
E¤itimde “baz› fleyleri” de¤ifltirme gereklili¤i, ülkemizde oldu¤u ka-
dar, dünya düzeyinde de sürekli gündemde olan bir konu.

20. yüzy›lda e¤itimde denenen de¤iflikliklerin, dünyam›z›n daha
yaflanabilir bir dünya k›l›nmas›na katk›da bulundu¤u pek söylenemez.
Köktendinci ak›mlar›n yay›lmas›, terörizmin bir dünya problemi hali-
ne gelmesi, yoksullar ile zenginler ve yoksul ülkeler ile zengin ülkeler
aras›ndaki uçurumun gitgide genifllemesi, bu konuda mesafe alamad›-
¤›m›z›n belli bafll› göstergeleri olsa gerek. Yayg›n düflünme biçimleri-
nin de¤iflmesi –kafalar›n de¤iflmesi– süregelen bir ihtiyaç olarak karfl›-
m›za ç›k›yor.

Bu de¤ifliklik nas›l bir e¤itimle gerçekleflebilir? “Gelece¤in e¤iti-
mi”ne ne gibi amaçlar konmal›? Dünyam›z› daha yaflanabilir k›lma
umudunu veren bir e¤itimin ana çizgileri ne olmal›?

Elinizdeki kitap, Edgar Morin’in UNESCO’nun iste¤i üzerine
kaleme ald›¤›, bu konudaki düflüncelerinden olufluyor. Morin, bugün-
kü e¤itimde genellikle eksik olan yedi önemli nokta sapt›yor ve bu ek-
sikliklerin giderilebilmesi için, e¤itimde temel al›nmas› gereken “yedi
bilgi” öneriyor. Morin’e göre bu “bilgiler”, kiflilerin bir bütün olarak
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bilgisel ve etik yeteneklerini gelifltirebilmelerine yard›mc› olabilir.
Nelerdir bu eksiklikler? Nereden kaynaklan›yorlar? Ve bunlar›

giderebilmenin yollar› ne olabilir?
• Morin’in e¤itimde gördü¤ü önemli bir eksiklik, e¤itilenlerin,

bilmenin ne oldu¤u üzerinde düflündürülmemesi, onlara bilgiler aktar-
makla yetinilmesidir. Böylece, haz›r bilgilerle yüklenen insanlar, çok
defa yan›ld›klar›n›n fark›na varam›yor, bilgi ile kuruntuyu birbirinden
ay›ram›yor.

Bu sorunun üstesinden gelebilme konusunda Morin’in çok
önemli bir önerisi, “gözlem yapma etkinliklerimizin kendimizi gözle-
mekten, elefltirilerimizin kendimizi elefltirmekten, nesnelefltirme süreç-
lerinin de kendimiz üzerine düflünme süreçlerinden ayr›lmamas› gerek-
ti¤i”dir. Bu, kendini bilme gereklili¤idir.

• ‹kinci önemli eksiklik, “uzmanlaflma” sorunuyla ilgilidir: Ki-
fliler bütünü/bütünleri görebilecek biçimde e¤itilmiyorlar, dolay›s›yla
onlara sunulan parça parça bilgileri, ait olduklar› bütüne ya da çerçe-
veye yerlefltiremiyorlar. Ad›m bafl› karfl›laflt›¤›m›z bir sorun, birçok ki-
flinin bilme konusu yapt›klar›n›n ba¤lant›lar›n› görememesi, ba¤lant›l›
düflünememesidir. Bunun kaç›n›lmaz bir sonucu, kiflinin “nesnesini ka-
ç›rmas›” ad›n› verdi¤im olgudur: Kiflilerin, hakk›nda konufltuklar›n›
düflündükleri fley ile konuflurken “bakt›klar›” fleyin farkl› olmas› olgu-
su. “Nesneyi kaç›rma”n›n en uç görünümü, ça¤r›fl›ml› konuflmak ola-
rak karfl›m›za ç›k›yor.

