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Dördüncü Dalga 

Pek çoğumuz hayatın hemen her alanındaki dikkate değer değişimler ve adım adım 
yükselen tempo karşısında hayret içindeyizdir. Bu durumda Alvin Toffler’in Bilgi 
Dalgası’na, John Perry Barlow’un Düşüncelerin Ekonomisi’ne, Daniel H. Pink’in 
Kavramsal Dalga’sına ve David Passig’in Bilgi Dalgası’na hoş geldiniz.  

19. yüzyılın ortalarındaki İlk Dalga olan Tarım Dalgasında nüfusun çoğunun hayatını 
tarımdan kazandığı bir dönemden geçtik. Daha sonra 20 yüzyılın sonlarına doğru 
İkinci Dalga olan Endüstriyel Ekonomi Dalga’sından geçtik ve bugün Bilgi 
Ekonomisi’nin Üçüncü Dalgası ile İlim ve Yaratıcılık Ekonomisinin dördüncü dalgası 
arasındaki geçişteyiz. Dördüncü Dalgaki dayanaklara göre dünya nüfusunun büyük 
bir bölümü teknoloji ve sosyal değişimlerdeki artan hızla beraber bir de yeni bilginin 
yaratılışı ile başa çıkmak zorunda kalacak.  

Daniel Pink’in tanımına göre, Dördüncü Dalgada çalışan, “iş-sanatçısı” olacak yani 
sınırların dışında düşünebilme becerisine sahip olarak eski ve yeni ihtiyaçlara yeni 
çözümler üretmeyi bilecek. Pink, Dördüncü Dalgaya “Kavramsal Çağ” demektedir. 
Aramızdaki, Dördüncü Dalganın eşikte beklediğine inanmayan şüpheciler gözlerini 
buzdağının üzerinde eğlendirmeye devam ededursun, genel anlamda “Ağ Devrimi” 
daha özel anlamda “sosyal ağ devrimi” çeşitli ekonomik ve politik devirlere ilaveten 
şu anda dünya çapında gerçekleşmektedir.  
  
Yine sözünü ettiğim değişimi salt teknolojik değişimle karıştırmamak gerekir; bu 
insanoğlu olarak özümüzün kökenine işlemektedir. Daha büyük bir makinenin, tıpkı 
diğer parçalar gibi, kararda söz hakkı olmaksızın sadece belli aktiviteleri yerine 
getirmek üzere özel olarak eğitilmiş başka parçaları mıyız? Benim bakışıma göre 
insanın özü onun kişiliğinin otonom, biricik ve ayırt edici olduğu gerçeğinde 
yatmaktadır.  

Eğer bu düşünce bizleri hayatlarımız boyunca yönetir ve motive ederse ancak o 
zaman çevremizi kuşatan insanların ve kültürlerin biricikliğini fark edebiliriz. Onlar ve 
bizim yani birbirinden farklı olan insanlar arasındaki etkileşim ile yaratıcılığın yeni bir 
enerjisi şekillenecektir. James Michael Surowiecki bundan “Kalabalıkların Bilgeliği” 
olarak bahsetmektedir ki bu bilgelik iş dünyasını, kültürleri ve ülkeleri şekillendiren 
işbirliği vasıtasıyla yaratılan ortak bilgeliktir.   



Ağ Devrimi (açık kaynak yazılımlar, Wikipedia, açık araştırma yaklaşımları, etc.) 
“Kalabalıkların Bilgeliği” nin hem dile gelişi hem de motorudur ve hızla hem hacmi 
hem de etkisi artmaktadır. Bu gelişme, önceden mümkün olmayan şekilde yapılan 
çalışmaları yığınlara hem açık hale getirmesi hem de ulaştırıcı olması itibariyle  
“Matbaa Devrimini” andırmaktadır.  

Ağ Devrimi iki yönlü bir süreç olarak belirmektedir. Bir yönden matbaa devrimini 
devam ettirerek pek çok kişinin zekâlarını ve biricikliklerini ifade etmelerine ve izleyici, 
dinleyici ya da okuyucu olarak yığınlara derhal ulaşmanın faydalarına imkan 
vermektedir. Öte yandan sadece yapılan çalışmaları ortaya koyma şeklinde değil 
geçmişte mümkün olmayan global işbirliği sayesinde onların oluşturulmasında da 
aktif rol oynamaktadır (bilimde, sanatta, teknolojide, vb).  

Yükselen “Dördüncü Dalga” nın ışığında, kendi içinde gereken değişimi engelleyen 
eğitim sistemine de hayretle bakmaktayız. Eğitim sistemi, öğrencilerini sanayi 
devriminin ekonomisine (ikinci dalga) hazırlamaya çalışarak gerçeği gözden 
kaçırmaktadır. Bu sistem “ne”, “nasıl” ve “ne zaman” la uğraşan, “herkes gibi olmak”, 
“herkes gibi öğrenmek” ve “herkes gibi davranmak” fikrine odaklı tek bir ortak 
yaklaşımla milyonlarca itaat edici işçinin fabrikalar için yetiştirildiği geçmiş yüzyıllar 
için oldukça uygundur.  

