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A

ltan taraf›ndan haz›rlanan “Hayallerindeki E¤itim Fakültesi” adl› kitap ö¤rencilerin a¤z›ndan ideal bir E¤itim Fakültesi portresi çizmeyi amaçlamaktad›r. Editör
bu ba¤lamda, ülkemizin birincil önceliklerinden olan e¤itim alan›nda çok önemli bir görev üstlenen e¤itim fakülteleriyle ilgili
bizzat bu fakültelerde ö¤renim gören ö¤rencilerin görüﬂlerine
baﬂvurmaktad›r. Kitapta yer verilen görüﬂler 2016–2017 akademik y›l›nda Erciyes Üniversitesi ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i Program›nda “Yabanc› Dil Ö¤retmenli¤inde Mesleki Geliﬂim” dersini
alan 27 son s›n›f ö¤rencisi ve bu ö¤rencilerin 47 farkl› üniversitenin e¤itim fakülteleri bünyesinde çeﬂitli bölümlerde okuyan
71 arkadaﬂ›na aittir. E¤itim fakültelerinin mevcut eksikliklerini
birinci a¤›zdan aktarmas› ve bunlar›n giderilmesine yönelik sundu¤u yol gösterici öneriler giriﬂ, ö¤renci görüﬂleri ve de¤erlendirme olmak üzere üç ana bölümden oluﬂan bu eseri bütün e¤itim camias› için oldukça faydal› k›lmaktad›r.
Giriﬂ bölümünde, editör genel olarak ülkemizdeki e¤itime
ve e¤itim fakültelerinin toplumsal e¤itim ba¤lam›nda üstlendi¤i rollere iliﬂkin de¤erlendirmelerini paylaﬂmaktad›r. ﬁu sözleri ise pek çok ﬂeyi özetler niteliktedir: “Mevcut e¤itim sistemimizin bireyleri ne günümüzün ne de gelece¤in akademik ve vatandaﬂl›k niteliklerine sahip olarak yetiﬂtiremedi¤i çok aç›kt›r. Bu gerçek
bütün ç›plakl›¤› ve çirkinli¤i ile 15 Temmuz FETÖ darbe giriﬂimi
ile gün yüzüne ç›km›ﬂt›r.” (s. 3). Editör, e¤itimle ilgili hususlarda
Polyannac›l›k yap›lmamas› gerekti¤ini ve sorunlar›n gerçekçi
bir bak›ﬂ aç›s›yla ele al›nmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Bu
çerçevede, e¤itimin temel amac›n›n toplum için iyi bir vatandaﬂ
yetiﬂtirmek oldu¤unu ifade etmektedir. Altan’a göre, ülkemiz
ba¤lam›nda 2023 ve 2071 hedeflerine do¤ru ilerlerken içinde
bulundu¤umuz 21. yüzy›l›n gerektirdi¤i eleﬂtirel düﬂünme,
anadilde iletiﬂim, yabanc› dilde iletiﬂim, dijital yeterlilik ve ö¤renmeyi ö¤renme gibi becerileri ö¤rencilere toplum ve vatan
için faydal› birer birey olma fark›ndal›¤›yla birlikte kazand›rmam›z gerekmektedir. Tam da bu noktada okuyucuya Einste-

