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únsanlar×n bilimle tan×ü×kl×klar× ilk ne zaman
gerçekleüiyor? Elbette bu sorunun cevab× bireylerin
ilgi alanlar×na veya koüullara göre farkl×l×k gösterir.
Ancak bizim ülkemizde san×r×m bilimle tam
anlam×yla tan×ümam×z, üniversite kap×s×ndan içeriye
att×ù×m×z ilk ad×mla ayn× zamana denk düüüyor. Söz
konusu kap×dan içeri girdikten sonra da farkl×
iliükiler kurulmaya baülan×yor. Üniversite öùrencisi
olarak art×k üniversitelerde bilimle uùraüan öùretim
elemanlar×yla yüz yüze geliyoruz. Az ya da çok bu
kiüilerin hayatlar×m×zda yer edinmeleri ve
yaüamlar×m×zda iz b×rakmalar× da doùal olarak
kaç×n×lmaz.
Kurduùum ve kuracaù×m cümleler, bilimi ilk
olarak üniversitede tan×m×ü genç bir bilim insan×
olarak, bulunduklar× konum nedeniyle asl×nda
san×ld×ù×ndan çok daha fazla öneme sahip
olduklar×n× düüündüùüm öùretim elemanlar×na aç×k
bir mektuptur. Çoùu zaman ak×llara gelmeseler de ya
da hiç gündemde olmasalar da, tüm ülkelerde
olduùu gibi Türkiye’de de asl×nda kalk×nman×n çok
önemli bir ayaù×n× temsil eden öùretim elemanlar×n×n
çoùunun -kendileri de asl×nda ne kadar hayati bir
noktada bulunduklar×n×n fark×nda olmalar×na
raùmen- farkl× nedenlerle zaman zaman kendilerine
yüklenen ya da yüklenmesi gereken görevleri ve
özellikleri unuttuklar×n× düüünüyorum. Bu nedenle
de bireysel yaüant×lar×m ve gözlemlerim
doùrultusunda, bir üniversite öùrencisinin onlardan
beklentilerini –art×k ben lisans öùrencisi olmasam dadile getirmek istiyorum.
Gençlerin belki de en büyük sorunudur fark
edilmek. Her yaüta insan için geçerli olsa da,
önlerinde daha upuzun bir ömür bulunmas×na
raùmen belki de enerjilerinin doruk noktas×nda
olduklar× için gençler, baükalar× taraf×ndan ve
özellikle de kendilerinden büyük ve hatta önemli
bulduklar× kimseler taraf×ndan fark edilmek isterler.
Onay alma ve önemli olduùunu hissetme en büyük
ihtiyaçlar aras×ndad×r. Belki de bu nedenledir ki, en
büyük üikayetleri de anlaü×lmamak ve karü×lar×ndaki
insanlar×n onlar× dinlemedikleri yönündedir.
Üniversite öùrencilerinin her gün anne babalar×ndan
çok gördükleri hocalar×n×n, bu ihtiyaçlara karü×l×k
vermeleri çok önemlidir.
Elbette bilgi ve deneyim bak×m×ndan öùretim
elemanlar× öùrencilerinden daha yüksek bir
seviyededir. Ancak henüz hayat×na ne yönde bir yol
çizeceùine karar vermemiü, bilgiye ve deneyime aç
beyinler de fikirler, çözümler vs. üretebilirler. Eùer
dikkate al×n×p söylediklerine kulak as×lmazsa, daha
ilk denemede vazgeçmeyi düüüneceklerdir. Türkiye,
pek çok Avrupa ülkesine göre oldukça genç bir
nüfusa sahiptir. Bu büyük bir enerji ve üretim

kapasitesi ve ayn× zamanda da geliüme ve kalk×nma
anlam×na gelmektedir. Dolay×s×yla bu kadar büyük
bir genç nüfusu harekete geçirmek ve gelecekte
onlara umut baùlamak için gereken tek üey asl×nda
onlar× biraz iteklemektir. Biraz desteklendikleri ve
onlar×n da bu dünyada bir yere, üstelik çok da
önemli bir yere sahip olduklar× hissettirildiùi
takdirde, hiçbir gencin buna yan×t vermeyeceùini
sanm×yorum. Bu nedenle, farkl× konularda bir fikir
belirttiùimiz ya da farkl× alanlara ad×m atmak
istediùimiz zamanlarda bizi dinlemenizi istiyoruz.
