
 

 

 

1 
. 

Karma Eğitim Üzerine… 
...Bir Alev Kıvılcımından!  

 
 

Can EREL 
Uçak Mühendisi 

can.erel@canerel.com.tr 
 

 

 
Ord. Prof. Dr. Mahmut Sadi IRMAK'ın çok etkileyici o anısını, kendisinin "Atatürk - Bir Çağın Açılışı" 
veya Kansu ŞARMAN’ın "Türk Promethe'ler: Cumhuriyet'in Öğrencileri Avrupa'da" kitabını okuyanlar 
anımsayabilirler… 

 

"1924 yılı Ekim ayındaydık. Büyük Zafer’den sonra Atatürk iki girişimde bulunmuştu. Birisi İzmir’de 
topladığı İktisat Kongresi ki “Milli Ekonomi” sözü tarihimizde ilk defa bu kongrede ortaya atılmıştı. 
İkinci hareket Avrupa’ya ilk öğrenci kafilesinin gönderilmesidir. Bu ilk kafilede Avrupa’ya gitmek üzere 
150 arkadaş başvurmuştu. Son derece sıkı bir eleme sınavı geçirdik, bir süre sonra sonuçlar ilan 
edildi.150 kişiden 13 kişi seçilmişti. Şimdi bu gruptan hatırlaya bildiğim; Suat Hayri, Burhan Toprak, 
Namdar Rahmi, Vildan Aşir, Cemil Sena ve Necip Fazıl bulunuyor. 
 

Benim ismimin yanına Atatürk, “Berlin Üniversitesi’ne gitsin” diye yazmış. Yola çıkacağımız gündü. 
Berlin’e Balkanlardan ve Polonya’dan geçen bir trenle gidilirdi. Vakit geldi, Sirkeci Garı’ndayım ama 
kafam çok karışık. 
 

Gitsem mi, kalsam mı? 
Beni orada unuturlar mı? 
Para yollarlar mı? 
 

Tam gitmemeye karar verdiğim, geri döndüğüm sırada bir posta müvezzininin sesini duydum: “Mahmut 
Sadiiii!... Mahmut Sadiii! Bir telgrafın var.”  
 

Elime bir telgraf tutuşturuldu. İmza Milli Eğitim Bakanı’nındı. Atatürk’ün emri ile çekilmişti. İçinde 
hatırımdan çıkmayan şu cümle vardı: 

"Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz." 
~Mustafa Kemal 

 

Telgrafı okuyunca düşündüklerimden olağanüstü utandım. “Şimdi gel de gitme, git de çalışma, dön de bu 
ülke için canını verme” dedim.  
 

Düşünün...  
 

1923’te o kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne hissettiğini sezebilen, ona göre telgraf 
çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi?.. 
 
 

Bu sabah, Toplumsal Cinsiyet Dengesi konusundaki hassasiyetim bilen değerli bir büyüğüm, Sadi 
beyin değerli kızı, Prof. Dr. Yakut IRMAK ÖZDEN’in bir köşe yazısını göndermiş; özetle, 

 

“Yıl 1956. İstanbul’da Notre Dame de Sion okulunun orta bölümünden henüz mezun olmuşum. Ailevi 
nedenlerle, lise ve üniversite eğitimim için o yıl Cenevre Üniversitesi’ne kaydolmuş olan ağabeyimin 
yanına gönderiliyorum. O yıllarda yükseköğrenimimi bir mühendislik dalında -olabilirse uçak 
mühendisliği- dünyaca ünlü Zürich Politeknik’te yapmayı hayal ediyorum ve bu üniversiteye ancak 
liselerin fen bölümlerinden mezun olanların sınavsız alındıklarını da biliyorum. 
 

O tarihte Cenevre’de iki devlet lisesi var. Ben önce doğal olarak kızların okuduğu liseye başvurduğumda, 
burada bir fen bölümü bulunmadığını şaşırarak öğreniyorum. Diğer liseye gittiğimdeyse, müdür bey bana 
buranın bir fen lisesi olduğunu ama sadece erkek öğrenci aldıklarını söylüyor. Kafam karışmış bir halde 
müdürün odasından çıkarken, a o anda aklıma gelen bir soruyu yöneltiyorum kendisine: “Acaba, hangi 
yasaya göre kız öğrenci alamıyorlar?”  
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‘Kadınların Aklı Ermez’ 
 

…” 
 

Ayrıntısı kaynakçadan okunabilecek yazı, 66 yıl öncesinde ülkemiz ile merkezi Avrupa’da egemen 
anlayış ve temel eğitimde toplumsal cinsiyet dengesini destekleyici karma eğitim yaklaşımı gösteren 
içerikte; ancak son sözleri ile tam da bir Alev’in yine Kıvılcım olarak yetiştirilerek Alev’leştirilmiş, 
uçak mühendisi olmayı hayal eden ancak gururumuz bir tıp doktoru olan kızına yakışan olmuş:  

 

 “… 
Atatürk’ün ve genç Cumhuriyetinin kadınlarımıza öncelik verdikleri hepimizce bilinen bir gerçek.  
 

Ülkemizde bunca ilerici atılımın gerçekleşmesinden neredeyse yüz yıl sonra tanık olduğumuz 
karşıdevrimci denemeler bizlere “Nereden nereye geldik?” ya da “Nasıl böylesine geri gidilebilir?” 
dedirtse de suların asla geriye doğru akmayacağını hatırlamamız ve çağdaş Cumhuriyetimizin 
temellerinin yok edilemeyecek kadar derine gömüldüğüne inancımızı korumamız gerekir.” 

 
Sular geriye ak(a)maz; ak(a)mamalı da! 
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