
ÖZET 

Atilla İlhan’ın ‘Çocuk Gözlerimle Gördüm’ deyişindeki günleri yaşıyoruz sanki. O çocukların 

yüreklerinde yaşadığımız bu travmatik günleri ne kadar az hissettirebilirsek o kadar iyi olacak. 

Korkuyla büyütmemek için korkuların uzağında tutabilmeyi başarabilmeliyiz. 

Elbette dünyanın yaşadığı bu kötü günler bir gün sona erecektir. Yeniden eski güzel günlere 

kavuşacağız ama eski alışkanlıklar ve alıştığımız hayatlar eskisi gibi olmayacak. Daha sağlıklı 

hijyene önem veren, kuralların önemini bünyesine kabul etmiş yenilikçi, üretken bir gelecek 

bizleri bekliyor. Artık herkesin kişisel büyük dersler çıkarabilmesi, var gücüyle hayallerine 

odaklanması gerekiyor. Bizler el ele vererek ülkemizi yüksek refah seviyelerine çıkartacak 

daima yenilikçi, güçlenen sorun odaklı nesiller yetiştireceğiz. 

Çünkü her şey yeniden formatlanacak… 

ABSTRACT 

It is as if we are living the days of Atilla İlhan's saying "I Saw With My Child's Eyes". The less 

we can feel these traumatic days in the hearts of those children, the better it will be. 

We must be able to keep it out of fear so as not to raise it with fear. 

Of course, these dark days of the world will come to an end one day. We will get back to the 

good old days, but old habits and the lives we used to do will not be the same. An innovative, 

productive future that attaches importance to healthier hygiene and has accepted the importance 

of rules awaits us. Now everyone needs to be able to draw great personal lessons and focus on 

their dreams with all their might. We will always raise innovative and empowering problem-

oriented generations that will bring our country to high welfare levels. 

Because everything will be reformatted…  
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GİRİŞ 



TÜRKİYE YARINLARA NEREDEN, NASIL BAKMALI? 

Yarınların meçhul bir ölüm yolculuğuna doğru giderken tüm siyasi polemikleri, dışarıya olan 

özentiliği, kin ve düşmanlıkları, korkuları, kazançları artık bir kenara bırakmalıyız. 

Batılıların inanışına göre ‘kızıl, beyaz ve siyah atlar gelmeden soluk renkli atı göndermek 

gerekiyor’ dediğini okumuştum değerli köşe yazarlarımızın bir alıntısında. 

Biliyoruz ki ölüme yalnız gidiliyor, kefenin cebi yok, yaptığımız her şey dünya üzerinde kalır. 

Bu nedenle ister bilerek ister bilmeden yaptığımız her davranış çevremize neslimize 

bıraktığımız bir portföy, tablo, hard disktir. Peki, o halde gelin bazı noktaları gözden geçirelim.  

Işınlanma teknolojisi, uçan arabalar ve Geleceğe Dönüş filmindeki gibi havada süzülen 

kaykaylar… Bunların hepsine önümüzdeki birkaç yıl içinde ulaşabileceğimiz söylenip duruyor 

ancak hiçbirinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini bilmek için âlim olmaya gerek yok. Bu 

uzak geleceğin teknolojileri, geleceğin hayatımıza katacaklarına dair gittikçe 

heyecanlanmamıza neden oluyor, hayalperest yeni nesillerin matematik, fen ve mühendislik 

bilimlerine karşı iştahını artırıyor. Peki, içleri pır pır eden bu mucitlerin, bilim insanlarının ve 

mühendislerin aldıkları eğitim ve temeller yeterli mi?  

