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Neden bir üniversitede okuyorum? Kaç
üniversite öùrencisi bu soruyu kendine sormuütur
acaba; ya da daha önemlisi kaç öùrenci aç×k
yüreklilikle bu sorunun cevab×n× vermeye
çal×üm×üt×r? Henüz çok baülar×nda olduùum
akademik yaüant×mda, bu soruya verilen cevaplar×
deùiüik üniversitelerin deùiüik bölümlerindeki
öùrencilerden duyma üans×na eriütim, ama
duyduùum cevaplar×n -en az×ndan benim için- çok
tatmin edici olduùunu söyleyemem. Cevaplardan
tatmin olmak tabii ki göreceli bir durum, bu yüzden
bu soruyu sormadan önce hangi cevaplar×n beni
geleceùe dönük olarak umutland×racaù×n×
düüündüm. "Kendimi gerçekleütirmek için
buraday×m" ya da "Bilimsel düüünmek için
üniversiteye geldim" gibi cevaplar belki de beni daha
mutlu edecekti, ama ald×ù×m cevaplar genelde iki
grup alt×nda topland×. (1) "Buraday×m, çünkü ailem
böyle olmas×n× istedi" ve (2) "Üniversite diplomas×
alabilmek için üniversitedeyim". Doùal olarak
yukar×daki soru ve buna verilen cevaplar son derece
k×s×tl× gözlemlere dayan×yor; bilimsel bir veri
toplamaktan uzak olan bu gözlemler hiç deùilse bize
genel yap× hakk×nda biraz fikir verebilir diye
düüünüyorum. Verilen cevaplar×n doùruluùunu ya
da hakl×l×ù×n× tart×ümayacaù×m çünkü bu yan×tlar×n,
yan×t× veren kiüi aç×s×ndan "en doùru" olduùunu
kabul ediyorum. Bu yaz×n×n amac×, bu soruyu henüz
düüünmemiü ya da cevab×n× henüz verememiü
öùrencilere alternatif sunabilmektir. Bunu
gerçekleütirmek için uzun bilimsel tart×ümalar yerine
bir mektup yazman×n daha uygun olduùunu
düüündüm...
"Üniversitelerde Verilen Bilgiler Gerçek Hayatta
Ne Kadar úüime Yarayacak?"
Bu soruya verilecek cevab× çok uzatmaya
gerek yok, soru zor ama yan×t basit "Bilmiyorum!"
"Asl×nda, öùrendiùiniz her bilgi k×r×nt×s× sizin iüinize
mutlaka ve mutlaka yarayacak" diyerek hem sizi
hem de kendimi belirsizlikten korumay× seçebilirdim
ve inan×n bu çok kolay olurdu. Ama, gerçekten de bu
sorunun doùru cevab×n× bilmiyorum; daha doùrusu
sizi tan×mad×ù×m sürece herhangi bir tahminde
bulunamam. Belki aran×zdan baz×lar× üniversite
eùitimi süresince öùrendiùi pek çok üeyi kendi
profesyonel iü yaüant×s×nda baüar×yla uygulayacak,
ama baz×lar×n×z da öùrendiklerinin büyük bir
bölümünü "kaybedecek". Sorumuzu üu üekilde
deùiütirirsek belki daha aç×k bir cevaba ulaüabiliriz.
"Bize verdiùiniz derslerde, örneùin Araüt×rma
Yöntemleri dersinde, gerçek hayatta uygulanabilecek
bilgiler mi öùreteceksiniz?" Bu soru diùerlerine göre

