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ÇAGDAŞ FEN DtLtMLERt
EGtTtMt VE EÖtTtMCİLERt

Yard. Doç. Dr. Bayram DEMİRC1(*)

1nsanoAlununvaroluşuyla başlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bu alanda-
ki birikimin her geçen gün artmasının doıal sonucu olarak gittikçe hızlanan bir
biçimde devam. etmektedir. çaıdaş egitimin amacı bu gelişmeleri saptamak,
gelişmelerden kendi egitim sistemimize aktarılması gerekenleri ve aktarma
yöntemlerini seçerek temel amaçlar doArultusunda yeni kuşak1arı yetiştirmektir.

Bilim, insanların yaşamı daha rahat ve güvenilir kılmak için uAraşrriaları sonucu
oluşan bulgular ve deneyimler birikimi olduıuna göre insanltAın başlangıcıyla
başlaması ve gün geçtikçe, gelişmesi doAaldır. Teknoloji i~ bu bulgu ve deneyimler
yardımıyla geliştirilen araçlar ve yöntemler olduımıdan bilimsel gelişmeye bajpı. olarak

teknoloji de gittikçe hızlanan bir biçimde gelişip deıişecektir. Önemli olan ve
çaıdaşlıgın gereıi olan bu gelişmelerezamanında ayak uydurabilmektir. Bilimdeki
gelişmeler teknolojiyi geliştirirken teknolojideki yenilikler de bilimin daha hızlı
gelişmesini saılamaktadır. Öroeıin yayın teknolojisi, bilgisayar teknolojisi gelişip

-

eAitim teknolojisinde kullanılmasıyla eAitim teknolojisinin gelişmesini, b~un sonu-
cu olarak da bilimin daha yaygın ve hızlı gelişmesini saAlamaktadır. Bundan
an1aşıIacaıı gibi çaıdaş bilimi izleyebilmek için dogmatik düş~erden ve tutucııIdar-

dan 117~k1ıtşın-akd8r kalıpları kmp çaAdaş teknolojidelı yararlanmak: Zorunıudur.

Teknolojinin gelişmesine hizmet eden en öpemli bilimler, başka bir deyişle tek-
ınolojik degişme ve gelişmeyi doımdan etkileyen bilimler Matematik, Fizik, IQmya,
Biyoloji gibi Fen Bilimleridir. Bu bilimlerdekiedinilendeneyimler sonucu teknolojik
araç ve yöntemler oluşnıuş, gelişmişbt. Bilim ve ~kn610jinin gelişmesinde Fen Bi-
limlerinin yeri ve önemi bilindiAinegöre, eAitimalanındada Fen Bilimleri EAitiminin
öneminiayrıcabelirtmeyegerekyoktur.'

.

ÇaAdaşFen ~ilimleri EAitiminin ne oldulunu ve Q8Sıl yapılacaAını uzun uzun
burada tartışmaya gerek yoktur. Bununyöntemlen uzmanlarca ayrıntılarıyla ortaya
konmuştur( 1,2,3). Önemli olan. ülkemizin koşu11arlnda bu yöntemlerin nasıl uygulan-
mas1DiD daha doım olacaAıdır. Yani ülkenin ekonomik. sosyal ve politik koşulları

(*) İnönü Ünivenitesi Etitim Fakültesi Ölretim 'Öyesi.
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nasıl yönlendirilirse Fen Bilimleri Egi&imindenbeklenen sonuç en yüksek verimle
alınabilir. Fen Bilimleri Egitiminin deneysel yöntemlere dayalı, alt yapısı ve iç .
donanımı tamamlanmış kurumlarda, kendi alanlarında iyi yetişmiş egitimcilerce
yapılması gerektigikabul edilenortaknoktalardır.Ama "bu koşullarnasıl sagIanabilir"

\

soı'UsunadoAruve uyguIanabilirbit Yanıtbulunmalıdır.Bu y~tı ar8rkenFen Bilimle-
ri Egitimini Milli Egitim sistemimize paralelolarak tlkögretim, orta Ögretim,
Yüksek Ögretim ve LisansÜstü ögretim olarakayrı ayrı dÜ§ÜDl1lek, soruların ve
çözümlerinin ai çok degişiklik göstermesi bakinundan doAru olacalı kanısındayım.

