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Dr. ALİ NEJAT ÖLÇEN 

 

Sayın hocam, 

İlginize teşekkürlerimi sunuyorum. 28 Ekim 2015 gününden önceki Cumartesi günü Mülkiyeliler Birliğin’deki 
arkadaşların toplantısına giderken, yolda düştüm ve ilgilenenler arasında bir hekim, kolumdaki damar alım 
izlerini görünce nerde ameliyat olduğumu sorudu ve bir ambuluans ile benim Güven Hastanesi'ne gitmemi 
sağladı. Orda anlımdaki yarayı dikiş ile onardılar; o nedenle konuşma metnini iletmekle yetinebildim.  
WEB siteniz için o metin oldukça uzun, kısaltma özgürlğünüze saygı duyacağımı belirterek teşekkürlerimi 
sunuyorum. Saygılarımla. 30 Ekim 2015 

================================ 
 

ATATÜRK DÖNEMİNDE DEMOKRASİNİN ALTYAPISI: SORGULAMALI EĞİTİM 

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET MEZUNLARI DERNEĞİ - KONUŞMA İÇERİĞİ 

Mithat Paşa Cd. No.16/6 Ankara. 28.10.2015  

Dr. ALİ NEJAT ÖLÇEN  

1950’ler sonrasında M. Kemal Atatürk’ün uyguladığı sorgulamalı eğitim düzeni sürdürülebilseydi, 

ülkemizde bugünlerin olumsuz koşullarının hiçbirisine tanık olmazdık. Çünkü, Anadolu’muzda 

Osmanlı devletinin soruya ve deneye kapalı, gerilerde kalmış öğretim düzeninin yerine sorgulamalı 

eğitimin girmesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimlerin içinde en önemli olanıdır. 

Bu satırları yazan kişi (Ali Nejat Ölçen) O’nun döneminde okullarının her aşamasında sorgulamalı 

deneysel eğitim koşulları içinde öğrenim görmüştür. O’nun okullarının hemen tümünde öğrenim 

deneysel yöntemle uygulanıyordu. Ve yalnız okulda değil evde bile o oğrenimin etkilerini 

yaşıyorduk. Demokrasinin toplumsallaşmasının temelinde de sorgulamalı eğitim yatmaktaydı; 

düşünerek sorgulayarak öğretim idi bu. Örneğin: 

1.Ders derste öğrenilirdi. Ortaokul ve lise döneminde kitaplarımız sınıftaki sıralarımızın gözlerinde 

kalırdı. 

2.Çünkü,öğle sonrası saat 13’de Mütalea denilen ve saat 16’ya kadar devam eden süre içinde  

o günkü dersin uygulanması ya da soru yanıtlı tekrarını yaşardık. 

3.Lise bitirildiğinde Bakalorya sınavını kananamayan hiç kimse yüksel okul ya da üniversiteye 

giremezdi. Bakalorya sınavında kişinin genel kültür ve algılama gücü ölçülüyordu. 

4.Sanat ve meslek okulları vardı Bakalorya sınavını kazanamayanlar o okullarda öğrenim 

görüyordu. 

5.Teknik okullar, sanat okulları,1954 sonrası tek edilerek devre dışı kaldılar. 

Yukarıda özetlediğimiz öğretim sistemi sorgulamalı ve deneysel idi ve kişilerin demokratik 

yeteneğinin gelişmesi ve toplumsallaşmasını da sağlamaktaydı. 

Sorgulamalı Eğitime İlişkin Kimi Örnekler: 

Yıl 1936. Ali Nejat İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nin orta okul bölümünün son sınıfında.  

Nebatad- Hayvanat dersinin öğretmeni Hadi hoca sınıfa kavanoz içinde kurbağa ile gelmişti. 

Kurbağa’yı masaya koydu. Bir bacağına telin bir ucunu öteki bacağına da diğer ucunu bağladı. 

Elindeki küçük bir aracın düğmesini çevirdi. Kurbağa’nın titreyip sıçramaya başladığını gördük. 
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“İşte refleks budur, bugünkü dersimiz refleks” dedi hocamız. Refleksin ne olduğunu deneyle 

birlikte öğrenmiştik. İki yıl sonra, yıl 1938, Fizik öğretmeni Ecvet Hoca, laboratuvarda içimizden  

bir öğrencinin kantara benzer bir aracın üzerine çıkmasını istedi. Aracın karşısında dairesel demir 

bir levha vardı.Kantar biçimindeki aracı elektrik kablosuna bağladı ve vınlama sesini işitmeye 

başladık. Sonra Ecvet Hocanın sesini duyduk: Elini demir levhaya doğru uzat. 

