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Yolsuzlukla Savaþýmda Eðitimin Rolü
Hüseyin Batuhan

Eski bir felsefe geleneðine uyarak, sözlerime ahlaksýzlýktan ne anladýðýmý belirtmekle
baþlayacaðým. Ben "ahlaklý" terimini daha çok faydacý denilen Ýngiliz filozoflarýnýn ahlak anlayýþlarýna uyarak, "uzun vadede insanlarýn mutluluðunu artýrýcý davranýþlarýn bir
alt türü" olduðuna göre, "yolsuzluk" terimini ise "kiþisel çýkar saðlamak amacýyla, kamu çýkarlarýna zarar vermek" biçiminde tanýmlamak eðilimindeyim. Kamu yararýný korumak devletin görevidir. Buna göre yolsuzluk denince akla devlet memurlarýnýn kiþisel çýkar saðlamak amacýyla rüþvet almasý, zimmetine para geçirmesi, resmi belgelerde
tahrifat yapmasý gibi davranýþlar akla gelir. Vergi kaçýrmak, devleti dolandýrmak gibi
davranýþlar da yolsuzluk kapsamýna girer. Kamu çýkarlarýna zarar veren bu tür davranýþlarýn, dolaylý biçimde insanlarýn mutluluðunu azaltýcý bir etkisi vardýr. Ýnsanlar genellikle hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk gibi ucu doðrudan doðruya kendilerine dokunan davranýþlarýn bazen þiddetle cezalandýrýlmasýný istedikleri halde, yolsuzluk olaylarýný genellikle hoþgörüyle karþýlamak eðilimindedirler. Bu nedenle rüþvet alan da veren de utanç
bile duymaz, hatta bunu bir kurnazlýk, dolayýsýyla bir zeka belirtisi sayar. Bu þekilde
davranmakla kamu mutluluðunu azaltacaðýný aklýna bile getirmez veyahut buna aldýrýþ
etmez.
Bildiðiniz gibi, bugün Türkiye her türlü yolsuzluðun cirit attýðý, ama pek az yolsuzluðun koðuþturulup cezalandýrýldýðý bir ülke. Hele eski bir Cumhurbaþkaný "benim
memurum iþini bilir!" dediði günden beri yolsuzluk neredeyse ahlaka aykýrý bir davranýþ olarak görülmemeye baþlandý. Bunun iktisadi nedenleri üzerinde burada durmayacaðým, çünkü baþka arkadaþlar herhalde bu konuyu inceleyeceklerdir. Aslýnda maaþýyla geçinemeyen küçük bir memurun arada bir rüþvet almasýna kimsenin pek bir diyeceði yoktur. Bu gibi davranýþlarý herkes aþaðý yukarý hoþgörüyle karþýlar ama rüþvet alma
bir insanda bir alýþkanlýk haline geldiði zaman, hele bir zengin olma, daha çok zengin
olma aracý halinde kullanýldýðý zaman, her þey deðiþir. Eminim, benden sonraki konuþmacýlar, yolsuzluðu önlemenin, hiç deðilse azaltmanýn hukuki ve ekonomik boyutunu
bulmaya çalýþacaklardýr. Ben ise konunun manevi anlamda ahlaki boyutu üzerinde durmak istiyorum. Bana sorarsanýz, bugün bütün dünyada akut ve bulaþýcý bir hastalýk haline gelmiþ olan yolsuzluðun iki ana nedeni var. Birisi açgözlülük, öbürü kültürsüzlük.
Açgözlülük daha çok zengin ve bizimki gibi zengin olma yolundaki ülkelerde görünen
bir olay. Modern teknolojinin geliþtiði, her konfordan yararlanmak isteyen modern insanda bu bir nevi tutku haline gelmiþ bulunuyor. Modern reklamcýlýk da bildiðiniz gibi,
bu arzularý, bu tutkularý daha da fazla kamçýlýyor ve bu þekilde bir zengin olma yarýþýdýr baþlýyor. Toplumda bu nedenle bir çeþit açgözlülük insanlarý sarmýþ bulunuyor. Açgözlülük bir çeþit sýnýr tanýmayan bir tutku insanlarda, besbelli ki insanlar konfor ve
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lüksün kendilerini daha mutlu edeceðine inanýyorlar ve bunun için de zengin olma yolunda her türlü yolsuzluðu adeta yasal sayýyorlar. Kültürsüzlüðe gelince: niyetim kimseye ahlak dersi vermek deðil ama mutluluðu zenginlikte aramanýn son derece yanlýþ
bir inanç olduðuna inanýyorum.