Ülkemizde yapılmakta olan Anadolu Lisel~e, Fen Liselerine, Üniversitelere
Giriş Sınavlarının sonuçları göstermektedir kr ögreneilerimiz fen bilimlerinden oluşan
sorular grubuna daha az <k>Aruyamt verebilmektedir. Ögrencilerimizinbaşarı.durumu'
tlk ve orta Ögretimde Fen Bilimleri Egitiminin yeterİnce başarılı olmadıgını
göStermektedir. Ömegin ÖSYM sınavlarında sorulan 60 fen sorusunaalınan ortalama
yanıt sayısı bazı yı1lar 5'e kadar düşmektedir. Bunun: yanında 60 Türkçe sorusuna alınan
yanıt sayısı, ise 30 civarındadır. Görülüyor ki ögrencilerimiz fen sorularını kamıma,
yorumlama ve çözmede zorı8nmaktadır. Oysa fen konularımn bir çoIu günlük yaşamla
doArudaD ilgilidir ve kavrayıpyorumlaması, akılda tutulması soyut kOnulara göre daha
kolayolmalıdır. Söz gelimi, kimsayal tepkimehızının sıciıkIıkla nasıl degişecegini/

düşünen biri için yemegin normal teneerede ve düdüklü te~cerede pişme süresini göz
önüne getirmesi, algılamada ve yorumda ko~ylık saglayacaktır. Ancak burada bir

n~ çok önemlidir ki bu örnekte bir çok ögrencimizden aldııtmıız yanıt "düd1!klü ten-
cerede basınç fazla olması nedeniyle yeinek ~abuk pişer" gibi yanlış olmayan fakat
yanıt da olmayan bir yargıdır. Yanlışdegildir, ~ sıcaklıkla ~ kurulmamış eksik

bir yargıdır. Pişmesüresinin yalnızca basınca baALıolmayacalım, zira hiç ısıtmadan
sadece basıncı artırarak oda sıcaklılında pres1eme ile yemegİn pişme yerine ezilmeyle
kalacagım da döşün~bilmelidir. Yani gözlemleriyle baglantı kurabilmelidir. flBasınç

, yükselince 1q\ynamanoktası yükselir" bilgisini gözlemleriyle ilişki1endirerekyüksek
sıcaklıkta yemegİn daha kısasürede piştigini'düşünebilmelidir. Bu örnekte olduAu gibi

ilk ve orta ögretimde Fen Bilimleri Egitimi, deneysel yöntem.araç gereç ile derste uygu-
ianmasa biledoladaki olaylarla veya günlük yapıJan somut işle~erle b8glantı kurula-
rak uygulanmalıdır. Bunun için de Fen Bilimleri Egitimcisininniteligi önem kaZan-
maktadır. Egitim için fiziksel koşulların yeterli olması yanında egitimeinin yeterli
olması, dogru yöntemler uygulayabilmesi çok önemlidir.

Yüksek ögretimde, Fen Bilimleri Egitimi birçok tclınolojiyi uygulamayı, en son
teknolojiyi kavratmayı gerektirdigi için fiziksel koşullar orta' ögretime göre daha
önemlidir.tJk ve orta ögretimde temel kavramlarla ilgili bazı basit düzenek ve deneyler
yapılabilirken, yüksek ögrewndeki laboratuvar uygu1amalan daha ayrıntılı ve masraflı

,

olmaktadır.,Bu bakımdanyÜksekögretimdekiFen Bilimleri Egitiminindaha çok soru-
nu bulunmaktadır. En başta madde, malzeme Ne eleman yetersizligi gelmektedir.
Bunun yanındalaboratuvargibi temel alt yapınınbile yetersiz oldugukmımılanmlZda