Bunun üstesinden gelebilmekle ilgili olarak Morin’in önerisi,
e¤itimde, bir “parça”n›n ö¤retimi üzerinde yo¤unlafl›rken, bu “par-
ça”n›n bütünle ilgisini göstermek, bir bütünü ele al›rken de parçalar›-
n›n aç›k bilgisine dayanmak gerekti¤idir. Böylece e¤itilenin, varolan›n
ve gerçekli¤in çokboyutlulu¤unu ve karmafl›kl›¤›n› görebilecek bir göz
kazanmas›na yard›mc› olunabilir.

Bugün yayg›n olan epistemoloji görüfllerinden farkl› bir görüfle
dayanan ve e¤itilenin bak›fl›n› “nesne”ye yönelten bir e¤itimi ön plana
ç›karmay› amaçlayan bilmeyle ilgili bu önerilerden sonra Morin, e¤i-
timde temel al›nmas› gereken baz› “içerikler” üzerinde duruyor.
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E¤itim;
• e¤itilenlerin, karmafl›k bir varl›k –“fiziksel, biyolojik, psiflik,

kültürel, toplumsal, tarihsel”– olan insan›n bir bütün oldu¤unu ve bü-
tün insanlarda ayn› olan yönleri ile farkl› olan yönleri bulundu¤unu 
–insan olman›n ne demek oldu¤unu– görmelerini sa¤lamal›,

• insan türünün “dünyasal kimli¤i”ni –bütün insanlar›n ayn›
kaderi paylaflt›¤›n›– göstermeli, böylece de e¤itilende insansal dayan›fl-
ma iste¤ini uyand›rmal›,

• baz› kesin bilgilerin yan›nda, birçok belirsizli¤in oldu¤unu
göstermeli, böylece de insanlar› beklenmeyeni beklemeye al›flt›rmal› ve
flafl›rt›c› bir olguyla karfl› karfl›ya geldiklerinde –bir “problemle” kar-
fl›laflt›klar›nda– üstesinden nas›l gelebileceklerini ö¤retmeli,

• yaflad›¤›m›z birçok sorunun –›rkç›l›¤›n, yabanc› düflmanl›¤›-
n›n vb.–, insanlar›n birbirini anlayamamalar›ndan kaynakland›¤›n›
göz önüne alarak, anlamay› ö¤retmelidir.

• etik e¤itimi de, ahlâk dersleri verilerek yap›lmamal›, etik kay-
g›lar›n kafalarda oluflmas›na yard›mc› olmal›. Her insan›n, hem bir ki-
fli, hem bir toplumun üyesi, hem de insan türünün bir üyesi oldu¤u bi-
lincini kazand›rmal›, böylece de kiflilerin özerkli¤inden, toplumsal ka-
t›l›m›ndan ve insan türüne ait olma bilincinin geliflmesinden oluflan
“insansal geliflme”yi sa¤lamal›, “yurdumuzun dünya oldu¤u” bilinci-
ni kazand›rmal›, bu bilinci de “dünya yurttafll›¤›”n› gerçeklefltirme is-
te¤ine dönüfltürmeye katk›da bulunmal›.

Çeflitli bilim dallar›n›n gerçekli¤i yal›nlaflt›r›p sunmalar›na ra¤-
men, gerçeklik –bu arada kendi kiflisel gerçekli¤imiz de–, karmafl›k bü-
tünler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. E¤itim, gerçekli¤in bu karmafl›k-
l›¤›n›, çokboyutlulu¤unu görebilmemizi sa¤lamal›.

Edgar Morin’in 20. yüzy›l›n sonlar›nda yap›lan e¤itimlerdeki bel-
li bafll› eksikliklere iliflkin teflhisleri kadar, bu eksiklikleri gidermeye ilifl-
kin önerileri de son derece önemli. Genel olarak okura, özellikle de e¤i-
timci olan okura, düflünmek için bol bol malzeme sa¤l›yor.

