilkokulu, sonra ortaokulu dışarıdan
bitirdi. Ardından açık liseyi tamamladı. 65 Yaşında üniversite sınavına girip iki yıllık bir
bölümden mezun oldu. Daha sonra işletme lisansına başladı. Sadece dört dersi
kalmıştı ki maalesef kanser hastalığı nüksetti ve çok istediği üniversite mezuniyetini
göremeden 2018’de vefat etti.  Bütün hayatım boyunca annemin savaşçı kişiliğini,
yılmazlığını, zorluklar karşısındaki iyimserliğini ve problem çözme yeteneğini kendime
örnek almışımdır. Annem ve babam son derece aydın, dünyaya pırıl pırıl bakan
insanlardı. Benim ve kardeşimin okuması için büyük bir çaba ve özveri gösterdiler.
Onurlu birer devlet memuru olan anne ve babam için “Ceketimi satar okuturum, yeter
ki siz okuyun” sözü bizim evin temel sloganıydı. Her ikimiz de okumanın yüceltildiği
böyle bir anlayışla okuyabileceğimiz son noktaya kadar okuduk.

Prof. Dr. İnayet AYDIN 
�le

Röportaj
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2- NE KADAR GÜZEL…ANNE VE BABANIN YA DA ÇOCUĞUN EN
YAKININDA VAROLAN KİŞİNİN HAYATA BAKIŞI VE TUTUMLARI, ÇOCUĞA
HAYAT YOLCULUĞUNDA İLK FİKRİ VERMİŞ OLUYOR.SİZDE DE BUNU
GÖRÜYORUZ. PEKİ, ÇOCUKLUK HAYALLERİNİZDE BUGÜNKÜ İNAYET
AYDIN VAR MIYDI?

   Aslında çocukluk hayallerimi gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Daha üç yaşında
öğretmen olacağım ve Ankara’ya gideceğim dermişim. Gerçekten öğretmen olarak
çalışmasam da öğretmen yetiştiren bir Fakültede görev yapmak büyük bir onur
oldu benim için. Ankara’nın da yaşamımda çok önemli bir yeri vardır. Ben
Cumhuriyetin yeşerdiği Ankara’ya ayrı bir sevgi ve bağlılık duyanlardanım. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini 1981 yılında kazandım. Fakülteme
katılmamın 40. Yılını kutladığım şu günlerde geri dönüp bakınca sınıfa ilk girdiğim
gün “ben burada öğretim üyesi olacağım” dedim ve bu kararımı uygulamaktan her
zaman gurur duydum. Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesinde ve
Türkiye’nin ilk Eğitim Bilimleri Fakültesinde hem öğrenci hem de öğretim üyesi
olarak görev yapmaktan büyük onur duyuyorum. 

3_ 40. YILINIZI BİZ DE GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ VE NİCE SENELER
BİZLERE İLHAM VERMENİZİ DİLİYORUZ. 40 YILDIR EĞİTİME HİZMET EDEN
BİRİ OLARAK EĞİTİME OLAN MERAKINIZ NEREDE BAŞLADI? ÇEVRENİZDE
BİR ROL MODEL VAR MIYDI?

   Her zaman okulu, öğrenmeyi, bildiğimi anlatmayı, paylaşmayı seven biri oldum.
Ailemde öğretmen yoktu ama ben liseyi bitirdiğim yıl Çanakkale Eğitim
Enstitüsü’nü kazandım. Ancak daha sonra anne ve babamın isteği ile tekrar
üniversite sınavına girip Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini kazandım.
Bir komşumuzu Ankara’da ziyaret ettik. Babası uzun yıllar öğretmenlik ve
müfettişlik yapmış eski bir eğitimciydi. Annem ona sordu “Eğitim Fakültesi ne
yetiştirir? Nasıl bir fakültedir? Diye”. Rüştü amcanın cevabı, “Orası eğitimin
kurmaylarını yetiştirir” oldu. Çok etkilenmiştim bundan. Gerçekten Fakültem 1965
yılından bu yana eğitimin kurmaylarını yetiştirmiştir. Aslında iyi bir puanım
olmasına, pek çok farklı fakülteyi kazanma olasılığım olmasına rağmen ben
“Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesini” tercih etmiştim. Fakülte açıldı dersler
başladı. Koridordan geçerken bir kapının üzerinde Eğitim Enstitüsünde “Eğitim
Psikolojisi” kitabını okuduğum Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran’ın ismini gördüm.
Kalbim heyecanla çarpmaya başladı. İlk defa kitabını okuduğum bir yazarın, bir
hocanın kendisi ile tanışmıştım. “Yönetime Giriş” dersimize geldi. O kadar
heyecanlandım ki… Ben ne kadar güzel bir yere gelmişim diye düşündüm. Ben
“Eğitim Yönetimi ve Planlaması” bölümünü seçtim. Bundan da hiç pişman olmadım
ve alanımda her zaman zevkle çalıştım.  



