
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 

DÜŞLERİ

Araştırmacılar:
• İdris  Şahin

•Necla  Şahin  Fırat
•Yunus  Remzi  Zoraloğlu

The Dreams of University Students 



• Üniversiteler, toplumsal katmanlar arasında geçiş sağlayan 
araştırma yoluyla bilgi üreten, gereksinim duyulan insan 
gücünü yetiştiren, rasyonellik, demokratiklik, bilimsellik ve 
özgürlük gibi değerleri oluşturan, eleştirel düşünmeyi geliştiren 
yükseköğretim kurumlarıdır 

• Türkiye’de öğrenciler, zorlu bir yarış sonunda üniversitede 
öğrenim görme hakkını elde etmektedir. Üniversiteye geçiş 
güçlüğünden ötürü ortaöğretim öğrencileri ve ortaöğrenimini 
tamamlamış gençlerin önemli bir kısmı, açıkta kalmamak, bir 
meslek edinmek, yaşamını güvenceye almak gibi nedenlerle, 
düşledikleri bölümlerde öğrenim görmeyi seçmek yerine, daha 
az ilgi duydukları ya da hiç ilgi duymadıkları bölümleri tercih 
etmek durumunda kalmaktadırlar. 

GİRİŞ



Oysa Albert Einstein 

sözünden hareketle düşlemek, bireylerin iç dünyalarının ve 
yeteneklerinin zenginliği ölçüsünde gelişmelerinin başlangıç 
noktası olarak görülebilir. 



• Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğünde “hayal etmek” bir şeyi zihinde 
tasarlayıp canlandırmak; “düşlemek” bir şeyi, bir kimseyi, bir 
durumu istenilen biçimde tasarlamak, zihinde canlandırmak; “düş” 
ise mecazi anlamda; gerçek olmayan şey veya gerçekleşmesi istenen 
şey olarak açıklanmaktadır. Bu çalışmada da düş, düşlemek veya 
hayal etmek sözcükleri bu anlamlarıyla kullanılmıştır.

• Üniversite öğrencilerinin hayata ilişkin düşlerinin ya da hayallerinin 
saptanmasının, hem öğrencilerin hem de ülkenin geleceğine ilişkin 
beklentiler açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 
bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin sınırsız maddi 
olanaklara sahip olmaları durumunda ne yapmak ya da ne olmak 
istediklerini ortaya koymaktır. 



• Bu çalışma tarama modelinde, nitel bir araştırmadır

• Araştırma verileri “Üniversite Öğrencilerinin Beklentileri ve 
Sorunları” adlı ölçekte yer alan “Sınırsız maddi olanaklara sahip 
olsaydınız yaşamınızda ne yapmak ya da ne olmak isterdiniz?” 
sorusu aracılığıyla toplanmıştır. 

• Araştırmanın evreni 13 kamu üniversitesinde birinci ve son sınıf 
öğrencisi 1504 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

• Bu araştırmanın örneklemi 33 fakültenin 26 farklı anabilim dalında 
okuyan (%51) birinci sınıf, (%49) dördüncü sınıftır. Öğrencilerin 
yaklaşık %51’i kız, %49’u erkektir. 

• Veri çözümlemede içerik analizi kullanılmıştır 

• Veriler, açık uçlu soruyla toplanmıştır. 

• Veri çözümleme sonucunda elde edilen görüşler 17 kategoride 
toplanmıştır. Kategoriler, katılımcıların görüşlerinin yoğunlaştığı 
kategori sırasına göre bazıları aşağıda incelenmektedir 

YÖNTEM



Muhtaçlara/yardım kuruluşlarına yardım etmek, 

hayır işleri yapmak 

• Bu kategori  katılımcıların, okul, hastane, üniversite, cami, aşevi, 
yurt, kadın sığınma evi, kütüphane vb. yaptırma veya bu gibi 
kurumlara, yoksullara, öğrencilere, yaşlılara, hasta ve kimsesizlere, 
sokak çocuklarına yardım etme isteklerini içermektedir. 
Katılımcıların ifadeleri en fazla bu kategoride yoğunlaşmıştır. Bu 
görüşler (%14,9) tarafından ifade edilmiştir. Bu ifadelerden bazıları 
aşağıda görülmektedir: 

• Başkalarına eğitimlerini tamamlama yönünden maddi 
destek sağlarım. Yardım derneklerinde çalışırdım. 

• Bu bulgu yardımseverliğin, bireycilik yerine toplulukçuluğun, 
bencillik yerine diğerkâmlığın göstergesi olarak düşünülebilir. 



Kendi işini kurmak 

• Bu kategori, katılımcıların şirket, fabrika, eğitim kurumu, işyeri vb. sahibi 
olmak istediklerini anlatmaktadır. Bu kategorideki görüşler (%13,7) 
tarafından ifade edilmiştir. Bu ifadelerden bazı örnekler aşağıda 
verilmektedir: 

• Kendime ait laboratuar açmak isterdim. Kendi işimi kurmak 
isterdim. Çok kapsamlı bir sağlık merkezi kurardım.

