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ÖNSÖZ
Eğitim bir bebeğin hayata gözünü açtığı anda başlar. Başlangıçta eğitim, bebeğin etrafını
izlediği ve taklit ettiği doğal ve resmi olmayan bir süreçtir. Biraz büyüyerek erken çocukluk evresine
ulaştığında ise oyun saatleri ve okul öncesi eğitim ile resmi eğitimle tanışır. Ardından ilköğretim
yılları başlar ve çocuk bu yıllarda okul sistemine adım atarak akademik müfredat eşliğinde öğrenmeye
başlar. Böylece öğretim hayatıyla da tanışmış ve akademik başarının onu daha iyi bir hayata taşıyacağı
güdülenmesi ile bilgi ve beceri kazanma sürecine dahil olmuştur. Resmi eğitim-öğretim devam
ederken bile eğitim insanın hayatının diğer alanlarında ömür boyu devam eder.
Gerek resmi gerek gayri resmi eğitim kişinin toplumsallaşmasını ve bir toplumun üyesi
olmasını sağlar. Aile, öğretmenler, kitaplar, medya ve yakın temas edilen kişilerle içinde yaşadığı
toplumun normlarını ve kültürel beklentilerini öğrenir. Matematik dersinin bir konusuyla ilgili soru
soran ya da öğretmenin sorduğu soruyu cevaplayan bir öğrenci ders konusunun yanı sıra ne zaman ve
nasıl konuşacağını da öğrenir. Yine, sınıfa sıra ile giren öğrenci resmi müfredatın dışında birlikte
yaşamanın toplumsal normlarını da edinir. Nerede, nasıl konuşacağı, giyineceği, tutum alacağı,
davranacağı bu toplumsallaşma sürecinde edindiği bilgi ve beceriler kapsamındadır.
Okullar kişilerin ufkunu geliştirerek içine doğdukları ailelerin düşünce kalıplarının ötesine
geçmelerini sağlar. Okullarda eğitim alanlar ailelerinden edindikleri toplumsal normları
değiştirebildikleri gibi ekonomik seviyelerini de yükseltebilirler. Babası çiftçi olan bir çocuk eğitim
sayesinde doktor, mühendis, avukat, vb. mesleklerden birini edinerek ekonomik gelirini, itibarını,
hayat tarzını değiştirebilir. Bu sebeple eğitim toplumsal değişimin önemli bir aracı haline gelebilir.
Diğer taraftan özellikle toplumun hakim kültürünün dışından gelen bir öğrenci eğitim sisteminin norm
edindirici tarafıyla sıkıntı yaşayabilir. Yine, bütün öğrencilerin iyi bir eğitim verebilecek fiziki
koşullara sahip okullara erişemiyor oluşları eğitimin en tartışmalı alanını oluşturmaktadır. Ayrıca alt
sosyo-ekonomik toplumsal kesimlere mensup öğrencilerin aynı koşullarda eğitim alıyor olsalar bile
diğer öğrencilerin akademik başarılarına ulaşamadıkları yeni yapılan çalışmalar tarafından
gösterilmektedir. Dolayısıyla sosyologlar için eğitim hem toplumsal bir sorun hem de sorunlara
çözüm aracı olabilecek zengin bir çalışma alanıdır.
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1.EĞİTİM SOSYOLOJİSİ: ALAN VE KAPSAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Eğitim ve öğretim kavramlarından ne anlıyorsunuz?
Eğitim alanında görüş bildiren düşünürlerin eğitim kurumunun gelişmesindeki rolleri nelerdir?
Eğitim ve sosyoloji arasında nasıl bir bağ vardır?
Eğitim Sosyolojisi nedir? Alan ve kapsamının geniş olması ne gibi zorlukları meydana getirir?
Eğitim Sosyolojisini ortaya çıkaran eğilimler ve çalışma alanları nelerdir?
Eğitim Sosyolojisinin önde gelen isimleri ve bu alandaki görüşleri nelerdir?
Toplumsallaştırma, bütünleştirme ve uzmanlaştırma kavramlarının eğitimin işlevine yönelik
katkılarını belirtiniz.
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Anahtar Kavramlar
Eğitim
Öğretim
Sosyoloji
Bilgi
Ahlaki eğitim
Modern eğitim anlayışı
Toplumsallaştırma
Bütünleştirme
Sanayi toplumu
Mesleki uzmanlaştırma
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Giriş

Çağdaş dünyada toplumsal hayatın şekillenmesinde eğitim başat bir rol
üstlenmektedir. Bu sebeple de toplumların siyasi, ekonomik, kültürel gelişimlerinin ve gelişim
süreçlerinde yaşadıkları çeşitli sorunların eğitim-öğretim alanıyla ilişkili olması şaşırtıcı
değildir. Eğitsel süreçlerin toplumla ilişkisini ele alan Eğitim Sosyolojisi, bu önemi ve
kapsamından dolayı, Sosyolojinin önemli alt dallarından biridir.
Bu bölümde eğitim ve öğretimin tarihte ve günümüzde nasıl tanımlandığı, Eğitim
Sosyolojisinin doğuşu ve eğitimin işlevleri ele alınarak bu bilim dalının önem ve kapsamının
anlaşılmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
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1.1.

Eğitim ve Öğretim

Eğitim bireyin kişiliğini geliştirmesine ve toplumsal hayatta yer edinebilmesi için
ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriyi kazanmasına yardım eden kurumdur. Ailede başlar ve içinde
yaşadığı toplumun örgütlenme yapısına göre eğitim kurumlarında devam eder. Eğitim, kişinin
kendisini geliştirmesini desteklediği gibi toplumsal bir rol ve meslek öğretimini de kapsar. Bu
çerçevede eğitimin hem bireysel hem toplumsal boyutunun olduğu söylenebilir. Bu geniş
kapsam kişinin ihtiyaç duyduğu bilgi türleri için de geçerlidir. Hayatını sürdürmek için çeşitli
bilgi türlerine ihtiyaç duyan bireyin davranışlarını inşa eden sürece “eğitim”, kişinin bir
uzmanlık kazanmasını sağlayan bilgiyi edinme sürecine “öğretim” denmektedir. Tarihi süreçte
ve farklı toplumlarda iyi insan olmaya yüklenen anlama, bilim ve teknolojide yaşanan
gelişmeye bağlı olarak eğitime yüklenen anlam ve öğretimin içeriği çeşitlenir.
Eğitim tarih boyunca düşünürlerce çeşitli boyutlarıyla ele alınmış ve tanımlanmıştır.
Platon’a göre1 (M.Ö. 427-347) iyi tasarlanmış bir eğitimle insan ve toplum istenilen yönde
şekillendirilebilir. Hayal ettiği ideal devleti mümkün kılacak olan en önemli çaba eğitimdir.
Ancak Platon için eğitimin insanın ve toplumun şekillendiricisi olma misyonu, insanın
doğasında mevcut olanı keşfetmekle gerçekleşir. Çünkü insanlar farklı yaratılışlara sahiptirler
ve doğuştan iyi, kötü, yetenekli, zeki vb. olma noktasında çeşitlenirler. İnsan bu özelliklere
doğuştan sahip olduğu gibi, Platon’a göre, “bilgi” de içimizde doğuştan gelir. En adil düzen
insanın yaratılışına uygun işi yaptığı düzendir. Platon’un ideal devletinde her insanın doğasına
uygun işe yerleştirilmesi eğitimle sağlanır. Eğitim insanın doğasında mevcut olan eğilimi ortaya
çıkarmak, keşfetmek ve onu kendisine uygun toplumsal role yönlendirmek için önem kazanır.
İnsanın sahip olduğu bütün özellikleri doğuştan getirdiğini söylemesine rağmen Platon insanın
eğitimle değişebileceğini vurgular. Eğitim bir yandan insanın doğasını açığa çıkaran bir
turnusol kâğıdı gibidir, diğer yandan insanın doğasında bulunanı kazandığı ve güçlendirdiği bir
süreçtir. Böylece eğitimle insanın doğasına uygun olan iş açığa çıkarılabilecek ve toplum/devlet
herkesin uygun olduğu işe yerleştirildiği ideal halini alacaktır. Bu noktada devlet, eğitim
süreçlerinde tam egemen güç olmalıdır ve ihtiyaç duyduğu türden vatandaşları hazırlamak için
onlara eğitim vermelidir. Devlet organizasyonu için öncelikli olan elit kadronun eğitimi,
hazırlandıkları işe uygun bir şekilde daha fazla önemsenirken işçiler ve köleler sadece temel
eğitim alacaklardır.

1

Platon’un eğitim görüşü ile ilgili bkz. Hasan Ünder, Platon’un Devlet’inde Eğitim ve İnsan Doğası, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1977, Sayı: 1, Cilt: 26, s. 185-201.
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İdeal olana yoğunlaşan Platon’un aksine Aristoteles (M.Ö. 384-322)2 içinde
yaşadığımız fizik dünyayla ilgiliydi. Ona göre fizik dünyadaki her şeyin gerçekleştirmeye
çalıştığı potansiyeli vardır. Eğitimin amacı ise çocuğun potansiyelinin en uygun yere ulaşması
için geliştirmeye yardım etmektir. Platon gibi eğitimin devletin ihtiyaç duyduğu türden
vatandaşları hazırlaması gerektiğini ve seçkin özgür Yunan vatandaşlarının eğitiminin daha
önemli olduğunu vurgulasa da Aristoteles’e göre insan, Platon’un iddia ettiği gibi, bilgiyi
doğuştan getirmez; nesneleri duyularıyla algılamak, gözlemlemek ve aklıyla anlamak,
açıklamak ve genel ilkeler inşa etmek suretiyle bilgiyi inşa eder. Bu sebeple Platon öncelikle
soyut olanla (matematik) ilgilenirken Aristoteles somut olanla (bilim) ilgilenmiştir. İnsanın
dünyaya boş bir zihinle geldiğini düşünen Aristoteles’e göre dış dünyadan edindiğimiz
izlenimlerle davranışlarımızı şekillendirme kapasitesine sahibiz. Bu noktada öğretmen,
çocuğun dış dünya ile gerçekleştirdiği çok çeşitli deneyimlerini düzenlemesine yardım eder ve
birbirine benzeşmeyen unsurları tasnif ederek yapılandırmasına öncülük eder. Aristoteles’in
öğretmen için tespit ettiği bu rol günümüze kadar geçerliliğini sürdürmektedir.
Eğitimle ilgili görüşlerin antik Yunan düşünürlerinin ardından dinin belirleyici
olduğu skolastik dönemde de izini sürmek mümkündür. Roma İmparatorluğunun Hristiyanlığı
kabul etmesinin ertesinde hayatını sürdüren Saint Augustine (354-430)’in3 eğitimle ilgili
görüşleri bu bağlamda değerlendirilebilir. Eğitimin toplumsal yanından daha çok pedagojik
boyutuna odaklanır ve öğretim tarzlarını tartışır. Augustine’e göre eğitimin amacı
bedenlerimizin ve kalbimizin Tanrı’ya erişmesidir. Tanrı’ya ulaşmanın yolu sevgi olduğu gibi
öğretmen de öğrencinin bilgiye erişme yolunu sevgiyle donatmalıdır; bu yolda ceza yerine
teşvik belirleyici olmalıdır. Tanrı “neşeli verici”yi sevdiği için öğretmen neşeli bir öğretici
olmalıdır. Böylece öğrenci “işittiğine inanabilir, inandığını umut edebilir ve umut ettiğini
sevebilir.” Öğrenciye bir şeyler öğretiyormuş gibi konuşmak yerine ona bildiklerini
hatırlatılıyormuş gibi konuşulmalıdır. İtirazları dikkate alınmalı ve yumuşak bir üslupla
tartışılmalıdır. Nihayetinde bütün mevzular en iyi yol olan “aşk (Tanrı) yoluna” çıkmalıdır.
Hem antik Yunan düşünürlerinden Platon ve Aristoteles’in fikirlerine hem de İslam
düşüncesine vakıf olan Gazali (1058-1111)4 eğitimle ilgili görüşleriyle de düşünce tarihinde

2

Aristoteles’in eğitim görüşü için bkz. Peter Hobson, Aristotle, 384-322 BCE, Fifty Major Thinkers on
Education içinde, (Ed. Joy A. Palmer), London and New York: Routledge, 2001, s.16-21.
3
Augustine’ in eğitim görüşü için bkz. P.J.FitzPatrick, Augustine, 354-430, Fifty Major Thinkers on Education
içinde, (Ed. Joy A. Palmer), London and New York: Routledge, 2001, s.27-31.
4
Gazali’nin eğitim görüşü için bkz. Hani A. Tawil, Al-Ghazali, 1058-1111, Fifty Major Thinkers on Education
içinde, (Ed. Joy A. Palmer), London and New York: Routledge, 2001, s.32-36.
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öne çıkan bir isimdir. Onun fikirleri ve felsefesi eğitim üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve
mantık eğitiminin öncü isimlerindendir. Gazali’ye göre bir öğrenci taklitçiliğin ve aktarıcılığın
ötesinde, bir dindar olarak, ilahi olanın bilgisine ve deneyimine ulaşabilecek donanıma sahip
olduğu gerçeğinden hareket eder. Öğrenci bilimsel düşünceye ne kadar bağlı kalırsa gerçek
bilgiye ulaşma imkânı da o kadar artar. Öğrencilerin eğitimi inançlı, dürüst, alçakgönüllü olmak
ve kibirden kaçınmak gibi değerleri ihtiva eden ve onları iyi davranışlar geliştirmeye teşvik
eden bir içeriğe sahip olmalıdır. Gazali’ye göre eğitim insanların entelektüel, psikolojik,
toplumsal, fiziksel ve ruhsal yönleriyle ilgilenmesi gereken bütüncül bir süreçtir. Öğretim
hassas bir şekilde yapılmalıdır, böylece öğrenciler arasındaki farklar açığa çıkar ve kendi
kapasitelerine ve ilgi alanlarına göre gelişmelerine yardımcı olunur.
Farabi ve İbn-i Tufeyl gibi eğitim düşüncesinin oluşmasında etkili olan başka
düşünürler de olmakla birlikte biz burada modern eğitim düşüncesinin oluşum aşamalarına
geçmeden son bir isim olarak İbn-i Sina’yı ele alacağız. Ünlü tıp uzmanı İbn-i Sina’ya (9801037)5 göre bilim dünyada mutluluk getirdiği gibi ölümden sonraki hayat için de önemlidir.
Bilim insanın kendini mükemmelleştirmesi ve Tanrı’ya ulaşması için elzemdir. Dolayısıyla
eğitim çocuğa iyiliği ve iyi davranışı öğreten ahlakî normları da içermelidir. Bununla birlikte
İbn-i Sina çocuğun eğitimine ilişkin geliştirdiği bütüncül bakış açısıyla çocuğun beden sağlığını
da dahil ettiği görüşlerini ünlü eseri Kanun ve Şifa’da açıklamıştır. Altı yaşında başlayacak okul
eğitimi öncesinde ahlak eğitimine yoğunlaşılmalıdır. Bu dönemde çocuğun iyi arkadaşlarla
oyun oynaması teşvik edilmeli, baskı kurmadan iyi davranışlar edinmesi sağlanmalıdır.
Suçların cezalandırılmasında acele edilmemelidir. Baskı ve ceza çocuğun korkak, öfkeli,
tembel ve duyarsız bir kişilik yapısına sahip olmasına sebep olacaktır. 6-14 yaş arası sürecek
olan okul eğitiminde öğretmenin dindar, dürüst, bilgili, insaflı, temiz ve kibar olmasına dikkat
edilmelidir. Farklı toplumsal sınıftan gelen çocukların birlikte eğitim almasını olumlu rekabet
koşullarının gelişmesi bakımından önemli görür. İlköğretime denk gelen bu eğitim sürecinde
çocuklar Kur’an, Şeriat, Dil, Ahlaki şiirler, Beden eğitimi, Sanat ve Meslek öğretimine tabi

5

İbn-i Sina’nın eğitim görüşü için bkz.: Yahya Akyüz, İbn-i Sina’nın Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1982, Sayı: 1, Cilt: 15, s. 1-13. Akyüz, İbn-i Sina’nın
eğitim ve öğretime dair yaptığı tasnifi aktarır ve altı türden bahseder: “1- Zihni öğretim: öğretmen, genel bir
konuyu nedenleriyle örnekler vererek açık bir şekilde anlatır. Örneğin, kışın su donup genişlediği için kabını
parçalamaktadır. 2- Sınaî öğretim: öğretmen, araç-gereç kullanılmasını öğretir. Testere, rende, burgu vs. 3- Telkinî
öğretim: öğretmen, tekrar ettirerek şiirler ve onların adlarını vs. öğretir. 4- Tedibî öğretim: öğretmenin öğüt ve
nasihat yoluyla gerçekleştirdiği öğretimdir. 5- Taklidî öğretim: öğretmenin söylediklerinin olduğu gibi ve hemen
benimsenmesidir. Bunun için öğretmenin güvenilir olması gerekir. 6- Tenbihî öğretim: öğretmenin öğrenciye
çevresinde karşılaştığı olayları, unların nedenlerini ve etkilerini öğretmesidir. Örneğin cisimlerin yerçekimi
nedeniyle düşmesi, yıldızların parlaması, yağmur yağması vs. gibi.”

20

tutulmalıdır. Akyüz (1982: 10)’e göre İbn-i Sina’nın tafsilatlı eğitim görüşleri J.J.Rousseau gibi
aydınlanma düşünürlerini etkilemiştir.
Eğitim düşüncesinin 17. yüzyıl civarında modern eğitime özgü özellikler taşımaya
başladığı görülmektedir. Aydınlanma düşüncesinin temsilcileri insanın kendisiyle, geleneksel
bilgiyle, tabiatla ilişkisini yeniden yorumlarken eğitim alanında da modern toplumun
temellerini atan fikirler ortaya koymuşlardır. Aydınlanma düşünürlerinden John Locke (16321704)6 insanın bilgiyi ve ahlaki normlara uyum kapasitesini doğuştan getirdiği fikrini reddeder
ve insan zihninin doğuşta tabula rasa, yani boş bir levha olduğunu ileri sürer. Dolayısıyla insan
eğitimle, kendi algı ve deneyimleriyle öğrenir. Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler (Some
Thoughts Concerning Education, 1693) başlıklı kitabında insan yetiştirmenin amaçlarını ve
ilkelerini ele alır. Eğitime beden ve zihin eğitimi şeklinde bütüncül bakan Locke, zihnin sağlıklı
işleyebilmesi için bedenin sağlıklı olması gerektiğini savunur. Locke, metafizik alandan uzak
durmuş, hayatı şekillendirecek somut bilginin peşine düşmüştür. Bu doğrultuda eğitim gözlem
ve deneye dayalı tabiat ve insan bilgisini içermelidir ve bilmek için görmelidir. Öğretimin
amacı, pratik yarar sağlamaktır. Sonuç olarak Locke’ un eğitim görüşü, modern anlamda okul
eğitimini ele almaz; çocukların sadece entelektüel kazanımlarına yoğunlaşmayıp nasıl birer
başarılı yetişkine dönüşeceklerini sorunsallaştırır ve “yetiştirilme” tarzlarına dair önerilerini
sunar. Bu yetişkin ahlakî normlara ve erdemli davranışlara sahip olacaktır, ancak daha önemlisi
bilgiyi sevecek ve istediğinde bilgiyi nerede bulacağını bilen, yaşam boyu öğrenen bir
yetişkindir.
Aydınlanma düşünürleri kapsamında eğitim görüşünü ele alacağımız diğer bir isim
ise Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)7. Gelişim psikolojisi ile ilgili yazdığı kitabını (Émile
ya da Çocuk Eğitimi Üzerine, 1762) ünlü eseri Toplumsal Sözleşme ile aynı yıl yayınladı.
Yaşadığı dönemde özellikle dini otoriteler tarafından şiddetli eleştirilere maruz kalsa da
Rousseau bu eserinde insanın doğasının düzene, adalete ve iyiliğe eğilimli olduğunu savunuyor
ve “ilk günahı” reddediyordu. Bilgi duyularla yaşanan deneyimler sonucu elde edildiği için
çocuk özgürce hareket edebileceği bir “çevre” de eğitim görmelidir. Bebeğin kundaklanması
kadar çocukların kapalı sınıflara kapatılması da öğrenmeyi olumsuz etkilemektedir. Bizi baskı
altında tutan bütün toplumsal kurumlar insan doğasını boğmaktadır ve yerine hiçbir şey
6

John Locke’ un eğitim görüşü için bkz. Richard Smith, John Locke, 1632—1704, Fifty Major Thinkers on
Education içinde, (Ed.: Joy A. Palmer), London and New York: Routledge, 2001, s. 50-54.
7
Jean-Jacques Rousseau’nun eğitim görüşü ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. Mehmet Maboçoğlu, Jean-Jacques
Rousseau’nun Eğitim Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim
Dalı Yüksek Lisans Tezi, 1990.
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koyamamaktadır. Kitabında hayali karakter Émile ve öğretmeni üzerinden bir çocuğun
yetişkinliğe geçiş evrelerini tanıtarak eğitim görüşünün insan hayatındaki karşılığını
göstermeye çalışmaktadır. İnsanın yetişkinliğe kadar olan hayatını dört evrede ele alır. 0-12 yaş
arası doğal süreçtir. Bu süreçte çocuğa ne kadar az müdahale edilirse o kadar sağlıklı olacaktır.
Çocuk doğası gereği iyidir ve doğayla etkileşim içinde olmalıdır. Yetişkinler ona sadece doğal
ve temiz bir çevre hazırlamalıdırlar. İkinci evre, 12-15 yaş arası akıl ya da zekâ sürecidir. 1520 yaş arası güç süreci ve 20-25 yaş arası bilgelik sürecidir. Bu evreleri başarılı bir şekilde
tamamlayan kişi mutlu bir yetişkin olacaktır. Sonuç olarak Rousseau doğal eğitimin, çocuk
eğitiminin asıl amacı olması gereken “gelişmiş zihne” ulaşmayı sağlayacağını savunur ve bu
amaçla kaleme aldığı eseri gelişim psikolojisinin modern öncülü sayılır.
Pedagojik düşünce okulunun kurucu ismi sayılan Johann Friedrich Herbart (1776–
1841)8 eğitimi politik hedeflerden uzak sadece “eğitim için eğitim” olarak konumlamıştır.
Herbart, 19. yüzyılda Almanya’da gelişen milliyetçi eğitim düşüncesine karşı çıkmış ve devlete
hizmet eden pedagojiyi eleştirmiştir. Herbart’ın ismi pedagojiyi politikadan bağımsızlaştıran
bu görüşüyle duyulmuş olsa da onun eğitimle görüşleri Genel Eğitim (General Education, 1806)
isimli kitabına dayanır. Buna göre eğitim çocuklarda değişiklik yaparken onların
bireyselliklerini muhafaza etmelidir. Bu çelişkiyi aşmak için Herbart çocuğun “yaygın
anlamıyla” bireyselliği ile “karakter” gelişimi arasında bir ayrım yapma yoluna gitti. Bu
noktada önemli olan iradenin akılcı kullanımıdır; çocuğun huysuzluğu ya da taşkınlığı
bireysellikle karıştırılmamalıdır. Bunlar iradenin aksine kararlılık içermezler. Bu sebeple bir
kararlılık biçimi olan “karakter” gelişimi önemlidir. Fakat bu eğitimin sadece bir boyutudur.
Çünkü bireysellik karakter gelişiminden daha fazlasıdır ve arzu ve çıkarları da kendinde
barındırmaktadır. Bunların ise korunmaya değil eğitilmeye ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla
bireyselliğin bir tarafı korunurken diğer boyutu geliştirilmelidir. Herbart, sonraki
çalışmalarında bu eğitim görüşmelerini bir “eğitim bilimine” doğru geliştirmek yerine eğitimi
psikoloji ve etiğe bağlayarak katkısını eğitime bilimsel bir bakış getirmekle sınırlı bırakmıştır.
Çağdaş eğitimde anaokullarının yaratıcısı olarak bilinen Friedrich Wilhelm Froebel
(1782-1852)9 Rousseau gibi çocuğun doğal çevresinde eğitilmesi gerektiğini savunsa da bu
çevreye toplumu da dahil ettiği için eğitimin “toplumsallaştırma” amacının altını çizmekle
8

Johann Friedrich Herbart’ın eğitim görüşü için bkz. Jürgen Oelkers, Johann Friedrich Herbart, 1776—1841, Fifty
Major Thinkers on Education içinde, (Ed.: Joy A. Palmer), London and New York: Routledge, 2001, s. 98-102.
9
Friedrich Wilhelm Froebel’ in eğitim görüşü için bkz.: Daniel J.Walsh, Shunah Chung ve Aysel Tüfekçi,
Friedrich Wilhelm Froebel, 1782-1852, Fifty Major Thinkers on Education içinde, (Ed.: Joy A. Palmer), London
and New York: Routledge, 2001, s. 103-108.

22

farklılaşır. Eğitimin uygulama boyutunu öne çıkararak anaokulları için çocukların zihni
gelişimini destekleyen ahşap toplar, küpler, tuğla şeklindeki bloklar gibi eşyalar tasarladı.
Çocuklar için müzikler derledi ve kadınları anaokulları öğretmenliği için eğitti. Froebel,
çocukluğu iki ana döneme ayırdı: erken çocukluk (doğumdan 8 yaşına kadar) ve sekiz yaş
sonrası “okul dönemi”. Erken çocukluk döneminin doğumdan 8 yaşına kadar uzandığı fikri
günümüzde yaygın olarak kabul görmeye devam etmektedir. Erken çocukluk döneminde
çocukların entelektüel kapasitesi sınırlıdır. Bu yüzden okulda soyut bilginin öğretilmesi, küçük
çocukların gelişimsel özellikleri açısından uygun değildir. Bunun yerine, küçük çocuklar
gerçek dünya hakkında bilgi sahibi olmak için çevrelerindeki nesneleri tanımalıdır. Froebel
erken çocukluk eğitimi tarihinde önemli bir isimdir.
John Dewey (1859–1952)10 20. yüzyılın en tanınan Amerikan eğitimcisi olarak
bilinir. Bireyin eğitimi ve okulun toplumsal konumu gibi konularla demokratik toplumun
geliştirilmesi bağlamında ilgilidir. Çünkü ona göre her bir toplumsal kurum ve her bir bireysel
inanç arasında birbirini destekleyen bir bağ olmalıdır. Öğrencinin çıkarı kamunun çıkarıyla
ilişkilidir. Öğrencilerin eğitimi kamunun ve toplumun demokratik inşası anlamına gelecektir.
Çünkü bilimsel sorgulama yöntemlerini güçlü bir şekilde uygulayabilen ve kendisini ifade
edebilen bir toplum demokrasinin temelidir. Bu sebeple Dewey tartışmaya kapalı ilkeleri ve
baskı stratejilerini eleştirirken sadece insancıl ve adil bir toplum yaratma kaygısı ile bağlantılı
rasyonel eleştirinin gerçek bir demokrasi biçimi oluşturabileceğini savunmuştur. Bu noktada
okulun önemli bir misyonu vardır. Çünkü entelektüel gelişme ve toplumsal ilerleme, özellikle
aile ve kilise gibi geleneksel kurumlar iflas etmişken ancak okulla sağlanabilir. Okul “küçük
bir topluluk” olarak sanayi toplumunun altını oyduğu demokrasiyi güçlendirebilecek yegâne
kurumdur.

Sanayi

toplumunun

okul

planlamacıları

okulları

fabrika

sistemi

gibi

değerlendirmekte ve öğrencileri öğretmenler tarafından şekillendirilecek pasif hammaddeler
gibi değerlendiriyorlardı. Dewey’ in savunduğu “yeni eğitime” göre okul hayatın bir parçasıdır
ve demokrasiye en iyi hazırlık öğretmen ve öğrencilerin demokratik hayata aktif katılmasıyla
gerçekleşebilir. Bu sebeple öğrencinin yetişkin olduğunda siyasi süreçlere katılımın benzerini
oluşturan sınıfta, eğitim süreçlerine dahil olması gerektiğini savundu. Pedagojik anlayışı da bu
çerçevede öğrencinin doğasına, öğrenme tarzına ve gelişme evrelerine uygun bir muhtevaya
10

1924 yılında Türkiye’ye gelerek eğitim sistemine ilişkin bir rapor da (Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, İstanbul,
Maarif Basımevi, 1939) kaleme alan John Dewey’ in öne çıkan eserleri şunlardır: Okul ve Toplum (1899), Çocuk
ve Müfredat (1902), Nasıl Düşünürüz (1910), Demokrasi ve Eğitim (1916) ve Tecrübe ve Eğitim (1938). John
Dewey’ in eğitim görüşüyle ilgili daha kapsamlı bilgi için bkz.: Michael W.Apple & Kenneth Teitelbaum, John
Dewey, 1859–1952, Fifty Major Thinkers on Education içinde, (Ed.: Joy A. Palmer), London and New York:
Routledge, 2001, s. 194-198.
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sahiptir. Dewey, savunduğu ortak toplumsal amaç ve aktif demokratik vatandaşlığın
eşitsizlikler üreten kapitalist bir toplumda nasıl gerçekleşeceğini göstermediği için eleştirilir.
Modern eğitim düşüncesi üzerinde etkili olan diğer bir önemli düşünür ise Immanuel
Kant (1724–1804)’tır11. Jean-Jacques Rousseau’nun eğitim görüşünden etkilenen Kant,
özerklik kavramı üzerinde durur. İnsan öğrenme sürecinde pasif bir alıcı değildir, duyular
tarafından algılanan doğal kategorileri akıl ile yapılandırır. Ona göre ahlakî davranmak
Tanrı’nın emirleri ya da kültürel normlar gibi kendimiz dışındaki şeylere itaat meselesi değildir.
Ahlakî norm aklın kendisine yasalaştırdığı normdur. Bir eylem, alışkanlıktan ya da iktidara itaat
amacıyla yapıldığı için değil yalnızca kendisi için yapıldığında ahlakî olarak kabul edilebilir.
Bu sebeple ahlakî hukuk bizi özel bir arzumuzdan dolayı veya tercih ettiğimiz için değil
rasyonalitemizden dolayı kısıtlamalıdır. Bu sebeple eğitimin nihai amacı, ahlakî karakterin
oluşturulmasıdır. Böyle bir eğitimin üç bileşeni vardır: beslenme, disiplin ve öğrenim/yetişme.
Öncelikle çocuklar en erken yaşlarda beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu kapsamda yeme, ısınma,
sevilme gibi doğal ihtiyaçları karşılanır. Yaş aldıkça disipline ihtiyaç duymaya başlarlar. Kendi
hallerine

bırakılırlarsa

dürtüsüyle

hareket

eden

hayvana

benzerler.

Bu

sebeple

rasyonelliklerinin gelişmesi için arzularını kısıtlamaya zorlanmalıdırlar. Disiplin zorlamadır ve
zorlama insanî bir değer olan özgürlüğe aykırı olduğu için özgürlükleri koruyacak şekilde asgari
düzeyde uygulanmalıdır. Bu özgürlük kendi güvenliklerini ve başkalarının özgürlüklerini
tehlikeye atmamalıdır. Bu sebeple Kant, çocukların özel ders yerine okulda eğitimle daha iyi
eğitileceklerini düşünmektedir. Eğitimin son bileşeni olarak öğretim ile çocuklar düşünce ve
anlama kapasitelerini geliştirerek yetişkinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerileri edinirler. Çünkü
eğitimin amacı, her bir birey içerisindeki gelişime açık olan kusursuzluğu geliştirmektir. Bu
imkan dahilinde bireyde ahlakî karakterin gelişmesi, ideal bir siyasi topluluğun oluşmasının
yolunu açar.
Eski çağdan modern topluma düşünce dünyasında öne çıkan düşünürlerin eğitim ve
öğretimle ilgili görüşlerini kısaca ele aldık. Ancak ne bu alanda görüş serdeden isimler
bunlardan ibarettir ne de burada ele aldığımız düşünürlerin görüşleri bizim burada
değindiklerimizden ibarettir. Bu alt bölümde genel olarak eğitim ve öğretim düşüncesinin
gelişim çizgisini takip etmeyi kolaylaştıracak özet bir izlek oluşturuldu. Bu izlekten anlaşılacağı
11

Immanuel Kant’ın eğitim görüşüyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: Adam B.Dickerson, Immanuel Kant, 1724–
1804, Fifty Major Thinkers on Education içinde, (Ed.: Joy A. Palmer), London and New York: Routledge, 2001,
s. 66-70; Ahmet Yayla, Kant’ın Ahlak Eğitimi Anlayışı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,
2005, cilt: 38, sayı: 1, s. 73-86; Lokman Çilingir & Rıdvan Küçükali, Immanuel Kant’ın Eğitim Anlayışı, Kâzım
Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, sayı: 10, s. 81-98.
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gibi eğitim düşüncesi felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Eğitimin
ve özellikle öğretimin bilgi aktarma boyutu bu alanı en fazla felsefeyle ilişkili kılmaktadır.
Ayrıca eğitimin kişisel tekâmülü sağlayan boyutu psikoloji disiplinini bu alanla ilişkili
kılmaktadır. Ancak eğitimin aile ve okul gibi toplumsal kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi
sosyolojik analizi gerekli kılmaktadır. Çağdaş toplumun eğitim meselelerinin anlaşılmasında
kılavuz olabilecek bu düşünsel girizgâhtan sonra eğitimin sosyolojik boyutu odak noktamız
olacaktır.

1.2.

Eğitim Sosyolojisi

Eğitim ve öğretim aile, okul, ekonomi, siyaset, din gibi başlıca toplumsal kurumlarla
ve nihayetinde bütün toplumla ilişkilidir. Toplum ve toplumsal kurumlar ile eğitim ve eğitsel
süreçler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına da Eğitim Sosyolojisi denir. Aile ve okul
eğitimin doğrudan ilişkili olduğu toplumsal kurumlar olmakla birlikte bireyin eğitim sürecinde
yakın çevresi, iletişim teknolojileri sayesinde uzak çevresi, geleneksel ve modern değerler gibi
çok çeşitli toplumsal unsurlar etkin olabilmektedir. Bu sebeple eğitim sosyolojinin araştırma
alanı geniş kapsamlıdır. Bireylerin toplumsallaşarak yetişkinlerin dünyasına dahil olması ve
toplumsal roller edinmesi eğitim sosyolojisinin araştırma alanının geniş kapsamının sınırlarını
oluşturur.
Eğitimin eğiten ve eğitilen ve yine öğretimin öğreten ve öğrenen şeklinde oluşmuş
tarafları vardır. Eğitenler ebeveyn ve öğretmen gibi belirli unsurlar olabileceği gibi toplumsal
çevre ve medya gibi yapılandırılmamış unsurlardan da oluşabilir. Okul, eğiten-öğreten ve
eğitilen-öğrenen rollerinin bilinçli bir şekilde yapılandırıldığı toplumsal bir kurumdur. Bu
yönüyle okul, eğitim sosyolojisinin özel ilgi alanıdır. Okul eğitimi bir taraftan eğitimin en
önemli işlevi olan bireylerin toplumsallaştırılmasını gerçekleştirirken diğer taraftan devletin
siyasi ve ideolojik yönelimlerinin toplumda gerçekleşmesinin kanalı haline gelir. Başka bir
deyişle devlet toplumdan aldığı yetkiyle okul gibi kurumlar vasıtasıyla toplumsal düzeni
sağlamayı ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmeyi hedefler. İşte Eğitim sosyolojisi bu
düzenin nasıl sağlanacağı, kimler tarafından, kimlerin lehine ve aleyhine gerçekleşeceği gibi
sorun alanlarını araştırır. Bu açıklamalardan hareketle eğitim sosyolojisinin alan ve kapsamını
oluşturan araştırma konularını şu şekilde özetleyebiliriz:
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a) Eğitimin içeriğini oluşturan düşüncenin, değerlerin ve politikaların toplumsal
kaynakları nelerdir?
b) Eğitim kurumlarının toplumsal kurumlarla (aile, eğitim, din, siyaset, ekonomi vb.)
ilişkisi nasıl şekillenir?
c) Eğitim kurumları nasıl yapılanır ve işler (okullaşma süreçleri, okul-toplum-devlet
ilişkisi, okulun yapılanma amacı, derslik dinamikleri, müfredat, otorite, disiplin
vb.)?
d) Eğitim faaliyetini etkileyen okul dışı etkenler (öğrencilerin aile çevresi, ait oldukları
sosyo-ekonomik etken, etnik ve dini çeşitlenme, kültürel farklılaşma vb.) nelerdir
(Celkan, 2018: 35; Doğan, 2012: 13-4)?
e) Eğitimin bireysel ve toplumsal değişime etkileri (eğitimde fırsat eşitliği, toplumsal
hareketlilik vb.) nelerdir?
Eğitim sosyolojisi, görüldüğü üzere, toplum ve eğitim arasındaki ilişkiyi hem özel
hem genel yönleriyle ele almaktadır. Mikro eğitim sosyolojisi, okul içinde yönetici, öğretmen,
öğrenci ve veli ilişkilerini konu edinirken makro eğitim sosyolojisi bir toplumsal kurum olarak
eğitimin ekonomi, siyaset, aile ve din gibi toplumsal kurumlarla olan ilişkilerini konu eder.
Eğitim sosyolojisi eğitim ve toplum ilişkileri bağlamında ortaya çıkan sorunları tespit eden,
inceleyen ve bu sorunlara çözüm yolları öneren bir bilim dalıdır. Bu haliyle eğitim sosyolojisi
hem kuramsal hem uygulamalı bir disiplindir.
Eğitim sosyolojisinin alan ve kapsamının geniş olması bazı zorlukları da beraberinde
getirir:
a) Öncelikle eğitimin toplumsal bir kurum olduğu için ve içinde geliştiği toplumun
yapısına ve kültürüne göre şekilleneceği için eğitim alanında gelişen her olay ve
olgu çok nedenli olacaktır. Bu sebeple eğitim sosyolojisi çalışmaları olay ve olguları
etkileyen birçok etmeni dikkate almak zorundadır.
b) Bir diğer zorluk eğitimin nesnesinin insan olmasıdır. İnsan duygu, düşünce ve
davranışları bakımından incelenmesi zor bir araştırma nesnesidir. Karmaşık ve
değişken yapısıyla insanı araştırmak (birçok sosyal bilim araştırmasında olduğu
gibi) zordur.
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c) Eğitim kurumunun siyaset ve ekonomi gibi toplumsal kurumlarla ilişkilenerek başat
toplumsal kurumlardan biri olması modern toplumların özelliklerinden biridir. Bu
çerçevede modern eğitim kurumunun anlaşılması ve yeni işlevlerinin tespit edilmesi
için tarihte eğitim kurumlarının yapı ve işlevlerinin açığa çıkarılması önem
kazanmaktadır. Ancak tarihi verilerin azlığı eğitimin tarihi veriler ışığında
değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır (Doğan, 2012: 18).
Eğitim sosyolojisinin bir bilim dalı olarak gelişim sürecini ele almak bu alanın
anlaşılmasında önem arz etmektedir. Zira hangi zaman diliminde, hangi toplumsal koşulları
açıklamak için geliştiğini bilmek, eğitim sosyolojisi bilim dalını anlamak ve bu bilimin kavram
ve kuramlarıyla kendi toplum ve eğitim ilişkilerimizi kavrayabilmemizi de kolaylaştıracaktır.

1.3.

Eğitim Sosyolojisinin Ortaya Çıkışı
Eğitim sosyolojisinin tanımını zorlaştıran durumlardan biri konularının Pedagojinin

(Eğitimbilim) konularıyla yakın olmasıdır. Bugün eğitim sosyolojisinin sosyolojinin bir alt dalı
olduğu genel kabul görse de pedagojik bakış açısına göre sosyoloji bu alanı ele alan temel
sosyal bilimlerden sadece biridir. Buna göre pedagoji sosyoloji, psikoloji gibi sayılı temel
sosyal bilimden faydalanan bir alandır. Tıpkı Mühendislik ve Tıp Bilimlerinin Biyoloji, Fizik,
Kimya gibi temel bilimlerden faydalanan alanlar olmaları gibi12. Dolayısıyla sosyoloji eğitim
alanında yaptığı çalışmalarla “eğitim sosyolojisi” olarak adlandırabileceğimiz bağımsız bir
bilimsel alanda değil pedagojik alanla ilgili olarak “eğitimin sosyolojisini” yapmaktadır (İnal
& Kaymak, 2014: 2). Ancak son yıllarda Eğitim Sosyolojisi alanında yapılan değerli
çalışmalarla eğitime sosyolojik bakışı diğerlerinden ayıran ve bu alanı farklı bir bilim dalı
olarak kabul ettiren bir gelişme yaşandığı da görülmektedir. Bu noktada pedagoji alanı en fazla
Psikolojiye yakınlaşırken Eğitim Sosyolojisi araştırma alanında izlediği yöntemlerle ve
araştırma sorularıyla sınırlarını netleştirmektedir.
Sosyoloji ve Psikoloji “eğitim”i farklı tanımlarlar. Psikolojiye göre eğitim “her
bireydeki yetenekleri en yüksek derecede geliştirmelidir ve bu geliştirme, bireyin gelecekteki
başarılarını sağlamalıdır.” Psikolojik görüş bireyden hareket eder ve bireye öncelik verir. Buna
karşın topluma öncelik veren Sosyolojik bakış açısıyla ise eğitim, “yetişkinlerce gençler ve
çocuklar üzerine uygulanması gereken bir eylemdir.” Bu eylem sayesinde çocuklar, önceki

12

İnal & Kaymak (2014: 2)’a göre günümüzde Mühendislik ve Pedagoji alanları hızla önem kazanırken Fizik,
Kimya, Biyoloji, Sosyoloji, Antropoloji gibi temel sosyal bilimler değer kaybetmektedir.

27

nesillerin mirasını edinir ve böylece içinde yaşadıkları topluma daha iyi uymalarını sağlayan
fikirleri ve gelenekleri kazanırlar. Sosyolojik görüş, bireyin zekâsının, algısının ve ahlakî
duyarlılığının kaynağının toplum olduğunu savunur. Bu iki görüş eğitim alanında birey ile
toplum arasında çelişki oluşturur. Eğitim bireysel gelişimi mi yoksa toplumsal gelişimi mi
öncelemelidir? Bireyi önceleyen psikolojik yaklaşım, modernleşme döneminde “yeni eğitim”
anlayışı olarak kendisini geleneksel eğitimin, yani sosyolojik görüşün karşısında
konumlamıştır. Böylece öğrenciler, yeni eğitim anlayışıyla boyun eğmeyi ve geleneklere
bağlılığı öğütleyen geleneksel bakış açısından özgürleşeceklerdir (Ergun, 2005: 39-42).
Modern dönemde yapılan eğitim çalışmalarının psikolojik görüşe yakın oluşunun arkasında bu
tür bir yönelim mevcuttur.
Maria Montessori (1870-1952), Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ve takipçileri,
Jean-Ovide Decroly (1871-1932) öğrenci ve birey merkezli eğitimin ve psikolojik/pedagojik
görüşün temsilcileri oldular. Montessori’nin okulun “çocukların evi” olması gerektiği savı ve
Decroly’nin pedagoji ile psikolojinin birbirini tamamladığı, psikoloji olmadan pedagojinin
olmayacağı ve eğitim sisteminin psikolojinin ışığında kurulması gerektiği düşüncesi
bahsettiğimiz yönelimi tasvir etmektedir.
Okulun toplumun bir parçası olduğu yönünde pedagojik alandaki düşünsel gelişme,
yine pedagog olan John Dewey (1859-1950)’de görülür. Ona göre okul toplumu taklit etmelidir
ve çocuk içinde yaşayacağı toplumun kurallarına okulda alışmalıdır. Bunun ötesinde eğitim
meselelerini sosyolojik olarak ele alma imkanını sağlayan pedagojik genişleme 1950’li yıllarda
gerçekleşmiştir. Bir çocuğun büyürken bireyselleşmeden önce toplumsallaştığını vurgulayan
Henri Wallon ve Jean Piaget (Ergun, 2005: 51, 57) eğitimin toplumsal boyutuna önem
kazandırdı. Pedagojinin içinde yaşanan bu gelişmeyle birlikte bireyi sadece psikolojik bir varlık
olarak kabul eden ve eğitim süreçlerini bu ilke doğrultusunda düzenleyen pedagojik bakış
açısının yetersiz kalışı eğitime sosyolojik bakışı ve Eğitim Sosyolojisini önemli kılmıştır. Diğer
taraftan 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı itibarıyla yaşanan dünya savaşları, ulus devletlerin
güçlenmesi, ekonomik kalkınma ve ilerlemenin hız kazanması eğitime yüklenen anlamı
değiştirdiği gibi Eğitim Sosyolojisinin de bir bilim dalı olarak Pedagojiden bağımsız değer
kazanmasını sağlamıştır. Eğitim Sosyolojisi alanında ilk eser veren kuramcılar da tanınmış
sosyoloji kuramcıları olmuşlardır.
Eğitim Sosyolojisi alanında verilen ilk eserin Amerikalı sosyolog Lester Ward'ın
Dynamic Sociology or Applied Social Sciences as Based Upon Statitcal Sociology and the Less
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Complex Sciences (Dinamik Sosyoloji ya da Statik Sosyoloji ve Daha Az Karmaşık Bilimler
Üzerine Temellenmiş Uygulamalı Sosyal Bilimler, 1883) adlı çalışması olduğu kabul edilir. Bu
çalışmasında Ward toplumsal gelişmede eğitimin rolünden bahsetmektedir. Hemen ardından
John Dewey’ in yayınladığı Okul ve Toplum (The School and Society, 1899) isimli eserle bu
bilim dalının akademik bir disiplin haline geldiği söylenebilir.
Bu dönemde Amerika ve Avrupa’da uç veren iki eğilimin meydana geldiği
görülmektedir. Amerika’da 1917’de W.R. Smith’in “Eğitsel Sosyoloji” isimli kitabıyla aynı
adla şekillenen eğilim, merkezine eğitimi alır. Eğitsel Sosyoloji, bu alandaki sosyoloji
çalışmalarını okul problemleri, eğitim kuramları ve süreçleriyle sınırlar. Temel yönelimleri
şöyledir:
a) “Eğitim veya okulun sosyal değişmenin aracı olması.
b) Sosyolojinin metot ve tekniklerinin öğretilmesi,
c) Sosyal ihtiyaçlara uygun öğretim programları,
d) Öğretmen, öğrenci, sınıf gibi öğretim ögelerinin özellikleri ve etkileşimi.”
Avrupa’da ortaya çıkan eğilim ise “Eğitim Sosyoloji” kavramlaştırmasını
kullanmıştır. Bu yönelimin önde gelen temsilcileri Emile Durkheim, Max Weber ve Karl
Mannheim’dir. Bu eğilimin çalışma alanları şu şekildedir:
a) “Bireyin sosyalleşmesi (toplumsallaşma)
b) Eğitimcilere sosyal araştırma metot ve tekniklerinin öğretilmesi,
c) Okul içinde ve dışındaki gruplarda etkileşim ve sosyal roller” (Celkan, 2018: 41-2).
Eğitsel Sosyoloji daha çok mikro sosyolojik, Eğitim Sosyolojisi ise makro
sosyolojik yaklaşıma sahiptir. Ancak iki eğilimin de eğitim ve toplum ilişkilerine odaklanması
zamanla aralarındaki ayrımın ortadan kalkmasına sebep oldu ve iki eğilim de Eğitim Sosyoloji
alan isminde birleşti.

1.3.1. Emile Durkheim
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Daha önceki çabalara rağmen Eğitim Sosyolojisinin sistematik ve kuramsal anlamda
kurucusu Emile Durkheim olmuştur. Durkheim’a göre toplumsal düzen ve normlar, bireylerin
dışında ve onlardan bağımsızdırlar. Bireyler toplumsallaşma sürecinde toplumsal normları
öğrenir ve düzene dahil olurlar. Bu düzen ve normlar bireylerin üzerinde zorlayıcı etkiye
sahiptirler. Birey bu zorlayıcı etkiyi ve baskıyı ancak bu düzenden saptığında ve onlara
direndiğinde hisseder. Bireyin bu toplumsal düzene dahil olma ve normları edinme süreci
(toplumsallaşma) eğitimle gerçekleşir. Bu sebeple eğitim bireyin hayatı boyunca sürecektir.
Durkheim’a göre eğitim siyaset, aile, din, ekonomi gibi toplumsal bir kurumdur ve
diğer kurumlar gibi toplumsal işleve sahiptir. Eğitim kurumunun toplumsal işlevi bireylerin
yeteneklerini toplumun ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirecektir. Eğitim bunu toplumun
normlarını, ahlakî değerlerini gelecek nesillere aktarmak suretiyle yapar. Böylece eğitim
toplumsal düzenin, istikrarın ve bütünlüğün sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Durkheim
(2026: 54) eğitimi şu şekilde tanımlamaktadır:
“Eğitim, yetişkin nesillerin toplumsal yaşam için daha olgunlaşmamış kişiler
üzerinde uyguladığı etkidir. Eğitimin amacı, bir bütün olarak politik toplumun ve çocuğun
bilhassa yazgılı olduğu özel toplumsal çevrenin ondan talep ettiği birtakım fiziksel, entelektüel
ve ahlakî şartları çocuğun içinde harekete geçirmek ve geliştirmektir. Kısacası eğitim, genç
neslin toplumsallaşmasıdır.”

Durkheim’a Göre Eğitimin Amacı
“Özetle, bireyi ve bireyin menfaatlerini tek ve asıl amacı olarak görmek şöyle dursun, eğitim,
her şeyden evvel, toplumun tam da kendi var oluş koşullarını daima yeniden yaratmak tam
da kendi var oluş koşullarını daima yeniden yaratmak için kullandığı araçtır. Toplum, sadece
üyeleri arasında yeteri kadar bir homojenlik olması durumunda mı yaşamını
sürdürebilmektedir? Eğitim, çocuğun ruhunda, kolektif hayatın gerektirdiği asli benzerlikleri
peşinen sabitleştirerek bu homojenliği sürekli kılıp güçlendirmektedir. Peki, bununla birlikte,
tüm bu ortaklaşma belli bir çeşitlilik olmadan imkansız mıdır? Eğitim, kendini farklı alanlara
yönlendirilmiş bir hal alarak ve uzmanlaştırarak, söz konusu gerekli çeşitliliğin devamlılığını
sağlamaktadır. O halde eğitim, her yönüyle, gen. Neslin sistematik bir şekilde
toplumsallaşmasından meydana gelmektedir. Her birimizin içinde, soyutlama haricinde
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birbirlerine bağlı olmalarına rağmen birbirlerinden bağımsız iki varlık vardır. Bunlardan biri,
sadece kendimizle ve bizim kişisel hayatlarımızla ilgili olan tüm zihinsel durumlardan
oluşmaktadır: bu, bireysel varlık olarak adlandırılan şeydir. Diğeri ise, kendimizi içimizde
açık ettiğimiz fikirler, duygular ve alışkanlıklar sistemidir. Bu, bizim değil; ama üyesi
olduğumuz farklı grup ya da grupların benliğidir. Bunlar, dini inançlar, ahlaki inanç ve
pratikler, ulusal ya da mesleki gelenekler, her tür kolektif fikirlerdir. Bunların bütünü,
toplumsal varlığı oluşturur. Her birimizin bünyesinde bu toplumsal varlığı inşa etmek ise
eğitimin amacıdır” (Durkheim, 2016: 115-6).

1.3.2. Max Weber
Eğitime toplumsal açıdan bakan Max Weber de Eğitim Sosyolojisinin gelişmesine
önemli katkılar sunmuştur. Weber eğitime genel sosyoloji görüşünün yansıması olarak modern
sanayi toplumu açısından bakmıştır. Ona göre eğitim kurumları sanayi toplumu için gerekli
uzmanları yetiştirmelidir. Sanayi toplumunda yaşanan meslek çeşitlenmeleri ve toplumsal
farklılaşma bağlamında eğitimle bireyler ileride edinecekleri toplumsal statüye hazırlanırlar.
Eğitimin bireylerin toplumsal statüsünü belirleyici olduğuna dair Weber’in yaptığı
değerlendirmeler, Eğitim Sosyolojisi geleneğinde bürokrasi ve toplumsal tabakalaşma
çalışmalarında yol gösterici olmuştur.
Weber’in meslek eğitimini vurgulaması, yaşadığı dönemde gündemde olan eğitimle
seçkin katman yaratma düşüncesine karşı olmasıyla ilgiliydi. Almanya’da yönetici seçkinlerin
Bildung olarak tabir edilen “bir insanın edebiyat ve sanatlarla doyurulup toplumun geri
kalanından saygı ve hürmet gören rafine bir yaşam biçimine sahip” üniversite mezunlarından
devşirilmesi savunuluyordu (Bilton ve diğ. 2003: 268). Buna karşın Weber sanayi
kalkınmasının koşulu olarak üniversitelerde uzmanlaşmaya dayalı teknik eğitimden yana tavır
almıştır. Bu eğitim anlayışını ise egemenlik tipolojilerine dair yaptığı tasnif ve tanımla
desteklemiştir. Karizmatik egemenlik ve modern egemenlik türlerinden her biri için ayrı
pedagojik tipoloji tanımlar. Buna göre modern egemenlik türünün hakim olduğu toplumlarda
uzmanlaşmayı amaçlayan rasyonel teknik eğitim öne çıkacaktır. Bu yorum, sanayi
toplumlarında eğitimin sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik kadroyu yetiştirme rolünün ağırlık
kazanması durumuna işaret eder.

31

Weber’in Eğitim Sosyolojisine sunduğu diğer bir katkı, eğitimin siyasal bir denetim
aygıtı olmasıyla ilgili tespitidir. Batı kapitalist ekonomi sisteminin ortaya çıkışını açıklarken
Weber, Hristiyanlıkta meydana gelen Protestanlaşmanın kapitalizmi ortaya çıkaran zihni
dönüşüme etkisini gösterir. Bu dini yorumun tarihi özel konumunu tasvir etmek için de Çin
dinleri Konfüçyüsçülük ve Taoculuk ile karşılaştırma yapar. Çin’de dinin siyasi ve ekonomik
konumunu değerlendiren Weber bu ülkede Çinli aydınların iktidarın bir siyasi denetim aygıtı
olduğuna dair tespiti bilginin ve eğitimin siyasetle ilişkisini ortaya koyan tespitte bulunur
(Weber, 1951). Weber’in bu incelemesi de sistematik Eğitim Sosyolojisinin doğuşunda dönüm
noktası olmuştur.

1.3.3. Karl Mannheim
Karl Mannheim eğitimi hem bireyin hayatını ve düşüncelerini şekillendiren araç
hem de toplumun kurumsal ve felsefi değerlerinin ifadesi olarak görür. Eğitimi politik sistemler
açısından değerlendirerek demokrasi için gerekli koşul olarak ele alır. Bu çerçevede
Durkheim’ın eğitim sosyolojisi geleneğine mensup bir isim olduğu söylenebilir. Ekonomik
Hırsın Doğası ve Bunun İnsanın Toplumsal Eğitimi Açısından Önemi (On the Nature of
Economic Ambition and its Significance for the Social Education of Man, 1930) başlıklı
makalesinde “Eğitimin görevi sadece mevcut duruma göre kendilerini uyarlayan kişileri değil,
aynı zamanda gelecekte toplumsal kalkınmanın aracıları olarak hareket edecek insanları da
yetiştirmektir” diyerek Durkheim çizgisinin takipçisi olduğunu gösterir.
İdeoloji ve Ütopya isimli eserinde Mannheim, eğitimin doğum, statü, meslek ve
servet farklılıklarını giderek daha fazla bastırdığına ve aldıkları eğitim temelinde insanları
birleştirme eğiliminde olduğuna dikkat çeker. Eğitime yüklediği toplumsal anlamı İnsan ve
Toplum (Man and Society, 1940) başlıklı makalesinde biraz daha açarak sosyologların eğitimi
yalnızca hümanizm veya teknik uzmanlık gibi soyut kültür düşüncelerini gerçekleştirmenin
aracı olarak değil, toplumu etkileme sürecinin bir parçası olarak gördüklerini vurgular. “Eğitim
ancak hangi toplum için olduğunu ve çocukların hangi toplumsal konum için eğitildiğini
bildiğimizde anlaşılabilir” (Stewart, 2010: 105).
Eğitim Sosyolojisinin bir bilim dalı olarak doğuşunu sağlayan bu katkılardan sonra
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan gelişmeler bu alanın genişlemesini ve daha sistematik
hale gelmesini sağlamıştır. Bu bağlamda Amerika’da öne çıkan teknolojik işlevselcilik
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yönelimi, Avrupa’da üzerinde durulan eğitimde eşitlik reformları ve iktisat düşüncesinde
vurgulanan insan sermayesi kuramıyla Eğitim Sosyolojisinin alanı genişlemiştir. Bu
gelişmelerle çağdaş Eğitim Sosyolojisinde okul eğitimin yaygınlığı ile ekonomik ilerleme
arasında güçlü bir ilişki olduğu savlanmıştır. Ayrıca sanayileşmenin etkisiyle teknolojik
bakımdan eğitimli bir emek gücünün ortaya çıkmasıyla toplumsal sınıflılığı belirleyici etkenler
de değişime uğramıştır. Yeni duruma uygun toplumsal tabakalaşma sitemleri meydana
gelmiştir. Bunun yanı sıra eğitimde merkeziyetçiliğin, yani eğitimin bir devlet politikası ve
hizmeti olmaya devam etmesinin fırsat eşitliğini ve toplumsal hareketliliği sağladığına dair
genel bir kanaat oluşmuştur (Marshall, 1999: 174).

1.4.