Bazı istatistikler ve gözlemler sonucu eğitimde tablolar vahim durumda.15 yaş öğrencilerinin 

65 ülke içindeki sıralaması;  

Fen Bilimlerinde, 43 Matematikte, 44 Okuma Yeterliliğinde 42 genel sıralama olarak ise 45. 

sıradayız.(Kaynak OECD) 

İlk Okul Kalitesi 2008-2009: 77  2015-2016: 92 

       2014-2015: 89 2016-2017: 104 

Dünya Sıralamasında( Matematik ve Fen ) 

      2008-2009: 91 2015-2016: 100 2018-2019: 109  

      2014-2015: 94 2016-2017: 105   (Kaynak: World Economic Form) 

Maalesef bu standartlar göz önüne alındığında eğitim düzeyimizde ki ciddi gerilemeyi 

görebilmekteyiz. Bu demek değil ki öğrenci kötü öğrenci kalitesiz. Maalesef ki yerinde 

saydığımız bir süreç söz konusu. Rakiplerimiz çalışmalarına 10 20 katarken maalesef bizler için 

bu durum söz konusu değil. Peki, bu düzen içerisinde olan neslin çocukları dünyanın en büyük 

10 ekonomisi arasına bizleri sokabilir mi? Ne yazık ki çok zor. Eski dünyada bilgi aritmetik 

olarak artıyordu 1 2 3 4 gibi, yeni dünyada artış geometrik 2 4 8 16. 10 yıl önce evrenin 

haritasını %50 doğrulukla yapıyorduk bugünlerde ise %90. Bilimde bu kadar büyük gelişmeler 

kat etmişken elimizdeki büyük bilgi hazinesiyle ülkemizin çocukları neden büyük bir çağ açıp 

kapatamıyor? Düşünemeyen beyinler eksik hamurlu vücutlar mı inşa ediyoruz? Doktor bir 

hastalığın tedavisine başlarken ne der? Teşhis koymazsanız, tedavide mümkün olmayacaktır. 



Hayal etmeyen, üretemeyen, keşifte bulunamayan, basmakalıp ezbercilik sistemiyle yoğrulan, 

yeteneklerine göre yönlendirilmeyen, özentiliğin aşılandığı bir sistemde çocuklar böyle kalırsa 

yüksek teknoloji satamaz üretemezsiniz. 

Bilim, sanat, kültür ve teknolojideki kısacası dünyamızdaki olumlu tüm gelişmeler, ancak 

nitelikli insan gücüyle gerçekleştirilebilir. Nitelikli insan gücü için vazgeçilmez olan 

nitelikli(kaliteli) eğitimdir. Nitelikli eğitim öğretim için gerekli uygulamalar, yeni modeller ve 

değişimlerin ancak bilimsel ve kültürel gelişmelerle eş zamanlı ve eş güdümlü 

gerçekleştirilebildiği gözleniyor. Çünkü bilgi ve beceriler artık tek kaynakta ya da kurumda 

toplanamıyor. Yani bilgi ve beceri eğitim kurumlarının tekelinden çıktı. Bu nedenle gelecekteki 

eğitim anlayışında yetiştirilecek bireylerde artık “yaşam boyu öğrenme” becerilerinin 

geliştirilmesi kaçınılmaz oldu. İlköğretimden üniversiteye kadar bu ilkenin öğrencilere 

kazandırılmasına yönelik uygulamalara yer verilmesi gerekir. Yaşam boyu öğrenen yalnızca 

öğrenciler değil, öğretim kadrosu da bu ilkeye göre yaşantılarını düzenlemeli. Cumhuriyet 

döneminin Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati’nin dediği gibi: 

“Öğrettiğinden çok okumayan öğretmen iyi öğretmen değildir”. Bu durum her düzeyde öğretim 

anlayışının niteliğini ve düzenlenmesini de etkiler. 

BİZLERİ NELER BEKLİYOR? 

Öncelikle günümüz şartları düşünülürse bizleri neler bekliyor gibi soruların cevaplarını 

nacizane aramalıyız. Aylardır tüm dünyayı adeta sarsan, bütün dengeleri maddi manevi bozan 

beklenmedik bir virüsle başbaşayız. Bu virüs gerek psikolojik gerekse ekonomik gizli bir savaş 

başlangıcı diyebiliriz. Ülke olarak hepimizin el ele vererek, birlik beraberlik, dayanışma 

hususunda akıllı olup kendi içimizde zafer ilan etmeli ekonomide bu sevinci göstermeliyiz. 