in’›n “E¤itim, okul bittikten sonra artakalanlard›r” (s. 21) sözünü
hat›rlatmaktad›r. Editör ayr›ca ö¤retmenli¤in herhangi bir
meslek olmad›¤›n› ve e¤itim fakültelerinin topluma birey yetiﬂtirme ba¤lam›nda ö¤retmenleri e¤iterek en önemli görevlerden
birini üstlendi¤ini vurgulamaktad›r.
‹kinci bölümde, e¤itim fakültesi ö¤rencilerinin okuduklar›
fakültelere iliﬂkin görüﬂleri ve hayallerindeki e¤itim fakültesine
dair tasavvurlar›n›n herhangi bir editör müdahalesine u¤ramadan do¤rudan aktar›ld›¤› görülmektedir. Ö¤rencilerin isim,
üniversite ve bölüm bilgilerinin de yer ald›¤› bu bölümde toplam 98 ö¤rencinin hayalindeki e¤itim fakültesi kendi ifadeleriyle yer alm›ﬂt›r. Ö¤renciler e¤itim fakülteleri özelinde birçok
farkl› boyuta iliﬂkin görüﬂ bildirmiﬂ ve bu çerçevede hayallerindeki fakülteyi anlatm›ﬂt›r. Fiziksel ﬂartlar, kantinlerin durumu,
ö¤retim eleman› say›s› ve nitelikleri, üniversiteye giriﬂ sistemi,
kalabal›k s›n›flar, sosyalleﬂme olanaklar›, ö¤renci de¤iﬂim programlar›, derslerdeki ölçme ve de¤erlendirme yöntemleri, pedagojik formasyon meselesi, yabanc› dil e¤itimi bölümleri için
anadil konuﬂan ö¤retim elemanlar›, derslerin kuramsal ve uygulamal› olarak da¤›l›mlar› ve k›rtasiye olanaklar› gibi pek çok
husus ö¤renciler taraf›ndan ele al›nm›ﬂ ve bu çerçevede olmas›
arzu edilen ideal koﬂullar paylaﬂ›lm›ﬂt›r. Örne¤in bir ö¤renci
e¤itim fakültelerinin önemini ﬂu ﬂekilde anlat›yor: “Ö¤retmenlik mesle¤i maddi aç›dan ölçülecek bir meslek de¤il ve herkesin de yapabilece¤i bir iﬂ de¤ildir. Ö¤retmen adaylar›n›n bu kutsal misyonu
ö¤rencilere gerekti¤i gibi aktarabilmesi do¤rultusunda e¤itilmeleri
ﬂart. E¤itim fakülteleri asl›nda bir toplumun inﬂa edilmesinde en
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önemli misyona sahiptir. Buradan ç›kan binlerce tomurcuk, gittikleri bölgelere düﬂerek toprakta yeﬂerip yeni bir neslin oluﬂmas›n› sa¤l›yorlar.” (s. 107). Di¤er bir ö¤renci: “E¤itim fakültesi, sadece iki
kelime ama ülkenin gelece¤inin ne denli ayd›nl›k olaca¤›na karar veren bir fakülte… S›navlar bilgimizi de¤il becerimizi ölçmeli. Bildi¤imizi ö¤renciye ne denli aktarabiliyoruz onu ölçmeli. Çoktan seçmeli bir s›nav yaprak ö¤retmen aday› ölçülmez.” (s. 113). Baﬂka bir
ö¤renci ise hayalini ﬂu ﬂekilde ifade ediyor: “‹lk olarak e¤itimin
bireyin bütün hücrelerinde deneyimlendi¤i bir e¤itim fakültesinde
ö¤renim görmek isterim. Çünkü e¤itim davran›ﬂa yönelik olmal›d›r.
Bilgiler düﬂünce olarak kalmamal›, bireyleri yaﬂama haz›rlamal› ve
bireyleri sürekli geliﬂtirmelidir.” (s. 172).
De¤erlendirme bölümünde, editör bir önceki bölümde yer
verilen ö¤renci görüﬂlerini ana hatlar›yla özetleyip kendi yorumlar›n› da katarak e¤itimde ideale ulaﬂmak için yararlan›labilecek bir çerçeve sunmaktad›r. Bu ba¤lamda, e¤itimin kalbinin
kalbin e¤itimi oldu¤unu vurgulamakta ve bireyin vatandaﬂl›k ve
de¤erler ba¤lam›nda e¤itilmesinin her ﬂeyden daha önemli oldu¤unu ifade etmektedir. Sonras›nda ise, kitab›n yaz›m aﬂamas›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan Ö¤retmen

Strateji Belgesi’ne (2017–2023) dair görüﬂmelerini paylaﬂmaktad›r. Editör, kitab› ﬂu etkili sözlerle tamamlam›ﬂt›r: “Bu hayallerin
ço¤u asla ulaﬂ›lamaz veya gerçekleﬂtirilebilmesi zor hayaller de¤ildir.
Bu hayallere kulak verilmeli ve e¤itimle u¤raﬂanlar›n aya¤a kalkmas› ve çocuklar›m›z›n ve ülkemizin gelece¤i için sesimizi ç›karmam›z
gerekmektedir. Bizler ç›karmaz isek kim ç›kar›r bu sesi? Haydi Türkiye! Biz de¤ilsek kim? ﬁimdi de¤ilse ne zaman?” (s. 263).
Bütün e¤itim sistemimizin belki de en önemli aya¤›n› teﬂkil
eden e¤itim fakülteleri üzerine oldukça güncel ve birinci a¤›zdan de¤erlendirmeler paylaﬂan ve mevcut durumu sözleri e¤ip
bükmeden gerçekçi bir bak›ﬂ aç›s›yla ele alan bu eser, hem tüm
e¤itim fakültesi ö¤rencileri ve ö¤retim elemanlar› için, hem
mevcut ö¤retmenler için, hem de Milli E¤itim Bakanl›¤› gibi
karar al›c› merciler için oldukça yararl› ve yol gösterici bir çal›ﬂma olarak de¤erlendirilebilir.
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