
YÖNETİCİLER İŞİNİN 
EHLİ OLSAYDI 
DENİZ GEZMİŞLER 
ÖLMEYECEKTİ!
Okurlarımızın yakından tanıdığı İTÜ emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu’nun 
bir bölümü daha önce ilk kez dergimizde yayımlanan düşünceleri bir kitap halinde 
mayıs ayında çıktı. Doğan Cüceloğlu’nun yönelttiği sorulara Dervişoğlu’nun verdiği 
yanıtlardan oluşan,’’Derviş’in Aklı’’adlı kitap çeşitli düzeydeki eğitim çevrelerinde 
geniş yankı uyandırdı.Dervişoğlu’nun kitabını okurlarımıza tanıtmak üzere kendisiyle 
söyleşi yaptık.Ağırlıkla kitabın arka planını yansıtmayı amaçladığımız söyleşiye kitabın 
yayımlanmasında önemli katkısı bulunan, Hoca’nın eşi Çayhan Dervişoğlu da katıldı. 
Dervişoğullarının yanıtlarından oluşan metni ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

A.D.:Kitabımızın nüvesi Kaynak Elektrik 
Dergisi’nde atıldı. Biliyorsunuz uzun bir 
röportaj yapılmıştı, iki sayıda yayımlan-
dı. Daha sonra Başyazı’da yayımladınız. 
Çok ilgi gördü. 
Ç.D.:Ahmet, kitabın anası Çayhan’dır 
diyor. Bana da Ahmet’in kitap yazma 
fikri Kaynak Elektrik Dergisi’nde çok 
beğenerek okuduğum röportajlardan 
sonra geldi. Orada bir kıvılcım çaktı bey-
nimde. Bunları kitap haline dönüştürme 
fikri çok güzel olabilir diye düşündüm.
Neticede de kitap ortaya çıktı.
Ç.D.:Eskişehir’de okuyan Merve Kıvrak 
adlı bir öğrenci, Akçakoca’dan yedi saat 
yol kat ederek, Akçapınar’a tanışmaya 
geldi.. 
A.D.: Kitabı okuyup çok beğenen bir 
işadamımız bizi arayarak ‘’benim 1000 
liralık bir adağım var. Bununla genç-
lere bu kitabı dağıtmak kitap almak 
istiyorum” dedi. Kitabevinin de indirim 
yapmasıyla 100 kitap aldı. Remzi Kitabe-
vi’nde buluştuk. Göndereceği kişilerin 
isim listesini getirmiş, hepsini imzaladık. 
Bir de benim Balıkesir’de yaşayan bir 

arkadaşım var. O da kitabı okuyor ve bir-
kaç arkadaşına da hediye ediyor. Sonra 
verdiği arkadaşlarından birine okuyup 
okumadığını sorduğunda, “okudum ama 
geç kalmışım” diyor. Akçakoca’dan gelen 
Merve Kıvrak da aynı şeyi söylemişti. 21 
yaşında olmasına rağmen, ‘’daha önce 

okumuş olsaydım, daha farklı düşünür-
düm” dedi. 

Ç.D.: 100 kitap alan beyefendi aylarca 
beklemek zorunda kaldı. Benim davranı-
şım belki örnek olur ve isteyenler kur-
ban parasıyla da kitap dağıtır dedi:

A.D.:Kurban bayramından önce olsaydı, 
“kurban yerine kitap alıp gençlere da-
ğıtsaydım, memleket için daha hayırlı 
olurdu” dedi.

A.D.:Benim için az veya çok satılması 
önemli değil. Kitabı okuyan insanların 
ben de böyle düşünüyorum diyerek 
kendilerinden birşeyler bulmaları. Kitabı 
okusun, konuları tartışsın ve daha iyi bir 
yere geldiğini hissetsin. Bence daha da 
önemlisi kitabı okuyunca konuları tartış-
ma fırsatı bulması. 

Kitabımız 10 bin basıldı ve kitabevinin 
elinde sadece 3 bin kitap kalmış. Kita-
bevi yetkilileri, kitabın ancak Mayıs’ın 
20’sinde piyasaya sürülebildiğini, yaz 
döneminde okumanın daha az olduğu-
nu, ona rağmen satışın çok iyi olduğunu 
söyledi. Bence de bu tip kitaplar için 10 
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bin rakamı çok iyi. Çünkü bu tip kitaplar 
genellikle 2000 adet basılıyor. 
Ç.D.:28 Ekim’de Rize’de bir etkinliğe 
katılacağız. Ahmet orada soruları ce-
vaplandıracak ve insanlarla tanışılacak. 
Ahmet ‘’ben konuşmayayım, biz kitap 
gönderelim, gençler okusunlar, toplantı-
ya öyle gelsinler, tartışalım” dedi. 
DERVİŞ KADINLARI
A.D.: Bir öğretim görevlisi diyor ki “ben 
bu kitabı 30 yıl önce okusaydım, şimdi 
daha iyi yerlerde olabilirdim.” “Bu kitabı 
akademisyenler ve öğrenciler mutlaka 
okumalıdır” diye devam ediyor. Kitabın 
içinde çocuk yetiştirme, olaylara akılcı 
yaklaşım, Türkçe’ye önem verme gibi 
konular var. Bir de köken araştırması var. 
15 yıldır köken araştırması yapıyorum. 
Nüfus idarelerine gidip defterleri inceli-
yorum, Osmanlı kayıtlarına bakıyorum. 
Bizim ailenin kökeninde 1790’lara kadar 
indim. Atalarımızın kimler ve nasıl in-
san olduklarını öğreniyorum. Örneğin 
ailede bir Derviş Kadını’na rastladım. 
Bunlar aile içinde çok güçlü ve sevecen 
aynı zamanda haklarını da savunabilen 