, .
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vardır. Herşeyden önce fen bilimlerinde e~tim yapan kunıriılanmız, dört dörtlük olma-

sa bile asgari ölçülerde uygulama yapı1abilecek laboratuvar binası ve iç donanıma sahip
olması gerekir. Kaynak aynlmay.şı nedeniyle son yıllarda öl\retime açılan bazı kurum-
larımızda asgari olanaklaryoktur.Hattabazı kunımlarım~daöl\retimebaşlamadanbu '

alana hiç bir yatınm yapılmamış. öl\reDCi altınoca kaynak ayrı1abilece~i düşüncesiyle
önce ö~rencialımı düşünülmüştür. Gerekli koşullar oluşturuluncaya kadar
yetişeceklerin e~itim düzeyinin ne olaca~ı göz ardı edilmektedir. Fen Bilimleri
E~itimi. enstrümansız müzik e~itimi yapılamayaca~ı gibi uygulamasız olmayaca~ı
gerçe~ hiçbirnedenlede~tirilemez. Bu gerçekgöz önünealınarakça~daş Fen Bilim-
leri E~timinde uygulama olanaklarıasgariölçüde Öl\reDcilerinhizmetine sunulmadan
e~itime başlanmamalıdır. E~itim. ezbereilikten kurtarılıp uygulamalı, araştıncı.
yaratıcı ve geliştirici bir düzeye getiri1melidir.çaAıinızdalisans e~timi görmüşbirinin
olması gerekti~ikadar bilgili, kültürlü,yamtıcı ve yapıcı olması sa~malı ki ça~daş
bilim ve teknolojideki de~şim ve gelişimi kavrayabilsin. ÇaAdaşolmamn ön koşulu
~ı algıyabilmektir."Eldeki o1analdai'ancakbu kadar"düşüncesiylelisans bitirenbiri-
ni ancak lise bitirenkadare~yorsak hiç e~tmedenlise mezunubırakmakdaha iyidir.
Verilen e~itim niteliktebir de~işik1ik.bir.kalite yükselmesi sa~lamıyorsa yapılan
bütün maddi harcamalar1a birılkte en degetli şey olan zaman ve emek de boşa harcanmış

demektir.

Lisans üstü e~itim uzmanlaşma, ihtis8slaşma e~timi olmasının gere~i olarak
kişilerin çalışttgı sistemi geliştirebilen. yenileyerek çagın gereklerine uydurabilen.
yaratıcıyani o anakadarulaşılmışnoktadanbiradımdahaileriye götürebilenbir düzeye
ulaşmasını saglamalıdır. Çogunlugu üniversitelerimizde yapılan lisansüstü
egitimimizin alt yapı sorunları. donanım sorunları. progranne danışman sorunları,
bilgiye ulaşma sorunları. finansman sorunları. bulguların yayınlanmasi sorunları gibi
pek çok sorunları b\llunmaktadır. Fen Bilimleri Egitiminin derecesi sorunları da art-
maktadır. Üniversitelerimizden nitelikli, çagdaş egitim düzeyine uygun e~itim almış
elemanlar mezun etmek için her şeyden önce ölVetim üyelerimizin iyi yetişmiş olması.
gerekir. Lisans üstü e~itimde kalitenin düşmesi lisans kalitesinin dÜ§mesini.lisansta
kalitenindüşmesi ise ilk ve orta ögretim kalitesinin düşmesinido~urur. Tersinden
bakı1dı~da da e~tim kalitelerinin birbirini etkiledi~ göıillür.

Lisans üstü egitimin ça~daş düzeyde yapıl~ilmesi için yukarida sayılan sorun-
,

ların herbirinin ortadan kaldırılması gerekir. Sorunlam( ~özümü şüphesiz kolay
degildir. ama ülke koşulları göz önüne alıharak en ekonomik ve verimli bir çözüm poli~
tikası izlenebilir. öme~in ilk aşamada. bugünkü gibi her üniversitenin lisans üstü_

e~itim yaptıran enstitüleri, yerine. yukarıdaki' sorunların bir kısmının çözümlenmiş
oldu~~ üniversitelerde yapılması. gerek ekonomik gereksefizikselolarak kolaylık

_ sagıay3caıwr. ülkemizde zaten yeterince araştırmacı ve e!itimci olmadıgt bir gerçektir.