Bu eğitim yaklaşımının bir sonucu dünyanın şu anda içinde bulunduğu ekonomik 
bunalımda, üniversite mezunları arasındaki yüksek işsizlik oranıdır. Pek çok genç 
eğitim dünyasının kendilerini var olmayan bir dünyaya hazırladığını farketmiş 
durumdadır. Sınırların ötesinde düşünme, işbirliği becerisiyle ortaya çıkartma ve 
cevapları ezberlemek yerine sorularla uğraşma mevcut eğitim sisteminin bir parçası 
değildir.  

Geçen 30 yılda, eğitim sisteminde ciddi bir değişimin nasıl yaratılabileceği sorusuna 
yanıt aramakla uğraştım. Öyle bir değişim ki her bir kişinin potansiyelini en üst 
seviyede ortaya çıkarabilecek ve aynı zamanda işbirliği yaratacak ve çeşitliliğe 
saygıyı mümkün kılabilecek bir değişim. 21 yüzyılın ve Dördüncü Dalga döneminin 
sunduğu yeni seçeneklere uyumlu bir dönüşüm. İnanıyorum ki yakın zamanda, 
eğitimde çığır açacak bir çözüme doğru ilerliyoruz –sanayi çağının okullarından 
“öğrenen sosyal ağa” ve onun hayata geçirilmesine doğru evriliyoruz. Ben buna 
“Eğitim Kenti” diyorum. “Öğrenen sosyal ağ” ya da “Eğitim Kenti” nedir ve bunlar yeni 
eğitim sisteminin temellerini nasıl oluşturabilir?  

Bu yıl, arkadaşım Ram Shmueli ile birlikte, “Eğitim Kenti” organizasyonunu kurduk. 
Temelde üç soruya cevap bulma çabasına ve özellikle eğitimde –bize göre- acilen 
gerekli olan kuantum sıçramayı sağlayacak olana odaklı bir organizasyondur bu. Bu 
kısa makalede, bu soruları cevaplamayı ve alandaki örneklerle desteklenmiş fikri 
sunmaya çalışacağım.  



“Çok Boyutlu İnsan Yaklaşımı” 

1987’ de İsrail, Hadera’da Demokratik Okul oluşumunu başlattım. Harika insanlardan 
oluşan bir grubun yardımıyla, farklı bir okul oluşturduk. “Demokratik Okul” adını 
kullanan bir ilk olduk (daha sonra İstail’de 25 demokratik okul tarafından izlendi ve 
dünya çapında yüzlerce alternatif okul bu adı benimseyerek “Demokratik Okul” 
yaklaşımına katıldı).  

Zamanla, dünya çapında “Demokratik Eğitim için Kurumlar” oluşturuldu. Bu, 
akademik çevrede olduğu kadar devlet okullarında da demokratik eğitim fikrinin 
uygulanmasını başlattı.  

Demokratik okul, 20. Yüzyıl boyunca, insancıl okullar kurma girişiminin bir devamı 
olarak tasarlanmıştır. İnsancıl okullar ya başarısız olmuş ya da yerel olmaktan öteye 
geçememişken Demokratik Eğitim fikri dünyanın dört bir yanına nasıl bu kadar hızla 
yayıldı sorusu ile karşılaştım.  
Benim cevabım ise İnsancıl Eğitim’in öncüsü, atası olanlar zamanın ilerisinde 
olduğudur. Bizim şansımız, yeni bir eğitim modelinin ortaya konması için gereken tüm 
ön koşulların (Dördüncü Dalga) sağlanmış olması ve eğitim alanında çalışan hemen 
herkesin böyle bir değişimi dört gözle beklediği doğru zamanda harekete geçmiş 
olmamızdır. Dahası, İnsancıl Eğitim öncüleri için geçen yüzyılda mümkün olmayan 
bilgi paylaşımını ve işbirliğini İnternet Devrimi olanaklı kılmaktadır.  

Geçmişe bakıldığında, Demokratik Okulları, “Çok Boyutlu İnsan” olarak kurmamızda 
bize rehberlik eden temel fikirden söz ediyorum. Bu fikre göre her insan güçlü olduğu, 
vasat ya da zayıf olduğu özelliklere veya alanlara sahiptir. Bu önemsiz gibi geliyor 
ancak insanları güçlü, vasat ya da zayıf olarak kategorize eden metodolojide, 
matematikte kuvvetli olan birey örneğin duygusal zekasının oldukça düşük olduğu bir 
durumda bile güçlü kabul edilebilir. Tersine yetenekli bir ressam ise bile okuma-
yazmadaki zorluğu nedeniyle zayıf olarak düşünülebilir.  