Buna göre açgözlülük de bir bakýma kültürsüzlüðün bir sonucu yani, asýl neden
belki de kültürsüzlük; yolsuzluðu önlemenin bir ve belki en önemli yolunun, insanlarýn
kültür düzeylerini yükseltmek olduðu sonucunu çýkarabiliriz. Benim konum da eðitim
ve yolsuzluk. O zaman ilkin kültürden ne anladýðýmý açýklamam gerekiyor. Kanýmca
kültür kavramýnýn kapsamýna insanoðlunun yaratmýþ olduðu bütün maddi ve manevi
deðerler girer. Bu sonuncular arasýnda bilim ve felsefe gibi düþünce ürünlerini, sanatla
edebiyatý ve müziði, din, ahlak ve hukuk gibi insan davranýþlarýný belirlemeye yönelik
fikir uðraþlarýný sayabiliriz. Yolsuzluðun hemen hemen sadece maddi deðerlere fazla
tamah etmekten kaynaklandýðý anlaþýlýyor. Dolayýsýyla bir insanýn ahlaklý olmasý "manevi" deðerleri her þeye üstün tutmasýný gerektiriyor. Bunlar arasýnda "doðruluk" (veya
"dürüstlük") özel bir yer tutar. Doðruluk ise insanýn nasýl davranmak gerektiðini bilmesi ile mümkündür. Bildiðiniz gibi, filozoflar insanýn bu bilgiyi nasýl elde edebileceðini
araþtýrdýlar. O zaman "bilgi nedir?" sorusuna bir cevap aramamýz gerekiyor. Bilim felsefecilerinin çoðunluðu bilgiyi, "doðruluðu yeterince belgelenmiþ, kanýtlanmýþ inanç
veya iddia" diye tanýmlýyorlar.
Buna göre, bir insanýn doðruluðunu yeterince belgeleyemediði bir iddiada bulunmamasý gerekir. Bu bir nevi inanma ahlakýnýn ana kurallarýndan biri. Bu da insanda bir
çeþit inanma sorumluluðu bilincinin doðmasýna yol açar. Yani ben herhangi bir iddiayý,
bir inancý kanýtlayamýyorsam, bu iddiada bulunmaya, bu inancý dile getirmeye hakkým
yoktur. Bu da bir inanma sorumluluðu þeklinde ortaya çýkýyor. Ýnanma sorumluluðunun doðruluk sevgisinden kaynaklandýðý bana apaçýk görünüyor. Rüþvet alma veya
vergi kaçýrma gibi yolsuzluklarýn dürüstlüðe aykýrý davranýþlar olduðunu biliyoruz. Ýþin içine yalan girdiðine göre bu tür davranýþlara yeltenenlerin doðruluk sevgisinden
de yoksun olduklarý meydanda. Bu sevgi dürüst davranabilmek için gerekli, ama gene
de yeterli deðil. Zira baþka motiflerden ötürü insan dürüst davranmak istemeyebilir; bu
motiflerin baþýnda, hepimizin tahmin ettiði gibi, bencillik geliyor. Bencillik hem doðal,
hem de son derece güçlü bir duygu, dolayýsýyla bencilliðin yumuþatýlmasý veya azaltýlmasý için bile fazla çaba harcamak gerekli. Öyle sanýyorum ki, bunu saðlamanýn en etkili yolu bencilliðin uzun vadede bencil kiþiye de zarar verebileceðini ona anlatmak.
Bunun için onun daha çok aklýna hitap etmemiz, kendisini bu dürtüye fazla kaptýrdýðý
takdirde, bundan ileride kendisine de zarar geleceðini ona anlatabilmemiz gerekir. Ancak, bu yöntem uzun vadeli çýkarlarýný hesap edebilecek kadar zeki insanlarca uygulanabilir, aptal ve bilgisiz insanlar böyle bir yöntemi zaten anlayamazlar. O halde geriye
kalýyor duygusal diye nitelendirebileceðimiz bir ikinci yöntem; buna insanlarý iyi olmaya, dolayýsýyla dürüst davranmaya özendiren yöntem de diyebiliriz. Genellikle yardýmseverlik gibi ahlaki açýdan bir erdem diye saydýðýmýz davranýþlar sevgi, sempati ve
acýma duygularý çok geliþmiþ olan insanlarda rastlanan davranýþlardýr. Sevgi baþkalarýný mutlu etme arzusunu, acýma ise baþkalarýnýn mutsuzluðunu azaltma isteðini dile getirir.