10.000 kişiye düşen araşh;I'lDaCı sayısı ABD'de 60. Almanya'da 55, Japonya'da 50.

Fransa'da40.1ngiltele'de 38 iken Türkiye'desadece 6'dn'(4). Öyleyse hiç olmazsa bW1-
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ların iyi yetişmesi için sorunları olmayan merkezler oluşturup buralarda yetişeceıcıerle
diger üniversitelerin elemanihtiyacı karşılanabilir. Bu merkezler yaz tatillerinde diAer
üniversitelerdekiö~retim üyelerininlÜzmetine açılabilif. Digertaraftan kişi başına
düşen araştınnave geliştirm~ harcamalarınm gelişIDiş ülkelerdekine göre çok az oluşu
(ARD'de 440, Almanya'da 380, Japonya'da 325, İngiltere'de 254, Fraiısa'da 250,
Türkiye'de 3,5 do1ar(4) elimizdeki alet ve mmememizi maksimum veri~le kullan-
mamızı gerektirmektedir. Çok sayıda araştmnave yetiştirme merkezleri kurmak, bun-
ları ~iz donatmak şüphesiz iyidir. Ancak milyar1ar deAerindeki aletlerin'kapasitesi-

nin altında kullanılması, günün yada yılın çoAu zamanında boş durması zaten kıt olan
kaynaklanmızın saVurganltAı demektir.

Çok sayıda merkez yerine belli merkezlerde, ama geniş kapasiteli ve çok eleman

ile lisans üstü egitim yapılıpası grupçalışmasola elverınesi, bilgi iletişimi ve tartışma
ortamı saAlaması bakımınd8n daavantajlıdn'. Günümüzde bilimler birbirinden oldukça
fazla etki1en~ekte ve birbirleriyl~. ilişkileri artmaktadn'. Söz geümi Biyoteknoloji;
Biyokimya, Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Genetik,
Biyorızik, Fizikokimya, İmmunoloji gibi anabilim da1larıyla ilişkilidir. Birbiriyle
yakından ilgili dalların birarada çalışması ve birbirin4en yararlanmaları saglanarak
çalışmalar daha kapsamlı ve Iilükemmel ya da mükemmele yakın bir düzeye
ulaştırılabi1ir.ÇaAdaş egitimde bireysel çalışmaların yerinigrup çalışmaları almıştır.. i

Lisans üstü egitim yapmaküzere yurtdışınauzunsürelieleman göndermeyerine,
'

onlara yapılacak dış harcaına1arla kendi merkez1erimizi yurtdışındaki araştmna merkez-
lerinin kalitesine çdwrnak daha uygnu olur görüşündeyim. Yetişmiş elemanJan kısa
süreli yurtdışına göndererek çag~ egitim ve araştırmalarla doAnıdan iletişim kurma1an
saAlanabi1ir. '

Lisans üstü Fen Bilimleri EAitimimizin sorunlarından biri de bilgi iletişimi ve
bilgi birikimi sa!tlama sorunudur. Gerek üniversitelenmizin yönetmelikleri gerekse
yayın yapma olanaklanmızın kısıtlı oluşu, düzenli ve seri olarak yayınlanan dergileri-