“Çok Boyutlu İnsan” yaklaşımı belli başlı alanların zayıflık ya da güçlülük göstergesi 
olarak öne çıkmasını hükümsüz kılmaktadır. Her birimiz ve hepimiz bir alanda çok 
başarılı bir diğerinde ise zayıfızdır, başka bir deyişle, Çok Boyutluyuzdur. Doğuştan 
gelen ya da kazanılmış yeteneklerimizi “güçlü alanlar” olarak etiketleriz. Bu kişiden 
kişiye değişir ve bunu kabul etmek her birimize öne çıkıp güçlü yönlerimizi geliştirme 
imkânı verir. Zayıf olduğumuz alanlardaki vasat ya da düşük performans için 
senelerce boğuşmak yerine başarıyı deneyimleme fırsatı sunar. Ayrıca her birimiz 
için “gelişim alanları” söz konusudur ki bunlar genellikle doğuştan gelen yetenekler 
değildir ancak onlara yönelik ilgimizden ve bizi zorlayışından gelen yüksek 
motivasyonumuz vardır. Bu gelişim alanları da görüldüğü gibi biriciktir ve öğrenciden 
öğrenciye farklılık göstermektedir.  



“Çok Boyutlu İnsan” yaklaşımı, öğrencilere içlerindeki potansiyeli keşfetmelerine 
yardımcı olacak donanımı kazanmalarına ya da oluşturmalarına yardımcı olacak 
“yeni bir okul” un oluşmasını amaçlamaktadır. Böyle bir okulda her bir öğrencinin 
kendi bireysel güçlü yönlerine, özel yeteneklerine ve öğrenciye cazip gelen, o alanda 
doğuştan yeteneği olmasa bile yüksek seviyede motivasyon sergilediği gelişim 
alanlarına göre bir çalışma programı olacaktır. Bir defa öğrenci başarıyı 
deneyimlediğinde ve kendisine yönelik eğitimsel öz-algısı güçlendiğinde daha az 
güçlü olduğu alanlarla uğraşmaya muktedir olabilecek. 

“Çok Boyutlu İnsan” fikrini Demokratik Okul içerisinde uygulama girişimi üç temel 
metotla gerçekleştirilmiştir: 

1. Mentörlük: Eğitimin kalbinde öğretmen ve öğrenci arasındaki yakın ve kişisel 
bağ yer almaktadır. Bu bağ karşılıklı güvenin yaratıldığı ve çocuğun güçlü 
yönlerini ve gelişim alanlarına yönelik derin bir bilginin oluşturduğu bir bağdır.  

2. Her öğrencinin kişisel ve biricik bir çalışma programı oluşturmasını mümkün 
kılan eğitim çerçevesinin oluşturulması. 

3. Okul, demokratik bir kurum olarak yapılandırılır ve karar alma süreci ve 
kararların uygulanması tüm okul topluluğunu öğrencileri, öğretmenleri ve 
aileleri dahil eden demokratik bir formatta gerçekleştirilir. Bu şekilde bir bütün 
olarak topluluğun hedefini gerçekleştirmek adına işbirliğini test etmek için 
mümbit bir zemin oluşturmuş olduk.  

Eğitimsel Kaldıraç Kanunu 

Evrensel Kaldıraç Kanunu, kaldıraç kolu ne kadar uzun olursa kütleyi kaldırmak için o 
kadar az kuvvete ihtiyaç olduğunu söylemektedir. Eğitimsel Kaldıraçta kaldırılan kütle 
Eğitim Başarısıdır (kişisel ya da sistem genelinde), uzun kaldıraç kolu Motivasyon 
(gelişim alanı) ve uygulanan kuvvet ise Bilgi ve Yetenektir (güçlü alan). Fizikte olduğu 
gibi kaldıraç kolu çok uzun olduğunda (yüksek seviyede motivasyon) kişi, sıradışı bir 
yeteneği olmasa bile önemli seviyede başarıyı kaldırabilir. Bunu başarabilmek için 
kaldıran uç ile kaldırılan uç arasında dengeyi oluşturan bir dayanak noktasına ihtiyaç 
vardır. Okul ise burada eğitimsel başarının kaldırılabilmesinde gerekli olan dayanak 
noktasıdır.  

Arşimed’e atfedilen meşhur alıntı “Bana yeterince uzun bir kaldıraç kolu ve onu 
oturtacak bir dayanak verin dünyayı yerinden oynatayım” der. Buna karşılık gelen 
eğitim deyişi ise, bize öğrencinin biricikliğine saygı göstererek ve takdir ederek 
onların içindeki motivasyonu uyarmayı bilen, onları destekleyen ve güçlendiren bir 
eğitim sitemi verin ve biz de bütün evreni yani tek bir çocuğun evrenini değiştirmede 



başarılı olabilelim. Demokratik Okul’daki kendi öğrenme yolculuğumuzda, biz 
motivasyon seviyesini güçlendirmenin (kaldıraç kolunu uzatmanın) temel olarak üç 
unsuru gerekli kıldığını öğrenmiş olduk: 

Birincisi, çocuk için anlamlı bir yetişkinin okul içindeki varlığı, 
İkincisi, güçlü alanlarla ilgili aktivitelerde kazanılan başarı deneyimlerinin gelecekteki 
başarıyı kaldırmada temel oluşturduğu ve öğrencinin becerebilme algısını 
güçlendirdiği, 
Üçüncüsü, topluluk içinde kimlik algısını ve aidiyet algısını temin edebilmek adına 
öğrencileri demokratik okul yönetimine dâhil etmenin gelişimi güçlendirme iklimi 
oluşturmada esas oluşu 

