
“Tango sınavı”nda Muhan Soysal, birkaç ders 
boyunca anlattıklarını sormuştu öğrencilerine. 
Öğrenciler ise, çok iyi hazırlandıkları bu 
konudaki tüm soruları, büyük başarıyla 
yanıtlamışlardı yazılı sınavda.
Muhan Soysal sınav kâğıtlarını okuyup, 
değerlendirmesini yaptığında sınıfın not 
ortalamasının on üzerinden dokuz olduğunu 
gördü. Demek ki, öğrenciler, tangonun nasıl 
yapılacağını tam olarak öğrenebilmişlerdi.
Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilip, herkesin 
sınav notunun belirlenmesinden sonra Muhan 
Soysal, öğrencilerinin tümünü, üniversitenin 
salonuna davet etti.
Salondaki pikabın üzerinde, bir tango plağı 
duruyordu. Ayrıca salonun iki üç yerine ise, 
görüntüleri banda kaydeden video kameraları 
yerleştirilmişti.
Muhan Soysal pikabı çalıştırdı. Salonda nefis 
bir tango müziği duyuldu. Video kameralarını 
da çalıştırdı. Kameralar, salondaki herkesin her 
hareketini banda kaydetmeye başladı.
“Şimdi, tango sınavımızın ikinci bölümüne geldik” 
dedi. Muhan Soysal, “Lütfen herkes, birbiriyle 
tango yapsın. Hareketleriniz video kameralarıyla 
banda kaydedilmektedir. Notlarınızı, bu bantları 
ekranda seyredip, öyle vereceğim.”
Öğrenciler, bu beklenmedik tür sınavda ter dökmeye 
başladılar. Erkek öğrenciler, bayan öğrencileri dansa 
kaldırdılar. Bayanlar erkeği erkeklerse bayanı nasıl 
tutması gerekiyorsa öyle tutmaya, hepsi de derste 
öğrendikleri tüm tango figürlerini, öğrendikleri 
biçimde uygulamaya çalıştılar.
“Uygulamalı tango sınavı” sona erdikten sonra 
Muhan Soysal, kameraların saptadığı bantları aldı ve 
bunları, öğrencilerle birlikte ekranda oynatıp, herkesin 
hareketlerini tek tek, tüm öğrencileriyle birlikte 
izleyerek değerlendirmeye başladı.
Ve bu değerlendirme sonucu, sınıfın not ortalamasını 
açıkladı.
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Eğitimin öneminden, 
gerekliliğinden, eğitimli 
bir toplumun diğerlerine 
göre üstünlüğünden söz 
edilir. Hangi konu olursa 
olsun işler ters gitmeye 
başladığında hemen 
yanıtımız hazırdır: Eğitim 
şart. 

Okullardaki eğitimin 
içeriği ve yöntemi, eğitim 
bilimciler tarafından 
analiz edilerek en uygun 
çözüm için arayışlar 
süregelmektedir. Her bir 
öğretmenin kendi yöntem 
ve yaklaşımı öğrencilerin 
öğrenmelerinde farklı izler 
bırakmaktadır. 

ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi’nin İşletme Bölümü efsane öğretim üyelerinden merhum 
Prof. Dr. Muhan Soysal’ın [d. 31.07.1935 - ö. 03.08.2006] nasıl ders anlattığını, Milliyet 

Gazetesi yazarı Mete Akyol’un, “Mete’lik” adlı köşesinde, 11 Ocak 1980 günü yayımlanan “Kaymakam 
nasıl tango yapar?” başlıklı yazısından aktaralım.

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler 
Fakültesi’nin İşletmecilik Bölümü öğretim üyesi 
Muhan Soysal, derste “tango”yu anlatmaya 
başlayınca, öğrencileri şaşırdılar.
Öğrencileri bunca bilgi dururken, neden tango 
öğretiliyordu kendilerine?
Muhan Soysal, “Bu sorunuzun yanıtını ilerde 
kendiniz bulacaksınız” deyip tango dersi vermeye 
devam etti.
Tango yapmadan önce bir erkeğin, gidip bir 
bayanı nasıl tangoya davet etmesi gerektiğinden 
başlayıp, erkeğin bayanı, bayanın ise erkeği nasıl 