Eğitimin Önemi ve İşlevi
Modern toplumlarda eğitim kurumunun üstlendiği işlev, farklı kuramlar tarafından

çeşitli şekillerde açıklanmış olsa da ulus devlet yapılanmasının güçlendiği 20. yüzyıldan
itibaren uygulamada eğitimin işlevini ifade edebileceğimiz görece net bir çerçevenin olduğunu
söyleyebiliriz. Bu bağlamda eğitimin siyaset ve ekonomi kadar temel modern bir toplumsal
kurum olduğu eğitimden beklentilere yansımaktadır. Toplumsal adalet ve eşitliği sağlama,
yoksulluğu ve işsizliği azaltma, toplumsal ve ekonomik kalkınma gibi modern toplumların
önemli sorunlarının çözümünde eğitim kurumunun rol alması toplumların beklentileri
arasındadır. Bu tür toplumsal sorunların eğitim yoluyla nasıl çözülebileceği Eğitim
Sosyolojisinin soruları arasındadır.
Eğitimden beklenen diğer bir işlev, toplum tarafından istenilen bazı inanç ve
davranış biçimlerinin korunması ve devam ettirilmesidir. Gelecek nesillerin toplumun ahlakî
değerlerini kabul etmesi eğitim yoluyla nasıl sağlanacaktır? Yine, toplumda gömülü amaçları
eğitim yoluyla nasıl gerçekleştirilebilir?
Bu sorun alanlarından birçoğuna Eğitim Sosyolojisi çalışmalarında belli cevaplar
üretilmeye çalışılmıştır. Ancak biz burada ana kuramsal çerçevede eğitimin işlevine yönelik
geliştirilen temel işlevleri anlatmakla yetineceğiz. Bunlar, eğitimin toplumsallaştırma,
bütünleştirme ve uzmanlaştırma işlevleridir.
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1.4.1. Toplumsallaştırma
Toplumsallaşma hem birey hem toplum için önemlidir. İnsanların birlikte
yaşamlarını sağlayan unsurdur. Öncelikle toplumun kendisini sürdürmek için yeni nesillere
kültürünü aktarmasıyla başlar. Bireyler açısından ise toplumsallaşma kendimizi başkalarının
gözleriyle görmemizi sağlayarak kim olduğumu ve çevremizle nasıl uyumlu bir şekilde
yaşayabileceğimizi öğretir. Ayrıca toplumsallaşarak hem maddi hem maddi olmayan kültürü
ediniriz ve hangi durumlarda nasıl giyineceğimiz, nasıl ve ne zaman uyuyacağımız, nasıl ve ne
şekilde yemek yiyeceğimiz gibi temel bilgi ve davranış kalıplarını öğreniriz. Daha önemlisi
iletişim kurmak için kullandığımız dilin, hangi kültürde nasıl farklılıklara sahip olduğuna ve
hangi işaretleri kullanabileceğime vakıf oluruz. Dolayısıyla birey toplumsallaşma süreciyle
içinde yaşadığı toplumun bir üyesi haline gelir. Özet olarak toplumsallaşma “insanın gerek
toplumun norm ve değerlerini içselleştirerek gerekse toplumsal rolleri yerine getirmeyi
öğrenerek topluma uyum sağlama yeteneği kazandığı bir öğrenme sürecidir” (Esgin, 2014: 69).
Bireyi toplumsallaştırarak onu toplumsal hayata hazırlayan ilk toplumsal grup
ailedir. Aile norm ve değerlerini çocuğa aktararak onu toplumsallaştırır. Ancak aile çocuğu
hayattan yalıtmadan, onun diğer toplumsal gruplarla ilişkisini belli düzeylerde devam
ettirmesine izin vererek bu işlevi yerine getirir. Dolayısıyla aile erken yaşlarda çocuğun
toplumsallaştığı ilk ortam olmakla birlikte tek değildir. Akran grupları da benzer bir işlevi
görür. Benzer yaş, toplumsal statü ve ilgi alanlarını paylaşan akran grubu bireyin hayatının her
döneminde toplumsallaştırma işlevini yerine getirir. Diğer taraftan ailevi bağların gücü ve
kişinin aidiyet hissi toplumsallaştırma işlevi bakımından aileyi daha güçlü hale getirir. Ayrıca
din ve dini kurumlar, resmi kurumlar, işyerleri ve kitle iletişim araçları da bireyleri
toplumsallaştıran birimlerdir.
Bireyin toplumsallaşmasını sağlayan kurumsal birimlerin başında okul gelir.
Çocuklar günlerinin önemli bir kısmını okulda geçirmektedirler. Öğrenciler okullarda sadece
okuma, yazma ve matematik öğrenmezler. Okullar ayrıca çocukların bireysel gelişimlerinde ve
gelecekteki mesleki başarılarında gerekli temel becerileri kazandırır. Ekip çalışması yapmak,
planlı ve programlı çalışmak, bir ders kitabını takip etmek gibi davranış kalıpları edinerek
çocukların toplumsallaşmasını sağlar. Okul çocuklara disiplin, düzen, uyum ve dayanışma
bilinci kazandıran bu işlevini “gizli müfredatıyla” gerçekleştirir. Gizli müfredat, Türkçe,
matematik, coğrafya, tarih gibi açık müfredatta yazılı konuların dışında sınıfta eğitim-öğretim
faaliyeti sırasında ortaya çıkar. Öğrencilerin okulda benimsediği toplumsal, kültürel ve ahlakî
34

davranış kalıpları gizli müfredatın konusunu oluşturur. “Çocuğun ötekini kavraması, kendi
yeteneklerinin farkına varması, paylaşmayı öğrenmesi, problem çözme davranışı geliştirmesi
ve ekip çalışmasını kavraması gibi konular okulda yaşanan sosyalleşme sürecinin çıktılarıdır”
(Esgin, 2014: 91). Okulun açıkça planlanan açık işlevleri ve planlanmadığı halde eğitsel
süreçlerle elde edilen gizli işlevleri vardır. Bu işlevler tabloda özetlenmiştir:
Okulun Açık İşlevleri

Okulun Gizli İşlevleri

Toplumsallaştırma

Eş seçimi

Kültür aktarımı

Toplumsal ağlara dahil olma

Toplumsal kontrol

Takım çalışması

Toplumsal konum kazandırma

Kuşaklar arası çatışma

Yenilikçilik kültürü aşılama

Siyasi ve toplumsal bütünleşme

1.4.2. Bütünleştirme
Modern

kapitalist

toplumların

en

önemli

sorunlarından

biri

toplumsal

bütünleşmenin zorluğudur. Modern toplumlar vatandaşlarına eşitlik vaat eder. Ailelerinin soyu,
asilliği ve genel olarak toplumsal konumu bireylerin toplumsal statülerini belirlemez. Ancak
modern dönemde toplumların ekonomik ayrımlara göre belli sınıf ve statülere mahkum
olduğunu söyleyen eleştirel düşünürler de yok değildir. Buna bağlı olarak modern toplumlarda
meydana gelen toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler toplumsal gruplar arasında çatışma
doğurabilir.
Yine modern dönemde ekonomik gelişmenin hızı ile toplumsal refah düzeylerinin
iyileşmesi arasında makasın açılması da toplumsal bütünleşmeye zarar verebilmektedir.
Ekonomik kalkınmanın en önemli koşullarından biri toplumsal bütünlüğün ve amaç birliğinin
sağlanmasıdır. Ancak ekonomik kalkınmanın sosyo-ekonomik çıktılarından faydalanamayan
kesimlerin ortaya çıkması bütünlüğe zarar verdiği için ekonomik kalkınmanın koşulları
açısından kısır bir döngü oluşturmaktadır. Bu sebeple toplumsal bütünlük ve çatışma
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sosyolojinin en önemli konularından olmuştur. Toplumda ekonomik sınıf ya da statü ekseninde
oluşan gruplaşmalarının çıkar çatışmalarını sınırlayarak bunların toplumla bütünleşmesi nasıl
ve hangi etkenlerle sağlanacaktır? Toplumsal bütünleşmenin tipleri nelerdir ve eğitim
bütünleştirici bir etken olarak ne tür bir işlev yüklenmektedir? Bu sorulara eğitim sosyologları
tarafından verilen bütün cevapları ele alamasak da öne çıkan iki isim üzerinden konuyu
açabiliriz: Emile Durkheim ve P. A. Sorokin.
Emile Durkheim toplumsal bütünleşmenin sanayi toplumlarında ortaya çıkan
ekonomik faaliyete bağlı olarak gelişen toplumsal iş bölümü temelinde gerçekleşebileceğini
savunur. Durkheim’a göre modern toplumlarda nüfusun artışıyla ve sanayileşmeyle birlikte
toplumsal farklılaşma ve mesleklerde uzmanlaşma meydana gelmiştir. Geleneksel toplumlarda
toplumsal bütünleşmenin en önemli unsuru olarak dinin toplumsal etkisinin zayıflamasıyla
birlikte bu durum, modern toplumlarda bütünleşmeyi sorun haline getirmiştir. Ancak mesleki
uzmanlaşmayla meydana gelen iş bölümü toplumda yeni bir (organik) dayanışma modeli tesis
etmiş ve bu dayanışma modeli toplumsal bütünleşme ve uyum açısından işlevsel bir rol
üstlenmiştir. Ancak iş bölümü “işlevsel bütünleşme” için gerekli olmakla birlikte yeterli
olmayabilir. Bu sebeple toplumsal kurumlar ile değerler birbiriyle uyum içinde işlemeleri
gerekir. Söz konusu uyumu sağlama noktasında ortak değerleri öğreten/aktaran eğitime işlev
yüklenir. Bu ortak değerlerin en önemli bileşenleri dini ve ahlakî değerlerdir. Eğitim ortak
değerleri yeni nesillere aktararak onların toplumla çatışmadan uyum içinde bir hayat
sürmelerini sağlar. Çünkü eğitim, Durkheim’a göre, çocukların toplumsal kuralları ve değerleri
içselleştirmesini sağlar. Özellikle tarih vasıtasıyla çocuklar toplumu bütünleştirici bir anlayış
edinirler.
P. A. Sorokin, Durkheim’ın ekonomik faktöre bağlı bütünleşme anlayışına “mana”
unsurunu dahil etmiştir. Sorokin’e göre toplumsal bütünleşme için iş bölümünün yanı sıra
kültür de rol üstlenir. Sorokin, kültür unsurunun meydana getireceği bütünleşme yollarını
inceler. Kültürel unsurların aynı mekanı paylaşıyor olmalarının bir bütünleşme sebebi olarak
kabul görebileceğini söylese de aynı mekanda olup birbirinden bağımsız unsurların
olabileceğinden hareketle mekan birliğini bütünleşme için yeterli görmez. Ardından kültür
unsurlarının dış bir etkiyle meydana getirdiği bütünleşme modelini inceler. Örneğin Rusya gibi
coğrafi özelliklerinden dolayı çok soğuk bir bölgede dış etkenin kültürü bütünleştirici olabilme
ihtimali üzerinde durur. Ancak bu da aynı malzemeden barınak ve giysi yapmak gibi maddi
kültürel unsurların aynılaşması ve bütünleşmesi sonucunu doğursa da gerçek bir bütünleşme
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oluşturamayacaktır. Üçüncü bir kategori olarak ele aldığı işleve dayalı bütünleşmeyi bütün
kültür unsurları arasında işlevsel bir ilişki olduğu farz edilemeyeceği savıyla eksik görür. Son
olarak ele aldığı “mana”ya dayalı bütünleşmenin bütün parçaların bir mana ifade edebilecek ve
her birini kendi özel yerine yerleştirmek suretiyle mümkün olduğunu savunur. Kültürel bir
sentezin “mana” ekseninde gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için unsurlar arasında ne
kadar benzerlik ve uyum olduğuna ve bir araya geldiklerinde birlik halini ne kadar muhafaza
edebildiklerine bakmalıdır. Örneğin beyaz-zenci ayrımının katı olduğu Amerika toplumuna
“kanun önünde eşitlik” ilkesini yerleştirmeye çalışalım. Bu ilke toplumdaki sert tabakalaşma
etkeni ile uygun düşmesi ve bu uygunluğu muhafaza edip devam ettirebilmesi durumunda
manalı bir bütünleşme gerçekleşebilecektir (Bilgiseven, 1992: 160-4).
Toplumsal bütünleşmeyi savunan işlevselci yaklaşımlar bütünleşme anlayışının
toplumdaki çatışma unsurlarını görmemekle eleştirilirler. Modern toplumlarda kültürün bütün
unsurlarının ve bütün toplumsal kurumların ahenkli bir bütün oluşturması ve bunu devam
ettirebilmesi arzu edildiğine göre çeşitli kültür unsurlarına sahip toplumsal yapılarda eğitim, bir
taraftan bütünleşmeyi sağlarken bir taraftan modernleşme yönünde toplumsal değişmeyi nasıl
sağlayacaktır? Zira bu çift yönlü işlev eğitimin bazı kültürleri toplumla bütünleştirememesine
ve bunun sonucu olarak da toplumda eşitsizliklerin oluşmasına sebep olabilmektedir.

1.4.3. Uzmanlaştırma
Modern toplumlarda eğitimin işlevlerinden biri de çocuklara uzmanlaşma
gerektiren işlerin yürütülmesi için gerekli temel becerileri öğretmektir. Eğitimin uzmanlaştırma
işlevini değerlendiren Durkheim’a göre modern toplumda eğitim sisteminin gelişme
göstermesinin sebebi, sanayi ekonomisinde uzmanlık gerektiren mesleklerin gerektirdiği
becerilere ihtiyaç duyulmasıdır. Geleneksel toplumlarda meslekler aile içinde ya da usta-çırak
ilişkisiyle öğrenilirken sanayileşmiş toplumlarda iş düzeni karmaşıklaşmış ve iş bölümü
meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak eğitim sistemi gelişmiştir.
Durkheim’ın eğitim görüşünü geliştiren 20. yüzyıl sosyologlarından Talcott
Parsons’a göre eğitimin işlevi çocukları bireysel başarının değerini anlamalarını sağlamaktır.
Sanayileşmiş toplumların işlemesi için bu değerin yerleşmesi gereklidir. Çocuklar bu değeri
okulda edinebilirler. Aileler çocuklarını kendilerinin sahip olduğu birikim çerçevesinde belli
bir tarzla eğitirler. “Bir çocuğun aile içindeki statüsü kendisine atfedilir, büyük ölçüde
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doğumuyla birlikte sabitlenir. Buna karşılık, bir çocuğun okuldaki statüsü büyük ölçüde
başarılarak kazanılır.”

Eğitimin işlevi çocukları ailelerinin özel ölçütlerinden modern

toplumun evrensel ölçütlerine taşımaktır. Parsons’ın eğitim görüşü çocukların doğuştan,
ailelerinden getirdikleri eşitsizliklerin eğitim yoluyla değişmenin ötesinde yeniden üretildiği
gerekçesiyle eleştirilmiştir (Giddens, 2012: 733).

38

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eğitim bireyin kişiliğinin gelişmesine ve toplumda yer edinmek için ihtiyaç
duyduğu bilgi ve beceriyi kazanmasına yardım eder. Kişinin belirli davranış kalıplarını
edinerek yetişme sürecine “eğitim”, mesleki bir uzmanlık kazanması için gerekli bilgiyi edinme
sürecine ise “öğretim” denir. Eğitim-öğretim tarih boyunca toplumsal yönelim ve ihtiyaçlara
bağlı olarak çeşitli şekillerde tanımlanmış ve işlev yüklenmiştir. Bu bölümde ele aldığımı
düşünür ve filozofların eğitim görüşleri, eğitim kurumunun tarih boyunca yüklendiği işlevlere
ilişkin fikir vermektedir.
Modern toplumun bilimi olarak ortaya çıkan Sosyolojinin bir alt dalı olan Eğitim
Sosyolojisi ise modern toplumlarda toplum, toplumsal kurumlar ile eğitim ve eğitsel süreçler
arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Sosyolojinin önde gelen kuramcılarının eğitimle ilgili
görüşleri ile Eğitim Sosyolojisi alanı da doğmuş ve gelişmiştir. Sosyolojik düşünce içinde
eğitimin modern toplumlarda kritik işlevler yüklendiği ifade edilmiştir. Eğitimi önemli bir
kurum haline getiren bu işlevler özetle toplumsallaştırma, bütünleştirme ve uzmanlaştırmadır.
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Bölüm Soruları
Sorular
1. Sain Augustine’e göre eğitimin amacı bedenlerimizin ve kalbimizin Tanrı’ya
erişmesidir. Augustine’in bu görüşü eğitim için hangi yolu önerdiğini gösterir?
a) Öğretmenin öğrencinin bilgiye erişme yolunu sevgiyle donatması
b) Öğretmenin öğrenciyi öğrenmeye teşvik etmesi yerine bilgiyi doğrudan sunması
c) Öğrencinin dindar olarak ilahi olanın bilgisine ulaşabilecek donanıma sahip olması
d) Öğrenci bilimsel düşünceye bağlı kalarak gerçek bilgiye ulaşması
2. Immanuel Kant’a göre “Eğitimin nihai amacı, ahlakî karakterin oluşturulmasıdır.
Böyle bir eğitimin üç bileşeni vardır: beslenme, …….. ve öğrenim/yetişme.”
3. John Locke’a göre “insanın bilgiyi ve ahlaki normlara uyum kapasitesini doğuştan
getirdiği fikrini reddeder ve insan zihninin doğuşta…………., yani boş bir levha
olduğunu ileri sürer.”
4. “Eğitim Sosyoloji” temsilcilerinden Emile Durkheim’ın eğitim ve toplumsal düzene
ilişkin görüşleri hakkında bilgi veriniz.
5. Eğitimin temel işlevlerinden biri olan uzmanlaştırma nasıl ve hangi ihtiyaçtan ortaya
çıkmıştır?

Cevaplar:
1.

(a)

2.

Disiplin

3.

Tabula rasa
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2. TÜRKİYE’DE EĞİTİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Osmanlı’da Kurumsal Eğitim
2.2. Modern Eğitime Geçiş
2.3. Cumhuriyet Dönemi
2.3.1. Yabancı Uzman Raporları
2.3.2. Halkevleri (1932-1951)
2.3.3. Köy Enstitüleri (1940-1954)
2.3. Yükseköğretim
2.4. Eğitim Politikaları
2.4.1. Milli Eğitim Şuralarında Eğitim
2.4.2. Kalkınma planlarında Eğitim
2.5. Türk Milli Eğitiminin Amaçları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Modern eğitime geçiş aşamasında hangi kurumlar açılmıştır?
Cumhuriyet Dönemi’nde eğitimde hangi köklü değişiklikler yapılmıştır ?
Yabancı uzmanların çağırılması Türkiye’deki Eğitime nasıl bir katkısı olmuştur?
Halkevlerinin kurulma amacı nedir?
Köy Enstitüsü’nün eğitimde nasıl bir rolü bulunur?
Türkiye’de eğitim politikalarının oluşmasına etki eden mekanizmalar nelerdir?
Beş Yıllık Kalkınma Planlarının eğitime olan katkılarını açıklayınız.
Türk Milli Eğitiminin amacı ve ilkeleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
Mektep
Modern eğitim
Harf Devrimi
Yüksekokul
Halk eğitimi
Millet mektebi
Halkevi
Köy Enstitüsü
Eğitim politikası
Kalkınma Planı
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Giriş
Eğitim bireyleri içinde yaşadıkları topluma hazırlar. Bu sebeple her toplumun kendi
siyasi, ekonomik ihtiyaçlarına ve kültürel muhtevasına göre şekillenerek “milli eğitim” olma
özelliğini kazanır. Milli eğitim, yeni nesillerin devletin ülküsünü kazanmasını sağladığı gibi
devlet dairelerinin, sanayi üretiminin, hizmet sektörünün, eğitim kurumlarının ve genel olarak
piyasaların gerektirdiği emek gücünü yetiştirir. Ayrıca bireylerin toplumsal değerleri
edinmesini sağlayarak toplumun bütünlüğünü ve sürekliliğini temin eder. Bu çerçevede Eğitim
Sosyolojisi genel geçer ilkelere sahip bir bilim dalı olmakla birlikte eğitim kurumunun belli
toplumsal özelliklere göre kazandığı özel biçimleri de araştırır.
Türkiye’de eğitim kurumunun yakın tarihi süreçte geçtiği evreleri bilmek çağdaş
Türk Milli Eğitiminin özelliklerini anlamak açısından önemlidir. Bu sebeple Eğitim
Sosyolojisinin genel ilkelerini ve kuramlarını ele almadan önce bu bölümde Türkiye’de
kurumsal eğitimin geçtiği evreleri ve çağdaş milli eğitimin amaçlarını ele alacağız.
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2.1. Osmanlı’da Kurumsal Eğitim
Osmanlı’nın mirasçısı olduğu İslam düşünce geleneğinde eğitimi kurumsallaştıran fikri
bir alt yapı vardır. Bu düşünce geleneği eğitimi toplumsal bir sorumluluk olmasının ötesinde
devletin bir görevi olarak konumlar. Devletin eğitim sorumluluğuna dair fikri alt yapıyı edebi
bir tür olarak ortaya çıkan Siyasetnamelerde takip etmek mümkündür. Siyasetnameler devlet
adamlarına ideal bir devlet örgütlenmesinin nasıl olacağını anlatıp onlara yöneticilik sanatına
ilişkin bilgiler verirken eğitim esaslarını da açıklar. Farabi’nin Medinetül Fazıla isimli eser,
Nizamülmülk’ün Siyasetnamesi, Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i bu türün en önemli
temsilcileridir.
Türk tarihinde eğitimin kurumlaşma sürecini 10. yüzyıla kadar geri götürmek
mümkündür. İlkokul yapılanmaları medrese adı altında hukuk (fıkıh), tıp, astronomi, matematik
bilimlerini müfredatına katmıştı. Medreselerin asıl gelişimi ise Selçuklular döneminde ve
özellikle ünlü vezir Nizamülmülk’ün (ö. 1092) öncülüğünde gerçekleşmiştir. Medreseler
burslu, yatılı, herkese açık, örgün bir eğitim veriyordu. 12. yüzyıla varıldığında medreseler
eğitim modeli ve müfredatıyla kurumsal yapısını geliştirmiş ve bütün İslam dünyasına yayılmış
durumdaydı. Anadolu Selçukluları döneminde ise Anadolu’daki birçok merkezde medreseler
eğitim veriyordu. Konya, Kayseri, Ankara, Sivas önemli eğitim merkezleri olarak önce
çıkmıştı. Bu medrese eğitimlerinin ilk aşamasında okuma yazma öğretiliyordu (Sakaoğlu,
1991: 16-7). Bu durum medrese geleneğinin bilimde ihtisaslaşmanın dışında genel
okuryazarlığı halk katmanlarına yayıcı rolünü işaret etmektedir.
Osmanlı Devleti Selçuklulardan miras aldığı medrese geleneğini geliştirerek daha
örgütlü ve yaygın hale getirmiştir. Osmanlı Devleti’nde eğitim ihtiyaca binaen kurumlaşmıştır.
Asker ocakları ve Enderun devletin ihtiyaç duyduğu kadroları yetiştiriyordu. Medreseler ise
hem yargı hem eğitim sisteminin kadrolarını eğitti. Bunların dışında halk eğitimini sağlayan
belli başlı iki örgütlü eğitim yapılanmasından daha bahsedilebilir. Bunlardan birincisi din ve
meslek eğitimi bağlamında rol üstlenen tekkelerdir. Belli meslek gruplarının kümelenmesiyle
tekke gelenekleri arasında ilişki vardır. Tekkeler bir tarikatın temsilcisidirler ve mensuplarına
iş ahlakı, sağlıklı yaşam, müzik, sanat, edebiyat gibi alanlarda genel bir hayat bilgisi ve usulü
öğretirken dini esaslar temelinde bir hayat tarzını da özümsetiyordu.
Halk eğitimine yönelik diğer bir eğitim yapılanması da mahalle mektepleridir. Mahalle
mektepleri medreselerden önce eğitimin ilk basamağını oluşturuyordu. Mekteplerde 5-6
yaşlarındaki kız ve erkek öğrenciler okumayı öğrenirler ve Kur’an, ilmihal gibi temel İslami
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bilgileri edinirlerdi. Mekteplerin masrafları sivil kanallardan karşılanıyordu. Osmanlı’da,
birçok sosyal hizmet gibi, genel halk eğitimi de Vakıf örgütlenmesiyle finanse edildi. 19.
yüzyılın başlarında, 1824’te bu ilk eğitim-öğretim basamağı zorunlu hale getirilmiştir.

2.2. Modern Eğitime Geçiş
Eğitimde modernleşme süreci, Osmanlı Devleti’nin bürokratik örgütlenmesi ve yeni
ekonomik ihtiyaçlarla paralel olarak gelişimini sürdürmüş ve yaklaşık bir yüzyıllık birikimle
şekillenen eğitim sistemi Cumhuriyete miras kalmıştır. Eğitimde modernleşme bilginin üretim
ve aktarım mekanizmalarını değiştirmiş ve meslek edinme süreçlerini dönüşüme uğramıştır.
Geleneksel dönemde orduda bir asker tecrübeli paşa ve subayların yanında, bir memur devlet
dairelerinde tecrübeli bir bürokratın rahle-i tedrisatından geçerek, zanaatkârlar ustalarıyla
uygulama yaparak meslek bilgisini alırlarken modern okullaşmayla birlikte bilgi kitabî olmuş
ve dersliklerde planlanmış müfredat ile öğrenilmeye başlanmıştır.
Osmanlı Devleti 18. yüzyılın sonlarında Batı karşısında yaşadığı güç kaybına ilişkin
geliştirdiği reform politikaları kapsamında orduyu ve donanmayı yeniden örgütleme yoluna
gitmiştir. Bu yenilenme asker ve ordunun ihtiyaç duyduğu teknik kadronun yetiştirilme
usullerini de değiştirmiştir. Bu sebeple Batılı modern bilimin öğretildiği ilkokullar askeri
okullardır. 1775 yılında kurulan Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun ve Mühendishâne-i Berrî-i
Hümâyun (İmparatorluk kara ve deniz mühendishaneleri), bu bağlamda zikredilecek ilk
örneklerdir. Kurmay subay yetiştiren bu okullara 1834’te Mekteb-i Ulum-u Harbiye katıldı.
1827’de Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane ordunun ihtiyaç duyduğu tıbbî kadroyu yetiştirmek üzere
kuruldu.
Yenilenme politikaları çerçevesinde devlet örgütü de modern usullerle düzenlenme
yoluna gidilmiş ve devlet kadrolarında istihdam edilecek memurlara eğitim veren sivil okullar
1838 yılından itibaren açılmaya başlanmıştır. 1900 yılında ilk üniversite olarak Darülfünun
(İstanbul Üniversitesi) açılana kadar yüksekokullar açılmaya devam etti. Öğretmenlik, hukuk,
mühendislik, ziraat, maliye, güzel sanatlar, ticaret, dil, mimarlık, ebelik, veterinerlik gibi birçok
alanda açılan yüksekokullar13 ve Avrupa’ya gönderilen öğrenciler gerek yeni açılan okullarda

13

Osmanlı dönemi yükseköğrenim yapılaşması için bkz.: Tekeli & İlkin, 1999.
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öğretmen olarak gerekse büyüyüp gelişen bürokratik organizasyonda uzman olarak istihdam
edilmişlerdir.
Modern okulların açılmaya başlanmasıyla birlikte, 1847’de Mekatib-i Umumiye
Nezareti tesis edildi. Bu nezaret 1857 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti adını aldı. 1869
yılında ilan edilen Maarif Nizamnamesi ile de nezaret kurumlaşmış oldu. Cumhuriyet dönemine
Milli Eğitim Bakanlığı olarak miras kalan bu nezaret eğitim kurumlaşması açısından bir dönüm
noktası olmuş; eğitim kurumlarının bir çatı altında, birbirini tamamlayan kurumlar haline
getiren sistem şekillenmiştir.
19. yüzyıl modern okullaşma süreci yükseköğretimden başlamış, ortaöğretim ve
ilköğretim kurumlarına doğru genişlemiştir. 1845 yılında Harbiye’ye alınacak öğrencilerin
temel eğitimi için askeri idadiler (lise) açıldı. 1847 yılında ise sivil eğitim veren rüştiyeler
(ortaöğrenim) açılmaya başlandı. Aynı yıllarda daha önce, 1824’te zorunlu hale gelen ilk
öğretim öğrenimine ilişkin de reformlar yapıldı. Buna göre çocuklar 6-10 yaşları arasında
mahalle mekteplerine devam edecekler ve sonra rüştiyelerde okuyacaklardır. Bu sefer işi sıkı
tutan yönetim, çocuğunu okula göndermeyen aileleri kovuşturacağını ilan etmiştir. Mahalle
mekteplerinde eğitim dört yıl, rüştiyelerde ise iki yıl sürmekteydi (Somel, 2015: 60-6).
Yükseköğretim kurumlarından sonra ortaöğrenim okullarının açılmasının en önemli sebebi,
yükseköğrenime temel olabilecek eğitim almayan öğrencilerin üst kademe eğitimde başarılı
olamamasıydı. Özellikle Avrupa’ya yükseköğrenim için gönderilen öğrenciler üniversite
eğitimine intibak sağlayamadıkları için önce kendilerinden yaşça küçük olan çocuklarla aynı
sınıflarda temel eğitim almaya zorlanıyorlardı. Bu durum devlet burslusu olarak giden bu
öğrencilerin yurt dışında kalma sürelerini uzatırken intibaklarını daha da güçleştiriyordu14.
Bunun üzerine yükseköğrenime başlamadan önce öğrencilerin yabancı dili ve temel bilimleri
öğrenecekleri sivil liselerin açılması kararı alındı. İlk örnekler 1867’de açılan Galatasaray
Lisesi ve 1873’te eğitime başlayan Darüşşafaka’dır.
II. Abdülhamit döneminde (1876-1909) okullaşmaya ve eğitimde kurumlaşmaya devam
edildi. Tekeli & İlkin’in (1999: 75-6) verdiği rakamlara göre 1900 yılında devlet çapında 29.130
mahalle mektebi vardı ve bu okullarda kayıtlı 899.932 öğrenci eğitim görmekteydi. 1906-7
eğitim-öğretim yılında 25’i askeri olmak üzere 619 rüştiye ve bunlarda okuyan 40 bin civarında
öğrenci bulunuyordu. Bu okullara öğretmen yetiştirmek üzere Darülmualliminlerin (öğretmen

14

Osmanlı’da Avrupa’ya öğrenci gönderme uygulaması 1830’da başlamış ve bazı kesintilere rağmen Cumhuriyet
döneminde kadar devam etmiştir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Şişman, 2004 ve Erdoğan, 2016.
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okulları) sayısı 31’e çıkarıldı. Bu dönemde Mülkiye ve Hukuk Mektebinin yanı sıra mesleki
eğitim veren yüksekokullar da açılmış ve en önemlisi modern bir üniversite (Darülfünun)
eğitime başlamıştır. Bu kurumsal gelişmelerle birlikte II. Meşrutiyet döneminde eğitimde
reform tartışmaları gündeme gelmiş eğitim sistemine ilişkin düşünsel üretimin canlandığı bir
entelektüel kamuoyu oluşmuştur15. Meşrutiyet dönemi fikri canlılığı Cumhuriyet döneminin
eğitim politikalarında yol gösterici olmuştur.
19. yüzyılın başlarında girişilen modernleşme sürecinde yol alındıkça yüzyılın sonunda
eğitim hem modernleşmenin konusu olarak düzenlenen bir alan hem de modernleşmenin
kadrolarını yetiştirme ve bilgisini üretme bağlamında bir araç haline gelmiştir. Bu bağlamda
ulus devletleşme olma yönünde yol kat edilmiş ve milli bir kalkınma ekonomisinin ortaya
çıkması için düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Buna paralel olarak eğitimin iktisadi
kalkınmanın bilgisini üretme ve kadrolarını yetiştirme rolünü üstlendiği bir değişim
yaşanmıştır.

2.3. Cumhuriyet Dönemi
Yeni devletin inşası sürecinde bağımsızlık savaşları sürerken önemli bir politik alan
olarak eğitim yeni meclisin gündemine girmişti. 1920-1921 arasında iki Maarif Kongresi
düzenlenerek eğitim kurumlarının istatistik bilgisi derlenmeye çalışılmış ve genel bütçeden
eğitime ayrılan miktar belirlenmiştir. Kongrelerde ilköğretimin dört yıldan beş yıla çıkarılması
okul müfredatının çiftçi ve işçilerin geçimleri için ihtiyaç duyduğu bilgiyi içerecek şekilde
düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Ancak tek parti döneminde eğitim alanında yapılan köklü
düzenlemelere ilişkin kararlar 15 Temmuz 1923’te toplanan Birinci Heyet-i İlmiye tarafından
alınmıştır. Milli dil ve kültürün inşası, tarih ve coğrafya enstitüleri, müze, kütüphanenin
açılması, okul programlarının düzenlenmesi gibi öne çıkan gündem maddeler bu kararlardan
bazılarıdır.
Eğitimde köklü değişiklik anlamına gelen karar ise 3 Mart 1924 tarihinde onanan
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile gerçekleşti. Buna göre bütün eğitim kurumları Maarif Nezareti’ne
bağlanırken medreseler kapatılıyordu ve din eğitimi için Darülfünun’da ilahiyat şubesi
açılıyordu. Din hizmetlerini yerine getirecek memurların yetiştirilmesi için de ayrı okulların

15

Türkiye’de eğitim düşüncesinde meydana gelen gelişmeler için bkz.: 5. Ünite: Türkiye’de Eğitim Sosyolojisi
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açılacağı haber veriliyordu16. Böylece 1924-1934 yılları arasında tamamlanan Atatürk
inkılaplarının eğitim boyutu hayata geçirilmeye başlanmıştı. İkinci önemli aşama ise 1928’de
yapılan Harf Devrimi idi. Cumhuriyet ideolojisinin yansıması olarak eğitim laik, milli (Türkçü)
ve çağdaş bir karakter kazanıyordu. İsmet Paşa’nın 1925’te Muallimler Birliği’nde yaptığı
konuşmaya göre “milli maarif” “dini terbiye ya da beynelmilel eğitim” in zıddıydı. Mustafa
Necati Beyin Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı yıllarda (1925-29) bakanlığın yayınladığı
genelgede Cumhuriyet Maarifinin ilkelerini şu şekilde açıklıyordu:
“Türkiye’de herkesin millî ve dünyevi, modern ve demokratik bir terbiye alması
esastır... Eğitimin "millî" olmasından maksat, gençleri, yaşayan bütün kurumları, düşünce ve
idealleriyle millî topluma uydurmaktır... Dünyevi kelimesinden hedeflenen anlam, eğitimin laik
olması, düşünceyi daraltan ve vicdan özgürlüğünü kıran her türlü̈ dinî etkiden uzak
bulunmaktır. Modern deyimiyle, eğitimin, yöntemler ve teknikler bakımından en yeni bilimsel
kurallara göre sürdürülmesi, demokratiklik ile de eğitim ve öğretimin bütün olanaklarından
kadın erkek tüm ulus bireylerinin eşit derecede yararlanması, serveti, toplumdaki yeri ne olursa
olsun her gencin yeteneği ve zekâsı derecesinde öğrenim görebilmesine hiçbir engelin
konmaması düşünülmüştür. İlköğretimin millî ve demokratik olması, kız erkek, zengin yoksul
bütün millet çocuklarının aynı biçimde eğitim görmesi, bu ilkenin zorunlu bir sonucudur. Yine,
ilköğretimin meslekî eğilimlerden, dinî etkilerden uzak tutulması, ilköğretim programına
yabancı dil konulmaması da bu ilkeye dayanır" (Sakaoğlu, 1992: 34-5).
Hazırlanan reformlarla milli eğitime kazandırılan felsefi ve ideolojik yönün 11 Kasım
1928 tarihinde hazırlanan “Milli Mektebi teşkilatına dair Talimatname” ile ulusal bir uygulama
alanına ulaştırılmak amaçlandı. Böylece yeni harflerle eğitim kitlesel bir boyut kazanıyor ve bu
halk eğitimi17 öncelikli politika haline geliyordu. Savaş yıllarından yeni çıkmış ve nitelikli
nüfusunun çoğunu savaşta kaybetmiş ve kalan nüfusun yüzde 80’ninden fazlasının köylerde
yaşadığı bir ülkede kalkınma ve ilerleme hedefi için halk eğitimi zorunlu görünüyordu. Bu
çerçevede 15-45 yaş aralığında okula gitmemiş kadın ve erkek bütün vatandaşlar Millet
Mektebinin öğrencisi sayıldı. Okullar, köy odaları, kahvehaneler, hükümet konakları ve camiler
Miller Mekteplerinin doğal sınıfları sayıldı. Valiler, kaymakamlar, okul müdürleri, memurlar
halk eğitiminin kitleselleşmesi için sorumluluk aldılar. Miller Mekteplerinin dışında halk
16

İlahiyat şubesi ve açılan İmam-hatip Mektebi daha sonra kapatıldı. 1927 yılında ise okullarda din dersleri
kaldırıldı (Sakaoğlu, 1992: 25).
17
Halk eğitimi “kitle eğitimi”, “yetişkin eğitimi”, “yaygın eğitim” ve “yaşam boyu eğitim” olarak da ifade
edilmektedir. Halk eğitimi planlı, amaçlı, sistemli ve örgütlü okul dışı eğitimdir. Topluma ya da bir topluluğa
ihtiyaca ve isteğe bağlı programlar halinde sunulur. Amacı; a) insancıl ve ulusal değerleri aşılamak, b) ekonomik,
toplumsal ve kültürel ilerleme için gerekli bilgi, beceri ve anlayışı öğretmektir (Kılıç, 1981: 6).
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eğitimini yürütme amacıyla 1930'lu yıllarda, Köy Eğitim Kursları, Halk Okuma Odaları,
Akşam Sanat ve Akşam-Ticaret Okulları, Halkevleri açıldı. Bu teşkilatlarda öncelikli olarak
öğretmenler ve sonra bütün memurlar eğitmen olarak görev alıyorlardı. Amaçları “Cumhuriyet
kültürünü” yaymak ve okuma yazma oranını artırmaktı. Bu eğitmenler köyde köylüyle birlikte
yaşamaları ve köylülerin tüm sorunlarıyla ilgilenerek yeni devletin ideolojik motivasyonlarını
köylülere kazandırmaları hedeflenmişti (Sakaoğlu, 1992: 46-50). Köy Eğitim Kursları ile halk
eğitimi için gerekli öğretmen kadrosunun bulunmayışı ve mevcut kadronun da köylerde uzun
süre ikamet edemeyişi sorunlarına çözüm bulunmak istenmişti. Ayrıca Cumhuriyet kültürünü
ve okuma yazmayı öğrenme dışında köylüye tarım ve hayvancılık işlerinde kılavuzluk
yapmaları da sağlanarak bu yeni öğretmen kadrosuyla hem eğitim hem kalkınma hedeflerine
ulaşılmak istenmişti. Bu amaçla askerlik yapan çavuşlar Tarım ve Eğitim Bakanlıklarınca
“eğitmen” olarak yetiştirilmiş ve bunların köylerine giderek kendi hemşerilerine öğrendiklerini
aktarmaları ve uygulamalı olarak ziraat tekniklerini göstermeleri sağlanmıştır (Sarı & Uz,
2017).

2.3.1. Yabancı Uzman Raporları
Bir kurumun açılışında ya da yeniden yapılanmasında yabancı uzmanları ülkeye
çağırarak onlardan yardım isteme ve incelemeleri sonucunda hazırladıkları raporlardan
faydalanma uygulaması Cumhuriyet döneminde başlamadı. Osmanlı Devleti 18. Yüzyıldan beri
özellikle ordu reformlarında ve modern okulların yapılanmasında yabancı uzmanları getirterek
onların görüşlerinden faydalandı. Tanzimat’tan sonra ise bu uygulama yerleşik hale gelmiştir
(Ergün, 1990). Cumhuriyet döneminde Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika Birleşik
Devletleri’nden de uzmanlar çağrılarak Türk eğitim sisteminin durumuna ve neler
yapılabileceğine dair bu uzmanların görüşlerine başvuruldu. 1924-1960 yılları arasında
aralıklarla Türkiye’ye 123 yabacı eğitim uzmanı geldi. 1923-1950 yılları arasında en fazla
Almanya, Belçika ve Fransa’dan (sırasıyla 14, 14, 13) uzman gelirken 1950-1960 yılları
arasında gelen uzmanların neredeyse hepsi Amerikalıdır (Şahin, 1996: 77). Bu durumda
şüphesiz bu dönemde Amerika’nın uluslararası gücünü artırmasının ve Türkiye’nin NATO’ya
kabul edilmesinin etkisi olmuştur.
Eğitim reformu yapıldıktan sonra en fazla uzmanın geldiği yıllar 1927 ve 1929 yılları
idi. Bu uzmanlardan kendi uzmanlık alanlarına ilişkin raporlar istenmiştir. İçlerinden sadece
John Dewey Türk eğitim sisteminin bütününü incelemiştir. Colombia Üniversitesi öğretim
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üyesi olan John Dewey, 1924 yılında Eğitim Bakanlığının daveti üzerine gelmiş Türkiye’de
yaklaşık iki ay kalmıştır. İstanbul ve Ankara’da yaptığı incelemelerin ardından memleketine
dönmeden önce bakanlığa sunduğu rapor daha çok eğitim bütçesine ilişkindir ve bütçeye
eklenmesini önerdiği ödeneklerle ilgilidir. Asıl raporunu ise 1939 yılında Türkiye Maarifi
Hakkında Rapor18 başlığıyla, bütçeye dair raporunu da ekleyerek yayınlamıştır.
Dewey Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir ilerlemenin meydana gelebilmesi için
hem teşkilat yapılanmasına hem uygulamalara ilişkin öneriler geliştirmiştir. Bu önerilerden
belki de en önemlisi bakanlığın düşüncelerde merkeziyetçi, uygulamalarda âdemi merkeziyetçi
olması gerektiğine dair tespitidir. Bu önerisinde Amerika’daki eyalet yapılanmasından hareket
eden Dewey, bakanlığın tekdüzelik yerine çeşitlilik içinde birliği destekleyen politik bir tavra
sahip olması gerektiğinin altını çizer. Bu çeşitlilik vurgusunun altında sanayi kalkınmasının
gerekleri olduğu ardından getirdiği önerilerden anlaşılmaktadır. Çünkü Dewey’e göre eğitim
programları bölgelerin sanayi yeteneklerine ve çevre imkanlarına göre şekillenmelidir. Bunun
gerçekleşebilmesi için eğitim kurumlarının yönetimi, mümkün olduğunca yerel yönetimlere
bırakılmalıdır.
Okulların ülkenin kalkınmasında rol alabilmesi için diğer bir önerisi, tarım ve ticaret
bakanlıklarıyla eşgüdümlü çalışmalarıdır. Böylece bölgenin tarım ve ticaret alanındaki
gelişmeleri ve ihtiyaçları okulların eğitim programlarına yansıtılabilecek ve gerekli nitelikli
kadro oluşturulabilecektir. Yine bu alanlarda gerekli bilgi okullar sayesinde topluma
yayılabilecektir.
Dewey Türk eğitim sisteminin uluslararası bağlarının kurulmasının kaliteyi artıracağını
düşünmektedir. Bunun için öğretmen ve öğrenciler belli eğitimler için yurt dışına
gönderilmelidirler. Ayrıca önemli metinler tercüme edilerek eğitimcilerin ve öğrencilerin
uluslararası bağlantısı sağlanmış olacaktır. Dewey, öğretmenlerin yetiştirilme koşulları
üzerinde de durur. Maaşlarının artırılmasından tayin koşullarına kadar birçok konuyu ele alarak
öneriler geliştirir. Okul müdürlerinin ve eğitim denetmenlerinin yetişmesi için öğretmen
okullarını özel bir müfredat eklenmesini savunur. Bunlara ek olarak yeni ders yöntemlerinin
deneneceği, araçların geliştirilebileceği ve araştırma projelerinin yürütüleceği bir “deneyim
okulu”nun açılmasını salık verir.

18

Bu rapor “Bütçeye konulması muktazi tahsisat hakkında muhtıra, İptidai rapor, Program, Maarif Vekilliği
teşkilatı, Muallimlerin yetiştirilmesi ve terfihi, Muallimlerin yetiştirilmesi, Mektep sistemi, Sıhhat ve hıfzıssıhha,
Mektep inzıbatı, Muhtelif mevat” başlıklarından oluşmaktadır.

53

Dewey’in özellikle teşkilat yapılanmasına ilişkin geliştirdiği önerilerin birçoğunun
Mustafa Necati’nin bakanlığı sırasında hayata geçirildiği gözlenmektedir. Köy okulları için
öğretmen yetiştirme programı oluşturulması önerisi (31).

2.3.2. Halkevleri (1932-1951)
Cumhuriyet kültürünün ve inkılaplarının halka anlatılması ve özümsetilmesi amacını
güden Halkevleri, 1931 yılında kapatılan Türk Ocaklarının yerine kurulmuştu. Türk Ocakları
Batı medeniyetinin yol ve yöntemleri izlenerek milli benliğin geliştirilmesi amacıyla 1912
yılında faaliyete geçmişti. Türk milliyetçiliği siyasetinin kültürel eksenini oluşturuyordu.
Cumhuriyet kurulduktan sonra ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyetin ideolojiyle
çelişmeyen ülkülerinden dolayı desteklendiler. Şeyh Sait isyanından sonra Atatürk’ün isteğiyle
Güneydoğu bölgesinde faaliyetlerini artırmaları (Gökdemir, 2019: 20) bu siyasi misyonun
ifadesi olarak görülebilir. Serbest Cumhuriyet Fırkası ile çok partili siyasi hayata geçiş
denemesi sırasında Türk Ocakları mensuplarının tutumu ve aynı dönemde parti ile devletin
bütünlüğü anlayışının hakim olması gibi sebeplerden dolayı Türk Ocakları kapatılmış ve bu
kültürel ve siyasi rolü üstlenmesi için Halkevleri hayata geçirilmiştir.
Halkevleri bahsi geçen misyon ve rolü (Cumhuriyet kültürü ve inkılaplarını aşılamak,
okuryazarlık seferberliğine destek olmak) üstlenen ve halk eğitiminin tamamlayıcısı olması
maksadıyla yaygın eğitim veren kurumlardır. Ekonomik kalkınma için halkı eğitmenin yeterli
olmayacağı, onları kültürel olarak da geliştirmek gerektiği fikrinden hareket edildi. Halkevleri
bir yasaya istinaden kurulmadı; CHP tarafından hazırlanan Halkevleri Talimatnameleri ile
yürütüldü. Dokuz eğitim şubeleri vardı: Dil, Tarih ve Edebiyat, Güzel Sanatlar, Halk
Dershaneleri ve Kursları, Köycülük, Kütüphane ve Yayın, Müze ve Sergiler, Sosyal Yardım,
Spor, Temsil Sanatları. Halkevleri (köylerdeki kollarına Halkodaları dendi) köylerde sergiler
düzenleyerek, oyunlar oynayarak Cumhuriyetin yeniliklerini halka tanıtıyordu. Ayrıca
Halkevleri tarım ve sağlıkla ilgili köylüleri bilgilendirmekle sorumluydu. Halkevleri
bünyesinde açılan kütüphaneler, insanların kitaplarla buluştuğu mekanlar oldular. Bu
kütüphanelerde ayrıca günlük gazete ve dergileri okumak da mümkündü (Gökdemir, 2019: 234). Ancak bütün çabalara rağmen Halkevleri köylerin tarım kalkınmasını kolaylaştıran
uygulamaları hayata geçiremediği ve bütün gayretini köylerin dış görünümünü değiştirmeye
sarf ettiği yönünde eleştirilmiştir.
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2.3.3. Köy Enstitüleri (1940-1946)
Hasan Âli Yücel’in eğitim bakanlığı (1938-1946) görevine geldiğinde eğitim sisteminin
genel durumunu tespit çalışmaları başlattı. Buna göre erkek nüfusun %23,3’ü, kadın nüfusun
ise sadece %8,2’si okuryazardı. Resmi rakamlara göre şehir ve kasabalarda ilköğretim
çağındaki çocukların %40’ı, köylerde ise %78’i okula devam etmiyordu. Ülkede “üretici”
vasfını taşıyan köylüleri okula kazandırabilmek için 20 bin öğretmene ihtiyaç vardı. Aynı
tarihlerde İlköğretim Genel Müdürü olan İsmail Hakkı Tonguç’un bu soruna yönelik hazırladığı
Eğitmen Yetiştirme ve Köy Enstitüleri projesi yürürlüğe konuldu. 1940 yılından itibaren
ülkenin her bölgesinde ve özellikle verimli topraklara sahip kırsal alanlarda 21 adet Köy
Enstitüsü açıldı 16 bin öğretmen yetişti (Sakaoğlu, 1992: 89).
Köy Enstitüleri köylere uyum sağlayamayan şehirli öğretmenlerin yerine köy yaşamına
ve koşullarına uyabilen öğretmenler yetiştirmeyi amaçlıyordu. Bu öğretmenler iyi bir çiftçinin
bilgileriyle donatılacak ve başarılı uygulayıcılar olacaklardı. Ayrıca öğretmenler köylerde
geçerli olan demircilik, dülgerlik, kooperatifçilik ve yine kadın öğretmenler çocuk bakımı,
dikiş, ev idaresi, tarım işleri, hasta bakımı gibi işlerin de eğitimini alıp öğreteceklerdi.
Öğretmenler atandıkları köylerde yirmi yıl çalışmak zorundaydılar. Ayrıca devlet tarafından
ödenen 60 liralık sermaye ile kendi tarım işletmelerini kuracaklardır. Üretim için araç gereçleri
de devlet tarafından verilecekti. Bu kurumlara okul denmemesinin sebebini bakan Yücel şu
şekilde açıkladı:
“Biz bu müesseselere Köy Öğretmen Okulu demedik. Çünkü evvelce bu isimde
müesseseler vardı. Bunları ona bağlamak istemedik. Bunlar yepyeni şeylerdir. (…) biz Köy
Enstitüsü’nü, sadece içerisinde nazari tedrisat yapılan bir müessese olarak almadık. İçerisinde;
ziraat sanatları, demircilik, basit marangozluk gibi ameli birtakım faaliyetlerde bulunduğu için
okul adıyla anmadık, Enstitü diye isimlendirmeyi, muvafık gördük” (Gökdemir, 2019: 55).
Köy Enstitüleri’nin içinde Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün özel bir yeri vardır. AnkaraKayseri demiryolu üzerinde bulunan bu kurum, diğerlerinden farklı olarak içinde enstitülerin
öğretmenlerini yetiştiren bir Yüksek Köy Enstitüsü’nü barındırıyordu. Bu enstitü özel bir
öğretmen yetiştirme programına sahipti ve dönemin yetkin profesörlerinin derslere girdiği
zengin bir müfredatla eğitim vermiştir. Bu enstitüye köy enstitüsü mezunları alınmış ve başarılı
olanlar enstitü öğretmeni olurken başarı olamayanlar köylerine uygulayıcı öğretmen olarak
gönderilmiştir.
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Köy Enstitüleri kuruluşundan itibaren eleştiri odağı olmuş ve Demokrat Parti iktidarıyla
birlikte de kapatılmıştır. Bu eleştirilerin başında öğretmenlere verilen geniş salahiyetler vardı.
Emin Sazak “… Muallimlere o kadar salahiyet veriyor ki hekim, hâkim, yargıç, mürşit hepsi
(…) Öğretmen içtimai işe bakacak, bu işe bakacak. Fakat mektepte ne vakit çalışacak” demiştir
Meclis’teki tartışmada. Enstitülere sadece köylü çocukların alınması başka bir eleştiridir.
Gelişmemiş birçok kent merkezinin kurumlardan faydalanması savunulmuştur. Ayrıca
enstitülerin köy-şehir arasında derin bir ayrım ve karşıtlık oluşturduğunu düşünenler de
mevcuttu. Yine sanayileşme hedefinin yerine bu hamleyle köylüleşmenin konulduğu
yönündeki eleştiri uzun süre dillendirilmiştir. Enstitülerde kız-erkek öğrencilerin karma olması
ve aynı üniformayı giymeleri başka bir eleştirinin konusuydu. Din düşmanlığı ve komünizm
propagandası yapıldığı iddiası da kapatılmasının meşru sebebi sayıldı.

2.3.4. Yükseköğretim
Cumhuriyet hükümeti yeni devletin getirdiği yeniliklere ve inkılaplara yeterince destek
vermediği gerekçesiyle İstanbul Darülfünunu 31 Mayıs 1933 tarihinde kapattı. Yaklaşık üç ay
sonra ise İstanbul Üniversitesi faaliyete geçirildi. Yeni üniversitenin öğretim kadrosu
Darülfünun’dan seçilenlerden ve Almanya’dan göçen Musevi asıllı profesörlerden oluşturuldu.
Darülfünun öğretim üyelerinin çoğu tasfiye edilmişti. Darülfünun müderris, muallim, müderris
muavini ve asistanlardan oluşan 240 kişilik kadroya sahipti. 150 öğretim elemanının 89’u
tasfiye edilirken asistan kadrosunun tamamı dışarıda kalmıştır. Almanya’dan gelen öğretim
elemanının sayısı ise 76’dır (Demirtaş, 2019: 202, 214). Literatüre “1933 Üniversite Reformu”
olarak geçen bu düzenlemeyle üniversitenin özerkliği kaldırılmış ve rektör, dekan, fakülte gibi
kavramlar kullanılmaya başlanmıştır.
II. Dünya Savaşı sonrasında Dünyada ve Türkiye’de değişim yaşanmış, demokrasi
rüzgarı esmeye başlamış ve Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçilmiştir. Dönemin Eğitim
Bakanı Hasan Âli Yücel çağın ruhunu yakalamak adına Almanya’dan gelen profesörlerden
Ernst Hirsch, Sıddık Sami Onar ve Tevfik Sağlam’ın da içinde bulunduğu bir komisyon
oluşturmuş ve bu komisyona 1946 yılında Üniversiteler Yasası’nı hazırlatmıştır. Hirsch’in
ifadesiyle “üniversitelerle fakülteler bu rüzgara göre ilk yelken açmaya hazır kurumlar”
olmuşlardır. Hazırlanan yasayla hem üniversite hem fakülteler tüzel kişilik olarak kabul edilmiş
ve idari ve bilimsel özerklikleri tanınmıştır. Bu yasayla aynı zamanda çok üniversiteli döneme
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geçilmiş ve Ankara Üniversitesi kurulmuştur19. 1935-1940 yılları arasında Türkiye’deki
üniversite öğrencisi sayısı 3000-4000 arasında idi.
27 Mayıs 1960 askeri darbesi üniversite için dönüm noktası olmuştur. Ardından
hazırlanan anayasaya üniversiteyle ilgili madde konulmuştur. Yeni anayasaya göre üniversite
“özerk kuruluş” olarak kabul edilirken “iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma plana bağlanır.
Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir” denerek üniversitenin kalkınma planları çerçevesinde
şekillendirilmesi ve ekonomik ihtiyaçların üniversiteye yansıtılması yasayla sağlanmış olur.
Diğer yandan 1933 Üniversite reformundan sonra üniversite ikinci kez tasfiye edilmiştir
(Karayalçın, 1964: 583).
1973 yılında çıkarılan 1750 sayılı Üniversiteler Yasası 12 Mart 1971 askeri
müdahalesinin izlerini taşır. Üniversite özerkliği korunmakla birlikte katı sınırlamalar
getirilmiş “üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkı” tanımlaması anayasaya
girmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu öğrencilerin eğitim ve öğrenim hakları tehlikeye
düştüğünde devreye girerek üniversite yönetimine el koyabilecektir. 1960 Üniversite Yasası ile
yetiştirilecek öğrenci tipi “Türk devriminin ülkülerine” bağlı vatandaşlar olarak tanımlanırken
1971 müdahalesinin ardından hazırlanan 1750 sayılı yasaya göre “vatanına, örf ve âdetlerine
bağlı” milliyetçi aydınlar yetiştirmek şeklinde ifade edilmiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından anayasa ile birlikte üniversite yasası da
yenilenmiştir. Bu yasaya göre üniversite “bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip,
yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan” bir kurumdur.
Üniversitenin özerkliği korunmakla birlikte getirilen sınırlamalarla bu özerkliğin nasıl
kullanılacağı muğlaktır. Zira üniversitelerin ve bağlı birimlerinin yönetim özerkliği yoktur.
Akademi, eğitim enstitüsü, teknik okul, konservatuvar gibi özel amaçlı öğretim kurumlarının
hepsi üniversitenin çatısı altında toplanmıştır. Üniversiteler için bir üst kuruluş olarak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kurulmuştur ve özerklik bu kuruma aktarılmıştır. Bu yasa ile
yetiştirilecek öğrencilerin vasfı “Atatürk inkılapları ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk
milliyetçiliğine” olarak tanımlanmıştır (Dölen, 2010: 108-16).

19

Aslında 1946 yasasına bağlı özerk ve tüzel kişiliğe sahip üç üniversite vardır: İstanbul Üniversitesi (1933),
İstanbul Teknik Üniversitesi (1944) ve Ankara Üniversitesi’dir (1946). Ardından özel kanunlarla açılan
üniversiteler ise şunlardır: Ege Üniversitesi (1955), Atatürk Üniversitesi (1953), Karadeniz Teknik Üniversitesi
(1955), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1957), Hacettepe Üniversitesi (1967), Boğaziçi Üniversitesi (1971). 1973
yılında ilan edilen Üniversiteler Yasası’na göre açılan üniversiteler: Dicle Üniversitesi (1973), Çukurova
Üniversitesi (1973), Anadolu Üniversitesi (1973), Cumhuriyet Üniversitesi (1974), İnönü Üniversitesi (1975),
Fırat Üniversitesi (1975), 19 Mayıs Üniversitesi (1975), Uludağ Üniversitesi (1975), Selçuk Üniversitesi (1975),
Erciyes Üniversitesi (1978).
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Geçen yıllar içinde Türk eğitim sistemi yükseköğretim büyük gelişme göstermiştir.
İstatistik değerler üzerinden yükseköğretime bakacak olursak, 2019 yılı itibarıyla Türkiye’de
129’u devlet, 77’si vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 206 üniversite bulunmaktadır. Bu
nicel artışa rağmen üniversitelerin kalitesi tartışılmaktadır. 2018 yılı itibarıyla yükseköğretime
yüzyüze eğitim için kayıt yaptıran öğrenci sayısı 810 bindir. Türkiye’de toplam öğrenci sayısı
ise 7 milyon 741’dir. 18-22 yaş arası net okullaşma oranı %46 olarak ölçülmüştür. Kadınların
okullaşma oranı erkeklerden daha yüksektir. Buna rağmen OECD ülkelerinde yükseköğretim
mezun oranı %38 iken bu oran Türkiye’de %20’de kalmıştır. Bu oran, Türkiye’nin hızlı bir artış
göstermesine rağmen gençlerin yükseköğretime yeterli erişim imkanı sunamadığını
göstermektedir (Gür ve diğ, 2019).