“Öğrenen Sosyal Ağ” – “Birlikte Avlanma” yeri 

Uygulamada Kaldıraç Yasası’nın başarısı ve “Çok Boyutlu İnsan” fikrinin uygulaması 
sadece bir başlangıç noktasıdır. Bireyin kendine özgü güçlü alanlarının ve gelişim 
alanlarının ortaya çıkarılması sürecini takiben öğrenci çevresindeki diğerlerinin 
biricikliğinin farkına varma ile donanır. Güçlü yönler ve arzular ile eş zamanlı olarak 
kısıtların da farkına varıldığı bu aşamaya ben “Sosyal Farkındalık” (öz farkındalığın 
sonraki aşaması) diyorum. Kişinin kendisine koyduğu her hangi bir amacı başarma 
yolunda engeller ve kısıtlar vardır ve bunların üstesinden gelebilmek için kişi 
bütünleyici eşler bulmalıdır. Bu nedenle işbirliği başarı için anahtar niteliğindedir. 
Bana göre “Çok Boyutlu” yaklaşım ile “Kalabalıkların Bilgeliği” arasında gereken bağ 
oluşturulmuştur. Benim iddiam, içinde her bir bireyin kendi dahi yanını keşfedeceği ve 
aynı zamanda çevresindeki diğerlerinin de güçlü yönlerini görmeyi ve onlarla işbirliği 
oluşturmanın yollarını öğrendiği topluluk yaratıldığında “Kalabalıkların Bilgeliği” ya da 
“Dahilerin Çoğunun Bilgeliği” nin ortaya çıkması için gereken ideal şartlar sağlanmış 
olur.   

Eski eğitim sistemi öğrencinin piramidin en tepesine tırmanmak yoluyla başarılı 
olduğu hiyerarşik sınıflar oluşturmuştu. Öğrencilerin, sosyal farkındalık yoluyla 
başarılı olmasına odaklanan bir eğitim sistemi “öğrenen sosyal ağ” şeklinde 
davranmaktadır. Esas amaç, 30 öğrencinin tek bir öğretmen karşısında yer aldığı 
“Piramit Sınıfların” 31 öğretmen ve öğrenciden oluşan “öğrenen sosyal ağlara” 
dönüşmesidir. Her bir öğrenci ve öğretmenin kendi güçlü alanları üzerinden 
öğretmesi ve diğerlerinin güçlü alanlarından öğrenmesi şeklinde oluşan bir ağ. Bu 
açıdan, “Çok Boyutlu İnsan” fikrinin uygulaması iki aşamaya ayrılabilir: Birinci 
aşamada kişi kendisinin ve etrafındaki diğerlerinin güçlü alanlarını (dehasını) ortaya 
çıkarır. İkinci aşamada ise ortak ilgileri güçlendirmek adına işbirliğine duyulan insani 
arzuyla karşılaşır.  

Bu nedenle, yeni öğretmen öğrenci ile yakın bir bağ kurma ve öğrenciyi güçlü alanları 
ve gelişim alanlarını bulma ve geliştirmede destekleme konusunda mahir olmalıdır. 



İlaveten bilgiyi “işbirliği sanatı” yoluyla edinmelidir ki bu, farklı öğrenciler arasında, 
sınıf sınırlarının dışına, okula ve tüm kente taşan işbirliği iklimini sınıfında barındırma 
becerisidir. 

Pek çok durumda, eski “sanayi” okulu anlamlı öğrenmenin gelişimindeki iki önemli 
unsuru dikkate almaz; bunlar her bir öğrencinin güçlü alanları ve gelişim alanlarıdır 
ve çoğu zaman öğrencileri yaş grupları ya da bilgi seviyelerine göre kategorize eder. 
“Öğrenen sosyal ağ” ın eğitim yaklaşımında ve Eğitimsel Kaldıraç Kanunu’nun 
uygulanmasında bana göre öğrencilerin aktif olacakları gelecek için eğitimsel 
çözümler yer almaktadır. Hiyerarşik piramit modeline göre, tıpkı bir endüstriyel üretim 
fabrikası gibi işleyen okul Dördüncü Dalga hayatına çok daha uyan sosyal ağ 
modeline göre değişecek ve işleyecektir.  
Eğer eski sanayi okulunda, öğrenci bilgiyi ezberlemek durumunda olduğundan 
“öğretmen balık veren” ve yeni sanayi  okulunda öğrenciler öğrenmeyi öğrendikleri 
için “öğretmen olta veren” ise öğrenen sosyal ağda öğrenciler ve öğretmenler “birlikte 
avlanan” durumundadırlar. Öğrentmenler (öğrenciler-öğretmenler) yeni sorular ve 
yeni cevapları birlikte üretme ve gelişim için ortak keşfe atılmayla başa çıkmaktadır.  

Genetik Koddaki Değişim Eğitim Alanındaki Değişime Öncelik Etmekte 

“öğrenen sosyal ağ” modellerinin gelişimine duyulan ihtiyaç eğitim sisteminin genetik 
kodundaki değişim ölçüsündedir. Sistemin, bilginin tepeden aşağıya tek yönde aktığı 
hiyerarşik eğitim sisteminden bilginin tüm partnerler arasında aktığı ağ eğitim 
sistemine evrilmesi gerekmektedir. Dahası, yeni bilginin oluşturulmasında herkes rol 
almaktadır (yeni dünyanın yaratılışı). Bu tip bir çalışmada ahlaki pusulanın 
(yönlendirici değerlerimiz) ortak oluşturulması esastır ve böylelikle dikte edilmiş 
değerlerin otomatik ezberi yerini yeni ve ilgi çekici öğrenme macerasına 
bırakmaktadır. 

