ALMANYA ÜNİVERSİTELERİNDE COĞRAFYA*
Yazan: D. K E LL E TA T **, Çeviren: C. ŞAHİN***

Summary: Iu this comprehensive lecture a short glimpseis done on
the present day situation o f the subject “ geography” at German univer
sities. First the organisation form o f a German university after the
new federal laws is pointed out, and some numbers for the years around
1980 are given. Than an average plan o f education for most o f the geog
raphy students, who will be teachers at secondary schools lateron, is
shortly demonstrated and some additional notes are given on the equip
ment o f geography departments.
Özet: Bu özet makalede Alman üniversitelerinde coğrafya öğreti
minin günümüzdeki durumuna kısaca göz atılmıştır. Önce, yeni uygu
lanmaya başlanan federal kanunlardan sonra Alman üniversitelerinin
organizasyon biçimi üzerinde durulmuş ve 1980 li yıllara ait bazı değerler
verilmiştir. Daha sonra, çoğu sonradan orta öğretimde öğretmen olacak
coğrafya öğrencileri için ortalama bir eğitim ' planı kısaca belirtilmiş
ve coğrafya bölümlerinin araç-gereçleri üzerine bazı ek bilgiler veril
miştir.
Giriş: 60 milyon civ arında bir nüfusa sahip bulunan Federal Almanyada bugün yalnız üniversitelerde 40 coğrafya enstitüsü bulunmaktadır.
Buna henüz tam teşekküllü üniversitelere bağlı bulunmayan pedagoji
yüksek okullarındaki birkaç coğrafya enstitüsü veya bölümünü de ek
lemek gerekir. Tüm bilim dallarında yüksek öğrerim gören 1,2 milyon
öğrenciden 17.000’i coğrafyada bulunur ki bu da ortalama 1 enstitüye
400 den fazla coğrafya öğrencisi düştüğünü gösterir. Diğer personelin
yanında bu öğrencilere doçent ve profesör olarak 350 civarında coğraf
ya öğretim elemanı hizmet vermektedir. Bu personelin yarısı tam aaman*
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lı profesör statüsüne sahiptir. Her üniversite; personel, araç-gereç ve
teçhiz edilme yönünden ve öğrenci sayısı bakımından tamamen farklı
dır (20-1500 öğrenci, 1-20 öğretim üyesi, 0-15 diğer personel ve buna
göre farklı bütçeler). Daha iyi anlaşılabilmesi için Almanyadaki normal
bir üniversitenin yapısı hakkında bilgi vermek yararlı olur: Üniversite
nin başında, üniversiteyi dışarıya tanıtan ve politikacılara karşı temsil
eden Rektör veya Başkan (President) bulunur. Buna karşılık Kanzlaer,
idarenin ve akademik olmayan personelin başıdır. En önemli karar or
ganı, normal olarak tüm gruplar (öğretim üyeleri, asistanlar, öğrenciler
ve akademik olmayan personel) tarafından seçilmiş olan ve 60-120 kişi
den oluşan Senatodur. Senato, kendi kararları için hazırlık yapmak üzere
komisyonlar kurar (Bütçe komisyonu, inşaat komisyonu, eğitim-öğretim
komisyonu, bilimsel araştırma komisyonu, kitaplık komisyonu v.b.).
Birçok üniversitede senatonun yanında bir de 100-150 seçilmiş üyeden
oluşan, üniversite bütçesini inceleyen, başkanı (President) seçen ve y ö
netimi denetleyen bir kurul bulunur.
Merkezi karar organı olan senatonun altında öncelcri, her üniversi
tede tüm bölümler bulunmamakla beraber (şimdi dahi ancak birkaç üni
versitede mevcuttur), Edebiyat, Doğal, bilimler Hukuk, Tıp, Ekonomik
bilimler-Toplum ve politik bilimler, Mühendislik bilimleri ve PedagojiDidaktik fakülteleri gibi fakülteler mevcuttu. Sekiz yıl önce yürürlüğe
girmiş bulunan “ Yüksek Öğretim Çerçeve Yasası” na göre fakültelerin
yerini “ Bilim Alanları” (Fachbereiche) almaktadır. Bunlar, mümkün
olduğu kadar birbirine yakın olan bilim dallarının biraraya gelmelerin
den oluşmaktadır. Bu bilim alanları, enstitüler veya öğretim dalları ola
rak üniversitenin en küçük organizasyon birimlerine sahiptirler. Bunlar
normal olarak, asistan ve öğrencilerin de katılmalarıyla seçilmiş bulunan
bir öğretim üyesi tarafından yönetilir.

