
CEMAL GÖKÇE (‹MO ‹stanbul fiube Baflkan›)- 

Arkadafllar hoflgeldiniz. Biz inflaat mühendisleri olarak sadece
mesle¤imizin dar kurallar› içinde kalarak çal›flma yürütmüyoruz.
Çünkü yapm›fl oldu¤umuz mühendisli¤in ayn› zamanda taraflar›
vard›r; yapan vard›r, yapt›ran vard›r. Yapan ve yapt›ran›n ortaya ç›-
karm›fl oldu¤u eserlerden veya yap›lardan etkilenen kesimler var-
d›r. Biz de inflaat mühendisleri olarak sadece yap›lar› fiziksel çer-
çevede ortaya ç›karm›fl olarak de¤il, art›k yapan, yapt›ran ve etki-
lenen kesimleri de dikkate alarak çal›flmak zorunday›z. 

Art›k mühendisler sadece güvenli ve ekonomik yap›lar de¤il,
çevre insan flartlar›n› da dikkate alarak mühendislik yapmak duru-
mundad›rlar. ‹flte bunu bildi¤imiz için iflin toplumsal yan›yla da il-
gilenmeye çal›fl›yoruz. Sa¤ olsun zaman zaman Prof. Dr. Betül Ço-
tuksöken hocam›z› buraya ça¤›r›r›z, O da hiç k›rmaz, hep gelir. Siz
de¤erli arkadafllar›m›zla, yani mühendislikten öteye, iflin toplum-
sal yan›na da ilgi duyan, sorumluluk tafl›yan arkadafllar›m›zla,
biraraya gelmekten mutluluk duyar›z. Konumuz belli: “‹nsan ve
Toplum Bilimleri Aç›s›ndan Mühendis” 
Hocam, hoflgeldiniz, söz sizin.
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Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

(Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe

Bölüm Baflkan›)

Hofl bulduk, çok teflekkür ediyorum. Bugün ben özellikle, ekranda
da flimdi gördü¤ünüz gibi bir ismi anmak ihtiyac›n› hissettim: Veh-
bi Hac›kadiro¤lu; sizin meslektafl›n›zd›, asl›nda inflaat mühendi-
siydi. 1919 do¤umlu, kendisini felsefeye daha çok adayabilmek
için, emeklilik dönemini erken bafllatm›fl. Emekli olduktan sonra,
70’li y›llardan itibaren, felsefeyle u¤raflmaya bafllad›. Öldü¤ü 2007
y›l›n›n ilk günlerine kadar, son birkaç ay hariç neredeyse günde 24
saati diyebilirim, hep felsefe dünyas›n›n içerisinde kald›. Bu arada
Vehbi Hac›kadiro¤lu  20-30 y›la yak›n bir dönem içeresinde 8 te-
lif eser, 7 çeviri ve bir de bizlere, belki bir bak›ma ölümsüzleflecek
bir felsefe dergisi b›rakt›. Felsefe Tart›flmalar› ad› alt›nda, 1987 y›-
l›nda yay›mlamaya bafllad›¤› dergiyi b›rakt› ard›nda. Bu dergiyi
son y›llarda çok fazla ilgilenemedi¤i için Bo¤aziçi Üniversitesi’ne
devretmiflti ve o dergi hâlâ flu anda zannediyorum 39 ya da 40. sa-
y›s›n› ç›karmak üzere. En uzun soluklu dergilerden biri oldu ve ol-
maya da devam edecek. Evet sözlerime ben Vehbi Beyin an›s›na
diye bir-iki pasajla bafllamak istedim.
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As›l konumuza gelince, burada benim en çok üzerinde durmak is-
tedi¤im nokta bilgiyle ba¤lant›l› olacak. Çünkü önünde sonunda,
insan ve toplum bilimleri olsun, do¤a bilimleri olsun, mühendislik
olsun, yapt›¤›m›z ifller, her fley, ama her fley bilgiyle ba¤lant›l› bir
bak›ma. Bilgisiz herhangi bir fleyi oluflturmak, yapmak ya da bir
fley yaratmak, bir konuda yenilenmek mümkün de¤il. Öyleyse aca-
ba bizim, bilginin temelde neyle neyi ya da neleri biraraya getirdi-
¤i, neyle neler aras›nda oldu¤u konusunda bir ayd›nlanmaya ihti-
yac›m›z var. Her aç›dan bunun bir bafllang›ç noktas› olmas›n› isti-
yoruz ya da bunun fark›na varmal›y›z biz. Galiba en çok fark›na
varamad›¤›m›z noktalardan biri de bu. Örtük olarak belki bunu he-
pimiz biliyoruz, ama aç›k ve seçik olarak bunun fark›na varam›yo-
ruz. Keflke bu anlamda liselerimizde daha spesifik olarak felsefe
dersinin içerisinde bilgi felsefesine a¤›rl›k verecek çal›flmalar ya-
pabilsek. Keflke üniversitelerimizde bir bilgi felsefesi dersini bü-
tün ö¤rencilerimize verebilsek! Çünkü özellikle son zamanlarda
“bilgi toplumu” deyimiyle çok hafl›r nefliriz, ama bunu da ço¤un-
lukla retorik olsun diye hatta belki bir bofl laf olsun diye kullan›-
yoruz, ama bilginin ne oldu¤u üzerinde de hemen hiç durmuyoruz. 

Tam yeri gelmiflken söylememiz gereken önemli bir nokta da, bil-
ginin her zaman bilgi-bilgisizlik, bilmek-bilmemek birlikteli¤i içe-
risinde kendisini göstermesi. Hiçbir zaman kesin, tam, yetkin bir
bilgi ortam›nda olamayaca¤›m›z› ilkin zihnimize flöyle bir yerlefl-
tirmemiz gerekiyor. Daima bilmek-bilmemek, bilgi-bilgisizlik bir-
likteli¤i içerisindeyiz. fiimdi çok k›saca, farkl› yüzy›llardan olmak
üzere bunun felsefe tarihinde en iyi örneklerini veren birkaç isim
anabilirim: En baflta Sokrates. Bilgi noktas›nda, bilmeyle bilme-
mek birlikteli¤ine, “hiçbir fley bilmedi¤imin fark›nday›m” deyifliy-
le, bir ironiyle, alays›lama yoluyla bilgi ortam›n›n asl›nda bilme ve
bilmemenin birlikte oldu¤u bir ortam oldu¤unu bize çok iyi göste-
riyor Sokrates. 

Daha sonra bunu yeni ça¤da bize en iyi flekilde Kant gösteriyor.
Yüzy›l›m›zda da daha do¤rusu 20. yüzy›lda da 1994 y›l›nda ölen,
oldukça uzun ömürlü bir filozof olan Popper, bilgiyle bilgisizlik
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aras›ndaki iliflkiyi çok iyi gösteriyor. Popper'in Türkçe’ye de çevi-
rilmifl olan Daha ‹yi Bir Dünya Aray›fl› adl› kitab›nda, kiflilere ver-
mifl oldu¤u ipucu flu: -ben bunu çok önemsiyorum- “Ba¤›ml›l›ktan
bilgiyle kurtulmak”. Hepimizin buna çok ihtiyac› var, böyle bir sö-
zü s›k s›k anmaya veya an›msamaya çok ihtiyac›m›z var. Ba¤›ml›-
l›klar›m›zdan, bizi k›s›tlayan birtak›m engellerden bilgiyle kurtul-
mak. Öyleyse bilgideki bilme ve bilmemenin birlikteli¤ini hiç
unutmayaca¤›z, göz ard› etmeyece¤iz ve insan›n dünyayla olan
bütün iliflkisinin bilgi üzerinden kuruldu¤unu da hiç bir flekilde
görmezlikten gelmeyece¤iz, hatta gelmememiz gerekir. 

Ben son zamanlarda flöyle bir üçlü deyim kullan›yorum: -daha ön-
ce yine bu mekânda yapm›fl oldu¤um konuflmalar› an›msayanlar,
flimdi dediklerimin ›fl›¤›nda o belirlemeleri tekrar hat›rlar›na geti-
receklerdir belki- D›fl dünya, düflünme, dil. Hep derim felsefenin
u¤raflt›¤›, bunlar aras›ndaki iliflkiler; ama son iki y›ld›r özellikle,
insan, dünya, bilgi terimlerini kullan›yorum. Bu üç terimi sizinle
de özellikle tart›flmak isterim. Belki tart›flma s›ras›nda veya araya
girerek yine interaktif bir çal›flma yapabiliriz, tart›flabiliriz. Bu üç
terim her fleyi kucaklay›veriyor: ‹nsan, dünya, bilgi.

Biz insanlar yaflayabilmek için, bilmek üzere dünyaya yöneliyo-
ruz, çünkü yaflayabilmek için özellikle bir fleyler yapmam›z, dün-
yay› bilmemiz gerekiyor. Ayr›ca biz insanlar yine dünyaya iliflkin
bütün yönelmelerimizde bilgiyi kullan›yoruz. Bu, durumu sanki
özetleyiveriyor ya da bir felsefeci olarak bana öyle geliyor; insan,
dünya, bilgi kavramlar› ve dile yans›yan biçimiyle terimleri, söz-
cükleri bana sanki her fleyi toparl›yormufl gibi geliyor. Özellikle de
insan, dünya iliflkisi günümüzde bilgi üzerinden kuruluyor. Tabii
bilginin burada daha fazla, daha farkl› aç›klamalar› yap›labilir, da-
ha farkl› belirlemeler ortaya konulabilir. fiimdilik bir iki cümle
söylemekle yetinelim. Bilginin kamusall›¤›; yani, örgütlü, kamusal
bir yap› içerisinde bilgilerin ancak elde edilebilece¤i; bilginin tek
bir kiflinin ifli olmad›¤›, toplumsal ve kamusal oldu¤u üzerinde
durmal›y›z. Neden böyle “toplumsal ve kamusal” diye ayr› ayr›
belirliyorum, vurgu yap›yorum, çünkü bunlar›n ikisi her zaman
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birbiriyle tam da örtüflmüyor. Bu noktada da bana sorular sorarsa-
n›z biraz daha derinleflebiliriz.

Toplumla kamu, kimi toplumsal gerçeklikler noktas›nda bir ve ay-
n› fley de¤il. Türkiye'de yaflayan biri olarak ben bunu çok iyi göre-
biliyorum, yafl›yorum çünkü bunu. Toplumla kamu özellikle Tür-
kiye'de bir ve ayn› fley de¤il. Belki geliflmifl Bat› ülkelerinde top-
lumla kamuyu birbirinin yerine daha çok kullanabiliriz, çünkü top-
lum kamusallaflm›flt›r, kurumsallaflm›flt›r, hukuk söz konusudur,
ama hukukun çok egemen olmad›¤› tam tersine keyfili¤in egemen
oldu¤u durumlarda kamu daima çekiniktir, güçsüzdür. Dolay›s›yla
bilgi de kamusal bir yap› oldu¤u için, ben sürtüflmelerimizin bü-
yük bir k›sm›n›n buradan kaynakland›¤›n› düflünüyorum. Oysa de-
di¤im gibi bilgi toplumsal ve onun bir ad›m daha ötesinde kamu-
sald›r. 

Ayn› zamanda bizim üzerinde durmam›z gereken noktalardan biri
de bilgilerin içiçe oldu¤udur. Bu hiçbir zaman gözden ›rak tutul-
mamas› gereken bir konudur. Bilgiler birbirleriyle son derece ba¤-
lant›l›d›r, çünkü yaflam dünyas› da öyledir. Dünyam›z da öyledir,
her fley birbiriyle ba¤lant›l›d›r; bilgide de bunun bir yans›mas› söz
konusudur. Ama bizler zaman zaman birtak›m pedagojik ilkeler
gere¤ince, kimi fleyleri ö¤retebilmek için ne yapar›z? Matemati¤i
ay›r›r›z, neden ayr›r›z? Diyelim ki sosyolojiden veya fizikten ay›-
r›r›z, hangi bilgilerden, s›ras›nda fizikokimya bilgisinden veya
kimya bilgisinden bile ay›rabiliriz matemati¤i. Bunlar  birtak›m
gerekçelerle ancak belirli zaman dilimlerinde yap›lmas› gereken
fleyler, asl›nda bilgiler aras›nda da çok büyük ba¤lant›lar var. Bu
çerçevede  birtak›m savlar ileri sürebiliriz, “bilimler ya da bilgi
dallar› aras›nda kesin sn›rlamalar vard›r” diyebiliriz. 

Bilmiyorum aram›zda olan sizler okumufl olabilirsiniz, 90’l› y›lla-
r›n bafl›nda Sosyal Bilimleri Aç›n diye bir kitap yay›mland›. Daha
sonra bu kitap yine 90’l› y›llar›n ortalar›na do¤ru Türkçeye çevril-
di ve birkaç bask› da yapt›, Metis Yay›nlar›ndan ç›km›flt›. Sosyal
Bilimleri Aç›n kitab›nda bilimlerin tarihiyle, kurumsallaflmas›yla,
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al›mlanmas›, alg›lanmas›yla ilgili çok ayr›nt›l› çal›flmalar yer al›-
yor. Minicik bir kitap asl›nda ve flöyle bir belirleme var: 1870 y›-
l›na kadar bilimlerin geldi¤i durum ile 1870'ten, 1945'e kadar olan
durum ve 1945'ten günümüze kadar olan durum. 1945 bir k›r›lma
noktas› bütün dünyada, ‹kinci Dünya Savafl›n›n bitti¤i y›l. Bu ta-
rihten sonra özelikle yaflama dünyas›ndaki her fleyin birbirleriyle
olan ba¤lant›lar› dikkate al›narak, yaflama dünyas›n›n bir yans›ma-
s› olan bilgilerin de yine birbirleriyle ba¤lant›l› oldu¤u üzerinde
durulmaya bafllan›yor. Ama ondan öncesinde bilgi dallar› aras›nda
keskin s›n›rlar var. 

Bu minicik aç›klama çerçevesinde biz kendi kamusal nitelikli bil-
gimize, bilgilerimize bakal›m. Acaba bizim genel tavr›m›z ne? Bil-
giler aras›nda kesin bir s›n›fland›rma yapan bir toplumsal al›flkan-
l›¤›m›z, kurumsal bir al›flkanl›¤›m›z m› var, yoksa biz bilgiler ara-
s›nda geçiflleri kolayl›kla yapabilen bir toplum ve kamu düzeni mi
sergiliyoruz, ne dersiniz? Geçifller yap›yor muyuz kolay kolay,
yoksa herkes kendi odas›nda, kendi kabu¤unda m›? Galiba yapm›-
yoruz, hâlâ biz yan masam›zda ya da yan odam›zda çal›flan arka-
dafl›m›z›n neyle meflgul oldu¤unu sadece tecessüs, merak u¤runa
anlamaya çal›fl›yoruz; yoksa bir iletiflim kurup, bir diyalog gerçek-
lefltirmek için de¤il; sadece bir merak, “acaba ne yap›yor?” o ka-
dar! Ama örne¤in, sanatç›lar›n, filozoflar›n, bilim adamlar›n›n bir
araya gelip de “tezgâhlar›nda, masalar›nda ne var acaba?” fleklin-
de, ürünlerini bir tart›flma ortam›na döktüklerine pek tan›k olam›-
yoruz. ‹flte bugünkü konuyu an›s›na ay›rd›¤›m›z Vehbi Hac›kadi-
ro¤lu'nun en çok flikâyet etti¤i de buydu. “Ben ortaya çok ayk›r›
bir fley at›yorum, ama akademik çevreler de dahil olmak üzere,
kimse benimle tart›flmak istemiyor” derdi. Çok k›flk›rt›c› fleyler
söylemenize ra¤men yeterince karfl›n›zdakini harekete geçiremi-
yorsunuz, k›flk›rtam›yorsunuz; çünkü genellikle bilgiyle u¤raflan
kiflilerin bilgiyle, sanki onlar bir ifl önlü¤üymüfl gibi u¤raflt›klar›na
tan›k oluyoruz. Günün belirli saatlerinde yap›lan bir ifl olarak gö-
rülüyor bilimle, felsefeyle, sanatla u¤raflmak! Bu ifl bitince art›k
havadan sudan konuflman›n zaman› gelmifltir anlay›fl› egemen; bir
türlü bitip tükenmez bir tart›flma ortam› olmuyor! Bunu flununla da

10



ba¤lant›land›raca¤›m: Gerçek bir kamu hayat›n›n tesis edilebilme-
si veya kurulabilmesi için tart›flma elefltirme ve aç›kl›k temel ö¤e-
lerdir. 