Bu noktada sözü edilen değişimin başlaması beklenen alan neresidir sorusu ortaya 
çıkmaktadır; sınıf mı, okul mu, e-öğrenme mi ya da başka bir yer mi? Ve bu süreci 
götürmesi gereken kim? Mark Zuckerberg Üniversitelerde Facebook uygulamasını 
başlattı. Peki “Öğrenen Sosyal Ağ” ın uygulamasını başlatmak için doğru yer neresi? 
Bana göre ilgi çekici ve çığır açıcı girişimler yavaş ve hantal bürokratik sistemle 
mücadele etmeye zorlanan cesur öğretmenler ve yöneticiler gibi hali hazırda alanda 
mevcuttur. Ancak bu girişimler sadece birer çiseleme gibi olup “gerçek bir yağmur” 
değildir. Değişime öncelik etme kapasitesine sahip olan Eğitim Bakanları hızlı 
çözümleri tercih ederek gereken devrimi gerçekleştirme yolundaki riski almaktan 
kaçınmaktalar. Gerçekten de eğitimsel yenilik internette mevcut ne var ki büyük kısmı 
eski eğitim modelinin tuzağına takılıp tökezlemekte ve sosyal ağların devrimi ile 
eğitim sistemi arasındaki bağı kuramamaktadır. Bu nedenle gittikçe ivmelenen 
“Dördüncü Dalga” karşısında eğitim sistemi çok yetersiz ve çok yavaş kalmakta ve 
yatırımını değişimi yapmak isteyenleri yolunda kaynaklara yöneltmektedir. 



Anlamlı ve hızlı bir değişim için eğitimde devrim gereklidir. Ancak yine aynı soru, bu 
devrime kim öncülük edecek ve bu devrim hangi alanda gerçekleşecek? 

Öğretmen ve müdür olarak çalışıp pek çok Eğitim Bakanı’na danışmanlık yaptıktan, 
Demokratik Eğitimde öğretmenlerin eğitimi programı için akademik fakülte 
kurulumunu başlattıktan ve ulus genelinde pek çok program kurup işlettikten sonra 
mümkün olan tek bir cevap buldum; 

“Yer kentler ve liderler de Belediye Başkanları!” 

Benimle birlikte suya atlayıp “Eğitim Kenti” adını verdiğim fikri uygulamaya girişecek 
bir belediye başkanı aramaya başladım. Eğitimde değişime önderlik edecek kadar 
güçlü bir değişim motivasyonuna sahip ve yeterince uzun süre görevde olacak 
belediye başkanları… Eğitimde başarılı bir değişimin, politik anlamda güvenliği 
getirecek ve belediye ile ilgili değişimleri yerine getirmede anlamlı bir kaldıraç 
oluşturacak aynı zamanda da kentteki tüm hayatın kalitesini bütün olarak 
yükseltecekti. 

“Eğitim Kenti” – Fikir  

Mümkün olan en iyi okulda gerçekleştiriliyor bile olsa “öğrenen sosyal ağ” yaklaşımını 
ve “Çok boyutlu İnsan” yaklaşımını uygulamaya kalkışmak ve her bir öğrencinin 
özgün güçlü ve gelişim alanlarına göre çalışma programları oluşturmak yüzlerce 
öğrenci için söz konusu olduğunda oldukça zorlayıcıdır. En iyisi her okulun beş ile on 
arasında konuda uzmanlaşabilmesiydi. Ancak kenti okula bağlamak üzerine 
düşündüğünüzde durum farklı görünüyordu. Kentin bir büyük okula dönüştüğünü 
hayal edin ya da daha doğrusu Öğrenen Sosyal Ağ’ a dönüştüğünü. Kentteki 
mümkün olan tüm kaynakları düşünün; müzeler, galeriler, parklar, kültür ve spor 
alanları, kütüphaneler, çalıştaylar, üretim yerler, ofisler, mağazalar, insan kaynakları 
ve dahası… şimdi de tüm bu kaynakların her bir çocuk ya da kent sakini için 
ulaşılabilir olduğunu hayal edin, bu şekilde herkes kendi ilgi alanı doğrultusunda 
gelişebilir, çalışabilir, öğrenebilir ve öğretebilir… Bütün kent her bir öğrenci için ve 
ardından da tüm kent nüfusu için eğitim ve öğrenme hizmetleri sunan kocaman bir 
okula dönüşür. Bu şekilde kent, sakinleri için gelişen bir alan haline gelir.  