erkeklerin de çekindiği insanlar. Özellikle 
bu kadınlar çocuklar tarafından seviliyor. 
Babamın halası da bu Derviş kadınlar-
dan biri. Örneğin kendi oğlu var, bir 
başka aynı yaşta çocuk da eve çalışmaya 
geliyor. Oğlu çocuğu hor görüyor. Derviş 
kadını, “sen nasıl eve gelen bir çocuğu 
hor görürsün” diye çocuğunu fena halde 
hırpalıyor. Bu kadınların hepsi adalet 
duyguları yüksek, sevgi dolu ve güçleri 
olan insanlar. Diyorum ki “bir insan, 
kadın veya erkek, kendi haklarını savu-
nabiliyorsa, aynı zamanda başkalarının 
da haklarını savunabiliyorsa, benim için 
güçlü insan odur.” Ben güçlü insanın 
tanımını böyle yapıyorum.  
Haliç Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent 
Figen Özen adlı bir öğrencim var. Üç yıl 
felsefe, üç yıl edebiyat okumuş. “Üniver-
site ile ilgili yöneticiler ve kaliteli mezun 
verme ile ilgili tespitleriniz çok isabetli” 
diyor. Ben de bunların ifade edilmesin-
den çok mutlu oluyorum.
Kitapta Doğan Cüceloğlu “bizdeki eğitim 
ezbere dayanıyor”’ diyor. Ben de “bu 
tamamen yöneticilere bağlı” diyorum. 

Sorgulayıcı, araştırıcı, sebep sonuç iliş-
kilerini irdeleyen bir eğitim. Bu konuda 
uzmanları çağrıyorsun, “ben şu özellik-
lere sahip öğrenci yetiştirmek istiyorum, 
bunun için ne yapmalıyım” diyorsunuz. 
Onlar da size şu kitapları okut, diyor 
fakat dahası gelip ölçüm yapıyorlar. Öğ-
rencilerin sorgulayıcı, araştırıcı mı, yoksa 
dogmatik mi olduğunu belirliyorlar? 
Nasıl ki seçimlerden önce yapılan an-
ketler yüzde 2 kadar küçük bir sapmayla 
doğru çıkıyorsa, burada da öğrencilerin 
ne durumda olduğunu size söylüyor. 
Çıkan sonuçlara göre siz bir yol tutuyor-
sunuz, bir yıl sonra gelip bir daha ölçüm 
yapıyorlar. Gelişim yeterli mi, değil mi 
diye bakıyorlar ve ona göre yeni bir yol 
haritası çiziyorlar. Buradan anlatmaya 
çalıştığım, ezberci, dogmatik eğitim 
bir kader değil. Bunu aşmak tamamen 
yöneticilerin elinde.  Bir toplumun kök-
lerine inmiş, ezbercilik ve sorgulamama 
alışkanlığını kolay değiştiremiyorsunuz. 
Ama yönetici ben bunu değiştireceğim 
diye karar verdiğinde, değiştirebiliyor. 
Öğrencilerin Türkçelerinin zayıf olması, 
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Bir öğretim görevlisi diyor 
ki “ben bu kitabı 30 yıl önce 
okusaydım, şimdi daha iyi 
yerlerde olabilirdim.”  “Bu kitabı 
akademisyenler ve öğrenciler 
mutlaka okumalıdır” diye 
devam ediyor. Kitabın içinde 
çocuk yetiştirme, olaylara akılcı 
yaklaşım, Türkçe’ye önem verme 
gibi konular var. 