Bilim Alanları (Fachbereiche) içinde coğrafya:
Yönetimin genel görüşüne ve Almanyadaki organizasyona aykırı
olarak Coğrafya Bölümünün belli bir biçimi yoktur. Aksine hem diğer
bilim dallarıyla bağlantısında ve hem de öğretim programı, sınavlar
yönünden üniversiteden üniversiteye farklılıklar gösterir. Bunda, ya
kın geçmişte Alman Federal Devletlerinin bağımsız, bu devletlerde bu
lunan üniversitelerin de özerk olmaları yansımaktadır. Yeni Yüksek
Öğretim Çerçeve Yasası, bu durumu tamamen ortadan kaldıramamıştır.
Ancak, içerisi çeşitli şekillerde doldurulabilecek, fakat tüm üniversiteleri
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bağlayan genel çerçeveyi vermiş bulunmaktadır. Bir ayırım yapıldığın
da Alman üniversitelerinin yarısı eski, diğer yarısı ise son 10-20 yıl içe
risinde kurulmuş veya (parasal kaynakların kıt oluşu yüzünden) henüz
kuruluşunu tam olarak tamamlayamamıştır. Onun için Alman üniver
sitelerinde coğrafyanın yanında, ya çok sayıda sosyal bilim dalları tem 
sil edilir (Ankara üniversitesinde olduğu gibi) veya yalnız Doğal bilimler
yahut Ekonomik bilimler, hatta mühendislik bilimleri, kısmen de D i
daktik veya bunların hepsinin karışımı bir durumun bulunduğu Bilim
alanları (Fachbereiche) vardır. Fakat bunun yanında, içinde sadece yer
bilimlerinin yoğunlaştığı veya yalnız başına coğrafyadan oluşan Bilim
alanları da vardır. Burada, öğretim ve araştırma durumu ile bütçenin
bölümler arasındaki dağılışına göre coğrafya, fakültelerde farklı derece
lerde etkinliklere sahiptir. Bilim alanları, birçok bölümün temsilcileri
tarafından seçilen, 1 profesörün başkanı bulunduğu, 15 kişiden oluşan
(1 başkan, 7 profesör, 3 asistan, 3 öğrenci ve 1 diğer personelden) bir
kurul tarafından yönetilir, ki bazan bu kurullarda coğrafya temsilcisi
bulunmayabilir.

Coğrafya enstitülerinin yapısı:
Almanyada yüksek okullardaki coğrafya enstitülerinin iç yapıları
da geleneksel olarak çok farklı olabilmektedir. Örneğin öyle üniversite
ler vardır ki buraya yapdan tayinlerde genel coğrafyanın bir dalında
çok geniş bilgisi olan veya bölgesel coğrafyayı temsil eden, örneğin bü
tün kıtalar hakkında kişisel bilgi ve tecrübelere sahip olan meslek
adamları seçilir. Bazı enstitüler yakın çevrelerinin belirli soranlarını çöz
meye gayret gösterirler. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar böyle dar
çerçeveli konularda çalışmak isteyen ve çalışabilecek olan kimseleri se
çerler. Diğer bazı üniversiteler de uzun zamandan beri iklim araştırmaları,
Latin Amerika araştırmaları veya Ortadoğu araştırmaları gibi özel araş
tırmaları yürütmektedirler. Son olarak fiziki coğrafya konusunda özel
likle laboratuvar araştırmaları ile uğraşan ve buna göre donatılmış olan
enstitüler de vardır ki bu araç-gereç yönünden donatılma durumu çoğu
yerde büyük eksiklikler göstermektedir.