Bana en baflta düflündürdükleri aras›nda, hem ülkemizde hem de
baflka pek çok ülkede yayg›n bir e¤itim anlay›fl›yla –e¤itimin amac›n›n
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kiflilere “istendik davran›fllar› kazand›rmak” ya da kifliye üyesi oldu¤u
“toplulu¤un kültürünü benimsetmek” oldu¤u anlay›fl›yla– hesaplaflma
gereklili¤i ve e¤itilenlere, içinde yaflad›¤›m›z gerçekli¤in karmafl›k yap›-
s›n›n fark›na varmalar›na yard›mc› olacak, olabildi¤ince aç›k bilgilerden
oluflan düflünme malzemesi verdikten sonra, onlar› kendi kendileriyle
bafl bafla b›rakan bir e¤itim yapma gereksinimi de bulunuyor.

Böyle bir e¤itimle ilgili olarak, burada, Edgar Morin’in önerile-
rini de bütünlefltiren ek bir öneri getirmek ve onu tart›flmaya sunmak
istiyorum; bu da, “de¤erlendirme e¤itimi” diye adlandard›¤›m çok te-
mel bir e¤itim ö¤esidir.

Bu e¤itim, de¤erlendirme al›flt›rmalar› yapt›rarak, bir kiflinin bir
eylemini, bir olay›, bir durumu, bir bilgiyi, bir düflünceyi, bir normu, bir
teoriyi, bir dünya görüflünü, bir bilim yap›t›n›, bir sanat yap›t›n›, bir ede-
biyat yap›t›n›... ezbere de¤erlendirmenin ne oldu¤unu ve bunlar› do¤ru
de¤erlendirebilmenin yolunu –bu de¤erlendirme tarzlar› aras›ndaki far-
k›– göstermeyi amaçlayan bir e¤itimdir. Bu e¤itimle kifliler, günlük ya-
flamlar›nda ve meslek yaflamlar›nda ad›m bafl› kendi adlar›na yapmak
zorunda olduklar› de¤erlendirmeleri, olabildi¤ince do¤ru yapmaya çal›-
flabilirler ve bu de¤erlendirmelere dayanarak eylemde bulunabilirler.

Edgar Morin’in bize sundu¤u “yedi bilgi”, bu “de¤erlendirme
e¤itimi”nin farkl› noktalar›nda yer al›yor ve her birinin, çokboyutlu ve
karmafl›k olan gerçekli¤i kavramaya çal›fl›rken, bak›lan bütünün için-
deki yerini ve di¤er “bilgiler”le ba¤lant›s›n› biraz daha kolay görebil-
memizi sa¤l›yor.

21. yüzy›l›n bafl›nda, dünyan›n bugünkü koflullar›nda, belirli
bir toplulu¤un üyesi olarak dünyaya gelen her kiflinin, kendi insansal
olanaklar›n› gerçeklefltirmesine yard›mc› olacak ve kendisi de dahil ol-
mak üzere dünya insanlar›n›n insan onurunun gerektirdi¤i koflullarda
yaflayabilmelerine katk›da bulunmay› isteyen, tek tek durumlarda da
bu katk›y› yapabilme yollar›n› bulabilen –insan haklar›n› koruyabi-
len– insanlar yetifltirecek bir e¤itime fliddetle ihtiyac›m›z var.

‹oanna Kuçuradi
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Bir “pedagojik üçleme”nin sonuncusu olan bu kitap, La Tête bien
faite ve Relier les connaissances’ta ortaya konulan savlar› gelifltirir.

Bu ba¤lamda, okuyucu bu kitapta La Tête bien faite’de daha önceden
yer alm›fl olan düflünceleri ve anlat›mlar› bulacakt›r. Ancak bu kitab›n
getirdi¤i yenilik, ö¤retimimizin bana göre temelini oluflturmas› gere-
ken yedi teman›n aç›kça ortaya konmas›d›r. Bu temalar, tek bafllar›na,
mevcut disiplinlerin entegrasyonunu sa¤lamaya ve bireysel, kültürel ve
toplumsal yaflam›m›z›n karfl›laflt›¤› sorunlar› yan›tlayabilen bir bilgiyi
gelifltirme çabalar›n› teflvik etmeye olanak verebilecektir.

