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EĞİTİMDE ZİHİN ÖZGÜRLÜĞÜ  
 

1.Giriş  
 

Eğitim, bireyin doğumuyla birl ikte dünyaya gözlerini  aç tığı  

anda başlamalıdır .  Onun i lk öğretmeni,  dünyamıza onu arma -

ğan eden annesi  olacaktır .  
 

Batı  dünyasında yapılan bir  deneyi,  açıkla yarak konuya gir -

mem uygun olacak.  Laboratuvara dönüştürülen bir  alanda  bi r  

dizi  maymun, yavrula rıyla birl ikte gözlem alt ına alınır .Anaç  

maymunlar iki  gruba ayrılmışt ır .  Birinci  gruptakiler yavrula -

rıyla birl iktedirler.  İkinci  grup  cansız maket maymunlardır .  

Anneleri  i le birlikte olan yavru maymunların  uysal ,  sevecen  

olmalarına karşın, t ıpa t ıp analarına benzeyen  cansız maket 

i le birl ikte olan yavru maymun ların, hırçın, kavgacı oldukları  

görülmüştür.   Eğitim’de temas i l işki  kurma  (teorisi)  bu dene-

menin sonucunda doğar.  Sevgiden yoksun,  geçimsiz anababa,  

çocuklarının  hırçın ,  kindar,  hoşgörüsüz  olmalarının  kaynağı -

dır.  Bunun en güncel örneğini başbakan  olan R.T. Erdoğan’da 

görüyoruz.  Eğitimin özünde sevgi  ve i l işki  kurma yetisi  amaç 

olmalı .  Böylesi  eğit imim kaynağı okul öncesi  Anababa i l işki -

sidir .  O i l işki  sevgi yaratan i l işki  olmalı .  
 

Werner Von Braun’un  öyküsüne değinerek konuya gireceğim.  

Babasını  küçük yaşta  yit irdiği  için,  yatı l ı  okulda öğrenime 

başlamak zorunda  kalmıştı .  Ne var ki  çalışmıyor ve her  zaman 

gökyüzüne bakıyordu.  Özel l ikle de gece kursla rında gözleri  

gökyüzündeydi.  Sınıf  öğretmeni,  küçük Braun’un niçin sürek -

l i  göğe baktığını  anlamıştı .  Okul yönetimi, Braun için bir  te -

leskop satın alarak okulun en üst  katına yer leştirdi  ve  O’nun  

gökyüzünü o araçla seyretmesini  sağladılar.  Bir koşulla;  yal-

nızca gece, iki  saat  süreyle.  
 

Bir gün evin kapısı  çalınır  ve annesi  yine oğlunun tembelli -

ğine i l işkin okuldan yazı geleceği korku suyla ve t i t reyen 

elleriyle kapıyı açarak postacının uzatt ığı  zarfı  al ır  ve bir  sü-
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re açamaz.  Ne yazıl ıydı zarfın içinde ki kağıt ta? Küçük Braun,  

sınıfın en başarıl ı  öğrencisi  olmuştur.   
 

Sıvı oksijen yakıt ının ısısına dayanamayarak eriyen uzay  a-

raçlarının dayanıklı  alaşım ile  donatı lmasını  keşfeden kişi  

Von Braun mudur, yoksa onun zihnini  keşfeden öğretmeni mi?  

Kendisi  değil  onun öğretmenidir .    
 

Ülkemizde.  başarı  bakınız  nasıl  ölçümleniyor?. 

 

M i l l i  Eğit im  Bakanlığı  Talim ve Terbiye Dairesi  Başkanlığı’  

nın 5 yıl  süreyle okutulmasına karar verdiği  Matematik kita -

bının 105.  sayfasında  bunu görüyoruz. O sayfada ,  kal ın harf -

lerle ve çerçeve içinde  başarının  kaynağı şöyle tanımlanmış -

t ı
1
:   
 

Aptallara teşekkür etmeliyiz.   

Onlar olmasaydı biz nasıl  başarıl ı  olurduk?    
 

Oysa aptal  sandığımız kişi lerin pek çoğunun ,  o matematik ki -

tabını  yazan lardan daha da akıl l ı  olduklarını  yaşamın her aşa -

masında görebilmekteyiz. Çünkü akıl l ı  olmaktan daha önemli 

olan aklı  kullanmasını  bilmektir .  Önemli olan bilginin kendisi  

değil ,  o bilgiyi  kullanabilmek t ir ;  bilgiye bilgi  eklemeyi ola-

naklı  kılan zihin özgürlüğünü tanımaktır . .  Eğit im o nedenle,  

soru-yanıt düzleminde gerçekleşebil meli ,  zihni keşfetmeyi a -

maç almalı .  Von Braun’un öyküsü bu gerçeği kanıt l ıyor .   
 

2.Düşünmeyi düşünmek.  
 