4_  EĞİTİM KURMAYLARINI YETİŞTİREN BİRİ OLARAK SİZİN İÇİN “ÖĞRETMENLİK” NE
ANLAM İFADE EDİYOR?
   Öğretmenlik dünyanın en zor ve karmaşık mesleklerinden biridir. Aynı anda 25 ya da daha fazla
sayıda kişinin öğrenmesinin sağlanması ve bunun başka hiçbir meslekte olmadığı şekilde eş
zamanlı yapılması, öğretmenlik mesleğinin zorluğunu yeterince kanıtlamaktadır. Öğretmenler eğitim-
öğretim süreçlerinde birbirinden farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip olan çok fazla sayıda
öğrencinin eğitimi için zihinsel, bedensel ve duygusal emek harcamak zorundadırlar. Öğretmenlik
yalnızca birtakım bilgilerin aktarılmasını kapsayan bir meslek olmanın ötesinde, genç nesillere
değerler kazandırılması hedefini de içeren bir meslektir. 
Öğretmenler, dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkıda bulunan kişilerdir. 
Öğretmenler, öğrencilerine, meslektaşlarına, velilere ve topluma karşı davranışlarında etik ilkelere
uygun davranarak hem dünyayı daha iyi bir yer haline getirirler hem de rol modeli olarak bunu
sürdürecek insanlar yetiştirirler.

5_ DÜNYAYI DAHA İYİ BİR YER YAPMAK İÇİN UĞRAŞ VEREN BİZ EĞİTİMCİLERE, EĞİTİMİN
TEMEL DEĞERİNİ NASIL İFADE EDERSİNİZ?

    Eğitim, öğretme ve öğrenme çabası insan için tarihin en eski çağlarından beri yaşamsal bir konu
olmuş ve günümüze kadar devam etmiştir. Bir Sümer bilmecesi halkın okula bakışını şöyle ortaya
koymaktadır:  “O ev ki cennet gibi... Gözü kapalı biri oraya girdi, gözü açılmış olarak çıktı”. Yine
Büyük İskender “Babam beni gökten yere indirdi. Hocam beni yerden göğe yükseltti” diyerek
eğitimin ve öğretmenin önemini vurgulamıştır. Eğitim, öğretim ve okul kavramlarının doğasında
insanı iyiye, doğruya ulaştırmayı hedeflediği için etik bir çaba yatmaktadır. Eğitim her zaman iyilikleri
besleyen, dünyanın daha iyi bir yer olmasına katkıda bulunan bir etkinlik alanı olarak görülmüştür.
Her meslek alanının bir temel değeri vardır. Eğitimin temel değeri: “İnsanın ve insanlığın
yüceltilmesidir”. Öğretmen ve öğrenci arasında özel bir ilişki vardır. Bu özel ilişkinin en önemli
unsuru öğrencilerin yasal olarak küçük olmaları nedeniyle öğretmenin ilgi ve gözetim sorumluluğuna
sahip olmasıdır.  Bu özel ilişki, öğretmenlerin öğrencilere karşı özenli davranma, saygı ve ilgilenme
sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir.  

6- EĞİTİMİN DEĞERİNİ ÇOK GÜZEL İFADE ETTİNİZ. İNSANLIĞI YÜCELTMEK GİBİ ULVİ BİR
DEĞER İÇİN UĞRAŞ VEREN  ÖĞRETMENLERİMİZİN EN BÜYÜK SIKINTISI SİZCE NEDİR?