ezberci olmaları toplumun kültürüyle de 
ilgili ama esas itibariyle yönetici sorunu. 
İşte ben kitapta bu konulara da dikkat 
çekiyorum. Kitabı okuyanlar da “evet bu 
doğru” diye bana geri dönüş yapıyorlar. 
A.D.: Figen Hanım, bu kitabın Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından kaynak kitap 
olarak gösterilmesini istiyor. Benim çok 
hoşuma giden bir şey de, kitabı alan 
birçok kişi, başkalarına da “çok güzel bir 
kitap, siz de okuyun” diye hediye ediyor. 
Bu hediye etme fikri ilk sizden çıktı ve 
bu Çayhan’ın da çok hoşuna gitti. Daha 
sonra bildiğiniz gibi bir işadamımız 100 
kitap aldı, bir başkası 20 tane, bazıları 5 
tane alarak okumasını istedikleri insan-
lara hediye ettiler. 
HARUN KARADENİZ, HASAN YALÇIN…
A.D.: Ben yönetici isem  en az üç uyarı 
yapmadan ceza vermem. Bir insana 
büyük bir ceza vermeden önce mutlaka 
uyaracaksınız. Bakın çok uyarı yaptıktan 
sonra ceza verdiğim öğrenciler, benimle 
ilişkilerini  keserler diye zannederken, 
bana büyük tezahürat yaptılar. Eğer ben 
onlara o cezayı vermeseydim, daha bü-
yük suç işleyip, daha fazla ceza alacak-
lardı. Küçük bir suç işlendiğinde öğren-
ciyi uyarmak ve küçük cezalar vermek, 
onun daha büyük suç işlemesini ve daha 
büyük cezalar almasını engeller. Siz yan-
lış yapan öğrenciye hiçbir şey yapmazsa-
nız, uyarmaz ya da ceza vermezseniz, ne 
öğrenciye ne de sisteme bir iyilik yapmış 
olursunuz. Öğrenciyi frenlemeyen yöne-
ticiyi öğrenciler de  beğenmiyor. 
Ben 1970’lerde Harun Karadeniz, öğ-
rencimiz Hasan Yalçın, diğer öğrenci 
liderleri ve öğrencilerle iyi diyalog 
halinde idim. Çok şey öğrendim ve öğ-

rendiklerimi 1987-1996 arasında 9 yıllık 
dekanlığım süresince uyguladım. Empati 
yaparak, anlayışlı davranarak eylemci 
öğrencileri kazanmaya çalıştım. Gerek-
tiğinde de cezalandırma yoluna gittim. 
20 yaşlarında bir öğrenci bazen canını 
ortaya koyarak ilerliyor. Bu rasyonel bir 
tutum değil. Öte yandan bunu kendisi-
ne çıkar sağlamak için yapmıyor. Onu 
harcamayıp yavaşlatırsanız, diyelim ki 
24 yaşına geldiğinde rasyonelleşiyor ve 
normal yola giriyor. 
9 yıllık dekanlığım sonunda şu sonuca 
vardım:
1968-1980 arasında öğrenci eylemleri 
yüzünden üniversiteler ve ülke çok zarar 
gördü; çok sayıda hoca, öğrenci ve baş-
kaları hayatını kaybetti. Eğer üniversite 
yöneticileri ve ülke yöneticileri görevle-
rinin ehli kimseler olsalardı ve işbirliği 
yapsalardı bu zararlar asgari düzeyde 
olacaktı, Deniz Gezmiş ve daha birçok 
kişi hayatını kaybetmeyecekti.
A.D.: Zeki bir öğrenci, Kadıköy Atatürk 
Lisesi’nden Elektrik Fakültesi’ne geldi. 
Sürekli hocalara baskı yapıyor, paralar 
istiyor, olay çıkarıyor. Önce öğrenciyi 
çağırdım, “bu yaptıkların doğru değil, 
yapma” dedim. Daha sonra bölüm baş-
kanına “bu öğrenciyi çağır konuş, kaza-
nalım” dedim. Bölüm Başkanı çağırdı, 
konuştu fakat öğrenci yine eylemlerine 
devam ediyor. Sonuçta çok ters bir 
hareketle benim elimden kağıdı çekip 
aldı. Bu olaydan sonra bir yarı yıl uzak-
laştırma cezası verildi. Fakat hiçbir şekil-
de eylemlerinden vazgeçmiyor. Sonuçta 
polisler geldi, emniyete götürdüler, 
nezarette kaldı. Sonunda bu çocuk 180 
derece döndü.Babası “bu çocuk düzeldi, 