1942 yıl ında Ord.  Prof.  Kerim Erim hocamız  kara tahtaya u-

zun bir denklemi belki  yarım saatte yazabilmiş ve kara 

tahtada boş yer kalmamıştı .  Ufalmış  tebeşir  el inde bizlere  

döndü :  
 

    “Bu ,‘n’  boyutlu uzayda bir hiper düzlem  denklemedir,  

dedi.  
 

O güne dek zihnimizde n boyutlu uzay kavramı oluşmamıştı  

ve de hiper  düzlem  deyimini i lk kez duyuyorduk. Acaba o ne 
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tür bir  düzlem idi .  Dümdüz müydü,  eğri  büğrü mü? Şaşkınlık 

içinde bunları  düşünürken ,   Kerim Erim hocamızın o yumuşak 

sesiyle,  
 

    Şu şu katsayılar sıfır olursa bir küre ile karşılaşırsınız,  
diyordu. Şu katsayılar sıfır olursa bir el ipsoid denklemi 

elde edersiniz.  Şu şu katsayıla r sıfır olduğunda bir daire 

i le karşılaşırsınız.  Şimdi soruyorum. Daire’nin merkezi  

var mı, varsa içinde mi dışında mı, nerede?  
 

Bir merkezden eşit  uzaklıktaki noktaların daire oluşturduğu 

tanımı zihnimizden si l inmiş ,“n”  boyutlu uzayda hiper  düzlem  

denkleminde kimi katsayıların  sıfır  olması sonucunda karşı -

mıza daire çıkıvermişti .  Sınıf arkadaşımız Fehiman Tokluoğ-

lu ayağa kalka rak:  
 

Hocam, dedi.  Bizler mühendis olacağız ve sorunlarımızı  3 

boyutlu uzayda çözeceğiz.  “n”  boyutlu uzay bizi  i lgilen-

dirmiyor .  
 

Haklısın,  dedi Kerim Erim hoca.  Ben sizlere nasıl  düşün-

meniz gerektiğini öğretmek  ist iyorum. 
 

Bu sözüyle Kerim Hocamız aslında, geneli  tanımadıkça onun 

yaratt ığı  ayrıntı ları  anlayamayacağımızı söylemişti .  Düşün  öz  

gürlüğü ,  yalnızca bizlere tanınan ya da tanınmayan hak değil ,  

asl ında zihnimizin kazanması gereken bir  yetiyi temel alabil -

meli .  Bu düşüncemiz doğru ve gerçek ise, zihnimi zin sınırsız 

düşün özgürlüğü ,  her olay ve olgunun hangi genelin parçası  

olduğunu  düşünmemize olanak sağlar:  Zihin özgürlüğü ,  ayrın -

t ı lar  içinde onu yaratan geneli ,  genelin içinde ayrıntı ların na -

sıl  doğduğunu  düşünme  yetisini  gelişt ir ir .  Çağdaşlığın simge -

si  Erim hocamız ,  Mustafa Kema l  Atatürk’ün üniversitesinde 

Profesör  idi .   
  

Zihin özgürlüğü yalnızca okulda edinilen bir  kazanım olmaya-

cakt ır  elbet .  Zihnimiz in özgürlüğüne kendimizin de katkısı  o -

labilmelidir .  Eğitimin zihnimize sağlayacağı  özgürlüğe zihni -

mizi hazırlayan koşul lar i lkin okul öncesi  ai lede başlar.  Bu 

gereksinim ailenin de bil inçlenmesi zorunluluğunu doğurur.  
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Küçük von Braun’u  büyük von Braun yapan yalnız  kendisi  

değil ,  öğretmeni,  öğretmeni de değil ,  o öğretmeni yaratan 

eğitim’in  kendisi  idi .    
 

Ülkemizdeki eğit im,  zihni keşfeden, gelişt iren değil ,  tersine 

onu körelten işlevi üstlenmiş  gibidir .  Bi lgi’yi  çok önemli 

kabul etmekte ve zihninde ne denli  işe yaramaz bilgi  yığını  

varsa zihin o denli  başarı l ı  kabul edilmekte.  Oysa:  
 

Mustafa Kemal’in eğit imi  soru-yanıt  temelinde ölçüm-deney  

süreci  içinde  gerçekleşiyordu.  Örneğin  ders  derste öğrenilir  

i lkesi  yürür lükteydi ve eve çantamızla ders  kitabı götüremez -

dik.   Öğleden önceki ders,  öğleden sonra saat  13’ te başlayıp   

16’ya dek süren “Mütalâa”  denilen süre içinde  öğrendikleri -

mizin zihnimizde uyandırdığı  sorularını  yanıt ını ,  sınıf  öğret -

menimizden alabil irdik.   
 

3.İlginç Bir Örnek.  
 

İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi  Psikoloj i  öğret meni Cevdet  

Hoca aynı zamanda Sosyoloj i  dersine de geliyordu. Yıl  1937.  

Lise ikinci  sınıf  öğrencisi  olan bizlere Cevdet hoca:  
 

“Bugün dersimiz din, demişti .”  Tartışmayı açıyorum.  
 