Gördüklerimize inanamadık. Öğrencinin parmaklarından demir levhaya sarı-yeşil kıvılcımlar 

uçuşuyordu.  

-Öğrenciye yüklenen statik elektrik şimdi demir levhaya aktarılıyor. Buna elektrik akımının 

öğrencinin vücudundan boşalımı diyoruz. Nesneler birbirine sürtündüğünde statik elektrik akımı 

doğar. 

Dört yıl sonra (1942), Yüksek Mühendis Okulunun 2. sınıfında Kerim Erim Hoca (Ordinarius Prof), 

kara tahtaya upuzun denklemi yazıp da yüzü bize doğru döndüğünde elindeki tebeşir küçülüvermiş 

ve yarım saat sürmüştü o upuzun denklemin yazılması. 

“Bu n boyutlu uzayda bir hiperdüzlem denklemidir” demişti.  

Sınıf arkadaşımız Fehiman Tokluoğlu ayağa kalktı, şunları söyledi: 

-Hocam, bizler mühendis olunca tüm sorunları, 3 boyutlu uzayda çözeceğiz, üç boyutlu uzayda 

yaşamaktayız.  

-Haklısınız. Fakat ben nasıl düşünmeniz gerektiğini anlatmak istiyorum. Şu şu katsayılar sıfır olursa 

3 boyutlu uzayla karşılaşırsınız. Şu katsayıyı sıfır olduğunda iki boyutlu bir düzlem ortaya çıkar ve 

bir daire ile karşılaşırsınız. Şimdi soruyorum. Dairenin merkez nerede, içinde mi dışında mı? 

Bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların daire oluşturduğu tanımını zihnimizden silmiş, dairenin  

n boyutlu uzayda hiperdüzlemin bir ayrıntısemiı özeli olduğu tanımını getirmişti. Her ayrıntı  

bir genelin parçası değil midir? Ayrıntıyı tanıyabilmemiz için onun hangi genelin özel durumu 

olduğunu bilmemiz gerektiğini öğrenmiştik. Böylesi eğitimden yoksunlaştırılan ülkemizde  

şimdi bizler genel ile değil, ayrıntılarla uğraşarak anlaşmazlık konuları yaratmaktayız. 

Bir yıl sonra 1943, Doçent Orhan Ünsaç’ın dersindeyiz. Bir çelik köprünün statik hesabının  

nasıl yapılacağını anlatıyordu. Dersin sonunda sınav yapacağını söyledi. O yıl sınavlardan bezmiş 

usanmıştık. Yazılı sınav yaparsa yapsın, boş kağıt verecek, soruları yanıtsız bırakacaktık. Gerçekten 

de ardışık derste kara tahtaya üç soru yazmış, upuzun boyu ile bizlere bakmaya başlamıştı. Boş 

kağıt verme kararı bir anda unutuluverdi. İlk fısıltı sınıfta dolaşmaya başladı: “Kolaymış sorular”. 

Sınıf soruları kolay görünce tepki vermekten vazgeçmişti. Ertesi derste dağıtılan kâğıtlarda  

kimine 20 üzerinden 9, kimine 15 vermişti ve benim bomboş olan kağıdımda aldığım not 19 idi.  

Ertesi günü Orhan Ünsaç hocamızı odasında gördüm ve boş kağıdıma 19 vermesini yadırgadığımı 

söylemiştim. Yüzüme baktı, 

“Haklısın, o notu boş kağıdındaki bilgiye değil senin davranışına verdim.” dedi. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün okullarında öğretmenler yalınızca bilgi vermeyi üstlenmiş değillerdi, 

onların bundan daha önemli işlevleri vardı, her biri bizlere örnek olmayı da üstlenmişlerdi.  

Ve onlar yalınızca sınıfta değil, sınıfın dışında da bizlerin öğretmeniydi. 
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1. Tarih Öğretmeni Niyazi Tevfik Hoca Tramvay’ı durduruyor. 

Beşiktaş’ta set üstünde 150 basaklı merdiveni tırmanarak çıktığımız eve doğru yürüyordum ki, 

tranvay’ın durduğunu ve vatmanın başını uzatıp Nejat Ölçen diye bağırdığını duydum.  

İrkildim ve de şaşırdım. Vatman; “Gel hocan seni çağırıyor” demişti. 