daha detayl× bir soru, ama cevab× biraz daha kar×ü×k
"Hay×r, böyle bir amac×m yok".
Hangi bilim dal× olursa olsun ve buna baùl×
hangi dersten söz edersek edelim kuükusuz buradaki
bilgiler hayat×n kendisiyle ilgilidir. Bilimin hayattan
kopuk olmas× zaten beklenemez. Kuantum fiziùiyle
ilgili bilgi ve kuram×n, matematiùin, psikolojinin,
felsefenin ve daha birçok alan×n hayata yans×mas×n×n
mümkün olmad×ù×n× söylemek büyük bir hata olur.
Günlük hayatla olan bu doùal yak×nl×ùa raùmen
üniversitedeki bilimcinin ya da eùitmenin size
bilgileri hap üeklinde vermesini bekliyorsan×z hata
yap×yorsunuz. Bilimcinin, "Hadi bunu öùreteyim de,
günlük hayatta kullan×n" gibi bir kayg×s× yoktur,
bence olmamal×d×r da. Uygulama, al×nan bilgileri
gerçek hayata taü×ma, diùer bir deyiüle aktif öùrenme,
eùitim gören kiüinin sorumluluùundad×r, eùitmenin
deùil.
Örneùin; Psikolojiye Giriü dersi alan
öùrencilerin bu dersten bekledikleri aras×nda (1)
karü×lar×ndaki insanlarla daha iyi iliükiler
kurabilmeyi öùrenme, (2) karakter tahlili yapabilme
becerisini kazanma ve (3) beùendikleri k×z ya da
erkek arkadaülar×n× "tavlayabilmenin" yollar×n×
bulma ilk s×ralar× al×r. Üstelik bu beklentiler sadece
bize özgü deùil, evrensel beklentilerdir (McBurney,
1996). Bütün bu talepleri-üzgünüm amakarü×layam×yoruz. Bunun iki nedeni var; birincisi,
insan davran×ü× ve düüünce sistemiyle ilgili
cevaplar×n çoùunu biz de bilmiyoruz ve ikinci olarak
insan hayat×nda o kadar çok farkl×l×k ve deùiükenlik
var ki, bütün bu sisteme tek bir yan×t (hap)
verebilmek imkans×z. Yukar×daki taleplerin cevab×
psikolojide yok mu? Mutlaka var; ama bu cevab×
bulup ortaya ç×karmak ve kendi hayat× için
uygulamaya sokmak bu bilgileri alan kiüinin
becerisinde.
Sonuç olarak, üniversiteliler teknik
okullardan farkl× olarak mesleki beceriyi deùil,
düüünsel beceriyi geliütirmek için oluüturulmuü
kurumlard×r. Düüünsel beceri olmadan mesleki
aüamalardan bahsetmenin çok da anlaml× olmad×ù×
san×r×m aç×kt×r.
"Bu Kitab×n Tamam×n× Okuyacak m×y×z?"
Dönem baülar×nda öùrencilerin endiüe dolu
ses tonlar×yla sorduklar× önemli bir sorudur bu. Ders
kitab×ndan 1-2 bölümün ç×kar×lmas× öùrencileri
mutlu eder, hele hele kitab×n yar×s×n× "atarsan×z" en
sevilen hocalardan birisi olman×z iüten bile deùil. úlk
bak×üta oldukça doùal ve doùal olduùu kadar da
mant×kl× bir süreç gibi görünüyor. Öyle ya, kim daha
fazla okumak ister?

P i V O L K A, YÖl: 4 SayÖ: 16, Sayfa: 10

Daha az kitap, daha az sayfa, daha az ders
say×s×, daha az ders saati, daha az üniversite... daha
az gelecek! "Neden üniversitedeyim?" sorusuna
verilecek cevab×n önem kazand×ù× bir bölüme geldik;
banka hesab×n×zdaki paran×n sadece %80'ini
çekebileceùinizi söyleseler bunu kabul eder
miydiniz? Hay×r m×? Peki, o zaman neden eùitiminizi
k×s×tlamaya bu kadar gönüllüsünüz? Tahminen
kültürel bir özellik, hakk×m×z olan× istemek
konusunda çok baüar×l× deùiliz. Eùitim söz konusu
olduùunda bu talepler bizi de uùraüt×racaù× için
susmak çok daha rasyonel bir davran×ü olarak
alg×lan×yor. Daha çok bilgi yerine daha az ve
mümkünse kullan×ma haz×r bilgiyi tercih ediyoruz.
Öneri mi? Önerim basit: ústeyin! Dersi veren
hocalar×n×zdan sizlere daha fazla zaman ay×rmalar×n×
isteyin, dogmatik ders kal×plar× yerine eleütirel
düüünmeye yön verecek farkl× uygulamalar, kitaplar,
teknikler talep edin."Bu kitab×n son 4 bölümünü
iülemeyeceùiz" diyen hocan×za bunun gerekçesini
sorun. Üniversitede olduùunuzu hissetmeyi isteyin.
Eleütirel Düüünme
Öùrencilerin s×kl×kla yak×nd×klar×
durumlardan birisi eùitimin ezbere dayal× bir temele
oturtulmuü olmas×d×r. Bu yak×nmaya raùmen,
zihinsel süreci tetikleyici eleütirel düüünme temelli
eùitimi gerçekleütirmenin önündeki engellerden
birisi, bu eùitimin öùrenciler aç×s×ndan zorluùudur.
(Kökdemir, 1999a). Üniversite s×nav×na girmek için
ter döken lise öùrencilerinden, üniversiteye
geldiklerinde kazanm×ü olduklar× ezbere dayal× ders
çal×üma al×ükanl×klar×n× hemen deùiütirmelerini
beklemek çok gerçekçi deùil san×r×m. "Ezbersiz
eùitim istiyoruz" söyleminize yürekten kat×l×yorum,

ama gerçekten bu tür bir eùitime haz×r m×s×n×z? Daha
doùrusu bu eùitimde sizi daha çok okuman×n,
araüt×rman×n, soru sorman×n beklediùini biliyor
musunuz? Üniversite eùitiminin her kademesinde
eleütirel düüünme modellerinin uygulanmas×
gerektiùini savunan bir kiüi olarak
(Kökdemir, 1999b), bu tür bir eùitimin size gerçekten
üniversite hayat×n× yaüatacaù×na eminim ve bunun
için eùitmenlerden çok sizlerin katk×s× ve isteùi laz×m.
Teknolojinin (özellikle internet uygulamalar×n×n) bu
eùitime çok katk×da bulunacaù× aç×k. Bu yüzden, siz
öùrencilerin bilgisayar becerilerinizi geliütirmeniz
laz×m. Özellikle internet uygulamalar× söz konusu
olduùunda "internet kullan×m×n×n" bir modem ve
telefon hatt×ndan fazlas×n× içerdiùini unutmay×n
(Kökdemir, 2000).
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