2.4. Eğitim Politikaları
Türkiye’de eğitim politikalarının oluşmasını etkileyen iki önemli mekanizma
mevcuttur. Bunlar “beş yıllık kalkınma planları” ve “Milli Eğitim şuraları” dır. Elbette hükümet
programlarının ve bakanlıkların da eğitim politikalarının oluşturmasında önemli etkileri vardır.
Ancak bu iki mekanizma bizim yıllar içinde Türkiye’de eğitim politikalarının nasıl geliştiğini
ve eğitim gündemlerinin nasıl oluştuğunu izlememiz bakımından önem kazanmaktadır. Ayrıca
devletin eğitim öğretim faaliyetindeki rolünü ve işlevini anlamak için de bu mekanizmalar
bakma önem taşımaktadır.
Beş yıllık kalkınma planları 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT)
kurulmasıyla, 1963 yılından itibaren her beş yılda bir olmak üzere on adet hazırlanmıştır.
Kapsamlı kalkınma planı olmakla birlikte bu metinlerin eğitim bölümleri bizim açımızdan
eğitim politikaları bağlamında önemlidir.
Milli Eğitim Şurası, devletin eğitim-öğretim politikalarını, ilkelerini, programlarını ve
stratejilerini belirlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulan bir danışma
organıdır. 1921-1926 yılları arasında üç kez bir araya gelen ve eğitim politikalarını belirleyen
Heyet-i İlmiye toplantılarından sonra bu uygulama 1939 yılından itibaren Şura olarak devam
etmiştir. 1939 yılından günümüze kadar on dokuz adet şura toplanmış ve eğitim politikalarına
dair Milli Eğitim Bakanlığı’na öneriler üretmişlerdir.
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2.4.1. Milli Eğitim Şuralarında Eğitim20
Kılıç & Güven (2017) Milli Eğitim Şuralarının kararlarını incelediklerinde on sekiz
temanın önce çıktığını tespit etmişlerdir. Yıllar içinde bu temaların ne kadar ağırlık kazandığı
ve vurgulanma düzeyine göre sıralandığında:
1) Şuralarda en çok vurgulanan tema “öğretmenler”. Bu tema da en çok öğretmen
yetiştirme, öğretmen yeterlilikleri ve nitelikleri, öğretmen atama ve istihdamı ve
özlük hakları bağlamında ele alındı.
2) Eğitim ve öğretim müfredat programları: en çok ortaöğrenim müfredatına ilişkin
düzenlemeler önerilirken ikinci sırayı yükseköğrenim alıyor ve bunu sırasıyla okul
öncesi ile yaygın eğitim
3) Okulların öğrenim süreleri: bu kapsamda lise ve mesleki eğitim ve ilk,
ortaöğrenimin süreleri değerlendiriliyor. Ders ve sınıf geçme sistemi de bu
bağlamda ele alınıyor.
4) Okul öncesi eğitim: yaygınlaştırma çalışmaları, okul programları ve anne-baba
eğitimi bu temayla birlikte ele alınan konular.
5) Yükseköğretim:

yükseköğretim

programları,

yükseköğretime

geçiş,

akademisyenlerle ilgili çalışmalar ve yüksekokul açılması şuraların konuları oluyor.
6) Eğitim yöneticileri: yönetici yeterlilikleri ve nitelikleri, yönetici atama ve istihdam
etme, özlük hakları konu ediliyor.
7) Rehberlik: rehber öğretmen yetiştirme ve yetiştirme programları, okullar ve
Rehberlik Araştırma Merkezi, öğrenci rehberlik hizmetleri gündem oluyor.
8) Yaygın eğitim: bu kapsamda halk eğitimi, yaşam boyu öğrenme ve uzaktan eğitim
kavramları kullanılıyor.
9) Mesleki ve teknik eğitim: programlar ve okul türleri, meslek edindirme ve istihdam
meselesi, öğrenci nitelikleri ve işletmelerde meslek eğitimi masaya yatırılıyor.
10) Ders kitapları ve öğretim materyalleri: ders kitabının hazırlanması ve yazılması,
kitap basımı konuları işleniyor.
Bunların ardından şuralarda en çok konu edilen temalar sırasıyla: Din ve ahlak
eğitimi, Türkçe öğretimi, Özel eğitim, Teknoloji eğitimi, Bilim, sanat ve spor, Tarih

20

Bütün şuraların kayıtlarına Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın internet sayfasından
ulaşılabilir.

59

öğretimi ve milli şuur, Okul güvenliği ve sağlığı ve Değerler eğitimi. Bu son başlık
vatandaşlık ve demokrasi eğitimini de içeriyor.
Kronolojik olarak şuralarda öne çıkan ve eğitim politikalarına yansıyan temalara
bakacak olursak, ilk şuralarda köy okullarının güçlendirilmesi, anadili (Türkçe) eğitimi ve milli
tarihe olan vurguydu. Ardından teknik ve mesleki eğitimin geliştirilmesi kararı alındı. 7. Şurada
(1962) fakültelere giriş sınavı ve imam hatip okullarının programlarının düzenlenmesi gündeme
girdi. Bu şurada özel okulların teşvik edilmesi ise ilgi çekicidir. 1970’li yıllarda eğitim
kademeleri üzerine kararlar alınırken din eğitimin nasıl yapılacağı da gündemdeydi. 1980’li
yıllarla birlikte anaokullarının yaygınlaştırılması, öğretmen eğitiminin geliştirilmesi,
bilgisayarlı eğitime geçilmesi ve televizyonun bir yaygın eğitim kanalı olarak kullanılması
karara bağlandı. 1990’lı yıllarda ek olarak şehit ailelerinin çocuklarına yapılacak yardımlar
gündeme girdi. 2000’li yılların şuralarında ise değerler eğitimi ve bilim, teknoloji politikaları
üzerinde durulan konular arasındaydı. Benzer gündem maddelerini kalkınma planlarında da
izlemek mümkündür.

2.4.2. Kalkınma planlarında Eğitim21
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)’nın önerdiği eğitim politikaları
kapsamında, eğitimin bireysel kazanımlarının yanı sıra kalkınma hedeflerinin altı çizilmektedir.
Bu doğrultuda teknik eğitime önem verilmesi nitelikli elemanların yetiştirilmesi amacı
hatırlatılmaktadır. Orta öğretim çağındaki gençlerin çoğunun teknik ve mesleki eğitime
yöneltilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Eğitim hedeflerine ulaşmak için öncelikli hedefin
öğretmen kalitesini artırmak olduğu diğer bir uyarıdır. Bu çerçevede birinci kalkınma planının
önerdiği eğitim politikalarını dört maddede özetleyebiliriz: a) işsizlik meselesini çözmek için
nitelikli eleman yetiştirmek, b) çalışanların mesleki seviyesini yükseltmek; bunun için hem
teknik ve mesleki eğitimi teşvik hem sanayi birimlerinde eğitimi devam ettirebilmek, c) her
basamakta yeterliliğe dayanan bir çalıştırma politikasıyla yetişenleri yerinde kullanmak ve
sağlam bir sosyal hareketlilik yaratmak, d) çalışan nüfusun çeşitli meslek gruplarının
bölünüşündeki dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve daha dengeli bir dağılış sağlamaktır.

21

DPT 2011 yılından itibaren Kalkınma Bakanlığına dönüşmüştür. Beş yıllık kalkınma planları da bu bakanlık
tarafından hazırlanmaya devam edilmektedir. Söz konusu planların tamamı bakanlığın internet sayfasında
bulunmaktadır. Biz burada planlarda öne çıkan hususlara değiniyoruz. Ayrıca üçüncü plandan itibaren tekrarlanan
konulara değil ilk kez gündeme giren hususları özetliyoruz.
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Orta kademe eğitim yüksek eğitime geçiş içindir. Mesleki yetkinliklere ulaşabilmek için
herkesin eğitime erişim yollarının açık olması gerekmektedir. Bu yüzden maddi imkanları zayıf
olan kesimden başarılı olan öğrencilere burs imkanlarının artırılması gerekmektedir.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)’nda eğitim doğrudan “Ekonomik
Gelişmede İnsan Unsuru” başlığının altından yer almaktadır. Birinci plandaki eğitim
tanımlaması burada tekrarlanırken fırsat eşitliği vurgusu devam etmektedir. Bu bağlamda
öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için özel eğitimler önerilerek fırsat eşitliği politikasının
kapsamı genişletilmiştir. Okulun çevre ve iş hayatı ile ilişkisinin geliştirilmesi önerilmekte
yaygın eğitim birimi olarak Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlanması istenmektedir. Yaygın eğitimle ilgili olarak, birinci planda vurgulanan sanayi
birimlerinde eğitim ikinci planda daha ayrıntılı ele alınmış hizmet içi eğitimlerle iş dünyasının
niteliğinin artırılması hedefi dile getirilmiştir.
Üçüncü̈ Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) farklı olarak, fırsat eşitliğinin
kapsamını daha fazla açımlamıştır. Bu bağlamda okul, öğretmen, ders materyali, burs ve
yurtların yurdun geneline dağılımının eksiklikler giderilerek gözden geçirilmesi istenmektedir.
Yükseköğretime geçişte hazırlık ve rehberlik desteği bu dönemde ifade edilen diğer bir
yeniliktir. Yükseköğretimin çağdaş bir öğretim üyesi profiline ulaşması için yurt dışına öğrenci
gönderme uygulamasının yaygınlaştırılması diğer bir talep olarak gündeme getirilmiştir.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983) farklı olarak, öğretmen yetiştiren
okulların eksikliklerini ele almıştır. İlköğretimden başlayarak öğrencilere araç gereç ve
kırtasiye malzemesi desteğinin sağlanması önerilmektedir. Yükseköğretimin öğretim üyesi
sayısının ve kalitesinin artırılması için doktora programlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Öğrencilerin teorik derslerin dışında uygulamalı bir eğitim görmeleri ve eğitimin yaşam boyu
eğitim anlayışına göre düzenlenmesi istenmektedir.
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985–1989) farklı olarak, istihdamın artırılması için
15-64 yaş arası nüfusun yaygın eğitim ve hizmet için eğitimle mesleki becerilerinin
artırılmasının amaçlanmasıdır. Yaygın eğitimin diğer konusu ise anne ve çocuk sağlığı
olmuştur. En önemli farklılık ise bu planla birlikte özel okulların teşvik edilmesi yönündeki
taleptir.
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990–1994) farklı olarak, kadınların eğitimi ve
mesleki eğitimleri üzerinde durulmuştur. Hem kadınların hem de genel nüfusun özel
girişimciliğe teşviki için girişimcilik becerisi eğitim programları hazırlanmalıdır. Ayrıca
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teknolojik

gelişmeler

eğitim

programlarına

yansıtılarak

bilgisayar

destekli

eğitim

desteklenecektir. Bu planda da özel okullar ve vakıf üniversiteleri teşvik edilmiştir.
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996–2000)’da ise farklı olarak, nüfusun her
kademede ihtiyaç duyduğu eğitim ihtiyacı araştırılarak okul öncesinden emekliliğe kadar eğitim
kademelerinin planlanması gerektiği vurgulandı. Diğer bir vurgu da yabancı dil öğretimine
ilişkindir.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001–2005) farklı olarak, eğitim programları
arasında eşgüdümü vurgular. Eğitimin kalitesinin artırılması için eksikliklere dikkat çekilerek
bütçe artırımına gidilmesi salık verilir. İş dünyasına katılan bireylerin gerekli eğitim düzeyini
yakalayamadığı diğer bir eleştiri noktasıdır. Yaygın eğitim için radyo ve televizyon yayınının
kullanılması gerektiği vurgulanmıştır. Eğitime erişebilirliğin artırılması için taşımalı eğitim
önerilir. Sekiz yıllık zorunlu eğitimin gerektirdiği alt yapı çalışmalarının yapılması gerektiği
hatırlatılmaktadır.
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013) farklı olarak, bilgiye ve rekabete dayalı
ekonomiyi destekleyen eğitim programlarının geliştirilmesi önerilmektedir. Dershaneler özel
eğitim kurumlarına dönüştürülecektir ve sınav odaklı sistemden süreç odaklı eğitime doğru
geçiş yapılacaktı.
Onuncu Kalkınma Planı (2014–2018) ise farklı olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
takip edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda uzaktan eğitim ve mobil uygulamaların
eğitim süreçlerine dahil edilmesi istenmektedir. Eğitim programlarında spor ve sanatın yer
almasının bireysel gelişim için önemi hatırlatılmaktadır. Eğitimde bireysel farklılıkların
gözetilmesinin ve eğitim süreçlerine yansıtılmasının gerekliliği ifade edilmektedir. Yabancı dil
eğitiminin erken yaşlarda başlamanın önemine dikkat çekilmektedir.
Başlangıcından günümüze kadar beş yıllık kalkınma planlarının gündemlerine özet
olarak bakacak olursak eğitimin ekonomik kalkınmayı destekleyici bir karakter kazandığı
gözlenmektedir. 1960’lı yılların Türkiye’sinde nitelikli işgücüne ulaşmak için daha fazla fırsat
eşitliği vurgusu varken 1990’lı yıllardan itibaren bireysel gelişimi destekleyen eğitim
programlarının önce çıktığı görülmektedir. 1980’li yıllarda, politik gündemle uyum içinde, özel
eğitimin teşvik edilmeye başlandığı dikkat çekmektedir. 2000’li yıllarda işgücüne katılım için
gerekli yabancı dil ve teknoloji bilgisinin eğitim gündemini şekillendirdiği görülmektedir.
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2.5. Türk Milli Eğitiminin Amaçları
Eğitim sisteminin amaçlarının bilinmesi, Eğitim Sosyoloji çalışmaları açısından, söz
konusu amaçların ne kadar gerçekleştiğinin ölçülmesi ve tespit edilmesi konusunda elzemdir.
Özellikle çağdaş Eğitim Sosyolojisi araştırmalarının ana konularından eğitimde fırsat eşitliği
meselesinde öneri üretmek için yasal amaçların bilinmesi önemlidir.
Anayasanın 42. Maddesine göre “kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz.” “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim
ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı
eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.” “İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur
ve Devlet okullarında parasızdır.” “Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin,
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar.
Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri
alır.”
Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, Türk milli eğitiminin amaçları şu şekilde
açıklanmaktadır: Türk Milletinin bütün fertlerini,
1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine
bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan
ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş
bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı,
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte
iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu
artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı
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desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı,
seçkin bir ortağı yapmaktır.
Özel amaçlar: Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek
şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel
amaçlara ve aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri:
I – Genellik ve eşitlik:
Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese
açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
II – Ferdin ve toplumun ihtiyaçları:
Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun
ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
III – Yöneltme:
Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda
çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir.
Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde
hazırlık sınıfları konulabilir.
Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve
değerlendirme metotlarından yararlanılır.
IV – Eğitim hakkı:
İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.
İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.
V – Fırsat ve imkan eşitliği:
Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır.
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Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar
öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli
yardımlar yapılır.
Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.
VI – Süreklilik:
Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.
Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına
yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da
bir eğitim görevidir.
VII – Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:
Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp
uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada
ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün
bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve
öğretilmesine önem verilir.
Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her
kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir;
çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler
alınır.
VIII – Demokrasi eğitimi:
Güçlü̈ ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı
için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış
ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim
çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında
Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler
yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde
meydan verilmez.
IX – Laiklik:
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Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü̈ ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları
ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.
X – Bilimsellik:
Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri,
bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak
geliştirilir.
Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması
bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.
Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları
gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik
edilir ve desteklenir.
XI – Planlılık:
Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak
eğitim – insan gücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda
modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık
verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.
Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit
edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve
programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.
Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve
kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal
büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.
XII – Karma eğitim:
Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan
ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.
XIII – Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği:
Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada
bulunması halinde eğitim kampüsü̈ kurulabilir ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere
eğitim kampüsü̈ yönetimi oluşturulabilir. Eğitim kampüsü̈ bünyesindeki ortak açık alan, kantin,
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salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesi kampüs yönetimince yerine getirilir. Bu
şekilde elde edilen gelirler, kampüsün ortak giderlerinde kullanılır. Eğitim kampüslerinin
kuruluşu, yönetiminin oluşumu, gelirlerinin harcanması ve denetlenmesi ile bu fıkrada
belirtilen diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan
yönetmelikle düzenlenir.
Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile
aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile
birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak,
okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere;
aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel
etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin,
salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. Öğrenci velileri hiçbir surette bağış
yapmaya zorlanamaz. Okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının
oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar,
bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin
işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve
denetlenmesine dair usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken
hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.
Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, gerekli görülen
hallerde il milli eğitim müdürlükleri; il sınırları içerisinde bulunan bir veya birden fazla eğitim
kampüsü yönetiminin veya okul-aile birliğinin işlettirebileceği veya işletebileceği yerlere
ilişkin ihaleleri bunlar adına yapmaya yetkilidir.
Eğitim kampüsleri ve okul-aile birliklerinin gelirleri, genel bütçe gelirleri ile
ilişkilendirilmeksizin eğitim kampüsü yönetimi ve okul-aile birliği adına bankalarda açılan özel
hesaplarda tutulur.
Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsamında yapacakları
işlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar
tarafından yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır.
XIV – Her yerde eğitim:
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda
evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır.
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Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına
uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Türkiye’de modern eğitimin doğuşunu 19. yüzyılın başına kadar götürmek mümkündür.
Modern eğitim kurumlarının faaliyete geçiş hikayesi, devletin politik ve ekonomik
modernleşme çabalarıyla paralel yürüdü. Bu sebeple yükseköğrenimle başlayan modern eğitim
kurumlarının inşa süreci alt kademelerle devam etmiştir. Osmanlı döneminde ilk çabaları
görülen halk eğitimi anlayışının öncelikli devlet politikası haline gelmesi ise Cumhuriyet
döneminde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda yeni devletin politik ve ekonomik hedefleri
doğrultusunda yeni okul türleri ve eğitim anlayışı şekillenmiştir.
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Bölüm Soruları
Sorular
1- Modern eğitime geçiş aşamasında yenilenme politikaları çerçevesinde ne tür adımlar
atılmıştır açıklayınız.
2- Halkevlerinin kurulma amacı ve işlevinin ne olduğunu belirtiniz.
3- Köy Enstitüleri köylere uyum sağlayamayan şehirli öğretmenlerin yerine köy
yaşamına ve koşullarına uyabilen öğretmenler yetiştirmeyi amaçlıyordu.
(

) Doğru

( )Yanlış

4- Türkiye’de eğitim politikalarının oluşmasını etkileyen iki önemli mekanizma
mevcuttur. Bunlar “………………………………” ve “Milli Eğitim şuraları” dır
5- Aşağıdakilerden hangisi Türk Milli Eğitim’inin temel ilkelerinden biri değildir?
a) Laiklik
b) Bilimsellik
c) Planlılık
d) Kararlılık

Cevaplar
3- Doğru
4- Beş Yıllık Kalkınma Planı
5-C (Planlılık)
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3. KLASİK EĞİTİM SOSYOLOJİSİ KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İşlevselci Yaklaşımın Eğitime Uygulanması
3.1.1. Talcott Parsons’ın Eğitim Görüşü
3.1.2. Robert K. Merton’ın Eğitim Görüşü
3.1.3. İşlevselci Yaklaşımın Eleştirisi
3.2. Çatışmacı Yaklaşımın Eğitime Uygulanması:
3.2.1. Yeni-Marxçı Görüş
3.2.2. Kültürel Etmenlere Dayalı Görüş
3.3. Yorumcu Yaklaşımın Eğitime Uygulanması
3.3.1. Howard S. Becker ve Etiketleme Yaklaşımı
3.3.2. Basil Bernstein ve Dil Kodları

74

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İşlevselcilik yaklaşımının eğitime uygulanması konusunda bilgi veriniz.
Menton’un “açık işlev” ve “örtülü işlev” kavramları neyi ifade etmektedir?
İşlevselci yaklaşıma getirilen eleştiriler nelerdir?
Talcoot Pearson’un eğitim görüşünün iki boyutunu ele alınız.
Yeni marksist yaklaşımı ve kültürel etmenlere dayalı görüşü çatışmacı yaklaşım kapsamında
açıklayınız.
Yorumcu yaklaşımın eğitime uygulanması hakkında açıklama yapınız.
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Anahtar Kavramlar
İşlevselcilik
İstikrar
Toplumsal Bütünlük
Toplumsallaştırma
İçselleştirme
Bilişsel ve ahlaki başarı
Açık işlev
Örtülü işlev
Ortak kültürel miras
Yeni-Marksist Yaklaşım
Kültürel etmen
Statü grupları
Dil kodu
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Giriş
Sosyolojiyi inşa eden ilk kuramcılar, Eğitim Sosyolojisinin ortaya çıkışını sağlayan
kuramsal açılıma da imza attılar. Bununla birlikte eğitimle ilgili sosyolojik çalışmaların hayli
görünürlük kazanarak akademik gündeme oturması 1950-1960’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Aynı
yıllar refah devlet uygulamaları da yaygınlık kazanmış ve eğitim başta olmak üzere devletlerin
sunduğu sosyal hizmetler artmıştı. Eğitim hizmetlerinin kitleselleşmesinin sebebinin eğitimde
fırsat eşitliğinin yaygınlaşması olduğunu savunanlar bu durumu işlevselci yaklaşıma dayanarak
açıklıyordu. İşlevselci yaklaşım, eğitim kurumlarının olumlu yönlerini vurguluyor ve eğitime
atfettiği bu olumlu işlevle liberal siyaseti meşrulaştırıyordu. 1970’li yıllara kadar işlevselci
yaklaşım tek hakim kuramsal açıklama oldu. Ancak bu yıllardan sonra işlevselci yaklaşım hem
kuramsal olarak hem de siyasi olarak eleştirilmeye başlandı. Genel olarak sosyoloji
kuramlarında çeşitlenmeyi getiren bu eleştiriler Eğitim Sosyolojisi çalışmalarına da yansıdı.
Yorumcu ve çatışmacı yaklaşım işlevselci yaklaşımın iyimser bakış açısının tahtını sarsarken
Eğitim Sosyolojisinin kuramsal açıklamalarını da zenginleştirdi.
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3.1. İşlevselci Yaklaşımın Eğitime Uygulanması
Emile Durkheim ile anılan işlevselci yaklaşımın 20. yüzyıldaki yorumu olarak yapısalişlevselciğin önde gelen temsilcileri Talcott Parsons ve Robert Merton’dır. Yapısalişlevselcilere göre, yoksulluk, işsizlik vb. toplumsal sorunların meydana getirdiği toplumsal
bölünmeler, ekonomik ve toplumsal ilerleme ile aşılabilir ve genel refahtan daha az yararlandığı
için ya da yararlanamadığı için dezavantajlı olanlar, ilerlemenin getirdiği refahın topluma
yayılmasıyla orta sınıf mensubu olabilirler. Modern ve müreffeh hayatın bireyleri dezavantajlı
toplumsal kesimleri içerseme sürecinde eğitim önemli bir rol oynar. Dolayısıyla eğitim refah
devletinin22 en önemli kurumları arasına girer.

İşlevselcilik
Sosyolojinin ana kuramlarından biri olan İşlevselcilik en fazla Emile Durkheim ile
ilişkilendirilir. 20. yüzyıldaki temsilcileri ise Talcott Parsons ve Robert Merton’dır.
Durkheim toplumsal olan ile biyoloji arasında benzerlik kurduğu için işlevselciliği sosyolojik
bir kuram haline getirmiştir. İşlevsel açıklama, bir toplumsal fenomenin varlığını ya da bir
toplumsal eylemi sonuçlarına göre, yani istikrarlı bir toplumsal bütünün korunmasına katkısı
açısından değerlendirir. Örneğin suçun varlığı, cezalandırma yoluyla toplumda kabul
edilebilir davranışın sınırlarını çizmeye yaradığı için işlevseldir. Dolayısıyla toplumsal
bütünlüğe ve istikrara katkı sağlar. Benzer biçimde toplumsal dayanışmayı tesis edip bunun
sürekliliğine katkı sağladıkları için dinlerin toplumda işlevsel rolleri vardır. Bu kuramsal
açıklama, değişimi değil düzen ve istikrarı vurgular. İşlevsel açıklamada istikrar, toplumsal
bütünlük, uzlaşı, dayanışma kavramları önemlidir.
İşlevselcilik, Talcott Parsons’ın katkısıyla yapısal-işlevselcilik olarak anılmaya
başlanır. Yapısal-işlevselci yaklaşım, 20. yüzyılın ileri endüstriyel düzene sahip Batı
toplumuna destek sağlamıştır. İki dünya savaşının ve ekonomik buhranın oluşturduğu
kasvetli ortamın ardından liberal ilerlemeciliğe yönelik iyimser bakışın oluşması ve
yayılmasında rol sahibidir.

22

1929’da başlayan ve 1930’lu yıllarda şiddetlenen dünya ekonomik krizinin ardından refah ortamını
sağlamakta başlıca sorumlunun devlet olduğu kabul edilen yönetim anlayışıdır. Devlet bunun için insanların
barınma, sağlık, eğitim ve asgari düzeyde gelir elde etme gibi temel ihtiyaçlarını garanti altına alan bir sosyal
güvence sistemi temin eder.
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3.1.1. Talcott Parsons’ın Eğitim Görüşü
Endüstrileşmeyle meydana gelen değişim, toplumsal kurum ve yapıların yeni işlevler
yüklenmesini zorunlu kıldı. Bu yeni işlevler, toplumun hayatta kalması için karşılanması
gereken ihtiyaçlara denk gelir. Bu bağlamda eğitim sistemi üç hayati işlevi yerine
getirmektedir:
a) Endüstriyel toplumun teknik, profesyonel ve idari insan kaynaklarının oluşmasına
yardım eder.
b) Endüstriyel toplumların bireyleri yeteneklerine göre seçmek ve onları yürütecekleri
işler için eğitmek işlevini yerine getirir. Çünkü endüstriyel toplum gelişmiş beceri
düzeylerini gerektiren çeşitli profesyonel meslek sahiplerine ihtiyaç duymaktadır.
c) Merkezi değerleri yeni nesillere aktararak toplumu muhafaza eder. Eğitim bu
işlevini standart hale getirilmiş bir müfredat vasıtasıyla gerçekleştirir. Çünkü
standart müfredatı sayesinde farklı kültürlerden, sosyo-ekonomik gruplardan gelen
öğrencilerin “ortak kültürel miras”ın paydaşı olmaları sağlanır (Bilton ve diğ., 2003:
265).
Parsons’a göre okul sınıfı bir sosyal sistemdir. Sınıfta aktörler arasında, -öğretmen ve
öğrenciler, öğrenciler ile öğrenciler arasında- karşılıklı ilişkinin geliştiği bir eylem sistemi
oluşur. Öğrenci sınıfta yetişkinlerin toplumunda yapısal bir rol edinerek endüstrinin insan
kaynağının bir parçası olmayı öğrenir. Bu sürecin toplumsallaşma ve içselleştirme olarak ortaya
çıkan iki boyutu vardır.
Sınıf çocuğun gelecekte üstleneceği yetişkin rolünde başarılı olması için onun bazı
taahhütleri ve becerileri içselleştirmesi yönünde işleve sahiptir. Taahhütler, çocuğun toplumsal
değerleri benimsemesi ve toplumsal yapıda özel bir rolü üstlenmesidir. Beceriler ise edindiği
rolle üstlendiği görevleri yerine getirme becerisi ve “rol sorumluluğudur”. Eğitim çocuğun bu
taahhütleri ve becerileri içselleştirerek toplumsallaşması işlevini yerine getirir. Parsons bu
taahhüt ve becerileri anlaşılır kılmak için tamircilik ya da doktorluk gibi farklı statüdeki meslek
gruplarının toplumdaki rollerini inceler. Ona göre, bir tamirci ya da doktorun mesleğinin
gerektirdiği becerilere sahip olması yeterli değildir. Aynı zamanda temas kurduğu kişilere karşı
sorumlu davranması da gerekmektedir (Demaine, 1983: 20-1). Böylece Parsons eğitimin sadece
mesleki becerileri vererek değil aynı zamanda bazı toplumsal değerlerin içselleşmesini
sağlayarak çevresine karşı sorumluluk duyan vatandaşlar yetiştirme işlevini yerine
getirebileceğini vurgulamış olur.
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Bir ilköğretim öğrencisinden beklenebilecek “başarı” ne olabilir? Çocuklardan
toplumun beklentilerini, bir tarafta okul hayatına uygun şekilde davranmaları diğer tarafta
yetişkinlerin onlar için önemli olduğunu düşündükleri oluşturuyor. Dolayısıyla bu beklentilerin
iki ana bileşeni vardır: birincisi “bilişsel” öğrenmedir. Bilişsel öğrenme ile okul çocuğu bilgi,
beceri ve teknolojik yeteneğin uygulamalı bilgisini edinir. Bu noktada yazılı dil ve matematiksel
düşüncenin ilk aşamaları hayati öneme sahiptir. Bunlar okul çocuğunun soyutlama yeteneğini
geliştirecek bilişsel öğrenmelerdir.
İkinci bileşen ise, “ahlaki” öğrenmedir ve öğrencilerin sorumlu vatandaşlar
olmalarını sağlar. Öğretmene saygı, arkadaşlarına karşı duyarlılık ve onlarla işbirliği ve doğru
çalışma alışkanlıkları “liderlik” ve “girişimciliğin” temelleri olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla
iyi eğitim hem bilişsel hem ahlaki boyutu içermelidir.
Ortaöğretim ise çocuğun ilköğretimdeki “başarısının” bileşimlerini içselleştirdiği ve
kapasitesini artırdığı bir süreçtir. Eğitimin bu aşamasında cinsiyetler arası ayrımdan kaynaklı
farklılaşmaya da odaklanılır. Çocuklar ortaöğretimdeki başarı düzeylerine göre ya işgücüne
dahil olurlar ya da daha üst eğitim aşamasına geçiş yaparlar. Bu sebeple bu düzeyde meydana
gelen diğer bir farklılaşma çocuğun hangi iş türüne yönlendirileceğine ilişkindir.
Yükseköğretime devam edecek öğrencilerin farklılıklarının keşfi bir sonraki aşamada
gerçekleşecektir.
Çocukları farklılıklarına göre ayırmada yine ilköğretimdeki “başarı”nın bileşenleri
kriter

haline

gelebilir.

“Bilişsel”

başarısı

yüksek

olanlar

tanımlı

teknik

işlere

yönlendirilebilirler. “Ahlaki” başarısı yüksek olanlar ise daha fazla “toplumsal” ve “insani”
rollere yönlendirilirler. Yükseköğretim gerektirmeyen işlerin operatörlük, tamircilik ya da büro
işleri gibi daha gayrişahsi ve teknik meslekler olduğu düşünülebilir. Diğer tür ise, satış elemanı
olma gibi “insan ilişkilerinin” zorunlu olduğu iş türleridir (Parsons, 1959). Böylece eğitim
sistemi kişileri yeteneklerine göre seçmiş ve onları üstlenebilecekleri iş türüne göre eğitmiş
olacaktır. Eğitim, hem bireyleri yeteneklerine göre eğiterek onları toplumsallaştırdığı için hem
de endüstrinin insan kaynaklarını oluşturduğu için işlevini yerine getirmiş olacaktır.

3.1.2. Robert K. Merton’ın Eğitim Görüşü
Parsons ve işlevselci bakış, aşırı iyimser olduğu için ve eğitimin işlevinin sadece
olumlu boyutunu vurguladığı için eleştirilmiştir. Diğer bir işlevselci isim olarak Robert K.
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Merton kurama farklı boyutlar katarak bu eleştirilerin bir kısmını geçersiz kılmaya çalıştı. Bu
doğrultuda Merton açık işlevlerle örtük işlevler arasında ayrım yapmıştır. Açık işlevler, belirli
bir toplumsal etkinlik biçimine katılanlar tarafından bilinen işlevlerdir. Örtük işlevler ise bu
etkinliğin katılımcılarının farkında olmadıkları, öncesinden bilmedikleri sonuçlarıdır. Çoğu
zaman katılımcıların istediği açık işlevler etkinliğin istenmedik sonucu olarak ortaya çıkan
örtük işlevlerden daha az önemli olmuştur. Örtük işlevin sonucu olumlu ya da olumsuz olabilir.
Merton ayrıca işlevler ve bozuk işlevler arasında da ayrım yapmıştır. Toplumsal
etkinliklerin bazı yanları toplumsal yaşamda bozuk işleve sahiptir. Örneğin din, işlevselcilere
göre, her zaman toplumu bütünleştiren, uzlaşı oluşturan bir işleve sahiptir. Halbuki, Merton’a
göre, bir toplumda farklı dini yönelimler varsa din çatışma sebebi de olabilir. Tarihte Katolikler
ve Protestanlar arasında ortaya çıkan mücadele buna örnek gösterilebilir. Bu durum dinin
işlevlerinin bozuk işlev boyutuna örnektir. Merton ayrıca işlevsizlik ayrımını da yapar. Bu,
toplumsal sistemin önemli olmayan yanını ifade eder. Eskiden olumlu ya da olumsuz sonuçları
olsa da tarihte kalmış ve işlevini kaybetmiş biçimler buna örnektir. “Başlık parası”
uygulamasında olduğu gibi. Geçmişte ekonomik ve toplumsal işlevler yerine getirse de bugün
işlevsiz hale gelmiştir.
Merton işlevlerin bu farklı boyutlarını eğitim bağlamında açıklar:
a) Eğitimin açık işlevi, bilgi ve becerilerin bir nesilden diğerine aktarılmasıdır. Bu açık
işlev sayesinde gençler tarihi ve içinde yaşadıkları dünyayı anlarlar ve toplumun
üretken bireyleri olmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanırlar.
b) Örtük işlevi, toplumsal ilişki ve ağ kurmasıdır. Aynı okula devam eden öğrenciler
arasında dostluk ilişkisi oluşur, okulda gerçekleşen etkinlikler öğrencileri
toplumsallaştırır ve çoğunlukla fakir öğrencilerin yemek yiyebildikleri bir yarı
barınak olma özelliği gösterir. Bu çerçevede kurulan ilişkiler ve öğrencinin grup
kimliğini ve aidiyet duygusunu güçlendirir. Ayrıca yarı barınak olma durumundan
dolayı çocuğun yaşadığı yoksulluğu hafifletici örtük bir işlev görür.
c) Eğitimin işlev bozukluğu istenmeyen sonuçlarıdır (Kendall, 2010: 23-4). Örneğin
toplumda yerleşik olan ayrımcılık kültürü gizli müfredat ile öğrencilere
aktarıldığında okul bozuk bir işlev görmüş olacaktır.

3.1.3. İşlevselci Yaklaşımın Eleştirisi
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İşlevselci yaklaşımın eğitime uygulanmasıyla eğitimin yetenekli kişileri seçtiği ve
bunları eğiterek endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donanmış bireyler yaptığı
kabul edilmiş olur. Bu kabuller, çağdaş topluma atfedilen üç özelliğe dayanır. Birincisi, modern
toplumun yetenek ve kişisel çabaya atfedilen özelliklerden daha fazla değer verdiğidir. Bu
meritokrasiyi, yani liyakate göre oluşan toplumsal düzeni işaret eder. İkincisi, modern
ekonomilerde endüstri gelişmiştir ve yüksek uzmanlık bilgisine sahip insan kaynağına ihtiyaç
vardır. Üçüncüsü ise modern toplumların demokratik toplumlar olduklarıdır. O halde toplumsal
adalete ve refahın bireylere ulaştığı bir toplumsal hayat vardır. Bunun önkoşulu olarak bireyler
toplumsal ve ekonomik düzeyleri eğitimle iyileştirirler (İnal & Kaymak, 2014: 13).
Atfedilmiş özellikler
Kişisel çaba ile elde edilmiş özelliklerin dışında kalıtımla
geçen özellikler. Etnik köken, renk, cinsiyet, boy vb.

İşlevselci yaklaşım çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Özetle işlevselcilerin eleştirilen
varsayımları şunlardır:
a) Okulda öğretilen bilgi ve becerilerle modern ekonomik üretimin gerektirdiği teknik
gerekliliklerin “uyumlu” olduğu varsayımı. İşlevselcileri bu açıdan eleştirenler
yüksek okulların insanları mesleğe hazırlamakta başarısız oluşlarına dikkat çektiler.
b) Okullar öğrencileri yetenekleri ve gayretlerine dayanarak başarılı ya da başarısız
kılmaktadır. Ancak öğrencilerin entelektüel birikiminden dolayı mı yoksa etnik
köken, cinsiyet, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi gibi onlara atfedilmiş özelliklerden
dolayı mı başarılı ya da başarısız oldukları tam olarak açık değildir.
c) Toplumun “ortak kültürel miras”ının paydaşı olmanın her zaman olumlu sonuçlar
doğurduğu düşüncesi eleştirilmektedir. Zira standartlaşmış müfredatlar açık veya
gizli ayrımcı kültürel içeriğin taşıyıcısı olabilmektedir.
İşlevselci yaklaşım, 1970’li yılların başında yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel
değişimin sonucu olarak zayıfladı ve etkisini kaybetti. İşlevselciliğin temel iddiaları ulusal
ekonomiye ve ulus devlet ideolojisine dayanıyordu. Küreselleşmeyle meydana gelen değişim
bu iddiaların geçerliliğini kaybetmiş olsa da tam ortadan kaldırdığı söylenemez.

3.2. Çatışmacı Yaklaşımın Eğitime Uygulanması:
82

İşlevselci yaklaşım, modern endüstriyel toplumun -eğitimin de katkısıyla- orta sınıfın
genişlemesiyle rasyonel ve eşitlikçi bir düzen ve istikrara sahip olacağını iddia ediyordu.
Çatışmacı yaklaşım, bunun aksine, kendi içinde çeşitlense de genel olarak eğitimin modern
kapitalist toplumlarda seçkinlerin ve muktedirlerin tahakküm aracı olduğunu ve toplumsal
eşitsizlikleri pekiştirerek gelecek nesillere taşıdığını iddia eder. Çatışmacı yaklaşımın fikri
kaynakları Karl Marx ile Max Weber’dir. Bu iki büyük sosyoloğun görüşlerinden sırasıyla
Yeni-Marksist ve kültürel etmenlere dayalı (Marksist olmayan) çatışmacı yaklaşım türemiştir.
Bu çeşitlenmeye rağmen genel olarak çatışmacı yaklaşımın iddiaları birkaç başlıkta
toplanabilir. İnal (2004: 68-9) çatışmacı yaklaşımda ortaya çıkan eğilimlerin ortak yönlerini şu
şekilde sıralamaktadır:
a) Eğitim sistemi toplumsal gruplar tarafından denetim altına alınmak için mücadele
verilen bir alandır. Seçkinler çıkarlarını korumak için toplumsal ihtiyaçlar
söylemine sığınırlar. Öğrencilere hangi grubun ideallerinin ve değerlerinin
öğretileceği çıkar grupları arasındaki mücadelenin konusudur.
b) Bu çıkar grupları arasındaki mücadele eşit koşullarda verilmemektedir. Bazı gruplar
daha fazla imkana sahiptir ve bu durum fırsat eşitliğini imkansız hale getirir. Fırsat
eşitliği söylemi seçkinlerin çocuklarının sahip olduğu ayrıcalıklı koşulları gizlemek
için kullanılır.
c) İşverenler çalışanlarını seçerken bilişsel becerileri ve entelektüel düzeyleri yüksek
olanları değil daha uyumlu ve sadık olanları tercih ederler. Bu çerçevede okulların
açık işlevi öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak iken gizli işlevi toplumsal
düzeni koruyacak tutum ve davranışları edindirmektir.

3.2.1. Yeni-Marksist Yaklaşım
Marksist düşünürlerin genel eğilimleri toplumun bir tarafta üretim araçlarının sahipleri
(burjuvazi) ve diğer tarafta emeğini satarak geçinenler (proletarya) olmak üzere çatışan
sınıflardan oluştuğunu düşünmeleridir. Toplumsal düzenin temelinde ekonomik yapı (altyapı)
vardır. Üretim araçlarına sahiplik durumu bu altyapıda meydana gelen çatışmanın ekseninde
yer alır. Ekonomik altyapıya dayanarak hukuki, siyasi ve kültürel yapılar (üstyapı) yükselir. Bu
noktada toplumdaki egemen sınıfın ideolojisini üreten ve yeni nesillere aktararak egemenlik
ilişkisini yeniden üreten okullar/eğitim üstyapı unsurudur.
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Marksist yaklaşıma damgasını vuran bu çözümleme Karl Marx’ın görüşlerine
dayanır. Marx’ın eğitim görüşü, endüstriyel üretimin kapitalist niteliğinin ve dolayısıyla
eğitimin bilincin çarpıtılmasına hizmet eden ideolojik rolünün eleştirisine dayanır. Bu sebeple
eğitimi yine üretimle ilişkilendirse de bunun çok yönlü olmasını savunur. Ona göre eğitimin üç
boyutu vardır. Birincisi zihni eğitimdir. İkincisi beden eğitimi ve estetik eğitimdir. Üçüncüsü
ise eğitimle üretimi birleşmesini ifade eden politeknik eğitimdir. Politeknik eğitim çocuğun hem
üretim süreçlerinin bilimsel bilgisini öğrendiği hem de üretim süreçlerine uygulamalı olarak
katıldığı bir eğitimdir. Marx bu bütüncül eğitimin a) üretimi artırırken b) gelişmiş, çok yönlü
“yeni insan” tipini de yetiştireceğini düşünmektedir. Ancak eğitimin uygulamalı olması
çocukların fabrikalarda çalıştırılması anlamına gelmemektedir. Bu sistemde çocuklar
korunurken eğitimin üretimle birleşmesi amaçlanmaktadır (Aytaç, 2018: 292-3).
Marx’ın eğitim görüşü eğitimin kapitalist endüstriyel sistemin çıkarlarını koruduğu
ve eşitsizliklere sebep olan egemenlik ilişkilerini desteklediğini savlayan Yeni-Marksist
yaklaşımı beslemiştir. Yeni-Markist yaklaşımın önde gelen temsilcileri Samuel Bowles,
Herbert Gintis ve Louis Althusser’dir.
Bowles ve Gintis (2011), eğitim sistemi ile kapitalist ekonomi arasında birebir
örtüşme olduğunu savunurlar. Dolayısıyla kapitalist ekonominin ürettiği bütün eşitsizliklerin
eğitim sisteminde de izdüşümü oluşur. Öğrenciler emek gücü oluşturmaları için toplumsal
sınıflarına, cinsiyetlerine, etnik kökenlerine ve hatta IQ ölçümü gibi uygulamalarla genetik
özelliklerine göre ayrıma tabi tutulurlar. Liderlik gibi seçkin konumlara yönelecek öğrenciler,
işçi sınıfı ve orta sınıf mesleklerini edinecek olanlardan farklı teknik ve bilişsel becerilerle
eğitilirler. Bu sosyo-ekonomik ayrımlar üzerinden öğrenciler gelecekteki işlerine uygun
becerileri ve davranışları kazanmaları için eğitilirler. Aynı zamanda okullar toplumsal hayatın
parçası olan kurumlar olarak bu eşitsizlikleri düzeltmek yerine yeni nesilleri bu eşitsiz
toplumsal düzene uyumlu hale getirmek yoluyla eşitsizlikleri yeniden üretmiş olurlar. Çocuklar
okullarda gizli müfredatlar sayesinde düzenli, dakik, sessiz, saygılı, özenli ve çalışkan olmayı
öğrenirler. Ancak okullar bunları çocuklara kendi refahları için değil, daha ziyade dakik
olmanın ve amirlere saygı göstermenin önemli olduğu işgücündeki rolleri için öğretir. Ayrıca
eğitim sistemi ekonomik başarının teknik ve bilişsel becerilerle tarafız ve fırsat eşitliğine uygun
olarak elde edildiği inancını yerleştirerek ekonomik eşitsizlikleri meşrulaştırmaktadır.
Dolayısıyla eğitimde fırsat eşitliğine dayalı bir sistemin tesis edilmesi için öncelikle bu sistemin
yansıması olduğu kapitalist ekonominin tümüyle dönüştürülmesi gerekmektedir.
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Bowles ve Gintis’in Yeni-Marksist yaklaşımı;
a) eğitim sisteminde uzun yıllardır yapılan mücadelenin sonucu olarak yapılan
iyileştirici reformların dikkate alınmadığı noktasında eleştirilmektedir.
b) Ayrıca insanların sadece meslek edinmek için değil zihin açıcı ve ufuk geliştirici
olduğu için de eğitimi önemsiyor oluşları, eğitim sisteminin sadece ekonomik
etmenlerle değerlendirilmesine eleştiri olarak dillendirilmektedir (Bilton ve diğ.,
2003: 267).
c) Fakat Bowles ve Gintis’in yaklaşımı en fazla savundukları ideal sistem açısından
eleştirilmektedir. Çünkü kapitalist eğitim sistemini eşitsizliklerinden dolayı
eleştirirken karşısına konumladıkları sosyalist sistemin uygulamalarının da benzer
eşitsizlikleri ürettikleri görülmektedir. Çin ve Küba gibi sosyalist ilkelerin
yürürlükte olduğu ülkelerde Bowles ve Gintis’in kapitalist ülkeler için yaptıkları
tespitlerin geçerli olduğu ifade edilmektedir (Tan, 1981: 566).

Althusser (2008) ise eğitimi kapitalist düzenin üretim ilişkilerinin devam
ettirilmesini sağlayan ideolojik bir aygıt olarak görür. Egemen sınıfın (burjuvazi) çıkarlarını
koruyan bu ilişkileri baskı yoluyla ve bu düzenin devamlılığını sağlayan ideoloji üretip yeni
nesillere aktarmak yoluyla yürüten devlettir. Devlet aygıtı -geleneksel Marksist kuramın
savlarının aksine- herhangi bir üstyapı unsuru değil tek başına organik bütünlüğü olan bir baskı
aygıtıdır. Devlet idare, ordu, polis, yargıçlar, mahkemeler, hapishaneler vb. uzuvların üstlendiği
işbölümüyle baskıyı sağlar. Devlet egemen sınıfın, yani burjuvazinin adına iş gören siyasal
temsilcilerin altında örgütlenmiştir. Baskı uzuvları bu temsilcilerin altında örgütlenen organik
bir bütünlük arz eder.
Devletin ideolojik aygıtları (DİA) ise çeşitlidir. Bunlar görece birbirinde özerktirler
ve baskı aygıtıyla karşılaştırıldığında devlet tarafından kontrolleri ve biçimlendirilmeleri daha
zordur. Din, aile, hukuk, siyaset vb. toplumsal kurumlar kapitalist düzenin sürekliliğini
sağlamak için ideolojik aygıtlar haline gelirler; ancak eğitim temel bir ideolojik aygıttır ve
toplumun egemen ideolojiye tabi olmasında ve ideolojinin “pratiğini” egemen kılmada özel bir
yeri vardır. Özellikle egemen sınıfın çıkarlarını destekleyen emek-gücünün yeniden üretiminde
okullar rol üstlenir. Öğrenciler okullarda bilişsel ve teknik becerilerin yanı sıra işbölümüne göre
tayin edileceği mesleki konuma uygun olarak terbiye ve görgü kurallarını ve yurttaş olma
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bilincini de öğrenirler. Dolayısıyla öğrenci gerekli bilginin yanı sıra kurulu düzene boyun eğme
pratiğini de edinmiş olur.
Althusser’e yöneltilen eleştirileri üç maddede özetlemek mümkündür:
a) Althusser üst egemen kurum olarak devletin din, eğitim, hukuk gibi alt kurumlar
üzerinde tam kontrole sahip olduğunu varsaymaktadır. Halbuki eleştirdiği kapitalist
toplumlarda bu kurumlar arasındaki ilişki daha esnekken sosyalist ülkelerde devlet
daha sıkı denetleme mekanizmalarına sahiptir.
b) Althusser de yapısal işleveselciler gibi okulun toplumsallaştırma rolünün başarılı
olduğu savına dayanır. Ayrıca onun tahayyülünde okullar öğrenciler üzerinde tam
bir hakimiyete sahiptir ve öğrenciler tornada çıkmış gibi tek kalıba sahiptir.
Althusser öğrencilerin yaratıcılık, özerklik ya da farklılaşma gibi hasletler
kazanmasını imkansız görmüştür.
c) Althusser, eleştirdiği yapısal işlevselciler gibi mevcut düzeni açıklamaya odaklanır.
Bu odaklanma proleterya devriminin neden hala gerçekleşmediği sorusunun peşine
düşmekle ilgilidir. Bu sebeple değişim görülmezken kapitalist düzenin kendisini
nasıl koruduğu ve yeniden ürettiği açıklanmaya çalışılır (Tan, 1981: 567-8).

Yeni-Marksistler genel olarak toplumsal koşulların eşitliği sorununa yoğunlaşmışlardır.
Tüm eşitlik hedeflerine ulaşmak için eğitim dışında ekonomik koşulların eşitliğine odaklanırlar.
Sınıflı bir toplumda diğer bütün eşitlikler gibi eğitimde fırsat eşitliğinin de oluşması mümkün
değildir. Yapısal işlevselcilerin aksine, ekonomik üretim ve dağıtım ilişkilerde köklü bir
dönüşüm yaşanmadan eşitlikçi bir toplumun oluşacağına inanmazlar.

3.2.2. Kültürel Etmenlere Dayalı Görüş
Çatışmacı yaklaşımı kültürel etmenlerle açıklayan görüş, Weber’in statü grupları
tanımına dayanır. Weber’e göre toplumu belirleyen temel unsur toplumsal sınıflar değil statü
gruplarıdır. Çünkü toplumdaki ayrışmaları ve gruplaşmaları, Marksistlerin iddia ettiği gibi
sadece ekonomik durum belirlemez. Weber’e göre toplum, a) ekonomik duruma, b) iktidar
konumuna ve c) kültürel duruma göre belirlenen statü gruplarından oluşur. Toplumsal statüyü
belirleyen kültürel etmenler: etnik ve coğrafi köken, din, eğitim, entelektüel seviye ve estetik
beğeni seviyesi vb. (İnal, 2004: 75). Weber’in eğitimle ilgili şu tespiti takipçileri tarafından
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benimsenir: Modern eğitim kurumlarının verdiği belgeler “toplumsal-ekonomik üstünlük
taşıyan konumlara aday arzını kısıtlamak ve bu konumları eğitsel patent (diploma) sahiplerinin
tekelinde tutmak” amacına hizmet etmektedir (Tan, 1981: 568).
Bu yaklaşımın önde gelen temsilcisi Randall Collins’tir. Collins The Credential
Society (Diploma Toplumu, 1979) isimli eserinde Weber’in diploma benzeri belgelere
yüklediği anlam çerçevesinde eğitim ile statü grupları arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Collins’e göre okullar teknik becerileri öğretmekten ziyade belli statü gruplarının ayrıcalıklı
konumlarını korumaya hizmet eder. Belli konumların elde edilmesi için şart koşulan
diplomalara erişim ayrıcalıklı statü grupları tarafından sınırlandırılır. Böylece eğitimin
ilköğretimden yükseköğrenime kadar kademeli olması ve her kademenin bir diplomayla
belgelenmesi sınırlı toplumsal konumlara erişimi kısıtlayarak düzenlemeyle ilgilidir. Böylece
birçok işi yapabilecek kabiliyete sahip kişiler diplomaları olmadığı için engellenirken birçok
genç de basit işler için uzun ve zorlu bir eğitsel süreçten geçmek zorunda kalmaktadır (Tan,
1981: 568).
Collins’e (1979: 17-8) göre, eğitim ile iş arasında kurulan koşullu ilişki usdışıdır.
Kazanılan diplomalar çocuğa belirli bir işte uzmanlık kazandırmamaktadır. Okullar öğrenmek
için liyakatsiz yerlerdir. Mesleki becerilerin çoğunluğu iş başındayken kazanılır. Okul yıllarının
uzunluğu kişinin mesleki konumunu güçlendirmede ve alanının uzmanlarıyla ilişki kurmada
geciktirmesine sebep olmaktadır. İşlerin yüksek derecede bilişsel beceri gerektirdiği kabulüne
Collins, “teknokrasi miti” demektedir. Yapısal işlevselciler tarafından desteklenen bu mit,
Collins’e göre tam bir aldatmacadır.
Kişilerin yapacakları için iş gerekli görülen yüksek bilişsel beceri diplomalarla
ölçülmektedir. O halde bu diplomalar, iş için gerekli değilse eğitimin işlevi nedir? Okullar
egemen statü grubunun kültürünü aktarmaktadır ve oluşturdukları kültürel derecelendirmeyle
egemenliklerini korumaktadırlar. Yeni-Marksistlerden farklı olarak Collins egemenliği
sağlayan unsurun ekonomik çıkarlar değil, kültürel konum etmeni olduğunu savunmaktadır. Bu
savını Amerikan toplumundaki etnik gruplaşmayı örnek göstererek ispatlama çabasına gider ve
bu ülkedeki beyazların siyahilere karşı kendi kültürel konumlarını korumak için eğitim yoluyla
onları belli statülere ve iş türlerine mahkum ettiklerini göstermeye çalışmıştır.
Yapısal işlevselci ve çatışmacı yaklaşımlar eğitime yönelik makro kuramlardır. İki
kuram da makro olduğu için insan yaşamının karmaşıklığını dikkate almadığı için
eleştirilmektedir. Eğitimin anlaşılması için okul içinde gelişen ilişki biçimlerine bakılması
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gerektiği bu yaklaşımların eleştirmenleri tarafından dillendirilir. Ayrıca bu yaklaşımlar,
insanları tam olarak toplumsallaşmanın ürünü olarak gördükleri için ve öğrencilerin yaratıcı,
özgün ve farklı yanlarını değerlendirmedikleri için eleştirilmektedirler.

3.3. Yorumcu Yaklaşımın Eğitime Uygulanması
Geniş toplumsal süreçlerle ilgilenen makro kuramların aksine yorumcu yaklaşım tikel
bireyselliklere odaklanır. Bu sosyolojik yönelim bireysel eylemler, benliğin gelişimi, toplumsal
gerçekliğin inşa süreçleri, bilginin inşası ve aktarımı, etkileşim aracı olarak dil konularını
araştırır. Yorumcu yaklaşım bağlamında eğitim görüşlerini ele alacağımız iki isim: Howard S.
Becker ve Basil Bernstein.

3.3.1. Howard S. Becker ve Etiketleme Yaklaşımı
Etiketleme yaklaşımına göre insanlar hakkında yargılarımız onların davranışlarını
belirleyici olabilir. Örneğin bir bireyin ya da toplumsal grubun suç işlediklerine dair yargı, yani
onları suç ile “etiketleme” o kişi ya da kişileri suç davranışına itebilir. Etiketleme sürecinin sınıf
ortamında nasıl işlediğini araştıran Howard S. Becker, Şikago’da dar gelirlilerin ve yüksek
gelirlilerin devam ettiği okullar üzerinde çalıştı. Becker (1952) bu çalışmasında öğretmenlerin
öğrencilerine uyumu sorununu eğitim faaliyeti, disiplin ve ahlaki durum üzerinden sorguladı.
Öğretmenler gecekondu mahallesinden gelen alt gelir grubu çocuklarının orta ve üst gelir
grubundan gelen çocuklara göre eğitim faaliyetine daha az ilgi gösterdiklerini, öğrenme
yeteneklerinin daha zayıf olduğunu, disiplin kurallarına daha az uyduklarını, daha az temiz,
daha az çalışkan ve daha az değer merkezli olduklarını ifade ediyordu. Ancak Becker’in ilginç
bir detay dikkatini çekmişti. Ona göre, öğretmenler kendilerinin sahip olduğu ideal öğrenci
imajını sergilemeyen öğrencilerle sorun yaşıyorlardı. Başka bir ifadeyle ideal öğrenci olarak
gördükleri öğrencilerle her koşulda uyum sorunu yaşamıyorlardı. Bu çalışma etiketleme
kuramının gelişmesinde önemli bir etkiye sahiptir.
Bu çalışmanın ardından Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson’ın Pygmalion in the
Classroom (Sınıftaki Pygmalion23, 1965) Becker’in savını netleştirdi. Buna göre, öğretmenin
öğrencinin performansıyla ilgili beklentisi öğrencinin başarısı üzerinde etkiliydi. “Öğretmen23

“Pygmalion etkisi” psikolojide “kendini gerçekleştiren kehanet” olarak da bilinir.
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beklentisi etkisi” şeklinde ifade edilen bu durumu Rosenthal ve Jacobson deneylerle ispatlama
yoluna gittiler. Deneyde bir ilkokulda öğrencilere sözel ve mantık testi uyguladılar. Ardından
öğrencilerin içinden rastlantısal olarak 20’sini seçerek öğretmenlere bunların üstün başarı
gösterdiklerini söylediler. Daha sonra yapılan ikinci testte gerçekte arkadaşlarından farklı
olmayan bu öğrencilerin daha yüksek not almaları şaşırtıcı oldu. Öğretmenlerinin gözünde bu
çocukların olağanüstü olmaları öğrencilerin başarılarını gerçekten yükseltmişti. Daha da
önemlisi öğretmenlerin sınıf arkadaşlarıyla karşılaştırıldıklarında bu öğrencilerin daha ilgili,
meraklı ve uyumlu olduklarını düşünmeleriydi (Schaefer, 2013: 367). Bu çalışma öğrencinin
olumsuz bir sıfatla etiketlendiğinde olumsuz yönde değişim gösterdiği gibi olumlu bir sıfatla
etiketlendiğinde de başarı düzeyini artırdığını gösterdi.

3.3.2. Basil Bernstein ve Dil Kodları
Bernstein farklı toplumsal gruplardan gelen öğrencilerin okulda farklı dil kodu
kullandıklarını öne sürer. Öğrencilerin kullandıkları farklı dil kodları dilsel becerilerini yansıtır
ve hayatlarının ileriki yıllarını da etkileyecek olan eğitimde eşitsizliklerin resmini verir.
Bernstein’e göre alt sınıfın çocuklarının konuşmaları basit koda dayanmaktadır. Basit
kod, çocuğun içine doğduğu kültürel ortamla bağlantılı olarak, konuşmacının dinleyicilerden
anlamalarını beklediği, fakat dinleyicilerin daha önce duymadıkları ifadeler içeren bir konuşma
türüdür. Basit kod, normların sorgulanmadan kabul edildiği bir toplumsal hayatın dilidir. Bu
hayatta güçlü aile ilişkileri vardır ve ebeveynler çocuklarını eğitirken onlarla konuşmak yerine
cezalandırma ya da ödüllendirme yoluyla davranışlarını düzeltirler.
Orta sınıfın çocukları ise karmaşık kodla konuşurlar. Bu konuşma kodu bağlamlara daha
az bağımlıdır ve çocuk rahatlıkla genelleme yapabilir, soyut kavramları kullanabilir. Bu
çocukların büyüdüğü toplumsal hayatta ebeveynler, davranışlarına verdikleri tepkinin
nedenlerini ve ilkelerini açıklarlar. Örneği alt sınıftan bir çocuk daha fazla şeker yemek
istediğinde ebeveyn ona “sana daha fazla şeker yok” diyerek tepki verirken orta sınıftan
çocuğun ebeveyni bunun onun için neden zararlı olduğunu açıklayacaktır. Bu sebeple orta
sınıfın çocukları eğitimin gereklerini karşılamaya daha yatkın olur. Basit kod akademik dille ve
kültürle uyumsuz iken karmaşık kod daha uyumludur. Bu da orta sınıfın çocuklarını akademik
hayatta daha başarılı kılar. Akademik başarıyı düşüren basit kodun özellikleri şu şekilde
özetlenebilir:
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a) “Çocuk evde sorduğu sorulara büyük bir olasılıkla kısıtlı yanıtlar almaktadır ve bu
nedenle de, hayat hakkında, karmaşık kodda ustalaşmış çocuğa göre, hem daha az
bilgilenmekte hem de daha az meraklı olmaktadır.
b) Çocuk, okul disiplininin genel kurallarına uymada olduğu kadar, öğretimde
kullanılan, soyut ve duygu içermeyen dile karşılık vermekte zorlanacaktır.
c) Öğretmenin dili, çocuğun hiç de alışık olmadığı bir biçimde kullanarak anlattığı
şeylerin büyük bir çoğunluğu, çocuğa, anlaşılmaz şeyler gibi gelebilir. Çocuk, bu
sorunla baş etmek için, öğretmenin anlattığı şeyleri kendisini bildiği dile çevirmeye
kalkışabilmekte ama bu durumda da, öğretmenin vermeye çalıştığı asıl ilkeyi
yakalamada başarısız olabilmektedir.
d) Çocuk ezbere ya da “talim”e dayanan öğrenmede çok zorlanmayacak ama
genelleme ve soyutlama içeren kavramsal ayrımları yakalamada büyük sorunlar
yaşayacaktır” (Giddens, 2012: 756-8).
Bernstein mikro sosyolojik bir yaklaşımla sınıftaki dil kodları ve bunların
oluşturduğu ilişki biçimlerine odaklanmaktadır. Bu yaklaşım biçiminden dolayı yorumcu
kuramın kapsamında değerlendirilmektedir. Diğer taraftan dil kodlarının meydana getirdiği
eşitsizlikleri konu ettiği için çatışmacı yaklaşımla da ilişkilendirilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde klasik kuramların eğitim yaklaşımlarını ele aldık. Yapısal işlevselci
yaklaşım için eğitim endüstriyel ekonominin insan kadrosunu yetiştirir ve üretimin devamlılığı
için düzen ve istikrarı sağlar. Bu yaklaşım eğitimde eşitsizlikleri gündemine almaz, çünkü buna
göre eğitimin yardımıyla orta sınıf genişledikçe toplumun refah düzeyi de yükselecek ve
eşitsizlikler azalacaktır. Çatışmacı yaklaşım ise eğitimi toplumsal eşitsizlik bağlamında ele alır.
Eşitsizlikleri toplumsal sınıflılık bağlamında değerlendiren Yeni-Marksistler bu eşitsizliklerin
ekonomik sistemin yansıması olduğunu düşündüğü gibi eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
için de bu sistemin dönüştürülmesini savunurlar. Toplumdaki çatışmayı statü grupları
bağlamında değerlendiren kültürel yaklaşıma sahip düşünürler ise ekonomik etmenlerin değil
kültürel etmenlerin oluşturduğu eşitsizliklerin eğitim sistemini şekillendirdiğini öne sürerler.
Yorumcu yaklaşım ise sınıflardaki ilişki biçimlerine odaklanırlar ve sınıflarda kullanılan dilin
ve aktörler arasındaki algıların belirleyiciliğini incelerler.
İlk iki yaklaşım makro, sonuncusu ise mikro ölçekli kuramdır. Bir eğitim sosyoloğu
eğitim alanında araştırdığı sorunsala göre kuramsal tercihini yapar. Örneğin sınıfta bazı
öğrenciler başarılı iken bazıları neden başarısız sorusunu soruyorsa mikro kuramsal yaklaşımla
konuyu araştıracaktır. Diğer taraftan eğitim sisteminin ne yönde değiştiğini sorunsallaştırırsa
makro kuramsal yaklaşımlardan uygun olanı tercih edecektir.
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Bölüm Soruları
Sorular
1- İşlevsel açıklamada toplumsal bütünlük, uzlaşı, istikrar dayanışma kavramları
önemlidir.
(

) Doğru

( ) Yanlış

2- Talcott Parsons’a göre okul sınıfı sosyal bir sistemdir. Öğrenci sınıfta yetişkinlerin
toplumunda yapısal bir rol edinerek endüstrinin insan kaynağının bir parçası olmayı
öğrenir. Bu sürecin …………….ve ………………. olarak ortaya çıkan iki boyutu
vardır.
3- “Eğitimin modern kapitalist toplumlarda seçkinlerin ve muktedirlerin tahakküm aracı
olduğunu ve toplumsal eşitsizlikleri pekiştirerek gelecek nesillere taşıdığını” iddia eden
görüş aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yorumcu kuram
b) Yapısalcı kuram
c) İşlevselci kuram
d) Çatışmacı kuram
4- Yeni Marksist Yaklaşımı hakkında bilgi veriniz
5- Bernstein’nın farklı toplumsal gruplardan gelen öğrencilerin okulda farklı dil kodu
kullandıklarını öne sürdüğü görüşünü örnek vererek açıklayınız.