Tramvayın basamağına adımımı atmıştım ki, vatman elimden tutmuş beni içeriye sokarak  

“Nejat Ölçen’i getirdim” dedi. En ön sırada Tarih öğretmenimiz Niyazi Tevfik oturuyordu.  

Yolculara dönerek 

-Bu öğrencim Nejat Ölçen, Yüksek Mühendis Mektebinin imtihanını kazandı, şimdi onu alkışlayınız.  

2. Eğitim, Öğrencinin Zihnini Keşfetmeli 

Werner von Braun, yatılı ilkokulun en tembel öğrencisi idi. Babasını küçük yaşta yitirdiği için  

yatılı okulda öğrenime başlamak zorunda kalmış olmalıydı. Ne var ki, çalışmıyor ve her zaman 

gökyüzüne bakıyordu. Tembel bir öğrenciydi. Özellikle de gece kurslarında gözleri gökyüzündeydi! 

Sınıf öğretmeni, küçük Braun’un niçin sürekli göğe baktığını anlamıştı. Belki de orada bir yıldıza 

uçmayı düşünüyor olmalıydı kimbilir? Okul yönetimi sınıf öğretmeninin önerisine uyarak bir 

teleskop satın almaya karar verdi. Bir koşulla; Von Braun çatı katına yerleştirilen teleskop ile 

gökyüzüne bakacak ve fakat dersine de çalışacaktı.  

Bir gün evin kapısı çalınır ve annesi yine oğlunun tembel olduğuna ilişkin yazı geleceği korkusuyla 

ve titreyen elleriyle kapıyı açarak postacının uzattığı zarfı alır, bir süre açamaz. Ne yazılıydı  

zarfın içindeki küçük kağıtta? Küçük Braun sınıfının en başarılı öğrencisi olmuştu! 

Sıvı oksijen yakıtının ısısına dayanamayarak eriyen uzay araçlarının dayanıklı alaşım ile donatımını 

keşfeden kişi Werner von Braun değil, aslında onunun zihnini keşfeden sınıf öğretmeni idi.  

EMPERYALİZMİN GÜDÜMÜNE GİREN EĞİTİM 

1. Ülkemizde İyi ki Aptallar var! 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığı’nın 5 yıl süreyle okutulmasına karar 

verdiği “Tüm Dersler” kitabının matematik bölümünde (sayfa 105) kalın puntolarla çerçeve içindeki 

yazıda, başarının bakınız nasıl tanımlandığına dikkat ediniz. Şu cümleye matematiğin denklemleri 

arasında yer verilmişti:  

Aptallara teşekkür etmeliyiz, onlar olmasaydı biz nasıl başarlı olurduk? 

Oysa aptal sandığımız kişilerin pek çoğunun o kitabı yazan ve kendilerinin başarılı olduğunu 

sananlardan daha akıllı hatta daha yararlı olduklarını yaşamın her aşamasında görmekteyiz.  

Çünkü akıllı olmaktan önemli olan aklı kullanmasını bilmektir. Von Braun’un öyküsü bunu 

kanıtlıyor. Eğitim zihne ne işe yarayacağı bilinmeyen bilgileri torbaya koyar gibi yüklemek değil,  

zihin içinde en yetenekli noktayı keşfetmek ve onun gelişmesine yardım etmek olmalıdır. Ayrıca 

başarı, kişinin kendi bilgilerini doğa ve toplum için en yararlı biçimde kullanmasıyla ölçülmelidir. 

Bir zamanlar 1957’lerde ülkemizde başarı, yanlış olanı savunma yetisi olarak tanımlanıyordu, 

Münazara denilen yarışmada. Eğitimi demagojiye dönüştüren o yarışmada yanlış ve geçersiz bir 

düşünceyi doğruymuş gibi başarıyla savunan öğrenci birinciliği kazanıyordu. Emperyalizm, önce 
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eğitim düzenini gizli elleriyle ele geçirerek, gelişmekte olan bir ülkeyi denetimi altına almaya 

başlağının ilk örneğiydi ülkemizde bu. Eğitim demagogların eline geçmiş oldu.  

2. Türkiye’de Safsatanın Eğitimi ya da Eğitimin Safsatası. 

a-En çağcıl görünümdeki bir üniversitede bile eğitimin safsatası ya da safsatanın eğitimi ile 

karşılaşabilirsiniz. Örneğin Prof. Dr.Hüdaverdi Eroğlu adındaki kişinin 2007’de yayımlanan  

“Hikmetli Sözler” kitabında bilimin safsata” ya dönüşümüne ilişkin sayısız örneklerle karşılaşıyoruz.  

