
Akademik Eğitimde Sosyal Sorumluluk 
Öncelikle, yazıma başlamadan önce, "yurttaşlık ve sosyal sorumluluk 
eğitimini topluma kazandırmak" başlıklı yazıdan yola çıkarak 
tecrübelerimi ve duygularımı, edindiğimiz tecrübeleri ve çıkardığımız 
dersleri sizlere aktarmaya çalışacağımı belirtmek isterim. Ayseli Usluata 
hocamız tarafından PRP492 kodlu dersimizden...  

Öncelikle okuduğum makalelerden örnekler veya kanıtlar sunmak yerine, 
okuduğum ve edindiğim deneyimleri direkt olarak sizlere aktarmaya 
çalışacağım. Çünkü bence burada önemli olan okuduklarımızı anlamak 
değil, derste okuduklarımızı ve gördüklerimizi gerçeğe yansıtmak. 
Okuduğumuz yazılarda da gördüğümüz gibi bazı kişiler bu sosyal 
sorumluluk dersinin tüm dünyada ve okullarda okutulmasını istiyor ve 
bunun için girişimlerde bulunuyorlar. Gördüğüm en anlamlı girişim 
olduğunu ve herkese fayda sağlayacağını düşündüğümü tüm kalbimle 
ifade etmek isterim.  

Üniversitelerimizde çok sayıda bölüm varken ve birçok seçmeli ders 
mevcutken böyle bir dersi görmemek çok yanlış olur. Neden yanlış olur 
diye soracaklar. Cevap basit. Her ne kadar okullarda iyi bir kariyer ve is ̧ 
sahibi olmak için ders alsak da, bunların en temeli iyi bir is ̧ sahibi olmak, 
zengin olmak, yaşamak için bir is ̧ olarak değil, sosyal bir sorumluluk 
olarak topluma nasıl fayda sağlayacağımızı öğretmektir. Güzel bir evde 
ve güzel bir toplumda yaşamak. Bütün bir insanlık olarak gelişelim ve 
herkes birbirine fayda sağlayacak ve zamanla işimiz ve kariyerimiz 
önemli olacak. Çok iyi teknik analiz bilsek ve bilinçsiz, bencil bir 
toplumda iyi bir is ̧ bulsaydık sizce ne olurdu? Hemen cevap vereceğim. 
Hiçbir şey olmayacak. Toplum bilinçsiz ve cahil olduğunda hangi mesleği 
yaparsanız yapın istediğiniz başarıyı elde edemezsiniz. İnsanlar çevrede 
kötü ve işe yaramazken başarılı olmak hiçbir işe yaramaz. Bunu 
ülkemizde zaten çok görüyoruz. Kişisel kanaatimce başarısız bir toplum 
olmamızdaki en büyük etkenlerden biri de budur. Çalışanlarımızın çoğu, 
etraflarına yardım etmekten ve destek olmaktan acizdir. Herkes çok 
bencildir ve sadece kendini düşünür; bu da bizi gelişemeyen bir toplum 
haline getirir. Bir düşünün, böyle bir ders tüm ülkenin okullarında zorunlu 
ve tüm genç nesillere sosyal sorumluluğu, paylaşmayı ve muhtaç 
insanlara, hayvanlara yardım etme bilincini öğretir. O zaman bu genç 



neslin bu ülkeye sahip çıkacağını görebiliriz. Aksi takdirde bunu 
öğretmezler, bencil, işe yaramaz gençler büyümeye devam edecek; 
bilinçsizliklerini ve cehaletlerini çocuklarına aktaracak ve bu bencil, cahil 
nesile devam edeceklerdir.  

Bu dünya paylaşıldıkça güzeldir. İstediğin kadar zengin ol, paylaşmadıkça 
hiçbir değeri yoktur. Gerçek zenginlik aslında insanların içindeki 
zenginliktir. Biz bu dünyaya bir şeyler vereceğiz ki bu dünya bize bir 
şeyler versin. Birbirimize yardım edeceğiz ki yardıma ihtiyacımız 
olduğunda onlar da bize yardım etsinler. Bu ders 4 yıllık eğitim 
hayatımda aldığım en anlamlı ve faydalı ders oldu. Bu ders sayesinde ne 
kadar çok insan ve hayvanın yardıma muhtaç olduğunu anladım ve 
bunları daha önce yapmadığım için kendimden utandım. Şu anda, bu 
dersten sonra hala çevreme elimden geldiğince yardımcı olmaya 
çalışıyorum. Yardım edebildiğim sürece kalbim huzurla dolu. O kadar 
çok gereksiz dersler gördük ki keşke hep bu dersleri görseydik. Bu 
yazıları şu an sahip olduğum kedimle ona bakarak yazıyorum ve 
yüzündeki mutluluğu görünce daha da mutlu oluyorum. Keşke bu kurs 
yılsonu değil de sene başı olsaydı, daha önce fark ederdim. Bu kurs 
sayesinde çevremdekiler bile bana yardım etmeye başladı. Farklı 
okullarda okuyan arkadaşlarım bu dersi görmedikleri için onlar da 
bilinçsizdiler ve benden görüp ellerinden geleni yapmaya başladılar. 
Ülkemizde yapılan en büyük hatalardan biri çok başarılı olmayı 
istemektir. Başarılı olmadan önce iyi bir insan olmayı öğrenmeliyiz. 
Bütün dünya iyi bir insan olduktan sonra zaten kim aç kalacak ki?  

Öncelikle Ayseli Usluata hocama daha sonra da bu derste emeği geçen 
arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkesin okul hayatına bu bilinçle 
başlaması ve başarısına başarı katabilmesi için tüm bölümlere ve hatta 
eğitim hayatımızın en başında böyle bir dersin eklenmesini tavsiye 
ederim.  

 