    Öğretmenlerin bana göre en büyük sorunu hak ettikleri değer ve statüye sahip olmamalarıdır. Bir
mesleğin toplum gözündeki statüsünün belirleyen bazı etkenler vardır. a) Mesleğe girişin zor olması:
Bir mesleğe ne kadar zor girilirse statüsü ve getirisi o kadar yüksek olur. Ne yazık ki 1970’li yıllardan
sonra öğretmenlik herkesin yapabileceği sıradan bir iş gibi görülmeye başlandı.  Çok farklı
kaynaklardan, iyi yetişmeden sisteme olan katılımlar bir uzmanlık mesleği olan öğretmenliğin
statüsünü düşürdü. b)  Meslek sahiplerinin topluma sağladığı katkı: Köy okullarının kapatılması ve
öğretmenlerin sadece okulda faaliyet gösteren bir mesleğe dönüşmesi, öğretmenlerin toplum liderliği
rolünü olumsuz etkiledi. Teknoloji ve bilgi patlaması ile de öğretmenin rol ve işlevlerinde ciddi bir
gerileme meydana geldi. Cumhuriyet dönemi öğretmenlerine göre günümüz öğretmenlerinin toplum
kalkınmasına olan katkısı ortadan kalktı. Bu da öğretmenlik mesleğinin toplum gözündeki değerini
azalttı. c) Mesleğin ücret durumu: Bir mesleğin statüsünde o mesleğe reva görülen ücret de etkilidir.
Türkiye de pek çok meslek grubu gibi öğretmenler de gerek dünya gerekse OECD ülkeleri arasında
en az ücret alan meslek grubudur. 2020 yılı OECD verilerine göre 33 ülke arasında Türkiye’de
öğretmen ücretleri 28. Sıradadır. Kendini sürekli geliştirebilmesi, rol modeli olarak kendine özen
gösterebilmesi, dünyayı ve ülkemizi gezip görmesi, entelektüel ve kültürel sermaye biriktirebilmesi
için öğretmen ücretleri artırılmalıdır. Bir diğer önemli konu da bir milyondan fazla personeli ile
ülkemizde tüm kamu görevlilerinin üçte birini oluşturan; bir kariyer ve uzmanlık mesleği olan
öğretmenliğin henüz kapsamlı ve etkili bir meslek kanunu yoktur. 
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7- ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ ETİK DEĞERLER BAKIMINDAN DİĞER MESLEKLERDEN AYIRAN
YÖNLER VAR MI?
    Öğretmenlik ve etik birbirine çok yakın kavramlardır. Etiğin ve eğitimin doğası gereği bu iki kavram
birbirinden ayrı düşünülmemelidir. İdeal bir öğretmen, yalnızca kusursuz öğretme yetenekleri ile değil,
aynı zamanda yaşama biçimi ile de örnek alınacak etik bir rol modeline dönüşür. “Bir eğitim sisteminin
kalitesi öğretmenlerinin kalitesini aşamaz”. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 25 Ağustos 1924
tarihinde Muallimler Birliği Kongresi üyelerine seslenişinde  “Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr
muallim ve mürebbileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin
maharetiniz ve fedakârlığınızın derecesiyle mütenasip bulunacaktır” sözleri ile öğretmenlerin önemini
ifade etmiştir. Toplum öğretmenlerden, öğrettiklerini örnek olarak yaşayan ideal insanlar olmalarını
beklemektedir. Bir yandan kendi davranışlarında ideal örnekler sergilemesi beklenen öğretmenlerin aynı
zamanda okulda öğrencilerin evrensel değerleri öğrenmelerinde önemli bir katkıyı yaptıkları da
unutulmamalıdır.  
    Eğitimin temel amacı, insandaki iyi nitelikleri beslemek, bireylerin içindeki gizilgüçleri dışarı çıkarmak
ve insanın doğuştan gelen kapasitesini geliştirmeye çalışmaktır. Bu anlamda eğitim zaten etik bir çabadır.
Eğitim- öğretimin gerçekleştiği resmi mekan olan okul, bu etik değerleri sadece öğreten değil yaşatan bir
yer olmalıdır. Okulda eğitim-öğretim sürecinin yerine getiren profesyoneller ise öğretmenlerdir.
Öğretmenlik mesleği; müfredatta belirlenen eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim
sunmakla görevli, bireylerin öğrenmesini kolaylaştıran  kişilere verilen mesleki unvandır. Sınıf içinde
öğrencilerin etik açıdan gelişmeleri üzerinde öğretmen davranışlarının doğrudan ve dolaylı biçimde
kaçınılmaz bir etkisi bulunmaktadır. Öğretmenler, öğrenciler için en yakın ve etkili rol modelleridir.   
 Öğrenciler öğretmenlerle çok uzun süre zaman geçirirler ve öğretmenlerin sadece mesleki özelliklerinden
değil, kişisel özelliklerinden de büyük ölçüde etkilenirler. Öğretmeninin rolü bir yandan “etik bir kişi” olarak
tüm davranışlarında etik değer ve ilkelere uygun davranmak, diğer yandan ise öğrencileri için etkili bir etik
“eğiticisi” olmaktır. Okul sistemi içinde 12 yıl kalan öğrencilerin değerlerinin ve karakterlerinin
gelişmesinde öğretmenler çok büyük bir rol oynamaktadırlar. Öğretmenler sınavlarda kopya
çekilmeyeceği, sınıf arkadaşlarına zarar verilmeyeceği veya başkalarının eşyalarının izinsiz
alınmayacağını öğreterek, öğrencilerine adalet, saygı, eşitlik, sorumluluk vb. temel evrensel etik değerleri
kazandırırlar. Ayrıca sınıf içerisinde etik bir örnek kişi olarak öğretmenler alçakgönüllülük, cesaret,
tarafsızlık, empati, açık fikirlilik, adalet ve dürüstlük gibi kişilik özelliklerini gösteren davranışlar
sergileyerek tüm öğrencilerine rol modeli olurlar. Aslında öğretmenlik mesleğini tüm diğer mesleklerden
ayıran en önemli özelliklerden biri de tüm diğer mesleklerin değerlerinin yine öğretmenler tarafından
öğretilmesidir. Yani öğretmenlik diğer mesleklerin değerlerinden de bir anlamda sorumludur. 