Kitabında yazdıklarına göre: 

Zaman Allah’ın yarattıklarından biridir. İzafiyet teorisine gore (Einstein’ın kemikleri sızlıyordur; 

a.n.ö.) ışık hızına yani saniyede 300 bin km hıza ulaşıldığında zaman durur (muş!).  

Bu nedenle cinler, ışık hızına yakın hareket ettiklerinden 1000-1500 yıl yaşayabilmektedirler. 

Malazgirt savaşında doğan bir cin halâ yaşıyor olabilir. (s. 21-24)  

Batı ülkelerinden birinde böylesi safsatayı kitabına aktaran öğretim üyesi, kendisini üniversitenin 

kapısı dışında bulur. İki tümcede bir Prof. 4 yanlışı nasıl yapabiliyor! 

1. Işık hızına yaklaşıldığında zaman nasıl durur? Zaman durduğunda nasıl olur da ebedileşir? 

2. İslam’ın kutsal kitabında da cinlerin doğduğuna ilişkin tek bir ayete rastlayamazsınız.  

Hicr Suresinin 27. ayetine göre “cin ateşten yaratılıyor”. 

3. Cinlerin ışık hızına yakın hız ile hareket ettikleri ve de 1500 yıl yaşadıklarını Prof.Hüdaverdi hangi 

deneye dayanarak yazabiliyor? Işık hızına yaklaşan bir nesnenin ağırlığı (kitlesi) sonsuza yaklaşır. 

Einstein’ın görecelik kuramını yadsımak mı istiyor belli değil.. 

4. Malazgirt savaşında, (böyle yazıyor Prof.Hüdaverdi) yani kitabını yazdığı tarihten 930 yıl önce 

doğan bir cin eğer ışık hızına yaklaşık hızla (280 bin km/sn kabul ediyor) hareket ediyorsa: 

- 936 yıl, 28.5 milyar saniyeden oluşur. 

- Malazgirt savaşında doğan (eğer doğuyorsa) bir cin saniyede 280 000 km hızla hareket ediyorsa, 

dünyamızdan 280000x28.5x109=7980 trilyon km uzağa gitmiş olur. 

- Sormak gerekir evren (yani kâinat ) bu denli geniş mi? 

Bilimin sefaleti bir öğretim üyesini nerelere sürüklüyor. 

b-Bilimin Sefaletine bir başka örneği Hacettepe Üniversitesinde Prof.Hayrı Bolay ‘ın “Türkiye’de 

Ruhçu ve Maddeci Görüşlerin Mücadelesi” adlı kitabının 388’nci sayfasında görüyoruz: 

İlim, materyalizm anlayışında çok ileri gitmiş olmakla beraber, muayyen bir sınırı geçememektedir. 

Materyalizm bir felsefî kavramdır. Bilim ise bilinmeyeni bilinir yani ölçülebilir, sayılabilir, 

hesaplanabilir duruma getirir. Belli bir sınırı geçememesi söz konusu olamaz, çünkü bilimin sınırı 

yoktur. 10 yıl önce düşünülmesi bile olanaksız bilimsel bir gelişimin sonucu, bugün renkli bir  

fotografı bilgisayar denilen aracın tuşuna dokunarak on binlerce km uzağa aktarabiliyoruz. 

Psikiyatri uzmanı olan Prof. Hayri Bolay nasıl oluyor da, 

“Güneş sistemini teşkil eden gezegenlerin hacım ve kesafet yönünden birbirine eşit olduğu taktirde, 

bunların aynı yörüngede bulunmaları aynı hareketi yapmaları dolaysıyla birbirilerini çarpmaları 

gerekirdi.” diyebiliyor! 
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Uzayda nesnelerin hacım ve kesafeti değil kitlesi hesaba temel alınır. Çünkü, çekim yasasının 

olmadığı uzaydaki hiçbir nesnede ağırlıkı (yani hacım ile kesafet’in çarpımı) söz konusu olamaz. 

Çünük ağırlık G=m.g’dır. Nesnenin uzayda gravitasyon g=0 ise ağırlık G=0 olur yani ağırlıksızdır. 

