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Biz bizi, kendimizi fark etmeden yaü×yoruz.
Baükalar×n×n bizi fark etmesini bekleyerek ömür
tüketiyoruz. Yapt×klar×m×z×n ne kadar önemli
olduùunun ayr×mda deùiliz. Çok da fark×nda olarak
yaüam×yoruz. Fark×ndal×k… Beynimizin fark×nda
olmak, kiüiliùimizin fark×nda olmak, özelliklerimizin
fark×nda olmak.
Yaüamak bu olsa
gerek. Eùer
öncelikle
kendimizin
fark×ndaysak;
herkesin, her
ayr×nt×n×n fark×nda
oluruz. Eùer
öncelikle
kendimize sayg×
duyarsak herkese,
her üeye, doùaya
sayg× duyar×z.
Ancak bunu sayg×
düzeyinden
bencillik tavr×na
dönüütürmeden,
Escher, “Hand With Reflecting
ezmeye
Sphere”, 1935
kalkmadan,
sevgiyle ama
narsist olmadan yapmak gerekir. Öùrencilerimden ve
buna iliükin deneyimlerimden ç×k×üla bu sat×rlar×
yazmak gereksinimi duydum.
Eùitim, üzerinde çok hassasl×kla durulmas×
gereken ve al×mlanmas× çok önemli bir konu.
Davran×ülar×n iyiye, güzele dönüümesi baùlam×nda
gerçekleütirmelerin söz konusu olduùu eùitimin
ülkemizdeki önemi art×k kavranmal×d×r. Ancak
farkl×l×klara hitap eden eùitimin. Eùitim felsefe
demektir, psikoloji demektir öncelikle… Bireysel
ayr×cal×klar×n deùerlendirildiùi, daha doùrusu
deùerlendirilmesi gereken eùitim alan×, insanlar× bir
pota içinde eritmek ad×na asla yap×lanmaz. Zeka salt
akademik olan deùildir. Duygusal zekan×n verileri
baüar×n×n s×rlar×yla doludur. “Neden yaü×yoruz,
neden var×z, neden buraday×z?” sorular×ndan
baülarsak; neden eùitim gerekli, neden eùitim
yap×yoruz, hedefimiz, amac×m×z nedir, ne olmal×d×r?
Ve tüm bunlar nas×l gerçekleütirilmelidir, nas×l
yap×lmal×d×r? Bu sorulara doùru yan×t vermek kadar,
doùru yaüama geçirmek önemlidir. “Barbiana
Öùrencilerinden Mektup” diye bir kitap okumuütum.
Frans×zca öùretiminde kullan×lan, kullan×lmas×
gereken yöntemleri anlatan güzel ve eleütirel bir
kitapt×. úhtiyaca dayal× öùrenmenin gerekliliùi çok
güzel anlat×lm×üt× öykü diliyle. Bir de “Ölü Ozanlar
Derneùi” diye bir filme gitmiütim y×llar önce. Bir

öùretmenin kurallar×, gelenekten gelen yanl×ü
yöntemleri eleütiren, öùrencilere varolmalar×n×n
nüvelerini anlatan ilginç bir filmdi. Hala
unutamad×m. Okul; büyüklerin kendi doùrular×n×
gençlere iletme, dayatma yeri deùildir. Öncelikle
bunun kabul edilmesi gerekir. Okul, yinelemelere
dayanan öùretimin söz konusu olduùu yer ise hiç
deùildir. Asla çocuùun yarat×c×l×ù×n×n yok edildiùi yer
de olamaz, büyüklerin kiüiliklerinin tekrarlanacaù×
bir tuval olmad×ù× gibi. Dolay×s×yla s×n×fta 25 kiüi
varsa bir öùretmenin kiüiliùine dönüüen,
dönüütürülen -asl×nda dönüüemeyen- bir ortam,
eùitim ortam× olamaz. Uyumlama ad×na
düüünmeyen, düüünemeyen bireyleri tekrarlarla
oyalamak asla eùitim olamaz. Oysa doùru bir
felsefeden hareketle gerçekleütirilen eùitim, çok iyi
bilinen psikolojinin ×ü×ù×nda bireysel farkl×l×klar
çerçevesinde gerçekleütirilecek oland×r. Bu da içinde
merak×, alg×y×, araüt×rmay×, düüünmeyi, sezgiyi,
sevgiyi, sayg×y×, tabii bileüenlerinden oluüan
yarat×c×l×ù× bar×nd×racakt×r. Bunun önerisi özgürlükte
yatarken, boyutu da çok önemlidir. Deneysellik
çevresinde gerçekleütirilen eùitimde bu çok
deùerlidir. Doùadan al×nan×n y×prat×larak doùaya
verilmesi deùildir eùitim öncelikle. Doùay×
önemseyen, alg×y× öne ç×kartan ne olursa olsun
bireysel farkl×l×klar çerçevesinde ele al×nmay×nca;
yani öùrenci, birey olarak bizim d×ü×m×zda kabul
görülmedikçe bir ad×m ileriye gidemeyiz. Öùreten
öùretmen, öùrenen öùrenci olduùu sürece baüar×l×
olamay×z. O zaman, örneùin 16yy. yöntemlerinde
hala ×srar edici olmamal×y×z. Çünkü o devirde
olmayan bilgisayar var üimdi en az×ndan. Üstelik
dünya daha tecrübeli ve daha bilgili. Art×k bu bilgiye
salt yak×n çevremizden ulaüm×yoruz. Dünyan×n
bilgisine oturduùumuz yerden bir ‘t×k’la sahip
olabiliyoruz. Geriye kalan, bu bilgiyi isteyerek
öùrenme ortam× yaratmak oluyor.