Habermas bunu bize çok güzel anlat›yor. Habermas toplumun ka-
musallaflmas›nda üç k›stas ya da üç ölçüt gelifltiriyor: Kamusall›-
¤›n Yap›sal Dönüflümü’nde aleniyet veya aç›kl›k, ikincisi tart›flma,
üçüncüsü elefltirme, s›ralamas›n› yanl›fl veya ters yapm›fl olabili-
rim. Yani önünde sonunda bu üç kavram söz konusu ve, bunlar
gerçekten çok önemli. Ne zaman ki biz elefltirmeye aç›k oluruz ya
da elefltiri yapabiliriz, ne zaman ki fliddete baflvurmadan elefltiriye
dayal› olarak tart›flabiliriz, ne zaman ki bütün bunlarda aç›kl›k il-
kesini gözeterek bir tutum ve tav›r tak›n›r›z, galiba o zaman kamu
olmay› baflarm›fl olaca¤›z. O nedenle benim çekincelerim var. Bi-
raz önce dedi¤imi de Habermas'a dayal› olarak biraz kan›tlamaya
çal›flabilirim. ‹flte bu aç›dan bakt›¤›m›zda biz hâlâ, bilimler aras›n-
da ya da bilgi dallar› aras›nda çok kesin s›n›rlamalar yap›yoruz. 

Yine Sosyal Bilimleri Aç›n kitab›na dönece¤im? Orada örne¤in,
1945'ten sonra dünya üzerinde belli bafll› merkezlere dayal› olarak
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yap›lan betimlemelerde, tasvirlerde flunun üzerinde duruluyor: Söz
gelimi, doktora programlar›n›n daima birkaç disiplinin birarada ol-
du¤u çokdisiplinli doktora programlar› olarak yap›ld›¤›n› veya ki-
flilerin -diyelim ki dört y›ll›k bir lisans e¤itimini ald›, daha sonra
doktoras›n› baflka bir alanda yapmak istedi- engellerle karfl›laflma-
d›¤›n› ve gereken s›navlar› aflt›ktan sonra, yeterliliklerini göster-
dikten sonra baflka bir alana geçebildiklerini ve o alanda yürüme-
ye devam edebildiklerini gösteren örnekler var. Oysa biz, birtak›m
k›s›tlamalar yapmaya hâlâ devam ediyoruz. “Haydi bakal›m, sen
dört y›ll›k lisans e¤itimini flu alanda yapmad›n senin flu alanda ko-
nuflmaya hiç hakk›n yoktur” gibilerinden muazzam bir k›s›tlamay-
la karfl› karfl›ya b›rakabiliyoruz farkl› alanlarda e¤itimlerini sürdür-
mek isteyenleri. Öyleyse  bu anlay›fl›n, hâlâ hâkim olan ya da ege-
men olan tutumun, “bilimler ya da bilgi dallar› aras›nda kesin s›-
n›rlamalar vard›r” fleklinde kendini kozalara, hapseden kutucukla-
ra hapseden bir anlay›fl oldu¤unu ileri sürebiliriz. Oysa bunun kar-
fl›t› olan sav bilimler ya da bilgi dallar› aras›nda kesin s›n›rlar yok-
tur, geçifller vard›r. Yine herkes kendi aç›s›ndan tabi ki bakacakt›r.
Olup bitenlere ya da konulara; kimse kimsenin yerini tam da ala-
maz, geçemez, geçmemesi de gerekir belki, ama belli bir gerçekli-
¤i farkl› farkl› alanlardan inceleyen bilgi dallar› her zaman iflbirli-
¤i içinde olmal›d›r. 

Bu anlamda do¤a bilimleriyle ya da temel bilimlerle u¤raflanlar›n
insan ve toplum bilimleriyle de ayn› zamanda u¤raflmas› veya ora-
da neler olup bitti¤ine de bir bakmas› gerekli oluyor. Tabii bilgi ta-
rihine özellikle bilginin toplumsal ve kamusal tarihine bakt›¤›m›z
zaman bu iç içeliklerin bir arada oldu¤unu, bilgiyi “gerçekten”
üreten ortamlarda biz aç›kça görebiliyoruz. “Bilgiyi gerçekten üre-
ten ortamlar” dedi¤im zaman da yarat›c›l›¤›n, yenilikçili¤in ege-
men oldu¤u ortamlar› kastetti¤imin fark›ndas›n›z tabii ki. Bilgiler
türlü türlü, çeflit çeflit; say›lara iliflkin bilgilerin ne kadar önemli ol-
du¤unu da yads›mak mümkün de¤il. Bütün bu bilgi tarihinde say›-
larla ilgili bilgiler temeldir, belirleyicidir, anlafl›l›rl›¤› ve tekanlam-
l›l›¤› söz konusu oldu¤u için, nicelik araflt›rmalar›na dayal› bilgiler
bizim için daha aç›k ve seçiktir; baflka bir deyiflle “flu salonda bir-
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kaç kifli var” dememle “bu salonda on kifli var” demem aras›ndaki
farkta oldu¤u gibi. Birinde nicelik, birinde iflte birkaç kifli, s›fatla
bunu göstermeye çal›fl›yorum, ya da bir zarfla bunu göstermeye
çal›fl›yorum, ama anlafl›lam›yor tam olarak, ancak “on kifli vard›r”
dedi¤im zaman net bir saptama ortaya ç›kabiliyor. Bilginin bafllan-
g›ç noktas›ndan itibaren; say›lara verilen a¤›rl›¤›n mistik taraf› da
var, Pythagorasç›lar› düflünün bu anlamda, oradan Platon'a, Platon-
culara geçmifl say›larla ilgili gizemli anlat›mlar. Bilgi tarihinde,
felsefe tarihinde veya düflünce tarihinde say›lara büyük bir önem
atfedildi¤ine s›kl›kla tan›k oluyoruz. Bu durum bütün bir Antikça¤
ya da Eskiça¤ boyunca devam ediyor; say›lar›n önemi iyice anla-
fl›l›yor; aritmetik ve geometri bilmenin ne kadar önemli oldu¤u,
Akedemian›n kap›s›na yaz›lan flu yaz›yla iyice pekifltiriliyor: “Ge-
ometri bilmeyen buradan içeri girmesin”  

Say›lara iliflkin bilginin öneminin gittikçe artt›¤›na tan›k oluyoruz.
Bu nedenle, konuyu biraz daha ayr›flt›rmak istiyorum. Yine belki
bir ço¤umuz biliyoruz, ama an›msatmakta yarar var: Eskiça¤›n
sonlar›nda bafllay›p bütün bir Ortaça¤ boyunca devam eden bir bil-
gi s›n›fland›rmas› söz konusu; “Yedi Özgür Sanat” veya “Yedi Ser-
best Sanat” deniyor buna. Bu Yedi Serbest Sanat veya Yedi Özgür
Sanat nelerden oluflmaktad›r? fiimdi burada tam listesini görüyo-
ruz, Yedi Özgür Sanat›n, birincisi iflin sözel taraf›, Latince bir de-
yimle buna “trivium” deniyor, Türkçe’siyle “üçlü” demek, tam
“üçlü” anlam›na geliyor. “Quadrivium” dörtlü, biri sözel, biri say›-
sal, t›pk› bizim gençlerimizin hâlâ üniversiteye girmek için içinden
geçmeleri gereken sisteme benzeyen bir fley bu, sözel ve say›sal ol-
mak üzere. Sözel olanda ne var? Dilbilgisi ya da gramer, mant›k ya
da diyalektik, güzel konuflma hitabet ya da retorik var bu bölüm-
de. Ne anlat›lmak isteniyor burada? Konuflan bir insan bir kere dil-
bilgisi kurallar›na ba¤l› olarak nas›l konuflacak: Dilbilgisi aç›s›n-
dan do¤ru düzgün konuflacak. Ard›ndan bu do¤ru düzgün konufl-
mas› ayn› zamanda mant›ksal bir yap› anlam›nda da hakikate uy-
gun olacak. Gelifligüzel konuflmayacak, hem gramere iliflkin ya da
gramatikal do¤ruluk, hem de lojik ya da mant›ksal do¤ruluk söz
konusu olacak ve ayn› zamanda konuflmas›n› güzel bir biçimde,
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karfl›s›ndakini ikna etmek üzere sunacak. Dille ilgili söz konusu
belirlemeler, çocuklar›n e¤itimindeki temeli oluflturuyor. 

Ard›ndan iflin say›yla ilgili dörtlü taraf› geliyor. Ö¤renenler; arit-
metik, geometri, müzik ve astronomi ö¤renimi görüyorlar. Astro-
nomi elbette çok önemli, takvim düzenlemeleri için, günlerin öne-
minin belirlenmesinde büyük yer tutuyor. Müzik de, dinle, özellik-
le H›ristiyanl›kla ba¤lant›l› olmak üzere ayr›cal›kl› bir yere sahip.
Müzik, ölçü ve say›yla ba¤lant›s› bak›m›ndan e¤itimde büyük
önem tafl›yor o dönemde. Dikkat ederseniz ikinci k›s›m asl›nda
hep say›larla ilgili, astronomi ne denli gizemli k›l›n›rsa k›l›ns›n,
sonuç olarak say›larla ilgili bir taraf söz konusu burada. Bu flekil-
de tasar›mlanm›fl  temel bir e¤itimden sonra ancak teoloji e¤itimi
veriliyor gençlere; felsefe e¤itiminin ard›ndan ancak teoloji e¤iti-
mine s›ra geliyor. Baflka bir deyiflle, art›k yafllar›n epeyce ilerledi-
¤i, olgunlaflman›n olufltu¤u bir dönemde ilahiyat e¤itimi verilme-
ye bafllan›yor. Özetle, ilahiyat e¤itiminin çok öncesinde felsefe
e¤itimiyle birlikte giden bir yedi özgür  ya da serbest sanat e¤itimi
söz konusu. 

Bu kültür co¤rafyas›nda say›larla, niceliklerle ilgili belirlemelerin
varl›¤›n› ve a¤›rl›¤›n› sürdürdü¤üne tan›k oluyoruz. Galileo Gali-
lei'nin, "Do¤an›n kitab› matematik harflerle yaz›lm›flt›r" belirleme-
sini hepimiz biliriz. Bütün Rönesans ve Yeniça¤ dönemi filozofla-
r›, do¤aya iliflkin aç›klamalar› say›larla yapman›n ne denli önemli
oldu¤unu ortaya koymufllard›r. Ama bir yandan da niteliksel anla-
t›mlara olanak tan›yan, do¤an›n betimlenmesiyle ba¤lant›l›; keflif-
ler, “kaflifler ça¤›” diye özetlemeye çal›flt›¤›m bir yap› da kendili-
¤inden, oluflmaya bafllam›flt›r. Do¤an›n kendisine yönelme ve bu
yönelmenin sonucu olarak do¤aya iliflkin ilginin artmas›na “keflif-
ler ve kaflifler ça¤›n›n bafllamas›” diyoruz. Bu dönemin k›sa ad›,
hepimizin bildi¤i gibi Rönesans. Bu dönemde en çok dile getirilen
terim, “yeni” ve “yenilik” terimleridir. Bu konuda da en çok çal›fl-
ma yapan, ‹ngiliz filozofu Francis Bacon’d›r. “Yeni ve yenilik”
kavram›n›n/teriminin Novum Organum adl› kitab›nda en az 180
kez geçti¤i saptanm›flt›r, daha sonraki çal›flanlar, araflt›rmac›lar ta-
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raf›ndan. Günümüzde de bildi¤iniz gibi “inovasyon” kavram›/teri-
mi var. Günümüzde sanki bir “yenilikmifl” gibi s›kça kullan›lan bu
terim asl›nda pek de “yeni” de¤il! Ancak   bizim ifladamlar›m›z ye-
ni keflfettiler bu terimi! Oysa 17. yüzy›ldan beri bilimsel s›çrama-
n›n gerçeklefltirildi¤i; bilimsel geliflmenin oldu¤u her noktada, el-
bette zihinlerin, kafalar›n özgür b›rak›ld›¤› her noktada yeni ve ye-
nilikçilik zaten öne ç›kan bir fley, ama bizim ifladamlar›m›z, bir ba-
k›ma TÜS‹AD daha yeni keflfetti bunu! 

Bu çerçevede do¤aya yönelik ilginin art›fl› ayn› zamanda insana
olan ilginin art›fl›na da paralel gidiyor. Yani sadece do¤ay› keflfe-
delim, do¤ayla ilgili çal›flmalar yapal›m de¤il, do¤ayla birlikte in-
san da keflfediliyor; bu da hümanizmadan baflka bir fley de¤il. Bir
yandan do¤a bilimleri, bir yandan da bütün bilimler, h›zl› bir geli-
flim içerisinde, özellikle pozitivist bir çizgide ilerliyor. 

Pozitivist e¤ilimlerin artt›¤› daha sonraki yüzy›llarda biraz da dile
de¤inmek gerekiyor. Bilimler kendilerini  nas›l bir dille ifade et-
meliler? “Bütün bilme biçimleri kendisini say›larla ifade etsin, fi-
zi¤in dili tek dil olsun” anlay›fl› benimseniyor. Buna göre, “sosyo-
loji bile yapacak olsan›z fizi¤in dilini kullanman›z gerekir” deni-
yor. Bu ba¤lamda metafizi¤e yer yok; metafizik bu anlay›fla göre
mümkün de¤il art›k. Pozitivist çerçeve içerisinde tüm bilimin dili
bir fizik dili olarak kendisini sunacakt›r fleklinde özetlenebilecek
çok kat› bir anlay›fl söz konusu burada. ‹nsan bilimlerinin biraz çe-
kinik kalmas› da ayr›ca söz konusu burada. Say›lar›n bu denli be-
lirleyici olmas›na flöyle bir bakt›¤›m›zda,   hesaba dayal› olan mü-
hendisli¤in ön plana ç›kmas›, her fleyin mühendislik diliyle fizik
diliyle ifade edilir olmas›na karfl› ç›kan bir anlay›fl da beliriyor.
Manevi bilimler kültür bilimleri  ya da tinsel bilimler denilen bir
bilgi dal› “tarihselcilik” anlay›fl› içerisinde yürümeye bafll›yor. Po-
zitivist anlay›fl içerisinde do¤a bilimleri ve her türlü bilmeyi nice-
liksel ifadelere götürmeye çal›flan dil yap›s› söz konusu. Çünkü tek
anlaml›l›k önemli, kaypakl›¤a yer yok; aç›kl›k ve netlik söz konu-
su; amaç da bu çünkü. Buna göre bilgi aç›k ve net olmak durumun-
da, kaypak olmamak durumunda. Burada çokanlaml›l›¤a yer yok.
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Öyleyse, niceliklerle ilgili ifadeler ve onlara dayal› bilgiler öne ç›-
kacakt›r; belirleyici olacakt›r. Ama Eskiça¤a kadar bu iki damar
hep var;  baflka bir deyiflle, bilgilerin kesin bir anlat›ma kavuflma-
s›yla, tam tersine daha kaypak bir anlat›m içerisinde kendini sun-
du¤u fleklimdeki iki damar, Platoncular›n temsil etti¤i görüflle, So-
fistlerin temsil etti¤i farkl› görüfl zaten bafltan beri var. Dikkat
edersek ve bu do¤rultuda felsefe tarihini iyi okursak, bu durum
bafltan beri var. ‹flte Sofistlerin bir bak›ma temsil etti¤i damar› da-
ha sonra tarihselci bak›fl aç›s› içerisinde farkl› farkl› bilgi tarzlar›
temsil ediyor. “Bir insan› ya da toplumsal bir gerçekli¤i siz çok çe-
flitli flekillerde anlatabilirsiniz” anlay›fl› içerisinde yeni bir insan ve
toplum bilimleri çerçevesi oluflmaya bafll›yor. Günümüzden geç-
mifle do¤ru bakt›¤›m›zda, tarihlerine bakt›¤›m›zda, do¤a bilimleri-
nin 400-450 y›ll›k bir tarihi varken, insan ve toplum bilimlerinin
henüz 150-160 y›ll›k bir geçmifli oldu¤unu anl›yoruz.