Cevaplar
1- Doğru
2- Toplumsallaştırma, İçselleştirme
3- (d) Çatışmacı kuram
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4. ÇAĞDAŞ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ KURAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Doğalcı Yaklaşım
4.2. Kültürel Yaklaşımlar
4.2.1. Kültürel Yeniden Üretim: Pierre Bourdieu
4.2.2. İşçiliği Öğrenmek: Paul Willis
4.3. Eleştirel pedagoji
4.4. Feminist Yaklaşım
4.5. Radikal Pedagoji
4.5.1. A.S. Neill ve Özgür Okul Hareketi
4.5.2. Ivan Illich ve Okulsuz Toplum
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Doğalcı Yaklaşımın ne olduğunu açıklayınız.
“Habitus” ve “Kültürel Sermaye” kavramları ne anlama gelmektedir?
Eleştirel Pedogoji nedir? Düşünürlerin bu konudaki görüşleri nelerdir?
Freire’ye göre “Bankacı Eğitim Modeli”ni tanımlayınız.
Feminist Eğitim Sosyolojisi içinde ortaya çıkmış yaklaşımları ele alınız.
Radikal Pedagoji nedir? Bu görüş çerçevesinde ortaya çıkmış “okulsuz toplum” ve “özgür okul
hareketi” hakkında bilgi veriniz.
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Anahtar Kavramlar
Kültürel Yeniden Üretim
Hobitus
Kültürel Sermaye
İşçilik
Hergelelerin İş Kültürü
Bankacı Eğitim Modeli
Cinsiyet rolü
Farklılık kuramı
Toplumsallaştırma
Yapısalcı Kuram
Okulsuz Toplum
Gizli Müfredat
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Giriş
Modern eğitim sistemi öğrencilerine eşitlik ve meritokrasi sözü verir. Buna göre
öğrenci çalışmak suretiyle bilişsel ve teknik becerilerini yeterince artırırsa başarılı olacaktır.
Başarılı olmanın ve toplumda saygın bir konum edebilmesinin yolu kayırma ya da atfedilen
özellikleri değil, çalışarak kazanmaktır. Peki, çağdaş eğitim sistemleri bireylere verdiği sözü ne
kadar tutabilmektedir? Öğrencilerin doğuştan getirdiği atfedilen özelliklerinin farklılığına
rağmen eşit muamele gördükleri bir sistem nasıl tesis edilecektir? Bir farklılık hangi koşullarda
eşitsizlik haline gelmektedir?
Toplumsal farklılık ve eşitsizlik, Eğitim Sosyolojisi çalışmalarının içinde ağırlık
kazanan bir konudur. Eğitim ile toplumsal farklılıklar ve eşitsizlikler arasındaki ilişki
politikacıları meşgul ettiği gibi genel olarak sosyoloji için ve özelde eğitim sosyolojisi açısından
en temel konudur. Eğitimde farklılık ve eşitsizliklerin temel etmenlerini sosyo-ekonomik
sınıflılık ve tabakalaşma, cinsiyet ve etnik köken oluşturmaktadır.
1980 sonrası Eğitim Sosyolojisi çalışmalarında yaşanan zenginleşmeyle bu alandaki
çalışmalar farklı temalarla tasnif edilmeye başlanmıştır. Bir önceki bölümde bahsi geçen üç
yaklaşımın yerine toplumsal farklılık ve okul başarısı arasındaki ilişkiye yoğunlaşan
yaklaşımlar “okul içini” ve “okul dışını” ele alanlar şeklinde bir tasnife tabi tutulur. Bu
bölümde, bahsi geçen tasnif etrafında, toplumsal farklılık ve eşitsizliklerle ilgili Eğitim
Sosyolojisi kuramları ele alınacaktır.
Toplumsal farklılık ile okul başarısı arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere ortaya
konan açıklamalar iki başlık altında toplanabilir: okul içi açıklamalar, eğitim örgütlenmesi ve
süreçlerine yoğunlaşır. Eğitim örgütlenmesi bağlamında okulun ilköğretim, ortaöğretim,
yükseköğretim vb. biçimde kademelendirilmesi, okul yönetiminin hiyerarşik ilişkileri ve bu
örgütlülük biçimlerinin akademik başarıya yansımaları ele alınır. Eğitim süreçleri kapsamında
ise öğretmen ve öğrencilerin eğitimden beklentileri, bu aktörler arasındaki ilişkilerin başarıya
etkisi, gizli müfredat, okul kültürü gibi konular araştırılır. Bir önceki bölümde ele aldığımız
Etiketleme ve Dil Kodları yaklaşımları okul içi açıklamalara örnek olarak gösterilebilir.
İkinci başlık ise okul dışı açıklamalardır. Bu açıklamalar sadece eğitimde yapılan
düzenlemelerle değişmeyen toplumsal etmenlere yoğunlaşır. Bunlar da kendi içinde iki başlık
altında değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi toplumsal eşitsizliklerin öğrencinin zekasından
kaynaklandığını savunan “doğalcı” açıklamalardır. İkincisi ise eşitsizliklerin kaynağı olarak
öğrencinin ailevi kökeni, toplumsal sınıfı ve çevresi gibi “kültürel” etmenlere yoğunlaşan
açıklamalardır.
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4.1. Doğalcı Yaklaşım
“Doğalcı” yaklaşım insanların özünde taşıdıkları niteliklerin farklı olduğuna vurgu
yapar. Bu yaklaşımın önde gelen temsilcileri Richard J. Herrnstein ve Charles Murray’dir. Bu
düşünürler birlikte hazırladıkları The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American
Life (Çan Eğrisi: Amerikan Hayatında Zeka ve Sınıf Yapısı, 1994) isimli eserlerinde Amerikan
toplumunun sınıf yapısının IQ (zeka katsayısı) seviyelerini yansıttığını savundular. Bu iddiaya
göre alt sosyo-ekonomik sınıflar daha düşük IQ puanına sahipler ve bunun sonucu olarak suça
bulaşma, uyuşturucu kullanma gibi anti-sosyal sayılabilecek sapkın davranışlar sergilerler.
Herrnstein ve Murray’in incelediği Amerikan toplumunda sınıflar etnik köken ve renk
etmenleriyle oluşuyordu. Alt sosyo-ekonomik sınıflar genelde siyahi insanlardan oluştuğu için
Herrnstein ve Murray’’in “çan eğrisi” tezi siyahilere karşı ırkçı ve ayrımcı olduğu gerekçesiyle
tepki çekti.
Diğer taraftan çan eğrisi tezi eğitim sistemine uyarlandığında IQ puanı ile akademik
başarı arasında bir korelasyonun olduğu varsayılıyordu. Ancak IQ puanlarının doğal yetenekleri
yansıttığına dair ikna edici bir bulgu mevcut değildi. Başka bir ifadeyle zekanın sosyal boyutu
bireylerin içinde yaşadığı toplumsal koşullar tarafından şekillenmektedir. Bu sebeple alt sosyoekonomik sınıflar bütün IQ testlerinde dezavantajlı olacaklardır. Testin uygulandığı anda
öğrencilerin ruhsal durumları da sonucu etkileyici olabilecektir. Ayrıca zeka ölçüm
tekniklerinin kesin olarak gerçek değerleri verdiği de tartışıldı (Bilton ve diğ., 2009: 278-286).
Bu eleştiriler “doğalcı” yaklaşımın geçerli olduğu durumların sınırlı olduğunu imlemektedir.

4.2. Kültürel Yaklaşımlar
Okul dışı yaklaşımların kuramsal olarak daha zengin ve araştırmalarda daha fazla atıf
yapılan alt dalı kültürel yaklaşımlardır. Öğrencinin ailesi, toplumsal çevresi, cinsiyeti, sosyoekonomik düzeyi, coğrafi aidiyeti gibi etmenlerin oluşturduğu kültürellikler üzerine ve bu
kültürelliklerin neden olduğu eşitsizlikler üzerine yoğunlaşır. Sosyo-ekonomik düzeyleri de
değerlendirmeye aldıkları için çatışmacı yaklaşıma dahil edildikleri görülmektedir. Ancak
eğitimle ilgili görüşleri kültürel alanla ilgilidir. Kültürel yaklaşım en önde gelen temsilcileri
Pierre Bourdieu ve Paul Willis’tir.
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4.2.1. Kültürel Yeniden Üretim: Pierre Bourdieu
Bourdieu’nun yaklaşımını kültürel başlığını altına sıkıştırmak çok isabetli
olmayabilir. O sosyolojiyle makro-mikro, ekonomik-kültürel, toplum-özne gibi sosyoloji tarihi
boyunca oluşmuş dikotomileri aşmayı amaçlamıştır. Ancak eğitimle ilgili görüşlerinde kültürel
etmeni öncelemesi onu başlık altında ele almamızın meşrulaştırabilir. Çünkü Bourdieu eğitimi
bir “kültürel yeniden üretim” kanalı olarak görmektedir.

Habitus nedir?
Toplumsal yapılar ile toplumsal pratik (ya da toplumsal eylem) arasındaki bağı oluşturan bir
dizi edinilmiş düşünce, davranış ve beğeni kalıplarıdır.
Bourdieu’ya (1986) göre kültürel alan, özellikle seçkin ve elitist bir biçime
bürünmüşse ekonomik alanda süregiden ilişkilerin değişim biçimi olarak anlaşılmalıdır.
Ekonomik alan çıkar yüklüdür. Kar, kazancı en üst düzeye ulaştırmak gibi gayeleri vardır ve
bundan dolayı kültürel olandan uzak bir alan olarak görülür. Çünkü kültürel olanda amaç
doğrudan kendisidir ve temelde estetik değerlerle ve beğeniyle ölçülür. Bu haliyle kültür
ekonomik olandan daha üst bir yerdedir. Ancak Bourdieu bunun bir yanılsama olduğunu
düşünür ve estetik değer ve beğeni ölçütlerinin tamamen üst egemen sınıflar tarafından
belirlendiğini göstermeye çalışır. Beğeni toplumsal sınıflara göre çeşitlenir. Her toplumsal
sınıfın bir beğeni habitusu vardır. Bu beğeni habitusunu birey öncelikle ailesinden öğrenir. Bir
habitus (veya kültür) özünde diğerinden daha değerli ya da üstün değildir. Ancak kapitalist
toplumların egemenleri kendi habituslarını eğitim yoluyla yeniden üretilmeye en değer habitus
olarak belirlemiş olurlar ve dolayısıyla neyin daha önemli olduğuna karar verirler. Birey eğitim
sisteminin bir parçası olduğunda eğitim süreçleriyle egemen sınıfların beğeni habitusunu ve
kültürel değerlerini edinir. Eğitim egemen sınıfların kültürlerini yeniden ürettikleri ve yeni
nesillere aktardıkları kanaldır.
Kültürel yeniden üretim, ekonomi başta olmak üzere diğer toplumsal kurumlarla
birlikte eğitimin toplumsal eşitsizlikleri yeni nesillere aktararak sürdürmesi anlamına
gelmektedir. Bourdieu’ya (2015) göre, egemen sınıf, eğitim sisteminde inşa ettiği pedagojik dil
vasıtasıyla belli bir kültürel muhtevayı yeni nesillerin zihinlerine kazır. Eğitim sisteminde
somutlaşan bu egemenlik ilişkisi, egemen sınıfın hem maddi hem kültürel çıkarlarını korur. Bu
çerçevede eğitimin muhtevası ve müfredat, evrensel insani ilkelerden veya insanın doğasına
dair ilkelerden beslenmez; aksine egemenlerin kültürünü ve güç ilişkilerini yeniden üreterek
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aktarmayı amaçlar. Kültürel yeniden üretimi amaçlayan eğitim, kendisini inşa eden otoriteyi
gizler ve bu sebeple eğitim toplumdaki egemenlik ilişkilerinin gizlenmesini sağlar.

Kültürel Sermaye nedir?
“Bourdieu, farklı biçimlerdeki sermayenin bireylerin ve ailelerin nesilden nesile
devamını nasıl sağladığı üzerine yazdı. Bourdieu için sermaye sadece maddi ürünleri değil
kültürel ve toplumsal nitelikleri de içerir. Kültürel sermaye, aile geçmişi ve eğitim gibi
kişinin dil ve sanat bilgisinde ortaya çıkan ekonomik olmayan ürünlere tekabül eder. Sadece
kitap bilgisine değil, toplumsal olarak seçkin addedilenler tarafından değer biçilen türde bir
eğitime tekabül eder. Örneğin, Çin mutfağı hakkındaki bilgi kültür olmasına rağmen,
seçkinler tarafından değer biçilmiş prestijli bir kültür olmayabilir. ABD’de göçmenlerin,
özellikle de büyük sayılarda göç edenler ve dışa kapalı etnik yerleşim bölgelerinde
oturanların, daha önceden yerleşikleşmiş grupların sahip olduğu kültürel sermayeyi
edinmeleri genellikle iki ya da üç kuşak alacaktır” (Schaefer, 2013: 13).
Öğrencilerin kültürel ve sosyal sermayeleri başarı ihtimallerini de belirleyicidir.
Kültürel ve sosyal sermayelerini oluşturan en önemli etmenler etnik kökene bağlı sınıfsal
aidiyetleri, cinsiyetleri, ailevi kökenleri, yaşadıkları coğrafi bölgedir. Eğitim sistemi bütün
öğrencilere karşı “tarafsız” hareket eder. Ancak egemen kültüre ayarlı okul kültüründen
beslenen kültürel sermayeye sahip olanlar doğal olarak daha başarılı olacaklardır. Böylece alt
sosyo-ekonomik sınıfların kültürü akademik başarısızlığın sebebi haline gelir. Böylece eğitim
toplumsal eşitsizlikleri tarafsız olduğu iddiasına rağmen yeniden üretmiş olacaktır.
Bourdieu doğalcıların toplumsal farklılığı IQ puanına indirgemesi gibi habitus
farklılığı tek ayrım olarak kabul ettiği için eleştirilmiştir. Doğalcılarla karşılaştırıldığında daha
çok etmeni dahil eden bir kavram olsa da habitus insanları biyolojik kaderleri gibi yatay bir
düzlemde sıralamaktadır.

4.2.2. İşçiliği Öğrenmek: Paul Willis
İşçi sınıfından gelen çocukların yine işçi sınıfına özgü işleri seçmelerine yönelik
yapılan açıklamalar, genelde bu çocukların okul başarıları düşük olduğu için entelektüel
yetersizliklerini kabullendikleri ve kendilerine fazla olanak sunmayan işlere yöneldiklerini
söyler. Ya da alt sosyo-ekonomik sınıftan geldikleri için yüksek statülü iş seçmek için yeterli
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zeka ve beceriye sahip olmadıklarını kabullenmek zorunda oldukları ileri sürülür. Ancak Paul
Willis İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaptığı bir araştırmada işçi sınıfından gelen
öğrencilerin zannedildiği gibi sistemle uyumlu ve üzerlerindeki otoriter güçten habersiz
olmadıklarını göstermeye çalıştı.
Willis’e göre kendilerine “hergeleler" diyen bu öğrenciler okul idarecileri ve
öğretmenlerle çatışmaya girmekten zevk alıyorlardı. Uyumlu olmak bir yana otoritenin zayıf
noktaları çok iyi tespit edebiliyorlardı. İçlerinden birinin öğretmen tarafından kovuşturulacağını
düşündüklerinde başkaldırmak üzere oldukları görüntüsü vererek öğretmenin dikkatini
dağıtıyorlardı. Çünkü bu öğrenciler, yoksul bölgelere mahsus “sokak bilgeliği” diyebileceğimiz
ve okulun kazandırdığı bilgi ve becerilerden çok farklı bir deneyime sahiptiler. Ancak yine de
hepsi okulu bitirip tamircilik, badanacılık, halı döşeme gibi kol gücü gerektiren ve kalifiye
olmayan işlerde çalışmak için sabırsızlanıyorlardı. Bu öğrenciler içi sınıfına özgü işleri kendi
tercihleriyle nasıl ve neden kabul ediyorlardı? İşçi olduklarında da aşağılık duygusuna
kapılmıyorlar ve hatta okula karşı olduğu gibi işe karşı da “reddedici bir üstünlük tavrı”
sergiliyorlardı. Willis’e göre bunların bu tür işlerde çalışmaları, “okul-karşıtı kültürlerinde
yarattıklarına oldukça benzeyen -şakacılık, hazır cevaplık ve gerektiğinde otoritenin bir şey
talep etmesini engelleme becerisi gibi- kültürel özellikler içerir” (Giddens, 2012: 761). Bu
kültürel içerik işçiliğin ve düşük statülü işlerin belli toplumsal gruplara özgü işler olması
sonucunu doğurur. İşçiliği öğrenen bu öğrenciler bedensel işleri “kutsadıkları” bir kültürü
ebeveynlerinden miras alıyor ve okul karşıtı bu kültürü yeniden üretiyorlardı.

Hergelelerin Bedensel İş Kültürü
“Zihinsel işlere karşı belirgin bir direnişi ve bedensel işlere olan eğilimi inşa eden
okullardır. Bedensel işler en azından okulun etki alanının dışındadır ve yetişkinlerin gerçek
dünyasının atmosferini (doğal bir şekilde olmasa da) içinde barındırmaktadır. Zihinsel işer
çok fazla şey talep eder niteliktedir ve tıpkı okul gibi, hergelelerin giderek daha fazla kendi
özel ve özerk alanları olarak benimsediği yerlerin sınırlarını haddinden fazla aşmaktadır.
Hergeleler aslında, zihinsel emeğin, özgür olmak istedikleri ve kendilerine ait yerlerin
denetimi için yapılan alışverişte adaletsiz bir “eşdeğer” olduğunu fazlasıyla iyi
kavramışlardır. Zihinsel emek ismi konmamış tuhaf bir yolla içinde her zaman itaatkarlık ve
kurallara uymayı talep eden bir tehdit barındırmaktadır. Zihinsel işlere direniş, böylece,
okulda öğrenildiği biçimiyle otoriteye direniş halini alır” (Willis, 2016: 171).
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İşçiler evlenip aile sahibi olduklarında yaptıkları işlerde çalışmaya mahkum
edildiklerini anlayarak eğitim hayatlarında yüksek statülü işler için çaba harcamadıklarına
pişman oluyorlar. Kendi çocuklarının aynı yanlışı yapmamalarını sağlamak için uğraşsalar da
kalifiye işlerde çalışma kültürü çoğunlukla galip gelmekte ve yeni nesiller de işçiliği öğrenmeye
devam etmektedir. Bu noktadan hareketle, okulun formel ve enformel süreçleriyle emek gücü
oluşturmaya etkisi olduğu kabul edilse de, işçi sınıfı deneyiminin kendisinin emek gücünün
sürekli olarak yeniden üretilmesinde daha fazla etkisi olduğu görülmektedir (Willis, 2016: 177).

4.3. Eleştirel Pedagoji
Eleştirel pedagoji Marksist eğitim kuramından beslenir ve çatışmacı kuramın çağdaş
bir yorumu olarak değerlendirilir. Bu yaklaşım, eğitimi iktidar ilişkilerinin yeniden üretildiği
bir alan görmekle birlikte demokratik bir dünyaya ulaşmak amacını güden eylemliliğe de imkan
sağlayabilir. En önde gelen temsilcileri Paulo Freire, Michael W. Apple, Henry A. Giroux ve
Peter McLaren’dir. Eleştirel pedagoji 1960’larda Paulo Freire tarafından geliştirildi ve eğitim
kuramlarına dahil oldu.
Giroux eğitimin değişim imkanını şöyle açıklar: “Eğitim, kişinin değerinin sıklıkla
cins, ırk, yurttaşlık ve dil gibi ayrıcalıklı kategoriler vasıtasıyla ölçüldüğü bir toplumsal düzende
öteki olarak addedilenlere yönelik kötü muamele, dışlama ve küçük düşürmeyi reddeden ve
şiddetin minimize edilebileceği bir dünya tahayyül etmemize yardım eder.”
Eleştirel pedagoji yaklaşımının eğitime yüklediği bu aktivist anlam onlara göre
eğitim sisteminin kendisinin ürettiği bir özelliktir. Çünkü, Apple’e göre, eğitim bir taraftan
iktidar ilişkilerini yeniden üretirken “sapma kategorilerini” de üretiyor. Okullarda egemenlerin
ideolojileri ve kültürleri aktarılırken bunlara karşı bir direniş de oluşur. Özellikle işçi sınıfının
ve alt sosyo-ekonomik sınıfın çocukları okul dünyasını reddederler. Bilinçli bir karşı koyma
davranışı olmasa da informal davranışlarla sisteme içgüdüsel olarak direnirler. Okul terk, ders
çalışmama, tembellik yapma vb. davranışlar aslında bu karşı koyuşun farklı şekillerde ifade
edilmesidir.

Bankacı Eğitim Modeli
Freire’ye göre, eğitim sistemi öğretmen-öğrenci ilişkisini bir anlatıya çevirmektedir.
Anlatıya dayalı eğitimde kelimelerin dönüştürücü gücü değil tınısı önem kazanmaktadır.
Öğrenci kelimelerin anlamlarını kavramadan ezberler. Öğrenciler içleri doldurulması
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gereken “kaplara” ya da “bidonlara” dönüşürler. Öğrenci doldurulmaya ne kadar uygunsa o
kadar iyi öğrenci olur. Böylece eğitim bir “tasarruf yatırımı” haline gelir. Öğrenciler “yatırım
nesneleri” öğretmen ise “yatırımcıdır.” Bu “bankacı” eğitim modelidir.
“Bankacı eğitim modelinde bilgi, kendilerini bilen sayanların, yine onlar tarafından hiçbir
şey bilmez sayılanlara verdiği bir armağandır. Başkalarını mutlak bilgisiz saymak -baskı
ideolojisi için karakteristiktir bu- eğitim ile bilginin araştırma süreçleri olduğunun inkar
edilmesidir. Öğretmen kendisini öğrencilerine, onların zorunlu karşıtı olarak sunar;
öğrencilerinin

cehaletini

mutlak

sayarak

kendi

varlığını

gerekçelendirir.

Hegel

diyalektiğindeki köle gibi yabancılaşmış olan öğrenciler, kendi cehaletlerini öğretmenin
varlığının gerekçesi olarak kabul ederler; fakat kölenin tersine öğrenciler, öğretmeni
eğittiklerini hiçbir zaman keşfedemezler” (Freire, 2018: 58-9).

Bahsi geçen demokratik dünya, ayrımcılıklara karşı eşitlikçi bir dilin inşasıyla
mümkündür. Eleştirel pedagoji yaklaşımına göre dil, asla salt bir iletişim aracı değildir.
Neoliberalizm bireyleri birbiyle rekabet eden unsurlara indirgeyen ve demokratik değerlere
zarar veren bir dil yerleştirmektedir. Bu dil eşitlikçi yurttaşlık anlayışına zarar vermektedir. Bu
sebeple “eleştirel pedagoglar için dil, egemen iktidarın halka ve ezilenlerin çıkarlarına karşı
kullandığı bir formattan çıkarılıp muhalif bir eksende yeni bir demokratik mücadelenin aracı
olarak okullarda direniş biçimlerine çağrı yapan bir şekil almalıdır.” Yeniden bir dil inşası için,
Freire de ezilenlerin direnme biçimlerini anlamak amacıyla dillerini çözümlemek gerektiğini
vurgular (İnal, 2009: 4-6).
Eleştirel pedagoji, Freire tarafından “ezilenlerin pedagojisi”, ezilenler için eğitim
olarak tanımlanır. Sesleri duyulmayan, ırkı, cinsiyeti, sınıfsal konumundan dolayı ayrımcılığa
uğrayan ve kültürel olarak içersenmeyen ezilenlerin müfredatlarda, ders kitaplarında ve
derslerde temsil edilmeleri gerektiğini savunur. Eleştirel pedagoji bir taraftan ezilenlerin ezilme
nedenlerini teşhis edip ortaya koyarken diğer taraftan bunların özgürleşmesi için gerekli
bilginin inşa edilmesini amaçlar.

4.4. Feminist Yaklaşım
Feminist eğitim sosyolojisi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kadın hareketinde
yaşanan canlanmayla kuramsal olarak gelişti. Eşitlik iddiasına rağmen liberal demokratik
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sistemlerin cinsiyetçi ajandasını ve kadın eğitimi meselesini feminist yaklaşım kendi toplumsal
adalet ölçütleriyle değerlendirmiştir.
Feminist eğitim sosyolojisinin temel varsayımı, cinsiyetin toplumsal bir kategori
olduğu ve toplum tarafından inşa edildiğidir. Buna dayanarak kullanılan “toplumsal cinsiyet”
kavramlaştırması cinsiyet (kadın ve erkek arasındaki biyolojik ayrım) kavramının yerine politik
bir motivasyonla tercih edilmeye başlandı. Bu anlayışın eğitim çalışmalarına uyarlanmasıyla
eğitimde cinsiyet durumu, yaygın toplumsal eşitsizliklerle ilişkilendirildi. Bu çerçevede 1970
ve 1980’li yıllarda kadınların eğitimi ve çalışması “ataerkil baskı”, “kadın sömürüsü”, “erkek
egemenliği” gibi argümanlar eşliğinde araştırıldı. Bu araştırmalarda cinsiyetler arası eşitsizlik,
toplumsal yaşamın temel bir özelliği olarak ele alındı. Günümüzde bu alan “kadının eğitimi
sosyolojisi” olarak anılmaktadır ve genel eğitim sosyolojisinin bir parçası haline gelmiştir
(Dillabough & Arnot, 2001: 30-2).
Feminist eğitim sosyolojisi içerisinde eğitimde cinsiyet eşitsizliği meselesine
yönelik dört yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi cinsiyet rolü ya da toplumsallaşma
kuramıdır. Bu kuram okulun toplumsallaştırma rolüne odaklanır ve cinsiyetçi kalıp yargıların
yeniden üretilmesinde öğretmenin ve ders materyallerinin etkisini inceler. Kadın ve erkek
arasındaki benzerliklerin altını çizer ve bu iki cinse eşit eğitim fırsatı sağlayan tarafsız bir eğitim
sistemiyle cinsiyet eşitliğinin sağlanabileceğini savunur.
İkincisi cinsler arasındaki farklılığa odaklanan farklılık kuramıdır. Bu yaklaşım
kadın ve erkeğin farklı yapılarını vurgular ve bu farklılığı olumlu görür. Çünkü kadının yapısal
özelliklerinin daha adil bir toplum inşa edeceği kabul edilir. Eğitim sisteminin cinsiyet
bağlamında yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunurlar. Kadınların eğitimi kadınsı özellikler
olarak kabul edilen ev merkezli müfredatı kapsamalıdır.
Cinsiyet eşitsizliğini teorik düzeyde ele alan yapısalcı kuram ise bu meseleyi bir
iktidar sorunu olarak ele almaktadır. Yapısalcı yaklaşım egemen sınıflarla alt sınıflar arasındaki
ilişki kapsamında cinsiyet eşitsizliğinin sebeplerini toplumsal sınıf, etnik köken, dinsel ve cinsel
yönelimlerle oluşan ayrımlarda görmüşlerdir. Buna göre okul, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
yeniden üretir. Ancak asıl eşitsizlikler toplumsal sınıflar arasındaki egemenlik ilişkisinden
doğmaktadır. Sınıfsal ayrım kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikleri de beslemektedir. “Okul
hem sınıflandırılmış hem de cinsiyetlendirilmiş özneler üretir.” Buna göre okul müfredatı işçi
sınıfının kızlarını ev içi rollere hazırlarken orta sınıfın kızlarının yüksek statülü meslekler için
yetiştirdiği gösterilmeye çalışılmıştır. Aynı şekilde kız öğrenciler kadınsı bulunan öğretmenlik,
hemşirelik, sekreterlik gibi mesleklere yönlendirilerek okullardaki cinsiyet ayrımcılığını ifşa
etmeyi amaçladılar.
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Dördüncüsü ise cinsiyet eşitsizliğini yine iktidar sorunu olarak ele alan post
yapısalcı kuramdır. Bu yaklaşımı benimseyenler farklı olarak, eğitimde cinsiyetten sınıflılığa
ve etnisiteye kadar bütün ayrımcılık çeşitlerinin söylemsel olarak nasıl kurulduğunu ifşa etmeyi
amaçlarlar. Post yapısalcılar toplumdaki iktidar ve egemenlik ilişkilerini ekonomik ve politik
çerçevenin dışında çok çeşitli alanlarda ele alırlar. Bu bağlamda öğretmen-öğrenci arasında
ortaya çıkan hiyerarşik ilişki de dahil olmak üzere okul ve sınıflarda ortaya çıkan egemenlik
ilişkilerinin her türünü eleştirerek tam eşitlik için eğitim programları önermişlerdir (Sayılan,
2012: 15-21).
Bu dört feminist eğitim sosyolojisi yaklaşımı24 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ve
özellikle 1970’li yıllardan itibaren günümüze kadar dönemsel olarak bu sırayla etkili olmuştur.
Feministler bu kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde eğitim politikalarında reformlar talep
etmişlerdir.
Tan (1979: 233), Türkiye’de kadının eğitim ve çalışma hayatındaki durumunu
araştırdığı çalışmasında yapısalcı ve post yapısalcı kuramın okulların eşitsizlikleri yeniden
ürettiğine dair tespitini destekler mahiyette şöyle demektedir: “Okul çağı öncesinde öğrenilmiş
ve benimsenmiş olan cinsel rol kalıpları örgün eğitim sistemi çerçevesinde desteklenmekte ve
güçlendirilmektedir. Eğitim sistemi bir yandan öğretmen tutumları, program yaklaşımları gibi
yollardan yerleşik cinsel rol kalıp yargılarının yansıtılıp aktarılmasına yardım etmekte, öte
yandan türü, süresi ve özü açısında kızlara uygun sayılan alanları ayırarak ekonomik yaşama
eşitçe ve etkinlikle katılmalarını engellemektedir. Daha ilkokullarda başlayana ders
ayrımlarından, orta öğrenimdeki tür (mesleksel genel akademik) ve kol ayrılıklarına ve nihayet
yüksek öğrenimdeki alan farklarına kadar tüm yapısal özellikler kız öğrencileri geleneksel
rollerine ya da bu rollerin ekonomik yaşamdaki uzantısı olan mesleklere hazırlamayı güvenceye
bağlamaktadır.”
Türkiye’de kadınların eğitimi konusunda yıllar içinde yol alınmış ve eğitimli kadın
oranı artmıştır. Ancak tam bir eşitlik sağlanamamıştır. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
verilerine göre, 2018 yılı itibarıyla lise mezunu erkeklerin oranı %24.4 iken kadınların oranı
%16.4’tür. Üniversite mezunu erkeklerin oranı %19.4 iken kadınların oranı %15.3’tür. Bu
oranlar OECD ortalamalarının bir hayli altında seyretmektedir. Eğitime katılım oranları düşük
olmasına rağmen son yıllarda eğitime devam eden kız öğrencilerin akademik başarılarının
erkek öğrencilerden düşük olmadığı gözlenmektedir.

24

Bu dört yaklaşım Dillabough & Arnot (2001: 34-43) tarafından sırasıyla şu şekilde tanımlanmaktadır: Liberal
Feminizm, Radikal Feminizm, Sosyalist Feminizm ve Post-yapısal Feminizm.
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4.5. Radikal Pedagoji
“Radikal pedagoji” yerleşik okul düzenini değiştirecek yeni toplumsallaşma
biçimlerini ve tutumları destekler. Bu sebeple sadece okul eğitiminin değil bütüncül bir şekilde
çocuk yetiştirme yöntemlerinin üzerinde durur. Eğitime bütüncül bakış çocuğun eğitiminin tüm
yönlerinin birbiriyle bağlantılı olduğu kabulünden hareket eder. Buna göre nasıl ki evren
birbiriyle ilişkili olayların dinamik bir ağı olarak ele alınıyorsa çocuğun eğitimi de bütüncül
olduğunda gerçek eğitim olacaktır. Bu eğitimle çocuk evrenin maddi, manevi ve organik
boyutlarının üstündeki kusursuz düzeni algılayabilir. İnsan hayatı boyunca öğrendikleriyle bu
düzene doğru yol alarak evrimsel bir gelişim gösterir (Taylor & MacKenney, 2008: 143-4). Bu
felsefi temelden hareket eden radikal pedagoji yaklaşımına dayanan, okulsuz bir toplumu ya da
devlet okullarından tamamen farklı bir okullaşmayı ve hayat boyu öğrenmeyi savunan iki örnek
öne çıkmaktadır. Bunlar A.S. Neill’in savunduğu “özgür okul” hareketi ve Ivan Illich’in
savunduğu “okulsuz toplum” düşüncesidir.

4.5.1. A.S. Neill ve Özgür Okul Hareketi
A.S. Neill 1921 yılında İngiltere’de bütüncül eğitim anlayışına dayanan radikal
pedagojik yöntemle eğitim veren Summerhill okulunu açtı. Bu okulda üzerlerindeki yetişkin
etkisi ne kadar az ise öğrencilerin öğrenme yetilerinin o kadar gelişeceği savunuldu ve
bireyselliklerin desteklendiği “özgür” bir okul tasarlandı. Çünkü Neill’e göre tüm öğrencilere
aynı şekilde davranmak robot üretme tekniğine benzemektedir. Bunun yerine eğitimin
müfredatlar aracılığıyla planlanmadığı, bütüncül bir bakış açısıyla öğrencilerin kişisel
doğalarının keşfedildiği bir öğrenme yöntemi hayata geçirilmeliydi. Okulun özgürlük anlayışı
çerçevesinde kadının özgürleşmesi, cinsel özgürlük, ailenin yeniden örgütlenmesi ve özerkliğin
önemi vurgulandı.
Neill Sumerhill deneyimini anlattığı Bir Eğitim Mucizesi isimli eserinde okulda
uyguladıkları eğitim tekniğiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermektedir. Okulun öğretmenleri eğitim
içeriklerini hazırlıyor olsalar da bunu bir müfredat olarak şekillendirmiyorlar. Öğrenciler kendi
ilgilerine göre öğrenecekleri materyallere yöneliyorlar. Öğrencinin kendi doğasını keşfetmesi
asıl amaç oluyor. Bu sebeple bu keşif sürecinde öğrenci özgür bırakılıyor. Sorunlu öğrencileri
sorunlarından uzaklaştırırken baskı yerine öğrencinin sorunu üzerinde düşünmesini teşvik eden
107

teknikler uygulanıyor. Öğretmenlerin uyması gereken kural: “çocuğun ilgisinin neye
yöneldiğini bul ve bunu yaşamasına yardım et.” Çünkü öğrencinin baskısız bir şekilde
yaşadığında yanlışı da keşfedebileceğine inanılmaktadır. Baskı ve sessizlik ilgiyi insanı içine
gömer ve içe gömülen ilgi sorun haline gelir. İnsan ilgisini yaşarsa özgür olur ve yeni bir şeye
yönelir
Radikal pedagoji, temelde 19-20. yüzyıllarda kurumlaşan devlet okullarını
eleştirmektedir. Devlet okullarının zorunlu kitlesel eğitimle “vatandaşı ve işçiyi modern sanayi
devleti için” yetiştirme amacı radikal pedagoji tarafından reddedildi. Çünkü bu eğitim, devletin
buyruklarına körü körüne itaat eden vatandaşlar üretiyordu. Bu vatandaşlar ömür sıkıcı,
monoton ve bireysel gelişimi desteklemeyen işlerde çalışacak işçiler olmalıydılar.
Radikal

pedagojinin

savunucularından

Spring

(1991:

91-2)

çocukların

yetiştirilmesinde kullanılan eğitim tekniğinin topyekun toplumsal değişimin bir yönü olduğunu
vurgulamaktadır. Ona göre istenilen toplum modeline göre iki farklı eğitim modeli vardır.
Birincisi düzenli, planlı ve istikrarlı bir toplum için ekonomik üretkenliği hedef olarak önüne
koyan teknolojik ve rasyonel bir yönelime sahiptir. 19-20. yüzyılda ortaya çıkan liberal, faşist,
komünist siyasi yapıların tümü bu eğitim modelini savunmuştur. İkincisi ise radikal pedagojinin
savunduğu eğitim modelidir ve istikrar ve ekonomik verimlilik yerine bireysel özerklikleri
korumayı amaçlar. Bu noktada özgür insanın doğasında “kendisinin ihtiyaçları ve arzuları ile
hiçbir ilgisi olmasa da bazı faydalar için çalışmanın görev olduğu” inancı vardır. Dolayısıyla
toplumsal makineye uyan bir makine haline getirmek yerine kişisel tatmin yaşayan özgür biri
olarak yetiştirildiğinde toplum sorumluluklarının bilincinde bireylerden oluşacaktır.

4.5.2. Okulsuz Toplum: Ivan Illich
Radikal pedagojinin diğer temsilcisi Okulsuz Toplum25 eseriyle tanınan Ivan
Illich’tir. İllich eğitimin toplumsal etkilerine yoğunlaştığı bu eserinde okulun eğitimi
kurumsallaştırdığı ve buna bağlı olarak eğitimin okul dışında olamayacağı algının yerleşmesini,
gizli müfredatın etkisi, okulun otoriteye boyun eğen, özgürlüklerin mahrum kişiler yetiştirmesi
gibi konuları eleştirmektedir. Illich eğitim karşıtı değil okulların otoriter yönünü reddeden bir

25

Bu eserinin yanı sıra Okulsuz Toplumdan Sonra ve Profesyonellerin İktidarı isimli eserlerinde de eğitimle ilgili
görüşlerini açıklar.
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düşünürdür. Bu sebeple okulların hayatları kısıtlayan yanlarına dikkat çekmek amacıyla çarpıcı
bir üslupla okulsuz toplumu savunmuştur.
Illich’e göre okul modern bireyin hayatındaki en tahakküm edici kurumdur. Öyle ki,
bireyler bir tabu haline getirdiği okulun neden gerekli olduğunu sorgulayamazlar bile. Bunun
sebebi ise okulun eleştirel düşünmeyi öğrettiğine dair kesin inançtır. Ayrıca okulun ideal hayata
ulaştıran yegane kurum olduğuna inanılır. Bu inançlardan dolayı okul insanları daha derinden
köleleştirebilmektedir. Oysa okulun öğrenme işlevinin bir parçasını yerine getirdiği doğru olsa
da insanlar bilgilerinin çoğunu okul dışından edinirler.
Öğrenmenin okullarda sadece uzman kişiler tarafından gerçekleştirilebileceği
inancı, insanları öğrenme kapasitelerini, bilgi ve beceri düzeylerini kısıtlayıcı bir etkiye sahiptir.
Öğrenmenin okulda bir uzman tarafından gerçekleştirilmesi, öğrenciye profesyoneli otoritesini
sorgulamamayı öğretir. Öğretmen öğrenci için adeta bir vaiz, rehber, bekçi ya da terapist işlevi
görür ve tam otoriteye sahip olması onu öğrencinin gözünde ebeveyninin, tanrının ya da
devletin konumuna yükseltir. Gerçek bilgiye ulaşması için bir uzmana ihtiyacı olduğunu
öğrenmesi çocuğun bağımsızlaşma dürtüsünün gelişmesini sekteye uğratır ve tüm dünya
görüşünün özelliksiz hale gelmesi ve siyasi yetersizliğe uğraması sonucunu doğurur (Yıldırım,
2013: 141-152).
Illich okulun işlevinin ve okulsuzlaşmanın anlaşılması için gizli müfredattan
bahseder. Okulda merkezi otoriteler tarafından planlananın dışında gizli müfredatla birçok şey
öğretilmektedir. Gizli müfredat, eğitimde “kültürel değerlerle tutumların (otoriteye itaat etme,
titizlik ve doyumun geciktirilmesi gibi) öğretim yapısı ve okul örgütlenmesi aracılığıyla
aktarılma biçimi için kullanılan terimdir” (Marshall, 1999: 271). Illich’e göre, çocuk gizli
müfredatla aynı zamanda toplumsal düzeni sorgulanmadan kabul etmeyi öğrenir. Bu
planlanmış müfredata bilinçli olarak konulmaz ve okulun örgütleniş şeklinde ve
prosedürlerinde içkindir.
Illich okulsuz toplumu savunurken yaşam boyu eğitimin altını çizer. Ona göre
öğrenmek isteyen herkes hayatı boyunca bütün kaynaklara ulaşma hakkına sahip olmalıdır.
Bilgi belli uzmanların elinde olmamalı ve isteyen herkesin, istediği zaman erişebileceği şekilde
yaygın ve paylaşılan bir şey olmalıdır26. Bu öneriler bilgi teknolojilerinin yaygınlaştığı
günümüzde yeniden gündeme gelmiştir. İş tanımının değişerek insanların gündelik hayatlarında
daha fazla serbest zaman kullanabilecekleri yaşam koşullarının oluşmasıyla bilgi
26

Ivan Illich ile benzer görüşlere sahip olan ve zorunlu eğitimin gereksizliğini savunan diğer bir isim de John
Taylor Gatto (2016)’dur. Gatto’ya göre zorunlu eğitim düşünmeyi değil uyumlu olmayı ve itaat etmeyi öğretir.
Sadece piyasaya uyumlu işçiler yetiştirmeyi amaçlar. Ona göre öğrenmek için okullara ihtiyaç yoktur.
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teknolojilerinin sayesinde bilginin erişilebilirliği artabilir ve Illich’in iddia ettiği gibi bilgi
tekellerde birikmekten kurtarılabilir. Ancak günümüzde radikal pedagojinin önerdiği eğitimöğretim teknikleri yaygınlık kazanamamış Summerhill örneğinde olduğu gibi münferit
kalmıştır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çağdaş eğitim sosyoloji kuramlarından öne çıkanları gördük. Çağdaş
kuramların ortak temaları eğitimde eşitsizlikler ve eğitimin insan özgürlüklerini kısıtlayıcı
yönleri olmuştur.
Toplumsal farklılığın hangi koşullarda eşitsizliğe dönüştüğünü açıklamaya çalışan
kuramlardan okul dışı etmenlere yoğunlaşan doğalcı yaklaşım ve kültürel yaklaşımları gördük.
Zeka ölçütüne dayanan doğalcı yaklaşımın belli toplumsal gruplara yönelik ayrımcı bir dile
sahip olduğu görüşü, bu yaklaşımın fazla yaygınlaşmamasının da sebebi olarak görülebilir.
Eşitsizliklerin kültürel olarak yeniden üretim mekanizmalarını gösteren kültürel yaklaşımlar
günümüz eğitim çalışmaları için önemini korumaktadır.
Eleştirel pedagoji, eşitsizliklerin teşhisi noktasında önemli rol oynayan bir
kuramdır. Ayrıca eğitimin “tektipleştiricilik” iddiasına rağmen aynı eğitim sisteminden değişim
savunan görüşlerin ortaya çıkışını incelemesi bu yaklaşımı önemli kılmaktadır.
Feminist yaklaşım, günümüz eğitim sosyolojisi çalışmalarında en fazla gönderme
yapılan alanlardan biridir. Feminist aktivizmin canlanışıyla paralel bir yaygınlığa sahip olan
yaklaşım, günümüz ekonomik ve toplumsal meselelerinde hayati bir mevzu haline gelen
kadınların eğitimi konusunda önemli açılımlar sunmaktadır.
Radikal pedagoji ise her ne kadar öneri ve talepleri genel kabul görerek
yaygınlaşmamış olsa da eğitimle ilgili görüşlerin yapılanmasında bir hayli etkindir. Bu
yaklaşımın bilgi teknolojilerinin etkin araçlar olmasıyla gelecekte daha fazla önem kazanacağı
beklenmektedir.
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Bölüm Soruları
Sorular
1- “ Reddedici bir üstünlük tavrı” içinde olan zihinsel işlere karşı belirgin bir direniş
sergileyen okul aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hobitus
b) Kültürel Sermaye
c) Hergelelerin İş Kültürü
d) Bankacı Okul Kuramı
2- Feminist eğitim sosyolojisi içerisinde eğitimde cinsiyet eşitsizliği meselesine yönelik
dört yaklaşım ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşımlardan biri değildir?
a) Farklılık kuramı
b) Cinsiyet rolü ve toplumsallaşma
c) Özgür okul hareketi
d) Post yapısalcı kuram
3Bu

Ivan Illich eğitim karşıtı olmasada okulların otoriter yönünü reddeden bir düşünürdür.
sebeple

okulların

hayatları

kısıtlayan

yanlarına

dikkat

çekmek

amacıyla……………….savunur.

Cevaplar
1- (c) Hergelelerin İş Kültürü
2- (c ) Özgür okul hareketi
3- Okulsuz Toplum
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Düşüncesi
5.1.1. Ziya Gökalp (1876-1924)
5.1.2. Sabahattin Bey (1879-1948)
5.1.3. Ethem Nejat (1883-1921)
5.1.4. Mustafa Satı el-Husrî (1880-1968)
5.2.

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Düşüncesi

5.2.1. İsmail Hakkı Baltacıoğlu (1886-1978)
5.2.2. İsmail Hakkı Tonguç (1897-1960)
5.2.3. Mümtaz Turhan (1908-1969)
5.3.

Akademide Eğitim Sosyolojisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Ziya Gökalp’e göre milli eğitimin amacı nedir?
Halk Eğitimni savunan Mustafa Satı el-Husrî eğitimi nasıl temellendirmiştir?
İsmail Hakkı Baltacıoğlu kendi pedagoji anlayışını açıkladığı İçtimai Mektep isimli eserinde
pedogojik ilkeler nelerdir? Açıklayınız.
Akademide Eğitim Sosyolojisi nasıl gelişim göstermiştir?
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Anahtar Kavramlar
İşlevselci yaklaşım
Kollektif şuur
Milli kimlik
Toplumsal Bütünlük
Bireyselci Toplum
Özel Girişimcilik
Köy Kalkınması
Pedogojik Yöntem
Halk Eğitimi
Aydın sınıf
Ekonomik bağımsızlık
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Giriş
Osmanlı’da kurumsal modernleşmenin başladığı 18. yüzyıl sonları, 19. yüzyıl başları
modern eğitim kurumlarının da açılmaya başladığı tarihlerdir. Osmanlı Devleti, modernleşme
politikaları bağlamında, öncelikli olarak yeniden örgütlenen devlet kurumlarının ihtiyaç
duyduğu emek gücünü yetiştirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca bilimsel ve teknolojik ilerlemenin
koşulu olarak da eğitim zorunlu görülüyordu. Her alanda ilerlemenin emek gücü için de çeşitli
alanlarda okullar açıldı. Eğitim örgütlenmesi önce yükseköğretim ile başlamıştır ve sonra alt
eğitim kademeleri hayata geçirilmiştir. Halk eğitimi 19. yüzyılın ortalarında kitle iletişim
araçlarının gelişmesiyle gündeme geldi. Gerek yeni eğitim kurumlarında yetişen aydınlar
gerekse yöneticiler halkın eğitimi ve genel okuryazarlığı savundular. Cumhuriyet döneminde
eğitim, yeni kurulan devletin ideolojik yönelimleri doğrultusunda yeni muhtevalar kazanarak
gelişmeye devam etti. Harf devrimiyle halk eğitimi yeni amaçlar kazandı. 20. yüzyılın
ortalarında, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ise sanayileşme politikaları çerçevesinde eğitim,
ideolojik yönelimlerin yanı sıra, yeni amaçlar edinmiş oldu.
Sosyal bilimlerin Türkiye’ye girişi ise 19. yüzyılında sonralarına denk gelmektedir.
Özellikle Meşrutiyet döneminde Sosyolojinin gerek entelektüel yayınlarda gerekse yeni açılan
üniversitede yer etmesiyle Eğitim Sosyolojisi de gündeme girmiştir. Kabaca işaret ettiğimiz
eğitimin gelişim evrelerine göre, Eğitim Sosyoloji alanında düşünürler hem eğitimin sorunlarını
tespit eden hem öneriler üreten fikirler üretmişlerdir. Bu bölümde eğitimin gelişim evreleri ve
bu evrelerde Eğitim Sosyolojisi alanında ortaya atılan görüşler ele alınacaktır.
Türkiye’de Eğitim Sosyolojisine dair ortaya konan bütün eserleri ve fikirleri burada
ele almamız mümkün değil. Ancak bu alanda ortaya konan düşünceleri bazı başlıklarla tasnif
edip öne çıkan isim ve fikirleri ele almak suretiyle bu bilim dalının gelişim seyrini görebiliriz.
Öncelikle Eğitim Sosyolojisinin ortaya çıktığı Meşrutiyet dönemini ele alacağız. Bu dönemde
bu bilim dalının kurucu isimlerini görmüş olacağız. Ardından Cumhuriyetin ilk döneminde
eğitimle ilgili görüşlerin gelişim düzeyine dair fikir edinmiş olacağız. Ve üçüncü olarak, 1960’lı
yıllardan sonra Eğitim Sosyolojisinin akademik tarihine kısaca bakmış olacağız.
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5.1.

Meşrutiyet Dönemi Eğitim Düşüncesi
Meşrutiyet dönemi, sosyal bilimsel gelişmeyle birlikte Eğitim Sosyolojisi alanında

da düşünsel gelişmenin yaşandığı dönemdir. Bu dönemde canlı bir fikir dünyası oluşmuş
birbiriyle rekabet eden ideolojik akımlar her alanda olduğu gibi eğitim alanında da fikir beyan
etmişlerdir. Biz burada Eğitim Sosyolojisinin kurucu isimleri olarak Ziya Gökalp, Sabahattin
Bey, Ethem Nejat ve Mustafa Satı el-Husrî’nin eğitim görüşlerini ele alacağız27.
Bu düşünürlerden ilk ikisi Türkiye’deki iki sosyoloji geleneğinin de kurucusu olarak
kabul edilirler. İlki merkeziyetçi siyasi yönelimin takip ettiği “toplumu” esas alan sosyoloji
geleneğidir ve Emile Durkheim’ı referans alır. İkincisi ise ademi merkeziyetçi siyasi yönelimin
takip ettiği “bireyi” esas alan sosyoloji geleneğidir ve başka bir Fransız sosyolog olan Le Play’i
referans alır. Bu sosyoloji gelenekleri Türkiye’de sırasıyla Ziya Gökalp ve Sabahattin Bey
tarafından temsil edilmiştir. Bu düşünürlerin eğitim görüşleri de temsil ettikleri siyasi ve
sosyolojik görüşün izlerini taşır.

5.1.1. Türk Kültürüne Dayalı Milli Eğitim: Ziya Gökalp (1876-1924)
Ziya Gökalp’in eğitim görüşü onun siyasi yöneliminden ve sosyolojik görüşünden
ayrı düşünülemez. Gökalp’in siyasi yönelimini de besleyen sosyolojik görüşü büyük ölçüde
Durkheim’dan etkilenmiştir. Durkheim sosyolojisinin özellikle vurguladığı toplumsal
dayanışma, Gökalp’in Osmanlı-Türkiye koşullarına uyarladığı sosyolojik görüşünün ana
eksenini oluşturmaktadır. Gökalp’in bir imparatorluktan ulus devlete geçişi temellendirebilecek
sosyoloji görüşü erken Cumhuriyet dönemini etkilemiştir ve bu sebeple Gökalp “Cumhuriyetin
ideoloğu” olarak anılır.
Gökalp de Durkheim gibi eğitimi, toplumsal değerlerin yeni nesillere aktarılması
şeklinde tanımlar28. Çünkü, Gökalp’e göre “bir cemiyet fertlerine lisanını, ahlakını, estetik
zevklerini, ilmî mantıkını, teknik verilerini aşılamazsa yaşayamaz. İşte, cemiyetin (toplumun)
fertleri üzerinde tatbik ettiği bu sosyalleştirme işine terbiye (eğitim) adı verilir.”

27

Bu isimlerden başka Meşrutiyet döneminde eğitimle ilgili fikir beyan edenler: Münif paşa, Ali Suavi, Ziya Paşa,
Namık Kemal, Selim Sabit Efendi, Sait Halim Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Rıza, Mehmet Akif, Ömer
Seyfettin, Seçkinler eğitiminin savunucuları Emrullah Efendi ve Feridun Vecdi, “Çocuktan hareket” akımının
temsilcileri Sabri Cemil ve Fazıl Ahmet Bey, İş Okulu akımının temsilcileri İsmail Mahir Efendi ve Ali Ferid,
Girişimcilik Eğitimini savunanlar Nail Atıf ve Tevfik Fikret, Kültürel yaklaşımın temsilcileri Necmeddin Sadak
ve Kâzım Duru ve M.Şemseddin, Kadın eğitimini savunan Halide Edib, Beden eğitimi akımının temsilcisi Selim
Sırrı.
Bu isimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.: Doğan, 2012; Akyüz, 2019; Ergün, 1996.
28
Gökalp’in eğitim görüşüyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: Celkan, 1990.
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Gökalp bu eğitim görüşüyle işlevselci yaklaşıma sahiptir. Ancak bu yaklaşımı
sadece aktarmakla kalmamış Türkiye koşullarına uyarlamış ve geliştirmiştir. Onun eğitim
görüşlerini ortaya koyduğu yıllar savaş29 yılları ve imparatorluktan milli bir kimliğe dayanan
ulus devlete geçiş sürecidir. Bu yüzden onun eğitim görüşü bu yeni kimliğin tanımlanıp ortaya
çıkarılması ve pekiştirilerek yeni vatandaşlık anlayışının üretilmesinde rol almıştır. Bu
çerçevede savaş yıllarının buhran yılları olarak kolektif şuuru canlandıracağını düşünür.
Kolektif şuur (bilinç) toplumun değer yargılarından ve toplumsal mefkureden (idealler) oluşur.
Bir toplumun değer yargıları o toplumun dini, ahlaki, estetik ve hukuki ilkelerinden oluşur ki,
bu değerlerin bütününe kültür denir. Kolektif şuur içinden geçtiği tarihi sürece göre değişir.
Bazen durgun bir haldedir ve bireylerin üzerindeki etkisi çok az hissedilir. Fakat buhran
zamanlarında canlanır ve toplumsal idealler bu buhran zamanlarında gelişir. Bir toplumda etkili
olan en önemli idealler vatanseverlik, kahramanlık ve diğer erdemlerdir. Değer yargılarını,
kolektif şuuru ve idealleri kapsayan kültür toplumun vicdanında yerleşiktir. İşte, eğitim “bu
kültürü, o kavmin fertlerinde ruhî melekeler haline getirmektir.” Dolayısıyla eğitim özellikle
buhran zamanında toplumun ihtiyaç duyduğu idealleri güçlendirir ve toplumsal bütünlüğü ve
dayanışmayı güçlendirmede rol alır.
Eğitim kültürü bireylerin ruhî melekeleri haline getirdiğine göre kültürün unsurları
eğitime şekil veren ana etmenlerdir. Dil, din ve sanat kültürü oluşturan ve eğitimi şekillendiren
temel toplumsal kurumlardır. Gökalp bu üç toplumsal kurumla eğitim ilişkisini milli kimliğin
inşası olarak beliren amaç çerçevesinde açıklar.
Dil, bir milleti millet yapan en temel kültürel unsurdur. Bir çocuğun çevresinden
öğrendiği ilk ve hayati bir unsur olduğu için de eğitimle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca bireyin
toplumdan edindiği din, ahlak, estetik gibi değer yargılarının aracı olduğu için de önem derecesi
yüksektir. O yüzden milli kimliği inşa edecek olan milli eğitim dil konusunda belli
hassasiyetleri öncelemelidir. Buna göre dilde sadeleştirilmeye gidilmeli ve Arapça, Farsça
kelimelerden yerleşmiş olanlar Türkçe sayılmalıdır. Türkçede birliğe gidilerek İstanbul dili yazı
dili olarak seçilmelidir. Bu noktada Gökalp’in modern terimlere açık, fakat İslami ıstılahtan
uzaklaşmayan, ama aynı zamanda imlayı Türkçeleştiren bir dil anlayışına sahip olduğu
görülmektedir.
Kültürün en asli parçalarından din de eğitimi şekillendiren en önemli kurumdur.
Gökalp’in din görüşü, onun medeniyet anlayışıyla alakalıdır. Buna göre Türkler İslamiyeti
kabul ettiklerinde İslam medeniyetine dahil olmuşlardır. Geçen yüzyıllar içinde İslami unsurlar

29

1912 Balkan Savaşları, 1914 Birinci Dünya Savaşı ve ardından Kurtuluş Savaşı.
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Türk kültürünün ayrılmaz bileşenleri haline gelmiştir. Ancak çağdaş dünyada Türkler bilim ve
teknolojide ileri olan Batı medeniyetine gireceklerdir. Şu halde İslam din olarak kültür alanının
parçası olarak varlığını sürdürecektir ve din medeniyet alanındaki iddialarından uzaklaşarak
kültürel alana mahsus olabilmesi yeniden yorumlanmalıdır. Gökalp bu durumu “Türk
milletindenim, İslam ümmetindenim, Garp medeniyetindenim” şeklinde formüle etmiştir.
Kültürel öge olarak din, bireylerin erdemlerle donanmaları, ahlaki sorumluluklarını bilmeleri
ve sağlıklı toplumsal ilişkiler kurabilmeleri için önemli bir eğitsel unsurdur.
Üçüncü temel unsur olarak sanat, insanları güzel duygularla donatarak eğitir.
Başkalarıyla uyumlu ilişkiler kurabilenler, onlara karşı samimi ve iyi niyetli duygular
besleyebilenler eğitilmiş insanlardır. Bu tür bir eğitim için sanat en önemli etmendir. Eğitim
yoluyla bir taraftan milli bir sanat oluşturularak öğretilecek, diğer taraftan milli sanat insanların
toplumsal uyumu yüksek ve iyi duygularla bezenmiş kişiler olmalarını sağlayacaktır.
Gökalp’in görüşlerine dayanarak eğitimin üç amacı olduğunu söyleyebiliriz:
Birincisi eğitimin sosyalleştirme rolü ve ikincisi kültürün milli unsurlarını ruhî melekeler
haline getirmek. Yukarıda açıkladığımız bu iki amaç, kültürle ilişkilidir ve özelde eğitimin
millilik vasfı kazanarak Türk kültürünü güçlendirmeye yardım etmesine yöneliktir. Gökalp’in
görüşlerinden çıkarabileceğimiz üçüncü amaç ise onun medeniyet anlayışıyla ilgilidir ve
eğitimin teknolojinin bilgisini öğretmesidir. Teknoloji medeniyetin bir unsurudur ve kültürle
alakası yoktur. Bu sebeple Batı medeniyetinin bilimi ve teknolojisi alınırken Türk kültürü zarar
görmeyecektir. Devletin kalkınması için eğitim teknolojik üretimi sağlayacak bilgiyi
öğretmelidir. Bu çerçevede bu üç amaçtan ilk ikisinin eğitim, üçüncüsünün ise öğretimle ilgili
olduğu söylenebilir.
Gökalp’in eğitim görüşü, Eğitim Sosyolojisinin kurucu unsuru olduğu için
önemlidir. Ayrıca onun düşüncesi uzun yıllar boyunca hem düşünce dünyasında hem uygulanan
eğitim politikalarında etkili olduğu için de önemlidir.