Ayrıca, Kepler’in 1609 yılında keşfettiği çekim yasasına göre kitleleri m1 ve m2 olan iki gezegen 

birbirinden “e” kadar uzakta iseler aralarındaki çekim gücü: G=m1.m2/e2 

kadardır. Müderris Prof.Bolay, Kepler’in 400 yıl önceki bu çekim yasasını unutmuş görünüyor.  

İki gezegenin hacım ve kesafetlerinin bir birine eşit olması m1=m2=m demektir ve birbirlerine 

uyguladıkları çekim gücü, G=m2/e2=(m/e)2 olur. 

Aralarında çarpışma olacaksa bu gezegenlerin hacım ve kesafetlerinin eşitliği nedeniyle değil, 

Kepler’in kuramına göre aradaki çekim yasası gereği vuku bulur. 

Devlet Planlama Teşkilatında 1983 yılında “Millî Kültür Raporun”nun hazırlığına katılan Müderris 

Prof. Bolay, “bilinç altı” kuramını psikoloji bilimine kazandıran Freud’u da bakınız nasıl eleştiriyor: 

“Son yıllarda sanatı, aşkı ve her türlü manevî hayatı öldüren sex furyas , Freudizmin tabii 

neticelerinden olsa gerek.”  

Oysa dinler tarihini incelemiş olsaydı, peygamber olarak tanınan Lut’un , “Tsoar kentinden kaçarak 

bir mağarada iki kızıyla cinsel ilişkiye girdiğini Tevrat adlı kitaptan öğrenirdi. (Bakınız: Tevrat,Tekvin 

Bap 19) Her halde Lut, 2000 yıl sonrasında Freud’un etkisi altında kalıp, seks furyasına kapılmış 

olmalı! 

3-Ruh Enerjide Saklı imiş!  

Dindar geçinen kimi öğretim üyeleri bilimin bulgularına dinsel açıdan yorumlar getirmenin  

peşine düştükleri için bilimin sefaletine öncülük etmektedirler. Örneğin, Doç.Dr.Yümni Sezan, 

“Tarihî Maddeciliğin Tahlil ve Tenkidi” adlı kitabında: 

“Madde enerjiye, enerji ruha ve hepsi Allah’a dayalı olacaktır. Ruh enerjide saklı, enerji madde de 

saklı. Mutlak Varlık hepsinde saklıdır.” diyebilmekte. 

Ona sormak gerekir, nesnenin özü olan atom parçalandığında ruh nereye kaçıyor?  

Bununla da yetinmiyor; 

“Hızla dönen üç boyutlunun boyutları kalkar, hız sonsuza yaklaştığında boyutlar yok olur”  

diyebiliyor kitabında. Kendisine sormak gerekir, ışık hızından daha yüksek hızda hareket eden 

bir madde keşfedildi mi! 

1. Hız sonsuz olamaz. Işık hızından daha hızlı ışın henüz keşfedilmedi. 

2. Boyut, fiziksel nesne değil zihinsel bir kavramdır, varlığının yok oluşu düşünülemez 

3. Kanıtlanmıştır ki, ışık hızındaki nesnelerin kitlesi tersine sonsuza yakınlaşır, dolayısıyla yok olmaz. 

 

4-Ders kitaplarında Ahlak’ın Ahlâk Dışı Tanımı 

Yıl 1976. Lise’nin ilk sınıfı için yazılarak Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Başkanlığınca 

uygun görülerek 400 bin adet basılan Ahlâk kitabının ahlâk dışına çıktığının kanıtı hemen  

18. sayfasında kendini gösteriyor. Önce bilimin tanımının ne denli yanlış olduğuna değinmeliyim: 
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Bir ilmin var olabilmesi için kendine özel yani başka ilimlerinkinden ayrı bir konusu ve bu konuyu 

incelemeye elverişli yine kendine özel metodunun bulunması gerekir. 

Oysa bilimler arası konu birliği yadsınıyor bu düşünceyle. Bütün bilimlerin eşlenik yöntemi vardır  

ve bu yöntem “deney, ölçüm, hesaplama” olarak betimlenir. O nedenle Galilei 450 yıl önce 

“sayamadığınız, ölçemediğiniz hesapla-yamadığınız olayı tanıyamazsınız” demişti.Bilimin gerçek 

tanımı budur. Ve her bilim önce bir hipoteze (varsayıma) dayanır. Deneyle yani ölçüm ile, hesap ile 

o hipotezin geçerliliği kanıtlanmak zorundadır. Kitap’ta bilim öğrenciye böyle anlatılmalıydı.  