Öte yandan hep flöyle denir: Do¤a bilimlerinin söz konusu etti¤i,
obje olarak seçti¤i gerçeklik, aç›klanmak üzere bizim önümüzde-
dir; örne¤in, fizik aç›klama yapar; ama tarih anlamaya çal›fl›r. Ör-
ne¤in filoloji anlamaya çal›fl›r, sosyoloji, antropoloji anlamaya ça-
l›fl›r, hatta buradan  birtak›m savlar gelifltirilir. Buna göre söz geli-
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mi denir ki,  toplumsal gerçekli¤in antropolojik ö¤elerini anlamak
için, antropolog mutlaka d›flar›dan biri olmal›d›r. “‹çeriden biri an-
layamaz” sav› ileri sürülür. Bunun gerekçesi de fludur: “‹çerden
olan mesafe koyamaz” denir; d›flar›dan olan ancak o gerçekli¤i an-
lamaya çal›flabilir sav› ileri sürülür. fiimdi bu noktada yine düflün-
menizi isterim, bir fleyi anlamak, bir fleyi nesne k›lmak, bir fleyi
nesne/obje olarak seçmek ne demek acaba? Benim k›sa bir belirle-
mem var, sizin elefltirinize aç›yorum bunu. Bu k›sa belirleme de
flu: Bir fleyi obje olarak seçmek veya kendisine yönelinen bir alan
olarak seçmek asl›nda o fleye iliflkin bir mesafe kazanmakt›r. Ce-
mal Beyle biraz önce yapt›¤›m›z sohbette bu noktaya de¤indik as-
l›nda. Örne¤in siz y›llar sonra A¤r›'ya tekrar gitti¤inizde o mesafe-
yi art›k kazanm›flt›n›z. O zaman ne oluyor? K›sacas›, olan flu:
Uzaklaflt›¤›n›zda olan biteni daha nesnel olarak görebiliyorsunuz.
Baflka bir anlat›mla, bir fleyi nesnelefltirmek demek onunla kendi-
niz aras›na, belli bir uzakl›k ya da mesafe koymak demektir. Bir
fleyi nesnelefltirmek demek onu kendimizden kopar›p d›flar› atmak,
ona iliflkin bir mesafe kazanmak demektir. Dolay›s›yla siz, örne¤in
içinde bulundu¤unuz toplumsal gerçekli¤i mesafe kazanamad›kça
kavrayam›yorsunuz. 

Herhangi bir toplumsal gerçekli¤in nesne yap›lmas›, son derece
önemli. Burada tabii yine felsefi bir bilgiye, bilgisel bir donan›ma
ihtiyac›m›z var. Varolanla nesne aras›na biz felsefeciler mesafe ko-
yar›z ve bunun da bilincindeyiz. Her fley varoland›r, ama onun nes-
ne yap›lmas› baflka bir fley. ‹flte o nesne yapma sürecinde bir me-
safe koymak gerekiyor. Bilmem yeteri kadar anlafl›l›r oldu mu bu?
Bu önemli bir nokta, deniliyor ki “d›flar›dan biri gelip bizi anlaya-
bilir, biz kendi kendimizi anlayamay›z.” Baflka bir tez daha gelifl-
tiriliyor: “Hay›r, o toplumsal yap›dan ç›kmal› ki o insan onu daha
iyi anlas›n.” Örne¤in, Almanya'da böyle bir tarzda yürüyor karar
vericiler ve uygulay›c›lar. Özellikle, yerel yöneticiler diyorlar ki -
sosyal hizmet uzmanl›¤› çok önemli Almanya gibi, Belçika gibi,
Hollanda gibi ülkelerde, özellikle Hollanda ve Almanya'da çok
önemli- “Türk ailelere sosyal hizmet uzman› olarak Türk kökenli
birileri gelsin göz kulak olsun, çünkü onlar›n geleneklerini, göre-

17



neklerini, dillerini, her fleyini onlar daha iyi anlayabilirler; bu ne-
denle Türkler, Türkleri kavramaya, anlamaya yönelsin, onlar›n ifli
olsun bu, biz onlar› o kadar anlayamay›z” demek istiyorlar. 

Bak›n, burada özellikle “anlama” kavram›/terimi üzerinde durma-
ya çal›fl›yorum. Do¤a aç›klanmak üzere bizim önümüzdeyken in-
san ve toplum gerçekli¤i, insan ve toplumla ilgili olan her fley an-
lafl›lmak üzere bizim önümüzdedir. Kimileri bir toplumu aç›klaya-
may›z, ancak anlayabiliriz demek istiyor; ama aç›klama terimini
de kullanmak olanakl› günümüzde. Ben çok kat› düflünmüyorum
bu noktada. Ancak do¤ay› anlamak deyince edebi bir deyifl söz ko-
nusu olabilir; çünkü do¤ay› gerçekten aç›klars›n›z ya da aç›klama-
ya çal›fl›rs›n›z. ‹nsan›ysa anlamak mümkün olabilir. Anlaflmak de-
miyorum bak›n bu noktada; bu terimleri çok dikkatli kullanmaya
çal›fl›yorum; çünkü anlamak anlaflmak bunlar gerçekten çok farkl›
fleyler. 

‹flte insan›n de¤erinin ve öneminin anlafl›lmaya do¤ru gidildi¤i bir
dönem yaflanm›fl; genellikle Hümanizma, Rönesans diyoruz buna.
Bu dönemde evrensel dahiler ortaya ç›k›yor. Bunlar do¤an›n s›rla-
r›n› çözmek üzere, insan›n bedensel yap›s›n›n s›rlar›n› çözmek
üzere ve bir keflif anlay›fl› içerisindeler. Neyi keflfediyor bu döne-
min evrensel dahileri? Leonardo bunlardan biriydi, Rahmi Koç
Müzesi’ndeki sergiden dolay› kentimizin sokaklar›n› süsleyen
afiflleri hat›rlayal›m. Evrensel dahi gerçekten, çünkü kufllar›n yap›-
lan›fllar›ndan yola ç›karak, uçan bir araç yapmay› planl›yor. Her
fleye ilgi duymufl, muazzam bir merak söz konusu o dönemin in-
sanlar›nda. Tabii hepsinde de¤il, seçkin bir grup insanda bu durum
söz konusu. Entellektüel, seçkin; buradan kastetti¤im tamam›yla
bu ve bu noktada belki de Leonardo çok iyi bir örnek, hem mühen-
dis, hem ressam, hem yazar, hem yapt›¤› ifl üzerine düflünen bir in-
san, bir filozof. Örne¤in, Leonardo’nun ressamlara hitaben yazm›fl
oldu¤u yaz›lar var; resim yaparken nelere dikkat etmeleri gerekir,
renk seçiminde neleri dikkate almalar›, ›fl›¤› nas›l de¤erlendirme-
leri gerekir gibi konulara de¤inen yaz›lar› var. Bu onun, yapt›¤› ifl
üzerine k›vr›lan, onun üzerine düflünen biri oldu¤unu gösteriyor;
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onun filozof kimli¤i burada flekilleniyor. Mühendisli¤i, sanatç›l›¤›
söz konusu; do¤a bilimleriyle çok büyük yak›nl›¤› var. Sanatç›l›k,
filozofluk ve bilim adaml›¤›n› kendisinde kotarm›fl biri. Belki bi-
zim gençlerimize en çok okutmam›z gereken, fark›na varmalar›
için özel çaba harcamam›z gereken kiflilerden biri evrensel dahi
olarak görebilece¤imiz Leonardo. ‹flte insan›n keflfi hümanizmay-
la birlikte burada kendini gösteriyor. 

Bu çerçevede ortaya ç›kan ve ad›na daha sonralar› bilimsel devrim
dedi¤imiz yap›n›n içersinde mühendisin nas›l bir konumlan›fl› var?
Leonardo belki ilk önemli mühendis, o dönemden bu döneme en
çok etkisi olan bir meslek grubu olarak mühendislik karfl›m›za ç›-
k›yor. Burada art›k sormam›z gerekiyor: Mühendis ne yapar? Da-
ha önceki bir toplant›m›zda da ben galiba böyle bir soru yöneltmifl-
tim. Bu son derece önemli, mühendis yine çok k›sa aç›klamalarla
insan-insan, insan-do¤a, insan-toplum iliflkisini kurar. Geriye ne
kald›? Bu anlamda mühendis çok önemli. Bizim örne¤in, flu anda
bu mekânda bulunabilmemizin olana¤›n› yaratan, imkân›n› yara-
tan mühendisten baflkas› de¤il. Onun yapt›¤›, yaratt›¤› her fley bizi
temelden etkiliyor; mühendis bizim yaflama dünyam›z›n tam orta-
s›nda, içinde, içimizde. Ancak mühendis ürünü yarat›p, yap›p orta-
ya koyuyor ve sonra kenara çekiliyor. Biz daha sonra kulland›¤›-
m›z flu bilgisayar›n hangi mühendis taraf›ndan tasar›mland›¤›n› ve-
ya tam da hangi mühendisin elinden ç›kt›¤›n› bilemeyebiliyoruz
ya da bu binan›n inflaat mühendisinin kim oldu¤unu, çoklukla
oturdu¤umuz evler de dahil olmak üzere, yaflad›¤›m›z mekânlar›n
mühendislerinin kimler oldu¤unu bilemiyoruz. Peki, bu denli
önemli bir kifli olan mühendisi biz nas›l yetifltirece¤iz? Entellektü-
el gücünü daha iyi kullanabilmesi için, yapt›¤› ifl üzerinde daha
çok yo¤unlaflabilmesi için, ne yapmam›z, ona nas›l bir e¤itim ver-
memiz gerekiyor? 

En baflta dedik ya hani bilgiler aras›nda büyük farklar vard›r, biriy-
le öteki aras›nda geçirgenlik yoktur diye; e¤er iflte bu sava göre biz
mühendislerimizi yetifltiriyorsak, onlar› sadece “mühendislik bil-
gileri”yle donataca¤›z demektir; ço¤unlukla yap›ld›¤› gibi. Sadece
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mühendislik, varsa yoksa say›sal bilgileri, oranlar›, teknik ve me-
kanik bir biçimde ö¤retece¤iz demektir. Bizim karfl›m›za geliyor
mühendislikte okuyan bir ö¤renci, “ben say›salc›y›m, nereden ç›k-
t› karfl›ma bu felsefe dersi veya sosyoloji dersi? Ben hayatta kitap
okumam, sözelci de¤ilim, say›salc›y›m” diyor. Nas›l bu denli fana-
tik hale getiriyoruz onlar›? Ola¤an durum bir bak›ma bu. 

Peki, baflka bir yetifltirme tarz› ve buna iliflkin baflka bir sav olabi-
lir mi? Bir anlamda “ola¤and›fl›” diyece¤im buna da. “Mühendisin
yetifliminde salt mühendislik bilgileri gereklidir, olmazsa olmaz-
lardand›r kesinlikle, ama yeterli de¤ildir” diyebilir miyiz? Öyley-
se tam da bu noktada gerekli ve yeterli koflullar üzerinde ayr› ayr›
düflünmemiz gerekiyor. Karar vericilerin özellikle burada düflün-
mesi gerekiyor. Daha genifl kuflat›ml› bir sav, hatta ödev burada flu
olmal›: Mühendis kendisine d›flar›dan bakabilmeyi ö¤renmeli. Da-
ha önce dedik ya hani, kendimize e¤er d›flar›dan bakabilme bece-
risini gösterebilirsek, iflte o noktada kendimizle tart›fl›r, kendimizi
elefltirebiliriz; sonuç olarak da kendimizi daha iyi anlayabiliriz.
Bunu gösterebilmek için de mühendisin baflka bir donan›ma ihti-
yac› var. Mühendisin bilgi felsefesiyle ba¤›n›n olmas›  ya da biraz-
dan üzerinde durulaca¤› gibi, yenilikçilikle, yarat›c›l›kla, elefltirel
ve yarat›c› düflünmeyle ba¤lant›s›n›n olmas› önemli; bunlar son
derece önemli. O zaman mühendisin kendi üzerinde düflünmesin-
de özne olarak, eyleyen olarak  ortaya ç›kmas› gerekiyor. Öyleyse
özne ve eyleyen olarak mühendis nas›l biri? 

Mühendisin özne olarak öne ç›kt›¤›, ço¤u zaman da arac›l›k etti¤i
iliflkilerde sahip oldu¤u pay›n anlam kazanabilmesi için daha üst
düzeyde bilinçlendirilmesi gerekiyor. Hem ona olan sayg›n›n art-
mas› için, her bak›mdan itibar›n›n artmas› için, somut örneklerle
söyleyecek olursak: evlerin inflaat kalfalar›na b›rak›lmamas›, mut-
laka bir inflaat mühendisinin elinden ç›km›fl bir projeyle infla edil-
mesi ya da elektrik tesisat›n›n bir elektrik mühendisinin projesin-
den ç›kmas› veyahut da deprem ülkesi olarak ülkemizde binalar›n
jeoloji mühendisinin raporland›raca¤› bir yere yap›lmas› veya be-
tonun kalitesinin ölçümü için yine o ölçümleri yapabilecek bir öz-



ne olarak mühendisin varsay›lmas›, yoksay›lmamas› gerekti¤i gi-
bi, mühendisin de bütün bunlarla ilgili olarak, kendi mesle¤iyle il-
gili olarak düflünmesi, yapt›¤› iflin önemini daha iyi anlayabilmesi
için, onun insan ve toplum üzerinde düflünmesi, insan› ve toplumu
tan›mas› gerekiyor. Sosyolojik verilere ihtiyac› var mühendisin.
Bulundu¤u yöredeki insanlar›n belki de antropolojik özelliklerini
tan›maya ihtiyac› var; çünkü ülkemiz hâlâ antropolojik ö¤elerin
epeyce öne ç›kt›¤›, hâkim oldu¤u bir ülke. Ayr›ca, yine sosyolog-
larla antropologlar flu s›ralarda çok tart›fl›yorlar, sosyolojiyle ant-
ropoloji aras›ndaki s›n›rlar çok daralm›fl, biri ötekinin yerine nere-
deyse geçmeye bafllam›fl durumdad›r. Hepimiz biliriz ki -flöyle bi-
liriz daha do¤rusu- antropolojik ö¤elerin hâkim oldu¤u yerlerde
yani daha primitif ö¤elerin hâkim oldu¤u yerlerde, k›rsal kesimde,
tekdüze iliflkinin egemen oldu¤u yerlerde, antropolojinin nesnelefl-
tirmesi ifl bafl›ndad›r. Ama kent söz konusu oldu¤unda da sosyolo-
ji öne ç›kar, çünkü kentteki iliflkiler çok de¤iflmifltir, artan çeflitle-
nen iliflkilerdir bunlar. Dolay›s›yla bunlar›n her ikisi de -dedi¤im
gibi- birbirine çok yak›nlaflt› ya da son zamanlarda bu iki bilgi da-
l›n›n ortak paydalar› artmaya bafllad›. Dolay›s›yla her ikisinden de
yararlanabilir mühendis, antropolojik ö¤elerle ilgili belirlemeler
sosyolojik ö¤elerle ilgili belirlemeler, vazgeçilmez kaynaklar› ol-
mal› mühendisin. 