O hiçbir zaman ders anlatan öğretmen olma dı.  Konunun ne ol -

duğunu açıklar ve biz öğrencilerin o konuya i l işkin tart ışma -

larımızı  dinler,  kimi  zaman tümcemizi  bile düzelt irdi .  Tükçe’  

yi  doğru kullanmamızı,  mantık hatası  yapmamızı  sağlar ,  en 

sonunda kendisi  10-15 dakika  içinde  konuya hangimizin daha 

doğru yaklaştığını  açıklar  ve öğrenmemizi  istediği sonuca 

kendisi  ulaşırdı .  Ders konusunu tart ışarak öğrenirdik.  Çünkü 

o Mustafa Kemal’in okulundaki öğretmendi ,  bizler de Mustafa 

Kemal’in zihin özgür lüğünü kullanması bilen öğrencileriydik.  

O gün de öyle olmuş ,  dersin bit imine 10 dakika kala Cevdet  

hoca kürsüde kımıldamış,:  
 

Bu söylediklerinizi  hiçbirisi  din değil  efendi ler,  demişti .  

Çünkü  din yalnızca inanç değildir.  Tanrı kavramının buy -
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ruk ları  da değil .  Din insan’ın kendi içine eğilmesi,  kendi 

içine bükülmesi ,  kendini bilmektir.  
 

Onun bu sözü bizlere sınırsız zihin özgürlüğünü n nasıl  olması 

gerektiğini  öğretmişti .   
 

Okula gitmeden önce çok küçük yaşta Tanrıyı  görmek istemiş,  

O’nun nerde olduğunu sormaya başlamıştı m. Babam Mehmet  

Arif Ölçen, sorularımdan bıkmış olmalı  ki ,  bir  gün kendisine 

bir bardak su getirmesini  söyledi.  Henüz i lkokula girmemiş -

t im. Küçük bardak içinde suyu getirdiğimde,:  
 

-Hayır ,  demişti  babam.  Cam bardak içinde su ist iyorum.  
 

O yıllarda evde çok az cam bardak vardı.  Yıl 1927 . .  Şeker kü -

çük külah içinde satı l ırdı .  Baba m, elindeki b ir  araçla külah i -

çinden çıkan şeker kit lesini  küçük  düzgün küp durumuna dö -

nüştürürdü  ustalıkla .  O gün, .  
 

“Bak oğlum” demişti .  “Bu şekeri  görüyor musun? Al ve onu 

bardaktaki suyun içine at .”  
 

Şeker suyun içinde eriyip görünmez ol du. Bugün hala baba-

mın  sesini  duyar  gibiyim:  
 

“Göremediğin şeker suyun her zerresinde var. Tanrıyı  da 

göremeyiz fakat her zerrede vardır .” demişt i .  
 

Tanrı  i le böyle tanışt ım.  
 

Zihindeki  merakın yaratt ığı  sorular mutlaka yanıt lanabilmeli ,  

o yanıt ın özü ve biçimi , bil imsell iğin gözlem ve ölçüm’ünü 

temel alabilmelidir .   Zihin, meraka, merakın ya ratt ığı  sorulara 

ne denli  açık ve özgür  olabi l irse o denli  gel işecektir .  Böylesi  

eğit im, us  kullanmasını  becerebilen zihnin de yarat ıc ısı  ola -

caktır  elbet .   
 

4.Eğitim’de ideolojiye üye yaratmak, emperyalizme  

o ülkenin kapılarını  açar .   
 

Görsel  ve deneysel eği t im, 1950 sonrası  zihne bilgi  aktarım a -

racına dönüştürüldü. Görsel  eğit imin yerini  bilgi  ezberleme 
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yöntemi  aldı .  Bu yöntemin bir  süre sonra,  bell i  bir  ideoloj iye 

bağlanmayı amaçlayan süreç içine gireceği  açıktı .  O neden -

ledir  ki ,   1950 sonrası  koşullar ülkemizde devlet  adamı yetiş -

mesini önleyen demagog’ların  doğmasına yol açtı .  Örneğin  

gençlerarası  bi lgi -beceri  yarışmasında  yanlış bir savı bece -

riyle savunmayı  başarı kabul eden münazara  yöntem i  üni -

versitelerde çekim merkezi olmuştu.  Sonraları  devleti  ele ge-

çiren ler  demagoglar  o münazara’da en başarı l ı  olanlar  idi!  
 

Kim bil irdi  ki ;  gün gelecek,  27 Mayıs 1960 devri miyle birl ik-

te kurulan Devlet  Planlama Teşkilatı  (DPT ) ,  12 Eylül 1980 

sonrası  Türk-İslam Sentezi ’ni temel alan bir  yörünge üzerine 

yerleşecek  ve Türkiye Cumhuriyeti  Devletini  Il ımlı  İslam Fe -

derasyonuna dönüştürecek kadroları  işbaşına  getiren  ortamı 

hazırlayacak?? 
 

a.İstiklal  Savaşını Osmanlı  Devleti  Kazanmış ! 
 