Eskiden kurulmuş tam teşekküllü üniversitelerin, öğretim üyeleri,
araç-gereç ve diğer personel ihtiyaçlarını gidermiş olmaları yanında
yeni kurulmuş olan üniversiteler, giderek artan bir biçimde bu imkânlar
dan yoksunlaşmaktadırlar. Normal olarak, sekreter, laborant ve mühen
dis gibi akademik olmayan personelin henüz yeterli olarak bulunmama
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sına, rağmen, bunların, profesör ve asistanlardan daha fazla olduğu ensti
tüler de bulunmaktadır. 1970 li yıllarda asistan ve doçent olmamış diğer
akademik personelin sayısı fazlaydı ve 1 profesöre 3 asistan düşerken
şimdi durum çok yerde bunun tamamen tersinedir; 3 profesöre sadece
1 asistan düşmektedir. Bununla, politikacılar bütçe tasarrufunu ve per
sonel artışına engel olmayı amaçlamaktadırlar. Çünkü gelecek 10 yıl
içinde Almanyada üniversite öğrencilerinin bir bayii azalacağı görüşü
hakimdir. Bunun için de doğal olarak geleceğin coğrafyacı bilim adam
larının şansları oldukça azdır. Yapılarının çok farklı oluşu nedeniyle
exkursion, bilimsel araştırmalar ve yayınlar için harcanacak para da
çok yerde büyük farklılıklar gösterir. Öğrenci sayısının hemen her ensti
tüde artmaya devam etmesine rağmen, günümüzde her alanda bütçe
kısıntısı ve kadroların iptalini görmekteyiz.

Coğrafyada eğitim ve öğretim imkârları
Almanyada coğrafya enstitülerinde öğrencilerin eğitim imkânları
da çok farklıdır. Hepsinde de normal olarak orta dereceli okullar için,
fakat bazen de Grundschule (sekiz yıllık eğitimi kapsayan temel okullar)
için öğretmen olarak yetiştirilirler. Ben burada kısaca, öğrencilerin %
80 i tarafından istenen bir öğretim programını, yani lise ve dengi okullar
için öğretmenlik öğrenimini tanıtmak istiyorum. Coğrafya enstitülerin
deki yukarıda belirtilmiş bulunan ayrıcalıklara rağmen bu öğretim
programlarının birbirlerine benzer olarak kalmalarına ve böylece öğren
cilerin öğrenimleri sırasında zaman kaybına uğramadan üniversite değiş
tirebilmeleri için öğretim kadrosu gayret göstermektedir.
Almanyada lise ve dengi bir okul için öğretmen olmak isteyen bir
kimse normal olarak iki bölüm (yani coğrafya dışında örneğin: Biyoloji,
Matematik, İngilizceden bir tanesi daha) ve bundan başka bir süre
Pedagoji ve didaktik olmak üzere en az 8 sömestr (4 yıl) okuması gere
kir. 1 sömestr içinde okunan haftalık ders sayısı 20 olup 8 sömestride
160 olmaktadır. Bunun yaklaşık 65 i coğrafyaya isabet etmektedir.
Başka bir deyişle, 8 sömestr boyunca her sömestride 8-10 saat coğrafya
okunur. Bunun yanında arazi çalışmaları zorunludur (örneğin: günlük
exkursionlar, 1 haftaya kadar süren uygulamalı arazi çalışmaları, 2
haftayı aşabilen büyük exkursion bu hesaplamaya dahil değildir). Öğ
retim, 1. — 4. sömestrilerde ağırlığı jeom orfoloji ve toprak, klimatik
coğrafya ve vejetasyon, kültür coğrafyasına giriş, ekonomik coğrafyaya
giriş, harita bilgisi, hava fotoğrafları ve istatistik kursları oluşturan ve
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kural olarak bir arasmavı ile sona eren temel öğretim ile 5. - 8. sömestrileri kapsayan ve birkaç seminer, 1 uygulamalı arazi çalışması ve büyük
bir exkursionun zorunlu olduğu, diğer derslerin seçmeli olarak okun
duğu esas öğretim (ana öğretim) den oluşur. Esas öğretimde özellikle
bölgesel coğrafya dersleri okunur. İki ana seminer vardır. Herbirinde
öğrenci, tümüyle bir olguyu (örneğin Pleistosende Akdeniz çevresi dağ
larında buzullaşma) ayrıntılı bir biçimde yazılı olarak hazırlamak ve di
ğer seminer dinleyicilerine (malzemeleriyle birlikte) 45 dakikadan kısa
olmamak üzere anlatarak tartışmaya sunmak zorundadır.