Bu noktada, şüphesiz, pek çok soru akla gelebilir. Neden bu fikrin gerçekleştirilebilir 
olmadığına dair cevaplar, bu fikrin hayata geçirilmesini aksatabilecek engeller ortaya 
konabilir. Bu nedenle sizi “Eğitim Kenti” fikrini bir fırsat kapısı olarak değerlendirmeye 
davet ediyorum. Bu kapıyı en azından kısa bir süreliğine açık tutalım ve sadece bunu 
hayata geçirmenin yollarını ve aynı zamanda da neden bunu yapmanın gerekli 
olduğunu görmeye çalışalım. 



Öncelikle belirtmeliyim ki pek çok kent eğitim sistemini geliştirmeyi en temel önceliği 
olarak sıralamaktadır. “Eğitim Kenti” nin ayrıcalığı bu fikrin eğitim sistemini kentin 
gelişimi için merkezi bir araç olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Her kent, tıpkı 
her bir insan gibi, kendine özgü güçlü ve gelişim alanlarına sahiptir. Kendi güçlü ve 
gelişim alanlarını öğrencilerinin ve sakinlerininkiler ile ilişkilendirebilen kentler stratejik 
ve de son derece anlamlı bir büyüme motoru oluşturabilecekler. Bu ilişki ilk sektörün 
(resmi ve gayri resmi eğitim, refah, istihdam, kent planlaması, mühendislik, etc.) 
çeşitli unsurları, ikinci sektörün (iş sektörü) unsurları, üçüncü (kar amacı gütmeyen 
kurumlar) ve dördüncü sektörün (sosyal iş organizasyonları) unsurları arasında aktif 
bir işbirliği sayesinde mümkün olabilir. Bu işbirlikleri kenti açık kaynak modunda 
işleyen bir öğrenen sosyal ağa dönüştürecektir. Öğrenme ve öğretme sürecindeki 
tüm ortaklar hem ağın geliştiricileri hem de kullanıcıları olacaktır. Her kurum ya da 
kent sakini kendi güçlü yönleri ve motivasyonu, meslektaşlarının, arkadaşlarının 
güçlü yönleri ve motivasyonları ve kentin güçlü yönleri ve motivasyonları arasında 
bağlantı kurarak kent genelinde büyüme motoru oluşturmanın özgün yollarını 
geliştirebilecektir. Bu şekilde “Eğitim Kenti” öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarına mümkün 
olan en iyi çözümü sunacaktır: 

1. Kent öğrencilerinin ve sakinlerinin bireysel uzmanlıklarını ve özgünlüklerini 
ortaya çıkarıp geliştirmek 21. yüzyılın hayatına hazır olmalarını sağlamak ve 
“Kent çapında büyüme motoru” nu harekete geçirecek öğrenen sosyal ağ 
çerçevesinde işbirliği sanatı içinde eğitilmek 

2. Kentsel alanın güçlü yönlerine bağlanma süreci kentin mirasını ve yerel 
kültürünü öğrenmeyi ve aşinalığı gerektirecektir. Bunun neticesinde kentin 
geleceğinin hikâyesini yazmada ortaklık oluşturacaktır.  

Bu iki unsur geniş anlamda yerel kimlik algısı, aidiyet ve benzeri duyguları sıklıkla 
uyandırmaya yardımcı olacak yerel bir gurur oluşturacaktır.  Kent de bir yetkilendirme 
sürecinden geçer. Öğrencilerinin ve sakinlerinin yeteneklerine ve kaynaklarına 
dokunmak kentin ihtiyacı olan kamusal ve özel girişimlerin gelişimi için güçlü bir 
büyüme motoru oluşturacaktır. Büyüme motorunun yakıtını kentin güçlü alanları ile 
bireysel güçlü ve gelişim alanları arasındaki etkileşimin oluşturduğu enerji 
oluşturacaktır. Bir sonraki kısımda bu etkileşim ve etkileşimi tesis etme yolları üzerine 
örnekler vereceğim.  

Eğitim Kenti- Uygulama-Alandan örnekler 

“Ne” sorularını iki adet “nasıl” sorusu takip eder:  
Öğrencilerin güçlü ve gelişim alanlarına -gelişimin desteklenmesi ile- odaklı bir eğitim 
sistemini nasıl kurabiliriz?  
Kent çapında bir büyüme motoru oluşturma amacıyla öğrencilerin güçlü ve gelişim 
alanları kentin güçlü ve gelişim alanları ile nasıl etkileşebilir? 



Bat Yam- “Kişisel Eğitimin Bat Yam Modeli” nin Uygulaması 

“Eğitim Kenti” için araştırmalar 2003 yılında başladı. O zamanlar Bat Yam Belediye 
Başkanı Shlomi Lachiani öncü olmaya ve bu alanda yeni bir zemin açmaya karar 
verdi. Bana geldi (o zamanlar ben Demokratik Eğitim Enstitusü’nün başkanı olarak 
çalışıyordum) ve “Eğitim Kenti” fikrinin uygulaması için birlikte çalışmayı önerdi.  
Araştırma Belediye Başkanı’nın açıkça duyurması ile başladı: Kendisini kentin eğitim 
sisteminden sorumlu tutuyordu ve bunu tüm kenti kalkındırmak için bir araç olarak 
görüyordu. Eğitim Bakanlığı ve Rashi Kuruluşu ile işbirliği içinde adım adım bireysel 
eğitimin Bat Yam modelini geliştirdik. Program her öğrencinin bireysel güçlü yönlerini 
eğitim işinin merkezine koymaktaydı. Şu üç kavram programın kalbi olmuştu: 