Turgut Özal’ın Başbakan olduğu ve kardeşi  Yusuf Bozkurt  

Özal’ı  DPT  Müsteşarı  olduğunda  hazırlanan  (1983) Mill i  

Kültür Raporu’nun 519.  sayfasında:  
 

Tamamen ortadan kaldırı ldığı  sanılan Osmanlı devleti ,  

dinin bütünleştirici  ve dağılmayı engelleyici  rolü sa yesin-

de, İstiklal  savaşını kazanarak yeni bir devletin, Tür kiye 

Cumhuriyeti’nin doğuşuna imkan vermiş . .  
 

Halife olan Padişah Vahidüddin Efendi  düşmanın zırhlı  gemi-

sine sığınarak ülkeden kaçmamış, Şeyhülislam  Dürrizade 

efendi,  görüldüğü yerde Mustafa Kemal’in katl ini  koşul gören 

fetvası  yayınlanmamış ! Erzurum ve Sivas kongrelerini  Os -

manlı  devleti  mi düzenledi? Ülke işgal edildiğinde Osmanlı  

ordusu ortada kalmış  mıydı ki ,  Kurtuluş Savaşı’na girişebil -

sin. O savaşı  kazanan orduyu kim yaratt ı  tek başına? İslam 

böylesi  yalana,  sahteci l iğe izin veren din mi?  
 

b.Devlet ivedil ik le din haritası  hazırlamalı .  

 

Milli  Kültür Raporunun 545.sayfası  devlete bakınız nasıl  bir  

görev vermekte:  
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Vakit  geçirmeden,  Türkiye’nin din haritasının çıkarıl ması 

için devlete düşen görev  her türlü tedbir alınmalıdır.  
 

91 sayıl ı  yasa i le uzun erimli  beş yıl l ık kalkınma planlarını  ve 

yıl l ık yatırım programlarını  hazırlamakla görevli  DPT ,  1983 

yı lında böylesi  bir  raporla Türk -İslam Sentezi’nin altyapısını  

oluşturan önermeleri  içeren bu rapor , tüm kamu kuruluşlarına 

yönerge (tal imat) olarak i let i lmişti .  
 

Adalet  ve Kalkınma Partisi ’nin  (AKP)  ideoloj ik temelini  oluş -

turan bu rapor ,  Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP ’un)  eşbaş -

kanlığını  üstlenen o siyasal  iktidar tarafından Türk-Kürt-

İslam Sentezi ’ni  öngören federatif  devlet  modeline dönüştür -

dü.  16.11.2013 günü Diyabakır’da ABD’nin milis gücüyle 

birl ikte Yeni Türkiye İnşası   yaygarasını  onların kursakların -

da boğmak  ivedi  yurtseverlik görevidir. .  

 

5.Mill i  Kültür Raporu hazırlığında Üniversite Öğretim  

  Üyeleri  
 

Ülkeyi parçalamayı öngören Mill i  Kültür Raporu ’nun hazırl ı -

ğında göev alanlardan biri  Hacettepe Üniversitesi  öğretim ü -

yesi  Prof .  Hayri  Bolay’dır .  O raporun  “Din ve Ahlak” bölü -

münde Freud’u ahlâk dışı  bakınız nasıl  suçluyor:  
 

Cinsel duyguları  putlaştırarak, cemiyeti ,  devleti  ve ai leyi  

düşman olarak görmüştür..  İnsana şehvet in peşinde koş -

mak gibi  bir gaye aşılamıştır.  Son yıl larda sanatı ,  aşkı ve 

her türlü manevi hayatı  öldüren se ks furyası  Freudizm’in 

doğal sonuçlarından olsa gerek .  
 

Peygamber olarak tanımlanan Lût,  Tsoar’dan iki  kızıyla kaçıp 

bir  mağaraya sığınır .   İki  kızı  babalarına bire r  gece arayla 

şarap içirerek O’nunla birl ikte olur  ve gebe kalırlar.  İkisi  de 

erkek doğurur.  Büyük kız, oğul doğurur  ve adını  Moab 

koyarlar.  Küçük kızı  da erkek çocuk doğuracak ve adını  Ben-

Ammi koyacaklardır .  Lût’un bu iki  kızı  öyle anlaşıl ıyor ki ,  

Freud’un kitaplarını  okuyup seks furyasının etkisi  al t ında kal -

mışlar.  Hacette Üniversitesinde  öğretim üyesi  Prof.  Hayri  Bo-
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lay’ın nasıl  Felsefe Bölümü başkanı olduğunu anlamak olanak 

dışı .  Yalnızca  bu örnek, adı geçen  bölümün başlığını  Ülke-

mizde Bilimin Sefaleti  adını koymamızı haklı  çıkarmaz  mı?   
 

6.Ülkemizde Bilimin Sefaleti  ya da Sefaletin Bilimi 
 

Bir ülkede zihin dogmalarla,  geçersiz inanç türleri  ya da 

üst lenilmiş kanılarla kuşatı lmış olursa o zihne düşünce 

özgürlüğe kapanacaktı r  elbet .  Onlar içi n bilim en gerçek 

yol gösterici  olamaz. Zihindeki örümcekler buna karşı  çı -

kacaktır .  
 