5.1.2. Teşebbüs-i Şahsi Eğitimi: Sabahattin Bey (1879-1948)
Sabahattin Beye (Prens Sabahattin) göre eğitim bir amaç değil toplumsal değişimin
aracıdır30. Önceleri Osmanlı Devleti’nin, sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl “kurtulacağına”
dair kafa yormuştur ve yaşanan çürümüşlüğün en önemli sebeplerinden biri eğitimin
çürümüşlüğünden kaynaklanmaktadır. Eğitim ferdiyetçi (bireyselci) bir toplumun inşası ve
teşebbüs-ü şahsinin (özel girişimcilik) yerleşmesi için rol almalıdır.
30

Sabahattin Beyin eğitim görüşüyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: Ergün, 2008; Yılmaz, 2001; Tezcan 1985.
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Sabahattin Beye göre Batı toplumlarının ve özellikle bunların içinde öne çıkan
Anglosakson toplumların üstünlüğünün sebebi bu toplumların bireyselci bir toplumsal yapıya
sahip olmalarıdır. Buna karşın Doğu toplumları “toplumcu” ve dolayısıyla bireyin gelişimini
desteklemeyen toplumsal yapılara sahiptir. Bireyselci yapısından dolayı Batı’da özel girişimci
bireyler yetişebilmektedir ve böylece iş ve demokrasi toplumu ortaya çıkmaktadır. Bu da siyasi
ve ekonomik güce sahip bilim ve teknolojide öne çıkmış toplumları meydana getirmektedir. Bu
sebeple Osmanlı ve Türkiye’de bu toplumcu toplumsal yapının değiştirilmesi yönünde
düzenlemeler yapılmalıdır. Bunun için Anglosaksonların ademi merkeziyet sistemi
uygulanmalıdır. Çünkü “merkeziyet istibdadın kalıbıdır.” Ancak bu siyasi tercih tek başına
sorunları çözmeyecektir. Toplumun bireyselci bir yapılanma yönünde değişmesi için eğitim
işlev yüklenmelidir. Eğitim özgür ve özel girişimci bireyleri yetiştirmesi için yeniden
yapılanmalıdır.
Osmanlı modernleşmesi tepeden inmedir ve toplumsal desteği alamamış ve bu
yüzden istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Modernleşmenin toplum desteğini kazanarak hız
kazanması ve başarılı olabilmesi için toplum desteği şarttır. Toplum desteğinin oluşması için
ise eğitim yoluyla girişimci bireyler yetiştirilmelidir. Sabahattin Beye göre, hem aileler hem
okullar çocuklara girişimcilik ve bağımsızlık yerine gelenek ve göreneklere bağlılık ve esaret
öğretmektedir. Bu sebeple toplum üretici güç haline gelememektedir.
Toplumsal yapı içinde aileye önem veren Le Play’in düşüncesinden etkilenen
Sabahattin Bey aile eğitimini sağlıklı bir toplumun oluşması için zorunlu görür ve eğitimin
aileden başlaması gerektiğinin altını çizer. Bireyselci ve özel girişimci bireylerden oluşan
toplum yapısı için öncelikle bireyselci bir aile tipinin bütün topluma hakim olması
gerekmektedir. Bu nokta da İngiliz aile tipi örnek alınmalıdır. Bunun için de İngiliz ailelerinin
ve pedagoglarının davet edilmesini savunur.
Sabahattin Beye göre Türk eğitim sistemi Anglosaksonların eğitim sistemini örnek
almalıdır. Buna göre bir genç okuldan mezun olduğunda kimseye ihtiyaç duymadan hayatını
kazanabilecek beceri ve özgüvene sahip olmalıdır. Eğitim sistemi bu yönde bağımsız, özgür ve
girişimci bireyler yetiştirmelidir. Halbuki Türkler mevcut eğitimle mezun olduklarında sadece
devlet memuru olmayı arzulamaktadır. Çünkü okullarda baskı ve kışla hayatı hüküm
sürmektedir. Olması gereken gençlerin serbest hayata atılmayı, devletten bağımsız bir şekilde
tarımda, sanayide özel girişimciler haline gelmeyi istemeleridir.
Anglosakson ülkelerdeki okulları ziyaret ederek eğitim yöntemlerini uygulayan
okullar açmalı ve diğer Avrupa ülkeleri yerine İngiltere’ye öğrenci gönderilmelidir. Çünkü,
Sabahattin Bey İngiliz eğitiminin esasının toprak üzerinde çalışma ve uygulama olduğunu
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düşünmektedir. Böylece eğitimini bitirip gelen öğrenciler devlet kredileriyle de desteklenirse
çiftlikler kurarak üretim yapabileceklerdir. Çünkü bu öğrenciler özel girişimciliği öğrenmiş
olarak döneceklerdir.
Sabahattin Beyin eğitim görüşleri uygulama sahasında etkili olmamıştır. Gerek
ademi merkeziyetçilik gerekse özel girişimcilik önerileri Türk siyasi ve toplumsal gündeminde
karşılık bulmamıştır. Buna rağmen Ziya Gökalp tarafından temsil edilen toplumcu ve
merkeziyetçi görüşün karşısına yerleştirildiği için düşünce tarihinde önemini korumuştur.

5.1.3. İş Okulu: Ethem Nejat (1882-1921)
Ethem Nejat eğitimin öğretmenlik, müdürlük gibi çeşitli uygulama kademelerinde
görev almış bir isimdir31. Onun eğitim görüşleri kendi deneyimlerinden beslenir. Bu sebeple
pratik öneriler sunmuştur. Girişimciliği vurgulayarak Sabahattin Beyin görüşlerine yakın dursa
da milli eğitime olan vurgularıyla ondan ayrılır.
Ethem Nejat’a göre eğitimin amacı teşebbüs-ü şahsi sahibi bireyler yetiştirmektir.
Bu ilke, Avrupa toplumlarındaki eğitimin temelidir. Her dönemde eğitim çağdaşı olduğu
dünyanın amacına bağlı olmalıdır. Modern çağda ziraat, ticaret ve sanayi eğitimin alanını
oluşturmalıdır. Sadece okuma yazma öğreterek uygar dünyada yer edinmek mümkün değildir.
Eğitim bireyi uygar dünyanın bir üyesi olmaya ve iş yaparak mutlu yaşamaya hazırlamalıdır.
Halbuki bizim okullarımız çocukları ezmektedir. Onları itaatkar kullar haline getirmektedir.
“Bizim mekteplerimiz bir çocuklar hapishanesidir.” Bu eğitimden rahatlığa ve tembelliğe
alışmış bireyler yetişmektedir. Bu insanlar bırakın ülke çıkarını kendi çıkarlarını bile
düşünememektedir.
Savaş yılları Osmanlı aydınları üzerinde milliyetçi düşüncelerin revaç bulması
yönünde bir etki yapmıştı. Türk ve Müslüman olmayan unsurların imparatorluktan ayrılmaya
başlamaları aydınların Türklüğe ve Müslümanlığa vurgu yaptıkları yeni bir siyasanın ve bu
siyasadan beslenen ekonomi ve eğitim anlayışının doğmasını sağladı. Bu anlayış ulus devletin
kuruluşuyla milli eğitim uygulamasına kavuştu. Ethem Nejat’ın da bu çerçevede aynı dönemde
eğitimin amaçları arasında Türklük ve Müslümanlığın artırılmasını sayması, bu yüzden,
şaşırtıcı değildir. Gençlerin kafalarının ruhsuz salt bilgiyle dolması eğitim değildir ona göre.
Milliyet düşüncesi, vatanseverlik eğitime ruhunu verecek değerlerdir. Eğitim milli ülkü olan
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Ethem Nejat’ın eğitim görüşü ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.: Ergün, 1996; Tezcan, 1985; Erkek, 2009; Akyüz,
2019.
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“Turan” çerçevesinde şekillenmelidir. Okul öğrencileri savaşta cepheye koşabilecek ruha sahip
olmalıdır.
Ethem Nejat’ın eğitim görüşü Türkiye’de bazı ilkleri kapsamaktadır. Bu ilklerden
biri “çocuk bahçeleri” adı altında anaokulunun gerekliliği düşüncesidir. Froebel’in fikir babası
olduğu okul öncesi eğitimin Türkiye’deki babası Ethem Nejat’tı. Savunduğu ikinci yenilik,
tarıma dayanan ve köy kalkınmasına katkıda bulunacak bir eğitim öngörmesidir. Bu görüşüyle
Cumhuriyet döneminde açılan Köy Enstitülerinin fikir öncüsü sayılır. Tarım kalkınmasını
amaçlayan okullar için öneriler geliştirmiştir. Ziraat okulu mahiyetindeki leylî iptidaiye (yatılı
ilkokul) projesi buna örnek gösterilebilir. Yatılı bölge okulu niteliğindeki bu okullarda hademe
ve memurlar olmayacak, öğrenciler kendi işlerini kendileri yapacaktı. Ayrıca okulun
harcamaları da öğrencilerin yaptığı ziraat uygulamalarıyla karşılanacaktı. Diğer bir öneri okul
tipi ise Amerikan ziraat okullarına benzeyen ziraat okullarıydı. Bu okullarda çiftçiliğin
esaslarının uygulamalı olarak öğretilmesini önermiştir. Diğer bir öneri okul tipi ise kızlara
yönelik açılacak olan Ziraat ve Ev Kadınlığı Mektebidir. Bu okullar sayesinde kızlar “süslü
hanımlar” olarak yetiştirilmekten kurtulacak ve iyi eşler ve ev kadınları olacaklardır. Bu
uygulamalı eğitim tipleri, Ethem Nejat’ın eğitimin dört duvarı aşması gerektiğine dair olan
inancından dolayıdır. Kendisi de eğitmen olarak çalışırken öğrencilerini günlerce süren uzun
yürüyüşlerle köylere götürmüş ve köylülerle temas kurmalarını sağlamıştır. Eğitimin her
aşamasında tabiata yaklaşmak, doğal olanla birlikte yaşamak, dünyada var olan her şeye sevgi
beslemek gerektiğini savunmuştur. Böylece hem sağlıklı hem de daha iyi öğrenen bireyler
yetişir.
Ethem Nejat’ın eğitim görüşleri bir eğitim politikasına dayanmasa da eğitimin
amaçları, uygulamalı eğitim, okul türleri, eğitim yöntemleri gibi konularda zengin malumat
içermektedir.

5.1.4. Halk Eğitimi: Mustafa Satı el-Husrî (1880-1968)
Eğitimle ilgili görüşlerinden dolayı Mustafa Satı el-Husrî’ye yaşadığı dönemde
“Türk Froebeli” denmekteydi32. Meslek hayatına öğretmenlikle başladı. Darülmuallim
(Mğretmen Okulu) müdürlüğü yaptı ve yayınladığı Envar-ı Ulum Dergisinde eğitimle ilgili
görüşlerini açıkladı. Eğitimi topluma yaygınlaştırmayı, eğitim kademelerine göre pedagojik
yöntem ve tekniklerin üretilmesini ve eğitim reformlarının okulların ilk kademelerinden
başlaması gerektiğini savundu.
32

Satı Beyin eğitimle ilgili görüşleri için bkz.: Ergün, 1996; Akyüz, 2019; Çil, 2004.
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Gökalp’in toplumcu bakış açısını eğitime yansıtmasını eleştirerek eğitimin “bir
ferdin yeti ve yeteneklerini geliştirmek” şeklinde belirlemiştir. Eğitime milli bir karakter
kazandırmak yerine akılcı bir yön verilmelidir. Diğer taraftan milli akımın amaçladığı
toplumsal bütünlüğü oluşturmanın yolunun okullarda çocukların toplumsal bir hayat
yaşamasını sağlayarak toplumsal hisler kazanmalarını sağlamaktır. Çocuklara aşılanan
vatanseverlik hissi ilerlemeyi önleyecek bir muhafazakârlık şeklini almamalıdır ve bu his başka
milletlerden nefret etmeyi değil, kendi milletini sevmeyi öğretmelidir33.
Satı Bey eğitimi psikoloji ve biyoloji kaynaklarına dayanarak temellendirmekteydi.
Bu sebeple çocukların psikolojik ve biyolojik gelişimlerine göre eğitimin kademelenmesini ve
buna göre pedagojik yöntemlerin uygulanmasını savunmuştur. Öğretmenlerin de pedagojik
eğitim almalarının gerekliliğinin yanı sıra bu “sanatı” icra edebilmeleri için belli bir yeteneğe
sahip olmaları zorunludur. Eğitimin kalitesi öğretmenlerin bu koşulları sağlamasına bağlıdır.
Eğitimde pedagojik yöntemler konusunda bu alanda ilerleme sağlamış Batılı
toplumların örnek alınmasını önermiştir. Ancak bu düzenlemeler Osmanlı toplumunun yapısı
ve değerleri dikkate alınarak uygulanmalıdır. Batılı eğitim sistemlerinin başarısı matematik ve
doğa bilimlerine verdiği önemle ilgilidir. Satı Bey, pozitivist bir yönelimle Osmanlı eğitim
sisteminde doğa bilimlerinin yerleşmesini savunmuştur. Ancak sadece kitabi bilginin
aktarılması şeklinde değil öğrencinin deneysel bilgiyi uygulayarak öğrenmesi yöntem olarak
benimsenmelidir.
Pedagojik yöntemle ilgili üzerinde durduğu diğer bir husus ezberciliği tenkittir. Ona
göre ezberle kazanılan bilgi çok çabuk kaybedilecektir. Bu tür bir bilgi düşüncenin gelişmesine
de katkı sağlamayacaktır. Bu şekilde insanlar düşünme melekesini kaybetmekte yetişkin
olduklarında toplumsal ve siyasal alanda doğru ile yanlışı ayırt edemeyecek duruma
gelmektedirler. Ezbercilik özgür bireylerin oluşmasını engellerken istibdat rejimlerinin
oluşmasını destekler. Bu sebeple öğretmenler öğretmek ile ezberletmek arasındaki farkı iyi
bilmelidirler. Müfredatın çok iyi oluşu eğitimi iyi yapmaz; konuları doğru yöntemlerle
öğretmek zorunludur. Bu çerçevede Satı Bey öğrenci merkezli eğitimi savunmuş ve
öğretmenlerin öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerine yardım ettiği bir pedagojik yöntemin
yerleşmesi için çaba harcamıştır. Öğretmenin asli görevi öğretmekten ziyade eğitmektir.

33

Gökalp Satı Beyi bu fikirlerinden dolayı Türk milliyetçiliğine karşı olmakla ve imparatorluk vatandaşı olarak
kalmakta ısrar etmekle suçlamıştır.

124

Emrullah Efendinin Tuba Ağacı Nazariyesini Savunusu
“Eğitim Bakanlığı, siyasî bir bakanlıktır. Belli başlı üç amacı vardır: 1) İlmi himaye etmek
("Yüksekten başlar dedikleri budur. Önce ilim tedvin edilmeli, ulema yetiştirilmeli, sonra
talim olunmalıdır"). 2) Vatandaşlara genel eğitim vermek. 3) Eğitim yoluyla Osmanlı
birliğini sağlamak. Öğretim ilk, orta ve yüksek diye üç kısma ayrılmaktadır. Bunlar
birbirlerinden ayrılamaz, bir cümle teşkil ederler. Bir derecedeki okulun düzen ve gelişmesi,
bir alt derecedeki okula bağlıdır. Bir alt derecedeki okulun gelişmesinin bir üst derecedeki
okula bağlı olduğu da doğrudur. "Nasıl ki bu silsile aşağıdan yukarıya doğrudur, yukarıdan
aşağıya da aynı kuvvetle doğrudur. Bunu ben iddia ederim. Bu, mekâtib-i ibtidaiyeyi ihmal
için değil, ikmal içindir."
"İlim yukarıdan başlar. Fakat ben bu nazariyeyi söylediğim vakit mekâtib-i ibtidaiyeyi
yapmayacağım, mekâtib-i ibtidaiyeye ehemmiyet vermeyeceğim demedim. En ziyade oraya
ehemmiyet vereceğim. Mekâtib-i ibtidaiye içindir ki ben yukarıdan başlıyorum. Evet,
Şecere-i Marifet Şecere-i Tuba gibidir. Onun kökü yukarıdadır. Bugün tarih tetkik olunsun,
bütün fünun meydana konsun; acaba ilm-i beşer nasıl terakkî etmiştir?” (Ergün, 1982: 11).
Satı Beyin Gökalp’in dışında hesaplaştığı diğer bir eğitim düşünürü dönemin Eğitim
Bakanı Emrullah Efendidir. Eğitimde reformların yükseköğretimden başlaması gerektiğini
(Tuba Ağacı Nazariyesi) savunan Emrullah Efendinin aksine Satı Bey reformların
ilköğretimden başlaması gerektiğini savunmuştur. Emrullah Efendinin bu reform yöntemini
seçmesinde birinci gerekçesi, bütün gelişmiş ülkelerin önce yükseköğretimi tesis etmiş ve sonra
alt kademe eğitimi düzenlemiş olmalarıdır. Bu gerekçeye karşı Satı Bey, modernleşmeye daha
geç başlayan Japonya, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkeleri örnek göstererek itiraz etmektedir.
Ona göre Osmanlı da aynı kategoride bir ülke olarak önce ilköğretimi geliştirmelidir.
Emrullah Efendinin ikinci gerekçesi ise yükseköğrenim görmüş aydınlar ve
uzmanlar topluluğuna olan acil ihtiyaçtır34. Yükseköğretimde öğrenim görenler çoğaldıkça
eğitim alt toplumsal tabakalara doğru yayılacak ve halk da aydınlanacaktır. Bir seçkin aydın
sınıfı oluşturmayı öncelikli gören Emrullah Efendiye itiraz eden Satı Bey halk/kitle eğitimini
savunmuştur. Çünkü çürük bir ilköğretim tahsili görenlerin yükseköğretimden istenilen verim
alması mümkün değildir. Aydın sınıfı Tuba ağacı gibi değil doğal ağaçlar gibi yetiştirilmelidir.
34

Satı Beyin görüşleri ilerleyen yıllarda eğitim politikalarında daha fazla karşılık bulsa da Emrullah Efendinin
görüşleri de eğitim düşüncesinde varlığını sürdürmüştür. Örneğin Mümtaz Turhan bu eksende düşüncelerini ortaya
koyan bir düşünürdür. Turhan’a göre eğitimin sorunu okuryazarlığın azlığı değil gerçek aydınların ve uzmanların
azlığıdır. Çünkü bilimsel ve teknolojik üretim için buna ihtiyaç vardır. Turhan’ın eğitimle ilgili görüşleri için bkz.:
Turhan, 1954.
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Ona göre ülkede ilköğretim yaygınlaştırılmalı ve okuma yazma oranı artırılmalıdır. Bunun
sonucu olarak aydın sınıfı da oluşacaktır.
Emrullah Efendi önerisini Tuba ağacına benzeterek açıklamaktadır. Tuba ağacının
cennette kökü yukarıda, dalları aşağı doğru salınan bir ağaç olduğu söylenir. Buna karşın Satı
Bey ceviz ağacını örnek gösterir ve hem kökün (ilköğretimin) aşağıda olduğu hem de ceviz gibi
kabuğunun kırılarak meyvesine ulaşılması zor bir yemiş gibi bilginin çalışılarak ve bireysel
gayretlerle elde edilmesi gerektiğini vurgulamış olur. Dolayısıyla ceviz ağacı metaforu eğitimin
kademelenme yönteminin dışında eğitimin amacı ve yöntemine ilişkin düşünceyi de
imlemektedir.
Satı Beyin halk eğitimi görüşü, Cumhuriyet döneminde önem kazanmış eğitim
politikaları, özellikle yeni harflerle okuma yazmanın artırılması ve yeni devletin ülküsünün
topluma yayılması amacıyla kitlesel eğitimi desteklemiştir. Meşrutiyet dönemi düşünürleri
Türkiye’de Eğitim Sosyolojisinin ana temalarıyla ilgili tartışmayı başlatmışlardır. Cumhuriyet
döneminde bu temaların bazılarının tartışılmaya devam edildiği görülmektedir.

5.2.

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Düşüncesi

20. yüzyılın başı eğitim alanında reform akımlarının tüm dünyada etkin olduğu
yıllardı. 1900’lü yılların başında “yeni eğitim” akımı modern çağa uygun eğitim modelleri
oluşturmak ve böylece “yeni insan”lar yetiştirmek amaçlanıyordu. Bu akım, geleneksel eğitim
anlayışını eleştiriyor ve öğrenci merkezli bir eğitimi savunuyordu. Ziya Gökalp’in aynı yıllarda
yayınladığı Genç Kalemler Dergisinin sayılarında yeni hayat, yeni insan, yeni iktisat, yeni aile,
yeni hukuk, yeni siyaset, yeni kıymetler vb. temel konular söz konusu yeni eğitim anlayışının
yansımalarıydı. 1900’lü yılların başlarında bireyselci bir pedagojik yönelim eğitim alanında
hakim olmuştu. Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan savaş yıllarında toplumcu yönelim, diğer
sosyal bilimsel kuramlarda etkin olduğu gibi, Eğitim Sosyolojisi alanında etkili olmaya başladı.
Osmanlı entelektüellerinde bu yönelim Balkan Savaşlarına girilmesiyle (1912) ortaya çıktı ve
ekonomi-politik atmosferin uzantısı olarak kalıcı oldu. Bireyselcilikten toplumculuğa doğru
yaşanan pedagojik yönelim Ziya Gökalp’in görüşlerinde izlendiği gibi İsmail Hakkı
Baltacıoğlu gibi eğitim görüşleriyle hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde
etkili olan diğer düşünürlerin görüşlerinde de izlenmektedir.

5.2.1. İş Okulu: İsmail Hakkı Baltacıoğlu (1886-1978)
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İsmail Hakkı Baltacıoğlu “yeni eğitim” akımına paralel olarak eğitimin amacını
“adam yetiştirmek” olarak açıklamıştır35. Durkheim ve Gökalp çizgisinde, ona göre eğitim,
yetişkinlerin toyları toplumsal hayata hazırlamasıdır. Eğitim “medeni bir muhite intibak için
vasıtadır.” Eğitimin ikinci amacı ise öğretim rolü çerçevesinde mühendislik, ressamlık gibi
uzmanlık alanlarında ehliyetli kişiler yetiştirmektir. Eğitim bir yandan toylara milli kimliklerini
kazandırırken diğer taraftan onları meslek sahibi yapacaktır.
Baltacıoğlu öncelikle eski eğitim anlayışını eleştirir. Ezberci ve girişimcilik yerine
memurluğa özendiren eğitimdir eski eğitim. Onun yeni eğitim anlayşında “yeni adam”ların
yetişebilmesi için öncelikle eski mahalle mektebi yıkılmalıdır. Tembelliğin, ezberciliğin yok
edilmesi için öğrenci merkezli bir eğitim şarttır. Baltacıoğlu kendi pedagoji anlayışını İçtimai
Mektep isimli eserinde açıklar. İçtimai Mektep onun ideal okul tipidir. Bu okulun pedagojisini
“şahsiyet pedagojisi” olarak niteleyerek açımlar.
1) Şahsiyet, onun pedagojisinin birinci ilkesidir ve dış etkiler karşısında
direnebilme gücü olarak tanımlamaktadır. Bu güç eğitimden gelmektedir.
Eğitimli bir kişi, dış etkiler karşısında şahsiyet gösterir. Eğitimin gayesi kişileri
“görev” sahibi kılmak, onlara sorumluluk yüklemektir. Bu kişiler yurttaş ve
meslektaş olacaklardır. Önemli olan eğitimin kişileri yurttaş ve meslektaş
olabilmeleri için onlara hangi sorumlulukları yükleyeceğidir. Bu sorumluluk
bilincini oluşturabilmek için okulda öğrenci gerçek iş yapmalıdır. Kağıt
kesmek, maket yapmak gibi gerçek hayatın parçası olmayan işler yerine
gerçekten tavuk beslemek, yumurta satmak gibi sorumluluk alacağı işler
yapmalıdır. Bu gerçek işler öğrencilerin şahsiyetlerini geliştirecek ve
güçlendirecektir. Çünkü şahsiyetsiz adam çevresine intibak edemeyen adamdır.
2) Baltacıoğlu bu intibak sürecini açıklamak için ikinci bir ilke olarak “çevre”nin
üzerinde durmuştur. Çünkü çevre aynı zamanda şahsiyetin oluşmasında da
etkilidir. Bu pedagojik ilke, çocuğun okulda kendisini hayatın içinde
hissedebileceği bir çevrenin oluşturulmasıyla ilgilidir. Okulun ve sınıfın
eşyaları yapay değil işe yarayacak gerçek eşyalardan oluşmalıdır.
3) Pedagojisinin üçüncü ilkesi ise “çalışma”dır. Çalışma güçlü şahsiyetlerin
oluşmasında devreye girecek olan etkenleri ortaya çıkarır. Örneğin alim bir
şahsiyetin oluşması için tam bir özgürlükle çalışması ve üretmesi
gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrenciler de okulda yetenekleri ve ilgileri
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İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim görüşleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: Aytaç, 1984; Kaytancı, 2014.
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temelinde meslek ve sanat öğreneceklerdir. Her sanat ve meslek kendi gerçek
teknikleriyle öğrenilecektir.
4) Diğer bir ilke “verim”dir. Çalışma ilkesinin ana şartıdır. Gerçek bir verim,
toplumsal faydası olan verimdir. Eğitimli kişi çalışarak toplumsal değeri olan
bir eser vermelidir. Okulda da öğrenci ekonomik zorunluluklara uygun gerçek
ürünler üretmelidir.
5) Ve son ile “başlatma” ilkesidir. Bu ilke, çocukların okul çevresinde edindiği
hayat tecrübesidir. Dolayısıyla eğitim sadece bir başlatmadır; çocuğu hayata
hazırlar, ama hayatın kendisi değildir. Ancak çocuk okulda marangozluk,
demircilik, bahçıvanlık gibi meslekleri gerek koşullarıyla öğrendikten sonra
hayata başlayınca zorluk çekmeyecektir.
İçtimai Mektep’in beş pedagojik ilkesini açıkladıktan sonra Baltacıoğlu bu okulun
iki özelliğini açıklar. Bunlar okulun bir iş/üretim okulu ve demokratik bir okul olma
özellikleridir. Baltacıoğlu İçtimai Mektep modelini Köy Enstitüsü modeliyle karşılaştırarak
şöyle der:
“Benim ‘İçtimai Mektep’teki amacım ne idi? Sınıfları, saatleri, programları, ezberi,
kelime bilgisini kaldırmak, bunların yerine işlerliği, sosyal, gerçek çalışmayı koymak idi. Köy
Enstitüleri bu devrimi iyice kavrayamadılar. Bu günkü Ortaokulu aldılar. Sanat okulunu da
aldılar. Ve birbirine yapıştırdılar! Tanzimat ikiciliği Cumhuriyet devrimine kadar süre geldi.”
Ergun (2005: 72) Baltacıoğlu’nu bu eleştirisinde haklı bulurken Köy Enstitülerini ayrıca
sanayiye dair meslekleri de içermediği için eleştirmektedir.
Baltacıoğlu’nun Köy Enstitüleri örneğinde bahsettiği ikilik teorik ve uygulamalı
ders diye iki türlü dersin tanımlanmasıdır. Onun okulu ise bu iki boyutu da kapsayan “üretim”
okuludur. Bu özelliğinden dolayı Baltacıoğlu’nun açıkladığı ideal okul modeli, “iş okulu”
olarak nitelenmiştir. İdeal okulun bir özelliği olarak gösterdikleri bu çalışma ve üretme
boyutundan dolayı Ethem Nejat ile eğitim görüşleri benzeşmektedir.

5.2.2. İş Okulu: İsmail Hakkı Tonguç (1897-1960)
İsmail Hakkı Tonguç eğitmenlikten gelip Eğitim Bakanlığı bünyesinde İlköğretim
Genel Müdürlüğü yapmıştır. Bakanlıkta görev yaptığı süreçte Köy Enstitülerinin hayata
geçirilmesini sağlamıştır36. Eğitimi iş yaparak öğrenmek olarak düşündüğü için Baltacıoğlu ve
Ethem Nejat gibi “iş okulu” düşüncesinin temsilcisi sayılır. Tonguç da “yeni eğitim” akımından
36

İsmail Hakkı Tonguç’un eğitim görüşleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz.: Ergun, 2005; Yalçın, 2006.
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etkilenmiş ve bireyselci, öğrenci merkezli eğitimin savunucusu olmuştur. Eğitimi “bir insanın
kendisinin biçim kazanmasıdır” şeklinde tanımlayarak kişinin kendi eğitimini sağlayabileceğini
ifade etmiş olur. Eğitim kurumlarının görevi, okuma yazma öğrenmekten ibaret değildir, halkı
aydınlatmak, halka toplumsal bilinç vermeyi de kapsamaktadır.
Tonguç, Köy Enstitülerinde hayata geçirmeye çalıştığı eğitim görüşünü “iş içinde,
iş vasıtasıyla, iş için eğitim” olarak özetlemiştir. Bu okullardaki “iş” Baltacıoğlu’nun ifade ettiği
gibi ziraat, hayvancılık, köy için gerektiği kadarıyla marangozluk, demircilik, yapıcılık gibi
işlerdi. Açarak ifade edecek olursak, Tonguç da ülkenin gelecekteki üreticilerinin sanayii
üretimi değil, tarım ve hayvancılık alanında üretim yapmalarını planlamıştı.
Tonguç’un kaleme aldığı Pestalozzi Çocuklar Köyü isimli eseri onun eğitim
görüşünün kaynaklarına ilişkin fikir vermektedir. Pestalozzi J.J.Rousseau’nun doğacı ve
evrimci eğitim görüşünü savunur. Toplumsal gelişmenin eğitim vasıtasıyla meydana gelen
evrimsel çizgide bireyden topluma doğru olduğunu düşünür. Pestalozzi’nin dışında Tonguç,
Dewey’ in okulu toplumun bir parçası olarak konumlayan eğitim görüşünden etkilenmiştir. Bu
çerçevede Dewey gibi bilgiden daha fazla beceriyi önemseyecektir. Böylece bireyselci ve
iş/çalışma odaklı okul anlayışına ulaşacaktır.
Tonguç, bireysel psikolojik görüşlerin etkisinde kalarak, çocuğun biyolojik ve
psikolojik bir varlık olmasının yanı sıra tarihi ve toplumsal bir aidiyete sahip olduğunu
göremediği için eleştirilmiştir.

5.2.3. Maarif Davası: Mümtaz Turhan (1908-1969)
Mümtaz

Turhan’ın

eğitim

görüşünün

temelinde

Türkiye’nin

ekonomik

bağımsızlığı kalkınma sorunları vardır37. Bu bağlamda asıl sorun ise kalkınmayı
gerçekleştirecek yetkinlikte aydın ve uzman kadrosunun olmamasıdır. Bu sebeple donanımlı
kişilerin yetiştirilmesi elzemdir. Türk eğitim sisteminin görevi, toplumsal ve ekonomik hayatın
her alanında lider rolü oynayacak birinci sınıf bilim ve teknik adamları yetiştirmektir. Modern
usulde kalkınmanın yolu halk eğitimi vasıtasıyla tüm toplumu okuryazar yapmak değil, birinci
sınıf bilim ve teknik adamları eğitmektir. Çünkü eğer bu uzman kadro olmazsa genel
okuryazarlığın memleketin kalkınması noktasında hiçbir faydası olmayacaktır. Böylece Turhan
yükseköğretimi önceleyerek Emrullah Efendinin Tuba ağacı nazariyesine yaklaşmıştır.
Diğer taraftan eğitim sistemimiz bu uzman kadroyu yetiştirebilecek nitelikte
değildir. Bu sebeple Turhan eğitim alanında yapılması gereken düzenlemeleri anlatırken
37

Mümtaz Turhan’ın eğitim görüşüyle daha fazla bilgi için bkz.: Turhan, 1954; Tuncer, 2019; Öztürk, 2006.
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durumun aciliyetine binaen her alanda Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi gerektiğini
savunmuştur. Bu öğrenciler eğitim alıp döndükten sonra tesis edilecek olan enstitülerde
istihdam edilmelidirler. Böylece sahip oldukları bilgi ve tecrübeden bir an önce faydalanarak
ülkede bilgi ve teknoloji üretim mekanizmaları inşa edilmiş olacaktır. Halihazırda Avrupa’ya
gönderilen öğrencilerin denetimsizlikten dolayı tahsillerini tamamlayamamaları ya da mezun
olarak döndüklerinde uzmanlık alanlarının dışında iş türlerinde istihdam edilmeleri ekonomik
kalkınmanın en önemli sorunudur.
Turhan uzman yetiştirilmesi ve bilimsel üretim yoluyla ekonomik kalkınmanın
sağlanması için ülkedeki okullarda yapılması gerekenleri de ele alır. Kalkınmanın uzman
kadrosu bağlamında Turhan’ın en fazla üzerinde durduğu grup bilim adamlarıdır. Bilim
olmadan bağımsız bir ekonomi ve kalkınma gerçekleşmeyeceği gibi millet haline gelinemez ve
çağdaş medeniyetin parçası olunamaz. Bunun için bilimsel çalışma örüntülerinin yerleşmesi ve
kurumlaşması gerekmektedir. Öncelikle okullarda proje çalışması yaptırılmasının bilimsel
çalışma alışkanlığını besleyeceğini savunmuştur. Bu noktada toplumun bu bilimsel çalışma
yönünde

motive

olmasının

sosyolojik

yöntemi

bilimin

dine

alternatif

olarak

konumlanmamasıdır. Durkheim sosyolojisine dayanarak din olmadan bilim olmayacağını
savunur ve bu yüzden din ile bilimin iç içe ele alınması gerektiğinin altını çizer. İslam’ın tarihte
yüksek seviyede medeniyetler inşa etmiş olması bilimin din arasında çelişkili bir ilişkili
olmadığını göstermektedir. Turhan’a göre “sözde aydınlar” bilime dine karşı olarak
konumlamaktadır ve toplumun bilime yabancılaşmasına sebep olmaktadırlar. Geri kalmamızın
sebebi din değil bu kanaattir.
Okullarda bilimsel üretim koşullarının meydana gelmesi için mesleğini seven
öğretmenlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Öğretmenlik bir sanattır ve öğretmenlerde bu
mesleğe doğal bir eğilim olma vasfı aranmalıdır. Rüştünü ispatlamış olan Alman ve
Anglosakson eğitim sistemleri model olarak görülebilir. Öğretmen eğitimi içim özel enstitülerin
kurulması gerektiğini savunur. Enstitüde öğretmenlik eğitimi için lise ve ortaokul öğretmeni
olacakların üniversite mezunlarından, ilkokul öğretmeni olacakların ise lise mezunlarından
seçilmesini uygun görmüştür. Turhan bu alanda da Avrupa’ya öğrenci gönderilerek bunların
enstitüdeki öğretmen yetiştirme kadrosunda istihdam edilmelerini savunmuştur.
Bilimsel üretimin gerçekleşmesi için ülkenin siyasi düzeninin de insan haklarını ve
özgürlüklerini teminat alan hukuk sistemine sahip demokratik yönetim olmasının zorunlu
olduğunu savunur. Bu sebeple tasarladığı enstitülerin doğrudan TBMM’ye ya da Başbakanlığa
bağlanarak belli bir özerkliğe sahip olması gerektiğini düşünmüştür. Çünkü bilimsel üretim
ancak özgür düşünceye sahip güçlü bireylerin gerçekleştirebileceği bir şeydir. Batılılaşma adına
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yapılanlar yanlıştır. Zira, Turhan’a göre, bu siyasi ve bilimsel ilkeleri almak yerine zevk ve
eğlencelerimizi Batı’ya göre yapmak gibi bir usul benimsenmiştir. Asıl batılılaşma, hakiki bilim
ve teknik adamlarından oluşan bir uzman kadrosu meydana geldiğinde gerçekleşmiş olacaktır.
"Maarifin ana davaları, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasının ilerlemesinin,
bugünkü medeniyet seviyesinde bir millet olmasının da esas davalarıdır" diyen Turhan için
eğitim, kalkınmanın ve çağdaş medeniyete dahil olmanın vasıtası olarak bilimsel üretimin
kadrolarını yetiştirdiği için önemlidir.

5.3.

Akademide Eğitim Sosyolojisi

Türkiye’de üniversitede Eğitim Sosyolojisi dersinin yer alması Sosyolojinin
akademik bir disiplin haline gelmesinin hemen sonrasında gerçekleşmiştir. 1914 yılında Ziya
Gökalp’in öncülüğünde Darülfünun’da (İstanbul Üniversitesi) Sosyoloji dersleri okutulmaya
başlandı. İlmî Terbiye (bilimsel eğitim) dersleri usul-ü tedris (metot) ve tatbikatı (uygulama)
şeklinde iki başlıktan oluşuyordu. 1917 yılında buna “terbiyevi içtimaiyat” (eğitimsel sosyoloji)
dersi eklendi ve bu dersi İsmail Hakkı Baltacıoğlu vermeye başladı (Celkan, 1990: 2). Bu
şekilde Eğitim Sosyolojisi akademik müfredatın içinde yer almaya başlasa da 1933 yılında
gerçekleşen üniversite reformuyla kesintiye uğramıştır.

Eğitim Sosyolojine dair ikinci girişim, 1950’li yıllarda Nusret Köymen (1903-1964)
tarafından gerçekleştirildi. Köymen, Gazi Eğitim Enstitüsünde Eğitim Sosyolojisi adıyla ders
vermeye başlamıştır. 1953 yılında Eğitim Sosyolojisi adıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
arasında çıkan kitabı bu alanın ikinci yayınıdır. Birincisi ise 1917 yılında Baltacıoğlu’nun
neşrettiği Terbiyevî İçtimaiyat isimli ders kitabıdır. Yine 1932 yılında yayınladığı İçtimai
Mektep isimli eseri yazarın eğitim görüşlerini içeren ve alanda verilmiş ilk eserlerdendir. 1958
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yılında Halil Fikret Kanad’ın (1892-1974) Terbiye Sosyolojisi kitabı da alanın ilklerinden
sayılmaktadır38.
1965 yılında Ankara Üniversite Eğitim Fakültesi’nde açılan Eğitimin Sosyal ve
Tarihi Temelleri (ESTT) Bölümü, Eğitim Sosyolojisinin akademideki tarihi açısından bir
dönüm noktası olmuştur. Akademideki serüvenine Sosyoloji Bölümünde başlayan Eğitim
Sosyolojisi dersi Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiştirme programlarında öğrenciyle
buluşmaya devam etti. Bu süreçte Hamide Topçuoğlu ve Amiran Kurtkan Bilgiseven’in
öncülüğünde önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Ancak 1998 yılında YÖK’ün öğretmen
yetiştiren kurumları yeniden yapılandırmasıyla Eğitim Sosyolojisi dersi gereğinden fazla teorik
olduğu gerekçesiyle Eğitim Fakültelerinde kaldırılmıştır. Bunun yanı sıra 2000’li yıllarda
Eğitim Sosyolojisi Sosyoloji bölümlerinde yeniden yer almaya başlamıştır. Sosyoloji
bölümlerinde Eğitim Sosyolojisi önemli bir alanın uzun yıllar boyunca yer almaması alanda
ortaya konan çalışmaların azlığını açıklamaktadır.

38

Daha sonra yayınlanan Eğitim Sosyolojisi kitapları: Hasan Akdemir, Eğitim Sosyolojisi ,1966; Lütfi Öztabağ,
Eğitim Sosyolojisi, 1968; Hamide Topçuoğlu, Eğitim Sosyolojisi: Kaynak Metinler, 1971; Mahmut Tezcan, Eğitim
Sosyolojisine Giriş, 1976; Ahmet Arvasi, Eğitim Sosyolojisi, 1977; Amiran Kurtkan, Eğitim Sosyolojisi, KavramlarTeoriler, Eğitim Yoluyla Kalkınmanın Esasları, 1978; Hüseyin Öztürk, Eğitim Sosyolojisi, 1979; Saffet Bilhan,
Eğitim Sosyolojisi, 1986; Mustafa Ergün, Eğitim ve Toplum, 1987; Mustafa Yılman, Çağdaş Eğitim Sosyolojisi,
1990; Erdoğan Başar, Eğitim Sosyolojisi, 1994.
2000’li yıllardan sonra bu alandaki yayınlar çeşitlenmiş ve artmıştır. Eğitim Sosyolojisinin akademik gelişimi için
bkz.: Doğan, Mayıs 2012.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de Eğitim Sosyolojisinin tarihi Sosyoloji biliminin gelişimiyle paralellik
arz eder. Meşrutiyet döneminde ilk düşünsel ürünler verilmeye başlanmış ve günümüze kadar
devam etmiştir.
Bu bölümde özellikle Türkiye’de Eğitim Sosyolojisinin kurucu unsurlarına
yoğunlaştık. Bu sebeple ele aldığımız isimlerin Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet erken
döneminde eser vermiş isimler olması tesadüf değildir.
Türkiye’de Eğitim Sosyolojisi dünyadaki gelişmelere paralel olarak bireysel
psikolojinin etkisiyle başlamış ve toplumcu çizgiye evrilmiştir. Özellikle Meşrutiyet
döneminde ve Cumhuriyetin ilk döneminde yeniden yapılanma sürecinde eğitime yüklenen
anlam ve işlevlerle ilgili canlı bir entelektüel gündem vardır. Ancak sonraki süreçlerde Eğitim
Sosyolojisi alanında benzer bir canlılık gözlenememektedir. Eğitim Sosyolojisi alanının
Sosyoloji bölümlerinden çıkarılıp uzun yıllar sadece Eğitim Fakültelerine bırakılması bu
alandaki çalışmaların azlığını açıklamaktadır.
Bugün Eğitim Sosyolojisi alanında gözlenen en önemli sorunlardan biri Meşrutiyet
ve erken Cumhuriyet döneminde yaşanan kuruculuk misyonunun ve ülkenin eğitim sorunlarına
ilişkin doğrudan fikir üretme canlılığının zayıflamış olmasıdır. Bunda en büyük etkenin
akademik kurumlaşmanın akamete uğraması olduğu kadar Batılı eğitim kuramlarının
aktarılırken ülke gündemine başarılı bir şekilde uyarlanamaması da olduğunu söyleyebiliriz. Bu
alanda ülkenin eğitim sorunlarını ele alan araştırma ve çalışmalar son yıllarda artmaya başlasa
da nitel ve nicel olarak yetkin ve doyurucu olmadıkları söylenebilir.
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Bölüm Soruları
Sorular
1.

Ziya Gökalp’in görüşlerine göre eğitimin amaçları nelerdir?

2. Sabahattin Beye göre eğitim, …………………….bir toplumun inşası ve teşebbüsü şahsinin (özel girişimcilik) yerleşmesi için rol almalıdır.
3. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, İçtimai Mektep isimli eserinde bu okulun pedagojik
ilkelerini açıklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeler arasında değildir?
a)

Verim

b)

Çevre

c)

Şahsiyet

d)

Bireysel

4.

Eğitim görüşünü “iş içinde, iş vasıtasıyla, iş için eğitim” olarak özetleyen ve
Pestalozzi Çocuklar Köyü isimli eseri ortaya koyan düşünür kimdir?

a)

Mümtaz Turhan

b)

İsmail Hakkı Tonguç

c)

Mustafa Satı el-Husri

d)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

5. Radikal Pedagoji görüşü çerçevesinde ortaya çıkmış “okulsuz toplum” ve “özgür okul
hareketi” hakkında bilgi veriniz.
Cevaplar
2. Bireyselci (Ferdiyetçi)
3. (d) Bireysel
4. (b) İsmail Hakkı Tonguç
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6.OKULDA EĞİTİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.

Müfredat

6.2.

Okul Kültürü

6.2.1. Evrensel Okul Kültürü
6.3.

Okulun Bürokratikleşmesi

6.4.

Öğrenci Toplumsallıkları

6.4.1. Sapkın Tipler
6.5.

Okulda ve Sınıfta Öğretmen

6.6.

Okul Kuruluş Sistemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Okul kültürünün etkileri nelerdir?
Evrensel okul kültürünü hangi eğilimler meydana getirmiştir?
Okul bürokrasisi nasıl oluşmuştur ve özellikleri nedir?
Öğrenci toplumsal grupları hakkında ne düşünüyorunuz?
Sapkın tipler hangi özelliklere sahiptir? Sapkın davranışların görülme sebeplerini açıklayınız.
Öğretmen ve öğrenciler arasında nasıl bir toplumsal ilişki bulunmaktadır?
Okul kuruluş sistemlerinin çeşitleri hakkında bilgi veriniz.
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Anahtar Kavramlar
Müfredat
Okul kültürü
Evrensel kültür
Bilimselleşme
Bireyselleşme
Bürokrasi
İş bölümü
Hiyerarşi
Gayrişahsilik
Yazılı kural
Gruplaşma
Klikler
Sapkın tip
Öğretmen-öğrenci ilişkisi
Paralel sutun sistemi
Çatal sistemi
Merdiven sistemi

140

Giriş
Eğitim, öğrencinin sadece okulda öğrendiği akademik bilgiyle sınırlı değildir.
Çocuklar okulların dışında gündelik hayat pratikleriyle de eğitilirler. Bu iki tür öğrenme “örgün
eğitim” ve “yaygın eğitim” olarak adlandırılır.
Yaygın eğitim, içinde yaşanılan toplumun kültürel değerlerini, kurallarını ve makbul
davranış kalıplarını öğrenmeyi ifade eder. Bu öğrenme türü hem örgün eğitim kurumları
vasıtasıyla hem de aile ortamında gerçekleşir. Erken öğrenme deneyimlerimiz ebeveynler,
akrabalar ve toplumda ilişki kurduğumuz diğer kişiler aracılığıyla oluşur. Yaygın eğitim
vasıtasıyla, örneğin, hangi durumda nasıl giyineceğimizi, nasıl yemek hazırlayacağımızı ve
sunacağımızı, kendimizi nasıl temiz tutacağımızı öğreniriz.
Örgün eğitim ise resmi bir müfredat eşliğinde akademik olgu ve kavramların
öğrenilmesini ifade eder. Modern-öncesi toplumlarda örgün eğitim sayıca kısıtlı bir toplumsal
grubun ilgilendiği bir meseleydi. Başka bir ifadeyle örgün eğitim kurumlarında eğitim alarak
icra edilen mesleklerin sayısı azdı. Bu meslekler daha çok dini bir karakter taşıyordu ve bilim,
hukuk gibi alanlarla sınırlıydı. Teknolojinin üretimiyle ilgili birçok alan ise doğrudan
uygulamalı olarak öğreniliyordu. Sanayi Devrimi (1789) ve beraberinde meydana gelen
toplumsal değişim örgün eğitim için dönüm noktası oldu. Gelişen endüstriyel birimler, okuma
yazma bilen ve zamanla uzmanlaşma gerektiren eğitimli kişilere ihtiyaç duymuştu. Eğitim ile
ekonomik gelişme arasında doğrudan bir ilişki meydana geldi. Buna bağlı olarak eğitim genel
nüfus için -özellikle orta sınıflar için- daha erişilebilir hale geldi. Modern Türk eğitim sistemi,
diğer modern toplumlarda olduğu gibi bu gelişmenin sonucudur. Çağdaş dünyada artık temel
eğitim bir hak ve sorumluluk (zorunlu) olarak kabul edilmektedir. Okullarda gerçekleşen örgün
eğitim, öğrencilerin toplum tarafından temel bilgi olarak kabul edilen olgu ve kavramları
öğrenmelerini sağlamak için tasarlanmış müfredata ve seçme-yerleştirme yöntemlerine
odaklanmaktadır. Bu bölümde, örgün eğitim kurumları olan okulları ele alacağı.
Örgün eğitim kurumları olarak okullar, içinde bulunduğu toplumun yapısal
özelliklerini taşırlar. Ancak okulla toplum arasındaki ilişkide duruma göre birisi daha baskın
özellikler taşır. Özellikle modern dönemde okulun toplumsallaştırma işlevinin devletin
ideolojik ve ekonomik yönelimlerine göre şekillenmesi okulu toplumun doğal bir uzantısı
olarak görmemizi zorlaştırabilir. Okul, yapılandırılmış bir eğitim kurumudur. Merkezi
yönetimler tarafından okul müfredatları, öğretmen yetiştirme usulleri ve seçme-yerleştirme
teknikleri ile yapılandırılır.
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6.1.

Müfredat

Müfredat düzenlenmiş bilgi öbeğidir. Toplumun yeni nesillere aktarmak istediği
bilgi çeşitlerini kapsar. Bu bilgi çeşitleri, çocukların toplumda yer edinmesini kolaylaştıran
kültürel ve mesleki bilgiyi içerdiği gibi toplumdaki güç ilişkilerinin yansıması da olabilir.
Modern toplumlarda ortaya çıkan tarihi ve toplumsal ayrımlar, çatışan çıkarlar ve değer
sistemleri siyasal ve ekonomik hayatta ortaya çıktığı gibi okul müfredatlarında da ifadesini
bulur. Bu sebeple okul ile toplum arasındaki ilişki en fazla müfredatta ortaya çıkar.
Müfredatla ilgili tartışmalar, genellikle politik açıdan ele alınır. Politik açıdan
müfredatların eleştirisi, modern ulus devletlerin eleştirisiyle ilişkilidir. Marksist yazarlar
tarafından dillendirilen bu eleştirilere göre müfredatlar, endüstrinin emeği kontrol edip
verimliliği artırma çabasına bağlı olarak oluşmuş toplumsal sınıflılıkları ve eşitsizlikleri
yeniden üretmek üzere programlanmaktadır. Başka bir ifadeyle müfredat sayesinde okul, siyasi
iktidarı ve ekonomik eşitsizlikleri kültürel alanda yeniden üretmek yoluyla bunları
güçlendirmektedir. Dolayısıyla müfredat bu yeniden üretim ilişkisinin kültürel boyutunu
oluşturmaktadır.
Müfredat okullarda bu kültürel rolünü nasıl oynamaktadır? Öncelikle öğrencilere
aktarılmak üzere seçilen içerik üzerinden kültürü oluşturmaktadır. Müfredatta hangi bilginin
yer aldığı kadar hangi bilgilerin yer almadığı da önem kazanmaktadır. Bir metnin ne dediği
kadar sessiz tarafları da araştırma konusu olmaktadır. Müfredatın belli türde bilgileri içermesi
“ideolojik kod”larıyla ilgili görülebilir. İkinci olarak ise müfredatın biçimi kültürel içeriği
oluşturmaktadır. Örneğin eğitim materyali öğrencilerin birlikte öğrenmesine müsaade ediyor
mu, yoksa öğrencinin sadece öğretmenle ilişki kurmasını sağlayarak bir tür bireyselci kültür
mü inşa etmektedir? Müfredatın içeriği ve biçimi sınıfta öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci
ilişkisini şekillendirir (Apple, 2012).
Türkiye’de 27 Mayıs ve 12 Eylül askeri darbelerinin ders kitaplarına etkisini
inceleyen İnal (2004), ulus devletin resmi ideolojisi olarak demokratik ve milliyetçi değerlere
olan vurgunun bu dönemlerde arttığını tespit etmiştir. Bununla birlikte askeri müdahaleler
dönemlerinde demokrasiye göre milliyetçiliğe daha fazla vurgu yapıldığını görmüştür. Bu
çerçevede resmi ideoloji, “vatandaşlık/ toprak esasına dayanan milliyetçilik” anlayışı ve “etnik
temelli milliyetçilik” anlayışını bir araya getiren bir milliyetçilik tanımına dayanırken askeri
darbe dönemlerinde ikinci anlayışın bakın olduğu görülmüştür. Kan, ırk, soy, saf millet
vurguları bu anlayışı örneklendirmektedir. Yine demokratik değerlerin milliyetçi yorumla ele
alınması bu dönemlerin müfredatının temel özelliği olmuştur. Düşman söylemine yapılan
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göndermelerin artması, toplumsal dayanışma ve bütünlüğün aşırı vurgulanması da bu
dönemlerde ortaya çıkan ideolojik söylemi resmetmektedir.
İlkokul Müfredat Programında: “İlkokul, çocuklara milli kültürü aşılamak
mecburiyetindedir. İçinde yetişen bütün yurttaşlara aynı milli ülküleri, aynı milli amaçları
vermek için gereken bütün bilgileri, alışkanlıkları, ilgileri, hizmet arzusunu verimli bir şekilde
kazandırmak ilkokulun önemli ödevidir. Millet, hayatı ve geleceği için gerekli gördüğü bütün
değerleri ve ülküleri yurttaşlara aşılamayı her şeyden önce ilkokuldan bekler.” Bu çerçevede
ilkokul müfredatında yer alan her dersin “milli hedeflere ulaştıracak birer vasıta” olarak
görülmesi beklenir (Kaplan, 2019: 357). Bu müfredat programı modern toplumlarda müfredatın
işlevini örneklendirmektedir.

6.2.

Okul Kültürü

Her okulun belirli bir kültürü vardır. Merkezi sistem tarafından yapılandırılan
eğitim programlarına rağmen ailelerin çocuklarını okutmak için can attıkları “başarılı” ve
“düzgün” okullar ve yine çocuklarını çalışmazsa gitmek zorunda kalacağı yönünde
korkuttukları “kötü örnek” okullar vardır. Okulları iyi- kötü ve başarılı-başarısız yapan kültürel
dokuları vardır. Bu bazen okulun yer aldığı bölgeye göre şekillenir, bazen de okul yönetiminin
uygulamalarına göre. Öğretmenlerin kendi aralarındaki davranışları, müdürle ve öğrencileriyle
ilişkilerini nasıl inşa ettikleri okul kültürünün yansımalarıdır. Devlet ya da özel okul olması,
kırsal alanda ya da şehirde bulunması, dışa kapalı bir mahallede ya da nüfusu değişken bir
bölgede olması, kız ve erkeklere özel olması, okulun kültürünü belirleyen unsurlardır.
Okul, öğrencilerine rafine edilmiş bir kültürü aktarmaya çalışır. Toplumsal hayatta
bulunmayan seçicilik, okulda spor ve sanat faaliyetleriyle oluşturulmaya çalışılır. Bu faaliyetler
aynı zamanda toplumsallaşma araçlarıdır ve öğrencilere sporcu, sanatçı gibi çeşitli statü ve
rollerin kazandırılmasını amaçlar. Verilen ödüllerle bu statü ve roller pekiştirilir. Okul
kültürünün etkileri şu şekilde özetlenebilir:
a) Ev ve dünya arasında bağ kurar: Aile çocukta sevgi, dürüstlük, fedakarlık gibi
çeşitli değerlerin gelişmesini sağlar. Ancak bu değerler aile ve ev ile sınırlı kalır.
Bu durum, çocuğu dar görüşlü yapar. Okul aile ile dış dünya arasında bağ kurar.
Çocuk okul sayesinde farklı ailelerden gelen çocuklarla temas kurar. Bu temas
sayesinde çocuk, dışarıdaki geniş toplumla yüzleşecek ve çok yönlü sorunlarla
baş edebilecek güce sahip olur. Dolayısıyla okul çocuğu ebeveynlerinin onun
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için

kurduğu

hayat

ile geniş

toplumsal yaşam

arasında

yarım-ev

mesabesindedir.
b) Kültürel çoğulculuğu geliştirir: Okulda farklı kültürlerden ve sosyo-ekonomik
sınıflardan gelen çocuklarla arkadaşlık kurabileceği bir ortam bulur. Böylece
başkalarının fikirlerine ve kültürlerine saygı duymayı, hoşgörüyü ve
yardımlaşmayı öğrenir.
c) Kurumsal hayatı geliştirir: Aile gayri resmi ilişkilere dayanır. Çocuğun ilk
toplumsallaşma deneyimi bu gayri resmi ve samimi ilişkilerle sağlanır. Okul
sayesinde ise çocuğun resmi ilişki kurabilme yetisi ve kurumsal hayat duygusu
gelişir.
d) Okul daha iyi eğitim imkanı sağlar: Okul çoğunlukla çocuklar için sağlıklı oyun
ortamları ve spor gibi çeşitli kültürel faaliyetler için de imkan sunar. Birçok
ailenin sağlayamayacağı imkanları sunar.
e) Demokrasi kültürünün oluşmasını sağlar: Çocuklar okullarda haklarını ve
görevlerini öğrenirler. Başkalarına saygı duymak, hoşgörü ile davranmak,
işbirliği yapmak, sorumluluk sahibi olmak gibi davranış kalıplarını öğrendiği
için yetişkin olduklarında demokratik kültürü geliştirebilir ve yararlı vatandaşla
olabilirler.
Okul kültürü öğrencilerine demokrasi kültürünü aktardığı gibi toplumsal bir kurum
olarak liberal demokratik sistemin işlemesi yönünde toplumsal bir role de sahiptir. Başka bir
deyişle okul, demokrasi kültürünü aktarabilmesi için demokratik bir toplumun parçası olmalıdır
ve kendi iç işleyişini demokratik teamüllere uydurmalıdır.