nasıl oldu” diye soruyor. Bakın böyle bir 
çocuğu normal yola hem sabırla hem de 
yeri geldiğinde cezasını vererek  döndü-
rüyorum. 
Ben çocukları kazanmaya çalışıyorum. 
Ama kazanmak demek, onların hata-
larına müsamaha etmek, hoş görmek, 
görmemezlikten gelmek değil. Önemli 
olan onları yavaş yavaş daha makul bir 
çizgiye getirmektir. Ben o arkadaşın 
eleştirisinde olduğu gibi ilk seferde 
ceza vermeye karşıyım ve yavaş yavaş 
kazanmaya çalışmaktan yanayım. Bu 
toplumun temel hatalarından birisi  
insan harcamak. Hata yapan öğrenciyi 
okuldan atarsınız ve onu kaybedersiniz. 
Şimdi de görüyoruz, 80 bin kişiyi birden 
işten atıyorlar. Bu tamamen yanlış bir 
uygulama. Bu kararlar da zaten bir yer-
lerden döner önümüzdeki günlerde.
TÜRK TOPLUMUNUN EN TEMEL 
HATALARINDAN BİRİSİ İNSAN 
HARCAMAKTIR
A.D.: Tekrar ediyorum, Türk toplumunun 
en temel hatalarından birisi insan harca-
maktır. Sabahattin Ali buna bir örnektir. 
Şimdi de Hasan Ali Yücel’in adını kaldır-
mışlar bir kurumdan. Hasan Ali Yücel, 
muhteşem bir adam. 
Bana  güç veren önemli bir olgu da 
bana yardım edecek insanların olması. 
Sıkıştığım zaman “Ersin bana bu konuda 
yardım et” diyorum, o gereğini yapıyor. 
Bana yardım eden çok insan var ve onlar 
sayesinde sorunları çözüyorum. En 
büyük zenginlik saygınlıktır. Saygınlığın 
değeri hiçbir şeyle ölçülemez diye kitap-
ta işliyorum. Benim güçlü adamlardan 
oluşan geniş bir çevrem var. Zora düştü-
ğüm zaman o insanlara başvuruyorum 
ve takip ederek sorunu çözüyorum. 
A.D.:Bu kitapta geçmiyor ama siz 
biliyorsunuz, ben fakültede öğrenci 
temsilciliğini kurdum. Her sınıftan bir 
öğrenci seçilecek, bir öğrenci konseyi 
oluşturacağım, ayda bir onlarla toplana-
cağım, sorunları dinleyeceğim ve birlikte 
çözeceğiz. Ben bunu sorduğumda “ka-
nunda böyle bir şey yok” dediler. Peki 
kurulamaz diye bir madde var mı diye 
sordum. “Yok” dediler ben de kurdum 
ve müthiş sonuç aldık. Bazıları “falanca 
hocanın dersinden geçmek imkansız” 
gibi söylemlerde bulunuyorlar. Ben de 
onlara olayların doğrusunu söylüyorum, 
söylemlerindeki yanlışları belirtiyorum. 
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Bunu yapmanın iki yönlü bir tarafı var. 
Birincisi öğrencilerin sorunlarını ben 
dinliyorum, ikincisi benim söylediklerimi 
öğrenciler sınıflarına gidip diğer öğrenci-
lere aktarıyorlar. Buna benzer, kimsenin 
aklına gelmeyen ama benim yaptığım 
işler var. 
MUSTAFA BAYRAM BENİ  
SINIFTAN ATTI
Karşılaştığım ve çözemediğim zorluklar 
var mı? Ben onların üzerinde çok dur-
muyorum. Bir zorlukla karşılaşmışım, 
olmamış. Artık onu unutuyorum. Tabii 
ki olumsuzluklardan ders almak için 
onu notlarıma kaydetmişimdir. Örneğin 
Mustafa Bayram beni sınıftan attı. Ama 
sonra biz onunla çok yakın dost olduk. 
Derste matematikle izah edilecek bir 
soru sordum. Onun ne söylediğini şimdi 
hatırlamıyorum ama ben biraz sert bir 
şekilde sorumda ısrar ettim. O da beni 
sınıftan çıkardı. Ben elektroteknikten 
Ağaoğlu en iyi öğrenci ödülünü almış-
tım. Hocaya gittim, “beni Mustafa Bay-
ram sınıftan attı. Ben bildiğim bir konu-
da devreye girdim” dedim. Beni atması 
bence haklı değildi. Ben hoca olsaydım, 
bu soruyu soran öğrenciyi sınıftan 
atmazdım. Biz onlara “Alman ekolü” 
diyorduk. Almanya’da okuyan hocalar, 
öğrencilere karşı daha toleranssızdı. 
Ama ben ona beni sınıftan çıkardığı için 
hiçbir zaman düşman olmadım,aksine 
çok güzel dostluğumuz oldu. Mustafa 
Bayram’ın fakültede en çok sevdiği kim-
selerden biri oldum. Çünkü ben onların 
dilinden çok iyi anlıyordum. Onların 
hangi zorluklardan geçtiğini biliyordum. 
60. yıl töreninde  eski hocaları kürsüye 
davet ettim. “Bunlar isimsiz kahraman-
lardır. Yurtdışında öğrenciler için iyi 
olarak ne varsa, Türkiye’ye getirmek için 
gecelerini gündüzlerine kattılar” dedim; 
dinleyiciler onları ayakta alkışladı.Dekan 
olduktan sonra bunu daha iyi anladım. 
İki kızım var, bazı huyları benzeşmesine 
rağmen bazı huyları farklıdır. Örneğin 
Yonca daha eleştireldir. Yeşim daha 
anlayışlı. Bizim ailede tam demokrasi var 
diyebilirim. Dört kişiyiz, herkes görüşle-
rini rahatça ifade edebilir. Herkes açıkça 
eleştirilerini yapar. Hiçbirimizin baskıcı 
bir eğilimi yok. Eğer birazcık varsa, o da 
annelerindedir. 
TANRILAR BİZE KIZDI
A.D.: Her yıl 9 Ağustos’ta Çayhan’ın 