YENİ BİR DÜNYADA ESKİ İNSANLAR 

Korona ülkenin göbeğini işgal etmeden önce; teknoloji hepimizin gizli saklı kalmış 

duygularında, tedirginliği uyandırıyordu. Hayatta güvenmem, dokunmam, analiz etmem, 

koklamam lazım dediğimiz ayıla bayıla yaptığımız alışverişleri e-ticaretten başka bir şekilde 

yapamayacağımızı söyleseler verilecek tepkileri sayfalarca sıralayabilir, bunu ancak teknoloji 

bağımlıları, üşengeç, rahat, zarar edecek maddi kaybı çok önemsemeyen insanlar yapar diye de 

not düşerdik. Gel görelim ki şimdilerde teknolojinin getirileri kolaylıkları sayesinde işlerimizi 

hallettiğimiz takdirde dua etmelere doyamayacağımızı kim söylese inanmazdık. Koronayı 

bugün kendi lehimize çevirmenin; her ne kadar kötü zamanların, psikolojik, ekonomik, yıkımın 

sebebi olsa da bardağa dolu tarafından bakma zamanı değil mi? Ekonomist, yazar Ufuk 

Tarhan’ın da belirttiği gibi korona sonrasında ‘yeni bir dünyada eski insanlar’ olarak birazda 

başta kendimiz olmak üzere her şeye yabancılaşmış hissedeceğiz. Fakat daha rasyonel, saygılı, 



yardımlaşmaya açık, fizyolojik-psikolojik-ekolojik hijyene odaklı yaşama daha fazla değer 

vereceğiz, vermeliyiz. 

Bu süreç önümüzdeki on yılı ve geleceği daha iyi değerlendireceğimize daha iyi bir dünyanın 

temelini atmaya başlayabileceğimize inanıyorum. Keza önümüzdeki on yıla damgasını vuracak 

olanlardan bazıları bilim ve teknoloji olacaktır. Hepimiz bunun bir provasını yapmışçasına 

covid-19 sürecinde görüp test ettik. Tüketmek için tüketmek yerini, yaşamak gelişmek için 

tüketmeye bırakacak. Bir anlamda; ‘Dijital Rönesans Dönemi başlayacak ibaresi hayat 

bulacaktır.  

‘PEKİ, GELECEKTE BU OLAYI NASIL ATLATACAĞIZ?’ 

Bu olaya şöyle yaklaşmak istiyorum; Hz. Yusuf’un 7 yıl bolluk 7 yıl kıtlıkta bahsettiği sabrı, 

dayanışmayı, aklı, maksimum seviyede kullanıp birbirimizi gözeterek mümkün kılınabileceğini 

savunuyorum. Eskiye oranla bilim ve teknolojide çok çok daha ilerideyiz. Harekete geçme, 

kolektif hareket edebilme, hızlı üretebilme, dışa bağımlılığın azalması, politik-siyasi-askeri 

güçlenmeler ve paylaşabilme kabiliyetlerimizi daha yüksek ve geliştirilebilir düzeyde olduğunu 

biliyoruz. Özellikle son 20-30 yılda yokluktan değil daha çok bolluğu yönetememekten ve 

doğru şekilde paylaşamamaktan sunamamaktan dolayı sıkıntı çekiyorduk. Ülkenin şuan ki 

gidişatı göz önüne alındığında yarınlarımızda bu kusurlarımızın üstesinden gelebileceğimiz 

öngörülebilir bir haldedir. 

‘O HALDE TÜRKİYE YARINLARA NASIL BAKMALI?’ 