• Görüşleri bu grupta toplanan katılımcıların bağımsız çalışmayı yeğledikleri, 
güçlü olmak ve çalışma yaşamlarını yönetmek istedikleri, emir almaktansa 
emir vermeyi tercih ettikleri, başka bir ifadeyle işlerinin patronu olmak 
istedikleri söylenebilir. 



Dünyayı gezmek 

• Bu kategori, katılımcıların dünyayı dolaşarak farklı kültürleri, dilleri, ırkları, 
yemekleri tanıma, tarihi ve turistik yerleri gezip görme ve inceleme yapma 
gibi amaçlarla gezme isteklerini ifade etmektedir. Bu kategorideki görüşler 
(%11,4) tarafından ifade edilmiştir. Bu ifadelerden bazıları aşağıdadır: 

• Bütün dünya ülkelerini gezmek ve kültürlerini tanımak 
isterdim. Dünyanın yedi harikasını görmek isterim. Dünyadaki 
bütün madenleri gezerdim. Dünyayı dolaşıp belgesel çekerdim

• Bu kategorideki görüşler, insanoğlunun yaşadığı gezegeni tanıma 
arzusundan kaynaklanmış olabilir. 



Sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikte 

bulunmak. 

• Bu kategori, katılımcıların sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikte 
bulunmayı ve bu tür etkinliklerin yapılabileceği alanlar açmayı istediklerini 
belirtmektedir

• Bu ifadelerden bazıları şunlardır: 

• Tenisçi olmak isterdim. Formula–1 pilotu olurdum. Film 
yapımcısı olurdum. Yayınevi kurup dergi çıkarırdım. Müzisyen 
olmak isterdim. 

• Bu kategorideki görüşler (%9,1) tarafından ifade edilmiştir. Bu ifadelerden 
anlaşıldığı kadarıyla öğrenciler, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal 
etkinlikleri gerçekleştirecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri ortamlara 
gereksinim duymaktadır. 



Mesleğini yapmak 
• Bu kategori, katılımcıların halen okudukları bölümü bitirerek, mesleklerini 

yapmak istediklerini göstermektedir. Bu kategorideki görüşler  (%8,5) 
tarafından ifade edilmiştir. Bu ifadelerden birkaç örnek aşağıda 
görülmektedir: 

• Bölümümle ilgili araştırmalar yapardım. Yine aynı mesleği 
seçerdim. Yine gemi mühendisi olmak isterdim. Mesleğimde 
ilerlemek isterdim. Aynı mesleğimi yapardım. 

• Bu sonuç bu katılımcıların ilgi duydukları ve sevdikleri bir alanda öğrenim 
gördüklerini ve yine bu alanda çalışmak istedikleri şeklinde yorumlanabilir. 



Sınırsız olanak istememek/normal, sakin bir 

hayat sürdürmek.

• Bu kategori, iyi bir insan olmayı, mutlu bir yuvada sevdikleriyle sade bir 
yaşam sürdürmeyi, sınırsız parayı reddetmeyi, sınırsız maddi olanaklara 
sahip olmaları durumunda yaşam biçiminde herhangi bir değişiklik 
yapmama isteğini vb. anlatmaktadır. Bu kategorideki görüşler (%5,6) 
tarafından dile getirilmiştir. Bu ifadelerden bazıları aşağıda verilmektedir: 

• Çok yüksekte gözüm yok iyi bir mesleğim olsun yeter. Sakin bir 
hayat istiyorum. Sınırsız maddi olanaklara sahip olmak 
istemem. Hayatımdan memnunum, maddiyat önemsiz. 



Çalışmadan yaşamak 

• Bu kategori, katılımcıların çalışmama, gezip eğlenme, tembellik etme, yan 
gelip yatma hayallerini gerçekleştireceklerini içermektedir. Bu kategorideki 
görüşler (%2,9) tarafından dile getirilmiştir. Bu görüşleri yansıtan 
ifadelerden birkaç örnek aşağıda verilmektedir: 

• Hiçbir şey yapmazdım, ömrümü uyumakla geçirirdim. Serseri olurdum. 
Gece kahvede, sabaha kadar meyhanede olmak isterim. Yan gelip 
yatarım. Parayı bankaya atar faizini yerdim. 



Eğitim görmek istememek 

• Bu kategori, katılımcıların üniversite öğrenimini bırakacaklarını, eğitim 
görmeyeceklerini vurgulamaktadır. Bu kategorideki görüşler (%1,1) 
tarafından ifade edilmiştir. Bu katılımcılardan bazıları:

• “Kesinlikle üniversiteye gitmezdim.”, “Okulu bırakıp iş hayatına 
atılırdım.”, “Üniversite saçmalığından kurtulmak isterdim.” ve “Okulu 
bırakırdım.” şeklinde görüşlerini açığa vurmaktadır. 

• Bu katılımcıların üniversite eğitiminden tümüyle beklentilerini yitirdikleri 
anlaşılmaktadır. 



• Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sınırsız maddi 
olanaklara sahip olmaları durumunda, ne yapmak ya da 
ne olmak istediklerine ilişkin düşleri ya da hayalleri 
incelenmiştir. Araştırmadan çıkarılabilecek temel sonuç, 
öğrencilerin toplumun genel düşünüş ve kültüründen çok 
farklı düşlerinin ya da hayallerinin olmadığı şeklinde ifade 
edilebilir. 
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