Ahlak kitabında bundan daha da yanlış şöyle tanımlanıyor: 

Ahlak’ın böyle bir konusu ve metodu var mıdır ? incelediği konu bakımından ahlâk, psikoloji ile 

sosyal ilimlerle sıkı sıkıya ilgilidir. 

Lise’nin 1’nci sınıfında 15 yaşındaki öğrenciye ahlâk’ın ne olduğu böyle mi anlatılır?  

Psikoloji ve sosyal ilimler doğmadan önce ahlâk kavramı yok muydu? Bununla yetinilmiyor: 

“Psikoloji fertte ahlâkî şuurun ve ahlâkî şahsiyetin nasıl geliştiğini inceler, sosyoloji ise toplumdaki 

ahlâk hayatını araştırır” deniyor.  

Psikoloji, eğer kişinin ahlak bilincini ahlaksal kişiliğini inceliyorsa onun adı Psikiyatri olur.  

Psikoloji kişisel davranışlarının kaynağına ve sonuçlarına ilişkin temel kurallarını nedenleriyle 

inceleyen bir bilim dalıdır. Ahlâksal bilincin, ahlâksal kişiliğin nasıl değiştiğini inceleyen bilim dalı 

psikoloji değil Psikiyatri'dir. 

Lise 1. sınıf öğrencileri için okutulması Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığınca kabul edilen  

bu kitabın 98. sayfasında bakınız öğrencinin belli bir ideolojiye tepki duymasını nasıl özendiriliyor.  

Ders kitapları hiçbir ideolojiyi ne övmeli ne de yermelidir. Yansız, doğru, gerçekçi bilimsel 

yöntemlerin uygun bulduğu bilgiler dışında ideolojik tercihler, Lise düzeyinde ders kitaplarında 

özellikle adı ahlâk olan kitaplarda yer almamalıdır. Eğer bir ahlâk kitabında yer almış ise o kitap 

ahlâk dışına çıkmış olur. Oysa, 15 yaşına yeni girmiş çocukları bir ideolojiye karşı hasım olarak 

yetişterecek tümce kitabın 98. sayfasında şöyle: 

“Komünizm, insanlar arasında kin ve düşmanlık yaratmakta ve hem eşitlik adına hürriyeti yok 

etmekte hem de ruhî kültürel değerleri inkâr ederek onun yerine maddî ihtiyaçları geçirmektedir.”  

1976’yılının Ahlâk kitabı Milliyetçi Cephe İktidarı’nın arka bahçesine militan mı yetiştirmeyii amaç 

almış bilemiyoruz. Bir ahlâk ders kitabı ahlâk’ı temel alıyorsa öğrenciye ideolojik tercihleri 

önermekten çekinmelidir. Oysa gerici ve bağnaz kadrolar siyasal iktidarların izinde ahlâk kavramını 

da ahlâk’ın dışına çıkarmakta sakınca görmemekteler. Lise 1’nci sınıfın 15 yaşındaki öğrencilerine, 

1976’nın Ahlâk kitabı, Osmanlı hükümdarlarını bakınız tanıtıyor: “Padişahlar hiçbir zaman 

Avrupa’nın kralları gibi, kendilerini halkın üzerinde görmemiş; Milletini Tanrı emaneti sayarak  

hizmette kusur etmemeye çalışmış, hiç kimseye farklı muamelede bulunmamıştır.” 

Fatih Sultan Mehmet (dahil) sonrası padişahların hiçbirinin annesinin Tük olmadığını ve hiçbirinin 

iki dudağı arasından “Türk” sözcüğünün duyulmadığını ve halkın millet değil ümmet olduğunu 

Ahlâk kitabı bilmezden geliyor. Biz anımsatalım. Oysa o padişahların çoğunun şehzade dedikleri 

çocukları ölüm korkusuyla kafes içinde yaşatıldı ya da cellatlara teslim edildiler. 
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5- Mustafa Kemal Atatürk’ün Okullarında Ahlak  

Bu satırları yazan kişinin (Ali Nejat Ölçen) Kabataş Erkek Lisesinin son sınıfında Sosyoloji kitabında 

acaba Ahlâk nasıl anlatılmıştı ve ne denli çağcıl ve de gerçekçiydi? Aradaki farkı görebilmek için 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Sosyoloji ders kitabının 122’nci sayfasında Ahlâk’ın nasıl anlatıldığını 

görmek gerekir. Önce Ahlâk yerine Ahlâkî Olgu deyimi kullanılmış ve farklı 3 niteliği şöyle 

açıklanmıştı: 

1. Ahlâkî olgular, dış tabiatlı olgulardır. İnsanların hevesi tercihi ile oluşmazlar. Kişilerin dışında 

kendine özgü kuralları vardır. Bu kurallar ata sözleri gibi katılaşan ahlâk realitesinin parçalarıdır. 