Eðer insanýn ahlaki mizacý tümüyle genetik yapýsý tarafýndan belirlenmiyorsa, biz
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bu tür duygularý insanlarda uyandýrabiliriz, ama nasýl? Kanýmca bunun en etkili yöntemi insanlara, bu tür insanlardan büyük örnekler göstermektir. Çünkü, biliyorsunuz, insanlar daha çok örnek alarak iyiyi veya kötüyü taklit ederler. Bu çocuklar için haydi
haydi geçerlidir ve ergin insanlar da çevrelerindeki insanlar örnek almaya deðer insanlarsa, onlardan örnek alýrlar; kötü insanlarsa kötü örneklere kayarlar. Ýnsanlarýn kötü
örnekleri taklit etmesi çok daha doðal bir þey, çünkü her insan egoisttir, bencildir ve
kötü örnekleri taklit etmek insanýn iþine gelir. Burada bir çeþit çýð–etkisinden bile söz
etmek mümkün. Nitekim Türkiye'nin bugünkü durumuna baktýðýmýz zaman, milletvekillerinin, bakanlarýn, hatta Cumhurbaþkaný'nýn kötü örnek olan bazý davranýþlarda bulunduðunu görüyoruz. O zaman insanlar "Aaa... baþýmýzdakiler böyle yaparsa, biz haydi haydi yaparýz," diyerek kendilerini haklý gösterebiliyorlar veya görebiliyorlar. Onun
için ben de bu konuþmamda gene Batý dünyasýndan birkaç örnek vereceðim. Öyle zannediyorum ki, ne geçmiþ tarihimizde, ne de bugünkü Türkiye'de iyi örnek olabilecek
insanlar yok denecek kadar az. Okullarýmýzda 10 yaþýndan 18 yaþýna kadar çocuklara
"din kültürü ve ahlak dersi" veriliyor, fakat bu derslerin insanlarý ahlaklý, dürüst yapmak bakýmýndan hiçbir etkisi olmadýðý inancýndayým. Tam tersine bu dersler verilmeye
baþlandýðý günden beri, Türkiye büsbütün bir ahlaksýzlýk bataðýna batmýþ durumda. Ýnsanlarý böyle telkinlerle veya tehditlerle ahlaklý yapmaya çalýþmak tamamen saçmadýr.
"Kötülük edersen cehenneme, iyilik edersen cennete gidersin" gibi laflarla insanlarý
hiçbir zaman doðru yola sokmak mümkün deðildir. Onlara niye iyilik yapmak, niye
kötülük yapmamak gerektiðini rasyonel kanýtlarla anlatmamýz gerekir.
Benim Batý'dan vereceðim adeta iyilik örneði diye saydýðým insanlar arasýndan Albert Schweitzer, Florance Nightingale ve hatta Gandhi gibi insanlar var. Öyle sanýyorum ki, bu adlardan çok azýný, belki hiçbirisini bizim çocuklarýmýz okullarda duymamýþlardýr. "Albert Schweitzer kimdir?" diye sorsanýz bizim çocuklarýmýzdan belki hiçbiri size cevap veremez ama bir Alman ilkokul öðrencisine Albert Schweitzer kim diye
sorarsanýz, derhal size onun hayat hikayesinin belli baþlý aþamalarýný anlatmaya baþlar.
Nasýl onun 30 yaþýnda ünlü bir ilahiyat profesörü ve ünlü bir orgcu olduðu halde týbbiyeye girip doktor diplomasý ildýðýný, bu diplomayý alýr almaz da her türlü konforu, rahatý býrakarak Afrika'nýn ortasýndaki küçük bir köyde modern bir hastane kurmaya çalýþtýðýný ve hayatýnýn sonuna kadar o zavallý insanlara, o zencilere hiç olmazsa saðlýk
bakýmýndan yardým etmek için hayatýný feda ettiðini size sesi titreyerek anlatacaktýr.