Bütün bunlar›n yan› s›ra hukukla ilgili bilgiler söz konusu. Çünkü
hukuk toplumun grameri. Bu sözü ben çok s›k tekrarlar›m; belki
daha önce burada yapt›¤›m konuflmalarda  bile dile getirmifl olabi-
lirim. Toplumun grameri, kamuyu yaratan,  oluflturan bir kurum ol-
mas› nedeniyle, hukukla ilgili bilgiler çok önemli. Peki, psikoloji,
sosyal psikoloji daha m› az önemli? Bunlara ek olarak çevreyle il-
gili belirlemeler daha az önemli olabilir mi bu durumda? Öyleyse
mühendisli¤in, insan ve toplumla u¤raflan bilimlerle olan ba¤›n›n
kurulmas› gerekiyor; ayr›ca mühendisin yapt›¤› iflin anlam›n› iyi
verebilmesi için bu gerekli. Bunlara ek olarak, söz konusu bilgile-
rin zaman içinde de güçlendirilmesi gerekiyor. Her fleyi k›s›tl› bir
zaman dilimine s›k›flt›ramazs›n›z. Baflka bir deyiflle, dört y›ll›k bir
lisans e¤itiminde bunlar›n hepsini, bu bilgilerin hepsini aktarmaya
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imkân ve ihtimal yok; mühendislikle ilgili bilgiler, temel meslek
bilgileri de çok önemli çünkü. Ama öyle bir aç›l›m sa¤layabilirsi-
niz ki, bu aç›l›mda felsefenin önemli bir pay› olabilir, olmal›d›r da.
Böyle bir e¤itim verilebilirse mühendis adaylar›na, hangi bilgiyi
nereden derleyece¤i konusunda hiç olmazsa bir öngörü kazanabi-
lir. Bilgiler hepimiz için zaten devaml› olarak geliflti¤inden, hepi-
miz hayatboyu, yaflamboyu ö¤renci oldu¤umuzdan, bu bilgileri
pekifltirmek durumunday›z hangi alanla u¤rafl›yor olursak olal›m. 

Öyleyse burada temel bir bilgiye daha ihtiyac›m›z var. Gerçi ko-
nuflmam›n bafl›nda bunun üzerinde durmufltum, ama bir kez daha
hat›rdan ç›karmamak gerekti¤ini düflünüyorum. Varolanlar aras›n-
daki iliflki bütünlüklü bir iliflkidir, her fley her fleyle iliflkilidir ve
ba¤lant›l›d›r. Mühendis mühendisli¤ini yaparken hiçbir fleyin sa-
dece kendi tekelinde olmad›¤›n›n fark›nda olmal›d›r. Mühendis en
baflar›l› plan› çizebilir, ama baflka faktörlerden dolay› o çizmifl ol-
du¤u plan hiç ifle yaramayacak bir fley olabilir. Mühendisin, her
yapt›¤› ifli bütün olarak -t›pk› psikolojideki “Gestalt” kavray›fl›nda
oldu¤u gibi- bütünlük içinde kavramas› gerekir. Yinelemekte yarar
var: Mühendis her fleyin her fleyle ba¤lant›l› oldu¤unu çok iyi gör-
melidir. ‹flte bu bütünlüklü iliflkiyi biz -asl›nda tekrar bafla dönüyo-
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rum- bilgilenme süreci içerisinde kuramsal çerçevede  de yapma-
l›y›z. Yaflam›n bütünü de böyle; dünyadaki her ö¤e di¤er ö¤elerle
ba¤lant› içerisinde; ancak bilgilenme süreçleri içerisinde fizik bil-
gileri, sosyolojik bilgileri, psikolojik bilgileri, felsefi bilgileri bir-
birinden ay›r›yoruz. Oysa bunlar›n daha sonra tekrar bir araya ge-
tirilmesi, toplanmas› gerekiyor, tekrar bütünlüklü yap› içerisinde
ele al›nmas› gerekiyor; t›pk› yaflam›n bütünlü¤ünde oldu¤u gibi.
Peki bu da nas›l olacak? Bir kiflinin her fleye yetmesi mümkün de-
¤il, günümüzde “evrensel dahi” olmak belki de olanaks›z. Kula¤a
çok hofl geliyor, evrensel dahi olmak ama, olanaks›z bu, gerçe¤i de
görmemiz laz›m bu noktada. Bu durumda mesleki iflbirli¤ine git-
memiz gerekiyor. Bu da iflbirli¤i eti¤i kavray›fl› içerisinde olmal›
hem etik bak›mdan hem bilgi bak›m›ndan iflbirli¤ini geçeklefltir-
meliyiz. Üstelik etik de bir anlamda bilgi oldu¤una göre, bunlar›n
hepsi birbiriyle örtüflüyor. Mesleki iflbirli¤i kavray›fl› içerisinde
meslekler s›k s›k bir araya gelip ilgilendikleri gerçekli¤in çeflitli
yanlardan görünümlerine iliflkin bilgileri birbirleriyle paylaflmal›-
lar. Öyleyse bilgi kurumlar› olarak üniversitelerin bir tür sivil top-
lum kuruluflu olarak meslek odalar›n›n bu ba¤lamda yard›mc› ol-
malar› gerekiyor. Meslek odalar› için “bir tür sivil toplum kurulu-
flu” diyorum, çünkü meslek odalar› biraz önce de yine konufltu¤u-
muz gibi bir mesle¤i icra etmek için mutlaka üye olunmas› gere-
ken bir kurum. Burada gönüllü üyelik söz konusu de¤il; gönüllü-
lük anlay›fl›yla ba¤lan›lan bir yer de¤il meslek odas›. STK'lardan
bu anlamda ayr›, ama günümüzde bu kavramlar da çok iç içe geç-
ti. Ezbere düflündü¤ümüz, daha do¤rusu düflünemedi¤imiz için
bunlara STK diyoruz; bu nedenle “bir tür” deyip biraz bu durumu
biraz ›l›ml›laflt›rmaya çal›flt›m. Meslek odalar›n›n, iflyerlerinin, ça-
l›flanlar›n, kamusal alanda karar vericilerin bu konularda bilinçli
olmas› birçok fleyi kolaylaflt›racakt›r san›r›m. 

Bu konular› Üniversiteler Bologna Süreci ba¤lam›nda ele al›yor-
lar. Biz de Maltepe Üniversitesi’nde bu çerçevede çal›fl›yoruz. Av-
rupa Birli¤i e¤itim programlar› çerçevesinde biliyorsunuz, Avrupa
Konseyi  birtak›m çal›flmalar yap›yor. Brüksel’deki Avrupa Birli¤i
E¤itim Komisyonu bu konularda çal›fl›yor. Bu merkez çerçevesin-
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de 2007 y›l› Oca¤›ndan beri, daha çok yeni 01.01.2007'den beri,
e¤itim  program›n›n ad› “Yaflamboyu Ö¤renim Program›”  olarak
de¤iflti. Belki bu bilgi meslek odalar›na da gelmifltir. Daha çok ye-
ni, sizlere de bu bilgi gelmifltir belki ve bu konuda ülkelerin ulusal
ajanslar› fiubat ay› boyunca toplant›lar düzenliyorlar. Hatta Türki-
ye’deki toplant› Pazartesi günü Ankara’da yap›lacak. Yap›lacak
olan fley flu: Üniversitelerde o dar çat› alt›nda diyelim bir anlamda,
üretilen bilgilerin topluma do¤ru bir biçimde, en verimli flekilde
yans›mas› için acaba neler yapabiliriz diye düflünülüyor; bilgi top-
lumu olman›n yollar› aran›yor.

‹flte bu sürecin ad› Bologna Süreci, bilmem duydunuz mu, dünya-
n›n en eski modern üniversitesine Bologna Üniversitesi’ne, “Bo-
logna Alma Mater”e at›fta bulunularak, -900'lü y›llarda kurulmufl
bir üniversite- Bologna Süreci deniliyor bu çal›flmalar toplam›na.
Bologna Süreci’nin 1997'den beri on y›ll›k bir geçmifli var ve mu-
azzam bir doküman oluflmufl durumda. Bu dokümanlar yeni yeni
Türkiye'ye de geldi, hatta biz çarflamba günü üniversitemizde mes-
lektafllar›m›z› ayr›nt›l› flekilde bilgilendirmek üzere bir Bologna
Süreci toplant›s› düzenliyoruz. Burada  amaç ne? Amaç, yaflambo-
yu ö¤renim, hatta ‹ngilizcesiyle Lifelong Learning diye -k›saca
“LLP” diye geçiyor- geçiyor, bir bilgilenme sürecini, sadece oku-
lun karar vericilerine, üniversitenin karar vericilerine b›rakmamak
burada söz konusu. Özellikle meslek odalar› olarak, sivil toplum
kurulufllar› olarak, anne-babalar olarak, veliler olarak, iflyerlerinin
sahibi olarak, çal›flanlar olarak, bilgilenme süreçlerinin üniversite-
deki ders planlar›n›n müfredatlar›n›n oluflturulmas›nda söz sahibi
olmas› türünden çal›flmalar yap›l›yor. Bak›n, Türkiye'de bunu ba-
flarabilirsek gerçekten büyük bir devrim olur. Çünkü ben 35 y›ld›r
bu iflin içindeyim, lise ö¤retmenli¤i yapt›m, bir ara kütüphanecilik
yapt›m, ama ö¤rencilik ve ö¤retim elemanl›¤› dahil olmak üzere
hayat›m›n çok büyük bir k›sm› üniversitelerde geçti. De¤il anne-
babalar›n veya ö¤rencinin bu ifllere kar›flmas›, ayn› anabilim dal›n-
da bir baflkas›n›n bile flu dersi de koyal›m veya flu dersi ç›karal›m
-gerekçesiyle olacak bunlar tabii, keyfi iliflki içerisinde olmaz-
konusunda bile insanlar birbirine tahammül edemiyor; oysa tüm
kesimlerin baz› fleylere karar vermesi gerekiyor art›k. 
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Ders plan programlar› üniversitelerin senatolar›ndan geçer. Sena-
tolarda bunlar›n tart›fl›lmas› sürecinde de ya ço¤un korkar›z ya çe-
kiniriz, ya “rektör ne der”, ya “dekan ne der”, ya “anadal baflkan›
ne der?” diye, neredeyse kendimize otosansür uygular›z. Baflka bir
deyifllei Habermas'›n dedi¤i gibi aç›kl›k, tart›flma, elefltirme bunla-
r› hayata geçiremeyiz bir türlü. Peki, flu soruyu sakl› tutmak üzere
ben devam edece¤im, hangi üniversite flimdiye kadar ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas›’na, -belki son y›llarda vard›r- “iyi bir inflaat mü-
hendisli¤i müfredat› için bize yard›mc› olur musunuz?” diye bafl-
vuruda bulundu? Bilmiyorum, tart›fl›p bir masan›n etraf›nda bir
araya gelip bunlar› tart›flt›n›z m›? Belki yap›l›yordur, benim cahil-
li¤ime verin, ama tart›fl›l›p hayata geçti mi? 

SALONDAN- 

Ders programlar› nas›l yap›l›yor?

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Asl›nda onun da cevab›n› verebilirim bir ölçüde de olsa, YÖK es-
kisi gibi ders planlar›na kar›flm›yor. 1983-1984 ö¤retim y›l›nda da
çok fazla kar›flmad›, sanki kar›fl›yormufl gibi yorumland›; oysa içe-
riklere hiç kar›flmad›¤› gibi, ders bafll›klar›n› da üniversiteler ara-
lar›nda toplanarak kendileri belirlediler. YÖK sadece e¤itim fakül-
telerine kar›fl›yor. E¤itim fakültelerinin ö¤retmen yetifltirme prog-
ramlar›n›n müfredat›, ders çizelgesi flöyle, flöyle derslerden olufla-
cak diye, karar veriyor. Ancak burada da üniversitelerden yard›m
al›yor. Bu noktada belki hakl› olabilir; ama di¤erlerine gerçekten
kar›flm›yor. Bunu, bir program›n, felsefe program›n›n baflkan› ol-
du¤um için yak›ndan bilen biri olarak söylüyorum, ama ben de da-
hil olmak üzere acaba kaç›m›z “ey sevgili ö¤rencilerimiz, gelin,
bunlarda, bu derslerin içerisinde hangileri olsun, hangileri olma-
s›n?” diye ö¤rencimize soruyor muyuz veya bölümün d›fl›ndaki,
iflte örne¤in Türkiye Felsefe Kurumu’na, felsefe alan›nda kurum
olarak bir STK olarak “hangi derslerin olmas› uygun olur?” diye
soruyor muyuz ya da t›pla ilgili programlar yap›l›rken, planlama-
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lar yap›l›rken Tabipler Odas› ne kadar a¤›rl›kl› veyahut da hukuk
ders planlar› yap›l›rken Barolar ne kadar a¤›rl›kl›? Bunlar›n hepsi-
ni Türkiye'nin tart›flmas› laz›m art›k. Bu ba¤lamda gereksinimler
nelerdir? Ders planlar› nas›l daha iyi olabilir? Bunlar› hep tart›fl-
mam›z gerekiyor.  

Çünkü e¤itimin paydafllar› var. Ö¤renci en büyük paydafl asl›nda,
çünkü ö¤renen kifli art›k ö¤renci, ö¤retilen de¤il; ö¤renci edilgin
de¤il, etkin olmak durumunda. Bu yeni bir paradigma, bu deyimi
kullanmay› pek sevmiyorum, ama çok da ifle yar›yor bir bak›ma,
bir de¤iflikli¤e ihtiyac›m›z var. Hep “ö¤renci merkezli” diyoruz,
ama biz bunu dilimizin ucuyla söylüyoruz, ö¤renci merkezli e¤iti-
mi pek gerçeklefltiremiyoruz. Asl›nda çok dikkatli bak›ld›¤› za-
man, hâlâ ö¤retim görevlisi ya da ö¤retim üyesi anlat›yor, ö¤renci
not tutuyor; ö¤renci anlat›lanlar›n bir k›sm›n› ö¤renebiliyor; geri
bildirimler ne kadar oluyor? Bunu pek dikkate alm›yoruz. Bu ko-
nularda hâlâ eksiklerimiz var. Dolay›s›yla bilgi kurumlar› olarak
üniversitelerin, meslek odalar›n›n, iflyerlerinin, çal›flanlar›n ve ka-
rar vericilerin kimi sorunlar› tart›flmas› gerekiyor. 

Bu saptamalara ek olarak mühendislik odalar› özellikle üniversite-
lerdeki ders planlar›na, müfredatlara iliflkin olarak düflündüklerini
söylemeliler. Meslek odalar›n›n söz sahibi olmas›; her düzeydeki
karar vericiyi harekete geçirmesi, toplum bireyleri ve genellikle
toplum ad›na yap›lan ifllerin daha iyi noktalara gelmesini sa¤laya-
cak, bir bak›ma enerji de bofla gitmeyecektir. Mühendislerin de bu
konularda konuflabilmesi için bilgiyi öne ç›karmalar› gerekiyor;
mühendislerin ifllerini gere¤ince iyi yapabilmesi için  toplumu ve
insan› tan›malar› gerekiyor. Masa bafl› konuflmas› olmamal› bu.
Ortaya konulan görüfller, bizzat gerekçelere dayal› olmal›d›r. El-
bette bilimsel gerekçelere dayal› olmal›d›r ortaya at›lan görüfller.
Mühendis insan›n ve toplumun gereksinimlerini bilmek zorunda-
d›r. Mühendis insansal ölçütleri, baflka bir deyiflle, etik de¤erleri
gözden kaç›rmadan yeni gereksinimler yaratma konusunda cesa-
retli olmal›d›r ya da cesaretlendirilmelidir. ‹nflaat mühendisleri ne
yapar bu konuda bilmiyorum, isterseniz kendinize sorular sorun,
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“biz inflaat mühendisleri olarak, nas›l yeni gereksinimler yaratabi-
liriz?” diye bir soru sorabilirsiniz. Ama ben burada bir ölçüt getir-
meye çal›fl›yorum: Etik de¤erler ve onlara dayal› insan haklar› ör-
ne¤in, ölçüt olabilir.

SALONDAN- 

Binay› yaparken çok h›zl›, çok ekonomik ve çok sa¤lam yapacak-
s›n›z. Psikolojiyle beraber yaparsan›z kalk›n›r›z biz. Bütün mesele
bununla ilgili; verilmek istenilen formasyon budur. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Evet onu isterseniz biraz sonra örnekleyin, çok h›zl› dediniz, bafl-
ka, çok ekonomik, sa¤lam, güvenli evet binay› yaparken  bunlar›
dikkate almak gerekli ama yeterli de¤il. Buyurun. 

SALONDAN- 

Yani hocalar›m›z›n bizden istedi¤i fley budur. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN-

Peki, insan faktörü burada en önemli olan› oluflturmuyor mu?  