2. Ahlâkî oldular zarurete (gereksinmelere) bağımlıdırlar. Ahlâk’ın doğması, değişmesi ve ölmesinin 

zorunlu nedenleri söz konusu olabilir. Yani ahlâkî determinizm de söz konusudur. Ahlâkta raslantı, 

mucize, üst tabiatlık yoktur. Tüm sosyal gerçekler gibi Ahlakî gerçekliğin de zorlayıcı niteliği vardır. 

Ahlâkçıların, kafasındaki ahlak telakkisi (anlayışı) ve isteklerine uygun yeni bir ahlâk koymak 

elimizde değildir. Ahlâk gerçeğinin kendine göre bir mukavemeti vardır. 

3. Ahlâkî olgular zorladığında direnç gösterirler kendilerine göre reaksiyonları ve sanksiyonları 

(önlemleri) vardır. Bu sanksiyonlar, din ve hukuk sanksiyonları gibi belirli, kesin ve bazen da yazılı 

değildir. Bir kişi yaşadığı toplumun ahlâki bir örfüne zıt hareket ettiğinde kişiler onu ayıplar, 

yadırgar ve kimi zaman da dışlar.Her toplum kendi ahlakını kendisi yaratır. 

6-Uzaktan Eğitim Cinayeti  

Kimi üniversitelerde öğrencilerin adını bilmediği tanımdadığı, soru sorma olanağına sahip 

olamadığı kişinin bilgisayar ekranında anlattıklarının ders kabul edildiği çok sakıncalı, çok yanlış bir 

yöntem uygulanmaya başlatıldı. O yöntemin adı “uzaktan eğitim” olsa gerek. Bilgisayar ekranında 

öğretmen olan kişinin anlattıklarını ya da yazdıkların öğrenerek dersine çalışmış oluyor, öğrenci.  

Bu yanlış yöntem öğrencinin zihnini kurcaladığı konuda soru sormasını ya da öğretmenden hangi 

kaynaklara başvurmasını öğrenmesi olanağı sıfırlanmıştır. Bilimin sefaletinden daha da sakıncalıdır 

bu. Sakıncalı olduğu kadar da zararlıdır. Bu yöntem bilimsel düşünceyi çürüten bir yoldur.  

Zihnin sorgulama özgürlüğü yok edilmektedir. Aslında bilgiyi bilmek amaç alındığı için, bilgiye bilgi 

eklemek bilinmeyeni bilinir duruma getirmek içgüdüsü çürütülmektedir. Bilginin iletişim ve ilişki 

yaratma özelliği de yok edilmektedir. Bilimin sefaletine göz yuman YÖK böylesi cinayete nasıl olur 

da karşı çıkmaz? Geleceğin Türkiyesinin, ülkeyi değil kendisini bile yönetemeyen kişilerin  

eline düşmesi mi amaçlanıyoır? Bilgisayar ya da TV bu denli zararlı bir konum için nasıl kullanılır, 

anlamak olanaksız! 

Bugünün karmaşasındaki sorunların tümünün bilimin sefaletini yaratan dogmalardan 

kaynaklandığı artık kabul edilmelidir. Öğrenci biligiyi bellemeden önce soru sormayı bellemelidir. 

Soru zihnin vitaminidir, zihni geliştiren proteindir. Öğrencinin kişiliğindeki tutarlılığı, zihinde oluşan 

soruların yanıtları yaratır. Zihinde, öğrenciyken oluşan soruların yanıtını merak etmek,  

bilimsel düşüncnin oluşumuna da katkıda bulunur. 

================================ 
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Dostlar, 

28 Ekim 2015 günü, Yüksek Ticaretliler Derneği'nin Cumhuriyetimizin 92. yıldönümünü kutlamak amacıyla 

düzenlediği açıkoturuma çağrılı olduğunuzu katıldığımızı belirtmiştik. Bu toplantıdaki sunumlardan biri,  

Sn. Hüseyin Önder'in "92. Yılında Cumhuriyet ve Demokrasi" başlıklı konuşması idi. Sayın Önder'in çok 

başarılı sunuşunun power point yansılarını -izinleriyle- sitemizde paylaşmıştık 

(http://ahmetsaltik.net/2015/10/29/35020/).  