tutacaklarını, sonra da müziğe uyup, adımlarını 
nasıl atacaklarını tek tek anlatmaya başladı.
Öğrenciler ise, “Tangonun kitabı olmadığı için” 
derste anlatılanları kaçırmadan not ediyorlardı. 
Çünkü bir süre sonra sınavda, tangoyla ilgili 
sorularla karşılaşacaklarını çok iyi biliyorlardı.
Muhan Soysal, birkaç ders süren “tango”yu en ince 
ayrıntılarına varıncaya dek anlatmış, öğrenciler de 
bu anlatılanları kaçırmaksızın not etmişlerdi.
Sınav günü geldiğinde sınıftaki tüm öğrenciler, 
tangonun nasıl yapıldığını, gözlerini kapatıp bir 
çırpıda anlatabilecek kadar eksiksiz öğrenmişlerdi.
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Birkaç öğrenci on üzerinden altı alabilmiş, birkaç 
öğrenci beş alabilmiş, öğrencilerin büyük bir 
bölümünün notu ise beşin altında kalmıştı. Sınıfın 
not ortalaması beşin üstüne geçememişti.
“Uygulamalı tango sınavı” sonuçlarının 
değerlendirilmesinden sonra Muhan Soysal, 
öğrencilerine bir konuşma yaptı:
“İşte size bir gerçeği göstermek için seçtim 
bu tango konusunu” dedi, “Tango konusunda 
anlattıklarımı hepiniz çok iyi anladınız ve 
yazılı sınavda da benim anlattıklarımı tekrar 
bana anlatarak, yüksek notlar aldınız. Fakat, 
öğrendiklerinizi uygulamakla karşı karşıya 
geldiğinizde, hepiniz ne durumda olduğunuzu 
gördünüz.”

Türkiye’deki “hocanın anlattığını ezberle, 
sınavda tekrarla” biçimindeki öğretim yönteminin 
çarpıklığını vurgulayan Muhan Soysal, bu konudaki 
görüşünü şöyle noktaladı:
“Hocanın anlattığı her şeyi harfi harfine 
ezberleyip, sınavda bunları tekrarlayarak 
yüksek not alan bir öğrenci, örneğin, kaymakam 
olmaktadır. Kafasındaki bilgilerle Anadolu’nun 
bir ilçesine gittiğinde, karşısında partilerin ilçe 
başkanlarını bulmaktadır, ilçenin en saygıdeğer 
kişisini bulmaktadır, (…) Hocasının anlattıkları 
arasında bulunmayan bu gerçeklerle karşılaşınca 
da, ayaklarının birbirine dolanmasının 
önüne geçememekte, aynen sizin gibi tango 
yapmaktadır…”

Çeşitli bilim dallarında verilen eğitimlerde yalnızca kitaplarda yer alan kuramsal (teorik) bilgilerin yeterli 
olmayacağı ortadadır. 

Bilişimin yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da kolaylıklar sağladığı bilinmektedir. 
Bilişim eğitimindeki kolaylıklar nedir? Kolaya kaçıp programlama alanında uygulamalı eğitimden 
uzaklaşmak kısa vadede kazançlı gözükebilir. Özellikle yazılım alanında üniversitelerimizde yeteri kadar 
uygulama yapmadan, laboratuar dersi almadan mezun olanların gerçek yaşamdaki projelerde özlenen 
başarı düzeyini yakalayamadıkları görülmektedir. Bu nedenle başarısızlığa uğramış projelerden dolayı 
karşılaşılan kayıplar kolaya kaçarak elde edilen kısa vadeli kazançlardan çok fazladır.

Programlama eğitiminin ilkokuldan başlayarak verilmeli, özellikle programcı adaylarının aldıkları 
eğitimin yalnızca kuramsal boyutta kalmaması sağlanmalıdır. Bilgili ve ayakları sağlam basan 
yazılımcılar yetiştirmek için staj, laboratuar gibi platformlarla desteklenen uygulamalı eğitim 
modellerini uygulamak gerektiği de göz ardı edilmemelidir. 

SAMİ DÖNMEZ

O hepimizin “Sami Abisi” idi. Kendisini 
TBD çalışmaları ile tanıdım. Her 
zaman yardıma hazır, bildiklerini 
paylaşan, sevecen, güler yüzlü biri 
olarak anılarımızda yaşayacak. 2003 
yılında “TBD – TÜBİSAD Yaşam 
Boyu Hizmet Ödülü” almış değerli 
bir bilişimciydi. Yakalandığı hastalık 
25 Eylül 2015 günü onu aramızdan 
aldı. Nur içinde yatsın. Allah rahmet 
eylesin. Sevdiklerine başsağlığı, uzun 
ömür ve sabır diliyorum.

http://www.bilisimdergisi.org/s180

(*) Bs. Müh., Bilişim Ltd. Paz. ve Satış Md.
     Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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