8_BAHSETTİĞİNİZ EĞİTİMCİ VE EĞİTİM ORTAMI HEPİMİZİN İDEALİNDEKİ ROL MODELİ İFADE
EDİYOR. 21. YÜZYILIN ORTALARINA GELİRKEN İFADE ETTİĞİNİZ ETKİLİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ
İÇİN İLK ÖNCE NEREDEN BAŞLAMALIYIZ?

     Bir eğitim sistemi bilimsel, laik, liyakate dayalı, hukukun üstün kılındığı, uzmanlığa dayalı bir anlayışla
yönetilmelidir. Eğitim sistemi dört boyutta değerlendirilir. 
Amaç boyutu: Etkili bir eğitim sisteminin temel amacı insandaki iyi nitelikleri beslemek, bireylerin içindeki
gizilgüçleri dışarı çıkarmak ve insanın doğuştan gelen kapasitesini geliştirmeye çalışmaktır. Herkesi
aynılaştırmaya değil, her bir bireyin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmayı eğitim siteminin temel amacı
haline getirmeliyiz.
Yapı boyutu: Eğitim sistemi bireylerin tek defalık sınavlarla belli tercihlere mahkum edilmediği, çok
seçenekli ve esnek bir yapıya kavuşturulmalıdır. Okul sistemi öğrencilerin yeteneklerini keşfedebildiği
olanaklarla donatılmalı ve kademeler arası geçişler ilgi ve yeteneklere uygun biçimde yapılandırılmalıdır.
Unutulmamalıdır ki eğitim sadece bireyin kendisini değil bütün toplumu ilgilendiren bir süreçtir. Yeterli ve
mutlu bireyler yetiştirmek, gelişmiş ve huzurlu toplumun da anahtarıdır. 
Süreç boyutu: Eğitim sisteminde karar, planlama, örgütleme, iletişim, koordinasyon ve denetim süreçleri
işlevsel biçimde yeniden kurulmalıdır. 
İklim boyutu: Eğitim sisteminin psikolojik ortamının güven, dayanışma, olumlu insan ilişkilerine dayalı bir
hale getirilmesi çok önemlidir. Özellikle okul ortamı katı hiyerarşik bir ortam olmamalıdır. Okulların, olumlu
İnsan ilişkileri,  saygı, yardımlaşma ve mesleki işbirliğini pekiştirecek bir liderlikle yönetilmesi, okuldaki
iklimin de olumlu olmasını sağlayacaktır. 



Serap Hanım ben çok teşekkür ederim.

9- EĞİTİMCİ KADINLAR DERNEĞİ OLARAK HEDEF KİTLEMİZİN İÇİNDE ÖZELLİKLE KADINLAR
ÖNEMLİ BİR YER ALIYOR. HEM BİR EĞİTİMCİ HEMDE BİR EĞİTİM PAYDAŞI OLARAK KADIN
HAK ETTİĞİ DEĞERİ SİZCE NASIL ALACAK?
  
    Öncelikle, kadınların tüm eğitsel, hukuksal, toplumsal, siyasal haklara erkeklerle eşit şekilde sahip
olmayı daha güçlü biçimde talep etmesi gerekiyor. Cinsiyet ayrımının her ortamda önlenebilmesi için
kadınların özellikle yönetim kademelerinde ve kadınların daha az temsil edildiği alanlarda var olabilmek
için daha çok çaba göstermesine ihtiyaç var. Kadınlar toplum içindeki rol ve haklarını genişletmek için
bir araya gelerek çalışmalıdır. Kadınların özgür ve eşit bireyler olarak var olması yine kendi çabalarına
bağlıdır. Bunun için toplumsal cinsiyet algılarının her yerde sorgulanması büyük bir önem taşımaktadır.
Cam tavanları öncelikle kadınlar yıkmalı ve sonra da yeni kuşakları daha eşitlikçi ve özgür düşünceli bir
anlayışla yetiştirmelidirler. 