babası için Rize’de bir anma toplantısı 
yapılıyor. Geçen yıl orada bir konuşma 
yaptım. Halikarnas Balıkçısı’ndan bah-
settim. Halikarnas Balıkçısı, Bodrum’u 
Bodrum yapan insandır. Babası Ekrem 
Orhon da bence Rize’nin Halikarnas 
Balıkçısı’dır. Lise öğrencisi iken Halikar-
nas Balıkçısını da bizzat konferansta 
dinledim. Çok enteresan bir konuşma 
tekniği vardı. İnsanlar M.Ö. 6. Yüzyıla ka-
dar “Karanlık Çağ” adı verilen bir çağda 
yaşamışlar. Sonra insanlar düşünüyorlar, 
neden sonuç ilişkilerine bakıyorlar. 
Orada Halikarnas Balıkçısı’nın anlattığı 
bir hikaye var. M.Ö. 585’te Med’ler ve 
Lidyalılar  savaşıyorlar. Beş yıl birbirle-
riyle yenişemiyorlar. 6. yılda güneş tu-
tuluyor. “Tanrılar bize kızdı” diye savaşı 
durduruyorlar.Halikarnas Balıkçısı orada 
“Thales daha önce M.Ö. 585 senesinde 
güneşin tutulacağını söylemişti. Ama o 

zamanlar savaşan güçler henüz karanlık 
çağdan çıkmamıştı. 585 senesi aydınlan-
ma çağına geçişin başlangıcı oldu” diyor.  
İnsanlık M.Ö. 6. Yüzyılda aydınlık çağa 
geçti ama günümüzde birçok insan hala 
karanlık ve alacakaranlık çağda yaşıyor. 
Dolayısıyla insanların önünde alacakları 
çok yol var diye 10 Ağustos 2015’de 
Rize’de konuşmada söyledim. 
A.D.:  Bir ülkede bir numara eğitim 
meselesidir. Bakın gelişmiş insanın  zıttı 
ilkel insandır. Gelişmiş insan olabilmek 
için eğitim şart. Tabii ki istisnaları vardır 
ama bir ülkenin gelişmiş olabilmesi için 
insanlarının da gelişmiş olması gereki-
yor. Gelişmişlik ancak eğitimle olabile-
cek bir şey. Piyano çalmak gibi. Örneğin 
ben mühendis olmak istiyorum. Eğitim 
olmadan mühendis olabilmem mümkün 
mü? Eğitim olmadan gelişmiş toplum 
olmaz. Bu yüzden güvenilirlik düşük, 
daha da düşüyor. Bunun içinde liyakat 
da var. Liyakat sistemi çalışmıyorsa, gü-
venilirlik de yoktur. O mekanizma doğru 
karar vermiyor demektir. Öyle olunca, 
mekanizmanın içine kim girerse girsin, 
doğru karar vermesi olanaksız oluyor. 
Bu ülkede güvenilirlik endeksi, liyakat 
endeksi düşüyor. Diyelim ki 10 yıl önce 
liyakatın notu yüz üzerinden 40’sa, şimdi 
otuz. Bir ülkede liyakatın, güvenilirliğin, 
eğitim sisteminin ne kadar iyi çalıştığını 
ölçmek mümkün. Eğitim sadece bizim 
değil, bütün dünyanın da konusu olduğu 
için üzerinde çok araştırma yapılıyor. 
Eğitim konusunu çözmek istiyorsanız, 
bütün rakamlar hazır, uzmanlarınız da 
var. Ölçtürüyorsunuz, dünya nerede, biz 
neredeyiz? Adam Finlandiya’nın veya 
genel olarak dünyanın düzeyini ölçüyor, 
önünüze koyuyor. Bizim geride olup ol-
madığımız da biliniyor. Kötüye gidiyoruz 
öyleyse ne yapılması gerektiği konusu 
araştırılıp, gereken yapılmalıdır. Peki 
neden yapılamıyor? Herşey yöneticide 
bitiyor. Vatandaşın ilgisi  yüksekse, yö-
neticiye baskı yapıyor ve onu doğru yola 
yönlendiriyor. Ama bizde vatandaşın 
bilinç düzeyi yüksek değil. İki dezavan-
tajımız var. Diyelim ki ben dekan oldum, 
öğrenci temsilciliği kurmak istiyorum 
ama öğrencilerden bana en ufak bir 
baskı gelmiyor. Ama ben yine de yapı-
yorum.  Türkiye’nin kaderi bu. Mesela 
Atatürk yapıyor, aradan 80 yıl geçmiş 
ama hala hazmedilememiş. 1934’te Ata-
türk kadın haklarını vermiş, İngiltere’de 
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Ben 1970’lerde Harun Karadeniz, 
öğrencimiz Hasan Yalçın, diğer 
öğrenci liderleri ve öğrencilerle 
iyi diyalog halinde idim. Çok 
şey öğrendim ve öğrendiklerimi 
1987-1996 arasında 9 
yıllık dekanlığım süresince 
uyguladım. Empati yaparak, 
anlayışlı davranarak eylemci 
öğrencileri kazanmaya çalıştım. 
Gerektiğinde de cezalandırma 
yoluna gittim. 20 yaşlarında 
bir öğrenci bazen canını ortaya 
koyarak ilerliyor. Bu rasyonel 
bir tutum değil. Öte yandan 
bunu kendisine çıkar sağlamak 
için yapmıyor. Onu harcamayıp 
yavaşlatırsanız, diyelim ki 24 
yaşına geldiğinde rasyonelleşiyor 
ve normal yola giriyor. 