1. Sabah Çemberleri: Okul öğretmenlerinin kendi sınıfları ile yaptığı düzenli 
sabah toplantıları, her bir öğrenci ile bireysel tanışıklığı genişletmeye ve yavaş 
yavaş her biri için özgün çalışma programları geliştirmeye odaklanılıyordu. 
Program öğrencilerin ilgileri doğrultusunda kendilerini geliştirebileceği en az bir 
alan bulmaya ve o ilgi alanında onların yeteneklerini keşfetmeleri etrafında 
şekilleniyordu. Böylece başarıyı deneyimlemek öğrencilerin daha az güçlü 
oldukları alanlarla başa çıkmaları konusunda onları güçlendirecekti. 

2. Örgün eğitimi yaygın eğitim ile birleştirmek: Bat Yam’deki bütün öğrenci 
nüfusunun çeşitli mükemmellik alanlarına cevap verebilmek adına kentte hem 
örgün hem de yaygın eğitimin işbirliği içinde olması kadar onların kaynaklarına 
da ihtiyacımız vardı.  

3. Kentin sosyal hizmet katmanları ile eğitim sistemini ekonomik ve kültürel engel 
oluşturan sosyo-ekonomik cam tavanı kırabilmek adına birleştirmek. Hem bu 
amaçla hem de aç ve istismar edilen çocuk hiçbir koşul altında kendi 
mükemmeline ulaşamaz düşüncesiyle sosyal hizmet katmanları ile 
öğretmenler arasında sorunlara karşı hızlı ve etkili yanıt alabilecekleri 
minimum bürokrasi iletişim kanalları geliştirdik.  

Eğitim programının başarısı üç kategoride ortaya çıktı: 
1. Akademik başarıda gelişme 
2. Şiddette azalma ve eğitim ikliminde gelişme 
3. Öğrencilerin yaşadıkları yerle daha fazla gurur duyması 

İlaveten bu değişim genç aileler için ilgi kaynağı olarak ortaya çıkan belediye 
altyapılarındaki gelişme ve kentin emlak fiyatlarındaki artış ile de kendini gösterdi ve 
Bat Yam’in prestijini artırdı.  

Programın başarısı onun diğer belediye otoritelerinde de uygulanmasını sağladı. Bu 
şekilde öğrendik ki umulduğu gibi program Belediye Başkanı’nın sorumluluğu 
üstlendiği ve liderlik ettiği kentlerde gayet iyi işliyor ve aksine Belediye Başkanının 
uygulamaya liderlik etmediği kentlerde ise başarısız oluyordu. Ayrıca program ulusal 
seviyede de başarılı oldu. O zamanın Eğitim Bakanı Prof. Yuli Tamir “Bireysel Eğitim” 



programını ulus genelinde ortaokullar reformu “Ofek Hadash” in (yeni ufuk) bir 
parçası haline getirdi.  

Tiberias- “Belediye Büyüme Motoru” Kavramının Uygulaması 

“Eğitim Kenti” için bir başka çığır açan olay da Tiberias’ta 2008 yılında gerçekleşti. 
Belediye Başkanı Bay Zohar Oved “Eğitim Kenti” fikrinin uygulamasını bir adım daha 
öteye taşıdı ve bunu şehir genelinde stratejik plan oluşturmanın ana lokomotifi olarak 
değerlendirdi. Bu kez, “Eğitim Kenti” denkleminin ikinci bölümü oyuna girdi. Bu ikinci 
bölüm öğrencilerin ve ebeveynlerinin güçlü yönlerinin kentinki ile bağlantılanmasının 
bir sonucu olarak ortaya çıkan “kent genelinde bir gelişim aracı” yaratma ile ilişkiliydi.  

Yapılandırılmış stratejik süreçte Tiberias’ın gelişmiş turizminden tam anlamıyla 
faydalanabilmesi için kent yeni bir yaklaşım benimsemeli ve turistleri otelde tutan ve 
kent genelinde ekonomik trafiği sınırlayan geleneksel otel sisteminden (herşey dahil) 
turistleri kente davet eden, gezdiren, eşsiz aktivitelerden keyif almalarını sağlayan ve 
bu şekilde “şehir gezip görme turizmini” geliştiren turizm düzlemine doğru yönelmesi 
gerektiğini açıklığa kavuşturmuştur. Bizler, bu ihtiyacın kentin eğitim sistemi 
tarafından karşılanacağı bir program tasarladık.  

Birinci aşamada, “Bireysel Eğitim” programını aktive ettik. Kentin öğrencilerinden her 
biri yapılandırılmış bir süreçte, kendi güçlü ve gelişim alanlarını belirlerken kent de 
her bir öğrenci için bireysel gelişim yollarının oluşturulmasını desteklemektedir. Bu, 
örgün ve yaygın eğitim çerçevesinde, aile ve toplum oluşumlarında ve benzerlerinde 
başarılmıştır.  