Bu duyarlýlýk maalesef bizim çocuklarýmýza hiçbir zaman verilemiyor.
Bizim çocuklarýmýz belki Albert Schweitzer adýný duymamýþlardýr ama ünlü pop
þarkýcýlarýnýn, ünlü futbolcularýn, sinema sanatçýlarýnýn, hatta modellerin adlarýný çoðu
kez ezbere bilirler. Çünkü onlarýn ilgi alanlarý öyle, onlarýn dünyasý o dünya. Belki bazýlarýnýz yadýrgayacak ama ben sadece iyi bir felsefe ve bilim eðitiminin deðil, iyi bir
edebiyat, müzik ve sanat eðitiminin de çocuklarýn ahlak eðitimine katkýda bulunacaðýna inanýyorum. Hiç unutmam, ünlü orkestra þefi Nicolous Harnoncount bir gazeteciye
televizyonda yaptýðý konuþmada aynen þöyle demiþti: "Klasik müziðin tadýna varmayan, klasik müzikle heyecanlanmayan bir insana ben insan demem". Bu belki çok abartýlý gibi görünebilir ama öyle zannediyorum ki iyi insanlar da ayný zamanda klasik
müziðe düþkündürler. Belki ben klasik müziðe fazla düþkün olduðum için böyle konuþuyorum ama gene genellikle etrafýmda gördüðüm insanlar, yaptýðým gözlemler böyle
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bir sonuç veriyor.
Þimdi, yukarda da bir nebze deðindiðim gibi, eðer bizde bütün dersler, özellikle bilim dersleri, çocuklarda bilgi sevgisi ve entelektüel sorumluluk duygusu uyandýracak
þekilde öðretilebilse, bunun onlarda dürüstlük hevesini kamçýlayabileceði de düþünülebilir. Oysa bizim eðitim sistemimiz baþkalarýnýn üretmiþ olduðu bilgileri bölük pörçük
belletme temeline dayanýyor. Bir de özellikle liselerimizde müfredat programlarýnýn
çok aðýr, çok yüklü olmasý nedeniyle, öðretmenler bu müfredat programlarýný yetiþtirme derdine düþüyorlar. Öðrenciler de bu acele, bu koþuþturma içinde ezberlemeyi tercih ediyorlar. Üniversiteye giriþ sýnavlarý da, adeta bu ezberciliði iyice kamçýlýyor.
Þimdi, öyle zannediyorum ki, ezbercilik öðrencilik hayatýnda kopyacýlýða, kopyacýlýk
da günlük hayatta köþe dönmeciliðe alýþtýrýyor adeta. Eðitim sistemimiz o kadar kötü,
o kadar bozuk ki, çocuklarý daha okulda iken bir nevi köþe dönücülüðe iteliyor. Belki
bazýlarýnýz buna itiraz edeceklerdir ama bu aradaki iliþkiyi ben çok önemli görüyorum.
Muhakkak ki ezbercilik kopyacýlýða ve kopyacýlýk da köþe dönücülüðe bir nevi çanak
tutuyor veya vesile oluyor. Belki inanmayacaksýnýz, bir ara biz bütün lise felsefe hocalarýna modern mantýk kurslarý veriyorduk. Bu kurslara gelen öðretmenler arasýnda yaþlý baþlý insanlar da vardý. Çok acýdýr ki, bu yaþlý baþlý insanlardan bazýlarý, bizim onlarýn sýrf bilgilerini denetlemek amacýyla, nereye kadar neleri öðrendiklerini anlamak amacýyla yaptýðýmýz hafta sonu sýnavlarýnda kopya çekiyorlardý. Düþünün, öðretmen
kopya çekiyor! Defalarca uyarýlarýmýza raðmen kopya çekmekte ýsrar eden öðretmenlere rastladým ki bu benim için acý bir hatýradýr. Burada herkesin bildiði þeyleri uzatmakta bir yarar yok; þunu demek istiyorum: bizde ortaokul birinci sýnýfýndan üniversitenin son sýnýfýna kadar kopya çekmeyi alýþkanlýk haline getirmemiþ öðrenci sayýsý yok
denecek kadar azdýr.