1800’lerde kadınlar kendilerini zincire 
vurmuş ve haklarını söke söke almışlar. 
Eğitim işi kilit öneme sahip. Onsuz hayat 
yok. Ama maalesef eğitim Türkiye’de iyi 
gitmiyor. Eğitimimizin, eğitim sistemi-
mizin geriye gittiğini sadece ben değil, 
herkes söylüyor. Sebebi yöneticilerdir. 
Çünkü yönetici istese, uzmanlarını ça-
ğırır, ölçümleri yaptırır, çıkan sonuçlara 
göre sistemi düzeltir.(PISA) diye bir 
sınav var. Üç yılda bir 15 yaşındaki 
çocukların, matematik, fen bilgisi 
ve okuduğunu anlama bilgisini 65 
ülkede ölçüyor. Bu program, ölçüm 
yapılan ülkedeki öğrencilerin düzeyi-
ni çok güzel ölçüyor.65 ülke arasında 
43’üncüyüz ama puanımız çok dü-
şük. Diyelim ki tam puan 100 ama 
biz 35 puanla 43’üncüyüz. Bu puanla 
bu sıralamada olmak kabul edilebilir 
bir düzey değil. PISA imtihanları 
müthiş. 
 25 yaşın üzerindeki bütün insanların 
eğitim gördüğü seneleri topluyoruz. 
25 yaşın üzerinde kaç kişi var, örne-
ğin 40 milyon, çıkan sayıyı 40 mil-
yona bölüyoruz, 7 çıkıyor. Buna orta 
ikiden terk toplum deniyor.  OECD 
ortalaması 11. Kalitede de çok kötü 
durumdayız. Tamam 7 yıllık eğitim 
gördük ama seviyesi süper diyemi-
yoruz, öyle değil. Gönen 50 bin nü-

fuslu bir yer ama kitap okuyan insan 
yok denecek kadar az. Herkes oku-
du ama neredeyse okuma yazmayı 
unutuyorlar; çünkü kitap okumaya 
devam edilmiyor.
ÜNİVERSİTE MEZUNLARI  
YÜZDE 25, İLKOKUL MEZUNLARI 
YÜZDE 65 OY VERİYOR
Bir olay karşısında gelişmiş insanın 
davranışıyla, ilkel insanın davranışı 
çok farklı. Davranışların tamamına 
bakarsanız, eğitim seviyesini ona 
göre belirleyebilirsiniz. İnsanlarla 
konuşurken bakıyorum Çin’in 
nerede olduğunu bilmiyor, nüfu-
sunu nereden bilecek? Gelişmişlik 
içinde bilgi düzeyinin de belli bir 
seviyenin üzerinde olması gerekiyor 
sadece davranışla olmaz. 
Gelişmiş insan, adalet duygusu 
yüksek, kıskançlık duygusu zayıf 
insandır; dahası, başkasının başarı-
larını açık yüreklilikle söyleyen kişidir. 
Bunun için eğitim gerekli koşul ama 
yeterli koşul değil. Mesela ‘’bavul gibi 
adam” derler. Bütün memleketleri do-
laşıyor, ama bavul da dolaşıyor. Tek-
nik Üniversite’de bir hoca, başka bir 
hocayı eleştiriyormuş, öğrencilerden 
birisi “ama o hoca Avrupa’da tahsil 
görmüş” diyor. O da “Sirkeci’deki va-
gonlar da her gün Avrupa’ya gidiyor’’ 