Açıkçası ,  din i le bil im arasında i l işki  kurulması istenir  ve 

dinde bil im aranırsa o üniversitelerin medreseleşmesi  ön-

lenemez. İşte Türkiye Cumhuriyeti  Devletinin medresele -

şen bir  üniversitesinde öğreti m üyesi  (daha doğrusu Mü -

derris)  olan Prof.  Hüdaverdi Eroğlu ,  2007’de  yayımlanan 

kitabında bakınız neler yazıyor  :  
 

Zaman Allah’ın yaratt ıklarından biridir.  İzafiyet  te -

orisine göre ışık hızına yani saniyede 300 bin metre 

hıza ulaşıldığında zaman durmakl a ebedi leşmektedir. 

Bu nedenle cinler,  ışık hızına yakın hareket et t ikle -

rinden 1000-1500 yıl  yaşayabilmek tedirler.  Malazgirt 

savaşında doğan bir cin hala yaşıyor olabil ir.  (s.21-

24) 
 

Ortaçağın gerisinde kalmış “Prof” olan bu müderris eğer 

izafiyet  teorisinin ne olduğunu merak edip öğrenseydi,  

ışık hızında nesnelerin kit lesi  sonsuz olur  ve hız,  ancak 

nesnelerin deviniminde bir  birim zamanda ne kadar de vi-

nim miktarı  yer değişt irdiğinin ölçüsü anlamındadır.  Mü -

derris Prof.  Hüdaverdi Eroğlu bunu bilmiyor ya da bil -

mezden geliyor!  İslam’ın kutsa l  Kitabı’nın Hicr Suretinin 

27. Ayetinde “cinlerin insandan önce ateşten yaratı ldı -

ğını” bildirmekte. Yani cin ler  doğmuyor. Yalnızca  ateşten 

yarat ı ldığı  anlatı lmakta. Müderris Hüdaverdi ,  İslamın kut -

sal  kitabına da karşı  çıkmakta. Varsayalım ki,  doğuyor ve 
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ışık hızıyla dolaşmaya başlıyor,  1000-1500 yıl  yaşadıkla -

rını  bu Müderris Prof.  nereden bil iyor ,  ölçüm mü yaptı .  
 

Hacettepe Üniversitesi ’nde öğretim üyesi  Prof.  Hayri  

Bolay yayım ladığı “Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüş -

lerin Mücadelesi”  adlı kitabında bil imi bakınız ,  nasıl  ta-

nımlıyor:  

 

.İlim, materyalizmin anlayışından çok i ler i  gitmiş ol -

makla beraber, muayyen bir sınırı  geçememekte -

dir.(s.388)  

.Bugünkü ilmî i lerlemeler karşısında, kâinatı  yara tan 

ve idare eden bir kudret  sahibinin varlığına inanmak  

mecburiyeti  kendiliğinde ortaya çıkı yor.  (s.399)  
 

Bununla yetinmiyor Prof.  Hayri  Bolay:  
 

İlim, bize olayların kanununu verir ve bunun geri -

sinde insan zihni için bir takım sorular kalır,  bunlara 

cevap aramak insanı  zaruri olarak metafiziğe götü rü . .  

diyor (s .407)  

Prof.  Bolay’ın bil imdeki sefaleti  bununla sınırl ı  değil .  Ki -

tabının 323 .sayfasında :  
 

Güneş sistemini teşkil eden gezegenlerin hacım ve ke -

safet  yönünden birbir ine eşit  olduğu taktirde, bunla-

rın aynı yörüngede bulunmaları  aynı hareketi  yap-

maları  dolayısıyla birbirlerine çapmaları ge rekirdi,  
diyor.   
 

Önce  uzayda bir  gezegenin hacım ve kesafeti  değil ,  kitle- 

si  hesaplara temel alınır .  K i t lelerinin çarpımı i le doğru  o-

ran t ı l ı  ve aralarındaki uzaklığın karesi  i le ters orantı l ı  o -

larak birbirlerine çekme ya da i tme gücü uygular.  İki  ge-

zegenin kit leleri  M 1  ve M2  ise aralarındaki çekme ve i tme 

gücü ,  Johannes Kepler’in 1609 yıl ındaki buluşuna  (keşfi’  

ne) göre,  arala rındaki uzaklık “e” ise  
 

G=M1 .M 2 /e
2    
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olur.  Müderris Prof.  Bolay, Kepler’in 404 yı l  önceki bulu -

şunu  unutmuş olmalı .  Çünkü,  uzayda aynı yörünge üzerin -

de birbirini  izleyen hiçbir  gezegen bugüne kadar  rastlan -

mış  değil . .  Varsayalım ki ,  aynı yörünge üzer inde birbirini 

izleyen ve kit leleri  birbirine eşit  iki  gezegeni müder ris 

Prof.  Bolay Hacettepe Üniversitesi ’nin çatısına bir  teles -

kop yerleştirerek böyle keşfetmiş olsun.  Acaba arkadaki 

gezegen öndeki  gezegene ne zaman çarpar.  Soruyu böyle  

betimlemesi gerekmez miydi?  
 