Üç üniversitede hocalýk yaptým. Orta Doðu da dahil, çocuklara en küçük bir fýrsat
verin, biraz arkanýzý dönün, hemen kopya çekmeye yeltenirler. Hatta bir ara Teo beyle
bu kopyayý önlemek için bazý taktikler düþündük. Örneðin, 25 soru varsa, bu sorularýn
her sýraya verilecek öðrencilerde yerlerini deðiþtirdik, yani kiminde birden beþe kadar
sorular baþta oluyor. Biz böylece kopyayý önleyebileceðimizi sanmýþtýk, oysa yanýlmýþýz, zira bizim akýllý çocuklarýmýz bunu da kýsa sürede farkettiler ve gereken çareleri
almakta gecikmediler. Bu bakýmdan üniversite öðretim üyelerinin durumu çok daha içaçýcý deðil. Ben lise hocalarýndan sözettim. Üniversiteye geldiðimiz zaman akademik
kariyere atlamak, akademik kariyerde çeþitli aþamalarý aþmak için bir çok insanlarýn
–ama daha çok zeki olmayan ve karakteri zayýf insanlarýn– doktora tezi, doçentlik tezi
veya profesörlük tezi olarak orradan buradan çarpma bilgilerle iþi yürütmeye çalýþtýklarý ve hatta bazýlarýnýn düpedüz bir yazardan çevirdikleri kitaplarý profesörlük tezi diye sunduklarýný biliyorum. Bunlarý hepiniz duymuþsunuzdur.
Þimdi besbelli ki, size son derece karamsar bir tablo çizmiþ bulunuyorum Türkiye
hakkýnda ama bu karamsarlýðý ben uyduruyor veya vehmediyor deðilim. Kaldý ki, biz
felsefeciler veya bizim gibi düþünenler bu tabloyu mecburen kara bir tablo olarak görmek eðilimindeyiz. Bu benim kabahatim deðil; þimdi bir zamanlar Refik Saydam'ýn
dediði gibi, Türkiye'de her þey a'dan z'ye kadar deðiþtirilmelidir. Yalnýz bu nasýl olacak? Bu yolda, biliyorsunuz, bizde gene ilk adýmý atan Atatürk olmuþtur. Atatürk yeni
bir eðitim seferberliði baþlatmýþ ve ancak insanlarýmýzý Batý'da olduðu gibi Batý zihni-
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yetiyle eðitmek suretiyle her türlü ahlaksýzlýðýn önlenebileceðini düþünüyordu. Çünkü,
dediðim gibi, bencillik çok güçlü bir duygu insanlarda; þimdi etrafýnýza baktýðýnýz zaman görürsünüz, bugün ülkemiz biraz daha zengin olmak isteyen açgözlü insanlarla
dolu. Politikacýsý da açgözlü, tüccarý da açgözlü, hatta basit halk dahi açgözlü; eðer dalavereyle iþlerini yürütemiyorlarsa, bir takým þans oyunlarýyla, kumarla vs. zengin olmaya çalýþýyorlar. Böyle bir hava içinde Türkiye. Sabrýnýzý taþýrmamak için burada
sçzlerime son vereceðim. Demek istediðim þu: kültürsüz insanlar refahla, lüksle beraber mutluluðun da geleceðini sandýklarý için, herhalde bu yola gidiyorlar ve bugün o
nedenle etrafýmýzda her türlü utanma ve acýma duygusundan yoksun, bencil, hoyrat ve
küstah bir açgözlüler ordusu türemiþ durumda. Acýma ve utanma yeteneðinden yoksun
insanlarýn doldurduðu bugünkü Türkiye Atatürk'ün düþlemiþ olduðu uygar Türkiye idealiyle tam bir tezat oluþturmaktadýr. Ýkinci bir Atatürk gelmeyeceðine göre, onun bu
idealini paylaþan bizlerin ne yapýp yapýp gittikçe uzaklaþtýðýmýz Batý kültürüne bizi yeniden yaklaþtýracak bir eðitim seferberliðine girmemiz gerekiyor. Bizi belki yýllar sürecek olan çetin bir savaþ bekliyor. Ýdealimize ulaþabilmemiz için her þeyden önce sayýmýzý hýzla artýrmamýz gerekiyor. Umudumuzu yitirmediðimiz sürece adam olma savaþýný kazanma sansýmýz da var demektir.