“ Büyük exkursion” normal olarak iki hafta veya daha fazla sürer
ve kısmen uzak bölgelere, çok zaman dış ülkelere (Cezayir, Fas, İzlanda,
İskoçya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İsrail ve İskandinavya v.b.),
tamamen farklı doğa ve kültür yöresi tanımak için yapılır. Biz arazide
yapılan bu öğretimi çok önemli olarak görüyor ve öğrencilerle birlikte
coğrafya ve yöre olaylarını daha çok görüp tartışamadığımız için her
zaman üzülüyoruz. Öğrencilerin bir miktar ödenek almalarına rağmen
(bu ödeneğin miktarı üniversitesine göre farklıdır) bu arazi gezileri onlar
için gerçekten pahalı olmaktadır. Normal olarak onlar bû ödenekten
başka 700-2000 Dm. (bu miktar bugün 35.000-100.000 Tl. dir) öde
mek zorundadırlar. Bir karşılaştırma yapabilmek için Almanyada bir
Üniversite öğrencisinin (eğer kendi ailesi yanında yaşamıyorsa) ayda
yaklaşık 700 Dm. a (kira, ısınma, yemek ve giyim giderleri olarak) ihti
yacının olduğunu belirtmek yerinde olur.
8.
sömestriden sonra öğrenci, sınav için başvurabilir. Bu sınav,
büyük bir yazdı ev ödevi (4 ay içinde hazırlanacak ve normal olarak
resim ve şekillerle 100-150 sayfadan oluşur), her iki daldan herbirinden
ayrı ayrı olmak üzere incelenmemiş (Orijinal) konularda yapılmış birer
çalışma ve ayrıca 3 sözlü sınav (2 si ana dallardan ve diğeri de didaktik/
pedagojiden olmak üzere) dan oluşur. Böyle bir sınav toplam olarak
8-10 ay sürer ki, bu öğrenimin, en erken 5 yıl içinde biteceği demektir.
Buna rağmen henüz bunlar tam bir öğretmen değillerdir. Çünkü bu aday
lar daha, üniversitelerde teorik olarak gördükleri şeyleri öğrencilere na
sıl öğreteceklerini okullarda kendileri pratik olarak (staj) göreceklerdir.
Bu sırada kendileri de zaman zaman ders vermek zorundadırlar. Bu staj
dönemi 1-2 yıl sürer ve bir sınavla (büyük bir yazılı çalışma, sözlü smav
ve ders verme) sona erer. Bundan sonra öğretmen olunur.

Bugün azalan öğrenci sayısı dolayısıyla yüzlerce coğrafya öğret
meninin de aralarında bulunduğu 30.000 dolaylarında öğretmen işsiz
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bulunmaktadır. \ ani özet olarak belirtmek gerekirse öğretmen olmak
için 13 yd üniversite öncesinde 10 sömestri de üniversitede (sınavlarla
birlikte) okumak, buna ek olarak da okullarda 2 yıl pratik öğrenim gör
mek gerekmektedir. Bunlardan sonra normal olarak 25-26 yaşına geli
nir. Eğer öğretmen olarak bir kadro bulunursa bu, çok zaman sürekli
(ömür boyu) bir görevdir ve gerçekten iyi bir ücret ödenir. Bugün gide
rek daha az öğretmen tayini yapılmakta olmasından ve kısmen de sınav
yönetmeliği gereği diğer bölümlerle ilişkiler sonucu sınırlandırıldığı
i;in öğretmenlik öğrenimi, günümüzde eskisi kadar çekici değildir. Bir
kısım öğrenciler de uygulamalı coğrafyaya yönelmektedirler ki bu du
rumda bir iş bulmak daha da zordur. Gelecekte ekoloji ve çevre korun
ması konularında daha çok coğrafyacının görev alması az da olsa bir
ümittir. Bunlardan başka coğrafya, y'üksek okullarda kendi programları
dışmda biyologlara, jeologlara, bölge planlamacılarına, ziraatçılara,
mimarlara ve bunların yanında da ekoloji gibi yeni kurulmuş bir dizi
bilim dalına hizmet götürmektedir.