Doç.  Dr .  Yümni Sezen de bil imin sefaletine örnek olacak 

savlar i leri  sürmekte gecikme miştir .  “Prof .”  olmuştur 

kesinlikle.  “Tarihi  Maddecil iğin Tahli l  ve Tenkidi” adlı  

kitabında:  
 

Madde enerjiye, enerj i  ruha ve hepsi  All ah’a dayalı  o-

lacaktır.  Ruh enerjide saklı ,  enerji  maddede saklıdır.  

Mutlak Varlık hepsinde saklıdır .  
 

Sormak gerekir ;  nesnenin özü olan atom parçalandığında 

ruh nereye kaçıyor? Bununla yetinmiyor Doçent Yümn i  

Sezen bakınız neler yazıyor :  Nesnenin hızı  nasıl  sonsuz 

olabil ir? Nasıl  bir sav bu? Nesnelerin boyutu i le hızı  ara -

sında bir  bağ nasıl  var  olabil ir?  
 

Hızla dönen üç boyutlunun boyutları  kalkar , hız son-

suza yaklaştığında boyutlar  yok olur,  doçent Yümni 

Sezen.  
 

Işık hızından daha büyük hızla kendi çevresinde dönen 

nesneyi bir  yana atalım ,  acaba ışık hızından daha büyük 

hıza sahip bir  ışın keşfedilecek mi, bilemiyoruz.   
 

Üniversi telerde bil imin söz konusu olabilmesi için her 

hangi bir  savın gözlem ve ölçüm ile kanıt lanması gerekir .  

Zihni  bu disiplinin dış ında olanlar ,  Batı  dünyasında öğre -

t im üyesi  olamazlar,  olduklarında kendilerini  kapı dışında 

bulurlar.  Bil im kanılara kapalıdır .  Kanıtlanmayan kanıt ,   

bilimsel bilgi  olamaz.   
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Öğrencilerin zihinsel  özgürlüğünü yok eden bu tür savlar 

-emperyalizim- karşısında ülkeyi korumanın bil imsel,  kül -

türel  ve teknoloj ik araçları  da gelişemez. Dogmalar ,  kanı -

lar ,  geçersiz inançlar dünyası ,  bir  ülkeyi yo k oluşa götü -

ren sonuçları  doğurur.  Osmanlı  devleti  bil ime, tekniğe ve 

teknoloj iye kapalı  kaldığı  için yok oluşunu kendisi  hazı r -

ladı .  İlkokuldan Üniversi teye dek olan eği t im sürecinde 

dogmaları ,  kanıt lanmayan geçersi z (batı l)  inaçları  yadsı -

yan bil imsel düşünce egemen olabilmelidir .  Bu i lke yalnız 

pozit if  bil imlere deği l ,  sosyal bi l imlerde de geçerli  ola -

bilmeli .  Acaba ülkemizde bu i lke ne zaman geçerli l i ğini  

yit irmeye ve safsata i le örtüşmeye baş ladı?  Aşağıda bu 

sorunun yanıt ını  görel im  :  
 

7 .Ders Kitaplarında Ahlakın Ahlak Dışı  Tanımı  
 

Liselerimizde okunan İsmail  Hakkı Baltacıoğlu’nun Sos -

yoloj i  ders kitabında  Ahlâk konusunun nasıl  işlendiğine 

bakarak 1970’li  yılar sonrasında öğrencilerin zihnine ah-

lâk kavramını nasıl  ne amaçla  yerleştir i lmek istendiğini  

anlamış oluruz.  
 

Baltacıoğlu’nun kitabında  “Ahlâk olgular ının karakter -

leri” bölümünde 3 temel özell iğin açıklandığını  görü -rüz
2
.  

 

1.Ahlâkî olgular dış tabiatl ı  olgulardır.  Bunlar insa n-

ların keyfi ,  hevesi  i le olan şeyler değildir; bizim dışı-

mızda  olan olgulardır.  Ancak, ahlâk reali tesi  ferdî (ki -

şisel)  şuurların derinliklerine inmekle kalmaz;  fert lerin 

dışında kendine mahsus (özgü) objekti f  bir var lık olmak  

tabiatındadırlar.  Bunlara ahlâk kaideleri  denir.  
 

2.Ahlâkî olgular zarurete tabidirler  (gerekl i l iğe bağlı -

dır) .  Ahlâkın doğması ,  değişmesi ve ölmesi  (yok olma-

sı)  zaruri  sebeplerle olur.  
 