Ufuk Tarhan’ın tespitleri ışığında da göz önüne alacak olursak; Dünya’nın pek çok bölgesi daha 

endüstri 4.0 ı dahi tam anlamı ile başlatamamışken öncelikle gelişmiş olanlar, ardından tüm 

dünya endüstri 5.0 a zıplayacak. ( Endüstri 4.0 dijitalleşme, 5.0 ise kişiselleştirme insan-makine 

işbirliği) Kişiye özel özgün üretim yapabilmeleri için makineleri eğitmek üzere, üstün 

becerilere sahip insanların beyin göçüne engel olup, gerekli teçhizatların karşılanması, istenilen 

ortamın sunulabilmesi bu insanların ülkeye kazandırılması, endüstriyel üretime geri 

dönmesinin teşvikini sağlamaktır. 

Peki Türkiye, Mısır’ın, Irak’ın, Suriye’nin durumuna düşer mi? Kanımca düşemez. Dünyanın 

en donanımlı güçlü ordularından birine sahip olmakla beraber askeri güç olanağımız oldukça 

yüksektir. Gelenek göreneklerine saygılı, üretici, işçi sınıfı yüksek bir toplumuz. ‘Köylü 

Şehirlinin Efendisidir’ olgusu saygısı var. Böyle bir ülkenin Irak, Suriye olması mümkün 

değildir.  

SONUÇ 

Afrika, Asya, Avrupa’dan oluşan üç kıta arasında uzanan Doğu ve Batı uygarlıklarının kesişme 

noktasındaki eşsiz coğrafi konumunun yanında son yıllarda izlediği jeopolitik ve jeoekonomik 



siyasetiyle de küresel dengelerdeki ağırlığı artan Türkiye bugün dünyada, korona gündeminin 

etkisiyle de görmüş olduğumuz şekilde; gücünü gün geçtikçe arttırmaya devam ediyor, 

yıkılmayan bir devlet olduğunu ispat etmiş, uluslararası yeni düzenin burçlarından biri olarak 

görülmektedir. 

Jeokültürel anlamdaysa, Türkiye, Çin ile beraber Batı dışı modernleşme postseküler 

çağdaşlaşma ve alternatif kalkınmanın başarılı simgesi diye gösteriliyor. 

Adeta ‘siyah kuğu’ işlevi gören Türkiye’nin sosyolojik, kültürel, tarihi ve dini kimliğini 

demokratik değerlerle sentezlemede gösterdiği beceri, Batının İslam dünyasına yönelik 

oryantalist bakışını tuzla buz etti. İslam dünyasının ise gururu ve ilham kaynağı haline geldi. 

Tanınmış yatırım bankası Goldman Sachs gibi firmaların her yıl yayımlanan öngörülerine göre 

de Türkiye 2050’de en büyük 10 ekonomiden biri olacak ve küresel taşlar bu yeni gelişmeye 

göre yeniden dizayn edilecek. Eldeki verilere göre yapılan bütün tahminlerde de geleceğin 

dünyasında ilk üç sırayı Çin, ABD, Hindistan alırken onları Brezilya, Rusya, Endonezya, 

Meksika, İngiltere, Türkiye ve Japonya takip edecek. Fransa, Almanya ve Kanada ilk 10 

ekonomi dışında kalacak.  

Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik ağırlığı da hesaba katıldığında küresel güç skalasındaki 

etkinliğimizin ilk ondan aşağı kalmayacağını görmek zor değil. 

Gerçekten de Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, Hazar ve Akdeniz gibi 

jeopolitik kriz bölgeleri, hammadde kaynakları ve enerji yataklarının ya merkezinde ya da geçiş 

yolu üzerinde yer alan Müslüman ve demokrat Türkiye, hem mevcut uluslararası sistemin hem 

de gelecekteki olası dünya düzeninin ekonomik ve siyasal meşruiyetinin kilit aktörü 

konumunda. 

Geleceğe dair bütün yorumlar, araştırmalar da gösteriyor ki Türkiye, yol haritası giderek 

netleşen ‘Yeni Dünya’nın’ tam kavşağında yer alıyor ve bizleri gelecekte muazzam detaylar ve 

güzellikler bekliyor. 
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