ORHAN ALTIN 

(‹nflaat Yüksek Mühendisi)-

fiimdi burada bize etti¤iniz tarifler daha çok bugüne kadar bizim
kafam›zda yerleflmifl olan mimarl›k tarifine giriyor gibi geliyor ba-
na. Yani biz bu konuda sosyal insan, toplum konular›na fazla gire-
meyiz, girmeyiz. Bizim yaklaflmam›z dolay›s›yla bunlar› mimarla-
ra b›rak›r›z. Mimarlarla birlikte hareket ederek iflimizi yerine ge-
tirmeye çal›flmal›y›z gibi geliyor bana, siz acaba buna baflka bir ta-
rif mi getiriyorsunuz? 
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Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Meslekler aras›nda iflbirli¤i elbette önemli; ancak ast-üst iliflkisi
içinde olmamal› bu. fiöyle örnekleyebiliriz: Bir binan›n yap›lma-
s›nda esas ya da hâkim ö¤e mühendistir, yan ö¤e mimard›r veya
tersi de¤il; burada söz konusu olan, her ikisinin de efldüzeyde ol-
mas›d›r. Burada gerçek anlamda iflbirli¤ine gereksinim var. Mü-
hendis ve mimar ortak çözümler üretmeli. Elbette bu da do¤ru bir
iletiflimi gerektiriyor.

ORHAN ALTIN- 

Zaten mimarlar›n devreye girdi¤i konular daha çok, konutla ilgili,
insanlar›n bizzat içinde yap›lar. Baz› konularda, baz› mühendislik
yap›lar›nda mimarlar›n çok çok az rolü olmak zorunda. ‹fl daha çok
bize kal›yor

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Köprüler, barajlar mesela...

ORHAN ALTIN- 

Köprüler barajlar evet, insanlar›n günlük yaflamda bizzat kulland›-
¤›, konutlarda...

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Köprüleri de kullan›yor insanlar bizzat, arabas›yla kullan›yor.

ORHAN ALTIN- 

Orada mühendis daha önde geliyor otomatikman. Yani dolay›s›yla
bizim iflimiz onlar gibi olmuyor. Yani konut yap›s›n› tasarlamak ifli
mimar›n ifli oluyor gibi. Yani bizim flimdiye kadar yaflad›¤›m›z
buydu hep. Siz galiba daha de¤iflik bir tarif getiriyorsunuz ya da
olmam›z gerekiyor. 
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Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Yol yap›m›ndan tutun, ne bileyim bir baraj yap›m›, köprü yap›m›
ya da bir istinat duvar›n›n yap›m› diyelim, Türkiye gibi heyalan
bölgelerinin çok oldu¤u yerlerde, istinat duvarlar›n›n yap›m› infla-
at mühendisinin ifli de¤il mi? Yine insanla ba¤lant›s› var, yani in-
san ö¤esinin ulaflmad›¤› eriflmedi¤i hiçbir oluflum düflünemiyorum
ben ve siz orada insan ve toplum faktörünü, kamu faktörünü, ka-
mu yarar›n›, hukuk sistemiyle, belediyeyle ilgisi içinde, imar duru-
muyla ilgisi içinde her fleyi düflünmemiz gerekiyor. Bütün bunlar
bence sizin ilgi alan›n›za giriyor. Kendinizi yal›tamazs›n›z; bence
kendinizi yal›tma al›flkanl›¤›ndan vazgeçmelisiniz. Her türlü mü-
hendislik yarat›s› insanla ve/veya toplumla ilgilidir.

ORHAN ALTIN- 

Ama, bizde hep onun ayr›nt›l› ifllemlerini mimar yap›yor. Yaratan,
yani ifle bafllayan mimar oluyor, ben bundan flikâyetçiyim, keflke
bazen mimar olsayd›m diyorum. Yani çünkü hep onlar karar veri-
yor, biz onlar›n dediklerini yerine getiriyoruz. Bu yafl›mdan sonra
keflke mimar olsaym›fl›m diye düflündü¤üm çok olmufltur.
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Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Güzel bir tart›flma bafll›yor aram›zda bence. 

ERHAN YEKTA ÖZTÜRK- 

Efendim, ben meslektafl›m›n görüflünün hiçbirine ifltirak etmiyo-
rum. Bina da yap›lsa, oda da yap›lsa, bunun içinde yaflayacak in-
san oldu¤una göre, bunun inflaas›nda insan›n yaflayaca¤›n› düflüne-
rek infla etmemiz laz›m. Gerek demirini, gerek betonunu, gerekse
can emniyeti bak›m›ndan dedi¤iniz gibi yaln›z matematiksel, iki
kere iki dört, statik hesap de¤ildir mühendisin yapt›¤› ifl. Yüzde
100 hakl›s›n›z, bütün fikirlerinize ifltirak ediyorum. Yani mimar,
mühendis diye, binay› çizdi diye, mimar›n üstlü¤ü, astl›¤› de¤il,
makbul olan insanlar insana hizmet etmektir; hem hukuksal hem
etik olarak. 

SELAHATT‹N KARABABA- 

fiimdi arkadafl›m konuflurken sanki yaln›z binalardan söz ediyor
gibi geldi bana, inflaat mühendisli¤i sadece bina yapmak de¤ildir. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Dedi ama, baflka fleyler de dedi.

SELAHATT‹N KARABABA-

Benim söylemek istedi¤im flu: Bir binan›n iflleyiflinde zaten her fle-
yi herkes beraber yapsayd›, bu ayr›m olmazd›. Bir mimar, mühen-
dis ay›r›m› oldu¤una göre, her ikisinin de bir binan›n yap›m›nda
de¤iflik fonksiyonlar› var. Bu fonksiyonlarda da binan›n tasar›m›
mimarlara ait bir fleydir. ‹flte kap›s› nereden gelecek, penceresi,
ama bu binay› mimar tasarlarken o bina e¤er mühendislik kuralla-
r›na uygun olmuyorsa, uyar›s›n› yapacak ve bu kurallara uygun ol-
mas›n› sa¤layacak. Mühendisin ifli burada, yok binan›n kap›s› flu-
rada, penceresi burada, onlar tabii ki mimar›n ifli, 
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Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Ama statik hesaplarda onlar›n da yeri çok önem kazanabilir. 

SELAHATT‹N KARABABA- 

fiimdi o konularda demek istedi¤im, bir binan›n ayakta durabilme-
si, sa¤lam olmas› hatta ekonomik olmas› için mimara çeflitli flekil-
lerde müdahale edilebilir, zaten beraber çal›flma budur. Sadece mi-
marla de¤il, makina mühendisleriyle de, elektirik mühendisleriyle
de ortak çal›fl›l›r, onlar›n istekleri sa¤lanmaya çal›fl›l›r, ama bunu
sa¤larken hiçbir surette binan›n di¤er fleylerinden vazgeçilemez. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Burada araya girebilir miyim? Ancak bütün bunlar yap›l›rken, bir
iflbirli¤i içerisinde, burada bir insanla ilgisi içinde sadece ev için
konuflmuyorum, mutlaka insan ve toplumla ba¤lant›s› içinde bir
yön var, bunlar›n da dikkate al›nmas›, genifl aç›dan bak›lmas› söz
konusu.

SELAHATT‹N KARABABA-

Zaten bir fleyi do¤ru yap›yorsan›z, yapman›z›n kural› da insanlar›n
oradaki iliflkilerini de dikkate almakt›r. Yani bir bina yap›l›rken in-
san›n iliflkisini orada kullanacaklar›n, kullan›c›lar›, orayla iliflkili
olan kiflileri dikkate almadan yapt›¤›n›z yap› zaten en baflta fonk-
siyonel olmaz. 

Bu arada baflka bir konudan, bu binan›n infla edilirken insan›n dik-
kate al›nmas› konusundan demin siz de bahsettiniz; yapt›ran var,
yapan var ve de kullan›c›lar var. Burada inflaat mühendisleri bun-
lar›n aras›nda da bir iliflkide, yani birinin kontrolörüdür veya bir
müteahitin flantiye flefidir. Bu arada tek bir taraf›n eleman› olmak
durumunda de¤ildir, çal›flt›rd›¤› iflçilerin haklar›n› da koruyacak,
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müteahitin haklar›n› da koruyacak ve iflverenin yani o binay› yap-
t›ran›n da haklar›n› koruyacak burada bir hakem rolü olacakt›r, ifl-
te inflaat mühendisinin eti¤i bence buradad›r. Bunlar› korumas› la-
z›m. ‹kinci bir konu, inflaat mühendisli¤inin esas yapt›¤› ifller bina
iflinin d›fl›ndad›r, alt yap› iflleridir, barajlar, köprüler, yollar, demir
yollar›, su getirmeler... 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Kanallar, tüneller, tabii...

SELAHATT‹N KARABABA- 

Esas burada insanlarla iliflki geliyor ve burada ülkeyle iliflkisi giri-
yor iflin içerisine, burada bir güzergâh› tayin ederken insanlarla
iliflkisini düflüneceksiniz. ‹nsanlar bunu nas›l daha iyi kullanabilir,
nas›l insanlara faydal› olur, bunu düflüneceksiniz. Bu iflte esas so-
runumuz güzergah tayin etmede ç›k›yor. Sonra yolu yaparken ge-
rekli teknik verilere uygun mu, de¤il mi, yani projelendirmenizden
uygulamas› s›ras›nda da yap›p yapmad›¤›n›z bu insanlarla iliflkili-
dir. E¤er do¤ru yapm›yorsanuz, üç gün sonra yapt›¤›n›z yol göçü-
yorsa, bu insanlara zarard›r. Bir köprüyü do¤ru flekilde planlama-
m›flsan›z, gelen arabalar oradan uçuyorsa, yeterli e¤imleri, gerekli
teknik fleyleri sa¤lamam›flsan›z bunlara göz yummuflsan›z, -çeflitli
nedenlerle olabilir bu- bu mühendisli¤in eti¤ine de ayk›r›d›r, tek-
nik konulara da ayk›r›d›r. Esas insanlarla iliflkisi burada devreye
girer. Ben bir süre, epey seneler evel ‹nflaat Mühendisleri Odas›’n-
da yönetimdeydim, biz teknik toplant›lar, kongreler yap›yorduk.
Bu kongrede konu seçerken bizden daha önceki gruplardan gelen-
ler, aman ha fley olmas›n, pür mühendislik olsun demifller. Seçece-
¤iniz konular pür mühendislik olsun. Ben o zamanlar flöyle bir fley
söylemifltim,-buradaki gibi düflünüyorum- demifltim ki: “Pür tek-
nik konular› yine e¤itim kurumlar› yapar, mühendislik fakülteleri
pür teknik konularda e¤itir, biz Türkiye ‹nflaat Mühendisleri Oda-
s›y›z, bizim seçece¤imiz konu Türkiye'yi ilgilendiren konular ol-
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mas› gerekir” inflaat mühendislerinin bence yapaca¤› fley burada
toplumu ilgilendiren ve toplumun yarar›na olan flekilde davranma-
lar› gerekir. Teflekkür ederim

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Ben de katk›n›z için çok teflekkür ederim. Bütün bunlar›n özeti ola-
rak benim ortaya koydu¤um özet soru flu: “Mühendis ne yapar?”
‹nsan-insan iliflkisini kurar; yol yaparak insanlararas› iliflkiyi kurar,
insan-do¤a iliflkisini kurar. Ne yapar? Bir tünel infla ederek, bir da-
¤› aflmay› sa¤lar. Yani insan›n do¤ayla kurmufl oldu¤u iliflkiyi bafl-
kalaflt›r›r ya da cep telefonuyla mesafelerin bir anda s›f›rlanmas›n›
sa¤lay›p, iletiflimi h›zland›r›r; elektrik tesisat›yla, ayd›nlatma tesi-
sat›yla, gece gündüz, her zaman diliminde, bütün bunlarla toplum-
do¤a, insan-do¤a iliflkilerini kurar. Bütün bu karfl›l›kl› iliflkiler içe-
risinde, belki flu deyiflle bunu daha iyi anlatabilirim: Mühendis ko-
laylaflt›r›c›d›r; bu iliflkilerin tümünü ya da gelecek zaman dilimin-
de olabilecek iliflkileri kurmada kolaylaflt›r›c› rolünü oynar. Asl›n-
da çok daha dikkatli düflünürsek, bu “kolaylaflt›r›c›l›k” deyimini
bütün meslekler için kullanabiliriz. Ö¤retmen için de, hukukçu
için de, mühendis için de, mimar için de; her birinin elbette farkl›
farkl› iliflkiler ba¤lam›nda kolaylaflt›r›c›l›¤› söz konusu; ama mü-
hendisin insan-insan, insan-do¤a, toplum-do¤a, toplum-insan gibi
böyle ikili, üçlü iliflkileri farkl›laflt›ran hatta etkileyen bir yan› var.
fiimdi diyelim ki, Bolu Tüneli’nin durumu, o yolun k›salmas›, uza-
mas›, bütün bunlar insan dünyas›n› etkiliyor. Ben henüz Bolu Tü-
neli’ni görmedim. Ama söz konusu tünel do¤rudan insan iliflkileri-
ni etkiliyor. Somut bir aç›klama: Tünelden dolay›, daha önceki gü-
zergâh üzerindeki al›flverifl yerlerinin art›k eskisi gibi ifl yapmad›-
¤› yönünde; yörede ekonominin çökece¤inden söz ediliyor. Aç›lan
yol ya da kapanan yol tüm iliflkileri etkiliyor. 

NECM‹ AYDIN- 

Biraz önce bir fley söylediniz, sosyoloji, antropoloji konusunda.
Özellikle sosyolojiyle sosyal antropolojinin saten iç içe gemifl ol-

33



mas› gerekmiyor mu, ben orada yanl›fl m› düflünüyorum? Çünkü
kültürün ve kültürlerin süreklili¤i aç›s›ndan bunun böyle olmas›
gerekmiyor mu? 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Çok iç içe geçmifl durumda, fakat klasik olarak bakt›¤›n›zda antro-
poloji, felsefi antropoloji, fizik antropoloji, sosyal antropoloji ya
da kültürel antropoloji diye ayr›l›r. Bir kaç türü var antropolojinin.
Ayr›ca flunu da eklemek gerekir: Antropolojinin temel kavram›
kültürdür. Kuramsal olarak da bakt›¤›m›zda, bu son zamanlarda
çok fazla gündemde olan çokkültürlülük, çokkültürcülük gibi kav-
ramlar› da en çok antropologlar iflliyor günümüzde. Bu kavray›fl›n
da as›l yeri Amerika Birleflik Devletleri, en çok oradan bu görüfller
bütün dünyaya yay›l›yor ve elde edilen bilgiler, siyasetçiler tara-
f›ndan da çok iyi (!) kullan›l›yor. 

NECM‹ AYDIN- 

Psikolojide çok yayg›n bir flekilde kullan›ld›¤›n› biliyoruz.
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Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Sosyal psikoloji ba¤lam›nda da kullan›l›yor, ama kültür kavram›n›
eksen kavram yapan antropoloji, sosyal antropoloji, bütün o top-
lumla ilgili, belirli bir yörede yaflayan bir halkla, bir toplum kesi-
miyle ilgili verileri her bak›mdan de¤erlendiriyor, özellikle siyasi
bak›mdan de¤erlendiriyor. Ayn› flekilde dille ilgili antropoloji ça-
l›flmalar› var; geleneklerle, törelerle, genellikle kültürel yap›yla il-
gili ahtropoloji çal›flmalar› var ve sosyolojiyle de bunlar yer yer,
zaman zaman çok iç içe geçiyor. 

NECM‹ AYDIN-  

Mesela bizde Amerikan mutfa¤› diyorlar. Ben gezmifl, görmüfl bir
insan olarak flunu gördüm: Anadolu mutfa¤›. Yani mutfakla günlük
yaflam›n bir arada sürdü¤ü fleydir. Kültürün çok iyi incelendi¤inin,
kültürün befli¤inin bu topraklar oldu¤unu çok net görüyorsunuz.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Kesinlikle, çok eski bir yerleflim bölgesi, tabii 12000 y›ll›k.

