
 

P I V O L K A, Y l:2 Say : 6, Sayfa: 17 

Bilim E itimi 
 
Okan Cem Ç rako lu 
okanc@baskent.edu.tr  
ELYAD—DAL Ara t rma Laboratuvarlar  

 
E itim sistemimizin problemleri ülkemizin 

gündeminden neredeyse hiç ç kmayan bir konu olmu tur 
y llardan beri. Okullar m z n hantal yap s , e itimin teknolojik 
ilerlemeden gereken pay  alamamas , e itimin kalitesi, dayak, 
disiplin ve k l k-k yafet yönetmelikleri, e itimde siyasal 
kadrola ma, üzerinde en s k konu ulan gündem maddeleridir. 
Bu sorunlar n çözümü için dönem dönem ad mlar at lm sa da 
yap lan de i ikliklerin yeterlili i tart l r. Bu yaz da e itim 
sistemimizin pek konu ulmayan, yap ld , uyguland  
varsay lan “bilim e itimi” problemine de inmeye çal aca m.  

Çocuklar m z  neden okula göndeririz? Bu soruya 
verilecek binlerce yan t var; ancak dikkatli bir analiz 
yapt m zda yan tlar n bulu tu u noktalar n say s n n oldukça 
s n rl  oldu unu görürüz. Çocuklar m z okula gider çünkü orada 
okuma yazmay , matemati i, fizik kurallar n , tarihi ö renirler. 
Çocuklar m z okula gider çünkü sosyal normlar , sayg y , düzeni 
ö renirler. stenirse iyi insan olmak, ülkesine milletine yararl , 
laikli i ve cumhuriyeti kavram  ve onlar  korumak isteyen 
insanlar yeti tirmekte yine okullar n temel amaçlar  aras nda 
say labilir. Klasik bir e itim anlay nda bu yan tlara eklenecek o 
kadar çok gerekçe vard r ki hepsini burada saymam z zaten 
olanaks z. 

Ancak gerçekten iyi bir e itim sistemi istiyorsak bu 
amaçlar  gerçek anlamda sorgulamam z gerekir. Bu amaçlara bu 
e itim sistemiyle tam olarak ula mak olanakl  m d r? Sözünü 
etti imiz bilim alanlar n , var olan sistemin uygulamalar yla 

ö retmek bizi istedi imiz insan modelini yaratmaya götürür mü? Bu sorular  bir evet ya da hay rla yan tlamadan 
önce var olan e itim anlay m z  gözden geçirmekte yarar var san r m.  

Okullar m zda yap lan bilim e itiminin nas l alg land na bakal m öncelikle. Ö renciler bilim derslerini ne 
yaz k ki ezberlenmesi gereken, ya amlar  süresince bir daha kullanmayacaklar  gereksiz bilgiler y n  olarak 
görme e ilimindeler. Bunun üzerine, zaman m z n faydac l  ön plana ç karan ya am tarz  eklenince bu 
dü üncenin etkileri üniversite ö rencili inde bile gözlenebiliyor. Ö rencilerin “alan dersi” ve “alan d  ders” 
ayr m  yapmalar  bunun en aç k göstergesidir. “Bu dersi niye görüyoruz?”, “Bu ne i imize yarayacak?” art k 
üniversite ö rencilerinden bile duymaya al t m z sitem ve isyan tümceleridir. Bilim derslerinin amac  o bilim 
alan n n kendine özgü dü ünü  biçimini ö renciye aktarmakt r. Bu çerçeveden bak ld nda bilim e itiminin bilgi 
y nlar n  ezberletmek yerine analiz ve sentez yapabilmeyi, analitik dü ünebilmeyi, ele tirel ve yarat c  yakla ma 
becerilerini artt rmay  hedefleyen bir  anlay a sahip olmas  gerekir. lkö retimin ba lang c ndan beri uygulanacak 
bu tür bir bilim e itimi olaylara ve her tür bilgiye ele tirel bir gözle yakla an, sorgulayan, kan t arayan ku aklar n 
yeti mesini sa layacakt r. Böyle bir durumda akla, “Ö rencinin içinde bulundu u geli imsel evreler bilim e itimi 
için s n rlamalar do urmaz m ?” sorusu gelebilir. Bu soruya verilecek yan t elbette ki hay rd r. Çünkü bilimin en 
temel amac  evreni ve insan  aç klamakt r. Bilim dersleri ise bu çaban n sonucunda elde edilmi  bilgi birikimini, 
insan n ve evrenin i leyi ine dair mekanizmalar  insanlara aktarmakt r. Öyleyse okula yeni ba lam  bir çocu un 
da belirli olaylar  belirli düzeyde anlayabilecek bili sel kapasitesi vard r. lkokul birinci s n ftaki çocu un 
sembolleri ve gramer kurallar n  kullanarak ileti im kurmay  ba arabilmesi, yani okuma yazmay  ö renmesi bu 
yeterlili e en aç k kan tt r.  