Öùretmen-akademisyen otoritedir.
“Bilmiyorum” diyemez, öùrenci de fikrini
söyleyemez. Çünkü eùitimci denilen kiüi bilir, fikrini
söyler, uygulama da onun isteùi doùrultusunda
yap×l×r. Bunu prestij meselesi yapar gelenekçi yap×ya
sahip öùretmen-akademisyen. Bu nedenle ya notla
bask×nd×r ya da kendi fikirleriyle bask×nd×r. Güç
gösterisi onu bu halde yaüar k×lm×üt×r. Otorite elinden
kay×p öùrenciye geçecek endiüesiyle hep öùreten
konumunu korumal×d×r. Oysa akademisyen ve
öùretmen “araüt×r×r×m”, ”araüt×ral×m” dediùinde iüin
boyutu deùiüecektir. Çok okumak, soru sormak,
kiüilikli olmak, sentez, analiz yapmak demektir
çaùdaü eùitim. Okumad×ù×n×z tek insana, tek kitaba
bakt×ù×n×z sürece asl×nda hep baükas× olacaks×n×z
demektir. Kendini fark ettirmek. Bunu yapabilmek
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için yaramazl×k yapan öùrenciye ç×k×ümakazarlamak. O kendisini nas×l fark ettireceùini
öùrenememiü, eùitimci de alan×n bilgisine iyi bir
üekilde sahip, ama psikoloji bilmiyor. O davran×ü×,
kendini fark ettirmek deùil, yaramazl×k olarak kabul
edip eziyor. Oysa diùer türlü fark etse bunu
yönlendirecek ve daha yararl× olacakt×r. “Ben de
var×m”× anlatmak, anlatabilmek… Mesele burada.
Eùitim orada, ilerlemek orada. Ancak test sistemiyle
bunlar gerçekleüir mi? Cümlenin kurulmad×ù×,
tart×üman×n yap×lmad×ù×, tekrara yönelik ortamda bu
ne kadar gerçekleüir, daha doùrusu gerçekleüir mi?
Karü×l×l×k olmad×ù× sürece. Evde baülayan, okulda
devam eden. Güven duygusu, yetiütirilme tarz×,
gelenek, hepsini kapsayan. Duygusall×ù×n aù×r bast×ù×
bir toplum yap×s×. Bat×dan farkl× olan.
S×n×fta-atölyede öùrenci say×s× çok önemli.
Eùer kalabal×ksa y×ù×n eùitimi olacakt×r ister istemez.
Öùrenciyi tan×mayacak, özelliklerini bilmeyeceksiniz.
Bireye dayanmayan eùitim, eùitim olamaz. Ancak
bizde boyutlar çok önemlidir. Samimiyet laubaliliùe
dönüüüverir hemen. Disiplin despotizme, özgürlük
laçkal×ùa gibi… Bunlar ayarland×ù×nda baüar×
saùlanacakt×r mutlaka. Herkes üikayet eder ama
deùiümez. Neden? únsanlar× yönetmek… Güç
gösterisi… Hakimiyet kurma… Beraberinde itaati,
boyun eùmeyi getirir. Düüünen insan farkl×d×r.