SALONDAN- 

‹nan›yorsunuz da bunun böyle oldu¤unu kabul etmek zorundas›n›z
zaten. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Bütün bu verilere, mühendisler ister bunlar› özel hobileri, zevkle-
ri oldu¤u için okusunlar veya belirli bir okul e¤itiminden geçerek
ya da kendilerini do¤ru düzgün bilgilendirme süreçleri içerisinde
bunlara yönelsinler, bütün bunlar›n yapt›¤› iflle olan ba¤lant›s›n›
de¤ifltirece¤i tezini ben burada savunuyorum. Salt mühendislik
bilgileriyle yetiflmifl bir insanla, mühendisli¤e d›fltan da bakabil-
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meyi sa¤layacak bu farkl› bilgilerle donat›lm›fl veya donanm›fl bir
insan›n yapt›¤› ifli yaparken farkl› noktalardan ifle bakaca¤›n› dü-
flünebiliriz. ‹flte bu da bizi biraz önce Bologna Süreci’yle, Avrupa
Birli¤i E¤itim Komisyonu’nun belirlemeleriyle ba¤lant›s› içinde
ister istemez, yaflamboyu ya da hayatboyu ö¤renme kavray›fl›na
götürüyor. 

SALONDAN- 

Ben esas›nda YÖK meselesine tak›ld›m, bir onun üzerinde durmak
istiyorum ve sizin anlatt›klar›n›zla da çok ba¤lant›l› oldu¤unu dü-
flünüyorum. “E¤itim fakültelerine müdahalesi d›fl›nda YÖK'ün
fazla bir müdahalesi yok” dediniz galiba, 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Hiç yok, YÖK ders planlar›m›za hiç kar›flm›yor. 

SALONDAN- 

Belki de iflte e¤itim fakültelerine yap›lan müdahale insanlar›n di-
siplinler aras› yaklafl›mla sosyal anlay›fl› tümden bak›fl› kavramaya
yönelik düflünme sistemati¤ini ö¤renmesini engellemek maksad›y-
la olabilir. Gerçi buna çok komplocu bir düflünce gibi bakabiliriz,
ama sizin konuflman›z›n bafl›nda söyledi¤iniz say›salc›lar›n “ben
kitap okumam arkadafl” önermesine varmas›n› sa¤layan da, bu ref-
leksi oluflturan da asl›nda en bafltan bafllayan e¤itimdir. Demek is-
tedi¤im de flu: Asl›nda bunu söyledi¤iniz bizim de çok yaflad›¤›m›z
bir fley, “arkadafl, sen çok ak›ll›s›n, gel sen doktor ol, gel sen mü-
hendis ol” fleklinde bunlar ailelerden veya çevreden hepimizin ya-
flad›¤› fleylerdir.  

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Çocu¤u roman okuyor diye üzülen, kayg›lanan anne babalar var. 
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SALONDAN- 

Tarihin dinamik bir bilim oldu¤unu 30 yafl›nda ö¤renen birisi ola-
rak ben bunlar› söylüyorum, bize böyle ö¤retilmedi. 30 yafl›nda da
inand›¤›n›, 20 sene önce inand›¤›n›z fleylerin tamamen yalan üze-
rine veya çarp›tma üzerine kurulu oldu¤unu görünce, disiplinler
aras› bak›fl o kadar zor ki, onu bunu boflverin, biz inflaatç›lar infla-
at sektöründe, elektirik, mekanik, mimari, inflaat vazgeçilmez
ayaklar›d›r, ama flurada herhangi bir inflaata gidin, bir tane elekti-
rik mühendisi bulamazs›n›z, kâ¤›t üzerinde, dosyas›nda vard›r,
ama kontrole gitti¤iniz zaman bir tane makina mühendisi göre-
mezsiniz ya da 100 inflaattan 3’ünde görebilirsiniz. O zamanda bi-
raz bofla konufluyoruz hissi olufluyor, ama onu da demiyorum. Her
fley kötü olabilir, ama y›lmak yok. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Tekrar o noktaya belki döneriz, teflekkür ederim, bu ara aç›klama-
n›z için. Mühendisin bilme iste¤inin yaflamboyu sürmesi gerekti¤i
konusunda bir anlay›fl› olacak, kavray›fl› olacak. Mühendis bilmek-
le bilmemek aras›ndaki gerilimin fark›nda olacak;  gerçekten bil-
mekle bilmemek aras›nda bir gerilim var. Mühendis, kendinden
emin olacak, ama yüzde yüz, art›k ben tam anlam›yla her fleyi bi-
liyorum tarz›nda  de¤il kesinlikle; meslekiçi e¤itim  -odalar zanne-
diyorum bunu çok iyi sürdürüyor- konusunda süreklilik sa¤lana-
cak, sa¤lanmal›; bu süreklilik günümüzde t›pk› Rönesans y›llar›n-
da oldu¤u gibi önem ve de¤er kazanm›fl olan yenilikçilik anlay›-
fl›yla birlikte ele al›nmal›. ‹novasyon deniliyor son zamanlarda bu-
na biliyorsunuz. Çok önemli çal›flmalar da yap›l›yor bu kavray›fl
çerçevesinde, ama benim için inovasyon yeni bir kavram de¤il,
Rönesans y›llar›n›n kavram›n›n yeniden hat›rlanmas›. 

Sonuçta birtak›m belirlemeler, tekrar bir özetleme gibi yapaca¤›m
ben. Ö¤retim, ö¤renim k›saca e¤itim süreçlerinde, ikisinin üst kav-
ram› olarak e¤itimi al›yorum. Ö¤retim, ö¤renim kavramlar› çok
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önemli; ö¤retim, ö¤reten; ö¤renim, ö¤renen aç›s›ndan söz konusu.
Bu kavramlar da zaman zaman birbirine kar›flt›r›l›yor. Bütün bun-
larla ba¤lant›s› içinde yeni ortakl›klar›n fark›na varmak son derece
önemli. ‹nsan-dünya-bilgi iliflkisinin mühendislik ba¤lam›nda ne
durumda oldu¤unu dikkate almak; insan-dünya-bilgi, diye özetle-
mifltik ya en baflta, bu gerçekten de bana çok anlaml› ve çok pratik
görünüyor. Düflünmede bir ekonomiyi de sa¤l›yor bir anlamda, in-
san-dünya-bilgi, bunlar çok soyut bir bak›ma; mutlaka içeriklendi-
rilmeli. 

‹nsan deyince burada mühendis olarak Ahmet Bey veya rektör ola-
rak Hasan Bey veya Fatma Han›m gibi veya anne, baba, müflteri,
müteahhit/yüklenici, insan bütün bunlar›n ortak paydas›, üst kav-
ram› bir bak›ma. Dünya dedi¤imiz zaman da insan dünyas›, kültür
dünyas›, co¤rafi olarak yeryüzü parças› vb. Bilgi dedi¤imizde de
her türlü bilgi; örne¤in, dile getirilen bu iliflkinin mühendislik ba¤-
lam›nda ne durumda oldu¤unu dikkate almak, bugünkü konumuzu
oluflturuyor. Mühendis bu anlamda bilgileri bak›m›ndan ça¤›n›n
insan› olacak. Yenilikçilik kavram›n› sadece, salt moda diye, yeni-
likçilik anlay›fl›yla de¤il, insansal de¤erlerle örgülenmifl bir biçim-
de, biraz önce de söyledi¤im gibi yeni gereksinimleri k›flk›rtmak
üzere yaflama dünyas›na geçirmek, yaflam boyu e¤itim anlay›fl›na
yaflamboyu ö¤renme temeline dayal› olarak bu iliflkileri kurgula-
mak önemli görünüyor. Bütün bunlar herhalde hepiniz için geçer-
li, sadece mühendisler için de¤il; bunu (x) de¤iflkeni gibi düflünün;
buraya mühendislik yerine, ö¤retmenli¤i de koyabilirsiniz; doktor-
lu¤u ya da hekimli¤i, avukatl›¤›, yarg›çl›¤› hepsini, tüm meslekle-
ri koyabilirsiniz buraya. ‹nsan-dünya-bilgi iliflkisinin ne merkezde,
ne çerçevede oldu¤unu bilmek gibi bir yükümlülü¤ümüz var. Bu
ba¤›n art›k güncelli¤ini kaybetti¤ini anlad›¤›m›z an mesle¤imizi
b›rakmam›z laz›m. Aç›kças› burada çok dürüst olmam›z gerek.
Ben bunu bir ö¤retmen olarak kendim için de dile getiriyorum.
E¤er, ö¤renmek, günceli yakalamak art›k bana zor geliyorsa, ben
bu ifli b›rakmal›y›m.  
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SALONDAN- 

Hayat› b›rakmak.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Evet, aç›kças› do¤ru. Çünkü meslekler, hele baz› mesleklerde
emeklilik de söz konusu olmad›¤›na göre, bir yanda içten içe ha-
yat› b›rakmak gibi bir fley oluyor. Ama okullar bitip diplomalar
al›nd›ktan sonra ö¤renim süreçlerinin büyük ölçüde sona erdi¤ine
biz  tan›k oluyoruz Türkiye'de. Hatta yeniden s›nava tabi tutulsa,
baz› insanlar için rahatl›kla diplomalar iptal edilebilir. Asl›nda ye-
ni ö¤renme süreçleri, eski bir deyimle büyük bir heyecanla, flevk-
le yap›lmas› gereken ifller; hatta bence daha özgür bir biçimde ya-
p›lmas› gereken bir etkinlik olmal› tüm ö¤renme ve ö¤retme süreç-
leri. Küreselleflmenin belki de tek önemli yan› -belki baflka olum-
lu yanlar› da var bilemiyorum- ama bu çerçevede ne bileyim yurt-
d›fl›na gidip çal›flacaksa veya yurtd›fl›ndan biri gelmifl onunla bera-
ber çal›flacaksa, kiflinin/kiflilerin kendilerini yenilemeleri gereki-
yor. Öyleyse yeni çözüm önerileri getirmeyi yük gören kiflilerin ar-
t›k mesle¤i b›rakmas› gerekiyor. Yeni çözüm önerileriyle de ba¤-
lant›s› içerisinde insan ve toplum faktörü iflin içerisine çok fazla
girmifl durumda. Buna ister müflteri deyin, ister paydafl deyin, ister
yurttafl›m›z deyin ne derseniz deyin, ama insan faktörü, toplum
faktörü çok büyük önem kazanm›flt›r ve buna ek olarak da insan
faktörünü yetiflimle iliflkisi içinde her zaman hesaba katmal›y›z.

Z‹HN‹ fiAH‹N- 

Türkiye'de mühendislik çok önemli asl›nda, yani özellikle bizim in-
flaat mühendisli¤i birinci s›rada geliyor. Ama toplumda bu inflaat
mühendisli¤ine olan bir ilgisizlik, bir arkadafl›m›z›n deyimiyle mi-
marlar›n daha ön plana ç›kmas› bizim geri planda kalmam›z Türki-
ye'nin çok büyük bir kayb›d›r. Ne bak›mdan kayb›d›r? Statik, dina-
mik hareketler olarak ne sayarsan›z say›n, bütün yap›laflmalarda en
büyük kay›pt›r, mimar ald›¤› e¤itim gere¤i onlar›n hiçbirinde yoktur,
çünkü mimar›nki estetik. Yani estetik güzellefltirme, flekil verme.
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Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN-

Zarf diyorsunuz, mazruf de¤il.

Z‹HN‹ fiAH‹N- 

Mimar arkadafl›m›n yapt›¤› da gereklidir, ama mimar›n yapt›¤› gü-
zellefltirme çal›flmas›ndan ibarettir, ama iflin esas özü inflaat mü-
hendisinin elindedir; bütün özü, ana iskelet inflaat mühendisinin
elindedir. Bugün Türkiye'de 30 y›ld›r y›k›l›yor, ta Van'dan tutun,
Avc›lar'a kadar her yer y›k›l›yor, bu sebeple böyle oluyor, yani ka-
y›plar›m›z çok büyük had safhada. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Ben bunu katk› olarak kabul edeyim, yan›tlamayay›m. 

ABDÜLSELAM SUVAKÇI- 

Asl›nda ikinci maddeyi iyice tart›fl›rsak dünyay› daha iyi alg›laya-
biliriz, meslekleri daha iyi alg›layabiliriz. Bence bilgi var, yani bu-
günkü geldi¤imiz teknolojik durumda bakt›¤›m›zda her türlü bilgi
var; toplumsal, antropolojik vesaire anlam›nda. Buna varabilme-
nin koflullar›, o da dünyaya bakt›¤›m›zda, varanlarla varamayanlar
yahut arada olanlar anlam›nda bir dünya var asl›nda özüne bakt›-
¤›m›zda. Bizim ülkemiz de bu arada olan ülkelerden birisi. Dola-
y›s›yla buradaki geliflen, tarihsel olarak geliflen insan-insan iliflki-
sinin olmas› gereken noktas›ndaki dünyan›n, co¤rafyam›zdaki
dünyan›n ne olaca¤› bilginin nas›l kullan›laca¤› anlam›ndaki iliflki-
mizin olmas› laz›m. Sonuçta toplumsal›n getirece¤i yahut da getir-
dikleri -ki ben demin YÖK'ü o anlamda söyledim- bu anlamda de-
¤ifliklik bilgisini YÖK bir türlü kendi içinde de¤iflim anlam›nda,
Bologna Süreci’ne bakt›¤›n›z zaman en son YÖK'ün kendi raporu-
na bakt›¤›n›z zaman, bu anlamda bir de¤iflim veya bilginin gelifl-
mesi anlam›ndaki dünyay› kabul etmiyor. Asl›nda bilgi var, yani
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Avrupa Birli¤i sürecinden ald›¤›n vakit olmas› gereken bilgi var,
yaflam boyu var; bu da son on, on befl y›ll›k bir durumdur. Ameri-
ka Birleflik Devletleri’nin ortaya ç›k›p Avrupa Birli¤i’nin rekabet
edebilirlik anlam›ndaki gündeme getirdi¤i Bologna Süreci’ne de
bakt›¤›m›zda dünyadaki rekabetin bir anlamdaki yans›mas›. Türki-
ye'ye bakt›¤›m›zda bu rekabet, iktisatç›lara o kadar yüklenmeyin,
çok iyi anlad›lar yenilik meselesini, d›fla aç›lmak olarak alg›l›yor-
lar, baflka bir fley olarak alg›lam›yorlar zaten. Bu bilgiyi nas›l ya-
flama geçirece¤iz anlam›ndaki karar meselesi, yani toplumsal ola-
rak karar verebilme meselesi, bu karar› da bizim gibi toplumlarda
biraz zor verebiliyoruz gibime geliyor.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Benim esas üzerinde durmak istedi¤im de zaten o. E¤er bir top-
lumda siz yeterince özgürlükleri bar›nd›ramazsan›z, tart›flma ve
elefltirme geleneklerini oluflturamazsan›z yenilikçi insanlar›n ve
karar vericilerin say›s›n›, ortaklar›n say›s›n› artt›ramazs›n›z ki, bu
konuda  birtak›m sivil toplum kuruluflu ad›na ortaya ç›kanlar›n bir
geçmifllerine bak›p düflünmesi laz›m. Yenilikçi olmaya karar ver-
dik ama dünden bugüne, elbette hemen olam›yoruz. Bu bir süreç
ifli, bir haz›r bulunuflluk ifli, çocu¤umuza “düflün düflün” diyoruz;
ama baflaram›yor; yarat›c›l›¤a geçiren düflünmeyi bir türlü gerçek-
lefltiremiyorsunuz. Bak›n, 6. s›n›flardan bafllamak ve 7., 8. s›n›flar-
da kademeli olarak uygulanmak üzere, bir Düflünme E¤itimi dersi
kondu. Hiç yak›n›n›zda çevrenizde bu dersi alan ö¤renciye rastla-
d›n›z m›? Seçmeli koydu bunu bakanl›k, hiçbir okul müdürü raha-
t›n› bozmak istemedi, neredeyse, belki bir-iki özel okul bu dersi
açt›. Fakat yayg›n olarak çevremde hiç görmüyorum, ama bu der-
sin bizzat program›n›n yap›lmas›nda birkaç haftal›k çal›flmalara
kat›lan ve düflünme edimlerinin insan-dünya-bilgi iliflkisine da-
yanmas› gerekti¤ini ileri süren biri olarak burada konufluyorum.
Program internette, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›’n›n
sayfas›nda yay›mland› 2006 Eylül’ünde. Dersi felsefe ö¤retmenle-
rinin vermesi zorunlulu¤u getirildi; ama bugüne kadar hemen hiç-
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bir geliflme kaydedilmedi bu ders ba¤lam›nda. Ayr›ca ö¤retmenle-
rin yetiflimi de ayr› bir sorun. ‹lkin iyi ö¤retmenlerin yetiflmesi la-
z›m. Yine ilkö¤retim okullar›na zorunlu teknoloji ve tasar›m ders-
leri kondu. Bu dersi de en iyi flekilde yürütecek ö¤retmenlere ge-
reksinmemiz var. Teknoloji ve tasar›m, çok güzel, yani yenilikçi-
lik kavray›fl›nda inovasyonu sa¤layacak olan “tasar›m” burada son
derece önemli. Peki, biz flöyle bir toplumsal yap›m›za bakt›¤›m›z
zaman hukukta, kamusallaflmam›zda büyük pay› olan hukuk siste-
mimizdeki birtak›m sürçmeler gözümüzün içine bata bata ortaday-
ken biz yenilikçili¤i nas›l kotaraca¤›z? Henüz kotaram›yoruz dik-
kat ederseniz. Çünkü henüz kanatlanam›yor düflünmemiz, hâlâ
birtak›m belirlemeler var. Yani tepeden inme -negatif anlamda kul-
lan›yorum bunu- belirlemeler var. Çocu¤umuzu kendi kendine dü-
flündürtemiyoruz. ‹flte bunlar›n hepsini tart›flmam›z laz›m. Tam
olarak nerede sürçüyoruz, mutlaka çözümlemeler yapmam›z gere-
kiyor.