6.2.1.

Evrensel Okul Kültürü

Okulun ev ve dünya arasında bağ kurma özelliği öğrencinin evrensel kültürün bir
parçası olmasını sağlar. Bunu farklı kültürlerden gelen diğer çocuklarla temas kurmanın yanı
sıra öğrenciyi artık küresel çapta yaygınlık kazanmış modern okul kültürünün bir parçası kılarak
da yapar.
20. yüzyılda dünyada ilköğretim zorunlu hale gelirken ortaöğrenimde büyük bir
genişleme yaşandı. Şu anda dünya gençlerinin beşte biri ortaöğrenim programlarında kayıtlı
durumdadır. Bu önceki nesillerle karşılaştırıldığında yüksek bir oran. Bu okullu nüfus daha
önceki yüzyılda olduğu gibi gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmıyor. Gelişmekte olan ülkeler ve geri
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kalmış ülkeler de üniversite öğrenci sayısını gittikçe yükseltiyor. Modern okullular dünya
çağında benzer teorik ve pratik bilgiyi öğreniyorlar. Eğitim alan kişiler dünya çapında benzer
eğitim kurumlarında okurlar ve benzer bilimsel kültüre sahip olurlar.
Modern okul kültürünün neredeyse her ülkede etkin olması liberal demokratik
siyasal sistemin dünya çapındaki baskın etkisiyle ilgilidir. Bu küresel kültür aynı zamanda
“otoriter” devletlerin belli ideolojik yönelimlerle uyguladığı kitle eğitimi politikalarını
zayıflatmaktadır. Medya gibi başka kanalların yanı sıra okulun taşıyıcısı olduğu evrensel
bilimsel kültür devletlerin otoriter yönelimlerini azalttığı gibi milli hedeflere bağlılığı da
zayıflatmaktadır.
Dünya çapında belli kültürel ve örgütsel benzerliğe sahip olan okullar eğitimlilerin
doğal etkileşim kanallarını oluşturuyor aynı zamanda. Ayrıca okullar ve eğitim görmüş kişiler
iletişim araçlarının gelişmesiyle daha fazla etkileşim kanallarına sahipler. Akademik
çalışmaları üreten geniş örgütlülük ağları hesaba katıldığında bu çok sayıda etkileşim halinde
olan yüksek öğrenim görmüş profesyonel bireyler anlamına gelmektedir. Bu durum, 19.
yüzyılda okuryazar itaatkar ve uyumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okul kültürünü
değiştirmektedir. Böylece okulun dünya ile bağ kurma işlevi ulusal ve küresel çapta etkili
olabilmektedir ve toplumcu yönelimleri zayıflatırken bireyselliği güçlendirmekte ve bireysel
gelişmeyi desteklemektedir.
Meyer & Bromley (2014) okullarla ilgili üç eğilimin küresel kültürel değişimi
meydana getirdiğini iddia etmektedir. Bu üç eğilim: bilimselleşme, bireyselleşme ve eğitim
kurumlarının yaygınlaşması. Bu üç eğilimin kökleri 19. yüzyıl modernleşmesine dayanır.
Modern bilimin rasyonel kalıpları okul müfredatlarının temelinde yer alır ve bilimsel-teknolojik
gelişmeyi destekleyen dünya okullarının ortak kültürünü oluşturur. Bireyselleşme, “özgür
kapitalist dünyanın” ve modern aile tiplerinin meydana getirdiği bir sonuçtur. Çağdaş dünyada
ulusalcı anlayışların, aile gibi toplumsal birimlerin zayıflamasıyla insan hakları ekseninde
yeniden tanımlanmakta ve güçlenmektedir. Eğitim kurumlarının yaygınlaşması ise ilk iki
unsurun bir araya gelerek bireysel insanı evrenselleştirilmiş bilgi sistemine bağlayan eğitim
genişlemesidir. Bu üç eğilim birbirini destekleyen süreçlerdir. Okul bu üç eğilime dayanarak
küresel bir kültür oluşturmaktadır.

6.3.

Okulun Bürokratikleşmesi

Okul bir eğitim kurumu olmakla birlikte profesyonel işletme mantığını gerektiren
bir örgütlülüğü gerektirir. Birçok açıdan fabrika, hastane ya da şirkete benzer. Özel okullar
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“öğrenci piyasasına” bağımlıdır, ancak devlet okulları da devletin ayırdığı bütçeye bağımlıdır.
Ayrıca bilimsel ve teknolojik gelişmeyle uzmanlık alanları çeşitlenmiş ve bu çeşitlenme ders
ve öğretmen sayısını artırmıştır. Nüfusun artması ve eğitim kurumlarının yaygınlaşmasıyla
öğrenci sayısı da artmış ve okullar devasa bir nüfusun yönetilmesi gerektiği muazzam
büyüklükteki kurumlar haline gelmişlerdir. Bu durum okulların bürokratikleşmesi sonucunu
doğurmuştur.
Max Weber’in bahsettiği bürokrasinin beş özelliği okullarda da gözlenmektedir.
1- İşbölümü: Her yaş grubu için ve her uzmanlık alanı için ayrı bir öğretmen ders
vermektedir. Akademik alanların özel ayrımlara sahip olmasının dışında
fiziksel engelli çocuklar için ya da üstün yetenekli çocuklar için ayrı
eğitmenlerin istihdam edilmesi bu duruma örnek olarak verilebilir.
2- Yetki hiyerarşisi: Şirkette ya da ordu gibi diğer kurumlarda olduğu gibi
okullarda alt-üst ilişkileri vardır ve çalışanların her biri üst yetkiliye hesap
vermek zorundadır. Öğretmenler müdürlere rapor verir. Okullar merkezi
yönetimlerce teftiş edilir.
3- Yazılı kuralar ve düzenlemeler: Öğretmenler ve müdürler için merkezi
yönetimler tarafından belirlenmiş yazılı kurallar vardır. Bürokrasinin bu özelliği
zaman zaman olumsuz bir etki yapabilir. Öğretmenlerin vakitlerinin çoğunu
eğitim faaliyeti yerine form doldurmaya, rapor hazırlamaya ayırmak zorunda
kalmaları gibi.
4- Gayrişahsilik: Hem öğrencilerin sayısı arttığı için hem de nesnellik ve
tarafsızlık adına öğretmenler bütün öğrencilere aynı şekilde davranmak
zorundadır.

Öğretmenler

gün

geçtikçe

öğrencileriyle

kişisel

olarak

ilgilenememekte, onların özel öğrenim ihtiyaçlarına cevap verememektedir.
5- Teknik niteliklere dayanan istihdam: Öğretmenlerin seçilmesi ve işe alınması
mesleki yeterliliklerine göre olmaktadır. Terfiler yazılı prosedürlerle
gerçekleşmekte ve eğitmenler iş güvenliğine sahip olurlar.
İşlevselci düşünürler okulların bürokratikleşmesine olumlu bakarlar. Çünkü
bürokratik okullarda idareci, öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkiler nesnel kriterlere göre
adilane

bir

şekilde

düzenlenmiş

olmaktadır.

Çatışmacı

düşünürler

ise

okulların

bürokratikleşmesinin ve merkezileşmesinin özellikle dezavantajlı gruplar için olumsuz
sonuçlar doğuracağını ileri sürerler. Örneğin alt toplumsal sınıflardan gelenler bu merkezi
sistem içinde gerekli toplumsal ağlara dahil olamadıkları için dezavantajlı konumda
olacaklardır. Ayrıca merkezi sistemin düzenlediği müfredatlar da bu gruplara yönelik
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toplumdaki ayrımcı uygulamaları ve bakış açılarını yeniden ürettiği için olumsuz sonuçlar
doğurabilmektedir. Bunların dışında her ne kadar kağıt üzerinde ilişkiler rasyonel kriterlere
göre düzenlenmiş olsa da uygulamalarda sapmalar meydana gelebilmektedir. Torpil ya da
kayırma şeklinde meydana gelen uygulamalar bürokratik sistemin rasyonelliğine ve
nesnelliğine gölge düşürmektedir.
Okulların bürokratik yapısı, öğrencilerin entelektüel meraklarını ve öğrenme
arzularını kamçılamak yerine bastıran bir görüntü vermelerine sebep olabilmektedir. Bu
durumda ebeveynler okulları bürokratik kültürlerine göre değerlendirerek seçme hakkı talep
etmektedirler. Ancak bu da okulları “müşteriler” için rekabet eden kurumlar haline
getirebilmektedir (Schaefer, 2013: 368).

6.4.

Öğrenci Toplumsallıkları

Bir okulun öğrencilerine dışarıdan bakıldığında yekpare bir parça gibi görülebilir.
Ancak öğrenciler, kendi içlerinde çeşitli etmenlere dayanarak farklılaşırlar. Bu farklılaşma
toplumsal kökenlerine göre sınıf, statü, ırk, din etmenlerine göre bir ayrışmayı doğurabileceği
gibi öğrencilerin alt-kültürlerine dayalı klikler şeklinde de gerçekleşebilir. Lise öğrencileri
okulda

yaşadıkları

sorunları

sıralarken

birinci

sıraya

arkadaşlarıyla

ilişkilerini

yerleştirmektedir.
Özellikle ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin üç tür gruplaşma oluşturdukları
görülmektedir: Samimi ve yakın arkadaşlık, klikler ve gruplar.
Ergenlik döneminde seçilen yakın arkadaşlar genelde aynı cinstendir. Hemen
sonrasında ise karşı cinsten arkadaşlıklar artmaktadır, ancak kısa sürelidir. Yakın arkadaşı olan
öğrencilerin toplumsal uyumu daha güçlüdür. Öğrenciler daha fazla kendi toplumsal
kökenlerinden gelen arkadaşlarıyla samimi olurlar.
Klikler, en az üç kişiden oluşan ve yüz yüze samimi ilişkinin kurulduğu toplumsal
gruptur. Kliklerde düşünce ve davranışlarda benzerlik görülür. Ortak beğenilere sahip olmak
onları diğerlerinden ayıran özelliktir. Genelde 14 yaşından itibaren yaşanan bir gruplaşma
şeklidir. Kız öğrencilerin klikleri daha içe kapalıdır ve içine dahil olmak daha zordur. Erkek
öğrencilerin kliklerine dahil olmak daha kolaydır ve spor gibi faaliyetlerde başarılı olmak etken
olabilmektedir. Üst toplumsal sınıflardan gelen klikler spor, konser, sinema gibi faaliyetlerde
bir araya gelirken alt sınıflardan gelenler evlerde, kafelerde, okul bahçelerinde bir araya gelirler.
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Son yıllarda okul kültürüne dair yapılan araştırmalar39 üniversitede dört ayrı altkültür tespit ettiler:
1- “Kolejli alt-kültürü eğlenmeyi ve sosyalleşmeyi merkeze alır. Bu öğrenciler
“makul” akademik sorumluluğun ne kadar olduğunu (ve ne kadarının “aşırı”
olduğunu ve “inek”likle etiketlendirmeye yol açtığını) saptarlar. Kolejli altkültürünün üyeleri akademik uğraşları pek üstlenmezler. Genelde sporcular bu
alt-kültür için uygundurlar.
2- Akademik alt-kültür, öğretim üyelerinin entelektüel kaygılarıyla özdeşleşir ve
bizatihi bilgiye değer verirler.
3- Mesleki alt-kültür öncelikle kariyer ihtimalleriyle ilgilenir ve üniversiteyi
ilerleme açısından zorunlu olan diploma almanın aracı olarak görür.
4- Son olarak, konformist olmayan alt-kültür üniversite ortamına karşı husumet
besler ve akademik çalışmalarla bağlantılı ya da bağlantısız olabilecek
düşüncelerin peşinden gider. Bu grup kampüs yayınları ya da belirli meselelere
yönelik olarak kurulan gruplar vasıtasıyla faaliyet gösterir” (Schaefer, 2013:
371).

6.4.1.

Sapkın Tipler

Sapkın tipler eğitimin her kademesinde karşımıza çıkabilir. Sapkınlık toplumun
kabul etmediği davranışlardır. “Okulda devamlı başarısızlık, adi hırsızlıklar, müstehcen küfür
ve konuşmalar, cinsel sapkınlık, kavgacılık, geçimsizlik, okuldan nefret etme ve kaçma,
güvensizlik, aşağılık duygusu, aşırı kıskançlık, huzursuzluk ve aşırı hareketlilik” gibi sosyopsikolojik olumsuz özellikler sapkınlık olarak görülür. Sapkın davranışların çok çeşitli
sebepleri olabilir, ancak genelde görülen sebepleri şunlardır: a) Ailenin ve aile çevresinin
sosyo-ekonomik durumunun bozuk olması, b) çocuğun bir suç bölgesinde oturması ve
suçlularla oturup kalkması, c) çocuğun “yıkılmış aile” ile yaşaması. Ebeveynlerden birinin evi
terk etmesi ya da sorumsuz davranışlarda bulunarak çocuğun fiziksel ve manevi ihtiyaçlarını
gidermemeleri, d) çocuğun zihinsel ya da bedensel olarak bir kusurunun olması, e) akranlarıyla
iyi toplumsal ilişkiler kuramaması (Öztürk, 1993: 180-4).

6.5.

Okulda ve Sınıfta Öğretmen

39

Örnek olarak bkz.: Clark, Burton & Trow, Martin (1996), The Organizational Context, The Study of College
Peer Groups, Chicago, Aldine, pp. 17-70; Horowitz, Helen Lefkowitz (1987), Campus Life, Chicago, University
of Chicago Press.
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Sınıf yapılandırılmış bir toplumsal gruptur ve sınıftaki toplumsal ilişkiler merkezi
yönetim ve okul idaresi tarafından düzenlenerek denetlenir. Sınıfın aktörleri öğretmen ve
öğrencilerdir. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki toplumsal ilişkiler üç boyutludur: 1- öğretim
ilişkileri, 2- toplumsallaşma ilişkileri ve 3- duygusal ilişkiler. Bu üç boyutta gerçekleşen
öğretmen-öğrenci ilişkilerini şekillendiren bazı etmenler ise şunlardır: Öğretmenin toplumsal
kökeni ve öğrencilere karşı tutum ve davranışları; öğrencilerin toplumsal kökenleri, cinsiyetleri,
yaşları ve zeka düzeyleri; okul yönetimi, merkezi yönetimin görevlendirdiği müfettiş ve
ebeveynler sınıfta ilişkileri şekillendirir.
Öğrencinin öğretmeniyle ilişkisi bir taraftan duygusal bir zemine otururken diğer
taraftan öğretmenin öğretim faaliyetini yürütmek için sınıfta kullandığı otoriter güçle
şekillenmektedir. Bu sebeple öğretmen-öğrenci ilişkilerini karmaşık bir yapısı vardır. Her ne
kadar eğitim programları bu ilişkileri düzenleyici kurallar koysa da bu ilişkilerin tam anlamıyla
belirlenmesi mümkün değildir.
Sınıftaki öğretim faaliyetini yürüten öğretmen sınıfta iktidar ve otorite sahibi olan
taraftır. Bu otoriteye dayanarak öğretmen belirli kurallar koyar, amaçlar tespit eder ve
ödüllendirme, cezalandırma gibi yöntemlerle bunları uygular. Öğrencilerin sınıf içindeki tutum
ve davranışları öğretmenin belirlediği çerçevede şekillenir. Dolayısıyla öğretmen-öğrenci
ilişkisi karşılıklı bir etkileşim değil, öğretmen otoritesinin belirleyici olduğu bir ilişkidir.
Öğretmenin verdiği notun öğrencinin daha sonra devam edeceği okulu ve mezuniyet sonrası
mesleğini belirleyicidir. Bu sebeple öğrenci üzerindeki öğretmen otoritesi çok boyutlu ve
geniştir. Yapılan araştırmalar öğretmenin sınıfta daha etkileşimli bir ilişki kurması ve
öğrencilerin derslere katılımını teşvik etmesinin öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkiye sahip
olduğunu göstermiştir (Celkan, 218: 211-5; Ergün, 1994: 119-122).

6.6.

Okul Kuruluş Sistemleri

Sanayileşmenin toplumsal sonuçlarının yaygın olarak görüldüğü 19. yüzyıldan
itibaren sanayinin gerektirdiği emek gücünün yetiştirilmesi için eğitim kurumlarının
geliştirilmesi amaçlandı. Mesleki uzmanlaşma, kitlesel üretim, sanayide otomasyon gibi
ekonomik ilerlemenin her gelişim evresinde eğitim kurumları yeni ihtiyaçlara göre yeniden
yapılandırıldı. Modern siyasetin ve ekonominin küreselleşmesi, okullaşmanın ve okul
sistemlerinin de küresel çapta yaygınlaşması anlamına geliyordu. Bütün ulus devletler küresel
149

rekabette yer almak için okul sistemlerini yeni ihtiyaçlara göre yapılandırmak amacıyla büyük
bütçeler ayırmak, yatırımlar yapmak ve okul reformlarını hayata geçirmek zorunda kaldılar.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra okul reformları daha planlı hale geldi ve tekniği
geliştirildi. Okulların reform edilmesi, “iç okul reformu” ve “dış okul reformu” olarak ele
alınmaya başlandı. İç okul reformları müfredatın, ders programlarının, okul yapısının
düzenlenmesi gibi reformları içerir. Dış okul reformları daha karmaşıktır ve okul kuruluş
sistemlerini ele alır. 19. yüzyıl okul reformları daha çok iç okul reformları şeklinde
gerçekleşirken 1940’lı yıllardan sonra dış okul reformları daha fazla önem kazanmıştır. Elbette
bu iki alan birbirinden bağımsız değildir ve iç alandaki reformlar diğer alanı da etkiler. Örneğin
okulun demokratik modele göre düzenlenmesi dış okul reformu olmakla birlikte sınıf düzenini
de etkilediği için iç okul reformunu gerektirecektir.
Okullarda içinde yaşanılan toplum ve zamana göre reform yapılması, iki önemli
sorunun cevaplandırılmasını gerektirir. Birincisi eğitimin toplumun devamlılığını ve
bütünlüğünü sağlama işleviyle ilgilidir. Zira eğitim toplumsal değerleri, normları yeni nesillere
aktararak toplumun hayatiyetini korur. Ancak aynı zamanda toplumun çağın yeniliklerine ve
gerekliliklerine ayak uydurması gerekecektir. Şu durumda geleneksel değerler yeni toplumsal
düzene aktarılırken bunların hangileri ve nasıl aktarılacaktır? İkinci soru ise bu aşamadan sonra
eski değerler ile yeni değerlerin nasıl bir araya getirileceği ve nasıl bir senteze varılacağıyla
ilgilidir. Çağdaş toplumlarda demokratlaşma ve endüstrileşme yeni olanı temsil etmektedir. Bu
iki yeni değerin toplumun sürekliliğini sağlayan kültürel değerler korunurken okulu yeniden
yapılandırarak eğitime nasıl dahil edileceği, reformların ana sorunsalı haline gelmiştir.
Endüstrileşme üretimin ekseriyetinin fabrikalarda yapıldığı bir ekonomik
düzenlemeyi getirdi. Fabrikalarda ortaya çıkan işbölümü çeşitli alanlarda uzmanlaşmayı
gerektiren profesyonel meslekleri edinmiş emek gücünü gerektirdi. Bu durumda okulların
“öğretim” işlevi, mesleki bilginin öğretilmesi rolünü üstlendi. Ayrıca endüstrileşmenin ihtiyaç
duyduğu yoğun emek gücü kadınları da işçi haline getirmiş ve ailenin yapısı ve işlevi değişime
uğramıştı. Bunun sonucu olarak ailenin eğitici olma özelliği okul tarafından yerine getirilmeye
başlandı. Endüstrileşmenin okula yüklediği eğitim ve öğretim işlevi, ayrıca demokratik siyasal
sistemin gerekleri doğrultusunda düzenlenmeliydi. Demokrasi, endüstrileşmenin dayandığı
kapitalist ekonomik sistemin sebep olduğu toplumsal eşitsizliklere yönelik düzenlemeler
yapmayı öngörüyordu. Buna göre, “herkesin mensup olduğu sosyal ve ekonomik menşeine
bakılmaksızın, kabiliyetlerini en yüksek seviyede geliştirebilmesi konusunda uygun düşen
eğitim ve öğretim hakkına sahip kılınması” gerekmektedir. Bu temel ilkeye dayanarak
demokratik toplum düzenine özel okul kuruluş sistemi meydana gelmiştir.
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Demokratik toplum düzeni, tahmin edileceği üzere, Avrupa’nın Ortaçağında
hüküm süren feodal toplumdan sonra ve buna karşı gelişmiş ve bu toplum düzenini
dönüştürerek kendini inşa etmişti. Dolayısıyla demokratik toplum düzeninin okul sistemi de
feodal dönemin okul sistemine karşı kendini konumluyordu. Feodal dönemde toplum insanların
doğuştan getirdiği seçkinlik vasıflarına dayanan zümre ve sınıflara göre düzenlenmişti. Bu
sebeple bu döneme “zümre” ya da “sınıf” toplumu da denmektedir. Bu toplumsal yapının
yansıması olarak okul düzeni de her zümrenin/sınıfın toplumsal statüne uygun, birbirinden ayrı
sütunlar halinde kuruluyordu. Zümreler/sınıflar arasında toplumsal hareketlilik çok kısıtlı
olduğu için okullar arasında da geçişlilik mümkün değildi. Zümre/Sınıf toplumunun okul
sistemine “paralel sütunlar sistemi” denmektedir.
Demokratik toplumlar herkesin kabiliyetine ve başarısına göre meslek ve statü
sahip olabileceği anlayışı üzerine kurulu olduğu için okul sistemi de toplumsal hareketliliğe
izin verir. Ancak Avrupa toplumlarının Ortaçağda hüküm süren sınıflı toplumsal düzeni
modern dönemde tamamen ortadan kaybolmadı. Aristokrat olmak gibi doğuştan gelen imtiyazlı
olmayı beraberinde getiren vasıflar modern toplumlarda son bulmuştu; fakat endüstriyel
kapitalist sistemin meydana getirdiği ekonomik sınıflılık meydana geldi. Feodal toplumla
karşılaştırıldığında demokrat olan bu toplumsal yapıda toplumsal hareketlilik mümkün olsa da
ekonomik ayrımların sınıfsal anlamlar yüklenmesi derin eşitsizlikler üretti. Bu toplum tipinin
okul düzenine “çatal sistemi” denmektedir. Çatal sisteminde ortak bir ilköğretimden sonra
herkesin kabiliyeti ve başarı düzeyine göre çeşitlenen ve çatallanan bir okul kuruluş sistemi
vardır. Bu sistemde de bazı sorunlar bulunsa da en azından ilköğretim ve -birçok ülkedeortaöğretimin herkes için erişilebilir olması demokratlaşma yolunda büyük adımdır. Özellikle
ortaöğretim dallarında Avrupa toplumlarının sınıflı yapısını yansıtan okul türlerinin bulunması
çatal sisteminin demokratik yapısına gölge düşürmektedir. Çatal sisteminin sorunları şu şekilde
özetlenebilir:
a) Okul kademeleri arasında geçişte öğrencilerin kabiliyetlerine göre seçilip
yerleştirilememesi,
b) Ortaöğretim dallarının öğrencilerin kabiliyetlerinin

çeşitliliğine cevap

verememesi,
c) Fırsat eşitliğinin tüm toplumu kapsayamaması,
d) Okulun öğretim görevinden başka eğitim rolünün gereğini yapamaması,
e) Orta ve yüksek öğrenimde sınıf/statü ayrıcalıklarının devam etmesi, vb. (Aytaç,
1966).
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Bir diğer okul kuruluş sistemi ABD’de ortaya çıktı. Avrupalı göçmenlerin kurduğu
bu ülkede Avrupa toplumlarının zümre ve sınıflarına dayalı bir toplum düzeni yoktu. ABD
Ortaçağ Avrupasının ve bunun izlerini taşıyan modern Avrupa’nın sınıflı yapısına sahip değildi.
Bu durum, ABD’de görece daha eşitlikçi bir toplum düzeni oluşmasına sebep oldu. Buna bağlı
olarak oluşan okul düzenine “merdiven sistemi” denmektedir. Bu sistem tüm toplumsal
sınıflardan gelen çocukların ilköğretimden sonra high schoollara yerleştiği “birlik okulu”
modelini oluşturur. Merdiven sistemi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa toplumlarında
da etkin olmaya başlamış Almanya (Gesamtschule) ve İngiltere’de (Comprehensive School)
açılan birlik okulları merdiven sistemini oluşturmuştur (Ergün, 1994: 175). Diğer taraftan ABD
toplumunun kendine özgü farklılıklarının ayrımcılığa dönüşmesi eğitim sisteminin de eşitlikçi
karakterine gölge düşürmüştür. ABD toplumunda siyahilerin aleyhine gelişen WASP (beyaz,
Anglo-Sakson, Protestan) imtiyazlılığı toplumun her alanında olduğu gibi eğitim sisteminde de
siyahilerin eşit eğitim almasını engellemektedir. Ayrıca kapitalist ekonominin oluşturduğu
toplumsal tabakalaşma sistemi toplumsal hareketliliğe tam olarak izin vermemektedir.
Türk toplumu, Avrupa toplumlarıyla karşılaştırıldığında toplumsal hareketliliğe
izin vermeyen sınıflı toplum yapısına sahip değildir. Bu durum gerek tarihi süreçte gerekse
modernleşme döneminde merdiven sisteminin yerleşik olduğu bir okul sisteminin oluşmasını
kolaylaştırmıştır. Ancak son zamanlarda sınav sisteminde adayların mezun oldukları liselerin
etki düzeyinin artması okul düzenini çatal sistemine yaklaştıran etkenlerden oldu. Öğrencilerin
kabiliyet ve başarılarına göre seçilerek yerleştirildikleri ortaöğretim dalları yerine merkezi
sınavlarla yerleştirilmeleri eşitliği zedeleyici bir hal aldı. Ayrıca modernleşme/endüstrileşme
sürecinde yol alındıkça toplumda meydana gelen ekonomik eşitsizlikler eğitim sistemine de
yansımaya başlamıştır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde eğitim ve öğretim resmi kurumsal karşılığı olan okulları ele aldık.
Okullar devlet ile toplum arasındaki örtük işbirliğiyle yapılandırılmış eğitim kurumlarıdır. Bir
taraftan devletin devamlılığı için gerekli duyulan ideolojik muhteva diğer taraftan ekonomik
kalkınma için gerekli emek gücü ve yine toplumun devamlılığını sağlamak için değer aktarımı
gibi görevleri üstlenir okul. Bu görev çeşitliliği okulun en önemli bileşeni olan müfredatta
izlenebilir.
Okulları ulusal çapta örgütleyen bu merkezi yönelimin yanı sıra hem tek tek
okullara mahsus hem de sınırları küresel ölçeğe dayanan evrensel bir kültüre de sahiptir.
Okulların evrensel kültürleri modern bilimin rasyonellik, bilimsellik gibi ilkelerinden
beslenmektedir.
Modern okulların yaygın örgütlenme biçimleri, bir taraftan okul kültürünü her
bireye ulaştıran bir zenginliğe sahipken diğer taraftan bu örgütlülük okulun bilimsel
misyonunun

önüne

geçebilmektedir.

Bürokratik

yapının

özellikleri

okulların

demokratikleşmesi için de önemlidir.
Okulun bürokratik örgütlenmesinin idareci-öğretmen-öğrenciden oluşan aktörleri
okul yapısı içinde çeşitli ilişki türleri üretir. Özellikle öğretmenin baskın rolü öğretmenin
öğrencinin akademik başarısında etkin olmasını sağlar. Diğer taraftan aynı yaş gruplarından
oluşan öğrenciler de kendi aralarında çeşitli örgütlülük biçimleri oluştururlar.
Okullar, tarih boyunca farklı örgütlenme biçimleriyle ve amaçlarla hep var
olagelmiştir. Modern dönemin okul yapılanması demokratikleşmeyi sağlama ve endüstriyel
toplumun ihtiyaç duyduğu emek gücünü yetiştirme iddiasındadır.
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Bölüm Soruları
Sorular
1. Aşağıdakilerden hangisi okul kültürünün etkileri arasında değildir?
a) Demokrasi kültürünün oluşmasını sağlar
b) Ev ve dünya arasında bağ kurar
c) Kurumsal hayatı zorlaştırır
d) Kültürel çoğulculuğu geliştirir
2. Okul bir eğitim kurumu olması ve örgütlülük gerektirmesi okulların bürokratikleşmesi
sonucunu doğurur. Bu durumda Weber’in bahsettiği bürokrasinin beş özelliğini açıklayınız.
3. Öğrenciler, kendi içlerinde çeşitli etmenlere dayanarak farklılaşırlar. Öğrencilerin üç tür
gruplaşma oluşturdukları görülür. Samimi ve yakın arkadaşlık,

………. ve gruplar.

…………., en az üç kişiden oluşan ve yüz yüze samimi ilişkinin kurulduğu toplumsal
gruplardır.
4. Sapkın davranışların görülme sebepleri nelerdir?
5. Öğretmen ve öğrenciler arasındaki toplumsal ilişkiler üç boyutludur: öğretim ilişkileri,
toplumsallaşma ilişkileri, ………………..
6. “Demokratik toplumlar herkesin kabiliyetine ve başarısına göre meslek ve statü sahip
olabileceği anlayışı üzerine kuruludur. Bu toplumsal yapıda toplumsal hareketlilik mümkün
olsa da ekonomik ayrımlar derin eşitsizlikler üretmiştir.”Bu okul düzenine “paralel sutun
sistemi“denmektedir.
(

) Doğru

( ) Yanlış

Cevaplar
1. (c) Kurumsal hayatı zorlaştırır
3. Klikler, klikler
5. Duygusal ilişkiler
6. Yanlış
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7.

EĞİTİM VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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Toplumsal Değişimin Sebebi Olarak Eğitim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Yeniden oluşumculara göre okulun toplumsal değişimde alacağı rol nedir?
Modernleşme için eğitimin rolü ve bunu belirleyen etkenler nelerdir?
İnsan sermayesi kuramı hakkında bilgi veriniz.
Toplumsal değişimin sonucu ve eğiimin işlevi olarak görülen yaklaşımlar nelerdir?
Organik dayanışma ve mekanik dayanışma kavramlarını açıklayınız.
Eleştirel pedogoglar eğitime nasıl katkı sağlamıştır?
Türkiye’de eğitim yoluyla değişim hangi aşamalardan geçerek bugüne gelmiştir?
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Anahtar Kavramlar
Endüstriyel düzen
Bilim ve teknoloji
Modernleşme
İnsan sermayesi
Ekonomik üretim
İşbölümü
Nüfus
Mekanik dayanışma
Organik dayanışma
Eleştirel düşünce
Toplumsal değişim
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Giriş
Eğitimin toplumsal değişimdeki gücüne dair çeşitli görüşler vardır. Bu çeşitlilik
eğitimin hangi işlevinin öne çıkarıldığıyla da ilgilidir. Zira eğitimin bir taraftan bireyleri
toplumsallaştırmak ve onlara içinde yaşadıkları toplumların siyasi ve toplumsal değerlerini
edindirmek gibi bir işlevi varken diğer taraftan meslek öğretmek ve bu sayede bireyin toplumsal
statüsünü yükseltmekle ilgili işlevi vardır. Bunlardan birincisi eğitimi muhafazakar ve tutucu
yapar. Çünkü bireyi toplumsallaştırma görevi toplumun kendini muhafazası ve sürdürmesi ile
ilgilidir. Bu durumda eğitim toplumsal değerleri yeni nesillere aktarmak suretiyle toplumu
muhafaza eder. İkinci işlevi ise bireylere meslek edindirmek suretiyle toplumu sosyo-ekonomik
yönden değiştirmeyi amaçlar. Düşünürler bu iki işlevden hangisini öne çıkardığına bağlı olarak
ve eğitime yönelik geliştirdikleri paradigmatik bakış açısından hareketle eğitimin muhafazakar
ya da değişimi destekleyici olduğu yorumunu yapmışlardır. Bu bölümde eğitimin hangi
durumlarda muhafazakar ve hangi durumlarda değişimci anlamlar yüklendiğini ele alacağız.
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7.1.

Toplumsal Değişimin Sebebi Olarak Eğitim

Eğitimin toplumsal değişimi meydana getireceği görüşü, eğitim kurumlarını
toplumdan bağımsız görenler tarafından savunulmuştur. Buna eğitim kurumları değişimin
rotası olarak bireysel ve ekonomik kalkınma ve daha gelişmiş toplumlar için gerekli
düzenlemeler yapılarak toplumda değişim meydana getirebilirler. Modern toplumlarda ortaya
çıkan sosyo-ekonomik farklılaşmalara ve eşitsizliklere eğitim çözüm olabilir. Bu anlayışa göre
toplumdaki eşitsizlikler ve olumsuz düşünce kalıplarından uzak bir eğitim programı yeni
nesilleri olumlu yönde değiştirebilir. Dolayısıyla eğitim kurumları içinde bulunduğu toplumdan
bağımsız yapılandırabilirler ve bu toplumu değiştirebilirler. Okullar değişim ve yenilik
kaynağıdır.

7.1.1. Yeniden Oluşumcular
Bu akımın temsilcisi olan George S. Counts, Dare the School Build a New Social
Order? (Okul Yeni Bir Toplumsal Düzen İnşa Edebilir mi?, 1932) başlıklı kısa kitabında
okulun toplumsal değişimde alacağı rolü incelemiştir. Ona göre “Amerikan hayalini”
gerçekleştirmenin yolu okullarda yapılacak düzenlemelere bağlıdır. Çünkü insanlık bir çağın
sonuna gelmiş, tarım toplumu olma özelliğini geride bırakmış ve bilimin, teknolojinin
ilerlemesiyle endüstriyel çağa girmiştir. Buna rağmen okul muhafazakar güçlerin ellerinde
geçmiş çağa uygun düşünce tarzını sürekli kılmaya hizmet etmektedir. Halbuki insanlığın
meydana getirdiği bu “en insancıl, güzel ve görkemli medeniyeti” kavrama, yoksulluğu ortadan
kaldırma ve demokrasiyi bilinçli bir şekilde inşa etme gücüne sahibiz. Bu yeni toplum
düzeninin en önemli meselesi, endüstriyel gelişmenin, bilim ve teknolojinin nimetlerinin
kitlelerin refahına hizmet eder haline getirmektir. Çünkü güvenli bir ekonomik temeli olmayan
“özgürlük” sadece bir kelimeden ibaret kalır. Tüm ırklar, dinler, statüler arasında gerçek bir
eşitliği sağlamamız gerekmektedir. Yoksa endüstriyel dönem “endüstriyel feodalizm” olmaktan
öteye gidemeyecektir.
Okul bu yeni “büyük toplum”un inşasında nasıl bir rol alacaktır? Okul sanki kendi
yasaları tarafından kontrol edilen ve yönlendirilen özerk bir kurummuş gibi ele alarak eğitimi
daha fazla önemseyerek okulu bu sürece dahil edebiliriz. Counts eğitim sistemine dair yaygın
on yanlış kanaati açıklar. Her şeyden önce “insanın özgür doğduğu” kabulü yanlıştır. Gerçekte
insan aciz olarak doğar ve özgürlüğe kültür aracılığıyla ulaşır. Zira insan doğduğunda başkasını
değil özellikle bir dili öğrenmeye mecbur kalır. Bu naif özgürlük anlayışına göre insan reşit
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olana kadar hiçbir dili öğrenmeme ve dünyanın tüm dilleri arasında seçim yapmasına izin
verilmelidir! İkinci yanlış çocuğun doğası gereği “iyi” olduğu kabulüdür. Bu kabul
Rousseau’nun doğada olanın mükemmel olduğu ve insanın bunu yozlaştırdığı görüşüne
dayanmaktadır. Ancak insanın kendisinin doğanın bir parçası olduğuna göre bu çelişkili bir
kabuldür. Üçüncü yanlışlık çocuğun kendi başına ayrı bir dünyada yaşadığı kabulüdür. Bu
doğru olsaydı çocuk “insan” haline gelemezdi. Dördüncü yanlışlık, eğitimin ezelden ebediyete
kadar değişmeyecek olan saf ve mistik bir öze sahip olduğu kabulüdür. Bu sebeple eğitim
siyasetten uzak durmalı ve diğer toplumsal güçlerden de ayrı olmalıdır. Ancak bu tarihte
görülmemiş ve gelecekte de görülemeyecek bir durumdur. Beşinci yanlışlık okulun tamamen
tarafsız olması ve hiçbir toplumsal önyargıyı aktarmaması gerektiğidir. Altıncısı eğitimin en
büyük amacının her toplumsal meseleye şüpheci bir tavır ile yaklaşan “üniversite profesörü”
yetiştirmek olduğu yanılgısıdır. Yedincisi eğitim süreçlerinin öncelikle entelektüel olduğu
kabulüdür. Counts’a göre hayata anlam ve yön veren kültürel etkenler entelektüel bilgiyle eşit
derecede önemlidir. Entelektüel bilgiyi önceleyen okullarımızda çocuklar evrene baktıklarında
her şeyi değersiz görebiliyorlar. Sekizinci yanlışlık, çarpıcı bir şekilde, okulun en güçlü eğitim
aracı olduğunun düşünülmesidir. Bu bağlamda Counts eğitim uzmanlarının eğitim
süreçlerindeki konumlarını fazla önemsemesini eleştirmektedir. Dokuzuncu yanlış, bilgeliğe
giden yolun bilgiden ziyade bilgisizlikle mümkün olduğu kabulüdür. Bundan dolayı çoğu kişi
eğitimde dayatmanın kaçınılmaz olduğunda hemfikir olsa da eğitim sürecini planlamanın ve
kontrol etmenin suistimal olduğunu düşünür. Bu sebeple Counts’a okul, mümkün olduğu
ölçüde ne yaptığının bilincinde olmalı ve eylemlerinin tam sorumluluğunu almalıdır. Onuncu
yanlışlık ise eğitimin sorumluluğunun bireyi toplumsal değişime ayak uydurmaya hazırlaması
olduğu kabulüdür. Counts bunun değişim sürecini yönlendirmeye çalışmak yerine eğitimin
“şans tanrılarını önünde eğilmesi ve rotasından sapmış toplumsal düzenin aynası” olması
anlamına geldiğini savunur. Buradaki büyük tehlike, okulun endüstrinin boyunduruğu altına
girmesidir.
Counts’a göre okulun tam olarak tarafsız olması mümkün olmadığı için öğrencilerin
davranışlarını şekillendirmesi ve hatta belirli düşünceleri dayatması gerekmektedir. Diğer
taraftan bu, keskin sınırları belirli reformlar yapılması anlamına da gelmemelidir. Counts
okullarda yapılması gerekeni, çocuklara gelecekte onları bekleyen olasılıklara dair bir öngörü
kazandırılmalı ve bu öngörülerin gerçekleşmesi yönünde azimle çalışmaları teşvik edilmelidir.
Öğrencilerin cesareti, öngörüleri, azimleri öğretmenlerine ve tüm büyüklerine meydan
okuyacak ve öğrenciler büyüklerin toplumsal gücü haline geleceklerdir. Böylece okul,
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yoksulluğu yok etmek ve eşitliği tüm toplumda sağlamak yönünde değişimin uygulayıcısı ve
yönlendiricisi olacaktır (Counts, 1965).

7.1.2. Modernleşme Kuramı
Yeniden Oluşumcuların eğitime yüklediği değişimci anlam 1950’li yıllarda revaç
bulan modernist yaklaşımda devam etmiştir. Bu yıllarda üçüncü dünya ülkeleri sömürgeden
bağımsızlaşmış ve Batı hegemonyasının yeni gücü ABD liderliğindeki yeni dünya düzeninde
yer almak için “modernleşme” politikalarını hayata geçirme yoluna gitmişlerdir. Modernleşme
düşüncesi ABD’li düşünürler tarafından geliştirilmiş ve üçüncü dünya ülkelerinin eğitim
yoluyla kalkınma politikalarına yol gösterici olmuştur.
Modernleşme Talcott Parsons’ın “yapısal farklılaşma” dediği değişime gönderme
yapar. Buna göre modernleşme pek çok yolla başlatılabilir, yine de en muhtemel olanı
teknolojik gelişme ve toplumsal değerlerin değişimidir. Bir toplumda teknolojik gelişme ve
değerlerde değişim yaşandığında o toplumun modernleşeceği ve ABD toplumunun değerleri
benimseyeceği varsayılır (Marshall, 1999: 509). Modernleşme kuramının en önemli
temsilcilerinden Alex Inkeles (1974) aynı zamanda “geri kalmış” ülkelerde bireysel
modernleşme için eğitimin özel rolünü de vurgulayan isimdir. Kitle iletişim araçlarıyla temas
ya da fabrika benzeri modern üretim birimlerinde çalışmak gibi diğer modernleştirici unsurlarla
karşılaştırıldığında eğitimin güçlü bir toplumsallaştırma aracı olarak daha kuvvetli bir
modernleştirici etken olduğunun altını çizmiştir.
Peki, modernleşen bir bireyde ne tür bir değişim beklenir? Inkeles ve modernleşme
kuramcıları insanların modern olup olmadıklarını belirleyen somut kriterler geliştirmişlerdir.
Bunları artan derecede benimseyenler modern bireyler haline gelirler:
1- İnsanlarla ya da doğum kontrol gibi yeni yollara başvurmak suretiyle, yeni
deneyimlere açık olmak,
2- Ebeveyn ve din adamı gibi geleneksel otoritelerden artan bağımsızlık ve resmi
görevlilere, sendika ve sivil toplum gibi kamusal örgüt ve kişilere artan bağlılık,
3- Hayatın zorlukları karşısında edilgen tavrı ve kaderciliği terk ederek bilim ve
tıbbın etkisine artan inanç,
4- Kendisi ve çocukları için yüksek mesleki ve eğitimsel hedeflere ulaşma isteği,
5- İnsanların dakik olmasını istemek ve işleri önceden dikkatlice planlamak,
6- Sivil toplumsal meselelere ve yerel siyasete güçlü bir ilgi göstererek bu alanlarda
sorumluluk almak.
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7- Güncel haberleri takip etmek ve bu bağlamda spor ve dinle ilgili uluslararası
gündemi ya da tamamen yerel meselelerle ilgili ulusal gündemi izler40.
Inkeles’in modernleşme politikalarını uygulayan Batı-dışı altı ülkede41 yaptığı
araştırmada yüksek eğitim alanların yüzde sekseninin daha fazla bu yedi modern değere sahip
olduğu sonucuna vardı. Ayrıca eğitim merdiveninde tırmandıkça insanların daha fazla modern
olduklarını tespit etti. Bireysel modernliğin artan eğitim ile ilişkisi, her ülkedeki eğitim
aralığının oldukça farklı olmasına rağmen, altı ülkede de oldukça benzerdi. Inkeles’e göre bu
durum eğitimin bir bireyin modernlik düzeyini belirlemede temel bir faktör olduğunu
göstermektedir. Ayrıca bu bulgu, bize modernleşme kuramcılarının okulu toplumdan bağımsız
modernleştirici ve dönüştürücü bir unsur olarak görme sebeplerini açıklamaktadır.
Diğer taraftan eğitim ile modernleşme arasında doğrudan ilişki olduğu görülmesine
rağmen okullu olmanın başka toplumsal unsurlarla da bağlantısının olması Inkeles’in
bulgusunu sorgulamamızı gerektirebilir. Inkeles bu noktada kırsal bölgeye oranla kentsel
alanda, düşük gelirli aileye oranla yüksek gelirli ailelerde, yine kendileri de eğitimli olan
ailelerde ya da yüksek beceri gerektiren işler yapan ailelerde çocuklarını okula gönderme
eğiliminin yüksek olduğunun farkındadır. Zira bu toplumsal unsurların kendileri de modernlik
belirtisi olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden Inkeles, sadece fabrika işçilerinin eğitim ve
modernlik bağlarına baktı ve eğitimin yakından bağlantılı olduğu önemli değişkenlerden,
özellikle de kitle iletişim araçlarının etkisi açısından bulguları kontrol ettiğinde eğitim ve
modernlik arasındaki ilişkinin azaldığını gördü. Bununla birlikte toplumsak köken, meslek,
kitle iletişim araçlarına maruz kalma gibi diğer toplumsal unsurlarla karşılaştırıldığında eğitim
ile modernlik arasında tek başına oldukça güçlü ve bağımsız bir ilişkinin olduğunu bulguladı.
Dolayısıyla Inkeles’in bulguları okulun tek başına ve diğer toplumsal kurum ve unsurlardan
bağımsız olarak modernleştirici ve toplumsal değişimi sağlayıcı bir faktör olduğunu gösterdi.

7.1.3. İnsan Sermayesi Kuramı
Eğitimin toplumsal değişime etkisini ekonomik kalkınmayla ilişkili olarak ele alan
ekonomistler 1960’lı yıllarda, ülkelerin temel eğitime yaptıkları yatırım ile ekonomik
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Aynı yıllarda, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, modernleşme politikalarının Türkiye’de de uygulamaya
geçirildiği bilinmektedir. Modernleşme kuramcılarının Türkiye’de yaptığı araştırmalar da vardır. Kitle iletişim
araçlarının ve ulaşım araçlarının modernleşmeye etkisini ölçen çalışmalardan biri olarak Daniel Lerner’ın (1958)
Ankara, Balgat’ta gerçekleştirdiği “The Chief and The Grocer (Muhtar ve Bakkal)” (The Passing of Traditional
Society: Modernizing the Middle East içinde, Glencoe, IL: The Free Press) isimli çalışmaya bakılabilir.
41
Şili, İsrail, Nijerya, Doğu Pakistan, Hindistan ve Arjantin. Bu ülkelerde en az yüz adet fabrikaya sahip olanlardan
seçilmiştir. Inkeles’e göre coğrafi, etnik ve dini çeşitliliğe sahip bu örneklemde sonuçlar benzerlik göstermiştir.
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büyümeleri arasında doğrudan bir ilişki buldular. 1960’lı yıllarda eser veren Theodore Schultz42
ve Eduard F. Denison43 20. yüzyılın ilk yarısında ABD’nin artan gelirinin %20’sinin eğitim
alanında yaşanan gelişmeyle ilişkili olduğunu gösterdiler. Yine Çin’de 1950-1970 arasında
okuryazarlık oranı %40 artarken kişi başına düşen gelirde %2-4 ve Hindistan’da okuryazarlık
%15 artarken kişi başına düşen gelir %1-1,5 oranında artmıştı. Bu durum eğitim oranında artışın
ekonomik büyümeye etkisini gösteriyordu.
Schultz ve Denison’ın çalışmaları eğitilmiş bireylerin ekonomiye etkisine
yoğunlaştığı için insan sermayesi kuramı olarak anıldı. Buna göre, a) “eğitilmiş insan daha
üretkendir, b) daha üretken birey daha çok kazanır, c) dolayısıyla, daha üretken ve daha çok
kazanan bireylerden oluşan bir toplum daha hızlı kalkınır” (Şimşek, 2012: 66). Eğitim ile
ekonomi arasında kurulan bu sebep-sonuç ilişkisi okulun diğer toplumsal unsurlardan bağımsız
olarak toplumsal değişmeye olan etkisini göstermektedir.
Ancak bugünün ekonomik üretim koşulları ve eğitim kurumları dikkate alındığında
bu tezin geçerliliği sorgulanabilir. Zira okuryazarlığı içeren temel eğitim geçen yüzyılın
sanayileşme hamlesinde gerekli ve üretimi artırıcı bir etken olmuş olsa da günümüz ekonomik
üretim koşulları çok daha karmaşık hale gelmiştir. Bugün daha geniş toplumsal gruplar
tarafından yükseköğrenime erişim sağlanıyor, dünya nüfusunun çok daha fazla bir kesimi
eğitimli ve okuryazarlık yaygın toplumsal sorun olmaktan çıktı. Ancak yeni iş örgütlenme
biçimlerinde eğitim ile teknik üretim arasındaki denge değişmeye başladı. Ayrıca üçüncü dünya
ülkelerinde eğitim ile kalkınma arasındaki ilişkinin uluslararası siyasetin etkisiyle çok boyutlu
olduğu da not edilmelidir. Ülkemizde de bu bağlamda halk eğitimi mi, aydınların eğitimi mi
tartışması kalkınmanın nasıl gerçekleşeceğine yöneliktir. 20. yüzyılın bilgiye dayalı
sanayisinde kalkınma için aydınların yetiştirilmesi gerektiğini ve “zeka aristokrasisi” meydana
getirmek gerektiğini savunan Bilgiseven (1992: 333-4) ülkemizin de içinde olduğu üçüncü
dünya ülkelerinin durumunu şu şekilde tasvir etmektedir:
“Fakat, böyle bir seçim ve değerlendirme faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için,
seçimin bütün çağ nüfusları içinden yapılması ve bu maksatla da ilk ve orta tahsil imkanlarının
çağ nüfuslarının tamamına veya büyük ekseriyetine sağlanması gerekmektedir. Bu kadar büyük
eğitim masraflarının ve yatırımlarının boşa gitmemesi için yaratıcı aydınlardan azami ölçüde
42

Schultz’un bu alanda yayınlanmış dört eseri eğitimin ekonomik büyümeye etkisini göstermeyi amaçlamaktadır:
1) Capital formation by education, Journal of Political Economy, Vol. 68 (4), pp.571-83, 1960; 2) Investment in
human capital, American Economic Review, Vol. 51 (2), pp.1-17, 1961; 3) Education and economic growth, social
forces influencing American education. Henry, N.B.(Ed)., Chicagoi IL: University of Chicago Press, 1961; 4)The
Economic value of education, New York: Columbia University Press, 1963.
43
The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us, New York: Committe
For Economic Development, 1962.
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yararlanılması gerektiği meydandadır. Fakat, böyle bir neticenin elde edilebilmesi için bir
taraftan sanayinin gelişmiş olması, diğer taraftan da her sanayi dalında istihdam edilecek fen ve
teknik sahalarında ihtisas sahibi aydın fertlerin araştırma faaliyetlerinde bulunabilmek üzere
son derece pahalı teçhizat ve malzeme kullanarak çalışma imkanlarına kavuşturulmuş olmaları
gerekmektedir. Böylece muazzam yatırımların ve masrafların yapılmasını gerekli kılan bu
gayenin, hem ilk ve orta tahsil kademelerindeki çağ nüfusunun tamamına eğitim fırsatı
sağlanması şartına dayalı olması, hem de bu şartın gerçekleşmesi ile halledilmeyerek teçhizat
hususunda da ağır bir mali fedakarlığı gerektirmesi, eğitim fırsatlarının kütlelere mal edilmesi
gayesinin kendi kendisi ile tezat teşkil eden bir fasit daireye inhisar etmesi neticesini
vermektedir. Kaldı ki aydın sınıfın demokratik bir atmosfer içinde sevk ve idare faaliyetinde
bulunabilmesi veya cemiyete gereken yönü verebilmesi için, siyasi fertlerin icraatını tenkid
edebilmesi, bu tenkidlerdeki ilmi gerçeklerle rey avcılarının ifadeleri arasındaki tezatları
kavrayacak ve reyini buna göre kullanabilecek orta tahsilli fertlerin nüfusun büyük bir
bölümünü teşkil etmesi ile mümkündür. Şu halde hem demokratik rejimin selameti itibari ile
hem de milli kabiliyet deposundan tam istifade sağlanabilmesi bakımından orta tahsil
imkanlarının yaygınlaştırılması ve yüksek tahsil imkanlarının ise çok mahdut bir gruba inhisar
edilmesi gerekmektedir. Her iki gayenin birden gerçekleştirilmesi ise büyük yatırımlara ihtiyaç
hissettirmektedir.
Böylece eğitim yolu ile kalkınma ve refaha kavuşma gayesinin bizzat refah
seviyesinin düşüklüğünden ileri gelen sebeplerle kösteklenmesi neticesini veren bir fasit
dairenin mevcudiyeti müşahede edilmektedir. Batı memleketleriyle Amerika ve Rusya gibi
diğer gelişmiş memleketlerin böyle bir fasit daire içine düşmemiş olmamalarının sebebi, ya
tabii servetleri itibarile zengin oluşları veya müstemlekeci istismar politikası güderek sermaye
biriktirebilmiş olmalarile ilgilidir.”

7.2.

Toplumsal Değişimin Sonucu Olarak Eğitim

Eğitimin toplumsal değişim meydana getirmeyeceği ve kendisinin toplumsal
değişimin sonucu olduğu görüşünü savunanlara göre eğitim kurumları toplumdan bağımsız
düşünülemez. Bu sebeple de toplumdaki istikrar ya da değişim diğer toplumsal alanları
etkilediği gibi eğitimi de etkiler. Toplumda meydana gelen siyasi, ekonomik ve toplumsal
gelişmelerin her biri eğitim alanına da yansır ve burada çeşitli etkiler ortaya çıkarır. İşlevselci
ve çatışmacı yaklaşımlar eğitime tutucu bir işlev yüklerler ve onu değişimin sonucu olarak
görürler.
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7.2.1. İşlevselci Yaklaşım
İşlevselci yaklaşımın en önemli temsilcisi Durkheim’a göre toplumsal değişimi,
yani farklılaşmayı meydana getiren etken işbölümüdür. İşbölümü de temelde nüfusun artışıyla
ortaya çıkar. Nüfus az ve işbölümü yokken toplumda mekanik dayanışma vardır. Böyle bir
toplum homojendir ve toplum üyeleri birbirine doğal olarak bağlıdır, bireysellik gelişmez.
Nüfus arttığında işbölümü ve organik dayanışma meydana gelir. Buna bağlı olarak mesleki
ihtisaslaşma ve teknolojik gelişme oluşur, bireyselleşen insanların yerel bağları zayıflayarak
evrensel değerlere bağlılıkları artar. Dolayısıyla toplumsal değişimi güdüleyen etken nüfusun
artışıyla ortaya çıkan farklılaşma, işbölümü ve teknolojik gelişmedir. Eğitim ise istikrar
halindeki ya da değişen toplumun muhafazasını sağlar.
Mekanik Dayanışma Nedir?
Düşük bir işbölümü düzeyine sahip geleneksel (modern-öncesi) toplumlarda mekanik
dayanışma etkindir. Toplumun üyelerinin çoğu benzer mesleklere ve iş türlerine sahip olduğu
için ortak inanca ve yaşam biçimine sahiptir. Paylaşılan değerlerin baskı gücü yüksektir ve
bireysellikler çok az gelişmiştir.
Organik Dayanışma Nedir?
Modern ve sanayileşmiş toplumlarda mesleki uzmanlaşma artar ve meydana gelen
farklılaşma/işbölümü organik dayanışmayı ortaya çıkarır. Modern bireyler ekonomik olarak
birbirlerine daha fazla bağımlıdır. Bu bağımlılık türü, giderek ortak inançların yerine geçer.
Ortak değerler zayıflar ve bireysellikler güçlenir.
Eğitim, toplumsal bir işleve sahip olduğuna göre ve çocuğun içinde yaşamaya
yazgılı olduğu sosyal çevreye uyum sağlamasını amaçladığına göre, toplum ihtiyaç duyduğu
bilgi ve becerileri çocuğa öğretmesi için okulu ve öğretmeni görevlendirecektir. Gerekli duygu
ve düşünceleri yeni nesle aktaran eğitim var olmazsa toplum da var olamaz. Toplumun varlığı
ve varlığını sürdürmesi eğitime bağlıdır.
Eğitim değişimin sebebi değil, sonucudur. Bununla birlikte eğitim toplumsal
değişim meydana getirmese de toplumun varlığını ve bütünlüğünü devam ettirme rolünü yerine
getirirken bireylerde pedagojik değişim meydana getirir. Eğitim sayesinde birey doğuştan sahip
olduğu “ilkel doğasının” üstesinde gelir ve toplumsallaşarak “insan” olur. Çünkü “doğuştan
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gelen bencilliğini frenlemeyi, daha büyük amaçlara karşı boyun eğmeyi, kendi arzularını
iradesinin kontrolüne tabi kılmayı ve bu arzuları makul sınırlar içerisine kapatmayı öğrenmesi
için çocuğun kendisiyle zorlu bir mücadele vermesi gerekmektedir.” Bu mücadeleyi
öğretmenleri ya da ebeveynleri aracılığıyla, onların kullandıkları dil aracılığıyla ve
davranışlarını izleyerek verebilir. Öğretmen ve ebeveynler çocuğun kendi doğasına karşı
verdiği mücadeleyi başararak toplumsallaşıp insan olurken canlı örneklik teşkil ederler.
Özellikle öğretmen, sahip olduğu otoriteyle toplumun temsilcisi olarak çocuğu topluma
kazandırır (Durkheim, 2016: 66-75).

7.2.2. Çatışmacı Yaklaşım
Çatışmacı yaklaşıma göre eğitim mevcut siyasi, ekonomik ve toplumsal düzenin
ayrılmaz bir parçasıdır ve bu alanlarda meydana gelen değişimden etkilenir. Eğitim kurumları
değişimi yönlendirici olmadıkları gibi toplumu ve toplumdaki yerleşik değerleri korur. Diğer
bir ifadeyle toplumdaki eşitsizlikleri korur ve yeni nesillere aktarmak suretiyle yeniden üretir.
Beşinci ünitede gördüğümüz Althusser, Bowles ve Gintis bu yaklaşımın önemli temsilcileridir.
Bu düşünürlerin okulun -diğer toplumsal alanlar gibi- egemen güçler tarafından kontrol edildiği
görüşlerini hatırlarsak okulun değişim yaratamayacağını düşündüklerini de anlayabiliriz.
Onlara göre eğitim alanında değişim oluşturabilmenin tek yolu siyasi ve ekonomik alanlar da
dahil olmak üzere tüm toplumsal düzenin değiştirilmesidir.

7.3.

Bağdaştırıcı Görüşler

Eğitimin toplumsal değişimin sebebi ve sonucu olduğuna dair iki yaklaşımı
bağdaştıran yaklaşıma göre eğitim, toplumsal bir kurum olarak genel değişimden etkilendiği
gibi iyi planlandığında değişimi oluşturabilir de. Bu yaklaşımı Eleştirel pedagoglar ve
Pragmatistler savunur.

7.3.1. Eleştirel Pedagoglar
Daha önce Yeni-Marksist yönelimler çerçevesinde ele aldığımız eleştirel pedagoji
çatışmacı düşünürler gibi eğitimin eşitsizlikler gibi toplumda yerleşik egemenlik ilişkilerini
yeniden ürettiği görüşündedir44. Ancak bu Apple ve Giroux gibi eleştirel pedagoglar eğitim
ortamı okul dışı unsurlar tarafından kontrol ediliyor olsa da öğretmen ve öğrencilerin serbest
düşünüp hareket edebildikleri özgür bir alana da sahip olduğunu düşünürler. Okullar, sadece
44

Bkz.: 5. Ünite
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ekonomik ve siyasi eşitsizliklerin yeniden üretildiği alan değil, aynı zamanda egemen kültür ile
yaşanan çatışmanın sonucu olarak eleştirel düşüncenin de geliştiği yerlerdir. Bunun sonucu
olarak modern dönemde eğitim sistemi toplumsal eşitsizlikleri eleştiren düşünürleri de
yetiştirebilmiştir. Diğer bir ifadeyle eğitim, egemenlerin kendi politik konumlarını ve
kültürlerini korudukları araç iken alt sosyo-ekonomik sınıfların egemen kültürler karşılaşarak
kendi eleştirel düşüncelerini inşa etmelerine sebep olan alandır da. Bu sayede eleştirel
düşünürlerin geliştirdikleri fikirlerle son yüzyılda eğitim alanında (diğer alanlarda olduğu gibi)
reformlar gerçekleştirilmiş ve fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde adımlar atılmıştır. Eleştirel
pedagoglar eğitimin tetiklediği eleştirel düşüncenin genel toplumsal değişim için önemli bir
kaynak olduğu görüşündedir.