diyor. Gelişmişlik için iyi bir eğitim 
önemli ama yeterli koşul değil. 
Babam da gelişmiş insanın birçok 
özelliğine sahip bir insandı. Ama o 
da sürekli okuyup, altını çizen bir 
insandı. Ama kalkıp onu Gönen’e 
belediye başkanı yapalım diyemez-
siniz. Çünkü adam ilkokulu bile gör-
memiş. Sezgileri var, olumlu dav-
ranışları var ama okumamış. Yani 
belirli bir çizginin üzerine çıkamaz. 
Gelişmişlik, emek,ortam,çaba iste-
yen bir olgu. Bazı ülkelerde eğitim 
sistemi seni gelişmiş insan olmak 
için zorluyor. Ama eğitim kötüyse, 
davayı kaybettin. Kennedy “eğitim-
den geçmemiş birisi, kaybedilmiş bir 
vatandaştır” diyor. Bugünkü iktidara 
üniversite mezunları yüzde 25, ilko-
kul mezunları yüzde 63 oy veriyor. 
Böyle olunca ister istemez eğitimli 
insandan ürküntü oluyor. “Üniversite 
mezunları benim karşımda, çocuklar 
imam hatipten mezun olsun” diye 
düşünüyor. 
TÜRKİYE’DE İŞLER HİÇ 
UMULMADIK BİR ANDA TERSİNE 
DÖNEBİLİR
Bana Gezi Eylemleri hakkında ne 
düşündüğümü sordular:
İki şey söylemek istiyorum
Birincisi: gezi eylemleri çağdaşlığın 
ilkelliğe isyanıdır ve zaferidir.
İkincisi: Kimse böyle bir eylemin 
olacağını tahmin etmiyordu; oldu 
ve bütün dünyanın dikkatini çekti. 
Yönetimin ilkel tutumları devam ettiği 
sürece hiç umulmadık zamanlarda 
benzeri olaylar olacaktır. Dahası 
hiç umulmadık zamanda bu tutumu 
sürdüren yönetim gidecektir. 
A.D.: Türkiye’de hiç umulmadık za-
manda işler tersine dönebilir. Türkiye 
böyle bir ülke.Eğitim, güvenilirlik dü-
zeyi düşüyor diyorum. Eğitim siste-
mimiz kötü. Bu durum sürdürülebilir 
değil. Bu yaklaşım mutlaka duvara 
toslar. Hiç olmadık bir zamanda 
herşey tersine döner. Çünkü her-
şey, zıttını çağırıyor. Bakın duvara 
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“Gezi eylemleri çağdaşlığın ilkelliğe 
isyanıdır ve zaferidir”



tosladıktan sonra gelecek iktidarlar, 
“liyakata, eğitime önem veriyoruz” 
diyecekler. Bu trend geri dönecek. 
Çünkü bakın burada konuşuyoruz, 
ben söylüyorum. Benim gibi bin-
lerce, onbinlerce insan var bunları 
söyleyen. Göreceksiniz hiç umul-
madık bir zamanda işler doğruya 
dönecek. Yaşadığımız dönemde bir 
öğrenme süreci olarak hatırlanacak. 
Örneğin iki yönetici adayı var. Ben 
eğer birisinin daha iyi yönetici 
olacağını bildiğim halde, diğerine 
reyimi veriyorsam, yeterince 
vatansever değilim. Bir ülkede ye-
teri kadar vatansever yoksa, o ülke 
elden gider. İnsanlar “bana kömür 
verirse değil, kim daha layıksa ona 
oyumu vereceğim” demeyi öğrene-
cekler. Liyakat sahibine oyunu ver-
meyi öğrenecek insanlar ama biz de 
öğretmeye çalışacağız. İnsanlara 
“sen bu işi daha iyi yapacak olana 
oyunu vermezsen, sen yeterince 
vatanperver değilsin ve bunun 
çok ağır bedeli var” diyeceğiz. 
İyi yöneticiye oyunu ver çünkü 
herşey onda bitiyor.  
A.D.: Siyasete girmeye niyetlenme-
dim  çünkü ben bağımsızlığıma 
çok düşkünüm. Şimdi bir partiye 
girsem, söylediklerim o partinin 
programına aykırı olabilir. O zaman 
partiye girmem, ama ne düşündü-
ğümü özgürce söylerim.” Ben 1935 
doğumluyum, yani 81 yaşındayım. 
Bu kitap 81 yaşında yazıldı. “Ben 
unumu eledim, eleğimi astım” demi-
yorum. Bu kitap için çok uğraştım. 
Hala da uğraşıyorum. Facebook’a 
yazıyorum, çağırıyorlar gidip 
konuşuyorum. Bu ülkenin çağdaş 
seviyeye yükselmesi için herkes 
katkısını yapsın istiyorum. Kim hangi 