SALONDAN- 

Sistem buna engel oluyor konusuna kat›lm›yorum.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

‹flte bunu tart›flmam›z laz›m. Hemen evet diyemedim do¤rusu ar-
kadafl›n›za. Sistem dedi¤iniz nedir ki? Tek tek kifliler önemli her
ba¤lamda. 

SALONDAN- 

O kadar çok fley ki, müdahale etmemek için, konuflanlar›n sözünü
kesmemek için de kendimi çok zor tutuyorum, ama mesela global-
leflme konusunda, d›fla aç›lma konusunda tamamen yine ilgi alan›
içerisindeyiz. Türk inflaat flirketleri çok güzel paralar kazan›yorlar,
dünyada bir numaralar; gidiyorlar Libya’da çal›fl›yorlar, Astana’da
çal›fl›yorlar, Arap ülkelerinde çal›fl›yorlar, gidilmeyecek neresi var-
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sa, Afrika dahil gidip çal›fl›yorlar, çok ifl yap›yorlar. Eyvallah ta-
mam, ama ayak ifllerini yap›yoruz. Yani bizim ülkemizdeki tüp ge-
çidi gelip Japonlar yap›yorlar. Bilgi var, evet, ama kabul etmemiz
gereken baflka fleyler de var. Biz hiçbir zaman kollektif hareket
edemeyen bireyleriz. Bir oyun oynarken bile kollektif hareket ede-
meyen insanlar›z; iflbirli¤i yapamayan, tam söylediklerinizle çok
ilgili, paylaflamayan hepimizin kiflisel özellikleri asl›nda, hep ken-
dimiz konuflmak isteyen, dinlemekten çok hofllanmayan, sinirlen-
di¤imiz zaman... 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Tart›flma ve elefltirme gelene¤i ve aç›kl›k bu üç kavram› zihinleri-
mize iyice yerlefltirmemiz gerekiyor.

SALONDAN- 

Peki, bunun nedenini bilememiz ne? Bu kadar söylüyoruz, biliyo-
ruz diyoruz, ama biz galiba birfley de bilmiyoruz. Tart›flam›yorsak
bilmiyoruzdur. ‹yi mühendisiz, iyi mimar›z diyorsak biz hiçbir za-
man iyi mühendis olamad›k asl›nda, hiçbir zaman iyi mimar ola-
mad›k. Biz hâlâ mühendis mi daha iyi, mimar m› daha iyi diyoruz.
Oysa ayn› yerdeler.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Siz çok el kald›rm›flt›n›z, buyurun.

SALONDAN- 

Baflka bir fley söylemek için el kald›rm›flt›m, ama flimdi bu söyle-
nene, ikisine de sizin konuflman›z›n bir yerinde dedi¤iniz gibi
uzakta duran biriyim, ne mühendisim, ne sosyal bilimciyim, temel
bilimciyim ve ben bu ülkede görüyorum ki mühendisler de çok. ‹fl-
te mühendis hep di¤erlerini küçümser. Bir kere bundan kurtulma-
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d›¤› sürece bence mühendislik bu ülkede çok daha iyi bir yere git-
meyecek. Yani sosyal bilimleri ço¤u, -buradaki insanlar› kastetmi-
yorum- küçümserler, hep küçümsediler. Bütün mühendis babalar
çocuklar› mühendis olunca çok mutlular. Hâlâ öyleler, ama iflte
mühendisli¤i bir çocuk kazan›nca onun eline bir tane bilim tarihi
kitab› ona okutulmad›ysa bile 30 y›l önce bugün de vermiyor o ba-
ba. Hemen onun hesap kitaplar›na bak›yor, “ne güzel çözüyor” di-
yor. Bu çok bence temel bir sorun, yani kimse kimseden üstün de-
¤il; bunu özellikle mühendislerin anlamas› laz›m, kesinlikle anla-
malar› laz›m. Sizi kastetmiyorum, ama böyle genel bir fley, ben
üniversite hayat›m boyunca çok yaflad›m.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Doktorlarda da var.

SALONDAN- 

Vard›r. Bir de flu konuya de¤inece¤im, bu akl›ma tak›lan bir soru
oldu bu konuflma sonunda, flimdi benim çevremde gördü¤üm bü-
tün inflaat mühendisleri hiç insanca olmayan koflullarda çal›fl›yor-
lar. Çok uzun bir süre haftada bir gün bile tatil yapmadan hiçbir
sosyal ortama girmeden kendilerine gelflitirecek hiçbir etkinli¤e
kat›lmadan sabahtan akflama kadar bir flantiyede çal›fl›yorlar. Ben-
ce bu hiç insanca de¤il, öncelikle onu söyleyeyim. E¤er teknik üni-
versitede en önemli fley h›zl› ve ucuz yap›lmas› deniliyorsa ve
onun bedeli de buysa ben buna kendi ad›ma karfl› ç›k›yorum. Çün-
kü bu kadar insanca yaflamaktan uzaklaflt›rd›¤›n›z bir mühendis -
kafama tak›lan soru bu- insan iliflkisini nas›l kuracak? Siz onu bu
kadar uzaklaflt›r›yorsunuz. ‹nsan-dünya-bilgi iliflkisini aç›kças› bu
mühendisin pratikte kurmas› nas›l olacak? Onu size soruyorum.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Sorunlar görüldü¤ü gibi çok. 



SALONDAN- 

Zaten kuram›yoruz. fiurada toplant›ya kaç tane mühendis gelmi-
fliz?

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

‹nsan haklar›na gelip dayan›yor. Mühendisin insan olarak haklar›,
kendini gelifltirme hakk›, sosyal yaflamdan pay alma hakk›, vesa-
ire; bütün bunlar›n da üzerinde çok durulmas› laz›m. Mühendisin,
müteahhitle, iflverenle iliflkisi, k›sa zamanda kendisinden çok ifl
beklendi¤inde bütün bunlar›n iyi hesaplanamamas›, ama bizim gi-
bi geçifl dönemini hâlâ bir türlü aflamayan -kibarca bir deyimle hâ-
lâ kalk›nmakta olan, geliflmekte olan- ülkelerin hep yaflad›¤› fley-
ler bunlar. Bu bak›mdan da ister istemez çal›flma hayat›na iliflkin
haklarla ba¤lant›s› içinde bir mücadele vermesi gerekiyor herke-
sin;  odalar›n belki bu konuda bilinçlendirme çal›flmas› yapmas›
gerekiyor.

SALONDAN- 

Onu da yap›nca siyasetle u¤rafl›yor deniliyor.
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Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

De¤il mi? Böyle bir k›s›rdöngü içerisinde suçlay›c› bir tutum var;
paylafl›mc› ve sorun çözücü belirlemelerle sürdürülmüyor çal›flma-
lar; burada bir ayk›r›l›k var. Çünkü problem dedi¤imiz bir yerde
bir ayk›r›l›¤›n olmas›, bir çaprafl›kl›¤›n olmas›, kiflilerin elbette
bunlar› görmesi. Sorunlar›n çözümlenmesi için, analizi için kafa
yormaya ihtiyaç var. Bilmiyorum, aran›zda s›k s›k toplan›p bunla-
r› muhakkak paylafl›yorsunuzdur; ama bu paylafl›mlar›n de¤ifltirici
bir nitelik kazanmas› önemli, sadece a¤laflma anlam›nda, dertlefl-
me anlam›nda de¤il, de¤ifltirici bir nitelik, bu en büyük problemle-
rimizden birisi asl›nda, de¤ifltiremiyoruz, konufluyoruz, orada ka-
l›yor. Karar vericilerin hiçbir flekilde bunlar› duymamas› en büyük
sorunlar›m›zdan birisi bana kal›rsa.  

SALONDAN-

Söz alabilir miyim efendim?

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Tabii, buyurun.

Z‹HN‹ fiAH‹N- 

Bunlara mani olan kimse var m›? Sizin araflt›rman›za, gelifltirme-
nize, kendinizi yetifltirmenize, han›m k›z›n dedi¤i gibi birbirimizi
k›skanmadan, haset etmeden yard›mlaflarak, hiçbir meslek di¤er
meslektden daha ulvi de¤ildir. Her meslek, e¤er kendi mesle¤ini
tam manas›yla ifade edecek olursa, bunda hiçbir mani yoktur. Si-
zin geliflmenize veya benim mühendis olarak -ben kendimi de söy-
leyeyim- kendimi gelifltirmede kimse bana mani de¤il. Ben 1964
senesinde mezun oldum. Daha belki birço¤u dünyada yoktu. 1964
senesindeki mühendislik bilgilerimle ben bugüne gelmedim. Ben
kendimi yetifltirirken bana kimse mani olmad› ve kimseyi de o da-
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ha iyi, bu daha iyi, e¤er o daha iyiyse buyurur baflka mesle¤e ge-
çerim, ama mesle¤inizi meslek olarak, insan olarak yap›n, insanl›-
¤a hizmet olarak yap›n. 

En baflta da her sene takvimimizde yay›nlanan bir mühendislik etik
yemini var. Bunu uygulayabiliyor muyuz? Her sene bafl›m›za bal-
yoz gibi vurulmas›na ra¤men acaba kaç›m›z o sayfay› aç›p okuyo-
ruz? “YÖK” diyoruz, “k›s›tlama” diyoruz, muhakkak bir yerde bir
k›s›tlama olmas› laz›m, herfleyde bir k›s›tlama olmas› laz›m. De-
mokrasi, düflünce hürriyeti nihai sonsuz de¤ildir.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Hiç kuflkusuz, de¤il tabii.

SALONDAN- 

Muhakkak bir kaide konulacak, bu kaide de muhakkak baz›lar›n›
rahats›z edecek, baz›lar›n› memnun edecek, ama bu dengeyi kura-
bilmek bütün mesele ve bunda da kimse mani de¤il.

SALONDAN- 

Nas›l kimse mani de¤il?

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Çal›flma koflullar›ndan verdi.

SALONDAN- 

Diyorsunuz ki e¤itimin bir düzen alt›na sokulmas› laz›m. Okullar-
da düflünme dersi ihtiyari b›rak›lm›fl, seçmeli b›rak›lm›fl, o da m›
suç? Niye suç?
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SALONDAN- 

Niye zorunlu yapm›yorlar?

SALONDAN- 

Zorunlu yapt›¤› zaman insan haklar›na ayk›r› diyorsunuz. “Ben bu
dersi almak istemiyorum” diyorsunuz.

SALONDAN-

Ama en az›ndan ö¤rencileri almaya teflvik edebilirler.

SALONDAN- 

Teflvik edin, kimi etmiyor, kim uymuyor? Siz uymuyorsunuz, ben
uymuyorum. Niye uyulmuyor? Kim zorluyor sizi, uymay›n diyen
var m›? 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Evet, k›s›rdöngü haline geliyor. 

SALONDAN- 

Bütün kabahat kendimizde, kendimize ait, ilk önce kendinizde ara-
y›n. Hangi kütüphaneye gidiyorsunuz? Hangi derslere bak›yorsu-
nuz? Hangi televizyon dizisini izliyorsunuz? Hangi d›fl yay›n› ta-
kip ediyorsunuz? 

CEMAL GÖKÇE

(‹MO ‹stanbul fiube Baflkan›)- 

Arkadafllar, size bir program söyleyece¤im. Tabii, bu konular› tar-
t›flmak güzel, biz de tart›flmak için zaten bu tür toplant›lar› düzen-
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liyoruz. Hocam size de katk› sa¤lamak aç›s›ndan ifade ediyordum:
10 fiubat 2007, “Bireysel Baflar›da Pozitif Düflünce ve Profesyonel
Kimdir?” konusunu Ulafl B›çakç›’yla burada tart›flaca¤›z. Hepimi-
zin farkl› farkl› kiflisel özellikleri var. Yine 24 fiubat 2007’de bu
salonda “Kiflilik Yap›lar› ve Ruh Halleri” dolay›s›yla “kiflilikleri-
miz nas›l olufluyor?” konusunu Doç. Dr. Do¤an fiahin’le tart›flaca-
¤›z. Say›n arkadafl›m›z›n alt›n› çizdi¤i gibi niye bunlar böyle olu-
yor? Baz› fleyleri kavramakta s›k›nt› çekiyoruz. 

Arkadafllar, Zihni arkad›fl›m›z hakl›, biz okula bafllad›¤›m›z zaman
öncelikli olarak bize güvenli ve ekonomik mühendisli¤i ö¤rettiler.
Daha önce iflin ekonomikli¤i de yoktu. Mühendislik çerçevesinde
konuya bak›ld›¤› zaman sadece güvenlik kavram› vard›. Sonradan
o güvenli mühendisli¤in yan›na iflin ekonomik k›sm› ilave oldu.
‹ki boyutlu oldu, o da yetmedi, gelmifl oldu¤umuz noktada üç bo-
yutlu olmak zorunda. Art›k yapm›fl oldu¤umuz mühendislik çevre-
ci olacak ve toplumsal olacak. Biz art›k mühendisli¤i tan›mlarken
arkadafl›m›z›n söyledi¤i gibi güvenli olmas›n›, ekonomik olmas›n›
ve estetik olmas›n› ifade etmiyoruz sadece, tabii ki estetik de, gü-
zel de olacak, ama çevreci ve toplumsal olacak. Çevreci olmayan
ve toplumsal olmayan bir mühendisli¤in de anlam› yok. 

Niye böyle düflünmeye bafllad›k? Çünkü bunun da nedeni var.
Geçmiflte dünyadaki a¤açlar çok fazlayd›, su çok fazlayd›. Do¤a-
da varolan kaynaklar çok fazlayd›. Bizim inflaat mühendisleri ola-
rak kullanm›fl oldu¤umuz kaynaklar çok fazlayd›. Dünyadaki nü-
fus giderek artmaya bafllad›. Do¤adaki kaynaklar giderek tüken-
meye bafllad›. Dolay›s›yla insanlar oturdular, düflündüler; inflaat
mühendisleri de oturup düflündüler, “sadece kendimiz için yap›lar
yapan mühendisler olmamak” gerekir diye düflündüler. Çünkü ge-
lecek kuflaklar›n da kullanm›fl oldu¤umuz bu kaynaklarda haklar›
var. Bu kullanm›fl oldu¤umuz yap›lar› üretirken gelecek kuflaklara
b›rakacak çerçevede üretim yapmam›z laz›m. O zaman daha gü-
venli, daha ekonomik, daha çevreci, daha toplumsal, daha uzun sü-
re yaflayacak, ayakta kalabilecek yap›lar, çünkü ne kadar uzun sü-
reli ayakta kalacak yap› üretirsek, varolan kaynaklar› o kadar az tü-
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ketece¤iz, çevreye o kadar az zarar verece¤iz ve kaynaklar› gele-
cekteki insanlara o kadar fazla b›rakaca¤›z. O zaman de¤erli arka-
dafllar›m›z›n söyledi¤i do¤ru, uzunca bir süre meslek gruplar› bir-
birlerinin tezi ve antitezi fleklinde görüldü. Art›k b›rakal›m iki in-
flaat mühendisinin bir arada çal›flmas›n›, meslek gruplar›n›n, mes-
lek disiplinlerinin mühendislik alanlar›nda bulunan meslek disip-
linlerinin art›k birarada çal›flmas› gerekiyor. E¤er bu çerçevede
kendimizi disipline edemezsek, hani çok söyledi¤imiz globallefl-
me, küreselleflme, yabanc› flirketlerin veya yabanc› mühendislerin
ülkemizi iflgal etme durumu yeni bir yabanc›laflmaya neden ola-
cak. Son derece de do¤ru, de¤erli arkadafllar›m, mühendislik ve
mimarl›k çerçevesinde komple bir üretim yapacak çerçevede he-
nüz kendimizi düzenleyememiflsek, böyle bürolar›m›z ve böyle
flirketlerimiz yoksa, yabanc› flirketlere ve yabanc› teknik elemanla-
ra da mahkum olmak gerekti¤ini de bilmek gerekiyor. 