mizin yetersiz oluşu araştırmacılarımızı yabancı dilde yayın yapmaya zorlamaktadır. Bu
teŞvik edilmektedir. Bunun anlamıkendi ürfinleriıiıizi öArenebilmek için kendi insan-
larımızın yabanCı dil öAı'enmek ı.orunda kalmalarıdır. Yabancı ~ öArenmekgereklidir,
ama bunun amacı <?dilde yayın yapmak, o dille e~itim~mak deAil; o dili kullanan-
laniı.yaptık1arınıöArenmek,'on1ardany~ekolma1ıdn'. Bu nedenleça1ışma1ar
öncelikle Türkçe yayın1anmalıdn'ki dil bilmeyenlerimiz de yaratlanabilsin. Egitimin
en verimli ve kolay §ekli anadille yapılanıdQ'.Bir problemi İngilizce okuyup çözmek
için TüıXçe düşünüyorsak,yanikafamızdaTüıkçe'ye çeviriyorSak,o problemiİngilizce
okumanın hiç bir yararı olmayaca~J.: 'gibi yeterince ,anlaşılamama, hızlı'
anlaşılamamadan ötürü zararı. olabilir. Bu düşüncelerden ötürüyayınların ve
eAitimimizin kendi dilimizle yapılıİıasının gereAine inanmaktayım. EAitim sadece
bilgi aktarmakdeAil,düşünme,algı1amave yarabcılıközelliklerinide ge~tirme işidir.
Bu dakullanılan araçlardanbiriolan dilin en iyi hizmet etmesiyle daha verimli olur.
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Uzun yıllar yabancı dille eAitimyapan kurumlardakieAitimcilerimizbununsıkınbsım '

dile getirmektedirler(5). Karşıdaki bilgi sahibi dilimizi kullanmıyorsa onul1bilgisinden
yararlanmak için dilini öAren:net ~dayız, ama öArendilderimizi kendi insanIanrnıza

yabancı dille aktarmak zorunda deAiliz. Bütün bunlardan ötürü çaJışmaJarunız öncelikle
Türkçe yayuıJanmalı, hatta başka ülkelerde YaPıJan yayınlar da Tüdcçe'yeçevrilerek hiz-
mete sunulmalıdır. Bunun dışında ayrıca yabancı dergilerde yayın yapmak isteyen yapa-
bilir. Ülkemizin propagaodasım yapmak bakımından_önemlidir. Oysa biz fen bilimleri
eAitimini propaganda için deAil. bilimsel ve teknolojik Q1arakçaAdaş düzeye uIaşmak.
yaşamı daha rahat. ve güvenilir .kılmak için yapmak zorundayız. ÇaAdaş düzeyde
araştırmalar' yapabildiAimizde. kalite ve SOJlUcU önemlColduAu takdirde Türkçe
'yayıntamanın yararlarından biri de bunu öpmek için ~ ülke araştırmacıIannın

Türkçe öArenme gereAini duymalan olacaktır. 1'üıkçe konuşan orta ABya Türkleri'nin
son yıllarda baAımsıilaAa kavuşmalan ve Türkçe eAitim yapmalım. yayınlanmızın
Türkçe olmasındaki önemi aynca anumışbr. ki Türkçe'nin uluslararası bir dil olması
saAIanabilir.

. Fen Bilimleri EAitiminde elemanların yetişmesi kadar seçimi de Ülkemizin
koşullannda üzerinde önemle durulması gereken bir kanudur. EAitim sistenıinW.OOreh-
berlik hizmetleri. kişilerin yeteneklerini saptayarak yönlendirme. birimleri henüz
işlevlerini yapamadıklarında. meslek seçimi çoAu zaman tek bir sınav sonucu alınan
puanın yerleştirdiAi mesleAi kabullenme şe1dindedir.Oençlerimiz edinecekleri meslek