İkinci aşamada, tüm öğrencilerin kentin görkemli geçmişini öğrendikleri yerel-belediye 
çalışma programı geliştirdik. Mesela Kudüs’ün yıkımı ve kaybedilmesinden sonra beş 
yüz yıl boyunca Tiberias Musevi dünyasının başkenti olmuştur. Çevresindeki doğal 
kaynakları, tarihi mirası, kentin kültürel ve sanatsal hazineleri, spor alanları ve 
diğerleri… Bu öğrenme kentin hali hazırdaki güçlü alanlarının haritalanması ve 
gelecekteki gelişim alanlarının analizi ile desteklenmektedir. 

Üçüncü aşamada, “Kent genelinde büyüme motorlarının eğitim yoluyla geliştirilmesi” 
dir ve öğrenciler dâhil olmak istedikleri aktivite alanlarını seçerler. Bu, kentin önemli 
bir nişanesinin yapılandırılmış gelişimi olabilir, açıklığa kavuşturdukları bir belediye 
sorununa çözüm bulma girişimi ya da kentin stratejik gelecek planını hayata 
geçirmeyi hedefleyen bir aktivite başlatmak olabilir. Örneğin Tiberias’ın Arkeoloji 
Parkı, aynı zamanda onu işleten, Branco Weiss Okulu öğrencileri tarafından 
tasarlanmıştı. Bir diğer örnek “Kültür Elçisi Programı” dır ki bu programda kentin 
gençleri kent turunda turist rehberliği yapmaktadır.  



Tiberias’ın belediye macerası “Geçmişten Yükselen Gelecek” adını taşımaktadır ve 
bunun bir program olup olmadığı sorulduğunda ya da eğitim girişimi olup olmadığı, 
Belediye Başkanı kararlıydı, - “Tiberian Tarzı Yaşam” dan söz ediyorduk! 

Hadera- Yachol (İbranice “yapabilmek” ve Yeşil, Mavi, Beyaz’ın baş harfleri) 

2009 yılında, Bay Haim Avitan, Hadera Belediye Başkanı “Eğitim Kenti” programına 
katılmaya karar verdi. Programın Hadera’da başlığı, “Yeşil, Mavi, Beyaz Hadera” dır. 
Bu başlık kentin güçlü alanlarını temsil etmektedir. Yeşil, yeşil kent (Hadera pek çok 
tarım alanına sahiptir ve Hadera adı Arapça yeşil anlamına gelen “Al-Hudayra” dan 
gelmektedir). Mavi ve beyaz ise kentin kuruluşunun eşsiz hikâyesindeki Siyonist öncü 
ruhu temsil etmektedir. Bölgedeki bataklıkların kurutulması süreci, tüm engellere 
karşın, sıra dışı bir vizyon ve kararlılık gerektirmekteydi.  İlaveten, mavi ve beyaz 120 
yıl boyunca göçmenlerin alınması ve kente entegre edilmesini ve sonuç olarak kentin 
çoğulcu yaşantısını temsil ediyordu. Programın kalbinde “İşbirliği Sanatı” kavramı 
yatmaktadır. Vurgu, pozisyon sahipleri, kurumlar ve kent sakinleri tarafından yerli 
Hadera YACHOL’u yaratmak için aksiyon planının ortaklaşa inşaa edilmesi üzerine 
yapılmaktadır. 

Belediye Akademisi olarak Kent 

Önceden bahsedildiği gibi yavaş yavaş ilerleyen Dördüncü Dalga, sakinlerinin 
çoğunun yaşamını yeni bilginin yaratılmasından kazanacağı bir dünya 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu da öğrenmenin okul sınırlarını aşıp, her yerde 
gerçekleşecek hayat boyu öğrenmeye dönüşmesi ihtiyacını yaratmaktadır. 

“Eğitim Kenti” vizyonu buradan doğmaktadır. 21 yüzyılda yeni kentte, her kent sakini 
kendi hayatını iyileştirebilmek adına kentsel öğrenmeden yararlanacaktır. Bu şekilde 
bütün bir kent, tüm nüfusunun gelişimini kolaylaştıran “öğrenen sosyal ağ” a 
evrilmektedir. Böylece şehirdeki her restoran kentsel aşçılık okulu olarak, her banka 
kentsel ekonomi okulu olarak hizmet edebilir. Gerçekten de sadece kurumlardan da 
bahsetmiyoruz; ister genç ister yaşlı herkes kendi uzmanlık alanını ortaya koyabilir ve 
bu şekilde tüm şehir, her ilgi alanında hayat boyu öğrenme deneyimi sunan bir 
kampüse dönüşebilir.  

Önceden bahsedilen örnekler, “Eğitim Kenti” ekibinin nasıl bu hala bebek olan fikri 
gerçekleştirmeye giriştiklerini göstermektedir. Biz de bu büyüleyici yolculukta bizlere 
katılmak isteyen herkesi dışarı çıkıp Belediye dünyasına girmeye ve bunun kendisini 
yenilemek ve Dördüncü Dalga Ekonomisi ile bağdaşmak isteyen eğitim sistemine 
sunduğu yeni olasılıkları görmeye yürekten davet ediyoruz.  

Çeviri; Sanem Ömürlü  
Düzenleme; Esma Çınar