3.Ahlâkî olgular tabiatlarına karşı  zorlandıklarında 

mukavemet gösterirler. .  Sosyetenin ahlâkî  bir örfüne  

zıt  hareket edi ldiği zaman diğer insanlar bunu ayıplar,  

ona kötü gözle bakıl ır onunla birl ikte olmakta çekinil ir  
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Ahlâk kavramı sosyal bil imsel düzle mde öğrenciye ancak 

böyle anlatı l ır .  Lise 1. sınıfında Mill i  Eği t im Bakan lığı  

Talim ve Terbiye Kurulu ’nun 7 Eylül 1976 gün 338 sayıl ı  

kararıyla okutulmasına karar veri len ve 400 bin adet bası -

mı gerçekleşen Ahlâk  adlı  kitapta bu ahlâk  acaba nasıl 

an lat ı l ıyor? Bunun için kitabın 11.  sayfasını  okumak gere -

kecek. “Ahlâklıl ığın İç ve Dış Görünüş leri  bölümünde 

i lk tümce  i le başlayan anlatım şöyle :  
 

Ahlâklığın iç görünüşü denince ferdin vicdanındaki iyi -

l ik duygusu ve ahlâklıl ığın değerine olan inancı anla -

t ı lmak is tenir.  İnsan, kendi iç dünyasında ahlâkla i lgil i 

bir takım düşünce ve inançlar taşır.  Bunlar iyi l ik sevgi -

si ,  ödev ve sorumluluk duygusudur. Bunlar bir ah laklı  

olmaya bir ahlaklı  olmaya,  ahlâkla i lgil i  ödevle rimiz i  

yerine getirmeye zorlayan ruhî kuvvetlerdir .
3  

 

Ahlâk’ı  tanımlamadan uzak bu gereksiz bilgilerin öğren -

cinin zihnine niçin yerleştir i lmek istendiğini  merak edi -

yorsanız  o kitabın 98.  sayfasını  incelemeniz gerekecek. 

“Eşit l ik ve Eşit sizlik” adlı  bir  bölümde bakınız neler ya -

zıl ı :  
  

Eşitsizl ik rejimini ortadan kaldırmak için kuvvet ve ih -

t i lale başvuran Komünizm ,  insanlar arasında kin ve 

düşmanlık yaratmakta ve hem eşit l ik adına hürriyeti  

yok etmekte,  hem de ruhî kültürel  değerleri  inkâr ede -

rek onun yerine maddi ihtiyaçları  geçirmektedir .
4  

 

Lise I.  sınıfta okunması için yazılmış  Ahlâk adlı  ders ki -

tabının ahlâkla i lgisi  anlamak için 108.  sayfada yer  alan 

tümceyi okumak gerekecek.  Tümce şöyle:  
 

Utanma veya hayâ  duygusuna gelince bu duygu hem iz -

zet -i  nefsin, hem de şeref ve haysiyetin bekçisidir ,  
 

Diyor kitabın yazarlar ı .  Sormak gerekir ;  utanma duygusu, 

kendilerinin şeref ve haysiyetlerinin bekçisi  olabil  miş  

mi?  
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Aynı gurup Lise III.  sınıf  öğrencileri  için bir  başka 

Ahlâk  ki tabı  yazmışlar,  Talim ve Terbiye Kurulu’nun 7 

Eylül 1976 gün 338 sayıl ı  oluruyla okutulmasına karar 

veri lmiş. 200 bin adet  basıldığı  anlaşıl ıyor.  Kitabın i lk 

bölümünün başlığı  şöyle:  Felsef î  Bir Disiplin Olarak 

Ahlâk.  Gördünüz mü ahlâk felsefî  bir  disiplin imiş.  
 

Lise’nin i lk sınıfında okutulan (1976) Ahlâk kitabında  

“Eşit l ik ve eşitsizl ik” bölümüne niçin yer verildiğini  

anlamakta güçlük çekebil irsiniz.  Kitabın 96.  sayfasında 

yer alan bu konuya niçin yerildiğini  iki  sayfa sonra görü -

yoruz:  
 

Eşitsizl ik rejimini ortadan kaldırmak için kuvvet ve ih -

t i lale başvuran Komünizm, insanlar arasında kin ve 

düşmanlık yaratmakta ve hem eşit l ik adına hürriyeti  

yok etmekte, hem de ruhî kültürel  değerleri  inkar ede -

rek onun yerine maddi ihtiyaçları  geçirmektedir  (s.98).  
 

Komün izmin nasıl  bir  ideoloj i  olduğu ve kapitalizmin ge -

l işmesi sonucu sermaye i le emek a rasında ne tür çelişkile -

rin doğduğu anlatı lmadan Çarl ık Rusya’sını  2. büyük dev-

let  düzeyine çıkaran bir  ideoloj iyi  (ki  sonraları  kötü kul -

lanılmış olabil ir)  eleştir i  yerine kınamak bi l im ahlâkıyla  

bağdaşır  mı? 
 

Ahlâk kitabının ahlâkla bağdaşmayan bir  bölümünü de 99.  

sayfada görmekteyiz. Osmanlı  devleti  sultanları . .  
 

Hiçbir zaman Avrupa’nın kıralları  gibi ,  kendilerini 

halkın üzerinde görmemiş, (miş!)  Milletini  Tanrı  ema -

neti  sayarak hizmette kusur etmemeye çalışmış, hiçbir  

kimseye farklı  muamelede bulunmamış(mış) . .   
 