ve saAlayacakları yaşam standardı bakımından çoAu kez almış olduAu diploma türüne
baALıolduAu için yeteneAine göre deAn. toplumda ~ygınlıAı olan. bol ve kolay kazaıiç
getiren. iş bulma sorunu olmayan mesleklere yönelmektedirler. Her ne kadaJ; eAitim1e
nitelik. kapasite ve kalite artınlabilirse de. kişinin yatkın olduAu alanda alacaAı
eAitimle yatkın olmadıAı alanda alacaAı eAitim onl1 aynı verimliliklebelli bir noktaya
taşımamaktadır. Bu nedenle yetenekli olanlar seçilmelidir. 'Bunun anlamı gençlerin is-
tekleri dışında bir alana yönlendirilmesi olmadıAıgibi. isteyen herkesin istediAi 3Janda
egitim görmesini engenem~ de deAildir. Elbette devletin görevi toplumu en ÜStdüzeyde
eAitmektir ve çaAdaşhAm gereAi de budur. Ancak bu olanaAı hemen ve herkese vere-
miyorsa eAiti1ecek1~ en yüksek verimi alabileceli kişilerden seçmelidir. Basit bir ben-
zetmeyle bir kişi çalışıp birkaç kişi yiyecetse enverimJ.İ!rin çalışması doAm olamd1r.
Ama en doAru olanı herkesin çalışıp yemesidir. Fen bilimlerinde eAitim gören
gençlerimizin çoRu bu ~ istedikleri ya da yetenekli olduklannıdüşündükleri için

deAil. üniversiteye girebilmek için seçtiklerini bC1irtmektedirler(6). Batilı ülkelerde
1955'1erde başlayan fen bilimleri PrOgqUn1arıOOa yenileştirme ve geliştirme çalışmaları
ülkemizde de 1964'de Ankara FenLisesi'nin açılmasıyla başlamış. ancak konunun
amacı ve önemi zamanla gözden kaçırılmıştır. Y oAun fen eAitimi alan ve başarılı olan

bu liselerdeki öArencilerimizdenhemen hiç birinin yüksek öAretimdefen bilimlerini
seçmediAi. toplumda daha çok saygUııık gören. daha çok kazanç getiren meslekleri '

SeçtiAigörü1riıektedir.Bu yanlışhAin~zeltilmesi eAitimpoli~ yamnda ülkenin
siyasi ve eJronOfflİkpolitikasınadabaAholduluOOançözümü ayn bir konudur.
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. Fen Bilimleri Elitiminde çözülmesigerekenSmmJardanbir taneside fen bilinı1e-
riyle u~ hepsinin aynı Jattegoride düşünülınemesi ve aynı elitimi almaJarıdır.
Batılı ülkelerde bu aJ8tıda uArnşanIar"Fen Bilimcisi" ve ''Fen Bilimleri Elitilncisi" ola-

rak ayrı sınıfl8ra bölünürlcen ülkemizdeki ~aıar bu -konudahenüz yeterli deAildir
(7). Tarınlla ugtaşanm tanınsal yöntenııeri bilmesi verimi ne kadar artırırsa, e!itimle

ugraşamn da e!itim yöntemlerini bilmesi en az o kadar elitimin verimini aıtıracaktıi'.
Gerek ö!rebnenlerimizin gerekse ~enlerimizi yetiştirecekö!retim üyelerimizin
fen bilimi olarak istenilen mükemmelli!e erişmesi için çaba harcanırken, e!itim
yöntemlerini de aynı düzeyde kavramalarıiçın çaba harcanmalıdır.Lisans düzeyinde
ayrı elitim yapıldı!ı gibi (örne!in, Kimya Ö!fetmenli!i-Kilny.agerIİk) lisans üstü
e!itimde de Fen Bilimcisi-Fen Bilimleri Elitimeisi olarakayının yapılarakaraştumacı
yanındaFen Bilimi Egitimcisi de yetiştirilmelidir. Fen Bilimleri Elitimcisinin alan
bilgisi yanında e!itim bilgisini de almasıyla ancaknitelikli fen billini elitimi yapabi-
len elemanlaryetişecek ve öırencilerin fen bilimlerinikavramadakizorluklarıgiderile-
bilecektir.

.

Sonuç olarak Ça!daş Fen Bilimlerİ E!itimi; altyapı sorunuolmayan, iç donanımı
deneysel yöntem ve.incelemelereuygundüzeyde; harcamalarınsıkıntıyaratmadı!ı, en
son bilimsel yayınların izlenebildiAi kütüphane ve iletişim sistemine sahip, keı;ıdi
resmi diliyle e!itim yapan ve ça!ı kavrayabileo e!itimcile.-;n- oldu!u kurumlarda
yapılmalıdır.
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