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únsan×n tasarlad×ù×na / gördüùüne makine
ad× verilmesi mi yaüam?
Önceliùinin insan olmas× m×?
Deùiüen ne?
Yakan×za tak×lan içselleütiremediùiniz
bilgiler, ezberler, farkl× diller mi? Ald×ù×n×z makineler
mi? Arkas×nda görülemeyen yürekler, beyinler,
kiüilikler mi? Derse kat×l×m× salt öùretici olarak
ald×ù×n×z, sand×ù×n×z öùretmen, akademisyenler mi?
Etiket verdiùiniz ama konferanslar× kulakl×kla
dinleyen iltifatç×lar×n×z m×? Pedagojik formasyonu
olmayan baüka alan×n insanlar×n×n yaüad×klar×,
yaüatt×klar× kar×ü×kl×klar m×? Tart×ü×lmas× gereken
özde olanlar, insana dair olanlar önceliùinde deùil de
makine, etiket önceliùinde olanlar m×? Deùiüen ne?
Daha önce bakt×ù×n×zda etkilendiùiniz
resme, y×llar sonra bakt×ù×n×z zaman dönüp
gittiyseniz nedeni nedir? Kendinize katamad×klar×n×z
m×, zaman içinde sizde olan deùiüimler mi? Yoksa
hala kitab× dünyan×za al×mlayamad×ù×n×z m×?
Deùiüen, y×llard×r orada as×l× olan tablo deùil; sizin
dünyaya bak×ü aç×n×z olsa gerek. Zamanla çok deùer
verdiùiniz resim üimdi nezdinizde önem olarak
s×f×rland×ysa, sizin deùer yarg×lar×n×z zamanla
deùiümiü demektir. T×pk× ayn× kitab× daha önce
okuduùunuzda baüka tat al×yor, birikimlerinizle daha
sonra okuduùunuzda farkl× tat al×yor olman×z gibi.
Bir üeylerde, bir yerlerde gerçekleüen deùiüim ve
bunun fark×nda olmak…
Dijital fotoùraf, ya da fotoùraf makinesiyle
çekilen fotoùraf×n kullan×lan malzemesi deùil, çeken
yürek önemli öncelikle. Sezgileriniz, alg×lar×n×z,
gözlem gücünüz ve en önemlisi de bunlara katk×s×
olan bilginiz önemli. Kendinizi en iyi ifade etme
arac×n× doùru seçmeniz, en iyi ifade biçimini
gerçekleütirmektir. Önemli olan bireysel farkl×l×klar
çerçevesinde hareket edilmesidir. únsan×n kendini
tan×mas×d×r. Eùitim sistemi içinde öùretmenin,
akademisyenin öùrenciyi tan×mas× ve ona göre
program yürütmektir as×l olan. Neyi seçerseniz seçin
-akrilik ya da sözcükleri veya fotoùrafi malzemesinihepsinde de alt yap×n×z×n, bilginizin, donan×m×n×z×n
boyutu önemlidir. Sadece kendini var eden, kendi
edindiklerini paylaüan, bunu da paylaü×m sanan
kiüiler, eùitimciler, karü×s×ndakinin (öùrencinin)
neyini ne kadar paylaü×yor olacak ki… Öùrenci
fotoùraf bölümüne gelmiü, fotoùraf makinesi yok.
Grafik bölümüne geçmeyi düüünüyor çünkü… Bu
durumda görülen sonuca m× bakmak laz×m? Yoksa
bu sonuçlar× doùuran nedenlere mi? Sistemin
bütününe mi bakmak gerekir? Sonuca bakarsak o
genci suçlamam×z ve arkas×ndan da harcamam×z

gerekir. Nedenlere bakarsak, o genci oraya getiren
nedenleri ve onunla ilintili olarak sistemi
deùerlendirmek gerekir. O zaman saptamalar,
deùerlendirmeler, daha doùru olur. Gençler de
gereksiz yere yok edilmez. Tabii bizlere de zaman×n
Milli Eùitim Bakan× gibi, “Ah üu okullar olmasayd×
bu bakanl×ù× yönetmek ne kolay olurdu” dememek
kal×r.
Önemli olan insan×n kendini en doùru, en
güzel, en nitelikli üekilde ifade etmesidir. Bu nedenle
seçilen malzeme önemlidir. Diùer bir ifadeyle alan×n×
doùru seçmek çok önemlidir. Ayn× üey dil için de
geçerlidir. Kendinizi en iyi hangi dille ifade
edersiniz? úçine doùduùunuz Türkçe ile mi yoksa
yarar× asla yads×nmayacak, ama doùru yerde, doùru
yöntemle yaüant×m×za girmesi gerekirken yaka
süsünden ileri gidemeyen yabac× bir dille mi? úlk
dersimde soruyorum, “Alan×n kaç×nc× tercihin?”.
Yan×t, “13.” “úlk tercihin nedir?” Yan×t, öncelikle
“T×p”, arkas×ndan “Mühendislik” veya “Unuttum.”
“Neden bu derstesin?” “Okulu bitirmek için krediye
gereksinimim var.” veya “Kendimi geliütirmek, farkl×
bir bak×ü aç×s×na sahip olmak için” ya da
“Arkadaülar×mdan dersin içeriùini ve uygulama
yöntemlerinizi öùrendim, o nedenle buraday×m.”