Asl nda var olan e itim sistemi de benzer amaçlar  gütmektedir ama uygulamalar ve e itime ili kin 
s n rlamalar bu sistemin etkinli ini azaltmaktad r. Bu s n rlamalar nelerdir? Birincisi e itim sistemimiz art k 
kendini yenileyebilme ve de i im yapabilme becerisini yitirmi  durumdad r. Özellikle son yirmi otuz y l içindeki 
uygulamalar, yeni hükümetlerin e itim sisteminin belirli bölümlerini kendi istekleri do rultusunda de i tirmeleri 
üzerine kuruludur. Böylelikle e itimin ça da la t r lmas  yönünde ad mlar at ld  varsay lmaktad r. Her ne kadar 
bu uygulamalar n içinde çok yararl  olanlar  olsa da, var olan yap da bir de i iklik yap lamamaktad r. kinci 
s n rlama e itim sisteminin insan modelidir. Bu insan modelinde ö renci ko ulsuz olarak kurallara uyan, 
kendisinden isteneni eksiksiz yerine getiren, kurallar  sorgulamayan, alternatif önermeyen, hatta kendi haklar n  
aramayan, otoriteye ko ulsuz boyun e en bir insan modelidir. Bu insan modeli ilk bak ta size çok ac mas z 
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görünebilir. Ö rencilere “Okul sence nas l bir yer?” diye sordu umuzda al nacak yan tlar kar n za benzer bir 
tablo ç karacakt r. “Bunlar ö renci, tabi ki böyle diyecekler”diye dü ünüyorsan z sizin de insan ve ö renci 
modelinizi gözden geçirmeniz gerebilir. Çünkü bu anlay  da ö rencileri hiçbir ey bilmeyen, üretmeyen, 
dü ünmeyen, savunmayan ve bunlar  yapmamas  gereken bir insan toplulu u olarak görmek anlam na geliyor 
olabilir. Oysa okul üretici dü ünceleri ve sorgulamay  desteklemesi gereken bir kurumdur. Aksi takdirde okul,  bo  
beyinlerin istenilen bilgilerle dolduruldu u bir fabrikaya dönü ecektir. Bu fabrikan n ürünleri de sürekli 
bildiklerini tekrarlayan ve toplumdaki di er fabrikalarda i lenmek zorunda olan ürünler olacakt r.  

E itimcilerin ald klar  bilimsel ve psikolojik formasyon, anne babalar n a r  ilgisiz ya da a r  korumac  
tutumlar , okuldaki e itimin önündeki engellerden sadece birkaç d r. Ancak tamam  de ildir. 12 milyon ö renciyi 
ilgilendiren bir problemin arkas nda tek bir suçlu aramak bir günah keçisi aray ndan ba ka bir ey olmayacakt r. 
Bir ülkenin e itim sistemi o ülkedeki her vatanda n ve görevlinin sorumlulu unda olan bir konudur. Ülkeyi 
yönetenlere yasal düzenlemeler anlam nda büyük görevler dü se de, okullardaki ö retmenlerimizin de 
atabilecekleri ad mlar var. Kendi bilim yakla mlar yla insana yakla mlar n  varolandan bir ad m öteye götürmeye 
çal mak, s n f içi uygulamalar nda yeni yöntemler denemek ilk anda say labilecek ad mlardan yaln zca birkaç 
tanesi. Yine de, bu konuda at lmas  gereken en öncelikli ve büyük ad m n e itim sistemini temelden de i tirmeye 
yönelik bir seferberlik oldu una inan yorum. Aksi takdirde, e itim sitemimizi temelden de i tirmeyi 
hedeflemeyen çabalar, ta ma suyla de irmen döndürmeye yönelik çabalar olmaktan öteye gitmeyecektir. Gerçek 
anlamda bilim e itimi vermeye ba lad m z durumda ise art k ülkemizin ve insanl k ailesinin gereksinim 
duydu u, üretken, kendini ve di er insanlar  seven, bar ç  insanlar yeti tirmeye ba lad m z  dü ünebiliriz. 
leti im ve sa l kl  insan ili kilerini, insanla ilgili her de i imin ilk a amas  olarak gördü üm için olacak ki bu 

yaz da bilim e itimiyle ilgili yazmak istediklerimi insana yakla m konusundaki dü üncelerimden ayr  tutamad m. 
E itimin ba ndan sonsuz bir süreç olmas  ve her a amas ndaki en de erli unsurun insan olmas  da bu ayr lmazl  
desteklemi  olabilir. Son olarak, yukar da üzerinde durdu um problemlerin çok genel bir bak  aç s n n ifadesi 
oldu unu belirtmek isterim. Okullar m zda var olan olanaklar  en üst düzeyde kullanmaya çal p, her f rsatta 
kendilerini yenilemeye ve geli tirmeye çal an, yeri geldi inde kendilerinden çok fazla ödün vererek i lerini 
sürdüren, maddi manevi birçok s k nt ya katlanan ve bundan ikayetçi olmayan e itimcilere haks zl k etmi  olmak 
istemem çünkü onlara çok ey borçluyuz. 
 
 

 

 
 