O oturumda, Cumhuriyetimizin ağabeyi Sayın Dr. Ali Nejat ÖLÇEN'in de konuşması oladığunu ancak bir 

sağlık engeli çıkması nedeniyle katılamadığını fakat konuşma metninin çıktısını çoğaltarak gönderdiğini 

yazmıştık.  

 

Sn. Dr. Ölçen, ricamız üzerine bu kapsamlı metni bize e-ileti olarak gönderdi. Özürünü de açıklayarak..  

93 yaşında bir bilgenin bu davranışlarına hayran olmamak olanaklı mı? O'na sorarsanız, mükemmel 

kişiliğinin ve engin donanımının Cumhuriyetimizin eğitim sisteminin ürünü olduğunu söyleyecektir büyük 

bir kıvançla.. Bize iletisi şöyle : (yazının en başında verdik..) 

 

*** 

Dr. Ölçen, öncesinde de bir koroner by pass cerrahisi geçirmişti. Ardından bu düşme.. Bereket ciddi bir kırık 

vb. ağır sorun oluşmadı ve Sn. Ölçen üretimini sürdürebiliyor! Bize yolladığı metin 11 A4 sayfası.  

Biraz sıkıştırarak 7 sayfaya indirebildik. Ancak gene de uzun web sitemiz için. Bu yüzden bir miktar alıntı 

verecek, tümünü (kendileri izin verdiği halde kısaltmadan) ise pdf olarak yükleyeceğiz. (Yazı metnine 

fotoğrafı biz ekledik..) 

 

*** 

Dostlar, 

Yazı burada bitiyor.. Metinde çok çarpıcı örnekler de var.. 93 yaşında bir Cumuriyet bilgesinin ciddi sağlık 

sorunlarına karşılık konuşmasının metnini bilgisayarda kendisinin hazırlaması ve çoğaltarak paylaşması,  

bu önemli irdelemeyi yapabilecek zihinsel ve bedensel beceriye sahip olması çoook heyecan verici.. 

Metnin tümüne şu erişkeden ulaşabilirsiniz :  

 

http://ahmetsaltik.net/wp-admin/post.php?post=35074&action=edit 

 

O'nu bize kazandıran ailesine, Cumhuriyetimizin eğitim sistemine ve kurumlarına şükranlarımızı sunuyoruz. 

Sayın Ölçen'in değerli çalışmalarını www.olcen.net adresli web sitesinden izlemelisiniz.. 

 

CHP milletvekili iken vekillere yapılan kıyak zammı hak etmediğini düşünen Dr. Ölçen, bu farkı 20 yılı aşkın 

zamandır TÜRKİYE SORUNLARI adlı kitapçığın giderleri için kullanıyor. 2 ayda bir, cep kitapçığı boyutunda, 

64 sayfa dolayında bu ürünü hazırlıyor ve isteyenlere ücretsiz yolluyor.. Tam metni web sitesinden de 

paylaşıyor. Haziran 2015'te yayımladığı 106. sayıya web sitesinden erişilebiliyor.. 

http://ahmetsaltik.net/2015/10/29/35020/
http://ahmetsaltik.net/wp-admin/post.php?post=35074&action=edit
http://www.olcen.net/
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Dr. Ölçen, İTÜ'den inşşat mühendisi olarak mezun olduktan sonra SAĞLIK EKONOMİSİ doktorası yaptı 

Hacettepe'de.. Bir de böyle bir ortaklığımız var kendileriyle.. (http://ahmetsaltik.net/2012/06/02/health-

economics-public-health-saglik-ekonomisi-ve-halk-sagligi/ 

 

Yazdığı 10'a yakın çok değerli kitapları bize topluca armağan etme inceliği de gösterdi.. Çoook şanslıyız.. 

 

SİZ ÇOK YAŞAYIN SAYIN DR. ALİ NEJAT ÖÇEN, ÇOOOK YAŞAYIN.. 

Onurlu, başı dik, sağlıklı ve üretken.. Muazzez İlmiye Çığ gibi, hatta daha uzun.. 

 

Gök Tengri'den dileğimizdir.. 

Sevgi ve saygı ile. 

31 Ekim 2015, Ankara 

 

Dr. Ahmet SALTIK 

www.ahmetsaltik.net 

profsaltik@gmail.com 
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