katkıyı yaparsa, mutlaka işe yarar. 
Ben de bu şekilde katkı yapmaya 
çalışıyorum.  
Ç.D.:Yonca “anne, bizim kuşakta 
hep anne-babalar internetle, bilgi-
sayarla ilgili soruları çocuklarına 
soruyorlar. Bir tek tersine örnek 
benim. Sıkıştığımda ‘baba bu nasıl, 
şu nasıl’ diye soruyorum” dedi. Ben 
de rakamları aklımda tutmuyorum 
çünkü Ahmet’e sorduğumda hemen 
yanıtını alıyorum.  
A.D.: Hafıza aklın çok önemli bir yar-
dımcısıdır. Akıl, doğru karar verme 
yeteneğidir. Başkalarının ve kendi 
tecrübelerinizden yararlanacaksınız, 
doğru karar vereceksiniz. Başın 
ağrıyor, yanlış ilaç alıyorsun, ileride 
bir daha başın ağrıyor, yine yanlış 
alıyorsun. Ama hafızan iyiyse, ikinci 
sefer yanlış ilaç almazsın. Belki 
yaşlandıkça benim de hafızam zayıf-
lıyordur ama bu sefer de bilgisayarın 
hafızasını kullanıyorum. Hastalık 
dosyam var, mesela ayağım ağrıdı-
ğında hangi ilaçları almışım, hangi 
tedavileri uygulamışım, orada hepsi 
yazıyor. Geçenlerde Yonca’nın fo-
toğrafı lazım oldu, bilgisayara “yon-
ca” diye yazdım, 1000 fotoğrafı çıktı. 
Bunları profesyonel yardımcıyla 
değil, hepsini kendim tasnifliyorum.  
A.D.:Bazen bana doğum günü ya-
pıyorlar. Ben 80 yaşındayım ama 
benden sonraki en yaşlı insan 68 
yaşında. Onlara “sakın 68 yaşında-
yım, öldüm, bittim demeyin, ben 80 
yaşındayım ve çok da keyifliyim ama 
iki şeye dikkat edeceksiniz. Gençliği-
nizde sağlığınıza dikkat edeceksiniz. 
Yaşlandığımda bu bana lazım ola-
cak diyeceksiniz. Gençsin, yüksek 
maaş alıyorsun, harcıyorsun. Emekli 
oldun, maaş düşüyor ve sefilleri oy-

nuyorsun. Konforda gerilemek insan 
mutluluğunu en fazla etkileyen et-
kenlerden birisidir. Ben yüksek maaş 
alırken bir kısmını biriktirdim, sağlı-
ğıma da dikkat ettim. Her gün yirmi 
kez sağlığımı koruma eylemi yapı-
yorum. Suyu ölçülü iç, yemeğine 
dikkat et, uykunu düzenli uyu, 
mutlaka yürü, her gün mutlaka 
tartılıyorum. Eğer kilom artmışsa 
hemen frene basıp, düzeltiyorum. 
Ama genlerin de bunda çok büyük 
etkisi var tabii ki. Mesela ben kışın 
da domates yiyorum; fakat öyle bir 
domates buluyorum ki, siz onu yazın 
bile bulamazsınız, mis gibi kokuyor. 
Neymiş, pahalı. Olsun, ben zaten 
fazla bir şey yemiyorum ki.   
HAYAT AYAR TUTTURMA  
MESELESİDİR  
Katı kuralcı değilim. Kuralları bazen 
esnetirim. Kuralların esiri değilim. 
Mesela “kışın domates yemem” 
diyorlar, bende öyle bir takıntı yok. 
Mesela ben yalan söylemem değil 
mi? Ama gerekirse bazen söylerim. 
Adam hasta, suratı da sapsarı. “Beni 
nasıl gördün?” der. “İdare eder” de-
rim. Ama bu benim doğruculuğumu 
etkilemez; ben bunu kendime yarar 
sağlamak için yapmadım. Dürüst bir 
adamım ama bazen biraz sapma 
yapmak gerekebilir. Ama kimse bu 
yüzden bana “sen artık dürüst değil-
sin” demez. Çünkü onu ben kendi 
menfaatim için yapmıyorum. 
Benim prensiplerim, ilkelerim var 
ama bunlar esnetilmez değil. O 
ilkeler belirli bir amaç içindir. Sen o 
ilkelere takılıp kalırsan, asıl amacı 
zedelersin. Ama onun da ayarını 
tutturmak çok zor bir şey. Zaten 
hayat da ayar tutturma meselesidir.                         
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Ama maalesef eğitim Türkiye’de iyi gitmiyor. 
Eğitimimizin, eğitim sistemimizin geriye 
gittiğini sadece ben değil, herkes söylüyor. 
Sebebi yöneticilerdir. Çünkü yönetici istese, 
uzmanlarını çağırır, ölçümleri yaptırır