10- SON OLARAK; ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ KONUSUNDA EN ÇOK TEDİRGİN OLAN ANNE VE
BABALAR KUŞKUSUZ. ZİHİNLERİNDE BÜYÜTTÜKLERİ ÇOCUK İLE KARŞILARINDA DURAN
ÇOCUK AYNI DEĞİLSE ANNE-BABALARA NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ? 

    Ben uzun zamandır bir eğitimci, bir anne ve bir ebeveyn koçu olarak bu soruya kafa yoran bir
akademisyenim. Öncelikle Halil Cibran’ın şiirini hatırlamakta fayda var: 
Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,
Onlar kendi yolunu izleyen Hayat'ın oğulları ve kızları.
Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler
Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.
Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.
Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır………

    Öncelikle birer ebeveyn olarak kabul etmeliyiz ki:  “Çocuklarımızın bizim istediğimiz gibi  olmak
zorunda değiller”. Onların birey olarak kendi kararları ile yaşamalarını ve kendi yaşam sorumluluklarını
üstlenmelerini sağlamak çok önemli. Benim ebeveynlere sorduğum iki soru ile herkesin bu konu
üzerinde düşünmesini isterim: 
1. Nasıl bir çocuğunuz olsun istersiniz?
2. Onun böyle olması için ebeveyn olarak siz neler yapıyorsunuz? 

KIYMETLİ HOCAM; İÇTEN SOHBETİNİZ, SAMİMİ CEVAPLARINIZ VE DEĞERLİ ZAMANINIZI
BİZLERE AYIRDIĞINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.
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"CAM TAVANLARI
ÖNCELİKLE
KADINLAR
YIKMALI!.."

 



 

    Bazı insanlar gümüş renginde ufka benzerler;güneş onların sinesinden doğar.Meşalelerini
ulaşabildikleri yere kadar götürerek insanlığın çehresini aydınlatanlar…Karanlığı bıçak gibi
yararak berrak, rengarenk,parlak ve hakiki iklimler yaşatanlar…Yani öğretmenler.

   Onun uğramadığı iller harabeye döner,şimşek gibi çakmadığı gönüller her şeye uzak ve
verimsizdir.Onsuz hayat, kök salmamış bitki gibi rüzgarlarla oradan oraya sürüklenir
gider.Mesafeler uzar.Obamız, otağımız, ocağımız ümitsizlikle boğuşur.Ama biz hiç ümitsiz
olmadık.İlk ve en büyük öğretmenimizle taçlandı başlarımız.

   Öğretmenler…Toplumun nadide fertleridir onlar.Onlardır, toplumun ışığı, eksilmeyen aydınlık
güneşleri.Atmosferleriyle zamana ışıktan bir iz; geleceğe hoş muştular bırakırlar.Kendilerini
bayraklaştırmadan, yürekleri “millet, millet” diye vuran sevgi leventleridirler.Sözleriyle özlere motif
motif sevgi, hoşgörü, mana, nakışları örerken “Daha ne yapabilirim?” diyerek yücelirler.

   Yıldızların eteklerine dahi ulaşamadığı, aşkla, sevdayla, sabırla insanı kanatlandıran aydınlık
gönüller…Elindeki ışık yumağını minik yüreklere gergef gibi işleyen sevgi melekleri.Bir güneşi
hatırlatan sevgi meleğinin elindeki bu ışık yumağı yıllarca çözülecek.Fakat asla bitmeyecek.

   Öğretmenler…Öz kaynağından besler öz çocuklarını.Şafağa hazırlar geceden.Yürek sazından
dinletir en güzide türküyü gelecek nesline.İyilik, güzellik, sevgi ve hoşgörü ordusunun
türküsünü.Özlerine, yenilmezliğin mayasını katar.Vatan, millet aşkını duyurur, hissettirir.Zamanı
örer ilmek ilmek.Onlarla ereriz topyekün bir millet; huzura, saadete, zafer iklimlerine.

   Öğretmenler…Başınız dumanlı ve dik; heybetli dağlar gibi.Ufkunuzda çiçek gibi açar gelecek
nesiller.O çiçeklerin her bir yaprağında ben sizleri görürüm.Ümidi, aşkı, sevgiyi, azmi soracağım
çiçeklerine.Kan gibi damarlarında dolaşan kat kat cevherlere su gibi muhtacız. Seninle varız.
Seninle var olacağız.
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