Farkl×l×ù× yönetmek kolay m×d×r? Düüünmek, eleütirel
bakmak, merak, yarat×c×l×k çaù×n gereùi olmas×
gerekenler. Bunlara ortam
haz×rlamak da eùitimin
gereùidir. Bilginin,
dünyan×n bir ucundaki
bilginin bilgisayarla
ayaù×m×za gelmesinin
getirisinin
deùerlendirilmesi ve bu
baùlamda eùitimin
yöntemlerinin deùiümesini
zorlamas×, bundan da öte
bunun fark edilmesi
gerekir. Özgürlük yap×s×n×n
içinde olmak. Bir ulus varl×ù×n× sürdürebiliyorsa,
özgür bir üekilde yaüamda kalmas×n× istiyorsa; onu
oluüturan bireylerin yarat×c× olmas×, dolay×s×yla
eùitimde kullan×lan yöntemlerin de yarat×c× k×l×nmas×
gerekiyor. Özgür düüünce ve en önemlisi de
bireylerin farkl× yap×lar×n×n kabul edilmesi gerekir.
Alg×, dikkat, bellek, muhakeme etme, hayal kurma,
sorun çözme, iliükilendirme, soyut düüünebilme
gibi… Bunlar önemli olduùuna göre nas×l
geliütirilebilir? Bunlar×n bireydeki farkl×l×klar×
nas×ld×r ve hangi boyuttad×r? Bunlar nas×l bir
ortamda geliüir? Bilgi aktar×m×-tekrar×yla m×?
Düüünce iülenerek mi? Araüt×rma yapt×rarak m×?
Problem üreterek mi? Yoksa bilinen problemleri
bildik yoldan çözerek mi? Renklerin deùiüik
olduùunu fark edebilmek… Dolay×s×yla öùrencileri
siyah×n içinde kaybetmemek. Onlar× karadeliklerde
hapsetmemek… Ne öùrenmek? Neden öùrenmek?

Nas×l öùrenmek? Ve motivasyon… Sorumluluk
vermek. Deneyimlerimin baü×nda gelir. Öùrenciye
güvenmek ve beraber organizasyon yapmak…
Olay×n d×ü×nda kalmamas× öùrencinin. Varl×k
nedenini ortaya koymak sonuçta… Farkl×
deneyimleri birbirine aktarmak, aktar×lmas×na olanak
saùlamak. Amaç nedir? úyi bir mevkide, iyi para
kazanmak m×? Mutsuz, verimsiz, yarat×ms×z bir
üekilde… Okullar×n yerinin doùru tayin edilmesi…
Düüünen insanlar nereden ç×kar? Üniversitenin bu
anlamda iülevi nedir? Bak×ü aç×s× geniü olan, dünyay×
görebilen…Ve duyumsayabilen. Çaù×n fark×nda olan
ya da diploma denilen kaù×da sahip olan. Donan×ml×
olmak, kaù×d× duvara çerçeveleyip asmak olamaz
salt. Ne zaman baülamal×? Anne karn×ndan…
Farkl×l×k da, özgürlük de, düüünsel boyutta yaüamak
da oradan baülar.
Mesleùimi çok seviyorum. Önce mimar
olmak istemiütim. Ancak öùretmen de, beyinlerin
mimar×. En mutlu olduùum yer öùrencilerimle
olduùum derslerim. Gerçekten mesleùimle gurur
duyuyorum. Bilgisayar× geç de olsa öùrendim. Hala
da öùreniyorum. Öùrencilerime de bilgi al×m× için
interneti öneriyorum. Geriye dersimde fikir üretmekürettirmek, araüt×rma yapmak-yapt×rmak,
paylaümak, deneyimleri aktarmak, eleütirmek,
önermek, yarat×c× süreçte serüven yaüamak-yaüatmak
kal×yor.
Her öùretmenin, akademisyenin alan×n×n
bilgisine sahip olmas× kadar
psikoloji de bilmesi gerekir.
Eùitimci olmak bu anlamda
baüar×y× beraberinde getirir.
Çok okumak gerekir. Kendi
dilimize hakim, sahip olmak
kadar birkaç yabanc× dil de
bilmek laz×m. Yaüamak,
eùitimci olmak, salt kendi
alan×m×z×n bilgisiyle
gerçekleütirilemez.