Öùretim elemanlar×n×n, sadece isimlerini
duyduùumuz ve dersler haricinde konuüma
imkan×m×z×n asla olmad×ù× kimseler olmaya ve
akademik, bilimsel ve eùitim çal×ümalar×n× kapal×
kap×lar×n ard×nda, bizlerle iletiüim kurmadan
sürdürmeye haklar× yoktur. Onlar, bilimsel
düüünceyi devam ettiren, bilimin ilerlemesine katk×
saùlayan ve yanl×ülar×n düzeltilmesinde rol
oynayacak en güvenilir insanlard×r. Bilim ilerleyen
bir süreçtir. Bilimle uùraüan kimseler bunu asla
unutmamal× ve yapt×klar× çal×ümalar×, bilimin
ilerlemesinde katk× saùlamalar× için paylaümal× ve
özellikle de kendilerinden sonra bilimin ×ü×ù×n×
taü×yacak gençlere cesaret vermelidirler. Kapal×
kap×lar arkas×nda yap×lan araüt×rmalar sadece o
kap×lar arkas×nda kalmaya mahkumdur. Çünkü
bilim, ancak üst üste eklenerek ilerleyebilir. Gençler,
s×çramalar× için gerekli olan cesaretten yoksun
b×rak×lmamal×d×rlar.
Türkiye’de öùretim elemanlar×n×n koüullar×
az çok bellidir. Üniversitelerde ders vererek ve
bilimsel çal×ümalar yaparak çok büyük maddi
kazançlar saùlayamazlar. Zaten bilim yapmak da bir
meslek olarak deùil, bir yaüam tarz× olarak
düüünülmelidir. Bu düüünceyle paralel bir duruü
sergileyen öùretim elmanlar×n×n da dünyaya
b×rakacaklar× en büyük iz, öùrencilerine yapacaklar×
yat×r×m olacakt×r.
Üniversite yaüant×s×, orta öùretim veya lise
gibi diùer dönemlerden farkl×d×r. Gençler
üniversiteye geldiklerinde, bambaüka beklentiler
içerisindedirler. Çünkü üniversite, diùer öùrenim
birimlerinden görece daha özerk bir mekand×r.
Gelinen kurum, art×k konuümak, karü× ç×kmak,
öùrenmek, eleütirmek istenilen bir konumdad×r ve bu
beklentilere cevap verilip hayal k×r×kl×ù×
yaüat×lmamal×d×r. Lise s×ralar×nda al×ü×lan,
öùretmenin öùreten ve öùrencinin de öùrenen olduùu
sistemden ç×k×l×p, hem öùrencilerin hem de öùretim
elemanlar×n×n karü×l×kl× birbirlerini besledikleri ve
birlikte bir üeyler öùrendikleri bir sisteme geçilmiütir
art×k. Dolay×s×yla, derse girip sadece o güne kadar
kendi hocalar×ndan öùrendiklerini öùrencilerine
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aktaran, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine ayak
uyduramayan öùretim elemanlar× ne yaz×k ki kendi
yank×lar×n× bulamazlar hayatlar×nda. Yeni nesilden
kopuk, gençlerin neler dinlediùiyle, nelere önem
verdiùiyle ya da nerelere gittiùiyle asla ilgilenmeyen
ve onlar×n yaüamlar×na dokunmayan öùretim
elemanlar×n×n gençlerle kurduklar× iletiüim doùal
olarak oldukça k×s×r kalacakt×r. Öùretim eleman×,
doktor, doçent veya profesör unvanlar×na sahip
olmak, art×k öùrenilecek bir üeylerin, edinilecek
bilgilerin kalmad×ù× anlam×na gelmez. Her insan yeni
bir dünyad×r ve bu nedenle öùretirken öùrenmek bu
iliükinin temel taü× olmal×d×r.
Dersler, öùrencinin ve öùretim elemanlar×n×n
mecbur olduklar× için kat×ld×klar×, haftal×k bir etkinlik
deùil; aksine her iki grubun da isteyerek, heyecan
duyarak, meraklanarak geldikleri, karü×l×kl× saùl×kl×,
entelektüel ve insani iliükiler kurduklar× ve

sonucunda her iki taraf×n da zihinsel olarak
beslendikleri akademik bir süreç olmal×d×r.
Öùrenciler, hangi ders ya da hangi alan olursa olsun,
bu süreçte doyas×ya beslenmeliler; öùretim
elemanlar× da s×rtlar×n× tahtaya dönüp anlatmak,
elllerindeki metinleri okumak ya da s×rf daha
“akademik” duruyor diye jargonlarla öùrencileri
boùmak yerine, onlar×n hayatlar×na dokunmay×
denemelidirler.
Deniz y×ld×zlar×n× kurtaran adam×n
hikayesini ilk defa üniversite birinci s×n×fta bir
HocaM’dan dinledim. O zamandan beri hep ac×mas×z
dalgalarla s×ùl×klara mecbur kalan pek çok deniz
y×ld×z×n×n olduùunu düüünmüüümdür. Hepimiz birer
deniz y×ld×z×y×z ve deniz y×ld×zlar×n× s×ù
kumsallardan al×p derin denizlere kavuüturan
kahramanlara teüekkür ederim.
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