7.3.2. Pragmatist Yaklaşım
Bu yaklaşımın temsilcisi John Dewey’dir. Buna göre eğitim toplumsal değişimi
meydana getirecek hem potansiyele hem sınırlılıklara sahiptir. Eğitim, toplumun diğer
alanlarında gelişen değişim ve dönüşüme bağlı olarak değişim meydana getirebilir. Diğer bir
deyişle siyasi, ekonomik ve teknolojik alanda ortaya çıkan değişim ve yenilikler de tek başına
değişim için yeterli değildir. Eğitim bu alanlara dahil olduğunda ancak toplumsal değişimden
bahsedilebilir. Bu doğrultuda okulda öğrencilere yeni ve yenilikçi düşüncelerin öğretilmesi
toplumsal değişimi oluşturan etkenler arasında girebilir. Eğitime yüklediği bu yenilikçi anlamla
Dewey’in görüşleri Türkiye’de eğitimin toplumsal değişim bağlamında rolünü açıklayabilir.

7.4.

Türkiye’de Eğitim Yoluyla Değişim

Osmanlı-Türkiye’de modernleşme Batı’daki gelişim seyrinden farklı bir serüvene
sahiptir. 19. yüzyılın başında kurumsal modernleşme uygulamaları başladığında modern eğitim
kurumları da açılmaya başlamıştı. Batı’da modern üniversite iki önemli gelişmenin sonucuydu:
1) eğitimin kiliselerin kontrol ve etkisinden kurtarılmak istenmesi, 2) üniversitenin
sanayileşmenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde örgütlenmesi. Bu doğrultuda Batı’da erken
dönemde ihtiyaç duydukları bilgiyi üretmesi için girişimcilerin üniversiteyi bağışlarıyla
destekledikleri görülmektedir. Örneğin Manchester Üniversitesi, Pamuk tüccarı John Owens’ın
bağışlarıyla kurulmuş ve yine pamuk işiyle uğraşan Thomas Ashton ile mühendis Charles
Beyer’in destekleriyle gelişmiştir (İhsanoğlu, 2010: 63). Osmanlı’da ise eğitim kurumları
modern kurumların modern bilgiye sahip kadrosunu yetiştirmek üzere hayata geçirilmiştir. Zira
Osmanlı’da benzer bir sanayi ve ticaret girişimciliğine izin verilmemiştir. Bu sebeple
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yöneticiler yeni açılan okullardan beklentilerini, aydın memurlar yetiştirmek olarak
belirtmişlerdir. İlerleyen dönemlerde modern eğitim kurumlarında yetişen aydınların devlet
kurumlarını modernleştirdiği gibi eğitim kurumlarında kalkınmanın bilgisini üretmeleri
beklenmiştir. Eğitim, Batı’da gelişmeye başlayan sanayileşmenin emek gücünü sağlamak için
kitleselleşirken Osmanlı-Türkiye’de endüstrinin gelişmesi için bir önkoşul olarak modern
eğitim uygulamasına gidilmiştir. Bu sebeple eğitim, devletin modernleşmesi ve kalkınması için
değiştirici ve yönlendirici bir rol üstlenmiştir. Dolayısıyla Osmanlı-Türkiye’de eğitim,
Dewey’in işaret ettiği gibi değişimi meydana getirecek potansiyel olarak görüşmüştür.
Batı’da modernleşmenin ve siyasi, ekonomik değişimin aktörü öncelikle
girişimciler (burjuvazi) ve daha sonra siyasi güç haline gelen işçi sınıfı idi. Osmanlı’nın siyasi
ve kültürel yapısı siyasi güce sahip burjuvazinin oluşmasına izin vermedi45. Bu sebeple 19.
yüzyılın ikinci yarısında modernleşmenin aktörleri olmaları için eğitim yoluyla bürokratların
gelişmesi desteklendi. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde güçlenen bürokrasi ekonomik
kalkınmanın lokomotif gücü olmanın yanı sıra yeni devletin ideolojisini üretmek ve
toplumsallaştırmak şeklinde beliren yeni bir görev daha üstlenmiş oldu. Bu iki görev,
Türkiye’de eğitimden beklenen değişimin eksenini de oluşturdu.
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ekonomik yapıdaki değişikliklerin yanı sıra çok
partili siyasi hayatın ortaya çıkışıyla güçlü ve merkezi hale gelen bürokraside değişim meydana
getirdi. Eğitimle elde edilen konumlarını belli bir ekonomik ve ideolojik güçle temerküz ettiren
bürokrasi, farklı toplumsal grupların gelişmesiyle değişmeye başladı. Cumhuriyet döneminde
geniş bir kampanya olarak yürütülen halk eğitimi politikası alt sosyo-ekonomik toplumsal
grupların eğitim yoluyla yükselmesine ve statü elde etmesine yol açmıştı. Başka bir ifadeyle
Osmanlı-Türkiye’de eğitim yoluyla modernleşmenin aktörleri hale gelen bürokrasi, yine eğitim
yoluyla güçlenen farklı toplumsal gruplar tarafından dönüşüme uğratılmaya başlandı.
Türkiye’de eğitim, Mardin’in (1991) kavramlaştırmasıyla öncelikle siyasi ve ekonomik gücün
“merkez”de temerküz etmesini sağlarken 20. yüzyılın ikinci yarısında ise “çevre”nin toplumsal
gruplarının merkeze doğru hareketini sağlayan faktörler arasında yer aldı46.
Diğer taraftan devletin ülkü ve ideolojisini toplum katmanlarına yaymasının yolu
da eğitim olmuştur. Eğitim bu rolüyle değişimi değil, ideolojik değerleri korumayı ve yeni
45

Türkiye’de burjuvazinin ve dolayısıyla kapitalist ekonominin ortaya çıkmaması ile ilgili bkz.: Genç, Mehmet
(2000), Osmanlı İmparatorluğunda devlet ve ekonomi, İstanbul, Ötüken Neşriyat; Küçükömer, İdris (1969),
Düzenin Yabancılaşması: Batılılaşma, İstanbul, Ant Yayınları; Mardin, Şerif (1991), Türk Modernleşmesi:
Makaleler, İstanbul, İletişim Yayınları; Ülgener, Sabri F. (1981), İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası,
İstanbul, Der Yayınları; Divitçioğlu, Sencer (1971), Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, İstanbul, Köz
Yayınları.
46
Türkiye’de eğitim ve toplumsal değişim ile ilgili bkz.: Williamson, 1987; Eskicumalı, 2003.
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nesillere aktarmayı amaçlar. Bu da, Dewey’in bahsettiği anlamda, eğitimin değişim açısından
sınırlılıklarını ifade eder. Türkiye’de eğitim, içinden geçilen tarihi sürece göre ve ekonomik
kalkınmada aldığı role göre değişimci bir potansiyele sahip iken devlet değerlerinin devamlılığı
bağlamında muhafazakar ve değişim açısından sınırlayıcı bir role sahiptir.
Türkiye’de eğitim yoluyla siyasi ve ekonomik değişim yaşandığı gibi eğitimin
toplumsal değişimi meydana getirdiği de söylenebilir. Modern eğitim kurumlarının bilgiyi
kitabi hale getirerek rasyonelleştirmesi tüm dünya toplumlarında meydana getirdiği bir
sonuçtur. Böylece özellikle mesleki bilgi uygulamadan koparak kitabi bilgi haline gelir. Bu
durum deneyim yerine bilgili ve eğitimli olmayı değerli kılan ve Collins’in diplomayla edinilen
toplumsal statülerle ilgili dediği gibi, toplumsal alanın bu duruma göre yeniden örgütlenmesine
sebep olur. Meslek edinmede bütüncül bir kılavuzluk rolüne sahip “usta”ların toplumsal statüsü
zayıflar ve alanında diploma sahibi olanların toplumsal statüsü yükselir. Örneğin Moreau
(2010: 154-5) 19. yüzyılda bu değişimin ordudaki yansımalarını şu şekilde tasvir etmektedir:
“Askeri okulların ardından Harp Akademisi’nin kurulmasından sonra, bu okulların
yetiştirdiği genç seçkinler Tanzimat ve Osmanlı reformizmi ruhuyla eğitim görüyorlardı. Yeni
bir askeri bilgi ve modern bir entelektüel kültürle donanmış bu genç diplomalı subaylar
karşılarında, ordu saflarından gelen, daha yaşlı, askerliğe dair öncelikle pratik ve ampirik bir
deneyime sahip, ama son derece daha az eğitimli subayları buluyorlardı.
Bununla birlikte, ordu saflarından gelen subaylar kendilerinin, kitabi bir bilgi sahibi
olan ama askerleriyle birlikte yaşamayan bu genç subaylardan çok daha yetenekli ve daha iyi
birer savaşçı olduklarına inanıyorlardı. Sonuçta askerler onların adamıydı ve onlara nasıl
komuta edeceklerini biliyorlardı, çünkü onların askeriydiler. Bu diplomalı subaylar savaş
hakkında ne biliyorlardı? Kulaktan dolma muharebe hikayeleri, kağıttan şatolar gibi
tasarladıkları saldırı planları… Genelkurmayın sıcacık bürolarında iki kahve arasında ordudan
söz ediyorlar, emirler yağdırıyorlar, her şeyde reform yapmak istiyorlardı, ama orduyu
bilmiyorlardı. Kendi hayalleri arasında, kafalarına musallat olan bulutsu iktidar stratejileri
içinde kaybolmuş bir halde, insanları düşünmüyorlar, onların ne yaşadıklarını, gündelik
yaşamlarının ne olduğunu düşünmeye cesaret edemiyorlardı… Bir uçurum genelkurmayı
askerlerinden ayırıyordu; asla karşılaşmıyorlardı. Onları birbirlerine bağlayabilecek tek nokta
ordu saflarından çıkmış, askerler arasında deneyimlerinden güç alan ve komutan olmuş bu
alaylı subaylardı.”
Düşün ve Araştır!
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Siz de yaşlılardan meslek edinme hikayelerini dinleyerek modern eğitim kurumlarının
meydana getirdiği değişimi anlayabilirsiniz. Çocuk yetiştirme usulleri, meslek öğrenme
teknikleri vb. uygulamalı alanların bilgisinin kitabi bilgi haline gelmesi insanların gündelik
hayatlarında neleri değiştirmektedir?

Türkiye’de eğitimin toplumsal değerlerde meydana getirdiği değişime ilişkin
araştırmalar da yapılmıştır. 1958 yılında Hyman, Payaslıoğlu ve Frey Türkiye’deki üniversite
öğrencilerinin dini değerlerini araştırmak üzere yaptıkları çalışmada47 öğrencilerin
Cumhuriyetin laik değerlerini benimsedikleri Batı ülkelerindeki öğrenciler kadar seküler
oldukları sonucuna vardılar. Frey, Angell ve Sanay tarafından 1962 yılında lise öğrencileri
üzerinde yapılan araştırmada48 ise Türk gençlerinin milliyetçi duygularının Batı’daki gençlerle
karşılaştırıldığında çok yüksek olduğu sonucuna varmışlardır. Yine 1967 yılında lise
gençlerinin değer yargılarını araştıran Kazamias49 da öğrencilerin dini, kaderci düşünceden
uzaklaştığını ve rasyonel değerleri benimsediğini tespit etmiştir. Bu araştırmalar eğitimin
toplumsal değişimi meydana getirdiğini göstermektedir. Ancak bu çalışmalara ilişkin akılda
tutulması gereken iki önemli husus vardır. Bunlardan birincisi, değişimin ölçülmesi için tek
araştırmanın yeterli olmayacağı gerçeğidir. Özellikle toplumsal değerlerin değiştiğini
göstermek için belli periyotlarla araştırmaların tekrarlanarak süreç içindeki değişim
gösterilmelidir. Bir araştırmanın geçmişte ne olduğunu göstermeden bir durumun değiştiğini
söylemesi nesnel değildir. İkinci husus ise Türkiye’de yapılan araştırmaların Batı’da ve Batılı
toplumsal değerler bağlamında geliştirilen kavramlarla çözümleme yapma gitmeleridir. Bu
durum da Türk halkının bazı toplumsal değerlere hangi anlamları yükledikleri ve yine modern
dönemde bu değerleri nasıl dönüştürerek benimsemeye devam ettiklerini tespit etmeyi
zorlaştırmaktadır.

47

Hyman, H., Payaslioğlu, A. & Frey, F. (1958), The values of Turkish college youth, The Public Opinion
Quarterly, 22(Fall), pp. 275-291.
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Frey, F. W., Angell, G. & Sanay, A. (1962), Öğrencilerin meslek gruplarına bağladıkları değerler, Ankara, Test
ve Araştırma Bürosu.
49
Kazamias, A. M. (Feb., 1967), Exploring the values and attitudes of Lise youth, Comparative Education Review
11. No. 1, pp. 22-37.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde eğitimin toplumsal değişme açısından nasıl bir etken olduğunu gördük.
Bu bağlamda ortaya üç bakış açısı çıkmaktadır. Eğitimin toplumsal değişimin sebebi olduğunu
düşünenler, eğitimin sosyo-ekonomik işlevlerini öne çıkarıyorlar. Özellikle meslek edinme ve
endüstrinin ihtiyaç duyduğu emek gücünü yetiştirme eğitimi ekonomiyle ilişkili kılmaktadır.
Ekonomik gelişmenin meydana gelmesi ve hızlanması için emek gücünü sağlayan eğitimin
değişimci bir rol üstlenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan bu ekonomik gelişmenin modern
kapitalist ilkeler çerçevesinde meydana gelmesi için eğitimin bireyleri modernleştirme işlevini
yerine getirmesi gerekli görülmüştür. Bu durumda eğitim sadece ekonomik değil toplumsal
değişimi de destekleyen bir güç haline gelmiştir. Bireylerin modern ilkeleri benimsemeleri
kapitalist ekonomik kalkınmayı kolaylaştırıcı olabilmektedir.
İkinci görüş, eğitimin değişimin sonucu olduğu görüşüdür. Bu görüşte olanlar
eğitimin daha fazla sosyo-politik işlevine yoğunlaşmaktadırlar. Bu noktada liberal kapitalist
düzeni savunanlar (işlevselciler) ve toplumsal eşitsizlikler ürettiğinden hareketle bu düzeni
eleştirenler (çatışmacılar) eğitimin politik işlevine yoğunlaşır. İşlevselciler liberal düzenin
içinde eğitimin işlevini güçlendirmek için onun toplumun devamlılığını sağlayan tutucu yanını
vurgularlar. Çatışmacı yaklaşımı savunanlar ise kapitalist ekonominin oluşturduğu eşitsizlikleri
gidermenin genel olarak politik düzenin değişmesiyle ilgili olduğundan hareketle eğitimi
sadece bu eşitsizliklerin tezahür alanlardan biri olarak görürler.
Üçüncü yaklaşım ise bu iki görüşü bağdaştıranlardır. Bu da kendi içinde
işlevselcilerin ve çatışmacı yaklaşımın devamı niteliğindeki iki görüşü barındırır. Eleştirel
pedagoglar, değişim yanlısı olarak, eğitimin -eşitsizlikleri yeniden üreten muhafazakar yanıyla
birlikte- eleştirel düşünceyi ve dolayısıyla mevcut toplumsal sistemi açmazlarını ortaya koyan
muhalefeti de desteklediğini gösterirler. Pragmatist tutum ise eğitimin toplumun devamlılığını
sağlayan yanıyla birlikte mevcut demokratik sistemi güçlendirme adına değişimci bir muhteva
üretebileceğini savundu.
Türkiye’de eğitimin toplumsal değişimde üstlendiği rolü de -pragmatist görüş
çerçevesinde- iki açıdan değerlendirmek mümkündür. Öncelikle özellikle Cumhuriyet
döneminde devlet ideolojisini ve değerlerini toplumsallaştırmak olarak ortaya çıkan işlevi
muhafazakar ve tutucudur. Diğer yandan eğitim, Türk modernleşmesinin en önemli
kanallarından biri olarak modernleşmenin kadrosunu üretmiş ve değişimin aktörü haline
gelmiştir.
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Bölüm Soruları
Sorular
1. Inkeles’e göre, modernleşme kuramcıları insanların modern olup olmadıklarını hangi
kriterlere göre belirler?
2. Ülkelerin temel eğitime yaptıkları yatırım ile ekonomik büyümeleri arasında doğrudan
bir ilişki bulunur. Eğitilmiş bireylerin ekonomiye etkisi………………………. olarak
anılır. Buna göre, “eğitilmiş insan daha üretkendir, daha çok kazanır, daha hızlı
kalkınır”.
3. Nüfus arttığında işbölümü ve mekanik dayanışma meydana gelir. Buna bağlı olarak
mesleki ihtisaslaşma ve teknolojik gelişme oluşur, ortak bağlar zayıflar.
(

) Doğru

( ) Yanlış

4. Aşağıdakilerde hangisi Türkiye’de eğitim yoluyla değişime yönelik ifadelerin
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
a) Eğitim, devletin modernleşmesi ve kalkınması için değiştirici ve yönlendirici bir rol
üstlenmiştir.
b) Devletin ülkü ve ideolojisini toplum katmanlarına yaymasının yolu eğitim olmuştur.
c) Eğitim, devlet değerlerinin devamlılığı bağlamında muhafazakar ve sınırlayıcı bir
role sahiptir.
d) Eğitim yoluyla modernleşmenin aktörü haline gelen bürokrasi, toplumsal gruplar
tarafından dönüşümü değil, ideolojik değerleri korumayı ve yeni nesillere aktarmayı
amaçlar.
5. Modernleşme için eğitimin rolü ve bunu belirleyen etkenler nelerdir?

Cevaplar
2. İnsan Sermayesi Kuramı
3. Yanlış
4. ( D) Eğitim yoluyla modernleşmenin aktörü haline gelen bürokrasi, toplumsal gruplar
tarafından dönüşümü değil, ideolojik değerleri korumayı ve yeni nesillere aktarmayı
amaçlar.
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8. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE EĞİTİM
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Yatay toplumsal hareketlilik ve dikey toplumsal hareketlilik nedir?
Toplumsal tabakalaşma sistemleri hakkında bilgi veriniz.
Eğitim yoluyla toplumsal hareketlilik çalışmalarını kategorize ederek açıklayınız.
Toplumsal hareketliliği etkileyen üç toplumsal gelişmeyi tespit ediniz.
Beyaz yakalı ve mavi yakalı kavramları arasındaki ayrım nedir?
Türkiye’de toplumsal hareketliliğe dair yapılan çalışamaların katkıları nelerdir?
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Giriş
Yoksul bir aileye doğmuş bir kişi üniversite eğitimi alarak yüksek statülü ve geliri
yüksek bir işe sahip olabilir mi? Bu soruya belki elli yıl önce daha iyimser ve olumlu cevap
vermek mümkün iken bugün ihtimalin daha düşük olduğu söylenebilir. Yakın siyaset ve bilim
tarihimizde yoksul muhitlerden gelerek başarı öyküsü yazan örnekler çoktur. Bunun mümkün
kılan eğitim, kişileri toplumsal sınıflar arasında yukarı doğru taşıdığı için toplumsal hareketlilik
gerçekleştirmiş olur. Bu bölümde toplumsal hareketliliğin genel özelliklerini gördükten sonra
eğitimle ilişkisini ele alacağız.
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8.1.

Toplumsal Hareketlilik Nedir?

Hareketlilik kişilerin fiziki mekandaki ya da toplumsal konumlarındaki her türlü
hareketliliği ifade eder. Fiziki hareketlilik daha fazla “göç” olarak isimlendirilir ve kişi ya da
grubun bir coğrafi mekandan diğerine geçişi kastedilir. Toplumsal hareketlilik ise bir kişinin ya
da bir toplumsal grubun (aile, vb.) toplumsal konumlarının (sınıf, tabaka, statü) değişmesidir.
Toplumsal hareketlilik daha iyi ya da daha kötü duruma doğru gerçekleşebilir. Bir kişi ya da
grup, içinde bulunduğu toplumsal sınıf, tabaka ya da statüden daha yukarı ya da aşağı bir sınıfa,
tabakaya ya da statüye yükselirse ya da düşerse buna dikey toplumsal hareketlilik denir. Kişi ya
da grup aynı sınıf ya da tabakada kalmaya devam ederken toplumsal konumu değişirse buna
yatay toplumsal hareketlilik denir. Aynı mesleği yapmaya devam eden birinin bir işyerinden
başka bir işyerine geçmesi ya da evlenme yoluyla yaşadığı toplumsal çevreyi değiştirse bile
benzer toplumsal gelire sahip olmaya devam etmesi yatay toplumsal hareketliliğe örnek olarak
verilebilir.
Dikey toplumsal hareketliliğin ise çeşitleri vardır:
a) Sızma yoluyla dikey toplumsal hareketlilik: Kişinin eğitim yoluyla
kendisinin/ailesinin sosyo-ekonomik seviyesinden daha üst bir seviyeye doğru
yükselmesidir; kişinin aldığı eğitimle üst bir toplumsal sınıfa ya da tabakaya
sızarak dahil olduğu toplumsal hareketliliktir. Örneğin ailesi çiftçi olan ve
köyde ikamet eden birinin üniversite eğitimi ile şehirde öğretmenlik gibi bir
meslek sahibi olarak gelir düzeyini ve meskeki statüsünü değiştirmesi eğitim
yoluyla üst toplumsal tabakaya sızarak dahil olması bu tür dikey toplumsal
hareketliliktir.
b) Grup hareketliliği: Bireysel toplumsal hareketliliğin kısıtlı olduğu toplumlarda
bir toplumsal grubun dayanışma içinde gerçekleştirdiği dikey toplumsal
hareketliliktir. 19. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen işçi sınıfı mücadelesinin
sonucu olarak bu sınıfın hayat koşullarının değişmesi ve 20. Yüzyıldaki sosyoekonomik yükselmeleri buna örnek gösterilebilir.
c) Kendiliğinden grup hareketliliği: Eğer grup hareketliliği, değişim isteyen
toplumsal gruplar tarafından amaçlanarak gerçekleşmemiş ve doğal süreç
içinde gerçekleşmişse kendiliğinde grup hareketliliği meydana gelmiş olur. Bir
topluma dışarıdan göç eden bir grubun düşük statülü işleri yapmasıyla o
toplumun üyelerinin daha yüksek statülü işler yapmaya başlamaları bu tür bir
dikey toplumsal hareketliliktir.
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Toplumsal Tabakalaşma Nedir?
“Tabakalaşma” kavramı sosyologlar tarafından jeoloji biliminden ödünç
alınmıştır. Jeolojide yerkabuğunu oluşturmak için binyıllar içinde oluşmuş ardışık tabakalar
anlamına gelir. Toplumsal tabakalaşma ise çeşitli insan topluluklarının birbiri üstüne
yerleşerek oluşturduğu düşünülen “katmanları” ifade etmek üzere uyarlanmış bir
kavramdır. Böylece, dünyaya bir çukur açan jeolog, bir granit tabakasının üstünde bir
bazalt tabakasının üstünde bir kumtaşı tabakası keşfedebileceği gibi, toplumsal yapının
derinliklerine inen sosyolog da farklı toplumsal katmanlar üzerinde katmanlar, örneğin alt
sınıflar üzerinde orta sınıflar üzerinde üst sınıflar keşfedebilir. Diğer taraftan jeolojik
tabakalar birbiriyle yer değiştirmezken toplumsal tabakalar arasında toplumsal hareketlilik
meydana gelir.
Sosyal tabakalaşma çalışması, bu farklı toplumsal tabakaların birbiriyle nasıl
ilişkili olduğu üzerine yapılan çalışmadır. Genellikle toplumsal tabakalar arasında eşitsizlik
ilişkisi olduğu görülür. Bir grup diğerinden daha fazla ekonomik kaynağa sahip olabilir ve
bu kaynaklardan daha fazla yararlanabilir veya daha yüksek bir saygınlığa sahip olabilir
veya başka tabakalar üzerinde siyasi iktidar sahibi olabilir. Toplumsal tabakalaşmayı
inceleyen bir sosyolog, bu tür eşitsizliklerin ilk etapta nasıl ortaya çıktığını, zaman içinde
nasıl korunduğunu veya değiştiğini ve toplumsal hayatın diğer boyutları üzerinde ne tür
etkilere sahip olduğunu anlamaya çalışır. Toplumsal tabakalaşma mal varlığı, politik güç,
itibar, eğitim, din, cinsiyet, etnisite, vb. etmenler ekseninde oluşabilir. Çağdaş toplumlarda
toplumsal tabakaları en fazla belirleyen etmenler servet-gelir, meslek ve eğitimdir. Bu
etmenler çerçevesinde nesilden nesile aktarılan sosyo-ekonomik düzeye sahip toplumsal
gruplar toplumsal tabakaları oluştururlar.
Bir toplumsal tabakalaşma sistemi eğer tabakalar arasında toplumsal
hareketliliğe izin veriyorsa açık tabakalaşma sistemi, izin vermiyorsa kapalı tabakalaşma
sistemi olarak adlandırılır. İnsanlık tarihinde kabaca dört tür toplumsal tabakalaşma
sisteminin ortaya çıktığı kabul edilir: kölelik, kast, zümre, toplumsal sınıf ve statü. Bir
toplumsal grubun özgürlüğünün tamamen elinden alındığı toplumsal tabakalaşma türü olarak
kölelik toplumsal hareketliliğe en kapalı sistemdir. En fazla Hindistan civarında görülen kast
sistemi köleliğe göre daha esnek olsa da toplumsal hareketliliği kısıtlıdır. Birey hangi
tabakada hayatına başlamışsa -genellikle- o tabakada hayatını sonlandırır. Zümre, feodal
toplumlarda ortaya çıkar ve tipik örneği Ortaçağ Avrupa toplumlarıdır. Soylular (yöneticiler),
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kilise erbabı (ruhban/din adamları) ve sıradan insanlar (serfler, özgür köylüler, tüccarlar,
zanaatkarlar) olmak üzere üç zümreden oluşur. Her bir zümrenin tanımlı hukuki hakları
vardır ve her zümre kendine özel bir ekonomik işleve sahiptir. Diğer taraftan bu zümreler
siyasi grupları da oluşturur ve zümreler arası toplumsal hareketlilik kısıtlıdır. Sınıf ve statüye
dayalı toplumsal tabakalaşma sistemi ise modern toplumlarda meydana gelir. Bu sistemde
soyluluk gibi doğuştan verili özellikler değil kişilerin çalışarak kazandıkları ekonomik ve
toplumsal özellikler belirleyicidir. Bu tabakalaşma sistemini en fazla ekonomik etmenler
belirler ve kişinin içine doğduğu toplumsal sınıfı değiştirmesi daha muhtemeldir.

Aşağı doğru dikey toplumsal hareketlilik de bireysel olarak ya da toplumsal grupla
olabilir. Kişinin işini kaybettiği için gelirini ya da statüsünü kaybetmesi aşağı doğru bireysel
olarak gerçekleşmiş dikey toplumsal hareketlilik türüne örnektir. Eğer bir toplumsal grup itibarı
zedelendiği için ya da diğer gruplarla uyumsuz hale geldiği için gelir düzeyini ve statüsünü
kaybetmişse bir grubun aşağı doğru dikey toplumsal hareketliliği meydana gelmiş olur
(Sorokin, 133-4).

Statü Nedir?
Karl Marx tarafından modern toplumlarda toplumsal sınıfları meydana getiren en önemli
faktörün ekonomi olduğu ileri sürülür. Ona göre, kapitalizmin ekonomi temelinde
oluşturduğu toplumsal sınıflılık 19. yüzyıl itibarıyla burjuvazi ve proleterya olmak üzere iki
sınıf olarak biçimlenmiştir. Max Weber ise toplumdaki sınıflılığı sadece ekonomik etmenle
açıklamaz ve statü kavramını da analizine dahil eder. Benzer gelir gruplarının oluşturduğu
toplumsal gruplaşmaya sınıf derken benzer hayat tarzlarına sahip gruplara ise statü grupları
demektedir (Aydın, 2018).
Sınıf tabakalaşmanın ekonomik boyutunu oluşturur. Kişinin geliri ve serveti onun ait olduğu
toplumsal tabakayı gösterebilir. Ancak kişinin toplumsal konumunu asıl belirleyen onun
statüsüdür. Statü kişiye saygınlık ve onur kazandıran toplumsal bir durumdur. Çoğunlukla
zenginlikle bağlantılı olsa da olmadığı durumlar da az değildir. Örneğin bazı kişiler zengin
olsalar bile saygınlık kazanamazlarken asker, öğretmen, imam gibi geliri az olan meslek
sahipleri yüksek bir saygınlığa, prestije ve onura sahip olabilirler. Bu sebeple kişilerin
statüleri hangi toplumsal tabakaya ait oldukları konusunda gelirleri ve servetleri kadar
belirleyici olabilmektedir. Belirli statüler belirli hayat tarzlarını üretir. Statülere dayalı hayat
tarzlarının kökleri tarihi derinliğe sahiptir.
183

Toplumsal tabakalar arasında hareketliliğin olup olmaması çoğunlukla toplum
tipleri ile açıklanır. Bunun yanı sıra toplumsal hareketliliğin hiç olmadığı toplum tipi yok
gibidir. Toplumsal hareketliliğin en kısıtlı olduğu köleliğin yaygın olduğu toplum tipinde bile
kısıtlı toplumsal hareketlilik gerçekleşebilir. Diğer tarafından toplumsal hareketliliğin tamamen
serbest olduğu ve hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadığı toplum tipi de yok gibidir. Çağımızda
modern toplum tipinin toplumsal hareketlilik bakımından en özgürlükçü toplum olduğu kabul
edilir. Modernitenin kişilerin doğuştan getirdiği toplumsal san ve unvanların toplumsal
tabakalaşmada etkisini yok etme iddiası çoğu toplumda gerçekleşmiş olsa da ekonomik olarak
yeni eşitsizlikler ürettiği birçok düşünür tarafından öne sürülmektedir. Modernitenin ekonomik
boyutu olarak kapitalist ekonominin yeni ekonomik sınıflılıklar ve dolayısıyla eşitsizlikler
ürettiği çağdaş sosyolojinin en önemli sorun alanlarından biridir. Bu sebeple modern
toplumlarda eğitim, bireyleri meslek edindirerek yukarı doğru toplumsal hareketliliği
gerçekleştirdiği için ve modern toplumun eşitlik iddiasının ölçütü olduğu için önem
kazanmaktadır.
Toplumsal Tabakalaşma Modelleri

Küresel Servet Piramidi

184

Piramit servetin dünyada belli bölgelerde ve bazı seçkinlerin elinde toplandığını
göstermektedir. Bu durum dünya ekonomisinin eşitlikçi ve adil rekabetçilik iddialarını
tartışmaya açtığı gibi toplumsal tabakalar arasındaki toplumsal hareketliliğin de
gerçekleşmediğini resmetmektedir. 2018 yılı itibarıyla dünyanın yetişkin nüfusunun %64’ü
toplam servetin yaklaşık %2’sine sahipken bu nüfusun %1’i servetin %45’ini elinde
tutmaktadır. Aşağıda, küresel servet tabakalarının bölgesel dağılımını gösteren grafikte ise
en fazla servete sahip olanların Kuzey Amerika ve Avrupa’da yoğunlaştığını göstermektedir.

Küresel Servet Tabakalarının Bölgesel Dağılımı
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Kaynak: Davies & Lluberas & Shorrocks, 2018.

8.2.

Eğitim Yoluyla Toplumsal Hareketlilik

Eğitim yoluyla toplumsal hareketlilik, geniş ölçüde yukarı doğru dikey toplumsal
hareketliliğin konusudur. Bu sebeple kişilerin gelirlerine, mesleki statülerine ve eğitim
derecelerinin prestijine göre belirlenen toplumsal tabakalaşmayla ilgilidir. Toplumsal
hareketlilik çalışmaları eğitimi, bireylerin toplumdaki konumlarını tanımlayan ölçütler arasında
ele alır. Bu bağlamda eğitimin toplumsal hareketliliği destekleyip desteklemediği ya da
toplumsal eşitsizlikleri koruyup korumadığı bu araştırmaların ana gündemidir. Bu araştırma
alanı, eğitim sosyoloji ile toplumsal tabakalaşma çalışmalarını birbirine yaklaştırır. Eğitimle
toplumsal hareketlilik çalışmalarını tasnif etmek gerçekten zordur. Kronolojik olarak,
toplumsal hareketliliğin ölçüm kriterlerine göre, düşünürlerin politik ve kuramsal yönelimlerine
göre çalışmaları kategorize etmek mümkündür. Ancak her tasnif, bütün çalışmaları belli
başlıklar altında toplayamadığı gibi bazı çalışmaları da belirli tanımsal çerçeveyle
kısıtlayacaktır.
Kupfer (2015) eğitim yoluyla toplumsal hareketlilik çalışmalarını üç kategori
altında toplar: bireysel güdüler, eğitim kurumları ve toplumsal yapılar. Bu tasnif aynı zamanda
toplumsal hareketlilik çalışmalarını kronolojik olarak ele almayı kolaylaştırmakta ve mikro,
mezo ve makro çalışmalar sıralaması yapabilmeyi de sağlamaktadır. Diğer taraftan diğer
tasnifler gibi bu alandaki bütün çalışmaları altında toplayan başlıklar içermemektedir. Ancak
eğitimle toplumsal hareketlilik konusunda genel bilgi edinmemizi sağlayabilmektedir.

8.2.1. Toplumsal Hareketliliği Artıran Bireysel Güdüler
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Eğitim yoluyla yukarıya doğru dikey toplumsal hareketlilikte bireysel güdülenme,
özellikle benzer toplumsal sınıf ve statü grubuna ait bireylerin farklı başarı düzeylerini
açıklamak için elverişlidir. Alt toplumsal tabakalardan üst tabakalara doğru eğitim yoluyla
gerçekleşen toplumsal hareketlilikte etkili olan bireysel güdülenmenin en önemli kaynağı birey,
aile ve dindir.
Yapısal işlevselci yaklaşım toplumsal hareketliliğin bireysel güdülenme boyutunu
en fazla vurgulayanlardır. Bu, liberal demokratik siyasi sistemin kitle eğitiminin tüm bireylere
fırsat eşitliği sunma ve her bireyin potansiyelini geliştirme amacına dayanmaktadır. Buna göre
eğitim kurumlarının görevi tüm öğrencileri bilgi, beceri ile donatmaktır. Herkesin eğitim
hakkının olduğu, temel eğitimin zorunlu olması ve bütün vatandaşlara ücretsiz erişim
sağlanması bu anlayışın ürünüdür. Eğitime yüklenen bu anlam dikey toplumsal hareketliliği
teşvik etmeyi de amaçlar. Ancak buna rağmen Parsons’a (1959) göre fırsat eşitliği bütün
öğrencileri başarılı kılmayacak ve bazıları kaybedecektir. Bunun sebebi öğrencilerin ailelerin
eğitimden beklentilerinin ve öğrencinin başarısına yönelik tutumlarının farklı olmasının yanı
sıra öğrencileri yetenek olarak ve bireysel güdülenme açısından da farklılaşmasıyla ilgilidir.
Dolayısıyla öğrencinin bireysel güdüsünün azlığı eğitimdeki başarısını ve toplumsal
hareketliliği olumsuz yönde etkileyecektir. Merton50 da söz konusu eğitimde fırsat eşitliği
ideolojisinin

bireyler

tarafından

içselleştirme

derecesinin

toplumsal

hareketliliği

etkileyeceğinin altını çizer. Merton bireylerin ya da grupların hepsinin maddi kazanç için
rekabet etmiyor oluşlarını tam eşitliğin mümkün olmadığını göstermek için delil olarak sunar.
Çünkü bireylerin hepsinin kazanmak için yeterli bireysel güdülenmeye sahip olmamaları gibi
egemen ideolojiye inançları da toplumsal hareketlilikte belirleyici olacaktır. Eşitlik
ideolojisinin egemen olduğu demokratik toplumlar ise bireysel güdüleri ve eşitliğe olan inancı
sağlayan toplumsal yapıyı oluşturur.
McClelland51 (1961) da Merton gibi toplumsal yapının toplumsal hareketliliğe
yönelik güdülenmeyi ve motivasyonu oluşturacağını savunur. Ancak McClelland psikolojik ve
dini faktörlerin motive edici gücünden bahseder. Protestan eğitimi, ebeveyn tutumu ve girişimci
davranışın başarıyla ilişkisini araştıran McClelland başarının motivasyon ve güdülenmedeki
farklılaşmaya göre şekillendiğini öne sürdü. Ona göre güdülenme belirli kişilik özelliklerinden
kaynaklanmaktadır ve bu özellikler de aile ortamı gibi toplumsal bağlama sahiptir.

50

Merton, Robert K. (1938), Social structure and anomie, American Sociological Review , 3 (5), pp. 672–82.
McClelland, D.C. (1961), The achieving society, Princeton, New Jersey; Toronto; London; New York: D. Van
Nostrand Company.
51
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Toplumsal hareketlilikte bireysel güdülenmeyi öne çıkaran araştırmaların bir kısmı
göçmenlerin eğitimine yoğunlaşır. Tepecik52 Almanya'daki etnik azınlıklardan yukarıya doğru
toplumsal hareketlilik gerçekleştiren çocuklar üzerinde bir çalışma yürütmüş ve bu çocukların
ailelerinin eğitime yönelik olumlu bir tutum sergilediklerini tespit etmiştir. Kaya53 da
Tepecik’in görüşünü desteklemiştir. Ayrıca, ebeveynleri Almanya'da Türk göçmen olan ve
eğitimle yukarı doğru toplumsal hareketlilik gerçekleştiren üç kadınla mülakat yapmıştır. Kaya,
Türk işçiler arasında tıp ve hukuk alanlarına yüksek itibar atfedilmesinden dolayı bu mesleklere
olan yoğun ilgiyi işaret etti. Böylece tıp ve hukuk alanlarında meslek sahibi olarak yukarı doğru
toplumsal hareketlilik gerçekleştirenlerin sahip olduğu aile kaynaklı bireysel güdülenmeyi
gösterdi.

8.2.2. Toplumsal Hareketlilik ve Eğitim Kurumları
Eğitim yoluyla dikey toplumsal hareketliliği artıran etken olarak eğitim kurumları
üzerine yapılan çalışmaları Kupfer (2015) mezo ölçekli araştırmalar olarak tanımlamaktadır.
Dikkate değer ölçüde az araştırmanın olduğu bu etmenle ilgili en önemli çalışma Turner’a54 ait.
Turner çalışmasında toplumsal norm ve değerlerin eğitim kurumlarını nasıl şekillendirdiği ve
bu eğitim kurumlarının toplumsal hareketliliği nasıl etkilediği sorularına yoğunlaşmaktadır.
Turner’a göre ilk ve orta öğrenim kurumları ve yine üniversiteler dikey toplumsal
hareketliliği mümkün kılar ya da kısıtlar. Kurumların toplumsal hareketliliğe etkisi toplumsal
normlara bağlıdır. Okul sistemini şekillendiren toplumsal norm, kitle eğitimi anlayışı ve
toplumsal hareketlilik imkanıdır ve bu normalar açık demokratik sistem tarafından
desteklenmektedir. Turner’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde hakim olan norm, yukarı
doğru dikey toplumsal hareketliliktir. Bu norm, bireylerin kendi çabalarıyla seçkinlik statüsüne
ulaşabildikleri “rekabet hareketliliği”ni desteklemektedir. İngiltere’de ise “desteklenmiş
hareketlilik” normu baskındır. Burada yeni seçkinlik adayları eski seçkinler tarafından seçilirler
ve seçkinlik statüsü çabayla ya da çalışarak kazanılmanın aksine bazı desteklenmiş liyakat
ilkelerine göre verilir. ABD, bu yüzden, açık ve demokratik bir toplumken, İngiliz toplumu
monarşist ilkelere göre örgütlenmektedir. İngiltere’de normlar monarşiyi destekler ve güvence
altına alır. Toplumsal hareketlilikle tabakalaşmayı aşan kişiler bile genel sınıf farklılaşmasını
desteklemelidir. Bu ülkeye özgü toplumsal hareketlilik normları alt toplumsal tabakaların
52
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monarşiye sadakatini ve uyumunu sağlamalıdır. Kitleler, kendilerini toplumu yönetmede
yetersiz olarak görmeleri için eğitilirler; seçkinlerin bilgi ve becerilerine erişimleri kısıtlıdır ve
seçkinlerin üstünlüklerine inandıkları için üzerlerinde kontrol kurulur.
Turner’a göre ABD okul sistemi daha az seçicidir ve okullar öğrencinin kendi
çabasına dayanacağı bir sistem kurmaktadır. İngiltere okul sistemi ise oldukça seçicidir. 11 yaş
grubuna yapılan sınav öğrencilerin yükseköğrenime hazırlanacakları dilbilgisi okullarına mı
yoksa mesleki eğitim alacakları ortaöğrenim okullarına mı gideceklerini belirlemektedir.
Turner, ABD’de öğrencilerin çok daha az destekle rekabet içinde çalışmaya devam ettiklerinin
altını çizerken İngiltere’de dilbilgisi okullarına büyük fonların ve çok az miktarın da mesleki
hazırlığa harcandığını ifade ediyor. İngiltere’de üniversiteye erişim sistemi oldukça seçicidir,
ancak öğrencilerin çoğu mezun olur. ABD’de ise erişim daha açıktır, fakat öğrenciler
sonrasında birçok sınavdan geçirilir ve birçoğu mezun olamaz.
Turner kapitalizmi temsil eden ABD’de eğitimle toplumsal hareketliliğin yalnızca
kişisel çabayla gerçekleştiğini iddia ettiği için eleştirilir. Diğer taraftan onun görüşleri,
toplumsal hareketliliği bireysel güdülerin dışında toplumsal yapılarla ilişkilendiği için
önemlidir. Ayrıca eğitim kurumlarının toplumsal hareketliliği sadece artırıcı değil engelleyici
rolünü de göstererek alanda açılım sağlamıştır.

8.2.3. Eğitimle Toplumsal Hareketliliği Etkileyen Toplumsal
Yapılar
Kupfer’in (2015) makro ölçekli araştırmalar olarak tanımladığı bu başlıkta birey ve
eğitim kurumlarının dışında eğitimle toplumsal hareketliliği etkileyen toplumsal yapılar ele
alınmaktadır. Bu araştırmalar eğitim yoluyla yukarı doğru dikey toplumsal hareketliliği dolaylı
olarak mümkün kılan toplumsal koşullara odaklanır.

8.2.3.1. Seymour Martin Lipset ve Hans L. Zetterberg
İlk olarak ele alacağımız Lipset ve Zetterberg’in araştırması55 yukarı doğru
toplumsal hareketliliği etkileyen üç toplumsal gelişmeyi tespit etmektedir:
1) Diferansiyel doğurganlık,
2) Beyaz yakalı pozisyonlarında artış,
3) Nesilden nesle miras kalan iş pozisyonlarında azalma.
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Diferansiyel doğurganlık, üst toplumsal tabakalara mensup olanların diğer alt
tabakaların üyelerinden daha az çocuğa sahip olmasını ifade eder. Bu nedenle seçkinler için
uygun pozisyonlar, boş kalmaya başlıyor ve alt tabakanın üyeleri tarafından dolduruluyor.
Beyaz yakalı pozisyonlarındaki artış, kol emeğiyle yapılan işlerde yaşanan azalmadan
kaynaklanır. Bu durumun en önemli sebebi 20. yüzyılda mesleki yapılanmadaki genel
değişikliğin sonucu olarak beyaz yakalıların çocuklarının ebeveynlerinin mesleğini miras
almamalarıdır. Beyaz yakalıların çoğu serbest meslek olarak değerlendirebileceğimiz
kategoride değildir artık. Bir iş adamının aksine bürokrat işini oğluna veremez. Beyaz yakalı
pozisyonlarının artışıyla nesilden nesle miras kalan mavi yakalı işçiliğin kaderi değişir ve mavi
yakalıların çocukları eğitim alarak kafa emeği gerektiren işler yapmaya başlarlar. Böylece alt
toplumsal tabakadan orta tabakaya doğru eğitim yoluyla toplumsal hareketlilik gerçekleşmiş
olur.
Beyaz yakalı ve mavi yakalı ne demektir?
Mavi yakalı işler ve beyaz yakalı işler kol işi ve kafa işi ayrımını ifade eder. Büyük ölçüde
istihdam koşullarıyla tanımlanmakla birlikte gelir, sağlık ve eğitimi başarısı gibi toplumsal
etkenlerin belirleyiciliğiyle mesleki tabakalaşma çalışmalarında kullanılan iki kavramdır.
Kol emeği ile çalışan mavi yakalıların alt toplumsal tabakada, kafa emeği ile çalışan beyaz
yakalıların ise orta toplumsal tabakada yer aldıkları varsayılır. Weber’in beyaz yakalıların
zamanla sayılarının artacağı ve orta tabakanın genişleyeceğine dair öngörüsü 20. yüzyılda
gerçekleşmiştir ve buna bağlı olarak Goldthorpe gibi düşünürler tabakaların kendi içindeki
çeşitlenmeyi göstermişlerdir.

8.2.3.2. Peter M. Blau & Otis Dudley Duncan
Blau ve Duncan (1978 [1967]) günümüze kadar en kapsamlı toplumsal hareketlilik
çalışmalarından birini gerçekleştirdiler. Kısmen Lipset ve Zetterberg’in tespitlerine katılsa da
farklı olarak teknolojik gelişmenin mesleki yapılanmada meydana getirdiği değişiklileri
incelediler. Blau ve Duncan’a göre, teknolojik gelişme her zaman yüksek beceri gerektiren
işlere talebi artırmaz. Örneğin montaj sanayisinde yarı kalifiye ustalar tam kalifiye ustaların
yerine geçmiştir. Diğer taraftan Blau ve Duncan, Amerikan toplumunda sosyo-ekonomik
seviye ile eğitim arasında yakın bir ilişki bulmuşlardır. Eğitimli bireyler sosyo-ekonomik olarak
üst tabakaya yükselmekte ve babaları mavi yakalı işçi iken kendileri beyaz yakalı olmaktadırlar.
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Bunun yanı sıra yüksek eğitim alan ailelerden gelenler daha yüksek bir toplumsal statüye sahip
olabilmektedirler.
Blau ve Duncan, Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimin ayrıcalıkları güvence
altına almak için kullanıldığı tespitini yaptılar. Eğitim genel olarak toplumsal statü ve özellikle
toplumsal konumun babadan oğula aktarılması için artan bir önem kazanmaktadır. Seçkin aile
kökeni, bir çocuğun üstün mesleki statü kazanma şansını büyük ölçüde arttırır. Çünkü aile
kökeni çocuğun daha iyi bir eğitim almasına yardımcı olmaktadır. Özellikle az sanayileşmiş
ülkelerde aile kökeninin toplumsal konum edinme üzerindeki etkisi öncelikle eğitim
aracılığıyla sağlanmaktadır.

8.2.3.3. Lois Weis
Weis56 ortaya çıkan yeni beyaz yakalı işlerin çok daha ayrıntılı bir analizini
yapmıştır. “1985-6 yıllarında lise öğrencilerinin gelecekteki planları ve daha önce bir çelik
endüstrisinde çalışan ebeveynlerinin onlardan beklentileri üzerine etnografik bir çalışma yaptı.
Lipset ve Zetterberg’in mavi ve beyaz yakalı mesleklerde değişimin toplumsal hareketlilik
olarak görülmesi gerektiği görüşünü eleştirdi. Weis, bunu 1982'de kapanan büyük bir çelik
fabrikasının bulunduğu bir kasabada yaşayan insanların mesleki değişikliklerini araştırarak
yaptı.
Bu yıllarda görülen fabrika kapanışları sadece çelik endüstrisi ile sınırlı değildir.
Ağır sanayi, otomobil imalatı gibi alanlarda birçok fabrika kapandı. Ekonomideki büyüme artık
üretim ile değil hizmet sektörüyle gerçekleşmektedir. Hizmet sektöründeki işler daha fazla
eğitim gerektirir, daha az ödeme yapar, daha az iş güvenliği sağlar ve genellikle yer
değiştirmeyi gerektirir. Sanayisizleşme, işçi sınıfı için daha az güvence ve genellikle daha düşük
bir yaşam standardı anlamına gelir.” Böylece Weis daha fazla eğitim alarak beyaz yakalı haline
gelen işçi sınıfı çocuklarının sosyo-ekonomik bir yükselme yaşamış olamayacağını
göstermektedir.

8.2.3.4. John Goldthorpe
Goldthorpe57 toplumsal hareketliliği daha bütüncül olarak ele alan ve genel olarak
mesleki yapılanmadaki değişime yoğunlaşan isim olmuştur. Toplumsal tabakalaşmayı da
56
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meslek kategorisi üzerinden oluşturur. En önemli tespiti, beyaz yakalı işçi haline gelen kişilerin
sayısı gittikçe artmasına rağmen bu kişilerin sosyo-ekonomik seviyelerinin değişmediği ya da
alt toplumsal tabaka düzeyinde kaldığıdır. Bu sebeple mutlak toplumsal hareketlilik ve göreceli
toplumsal hareketlilik arasında ayrım yapar.
Goldthorpe Sınıf Kategorileri (Marshall, 1999: 275)
I

Üst düzey profesyoneller, idareciler ve yetkililer; büyük sanayi kuruluşlarındaki
yöneticiler, büyük mülk sahipleri

II

Alt düzey profesyoneller, idareciler ve yetkililer; üst düzey teknisyenler; küçük
sanayi kuruluşlarındaki yöneticiler; kol emeği kullanmayan çalışanların amirleri

IIIa

Üst düzeydeki (idari ve ticari) rutin, kol emeği kullanmayan işçiler

IIIb

Alt düzeydeki (satış ve servisler) rutin kol emeği kullanmayan çalışanlar

IVa

İşçi çalıştıran küçük mülk sahipleri, zanaatkarlar, vb.

IVb

İşçi çalıştırmayan küçük mülk sahipleri, zanaatkarlar, vb.

IVc

Çiftçiler ve küçük toprak sahipleri; birincil üretim alanındaki diğer kendi başına
çalışan işçiler

V

Alt düzey teknisyenler; kol işçilerinin denetçileri

VI

Vasıflı kol işçileri

VIIa

Yarı vasıflı ve vasıfsız kol işçileri (tarım, vb. alanları dışında)

VIIb

Tarım işçileri ile birincil üretim alanındaki diğer işçiler
Mutlak toplumsal hareketliliğin meydana gelmesi için çok sayıda insanın iş

değiştirmesi ve değişimin genele yayılması gerekir. Göreceli toplumsal hareketlilikte ise iş değiştirmeler meydana gelse bile- toplumsal tabakaların yapısal özellikleri durağan
kalmaktadır. Buradan hareketle 20. yüzyılda iddia edildiği gibi toplumsal hareketliliğin
artmadığı ve göreceli toplumsal hareketliliğin meydana geldiğini ifade eder. Goldthorpe,
Erikson ile birlikte mesleklere göre düzenlenmiş bir tabakalaşma modeli geliştirmiştir.
CASMIN (Comparative Study of Social Mobility in Industrial Nations [Sanayi Ülkelerinde
Toplumsal Hareketliliğin Karşılaştırmalı Çalışması]) ya da EGP (Erikson-GoldthorpePortocarero) olarak bilinen bu modelde üç temel kategoride (işveren, kendi işini yapan ve işçi)
yedili bir tasnif yapılmıştır.

8.3. Türkiye’de Toplumsal Hareketlilik
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Türkiye’de toplumsal hareketliliğe ilişkin çalışmalar mevcut olmakla birlikte nitel
ve nicel olarak tabakalaşma sisteminin mahiyetini ortaya çıkarak durumda değiller. Biz burada
Cumhuriyet tarihinde dönemsel olarak değişimi gösteren çalışmalardan bazılarını ele alacağız.
Türkiye’de toplumsal hareketlilik çalışmalarından özellikle eğitim etmeni üzerinde duranların
bu husustaki bulgularına yer vererek genel bir bakış edinmeye çalışacağız.
Bu alanda yapılmış çalışmaların ilki sayılabilecek Baron Lee Moots’un Ankara’da
yaptığı toplumsal hareketlilik çalışmasında58 eğitim ve mesleğin sosyo-ekonomik konumla
ilişkisi araştırılmış ve eğitim ile mesleğin tabakalar arası geçişliliği sağlayan önemli etmenler
olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca Detroit’te yaptığı toplumsal hareketlilik çalışmasının
bulgularıyla karşılaştırdığında Ankara’da insanların eğitim düzeyleri ile ait oldukları tabakanın
belirleyicileri olarak meslek ve gelirleri arasında ilişkinin daha yüksek olduğunu görmüştür.
Bunun anlamı eğitimin Türkiye’de toplumsal hareketliliği sağlayan bir etmen olarak ortaya
çıktığıdır. Bununla birlikte Moots geleceğe dair bir öngörüde bulunarak eğitim ile mesleki statü
arasındaki korelasyonun bozulabileceğine işaret etmiştir. Çünkü beyaz yaka işlerinin artışı
eğitimli nüfus oranının altında kalabilir ve bu durumda çok fazla vasıflı insan niteliklerine
uygun iş bulamazlar.
Zehra Kasnakoğlu59 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün 1968
yılında gerçekleştirdiği araştırma verilerini kullanarak Türkiye’de tarım sektörünün dışında
çalışanların kazanç farklarını analiz etmiştir. Bu kazanç çeşitlenmesini sağlayan etmenleri iç
etmenler ve dış etmenler şeklinde iki kategoride ele almıştır. İç etmenler eğitim, meslek ve
kazançlar; dış etmenler ise eğitime erişim, eğitim kalitesi, iş deneyimi, coğrafi konum ve
arkaplan sosyo-ekonomik etmenlerdir. Buna göre coğrafi konum dışındaki bütün etmenlerin
kazanç farklılıklarının oluşmasında etkili olduğunu tespit etmiştir. Ancak babanın eğitimi ve
mesleği bu etmenlerin içinde en güçlü olanlarıdır. Sonuç olarak yüksek eğitime ve gelire sahip
olan ailelerin çocuklarının daha iyi bir eğitim aldıklarını, daha yüksek statülü bir meslek sahibi
olduklarını ve daha fazla kazanç elde ettiklerini bulmuştur. Kasnakoğlu, Semih Akçomak ile
birlikte 2003 yılında bu araştırmayı tekrarlamıştır60. Bu sefer Ankara ile İstanbul’da
karşılaştırmalı olarak eğitim ve deneyimin kazançları ne ölçüde belirlediğini sorgulamıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul’da saat başı kazancın Ankara’dan daha yüksek olduğu
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tespit edilmiş ve yaş, cinsiyet, eğitim, iş statüsü ve medeni durumun ücret farklılaşmalarında
etkili olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla bu iki şehirde de kazançlardaki farklılıklar sadece
meslek değişkeni ile açıklanamamaktadır.
Kemal Karpat61 gecekondularda yaptığı araştırmada gecekondu sakinlerinin
hayatlarını köydeki hayatlarıyla karşılaştırmasını istemiştir. Hepsi, şehirdeki hayatlarının daha
iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca çoğunluğu kendilerinin yapmak isteyip de yapamadıkları
hususunda çocuklarının şehirde daha fazla şansa sahip olduklarını düşünmektedir. Ebeveynler
çocuklarını yükseköğretim kurumlarına gönderebilirlerse onların daha fazla refaha
kavuşacağını ve hatta şehirde iyi öğrenim görmüş kişilerle birlikte büyümelerinin onları daha
iyi hayatlara ulaştıracağını düşünmektedirler. Çocuklarının tercih etmesini en çok istedikleri
meslekler mühendislik, tıp, hukuk ve daha sonra makine operatörlüğü ve devlet memurluğu
gibi alanlardır. Görüşülen kişilerin çoğunluğu çocuklarının çalışırlarsa en yüksek konumlara
ulaşabileceğine inanmaktadır. Karpat’a göre bu durum insanların onur ve özgüven sahibi
olduklarını göstermektedir ve bu özellikler Türkiye’nin toplumsal hareketliliğe açık bir toplum
olduğunu göstermektedir.
Turhan Şengönül’ün İzmir’de yaptığı toplumsal hareketlilik çalışması62, Karpat’ın
ebeveynlerde gördüğü beklentilerin yansıması sayılabilir. Şengönül, özel ve kamuda çalışan
doktor, öğretmen, inşaat mühendisi ve avukatlardan oluşan meslek sahiplerinin toplumsal
kökenleriyle karşılaştırıldığında eğitim yoluyla toplumsal hareketlilik gerçekleştirdiklerini
tespit etmiştir (Hakverdi, 2014: 86-105).
Özetle, Türkiye’de eğitimle toplumsal hareketlilik iş piyasaları ve mesleki
yapılanmayla doğrudan ilişkili görünmektedir. Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde eğitim yeni
devletin bürokratik kadrosunu oluşturan en önemli kanal olarak toplumsal hareketliliği
sağlamıştır. Bu yıllarda yetişmiş emek gücü kıtlığından dolayı eğitime erişim sağlayabilmiş
aydın ve bürokratlar hem toplumsal statü hem gelir düzeyi bakımından seçkinler sınıfını
oluşturdu. Bu dönemde lise mezunu olmak bile üst toplumsal tabakada yer almayı
kolaylaştırıyordu.
1950’li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan sanayii köyden kente doğru göçü
artırırken daha fazla nüfusun eğitim almasının ve yeni iş kollarında istihdam edilmesinin yolunu
açmıştır. Bu dönemde artan işgücü ihtiyacıyla yükseköğrenim mezunu olmak önem kazandı.
1980’li yıllara kadar olan bu süreçte eğitimle toplumsal hareketlilik hızlıdır. 1980’li yıllardan
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sonra Türkiye’nin küresel ekonomiyle entegrasyonu iş piyasalarının yeniden düzenlenmesini
sağlarken eğitim-meslek ilişkisini de değiştirmiştir. Eğitimle toplumsal hareketlilik beklentisi
düşmüştür ve yükseköğrenim mezunu olmak toplumsal hareketlilik için yeterli etmen olmaktan
çıkmaya başlamıştır.
Diğer taraftan Türkiye’de toplumsal hareketlilik genellikle mesleki dönüşüm
üzerinden ölçülmektedir. Bu durum toplumda genel refah düzeyinin yükselmesiyle kişilerin
refah düzeyinin yükselmesi arasındaki paralelliği değerlendirme dışı bırakmaktadır. Mesleki
dönüşümle kişinin sosyo-ekonomik düzeyinin yükselmesi tabakalar arası yükseliş olmayabilir.
Bu sebeple Goldthorpe’un ifade ettiği göreceli hareketliliğin meydana geldiği ve mesleki
dönüşüm yaşanırken tabakalar arası yükselişin oluşmadığı ihtimali değerlendirilmek
zorundadır. Türkiye’de toplumsal hareketliliğe imkan tanıyan açık tabakalaşma sisteminin olup
olmadığına ilişkin daha fazla ampirik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan
araştırmalarda yüksek olarak ortaya çıkan Türk toplumunun toplumsal hareketliliğin imkanına
dair inancının kendisinin açık tabakalaşma sisteminin göstergesi olup olmadığı da
incelenmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eğitim yoluyla toplumsal hareketlilik konusu, toplumsal değişim, toplumsal
tabakalaşma, eğitimde fırsat eşitliği mevzularıyla doğrudan ilişkilidir. Eğitimle toplumsal
hareketlilik, modern toplumun en temel ilkelerinden biri olan bireyin kendi yetenek ve azmiyle
yüksek konumlara erişebileceği iddiasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu iddia modern liberal
ekonominin eşitlik taahhüdünden beslenmektedir. Ancak liberalizmin ekonomik boyutu olarak
kapitalizmin bu iddianın aleyhine eşitsizlikler üretmesi toplumsal hareketliliğe olan genel
inancı da sarsmaktadır. Bu sebeple toplumsal hareketlilik kapitalist ekonominin iş piyasasının
gereksinimlerine göre şekillenmektedir.
Bu bölümde toplumsal hareketliliği genel hatlarıyla tanıdıktan sonra eğitim yoluyla
toplumsal hareketlilik çalışmalarını gördük. Toplumsal hareketliliğin bireysel güdülerle
arttığını savunanlar başarıda bireysel faktörleri öne çıkarmaktadırlar. Bu kategori, liberal
iddiaların geçerliliği kabulünden hareket ederek eğitimle toplumsal hareketliliği bireyleri
motive eden etmen ve kurumların işlevselliğiyle açıklar. Eğitim kurumlarına yoğunlaşanlar ise
toplumsal hareketliliği kolaylaştıran okul sistemlerini ele alırlar. Bu okul sistemleri içinde
bulundukları siyasi ve toplumsal sisteme göre şekillenir. Toplumsal hareketliliği eğitimin
dışındaki toplumsal yapılarla açıklayanlar ise çok boyutlu ve karmaşık etmenleri analizlerine
dahil ederler. Bu kategori, liberalizmin eşitlik iddialarını ve dolayısıyla eğitimle toplumsal
hareketliliğin geçerli olup olmadığını göstermeye çalışır. Türkiye’de eğitimle toplumsal
hareketlilik de, benzer biçimde, iş piyasalarının gelişim seyrine paralel bir değişim çizgisi
oluşturmaktadır.
Genel olarak sanayi toplumlarının orta sınıflarının oluşum sürecinde eğitim ile
yukarı doğru toplumsal hareketlilik gerçekleşmiştir. Sonraki süreçlerde ise eğitimin bu işlevinin
zayıfladığı görülmektedir. Sanayide otomasyonla iş piyasalarının değişime uğradığı son
yıllarda eğitim ile meslek ilişkileri yeniden değişime uğramaktadır. Yeni iş kollarının mesleki
eğitiminin nasıl şekilleneceğine göre önümüzdeki yıllarda eğitimle toplumsal hareketliliğin de
yeni anlamlar kazanacağı tahmin edilebilir.
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Bölüm Soruları
Sorular
1. Kişi ya da grup aynı sınıfta kalmaya devam ederken toplumsal konumu değişirse buna ……
……….…………… denir. Ancak, içinde bulunduğu toplumsal sınıftan daha yukarı ya da aşağı
bir statüye yükselir veya düşerse buna ………………………..denir.
2. Eğitim yoluyla toplumsal hareketlilik, yukarı doğru dikey toplumsal hareketliliğin konusu
olup kişilerin gelirlerine, mesleki statülerine ve eğitim derecelerine göre belirlenen toplumsal
tabakalaşmayla ilgilidir.
Yukarıda anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerden hangisi Kupfer’in eğitim yoluyla toplumsal
hareketlilik çalışmalarına örnek gösterilemez?
a) toplumsal yapı
b) eğitim kurumu
c) statü
d) bireysel güdü
3. Kol emeği ile çalışan beyaz yakalıların alt toplumsal tabakada, kafa emeği ile çalışan mavi
yakalıların ise orta toplumsal tabakada yer aldıkları varsayılır.
(

) Doğru

(

) Yanlış

4. Eğitimle toplumsal hareketliliği etkileyen üç toplumsal gelişmeyi tespit ederek kısaca
açıklayınız.
Cevaplar
1. yatay toplumsal hareketlilik, dikey toplumsal hareketlilik
2. ( c) Statü
3. Yanlış
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9. EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Eğitim ve Eşitlik

9.1.1. İşlevselci Tabakalaşma Kuramında Eşitlik
9.2.