Eùitimcinin pedagojik
formasyonu olmal×. Bu
önemlidir iletiüim için. Tabii salt okumak deùil,
yazmak da gerekir. Zengin ve donan×ml× bir kiüilik,
öùrenciye kendiliùinden örnek olacakt×r zaten. Bir
eùitim kurumuna, “D×üar×da iülerim bozuldu buraya
düzenli maaü almaya geliyorum. Ben insanlar× çok iyi
çal×üt×r×r×m. Sadece kendi iülerini deùil, benim
iülerimi de yapt×r×r×m” diye gelenlerin o kuruma bir
yarar× olamaz. údareci olan da bu durumda kafa kola
al×nm×üt×r üstelik. Olan öùrenciye, Türkiye’ye ve
dünyaya olur. O zaman bunlar×n ay×klanmas×
gerekir. Bu mesleùin san×ld×ù× kadar ucuz olmad×ù×,
bir namusu bulunduùu gösterilmelidir. Önce
inanmak ve yetkin olmak. Orada neden
bulunduùunu bilmek. Ne yapmak istediùiniz ve onu
nas×l yapacaù×n×z da bir o kadar önemlidir. Yoksa,
“oynayamayan k×z×m yerim dard×r” örneùi
mazeretlerin alt×nda kalmay× tercih ederek
üretmeden, yaratmadan yaüamak kal×r geriye.
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Sonuçta da eùitim tac×n× taü×mayan ülkeler bu tac×
taü×yanlar×n esiri olacakt×r mutlaka. Kendini
kan×tlamak da baükalar×n×n size sayg× duymas×n×
saùlar. Tazelenen bilgi, tazelenen yaüam gibidir.
Kendinize eklediùiniz bilgi baüka çevrenin, baüka
insan×n zenginliùini eklemektir bünyenize. Dünya
bilgi zengini olduùuna göre ondan pay×m×z× almak
ve o paya katk×da bulunmak gerekir. Her meslek
önemlidir. Ancak her mesleùi haz×rlayan
öùretmenlik, eùitim bir baüka özel, bir baüka
deùerlidir.
Öùrenmek, soru sormak baülang×c×, yaüama
göz açmayla baül×yor. Dilin geliümesi sorularla anlam
buluyor, öùrenmek ad×na. Bu özgürlüùü, yani doùal
olan bunlar× eùitim sisteminde yok etmek, herkesi
baüka beyinlere göre yaüatmak haks×zl×kt×r. Hedef,
amaç ve motivasyon sacayaù×nda yaüamak, yaüatmak
zor deùildir. Yeter ki bunlar×n ayr×m×nda olal×m.
Eùitimin doùru felsefesi, doùru politikas× ve
doùru organizasyonu, doùru hedefleri olmal× ve her
türlü olanaklar×n çok büyük boyutta olmas× gerekir.
únsan yetiütirmenin hedefi çok doùru olmal×. Neden,
niçin, nas×l sorular×na verilecek yan×tlar önemlidir.
Tabii savaüa deùil, eùitime ayr×lacak bütçe de çok
önemlidir. Okullara gönderilen para miktarlar×n×n
tart×ü×lmas× gerekir bu anlamda. Eùitime yat×r×m
yapmak yerine okullar× satmak çözüm olamaz
çünkü.

Eleütirmek yetmez. Bunlar× yaüama geçirmek
gerekir. Öneriler üretmek laz×m. Etrafa eleütirel gözle
bakarak yaüamakt×r önemli olan, gören, eleyen; ben
olsayd×m ne yapard×m? diye kendine soru soran
birey olarak yaüamakt×r, yaüam× anlaml× k×lan.
Öncelikle kendine güvenen, baükalar×na s×rt×n×
dayamadan ayakta durabilen, özgür bireyler. Kendi
kendini yöneten insan olarak yaüamak… Kendi
yolunu kendiniz bulman×z, keüfetmeniz, yapman×z.
Önemli olan baükalar×n×n takipçisi deùil, yol aç×c×s×
olman×z. Bunlar× insanl×kla baüarmak. Etiketi,
koltuklar× kötüye kullanmadan, bask× arac×
yapmadan baüarmak… Ne istediùini bilerek yaüama
ve uùrunda mücadele etme kadar güzel bir üey
olamaz. Bilgiyi tekrarlayarak ezberleme deùil, ihtiyaç
hissettiùini öùrenmek ve yorum yapmak kal×c×l×ù× da,
deùiüimi beraberinde getirir. Eùitim ne yapmal× bu
durumda? Çoklu zekay× görmeli. Genci fark etmeli.
Sevmeli, sevdirmeli…
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