Öğrencilere Ahlâk  anlatacaksa ki tab ahlâk’lı  olmalı .  Fatih 

Sultan Mehmet  ve sonrası  hiçbir  padişahın annesinin Türk 

olmadığını  ve hiçbir Padişah’ın iki  dudağı arasından Türk 

sözcüğünün çıkmadığı  gerçeğini yazı labilmelydi,  ahlaklı  

olabilmek için.  Osmanlıda “devlet ,  padişahın mülkü” idi  
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ve mi l let  de onun ümmeti ,  kulu,  kölesi .  Anadolu’muzda 

Osmanlı’nın çaktığı  bir  tek çiviye rastlanamaz.  Osmanlı  

cinayetler tarihidir .  Şehzadelerini  çoğu ölüm korkusuyla 

kafeste yaşatı lmıştır .     
 

Lise 1. sınıf  için Ahlak kitabını  yazan bu grup Lise 2 .  Ve 

3. sınıfları  için de Ahlak kitabı yazmışlar  ve Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanı Rıza Kardaş, Lise  2.  sınıf  Ahlâk 

kitabına önsöz i le de katkı  sağlamış.  O kitapta öğrencinin 

zihnine yerleşmesi amaçlanan kimi tümceler :   
 

Sayfa 21:  İnsan yalnızca sosyal bir  varl ık  değil ,  aynı za -

manda ahlâkî  bir  varl ıktır .  

Sayfa  39: Ne kadar  kuvvetl i  bir  vicdanımız olursa o 

kadar  ahlâklı  oluruz.  

Sayfa 41: Ruhi olaylardan haberdar olmaya şuur, bize ha -

yır ve şerri  ( iyi  i le kötüyü) bildiren şuura da vicdan diyo -

ruz.  

Sayfa 56: Eğer bir  insan bir  hareket yapınca onun sonu -

cunda vicdani  huzur duyuyorsa,  herhangi bir  pişmanlık  

duygusu yoksa o hareket ahlâka uygun demektir .    

Sayfa 66: İnsanlar içinde ahlâkın emirlerine en çok uyan -

lar,  en ufak bir  hata yapınca bundan en fazla azap du -

yanlar genell ikle hayatlarını  ahlâklı  olma  yolunda Tanrı’  

ya adamış kimsele rdir .  

Sayfa 70:Ahlâk’ın doğru hareketi  yanlış hareketten ayırt -

etmeye yarayan bir  kurallar sistemi olduğunu bil iyoruz.  
 

8.Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi  Kitabı  
 

Prof.Dr.Günay Tümer  ve Doç.Dr.M.Rami  Ayas’ın Lise I .  

sınıf  için 1988 yıl ında yayınladıkları  ders kitabının  79.  

sayfasındaki bir  tümcesi  ne denli  yanlış :  
 

İnsan,  bütün yaptıkları ,  ett iklerini  düşünerek ve dene t-

leyerek gerçekleştirmek zorunda kalsaydı,  her eylem 

için  karar vermesi gerekirdi,  bu yükün alt ında ezil ebi-

l irdi .  
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15 yaşındaki Lise 1.  sınıf  öğrencilerine  “her eyleminiz 

için düşünerek denetleyerek karar verirseniz bu yükün 

alt ında ezilebil irsiniz” diyor. Ve bununla yet inmiyor kitap  

kimi  “eylemleri  3 değer küme’sinde”  açıklıyor:  
 

1.Yüksek değerler.  

2.Vasıta değerler  

3.Alışılan değerler.  
 

“Vasıta değerler” ,  fayda, çıkar,  kuşku,  çekemezlik,  kıs -

kançlık,  hoşlanmamak gibi  değerler (miş);  insanları  birbi -

rinden ayırır ,  birbiriyle çatışma ve düşmanlıklara sürükle -

yebilir(miş).  Yüksek değerler alanında bu gibi  kavgalar,  

hesaplaşma ve çekişmeler mümkün değil  ( imiş) (s.84).  
 

Böylesi  eğitim süzgeci ,  ülkemizde bil im adamı, devlet 

adamı yetişmesinin engeli  olacaktı  elbet.  Mustafa Ke-

mal Atatürk’ün ulusalcı  ulus devletinin Cumhuriyetini 

ve Misak- ı  Mill î  sınırlarının kuşattığı  ülkemizi koru-

manın  güçlüğünü  ortaya çıkacaktı  bir gün.  Bil imin en 

gerçek yo l  gösterici  olmasını engelleyen koşulları ,  

örneklerini verdiğimiz ders kitaplarını öngören eğitim 

sistemin in sonuçlarıdır.  Öylesi  eğitim düzeni,  bugün 

Misak- ı  Mill î sınırlarımızın kuşattığı  ülkemizi koruma -

nın ve ulusça var olabilmemiz sorunlarını  yaşamamızın 

kaynağı olmuştur.  Böyle bil ine, çare buluna.  
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