Bu çerçevede bizim mesle¤imiz tek disiplinli bir ifl de¤il, çok di-
siplinli bir ifltir. Biz iflin inflaat mühendisli¤i aya¤›n› tutmufluz, ama
burada jeofizik mühendisi olmadan mühendislik olmaz, jeoloji
mühendisi olmadan mühendislik olmaz, mimar olmadan olmaz,
hatta fizik mühendisi olmadan, hatta ve hatta sosyolog olmadan,
hatta felsefeci olmadan mühendislik olmaz. Ben sözlerimin bafl›n-
da ifade etmeye çal›flm›flt›m, dedim ki, “fiziksel olarak biz her tür-
lü yap›y› yapabiliriz, ama fiziksel olarak yap›lan bu yap› ne kadar
toplumsald›r?” De¤erli meslektafllar›m, ayn› fley bir mimar aç›s›n-
dan da geçerli, o mimar›n o yap›y› tasarlamas› demek o yap›n›n
do¤ru olmas› anlam›na gelmez ki, dolay›s›yla inflaat mühendisleri
de, makina mühendisleri de, elektrik mühendisleri de, mimarlar
da, jeofizik mühendisleri de, jeoloji mühendisleri de bizim alan›-
m›zda bulunan tüm meslek adamlar› ayn› zamanda kendilerini de
sorgulamak durumundad›rlar. Mutlaka birlikte çal›flman›n koflulla-
r›n› yaratmak durumundad›rlar, ama üzülerek söylemek gerekir ki
bu kollektif çerçevede çal›flma anlay›fl› ve kültüründe ciddi bir
eksiklik var. Bilmek baflka birfley, hepimiz birçok fleyi biliyoruz.
Onu içsellefltirmek baflka birfley, içsellefltirmek kültürdür. Burada
birazc›k eksikli¤imiz var. Biraraya gelmemizin ve birarada konu-
lar› tart›flmam›z›n bu çerçevede yarar› var. 
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De¤erli hocam alt›n› çizdi, dedi ki, “Bologna Süreci sürekli ya-

flam boyu ö¤renmektir” Arkadafllar, hocam, ‹nflaat Mühendisleri
Odas› olarak bu konu bizim afla¤› yukar› 15 y›ld›r gündemimizde.
Yani diyoruz ki, e¤er bir inflaat mühendisi mühendislik yapmay›
sürdürecekse, meslek içi sürekli e¤itim, ömür boyu e¤itime kat›l-
mak zorunda. Aksi halde 1970'li y›llarda alm›fl oldu¤umuz diplo-
mayla yetiniriz ki, bilim gelifliyor, mühendislikle ilgili teknoloji
gelifliyor.

Sonuç olarak sözüm flu: Öncelikle varolan bilgileri do¤ru kullan-
mak, varolan bilgileri do¤ru kullanmak için de bilmek gerekiyor.
‹nsanl›k tarihi aç›s›ndan bakt›¤›n›zda biz inflaat mühendisleri ola-
rak, varolan bilgileri do¤ru kullan›rsak, bu bilgilerden hareketle de
yeni teknolojiler üretebiliriz. Gelecekteki çocuklar›m›z ve to›run-
lar›m›z aç›s›ndan yeni teknolojiler üretmek mümkün. ‹flte bu da
iflin toplumsal taraf›d›r. Teflekkür ediyorum Hocam.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Ben teflekkür ederim, katk›n›z için. Siz galiba bir fley daha söyle-
mek istiyordunuz. 

SALONDAN-

Bu konuda harekete geçebilmenin bir noktas› da zay›fl›klar›m›z›
ve eksikliklerimizi kabul edebilmek olsa gerek. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Tabii analiz, do¤ru düzgün kendi kendimizle bir hesaplaflma, öz-
de¤erlendirme yapabilmek. Hani SWOT analizi deniliyor ya, flim-
di biz üniversitelerde SWOT analizleri yapt›k, strateji raporlar› ha-
z›rlad›k; zay›f yanlar›m›z›, güçlü yanlar›m›z›, f›rsatlar›m›z›, tehdit-
lerimizi ortaya koymaya çal›flt›k; ço¤u kurumlar da bunlar› ezbere
yap›yor. Bunlar› ne kadar do¤ru bir biçimde yapt›¤›m›z ve ne ka-
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dar›n› nas›l cevapland›raca¤›m›z, çözüm yollar› için nas›l harekete
geçece¤imiz, iflte bütün bunlar çok önemli. Kimi üniversitelerde
de bu konularda çok büyük sürçmeler var. Kâ¤›t üzerinde bunlar›
aç›n, bak›n üniversitenin, aman 2006-2010 aras› için bütün üniver-
siteler strateji raporunu yapt› yazd›, ama kaç› bunlara misyon ve
vizyonlar›yla sahip çikacak gerçekten? Bunlar›n fark› bile biline-
miyor baz› kurumlarda. Ama aç›n bak›n, yine her kurum misyonu-
muz, vizyonumuz, hep ezbere, hep ezbere bunlar› ne kadar gerçek-
lefltirece¤imiz konusunda kendimizi tan›maya ihtiyac›m›z var ve
kendimizi  tan›maya çal›fl›rken de orada art›k “aman, arkadafl›m ne
der, bu elefltiriyi yaparsam bana ne kadar k›zar?” anlay›fl›ndan vaz-
geçmemiz; sorunlar› aç›kl›kla ortaya koymam›z laz›m; ama bu
noktalarda henüz s›n›fta kal›yoruz. 

SALONDAN- 

Daha ülkemizde yeni yeni gelen kavramlar, bu kavramlar› daha
yeni yeni alg›lamaya çal›fl›yoruz.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Karfl› ç›kanlar da var bu kavray›fllara. Türkiye'nin gerçekten büyük
sorunlar› var.

SALONDAN- 

Her yeni bilgi bizi korkutuyor asl›nda, sorun oradan kaynaklan›-
yor. Yoksa mühendislik, mimarl›k dilinde bunlar epeydir kullan›l›-
yor. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Ama bunlar bak›n flimdi, üniversitelerimizde daha yeni yeni baflla-
d›, bu aç›dan bakarsak, her fley gerçekten çok yeni; oysa en önce
üniversitelerde bunlar›n bafllamas› gerekirdi, tersine iflliyor ço¤un.
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SALONDAN- 

Ama dokuzuncu plan bu anlamda haz›rland›, stratejik plan. Ondan
sonra bütün belediyelerimiz stratejik planlar›n› haz›rlad›lar, yeni
yeni geliyor. Bu bilgi alg›land›kça daha sa¤l›kl› yürüyece¤ine ina-
n›yorum. 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Ama bütün bunlar›n arka plan›nda olanlar› da görmeliyiz. Siz üni-
versitelerin kafas›n› 40’l› y›llardan beri ezmeye kalkarsan›z olaca-
¤› budur! Bunlar› da görmemiz laz›m. Yani bütün mesele özgür-
lüklere alan açma konusundaki korkakl›¤›m›z, s›k›nt›lar›m›z. Bun-
lar› biz hâlâ yafl›yoruz, koyu bir flekilde, flu günümüzde bile yafl›-
yoruz. Buyurun

METE AKALIN- 

Muhterem arkadafl “baz› fleyler yeni yeni bafllad›” dedi ama, asl›n-
da biz öyle bir flans› yakalam›fl›z köy enstitüleriyle; yani özgürce
tart›flman›n, özgür e¤itimin öte yandan özgürce kendi okullar›n›
yapman›n. Babam›n çekti¤i foto¤raflar hâlâ durur benim arflivim-
de, gösterim günü içinde. Derne¤e vermifltik onlardan ço¤altarak.
Dialar› gösterdiler, kitaplarda yay›nland› o foto¤raflar. Kendi tu¤-
las›n› yaparak, kendi marangozluk atölyesinde s›ras›n› yaparak,
kap›s›n› yaparak infla ettikleri okullar vard›. Benim do¤du¤um
Gölköy'de kald›¤›m›z evi hâlâ hat›rlar›m, 4,5 yafl›nda ayr›ld›m, hâ-
lâ özlemle hat›rlar›m, bir daha öyle bir evde oturmad›m. Harika bir
evdi benim için, çocuk gözüyle. Bir de mekânlar›n› yaparak yetifl-
tirerek, elbette sizin de orada söyledi¤iniz e¤itim fakülteleri konu-
sunda de¤indi¤iniz oran›n ö¤retmenleri bir yandan Fakir Bay-
kurt'lar bofluna yetiflmedi, Ruhi Su müzik için gelirdi, Sabahattin
Eyübo¤lu da gelirdi, Afl›k Veysel de gelirdi, Vedat Günyolda gelir-
di buralara, ama ondan sonra tabii önünü kestiler. Ama orada öz-
gürce bir tart›flma ortam› oldu¤unu, akflamlar› kitaplar›n okunarak
o kitaplar›n tart›fl›ld›¤›n›, ortak üretimin yap›ld›¤›n›, bir sürü kitap-
tan genç arkadafllar›n›z da aç›yor izliyor ö¤reniyor. 
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Anlatt›¤›n›z fleylerden ç›kartt›¤›m benim, hep yak›nd›¤›m bir fley
var. Hep onunla övünürüz biz mühendislik e¤itimi alarak analitik
düflünmeyi ö¤rendik. Do¤ru, biz analiz yapabiliyoruz, ama anali-
tik düflünmenin ötesinde galiba biz bu parçal› yapt›¤›m›z analizle-
rin sentezini yapmay› bilmiyoruz, bütünlü¤e ulaflmay› bilmiyoruz.
Bütün bu kap›flmalar önümüze getirilen gündemle ikili, siyah-be-
yaz ayr›l›klar›nda tepiflmeler bo¤uflmalar, bu büyük düflünememe-
nin s›k›nt›s›. fiimdi dokuzuncu plandan bahsediyor Abdülselam ar-
kadafl›m›z, Devlet Planlama Teflkilat›’n›n ad›n› duyan var m› bu-
gün, bir etkinli¤ini duyan var m›? 

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

Ulusal Ajans Devlet Planlama Teflkilat›na ba¤l›. Erasmus Koordi-
natörü olarak hep DPT ile iliflkimiz var; ama çok darald› etkinlik
alan› san›r›m.

METE AKALIN- 

Ne yap›yor ama? Devlet Planlama Teflkilat› hakikaten var m›, yok
mu bilmiyorum.

Prof. Dr. BETÜL ÇOTUKSÖKEN- 

fiimdi bak›n, yaflamboyu ö¤renmenin çok önemli bir parças›yd›
köy enstitüleri, halkevleri. Bütün bunlarla ba¤lant›s› içerisinde bü-
tün bunlar› bir yana att›k ve flimdi tekrar yurtd›fl›ndan “yaparak ya-
flayarak” ö¤renme programlar› al›yoruz. Bilmem duyuyorsunuz
belki de, Uluslararas› Bakalorya programlar›n›; örne¤in PYP,
MYP programlar› için okullar dünya kadar para harc›yor. fiimdi
okullar bu sistemleri almak için, akredite olmak için çabalay›p du-
ruyorlar. Oysa bizim e¤itim modelimiz vard› vaktiyle, biz bunlar›n
hepsini unuttuk ya da bunlar› bir türlü gelifltiremedik. Özgün bir
e¤itim modeli oluflturma konusunda kendimizi zorlam›yoruz.  Oy-
sa Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda bu heyecan vard›.
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17. Milli E¤itim fiûras›’na kat›ld›m, bu çok gürültü koparan fiûra-
ya. Fakat ben kendi uzmanl›klar›m do¤rultusunda s›n›rlar›m› da iyi
bilen ya da bilmeye çal›flan biri olarak, AB e¤itim programlar›yla
ilgili komisyonda çal›flt›m.  Kademeleraras› geçifl,   çok büyük gü-
rültü kopard›, ancak yedi sayfal›k bir rapor ç›kt›; bizim komisyon
afla¤› yukar› 32 sayfal›k çok daha iyi bir rapor haz›rlad›. Üç konu
üzerinde çal›flt›k: Yaflamboyu E¤itim, E¤itimde Hareketlilik, E¤i-
timde Nitelik. Ben bu üçüncü bafll›ktaki çal›flmalara kat›ld›m. On-
lar›n son flekli de Bakanl›ktan ç›kt› geldi, hatta bana kal›rsa bütün
bu raporlar›n meslek odalar›nda STK'larda bulunmas› laz›m; bun-
lar›n görülmesi laz›m. Tabii mutlaka bu kararlar uygulanacak an-
lam›nda de¤il, tavsiye kararlar› al›nan kararlar. Ama nas›l bir yön
çizmeye çal›fl›yor bakanl›k, neler planlan›yor, tasarlan›yor, bunla-
r›n hepimiz taraf›ndan bilinmesi ve gerçekten dikkate al›nmas›,
tart›fl›lmas› gerekiyor. ‹flte orada bunlar›n çok üzerinde durduk. 

Yaflamboyu ö¤renme konusunun bir boyutuyla ilgili olarak, Türki-
ye'nin çok önemli bir deneyimi var, tecrübesi var; bunlar›n an›m-
sanmas›, aktar›lmas› gerekiyor. E¤itimde hareketlilik, bu son dere-
ce önemli, özellikle yüksekö¤retimde hareketlilik çok önemli. Di-
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yelim ki ‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nflaat Fakültesi’nde çok iyi
bir ders ortam›na baflka üniversitelerden ö¤rencilerin gelmesi ya
da oradaki ö¤retim eleman›n›n baflka bir yere gitmesi, ö¤renci ve
ö¤retim üyesi hareketlili¤i, çok büyük önem tafl›yor. YÖK bu ba¤-
lamda 31.03.2006'da bir karar ald›, ama henüz bildi¤im kadar›yla,
bu karar kâ¤›t üzerinde kald›.  

Kâ¤›t üzerinde kalan, nominal  birtak›m aç›klamalarla ifl bitmiyor.
Bu noktada kendi tecrübelerimizi, deneyimlerimizi flöyle bir hat›r-
layarak, harekete geçmemiz laz›m. Ama burada iflte o ekip ruhu-
nun olamay›fl›, tak›m anlay›fl›n›n olamay›fl›, iflbirli¤i anlay›fl› için-
de çal›flmamak en büyük engeli oluflturuyor. “Ben niye bu kurum-
day›m, niye bu üniversitedeyim, niye bu meslek odas›nday›m, niye
burada baflkan›m veya niye burada dekan›m veya ögretim üyesi-
yim?” diye düflünmüyoruz ço¤unlukla. Öz görevlerimizi çok iyi
an›msamam›z laz›m ve çok çal›flmam›z laz›m. Günde yedi-sekiz
saat filan yetmiyor, iflbirli¤i yaparak, insani de¤erleri kaybet-
meden, çok çok çal›flmam›z laz›m. Önümüzde çok büyük bir prog-
ram var asl›nda, hepimize çok ifl düflüyor. Mühendisler de hiç bir
flekilde bunun d›fl›nda de¤il. Sadece say› insan› de¤il onlar, ol-
mamalar› da gerekiyor.

Bilmiyorum daha baflka bir fley kald› m›? Teflekkürler, sa¤ olun. 
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‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi Olarak
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konulu söyleflimize konuflmac› olarak  kat›lan
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ve

Tüm Kat›l›mc›lara

Teflekkür ederiz.

TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi
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