Bu kitapta, ö¤retilen ya da ö¤retilmesi gereken konular›n tama-
m› ele al›nm›yor: Esas olarak, bilinmedikleri ya da unutulmufl olduk-
lar› göz önüne al›nd›¤›nda, ö¤retilmeleri daha da gerekli olan yedi te-
mel sorunu ortaya koymaya çal›fl›yor.

Bu metnin, insanl›k durumunu belirlemek için dayand›¤› bilim-
sel kazan›mlar›n sadece geçici olmad›klar›n›, dahas› evreni, yaflam›, in-
sano¤lunun do¤uflunu ilgilendiren derin gizlere aç›ld›klar›n› ekleyelim.
Burada, felsefi tercihler ile dinsel inançlar›n ifle kar›flt›klar› bir karara
ba¤lanamazl›k süreci bafllar.
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UNESCO’ya ve özellikle beni önerilerimi elden geldi¤ince en
eksiksiz biçimde ifade etme yönünde yüreklendiren, “Yaflanabilir Bir
Gelecek ‹çin E¤itmek” bafll›kl› disiplinlerboyu projenin direktörü Gus-
tavo López Ospina’ya anlay›fl ve deste¤i için teflekkür ediyorum.

Bu metin, üniversite mensuplar› ile Do¤u ve Bat›’n›n, Kuzey ve
Güney’in uluslararas› görevlilerine sunuldu: Andras Biro (Macaristan-
BM’de geliflme uzman›), Mauro Ceruti (‹talya-Milano Üniversitesi),
Emilio Roger Ciurana (‹spanya-Valladolid Üniversitesi), Eduardo Do-
minguez (Kolombiya-Pontificia Bolivariana Üniversitesi), Maria de C.
De Almeida (Brezilya-Kuzey Rio Grande Federal Üniversitesi), Nadir
Aziza (Fas-Avrupa-Akdeniz Araflt›rmalar› Kürsüsü), Edgard de Assis
Carvalho (Brezilya-Sao-Paulo Katolik Üniversitesi), Carlos Garza Fal-
la (Meksika-UNAM), Rigoberto Lanz (Venezuela-Merkez Üniversite-
si), Carlos Mato Fernandez (Uruguay-Cumhuriyet Üniversitesi), Raul
Motta (Arjantin-Karmafl›k Düflünce Uluslararas› Enstitüsü, Salvador
Üniversitesi), Dario Munera Velez (Kolombiya-UPB’nin Eski Rektö-
rü), Sean M. Kelly (Kanada-Ottawa Üniversitesi), Alfonso Montuori
(ABD-Kaliforniya Entegral Etütler Enstitüsü), Helena Knyazeva (Rus-
ya-Felsefe Enstitüsü, Bilimler Akademisi), Chobei Nemoto (Japonya-
Sanatlar› Destekleme Vakf›), ‹onna Kuçuradi (Türkiye-Ankara Hacet-
tepe Üniversitesi), Shengli Ma (Çin-Bat› Avrupa Etütleri Enstitüsü, Çin
Sosyal Bilimler Akademisi), Marius Mukungu-Kakangu (Zaire-Kinfla-
sa Üniversitesi), Peter Westbroek (Hollanda-Leiden Üniversitesi), bu
kifliler aras›nda yer al›yor.

Nelson Vallejo-Gómez, onlar›n yorumlar› ve önerilerini almak
ve metne dahil etmek üzere UNESCO taraf›ndan görevlendirildi; ken-
di katk›lar›n› ortaya koydu. Böylece elden geçirilen metin bizzat tara-
f›mdan onayland›.

Her birine en s›cak teflekkürlerimi iletiyorum.

Edgar Morin
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