Bak×yorsunuz tesadüfen geldiùini söyleyen genç
oldukça yetenekli ve farkl× fikirler üretebiliyor,
deùiüik iliükilendirmeler yapabiliyor. Ancak kendinin
fark×nda deùil. Böyle yaüayarak gelmiü buraya kadar;
çünkü önce anne baban×n, sonra öùretmenlerinin
fark×nda olarak, fakat bir kendi fark×n× fark
edemeyerek yaüam×ü hep. Ya da yaüad×ù×n× sanm×ü.
Seçmeden, eleütirmeden… Nitekim dersi ald×ktan
belirli bir süre sonra üunu söyleyebiliyor. “Baüta
tesadüfen alm×üt×m. Hatta gerekirse b×rak×r×m
diyordum, ama vazgeçtim. Devam edeceùim.” úlk
gerekçesi de “eùlenceli” bulmas×ndan
kaynaklan×yor. Burada üuna gelebiliriz: Eùer çocuk
veya genç, öùretmeni severse, ders kiüiliùine ayk×r×
olsa da fark etmiyor. Devaml×l×ù× fazla ve notu
yüksek oluyor. Eùer öùretmeni, akademisyeni
sevmezse, o ders kiüiliùine uygun olsa bile baüar×s×z
oluyor. Bu da yanl×ü tabii. Baüka bir deyiüle hep
birilerine baù×ml× yaüamak, öyle ya da böyle. Önce
kendi ayaklar× üzerinde durmamay× inatla
sürdürmek. Sistem ona bunu kazand×r×yor. Ancak
bize de kitap okumak, düüünmek ve önce kendimizle
mücadele etmek düüüyor. Eùer hep karü×y× görür ve
hep eleütiride b×rak×rsan×z her üeyi, hiçbir zaman
önermeler, fikir üretmeler baz×na geçemezsiniz.
Deùiüen bir üey olmaz. Dünya baükalar×n×
deùiütirmekle deùil, öncelikle kendimizi
deùiütirmekle farkl×laü×r…
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Eùer kendinizi fotoùraf makinesi vas×tas×yla
ya da dijital yolla veya akrilik boya ile, müzikle,
beden ile ya da sözcüklerle ifade edebiliyorsan×z,
öncelikle baüar× seçtiùiniz alandad×r, malzemededir.
Ancak hangi malzemeyi seçerseniz seçin bir o kadar
da alt yap×n×z, bilginiz, duyarl×l×ù×n×z,
sorumluluùunuz önemlidir. Bir fotoùraf× ya da
resmi, her neyse, 5 saatte de yapabilirsiniz 10
dakikada da. 5 saatte yapt×ù×n×z karanl×k oda
çal×üman×zda baüar×l× olamayabilirsiniz, 10 dakikada
yapt×ù×n×z çal×üma baüar×l× olabilir. Bunun tam tersi
de olabilir. Bir sanatç×, “bu resmi 10 dakikada
yapt×m”, dediùinde karü×s×ndaki çok küçümsemiü
“üiüirdin vs.” diye. Sanatç×n×n yan×t×, “30 y×l art× on
dakika” olmuü. Tabii bu örnek güzel, ama bu s×n×rda
kalmamak da gerekir. ûimdiki gençler harika.
Teknolojik olarak çaùlar×nda yaü×yorlar. Bilgisayara
dair birçok üeyi onlardan öùrendim, öùrenmenin yaü×
yok diyerek. Ancak bir de kitap okusalar. Hatta bunu
kendi alanlar×n×n d×ü×na kayd×rabilseler. Esas
zenginlikleri orada baülayacak.

Yaz×m× bir al×nt× ile bitirmek istiyorum.
“Bilim dilinde kavramlar×n saydamlaümas×, anadilde
yarat×c×l×ù×n artmas×, yabanc× dile odaklanm×ü bir bilimsel
iletiüim yerine Türkçe’yi önceleyen bilim öùretiminin
özendirilmesi düüüncesinden yola ç×karak TÜBA bir
süredir fen ve sosyal bilim terimlerinin Türkçeleütirilmesi
konusunda yoùun çaba harcamaktad×r.” Bu tav×r, sanat
ve sanat eùitimi için de geçerlidir bence. “1. Öncelikle
bilimin yabanc× dille daha kestirme ve etkili yoldan
yap×labileceùi saplant×s×n×n terk edilmesi gerekmektedir.
Bilimde yetkin bir yabanc× dil yeterliliùinin sorgulanmas×
söz konusu olamaz, ancak bu yeteneùin salt yabanc× dilde
eùitim yoluyla kazan×lacaù×n× düüünmek en az×ndan birçok
bak×mlardan örnek ald×ù×m×z geliümiü ülkelerdeki
uygulamalar× görmezlikten gelmek anlam×na gelmektedir.
Bu sorun yabanc× dil derslerinin orta ortaöùretimdeki
etkinliùi art×r×larak ve üniversitelerde alana özgü yabanc×
dil desteùiyle çözümlenebilir.”
(Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, Prof. Dr. Ahmet
KOCAMAN.)
Doùrular×n×z×n seçiminin size kalmas×d×r dileùim…
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