Eşitsizlikleri Temellendirmek

9.3.

Eşitlik Tipleri

9.4.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

9.5.

Türkiye’de Eğitimde Fırsat Eşitliği

9.5.1. Eğitimde Fırsat Eşitliğini Engelleyen Etkenler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Eşit vatandaşlık ilkesinin ne anlama geldiğini ve eğitimde eşitlik ilkesiyle olan bağlantısını
açıklayınız.
Toplumsal tabakalaşmanın meydana getirdiği iç eşitsizlik ve dış eşitsizlik kavramları
hakkında bilgi veriniz.
Modern dünyanın eşitlik anlayışını belirleyen tipler nelerdir?
Geride Çocuk Kalmasın Yasası’nın eğitime dair amacı nedir?
Türkiye’de eğitimde yaşanan temel problemleri belirtiniz.
Türkiye’de eğitim politikalarında fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler ve bunu sağlamaya
yönelik kurumlara örnek gösteriniz.
Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz yönde etkileyen etmenler nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
Eğitimde eşitlik
Eşit vatandaşlık ilkesi
Toplumsal tabaka
Eşitsizlik
İç eşitsizlik
Dış eşitsizlik
Sermayedarlaşma
Sivil haklar
Fırsat eşitliği
Kültürel sermaye
Coğrafi etken
Toplumsal etken
Ekonomik etken
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Giriş
Bir düşünür eğitimin toplumdaki olumlu işlevinden bahsediyorsa bu düşünürün
yapısal işlevselcilik kuramından hareket ettiğini anlarız. Eğitimin bireylerin ihtiyaç duyduğu
bilgi ve becerileri kazanarak toplumsal rekabette eşit konumlar elde edeceği kabulünü en fazla
işlevselciler dillendiriyor. Nitekim 1970’li yıllardan itibaren bu kuramın iddialarının tartışmaya
açılmasının altında eleştirel kuramların bu eşitlik iddiasını sorgulamaları yatıyordu. Modern
dünyanın en önemli iddiasını da oluşturan eşitlik söylemini eleştiren düşünürler toplumda
meydana gelen eşitsizlikleri tespit etmeye yoğunlaştılar. Daha önceki bölümlerde bu
eşitsizliklerle ilgili bilgi verdik.
Bu bölümde ise eşitlik düşüncesinin eğitimle ilişkisini ele alacağız. Zira modern
toplumun temeline yerleştirebileceğimiz eşitliğin sağlanabileceği düşüncesi genel kabul
görmüştür. Yapısal işlevselcileri eleştiren düşünürler dahi haddizatında uygulama biçimlerinde
ortaya çıkan aksaklıkları tespit etmeye çalışırlar. Şu halde eğitimin en önemli amaçlarından biri
olarak eşitlik dediğimizde ne anlaşılmalıdır? Eğitim alanında eşitlik nasıl hayata geçirilir?
Türkiye’de bu alanda ne tür eksiklikler vardır? Bu soruların cevaplanması toplumlarda
gözlenen eşitsizliklerin sebeplerinin anlaşılmasında da kilit rol oynayacaktır.
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9.1.

Eğitim ve Eşitlik

Eğitimde eşitlik ilkesi, modern ulus devletlerin eşit vatandaşlık anlayışıyla
bağlantılıdır ve dolayısıyla toplumsal eşitsizliğin siyasal bir mesele haline gelmesi de modern
dönemde meydana gelmiştir. Amerikan (1775) ve Fransız (1789) devrimlerinde modern
devletlerin temelleri atılırken eşitlik ilkesi de hayata geçirilmişti. Modern eşitlik anlayışını
Fransız Devrimi’nin “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” sloganıyla ortaya çıkan vatandaşlık
anlayışına kadar geri götürmek mümkündür. Amerikan Devrimi de, her ne kadar sermayedarlar
tarafından bu kesimin ekonomik çıkarları gözetilerek gerçekleşmiş olsa da bireysel özgürlük ve
eşitlik ilkeleri temel alınmıştı.
Devrimlerin gerçekleştiği 18. Yüzyılın sonu, 19. Yüzyılın başına denk gelen süreçte
eşitlik ve özgürlük ilkelerinin siyasal temelleri atılmış ve sonraki dönemde de gelişmiştir.
Eşitliğin de dahil olduğu sivil hakların sermaye sahibi toplumsal sınıfların dışında geniş halk
kesimlerini kapsaması, 19. yüzyıl boyunca devam eden toplumsal hareketlerin marifetiyle
gerçekleşmiştir. Başlangıçta sivil haklar daha fazla sermayedarların ekonomik haklarını
içeriyordu. Devrimlerle ortaya çıkan yeni toplumsal düzende eşitlik, yeni ekonominin
(sanayileşme) genişlemesi için daha fazla bireyin “eşit” olması, yani yeni ekonominin parçası
olması anlamına geldi. Bu sebeple eğitim, fabrikalara daha fazla ve kalifiye işçi sağlamanın ve
endüstriyel rekabette güçlenmenin yolu olarak görüldü. Eğitimde eşitlik ise öğrencilerin maddi
ders araç ve gereçlerini eşit paylaşımı, bölüşümü ve bunlara her öğrencinin sahip olması
şeklinde anlaşılırken 20. yüzyılda eşitlik ilkesinin yorumu toplumsal alanı kapsayacak şekilde
genişledi. Eğitim artık toplumsal hak olmakla birlikte bireysel hak olarak görüşmeye başlandı
(Marshall, 1950: 63). Ekonomik eşitsizliklerin yanı sıra etnik, dini, cinsiyet, vb. eşitsizlikler
politik gündem haline geldi ve tam bölüşüm tartışmaları yerini “fırsat eşitliği”ne bıraktı.
Liberal felsefeden beslenen eşit vatandaşlık ilkesi, bireylerin şahsi niteliklerine
bakılmaksızın toplum üyeliğine dayalı olarak tanımlanmıştır ve ulus devletlerin, piyasanın
büyüyerek dünya çapında yaygınlaşması sonucunda küresel hale gelmiştir63. Eşit vatandaşlık
ilkesi, modern toplum için, eşitlik taahhüdünü içeren laik ve ahlaki bir değerdir. Turner (1997)
modern devletin vatandaşlarının eşitliği ile istikrar arasında sıkı bir ilişki olduğunu söyler. Bu
istikrarın en önemli bileşenleri eğitim ve meslektir. Çünkü birey mesleğiyle toplumda

63

Aydınlanma düşüncesiyle gelişen liberalizm bir felsefi akımdır. Bu felsefi akıma dayanan modern ulus devletin
siyasi ayağı demokrasi, ekonomik ayağı kapitalizm olarak şekillenmiştir. Bu sebeple düşünce/felsefe, siyaset,
ekonomiyi temsil eden liberalizm, demokrasi, kapitalim modern dünyanın üzerinde yükseldiği üçlü sacayağına
benzer.
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dayanışmayı tesis eden işbölümünün bir parçası olur. O mesleği edinerek dayanışma ülküsüne
bağlılığını temin eden ise eğitimdir.
Vatandaşlık nedir?
Vatandaşlık bir ulus devletin ya da şehrin üyelerinin haklarını ve ödevlerini temellendirmek
için kullanılan bir kavramdır. Ancak son yıllarda ödev ve yükümlülüklerden daha fazla haklar
ile özdeşlemiştir. Vatandaşlığın üç bileşeni vardır: medeni, siyasal ve toplumsal. Medeni
haklar, bireysel özgürlükleri içerir ve kurumsal ifadesini mahkemelerde bulur. Siyasal haklar
siyasi karar alma mekanizmalarında etkili olmayı içerir ve oy kullanma hakkı olarak
somutlaşır. Toplumsal haklar ise doğru düzgün bir yaşam standardına sahip olmayı ifade
eder. Bu hak modern toplumlarda refah ve eğitim sistemleriyle kurumsallaşır.
Son yıllarda sosyologlar tarafından genel kabul gören bu vatandaşlık anlayışı
eleştirilmektedir. Eleştirenler vatandaşlığın küreselleşme olgusuyla birlikte genişlediğini ve
bireylerin toplum ve devlet ile ilişkilerinin değiştiği savından hareket ederler. Bu eleştirilerin
karşılık bulması, devlet vatandaşlığının yerine evrensel insan hakları anlayışının geçip
geçmeyeceğine bağlıdır. Diğer bir eleştiri ise -özellikle bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle
birlikte- sadece oy kullanan pasif vatandaşlığın yerine bütün siyasi karar alma
mekanizmalarında etkin olmayı içeren aktif vatandaşlık anlayışının geçtiğiyle ilgilidir. Bu da
bir tür vatandaşlık geleneği olarak kabul görmeye başlamıştır (Marshall, 1999: 833).
Marshall (1950) ise mesleki yapıyla ilişkili olan eğitimin vatandaşlığı toplumsal
tabakalaşmanın bir aracı haline getirdiğinin altını çizer. Eğitim tarafından verilen toplumsal
konum, aynı zamanda vatandaşlara sivil haklarını teslim eden kurum (devlet) tarafından
sağlandığı için meşruiyet kazanır. Bununla birlikte eğitimle elde edilen toplumsal konuma
piyasa/ekonomi tarafından değer biçilmektedir. Eğer bu ikisi arasında tutarsızlık oluşursa -ki
genellikle oluşur- bu durumda ekonomik değerler değil sivil haklar tartışmaya açılmaktadır.
İşte, bu durum eğitimin toplumsal eşitsizliklerle ve tabakalaşmayla ilişkisini resmetmektedir.

9.1.1. İşlevselci Tabakalaşma Kuramında Eşitlik
Eşitlik tartışmalarının bir boyutu bireysel zeka ve yeteneklerin farklılaşmasının
toplumsal yansımalarına yoğunlaşır. İşlevselciler, bu farklılaşmanın mesleki işbölümünde
karşılık bulacağını öne sürerler. Toplumdaki bazı konumlar işlevleri ve toplumun sürekliliği
bakımından diğer konumlardan daha önemlidir. Bu işlevlerin yerine getirilebilmesi özel
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beceriler gerektirmektedir. İnsanların yeteneklerinin bu becerilere dönüşmesi uzun eğitim
sürecinin sonucunda gerçekleşebilir. İnsanların söz konusu konumları işgal edebilecek
becerileri kazanmak için uzun yıllar çalışmaları ve özveride bulunmaları gerekmektedir.
Sonucunda toplum elde ettiği konum karşılığında ona belli bir saygınlık, onur atfederek ve
maddi kazanç bahşederek onu ödüllendirecektir. “Kısacası, toplumlar insanları özveride
bulunmaya ikna eden hak ve ödüllere göre, zorlayıcı olmanın yanında ödüllendirici de olan
toplumsal rollerin eğitimine göre tabakalaşır. Bundan şu sonuç çıkar: Farklı toplumsal tabakalar
arasındaki toplumsal eşitsizlik, toplumun devamı ve korunması açısından olumlu bir işlev
görür; ama aynı zamanda, toplumsal rol farklılaşmasının olduğu bütün toplumlarda
kaçınılmazdır da” (Turner, 1997: 40).
İşlevselcilere göre toplumsal tabakaları belirleyen temel etmen bireylerin sahip
olduğu kişisel özellikleridir. Bu doğrultuda Durkheim eşitsizliklerin iç ve dış olmak üzere iki
boyutu olduğundan bahseder. İç eşitsizlikler, genetik farklılaşmayla ortaya çıkan yetenek ve
yatkınlıklardan doğmaktadır. Dış eşitsizlikler ise toplumsal kökenli olanlardır. Modern
toplumun kalkınma eğilimi bu dış eşitsizlikleri kademeli olarak yok etmeye yöneliktir. Bu
toplumsal modelde genel/mutlak bir eşitsizlik durumu yoktur; modern ilkelerin sağladığı açık
toplumsal tabakalaşma sistemi ve toplumsal hareketlilik sayesinde toplumda fırsat eşitliği artar
(Hesapçıoğlu & Dündar, 2011: 30). Böylece dış eşitsizlikler ortadan kalkarken iç eşitsizliklerin
sebebiyet verdiği doğal bir tabakalaşma hali meydana gelir ve bireysel yeteneklerine göre, fırsat
eşitliğinden faydalanarak eğitim yoluyla kazandıkları beceriler sayesinde hak ettikleri tabakaya
yerleşir, toplumsal konuma erişirler. Toplumsal konumlarına erişme sürecinde bireylerin eğitim
aracılığıyla onlara beceri kazandıran devlete güvenmeleri ve bu sistemin eşitlikçi karakterine
inanmaları gerekir. Bu kuram bireylerin ödüllendirme yoluyla özveriyle çalışmaya ikna
oldukları sabit bir toplumsal rol derecelenmesini savunduğu için fırsat eşitliğini temellendirmiş
olur. Çünkü bireylerin ödül olarak bir toplumsal konum edinebilmeleri için ve çeşitlenen
yeteneklerin keşfedilerek uygun konumlara yönlendirilebilmesi için rekabet koşullarının nesnel
olması gerekir.
İşlevselcilerin tabakalaşma görüşü, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında birçok
düşünür tarafından eleştirilmiştir. Turner’ın (1997: 42-3) eleştirilerini altı maddede
özetlememiz mümkün:
1- “Bu kuram, toplumsal konumlar için girilen rekabete dayalı yarışın eşitlikçi bir
çıkış noktasından başladığını varsaymaktadır; oysa şartlarda eşitlik olmazsa, bu
varsayım da kuşkuludur.” Hatırlanacağı üzere, öğrencilerin aile ve sosyoekonomik kökenleri onları okul koşullarında eşit olmaktan uzaklaştırıyordu.
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2- Toplumsal konumlar için verilen ödül, her zaman konumun işlevine göre
belirlenmez. Örneğin bir sıhhiyeci çoğu yerde bir doktordan daha işlevsel
olabilir. Ancak bir doktor sıhhiyeciye göre daha fazla ödüllendirilir. Doktorun
toplumdaki saygınlığı ve maddi kazancı sıhhiyeciden fazladır. Bu örnekte işlev
ile ödül birbiriyle örtüşmemektedir. Toplumsal konumlara düşen ödüller,
mesleklere toplumun yüklediği kültürel anlama göre belirlenebileceği gibi
işlevsel önemden çok iktidar çatışmalarının ve toplumsal kapalılığın (kapalı
toplumsal tabakalaşma sisteminin) ürünü de olabilir.
3- “Mesleki konumların saygınlığı, çoğu zaman, belgelemecilik ve toplumsal
kapalılıkla sürdürülür.” Belli alanlarda uzmanlığı ifade eden “diploma” “işlevce
önemli konumlara gelmeyi az sayıda aday için olanaklı kılarak geleneksel
avantajları” korumayı amaçlayabilir.
4- Eğitim süresince özveride bulunularak gözden çıkarılan kazanç mesleğe
başlanınca kısa sürede yerine konulabilir. Meslek için göze alınan eğitim büyük
özveri olmayabilir. Genel olarak üniversite öğrencisini ailesinden ve devlet
kurumlarından yardım alması kabul görür.
5- Bu kuram, alternatif güdülenme ve ödül sistemlerini değerlendirmez. Zira
toplumsal konumlar kişilere getirdiği maddi ödüllerin dışında saygınlık
kazandırmak ve iç tatmin gibi manevi bakımdan da ödüllendirici olabilir.
Örneğin hemşirelik gibi toplumsal konumlar düşük gelirli olmasına rağmen
ahlaki ve dini değerler güdülenmelerle toplum tarafından önemli görünerek
ödüllendirilirler.
6- Mesleklerin saygınlık derecesi ile ödül sistemleri arasında tam bir uyum
olduğunu varsayar. Mesleklerin maddi karşılığını belirleyen mekanizmalar
piyasanın rekabet koşullarına bağımlı kalabilir. Ücretler işverenle sendika
arasındaki pazarlık görüşmelerinin sonucunda belirlenebildiği gibi işletmenin
özel çıkarlarının etkisiyle de şekillenebilir. Ödül dereceleri açıkça endüstriyel
çekişmelerin ürünüdür.
Liberal sistemin savlarını temellendiren işlevselci kuram yapılan eleştiriler,
çoğunlukla liberal demokratik sistemin açmazlarına yöneltilen eleştirilerle örtüşür. Bu
eleştiriler, muhalif toplumsal hareketlerde karşılık bulur. 19. yüzyıldan itibaren eşitlikleri
savunan ve eşitsizlikleri eleştiren toplumsal hareketler, siyasal sistemlerin demokratikleşme
yönünde yol almalarını sağlamıştır. Ancak bu durum modern toplumlardaki eşitsizliklerin
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ortadan kalkmasını sağlamadı. Diğer taraftan eşitsizliklerin meşru ya da kaçınılmaz kabul
edilmediği ahlaki yönelimin genel kabul gördüğü söylenebilir.

9.2.

Eşitsizlikleri Temellendirmek

Modern vatandaşlık anlayışında temellendirilmesi gereken şey, eşitlik değil
eşitsizliktir. Eşitlik, siyasal ve toplumsal sistemlerin işlevsel amaçlarında içkindir. Bununla
birlikte modern toplumlar eşitliği sağlayamadığı yönünde eleştirilir. Bu eleştirilerin bir kısmı,
modern toplumun eşitlik anlayışının uygulamasında çıkan aksaklıklara yöneliktir. İşlevselci
görüşün açık tabakalaşma sistemine olan inancı sistemin sürdürülebilirliği açısından işlevsel
görmesi bu aksaklıkların giderilmesine dair ümidi de içerir. Eleştirilerin bir kısmı ise modern
toplumun yapısal özelliklerinden dolayı eşitsizlik ürettiğine yöneliktir. Bu eleştiriler
modernliğin ekonomik boyutu olarak kapitalist piyasanın modern vatandaşlık anlayışıyla
çeliştiği ve eşitsizlikler ürettiğine ilişkindir. Kapitalizm toplumsal sınıflılığı ve eşitsizlikleri
pekiştirerek sürdürürken vatandaşlık herkesin eşit haklara sahip olduğunu savlayan demokratik
anlayışı destekler ve kaynakların bir şekilde yeniden paylaştırılarak eşitliğin sağlanmasını
savunur (Marshall, 1950). Modernliğin bu iki alanı arasında ortaya çıkan çelişki toplumsal
gerginliklerin ve açık tabakalaşma sistemine olan inancın zayıflamasının da sebebi olarak
sistemin içkin özelliği haline gelir64.
Eşitsizlik65 insanlık tarihi boyunca bütün toplumsal yapılarda farklı görünümlerde
ve miktarlarda ortaya çıkmıştır. Modern toplumun kendisini karşısına konumladığı feodal
toplum yapısında eşitsizlikler yasal bölünmelerle korunmaktaydı. Toplumsal tabakalaşma
babadan oğula geçen ve hukuki normlarla sürekliliği sağlanan san ve unvanlara dayanıyordu.
(Kısmen) kapalı bu tabakalaşma sisteminde san ve unvanların politik gücün yanı sıra ekonomik
işlevi de vardı. Avrupa’da 16-18. yüzyıllarda meydana gelen yeni zenginleşme biçimleri
(sermayedarlaşma) yerleşik ekonomik işlevsel çerçeveyi değiştirmek için geleneksel
tabakalaşma sistemine karşı mücadele verdi. Modern düşünce ve toplum, geleneksel feodal
tabakalaşma sisteminin oluşturduğu toplumsal rol dağılımına karşı yeni toplumsal sınıfların
(sermayedarlar, işçiler) “sivil haklarını” savundu. Sivil haklar, sermayedarlaşmayı mümkün
kılacak siyasal sistemin özgürlükçü ve eşitlikçi hukuki temellerini oluşturdu. Yeni toplumsal

64

Diğer taraftan kapitalizmin ve demokrasinin kökenleri aynı modern değerlere dayandığı için bazı yazarlar (bkz.:
Turner, 1997) bu iki alan arasındaki ilişkiyi çelişki olarak değil, “gerilim” olarak açıklamaktadır.
65
Siyasi tarihte ve düşünce eşitlik ve eşitsizlik düşüncesinin geçirdiği aşamalar ve yine sosyalist mücadelenin
eşitliğin yapılanmasına katkısı için bkz.: Callinicos, 2014.

208

sınıfların eski tabakalaşma sistemini değiştirmesi eşitlik ideolojisini de içeren bu sivil haklarla
meşrulaştırıldı.
19. yüzyılda Amerikan ve Fransız devrimleriyle başarıya ulaşan yeni toplum
düzeninin eşitlik anlayışı işçileri ve alt sosyo-ekonomik sınıfları da içine alacak şekilde
genişlemeye başladı. Bu durumda uzun yıllar süren işçi sınıfı mücadelesinin önemli katkıları
söz konusudur. 19. yüzyılda (1848) gündeme gelen ve 20. yüzyılda gelişen sosyal devlet
anlayışı böyle bir eşitlik mücadelesinin sonucudur. Sosyal devlet politikaları daha fazla
geçerlilik kazandıkça diğer sosyal politikalarla birlikte eğitim de devletin bir yükümlülüğü
olarak kabul edildi. Devletin sosyal yatırımlarının kapitalist piyasanın sebep olduğu
eşitsizliklerin önüne geçeceği düşünüldü. Örneğin eğitim alanına yapılan yatırımlar, dikey
hareketliliği besleyecek ve tabakalar arası geçişliliği destekleyecekti. Bağcı’ya (2014: 60) göre
sosyal devletin “eğitim olanaklarını yaygınlaştırdığı, toplumun daha geniş bir kesimi için
ulaşılabilir kıldığı ve bu yolla dikey sosyal hareketliliği artırdığı için daha eşitlikçi” olduğu
kabul edilir.

9.3.

Eşitlik Tipleri

Çeşitli siyasi görüş ve kuramlarım çeşitli eşitlik tanımları olmuştur. Bununla
birlikte günümüz modern dünyasının eşitlik anlayışını belirleyen dört tipten66 bahsedebiliriz:
1- “Varlıksal eşitlik ya da kişiler arasındaki özsel eşitlik:” İnsanların özü itibarıyla
varlıksal açıdan eşit olduklarını dinler ve bazı ahlaki sistemler tarafından savunula gelmiştir.
İnsanların Tanrı önünde eşit olduğu düşüncesinden beslenir. Buradan hareketle insanların
hukuk önünde eşit olduğu anlayışı Ortaçağ’da geçerli olan “doğal hukuk” anlayışını
şekillendirmiştir. Ancak modern dönemde dinin toplumsal alanda belirleyici olma özelliğini
yitirmeye başlamasıyla bu eşitlik anlayışına fazla atıf yapılmaz oldu. Dinin hukuki alanda
referans olma durumu değiştiği için de insanın özünü ifade edebilecek evrensel bir nitelikten
bahsetmek zorlaşmıştır. Yine de, özsel eşitlik anlayışı modern dönemde dini bakış açısının
hümanist Marksist düşünceyle birleşmesiyle ortaya çıkan yönelim tarafından savunulduğu
görülebilmektedir.
2- “İstenen amaçlara ulaşmadaki fırsat eşitliği:” Demokratik sistemlerde en fazla
atıfta bulunulan eşitlik tipidir. Fransız ve Amerikan devrimleri sırasında önemli toplumsal
kurumlarda bulunma hakkının herkese tanınması ilkesinden doğmuştur. Önemli kurumlarda ve
toplumsal konumlarda bulunma hakkı başarı ve yetenek esaslarına bağlıdır. “Fırsat eşitliği
66

Eşitliğe dair bu dört tip tasnifi için bkz.: Turner, 1997: 35-7.

209

tartışması, özellikle, terfiinin ve başarının, kuramsal olarak -ailevi ve sınıfsal kökenler dikkate
alınmaksızın- zekaya, beceriye ve yeteneğe dayandığı modern eğitim kurumlarının gelişmesi
açısından önemliydi. Eğitim kuramının bu özelliği, modern toplum kuramında önemli bir
anlayışın ortaya çıkmasını sağlamıştır: Meritokrasi. Meritokraside, bir toplumun meslek
yapısında var olan konumlar, yaş, cinsiyet ya da zenginlik gibi atfedilmiş niteliklere değil,
kişisel meziyet temelinde, evrensel başarı ölçütüne göre doldurulacaktır.”
3- “Şartlarda eşitliktir, söz konusu toplumsal grupların yaşam koşullarının eşit
kılınmasına çalışıldığı yerde ortaya çıkar:” Şartlarda eşitlik, fırsat eşitliği kavramıyla yakından
ilişkilidir ve modern demokratik sistemin referans aldığı eşitlik tiplerindendir. Fırsat eşitliği
rekabet koşullarını nesnelleştirerek yeteneği olan ve başarı gösterenleri ödüllendirir. Ancak bu,
rekabete herkesin eşit şartlarla başladığını varsayar. Örneğin eğitimli bir ailenin çocuğu küçük
yaşlarda kitapla tanışmış ve bilgiye nasıl erişeceğini öğrenmiş olabilmektedir. Diğer yandan
eğitimsiz ailenin çocuğu kitapla okul sıralarında tanışabilmektedir. Bu iki çocuğun eğitimde
fırsat eşitliğine sahip olması gerçek bir eşitlik olamayacaktır. Bu yüzden sosyologlar eğitimde
“kültürel sermaye”nin eşitsizlikler ürettiğini vurgular ve şartlarda eşitliği savunurlar. Fırsat
eşitliğinin anlamlı bir sonuç verebilmesi için rekabet edenlerin aynı şartlarda ve eşit koşullarda
yarışı aksatacak engeller yok edilerek yarışa başlamaları gerekir.
4- Sonuçlarda eşitlik: En radikal eşitlik tipidir. Rekabet koşullarına ya da doğal
yeteneklere bakmamdan siyasal müdahaleyle sonuçların eşitlenmeye çalışılmasıdır. Böylece
bireylerin toplumsal hayatta karşılaşacağı eşitsizlikler giderilmeye çalışılmaktadır. Kadın,
göçmen, etnik azınlık, vb. dezavantajlı gruplar için “pozitif ayrımcılık” uygulanarak toplumsal
hayatta sonuçların eşitliğinin amaçlanmasıdır.
John Rawls ve Adalet Teorisi
Rawls 1971 yılında yayınladığı kitabında (Theory of Justice) liberal
vatandaşlık savını toplumsal refah anlayışıyla uzlaştıracak bir toplumsal adalet
kuramı geliştirme gayretindedir. Rawls’a göre en fazla yarar toplumdaki en
dezavantajlı gruplara yönlendirilirse eşitsizlikler ortadan kalkar ve adalet
sağlanmış olur. Eşitlik yerine adalet demesinin sebebi, tam bir bölüşüm yerine
dezavantajlı grupların gözetilmesini savunduğu içindir. Çünkü Rawls’a göre,
gelir ortalamasının üstündeki eşitsizlik, altındaki eşitsizliklerin azaltılmasına
yardım ediyorsa adalet sağlanabilir. Böylece tam eşitlik iddiasıyla kişisel
özgürlüklere zarar verilmemiş olacaktır.
210

Bu çerçevede Rawls’ın adalet teorisi şu şekilde özetlenebilir. Öncelikle
toplumdaki herkesin geniş kişisel özgürlüklere ve haklara sahip olması gerekir.
Ayrıca toplumsal eşitsizlikler, eğer toplumdaki görev ve konumlar tarafsız
yetenek ve beceri sınavından geçen herkese açıksa meşru sayılabilir. Hulasa,
toplumsal eşitsizlikler hızlı ve yaygın bir toplumsal hareketliliğin mümkün
olduğu durumlarda meşru olabilir.
Bu yüzden herkes sınırlı toplumsal kaynakları paylaşmak için aynı
fırsatlara sahip olmalıdır. Aynı zamanda mevcut toplumsal eşitsizlikler kabul
edilmeli ve bu, öğrencilerin farklı geçmişlerinin etkilerini telafi etmek için
farklı politik uygulamalar geliştirilse bile eşitsizlikleri azaltacak çözümler
hayata geçirilmelidir. Bu yaklaşımın doğasında var olan çatışmaları
tanımlamak için Rawls yeni bir kelime kullanır: “maximin” En düşük sosyoekonomik kökene sahip öğrencilere en yararlı toplumsal kaynakların ayırıldığı
sosyal politikaların oluşturulması anlamına gelmektedir (Chih-Cheng & Sheng
Yao, 2008: 292).

9.4.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Eğitimde fırsat eşitliği, yeterince çaba harcayan herkesin ailevi ve ekonomik
kökenlerine bakılmaksızın eşit eğitim koşullarına bir hak olarak sahip olması anlamına gelir.
Çağdaş eğitim politikalarında eğitimde fırsat eşitliği çoğunlukla okul düzenlemeleri ile
sağlanmaya çalışılmaktadır. Örneğin sosyo-ekonomik seviyesi düşük bölgelerdeki okullarda
eğitim araçlarını üst tabakalarının sahip olduğu imkanların seviyesine çıkarmak eğitimde fırsat
eşitliğini sağlayıcı bir faktör olarak değerlendirilmiştir.
Eğitimde fırsat eşitliğinin okullarda yapılan düzenlemelerde aşılacağı konusu bunu
destekleyen sınırlı sayıdaki araştırmaya rağmen tartışma konusudur. Çatışmacı kuram ve
kültürel sermaye görüşü açıklanırken bahsi geçtiği üzere çocukların koşullarının okul
sıralarında eşitlenmesi onların eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamamaktadır.
Geride Çocuk Kalmasın Yasası
2001 yılında ABD’de çıkarılan “Geride Çocuk Kalmasın” Yasası, devlet okullarının
performansını yükseltmeyi amaçlıyordu. Devlet okullarının asgari düzeyde bile çocukları
eğitmeyi başaramadığı görüldüğü için eğitimde fırsat eşitliğinin artırmaya yönelik bir
uygulama olarak hayata geçirildi. Yasaya dayanarak okullarda hesap verilebilirlik
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standartları yükseltildi ve velilere çocuklarının hangi okula gideceğini seçme noktasında
daha fazla hak tanındı.
Bu yasanın ABD eğitim sitemine özgü bir tarafı vardır. Bu ülkede 1990’lı yıllara kadar ulusal
bir eğitim sistemi yoktu ve okullar federal yönetimler tarafından yönetiyordu. Hem
müfredatın belirlenmesi hem okulların finanse edilmesi süreci yerel birimler tarafından
yürütülüyordu. Bu yıllardan sonra ilk defa ABD’de ulusal eğitim programları uygulanmaya
başlandı. “Geride Çocuk Kalmasın” Yasası da ülke genelinde bu ulusal program kapsamında
hayata geçirildi.
Bu yasayla birlikte eyaletler 12 yaşına kadar olan bütün öğrencilerle ilgili yıllık uygulanan
sınavlarla değerlendirme yapmak zorundadır. Performansı düşük öğrencilerin yoğunlukta
olduğu okullar yeniden yapılandırılıyor ve buralardaki başarılı öğrenciler başarılı okullara
naklediliyor. Uygulama ile avantajlı ve dezavantajlı çocuklar arasındaki uçurum azaltılmaya
çalışılıyor (Schaefer, 2013: 372).
Yasa ABD’nin özgül koşullarına yönelik çıkmış olsa da özellikle dezavantajlı çocukların
gözetilmesi vurgusundan dolayı küresel bir kabul görmüştür. Türkiye’de de eğitim vizyonu
çalışmalarında bu yasanın muhtevası konu edilmiş ve her çocuğun kaliteli bir eğitime erişim
hakkı anlayışıyla birlikte değerlendirilmiştir. Örneğin MEB (2018) Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü tarafından ilkokullarda ihtiyacı olan öğrencilere matematik ve Türkçe derslerinde
destek eğitim programlarının düzenlenmesi tasarlanırken amaç “Temel eğitimde hiçbir
öğrenci geride kalmayacak” şeklinde ilan edilmiştir.
Fırsat eşitliğini eğitim alanına uygulayan düşünürlere Coleman’ın (1966) ABD’de
siyahi ve beyaz çocukların devam ettiği okullarda yaptığı çalışma öncülük etmiştir. Coleman
okulların durumlarına ilişkin rapor mahiyetindeki bu çalışmasında akademik başarıyı etkileyen
birincil etmenin aile olduğunu bulmuştur. Zira özellikle siyahi çocukların devam ettiği
okullarda, eğitim araç ve gereçleri bakımından koşullar eşitlense bile akademik başarının
yükselmediğini görmüş ve çocukların yetiştiği toplumsal çevrenin onların psikolojik
durumlarını

ve

yeteneklerini

belirlediğini

tespit

etmiştir.

“Kültürel

sermaye”

kavramlaştırmasını yapan Coleman’a göre aileleri tarafından okula hazırlanan öğrenciler daha
başarılıdır.
Coleman (1968: 13-4) beş tür eşitsizlik belirlemiştir: 1- Öğrenciye mahsus eğitim
harcaması, erişebildiği kütüphaneler, öğretmen kalitesi gibi öğrencilerin içinde yaşadığı
toplumun koşullarının okula olan etkisiyle oluşan eşitsizlikler, 2- Okulun etnik çeşitliliğiyle
oluşan eşitsizlikler, 3- Öğretmen tutumu, ahlakı, çocuktan beklentisi ve çocuğa karşı ilgi düzeyi
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gibi okula özgü soyut özelliklerin oluşturduğu eşitsizlikler, 4- Eşit altyapıya ve yeteneğe sahip
bireyler için okulun sonuçlarının oluşturduğu eşitsizlikler, 5- Eşit altyapıya ve yeteneğe sahip
olmayan bireyler için okulun sonuçlarının oluşturduğu eşitsizlikler. Sonuncuya verilebilecek en
çarpıcı örnek, anadili farklı olan çocuğun eşitsiz okul koşullarıyla muhatap olmasıdır.
Coleman’a göre eşitsizlik bu şekilde tanımlandığında eğitimde fırsat eşitliğinin
okul-dışı etmenlerle sağlanması gerekmektedir. Kamu yatırımları, ailelerin kültürel sermayesi
okuldaki eşitlikleri belirleyen faktörler haline gelecektir. Okul-dışı etmenlerin tam eşitliğinin
sağlanması ise mümkün görünmemektedir67. Bu yüzden eğitimde fırsat eşitliği kavramı eşitliğe
yakınlık anlamında kullanılacaktır. Çünkü bu durumda okul-dışı etmenleri fazlasıyla öne
çıkarmak sorumluluğu çocuğa ve ailesine yüklemek anlamına gelecektir. Halbuki akademik
başarının birincil sorumlusu çocuk ya da aile değil okuldur. Okul bunu sağlayabilmek için okuldışı etmenlerle oluşan eşitsizliklerin derecelerini düşürmek zorundadır. Sorumluluğun
yoğunluk merkezinin çocuk ve aileden okula kayması, fırsat eşitliği kavramının ekseninin okul
üzerindeki toplumsal etkiden okulun oluşturduğu toplumsal sonuçlara kaymasını sağlayacaktır.
Bu yüzden eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik sosyal politikalar, okulun “kalitesini”
yükseltmekle birlikte bu “kalitenin” öğrenci başarısının kalitesine eşit dağılımını sağlamalıdır.
Coleman’ın eğitimde fırsat eşitliği yaklaşımı çağdaş uygulamalarda etkili olmuştur
ve fırsat eşitliği sorumluluğu büyük ölçüde okul düzenlemeleriyle sağlanmaya çalışılmaktadır.
Diğer taraftan okul-dışı etmenlere olan vurgu, “sonuçların eşitliği”ni sağlama yönünde
uygulamaları da birçok ülkede gündeme taşımıştır. Bu bağlamda öğrencilerin kültürel
sermayelerinden kaynaklanan eşitsizlikleri azaltmak amacıyla özellikle alt ve orta sınıf ailelerin
çocuklarına yönelik eğitim merkezleri ve tamamlayıcı kurs uygulamaları hayata
geçirilmektedir.

9.5.

Türkiye’de Eğitimde Fırsat Eşitliği

Türkiye’de eğitimde yaşanan temel problemlerin politik, ekonomik, öğretmen,
öğrenci, aile, eğitim programı vb. odaklı sayılı boyutu vardır. Şener (2018) öğretmenlerle
yaptığı bir araştırmada eğitimde ortaya çıkan en önemli sorunun öğrencilerdeki motivasyon
eksikliği olduğunu bulmuştur. Eğitimde temel motivasyon kaynağının aile olduğundan hareket
edildiğinde öğrencilerin ailelerinin çocuklarını eğitime motive edecek kültürel yönelimlerinin
67

Boudon’a göre de “eğitimdeki fırsat eşitsizliği, ancak toplum tabakalı yapısından ya da okul sistemi
ayrımcılıktan tümüyle kurtulursa yok edilebilir. Batılı toplumsal için bunların ikisi de pek olası görülmediğine
göre, eğitimdeki ve mesleki hareketlilikteki mevcut eşitsizlikler sürecektir. Toplumsal eşitsizlik, sınıf
farklılıklarını okul sistemine, sınıftaki altkültürlerin kalıcılığına ve evde ortaya çıkan kültürel beklentilere bağlayan
işlevsel bir döngü tarafından korunup sürdürülmektedir” (Turner, 1997: 50).
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eksikliğinden bahsedilebilir. Bu durum öğrencilerin okulda, sahip oldukları “kültürel
sermayeden” dolayı dezavantajlı konuma düştüklerini göstermektedir. Bunun ardından ortaya
çıkan diğer önemli sorun ekonomiyle ve eğitimin finansmanı ile ilgilidir. Okulların fiziki
koşullarının, sınıf mevcutlarının ve koşullarının yetersizliğinin, özellikle sosyo-ekonomik
seviyesi düşük öğrencileri etkilediği düşünüldüğünde bu önemli sorunun da eğitimde fırsat
eşitliğiyle ilgili olduğu görülebilir. Üçüncü önemli sorunun ise politik olduğu ifade edilmiş ve
doğrudan eğitimde fırsat eşitliğinin eksikliğine işaret edilmiştir. Bu sebeple eğitimde fırsat
eşitliğine ilişkin hayata geçirilen sosyal politikalar çok boyutlu bu sorun yumağıyla ilişkili
olabilmektedir.
Eğitimde Fırsat Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Kurumlar
Türkiye’de hem örgün eğitimi destekleyici ve tamamlayıcı hem yetişkinlerin mesleki ve
kültürel ihtiyaçlarına yönelik kurslar düzenlenmektedir ve sınıflar açılmaktadır. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Yaygın Eğitim Programları ve
yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nin (İSMEK)
düzenlediği kurslar bunlara örnek gösterilebilir. Yine MEB’in örgün eğitime devam eden
öğrenciler için açtığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları aynı bağlamda değerlendirilebilir.
Bu tür uygulamalar öğrencilerin aile ve ekonomik statülerinden dolayı yaşadıkları
dezavantajlı durumu telafi etmeye yöneliktir.
Araştır ve Düşün!
İstanbul’da açılan Bilgi Evleri amacını şu şekilde ifade etmektedir:
“Mahallelerde özellikle 8-18 yaş grubuna bilgiye ulaşma, kendini geliştirme ve boş
zamanlarını değerlendirme imkânı sağlamak, bilgisayar ve internete ulaşma fırsatı olmayan
çocuklara bu imkânı vermek, şehir merkezlerinde bulunan kütüphanelere ulaşma zorluğunu
bilgi evleri aracılığı ile aşarak kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, ders çalışma
ortamları müsait olmayan çocuklara çalışma ortamı sağlamak, kültürel ve sosyal hayatın
gelişmesine yardımcı olmak, çocuklara bu doğrultuda rehberlik etmek ve onları
yönlendirmek amacıyla açılmıştır.”
İstanbul Bilgi Evleri bu amaç çerçevesinde hangi açılardan eğitimde fırsat eşitliğine katkıda
bulunmaktadır?
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Diğer yandan Türkiye eğitim politikalarında fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler
hayata geçirilmektedir. “Zorunlu temel eğitim, taşımalı sistem (taşımalı eğitim/okul servisleri),
parasız eğitim (parasız devlet okulları), burslu eğitim/öğrenci bursları (öğrenim kredisi
uygulaması), uzaktan eğitim, çok amaçlı eğitim, yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
düzenleme/açma, bölge okullarının kurulması, özel eğitime muhtaç çocuklara eğitim imkanı
sağlamak, ücretsiz ders kitabı ve şartlı eğitim yardımları (İnan & Demir, 2018: 348)”, vb.
Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için uygulanan temel sosyal politikaların arasında
sayılabilir.
Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 26.
maddesi:
1- Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında
parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek
öğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.
2- Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarıyla temel özgürlüklere
saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel
topluluklar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin
barışı koruma yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
3- Çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.

9.5.1. Eğitimde Fırsat Eşitliğini Engelleyen Etkenler
Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz yönde etkileyen etkenler kısaca
coğrafi, toplumsal, politik ve ekonomik olarak tasnif edilebilir68.
Coğrafi etken Türkiye’de bölgeler arasında ortaya çıkan eşitsizliklerle ilgilidir.
Buna göre kırsal ve kentsel alandaki eğitim imkanları farklılaştığı gibi bölge birimleri arasında
da farklılaşma ortaya çıkabilmektedir. Örneğin az haneli bir köyde yaşadığı için okula servisle
ve uzun sürede gitmek zorunda kalan bir öğrenci ulaşım düzeyinde eşitsizliğe maruz
kalmaktadır. Ya da büyükşehirde kalabalık bir semtte ikamet eden öğrenci kalabalık bir sınıfta
eğitim alacağı için fırsat eşitliğine sahip olamayacaktır.

68

Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili bkz.: Hesapçıoğlu & Dündar, 2011; Doğan, 2012; Tezcan, 1985;
İnan, 2018.
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Türkiye’nin Bazı Bölgelerindeki 15 Yaş Üzeri Eğitim Düzeyi – 2018
(TÜİK)
Batı

Ege

Güneydoğu

Ortadoğu

Anadolu

Anadolu

27024

8037

6400

1990627

1036323

591354

59093

163797

469960

197976

Ortaokul

363324

1055611

1002810

443348

Yüksek

35423

121688

49033

28356

Yüksekokul

437040

1364230

639200

352801

İlkokul

779337

2111080

920287

461417

İlköğretim

388507

1157989

1065908

443049

Marmara
Doktora
Lise

7779
Ve 716999

Dengi
Meslek
Okulu
Okuma
Yazma
Bilmeyen

Lisans

Cinsiyet, ırk, din ve dil ayrımı, nüfusun nicel ve nitel özellikleri eğitimde fırsat
eşitliğini etkileyen toplumsal etkenler olarak Türkiye’de farklı düzeylerde etkili olabilmektedir.
Yine yeterli sayı ve kalitede öğretmenin bulunmayışı da fırsat eşitliğini olumsuz yönde
etkileyen toplumsal etkenler arasındadır.
15 Yaş Üzeri Kadın ve Erkeklerin Eğitim Düzeyleri – 2018 (TÜİK)
Erkek ve Lise Ve Dengi Meslek Okulu

8380125

Erkek ve Okuma Yazma Bilmeyen

325116

Erkek ve Yüksekokul Veya Fakülte

5235988

Kadın ve Lise Ve Dengi Meslek Okulu

6405868

Kadın ve Okuma Yazma Bilmeyen

1872141

Kadın ve Yüksekokul Veya Fakülte

4518511
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Politik etken eğitimde fırsat eşitliğinde önemli bir belirleyendir. Türkiye eğitimde
fırsat eşitliği sosyal politika olarak uygulanma kararlılığındadır. Ancak ekonomik etkenler bu
kapsamda en önemli etkenler olarak öne çıkmaktadır. Devletin ekonomik gücü gerek kitle
eğitimi bağlamında tüm yurtta eğitimi organize etmek için gerekse bilimsel ve teknolojik üretim
için gerekli üst düzey eğitim yatırımlarını gerçekleştirmek için belirleyici olmaktadır. Bu
bağlamda siyasi ve toplumsal irade olsa bile ekonomik gücün yetersizliği eğitim yatırımlarının
ve eğitimde fırsat eşitliği politikalarını belirleyici olabilmektedir.
Eğitim Harcamalarının GSYİH'daki Payının Türkiye ile OECD Ülkeleri arasındaki
karşılaştırması (TÜİK)
Özel
Kamu

harcamalar

Harcamaları (Vakıf,

OECD ülkeleri

Toplam

(Merkezi hükümet)

hanehalkı, vb.)

Türkiye-2002 yılı

7,26

4,76

2,5

Amerika

7,0

4,8

2,2

İngiltere

5,2

4,5

0,7

Türkiye-2000 yılı

3,4

3,4

-

Norveç

5,9

5,8

0,1

Avustralya

6,0

4,6

1,4

Kanada

6,4

5,2

1,2

Almanya

5,3

4,3

1

Yunanistan

3,9

3,7

0,2

Kore

7,1

4,3

2,8

5,9

4,6

1,3

OECD

şahıs,

ülkeleri-2000

yılı

Gelire Göre Sıralı %20'lik Grupların Harcama Türleri İçindeki Payları – 2018 (TÜİK)
Tüketim harcaması ana grupları

5.
1. %20

2. %20

3. %20

4. %20

%20

Toplam tüketim harcaması

9,1

13,9

17,6

22,8

36,6

Gıda ve alkolsüz içecekler

12,9

17,7

19,6

22,0

27,8

Alkollü içecekler, sigara ve tütün

11,4

15,5

20,9

23,9

28,3

Giyim ve ayakkabı

7,7

12,9

17,1

24,4

38,0
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Konut ve kira

12,1

16,2

18,5

21,7

31,5

hizmetleri

8,4

13,2

16,3

23,7

38,5

Sağlık

9,5

11,9

15,2

21,6

41,8

Ulaştırma

4,7

11,0

15,7

25,3

43,4

Haberleşme

7,6

12,8

18,2

25,8

35,7

Eğlence ve kültür

6,6

10,0

15,4

19,7

48,4

Eğitim hizmetleri

2,0

5,6

9,7

19,2

63,7

Lokanta ve oteller

6,0

11,9

15,9

22,1

44,0

Çeşitli mal ve hizmetler

5,9

9,7

18,9

20,3

45,3

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım

Yine ailenin ekonomik gücü de eğitimde fırsat eşitliğini etkileyen önemli
etkenlerdendir. Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Türkiye’de en üst gelir grubu gelirinin
%63,7’sini eğitim hizmetlerine ayırırken alt gelir grubu sadece %2’sini harcamaktadır. Ancak
yukarıda görüldüğü üzere eğitim alanında kamu harcamaları dünya ortalamalarına yakındır.
Diğer taraftan bu toplam miktarın bölgesel dağılımında eğitimde fırsat eşitliğine zarar veren
sorunlar mevcuttur.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Eğitimde fırsat eşitliği düşüncesi ve politikaları modern demokratik sistemin
eşitlikçi yöneliminin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle kapitalist piyasanın ve
toplumlarda içkin ayrımcı düşünce kalıplarının etkisini ortadan kaldırmayı amaçlar.
Bu bölümde eğitimde fırsat eşitliği anlayışının ve uygulamadaki farklılıkların
anlaşılması için öncelikle eğitimin eşitlik düşüncesiyle ilişkisini gördük. Çoğunlukla mevcut
uygulamalara kaynaklık eden işlevselci tabakalaşma kuramını ise eğitimde fırsat eşitliği sorun
alanlarını tespit etmek amacıyla ele aldık.
Türkiye gerek anayasasıyla gerekse tarafı olduğu uluslararası anlaşmalarla eğitimde
fırsat eşitliğini uygulama kararlılığındadır. Ancak uygulama sonuçlarına baktığımızda politik,
ekonomik, coğrafi ve toplumsal olmak üzere eğitim dışı alanların etkisiyle fırsat eşitliğinin
uygulanmasında sorunlar ortaya çıktığını istatistiklerle gördük.
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Bölüm Soruları
Sorular
1. Dış eşitsizlikler sebebiyle toplumda doğal bir tabakalaşma meydana gelir ve bireyler fırsat
eşitliğinden faydalanarak hak ettikleri tabakaya yerleşir.
(

) Doğru

(

) Yanlış

2. …………………, sermayedarlaşmayı mümkün kılacak siyasal sistemin özgürlükçü ve
eşitlikçi hukuki temellerini oluşturur.
3. Aşağıdakilerden hangisi modern dünyanın eşitlik anlayışını belirleyen tiplerden değildir?
a) Sonuçlarda eşitlik
b) Varlıksal eşitlik
c) Koşullu eşitlik
d) Fırsat eşitliği
4. Türkiye’de eğitim politikalarında fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler ve bunu sağlamaya
yönelik kurumlara örnek gösteriniz.
5. Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz yönde etkileyen etkenler …………,
………….., politik ve ekonomik olarak tasnif edilebilir
6. Türkiye’de eğitimde yaşanan temel problemleri belirtiniz.
Cevaplar
1. Yanlış
2. Sivil Haklar
3. (c ) Koşullu eşitlik
5. coğrafi, toplumsal
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Eğitim ve Ekonomi İlişkisi
10.2. Eğitim ve Üretim
10.3. “Kuyruk” ve “Eleme” Görüşleri
10.4. Eğitim ve Tüketim
10.5. Eğitim ve Teknoloji
10.6. Meslek Eğitimi
10.7. Eğitim ve Gelişmişlik Sorunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Eğitim ile kazanç arasında nasıl bir ilişki vardır?
“Beşeri Sermaye” kavramını açıklayınız.
Eğitim ile üretim arasındaki ilişkiyi eğitimin bazı işlevleriyle açıklayınız.
“Kuyruk” ve “Eleme” görüşleri hakkında bilgi veriniz.
Eğitim ve tüketim arasındaki ilişkiyi “verimlilik” açısından ele alınız.
Eğitimin teknolojik gelişmeler üzerindeki etkisi nedir?
Mesleki ve teknik eğitimin nasıl bir rolü vardır?
Eğitim ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında nasıl bir bağ olduğunu düşünüyorsunuz.
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Anahtar Kavramlar
Eğitim
Kazanç
Ekonomi
Beşeri sermaye
Üretim
Piyasa
İnsan Sermayesi Kuramı
Verimlilik
Sermaye
Eleme süreci
Tüketim
Teknoloji
Ekonomik eşitsizlik
Meslek eğitimi
Gelişmişlik
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Giriş
Modern eğitimin en önemli amaçsal çerçevesi ekonomi alanına ilişkindir. Bireylerin
meslek edinmesi, ülke kalkınması, vb. hususlar eğitimle ilişkili olarak ele alınır. Ekonomik
büyümeyi amaçlayan ülkeler, eğitim programlarını bu çerçevede hazırlarlar. Klasik ekonomi
kuramları ekonomik büyümeyi en fazla işgücü ve sermaye ile açıklıyorlardı. Ancak özellikle
1950’li yıllardan sonra endüstriyel üretim biçimlerinde meydana gelen değişimin de etkisiyle
emek gücünün üreticilik niteliğinin geliştirilmesi için eğitim üzerinde durulmaya başlandı.
Daha önce eğitim masrafları salt tüketim harcaması olarak görülürken bundan sonra ekonomik
yatırımın parçası olarak kabul edilmeye başlandı. Eğitim ekonomik büyüme sürecinin en
önemli girdilerinden biri olarak kabul gördü. Bu gelişmelerin sonucu olarak “Eğitim
Ekonomisi” olarak isimlendirilen özel bir araştırma alanı ortaya çıktı. Eğitim Ekonomisi
toplumsal

yapı, ekonomik

değişme ve bireyin

bilgi-becerisi

arasındaki

ilişkilere

yoğunlaşmaktadır.
Diğer taraftan son yıllarda eğitim harcamalarının üretimde bir artış sağlayıp
sağlamadığına dair sorular soran önemli araştırmalar yapılmaktadır. Bu soruların çoğu, eğitimin
kazancı artırma ve gelir dağılımını sağlama işlevini sorgulamaktadır. Bu sorgulamalar, kamu
harcamalarından eğitime ayrılan büyük miktarına da yönelmiştir.
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10.1. Eğitim ve Ekonomi İlişkisi
20. yüzyılda ve özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya nüfusunun okullaşma
oranı çarpıcı bir şekilde artmıştır. İlköğretime katılımın dünya çapında oranı 1960’ta %69,2
iken 1995 yılında %87,8 oldu. Ortaöğretime katılım oranı aynı yıllarda sırasıyla %21 ve %54,4
olarak gerçekleşti. Yükseköğretim ise %3,1’den %18,9’a yükseldi (Checchi, 2005: 2-3).
İnsanların artan oranda örgün eğitime dahil olmalarının sebebi neydi? Ya da başka bir deyişle,
ülkeler neden vatandaşlarını eğitime teşvik ediyorlardı? Bunun en ikna edici cevabı,
ilköğretimden yükseköğretime doğru eğitim kademelerinde yükseldikçe emek gücüne katılım
oranının artmasıdır. Ayrıca eğitim ile kazanç arasında olumlu bir ilişki vardır; eğitim derecesi
arttıkça kazanç da artmaktadır. Eğitim kadın ve erkekleri emek gücüne katılıma teşvik ediyor
ve emek gücü kaynağını geliştirerek ekonomik alanı besliyor.
Aileleri çocuklarının eğitimine yatırım yapmaya özendirici bu durum, daha fazla insanın
eğitim almasıyla değişmeye başlıyor ve eğitim ile kazanç arasındaki olumlu ilişki azalıyor.
Daha fazla insan okula gittikçe eğitimli insanların avantajlı olma durumları değişiyor. Diğer
taraftan eğitime erişim oranı artmasına rağmen dünya çapında eşitsizliklerin oranı azalmıyor.
Çok sayıda ailenin çocuğu eğitim sisteminin içinde tutunamıyor ve bir şekilde emek piyasasının
parçası olsa bile ücret farklılığına maruz kalabiliyor. Bu noktada eğitim iş piyasasını daha
eşitlikçi olmaya doğru dönüştürmekte yetersiz kalıyor.
Eğitimin ekonomiye etkisi olduğu gibi ekonominin de eğitime etkisi vardır. Ülkenin
ekonomik olarak ne kadar güçlü olduğu eğitime yaptığı yatırımı belirlemektedir.
Sanayileşmeyle artan ekonomik güç, Batılı devletlerin eğitimi kitleselleştirmesini sağlamıştır.
Sanayinin gelişmesini sağlayan eğitim olmasa da ekonomik olarak güçlendikleri için eğitime
daha fazla yatırım yapmışlardır. Bunun sonucu olarak eğitim özellikle mesleki eğitim alanında
uzmanlaşmış ve ekonominin daha fazla gelişmesine etki etmiştir.
Eğitimin ekonomik gelişmede ve kalkınmada etkin bir unsur olması eğitim-öğretim
sürecinin bir yatırım olarak görülmesine sebep olmuştur. Nasıl ki, sanayi, fiziki sermayeye
yatırım yapmak ve bunu yönetmek zorundaysa beşeri sermayeye de yatırım yapmak ve
verimliliğini değerlendirmek zorundadır. Beşeri sermaye, bilgi ve beceriye sahip insan
gücüdür. Schultz’a (1961) göre beşeri sermayenin (1960’lı yıllarda) fiziki sermayeden daha
fazla artış göstermesi ekonomik sistemin temel özelliği haline gelmiştir. Eski ekonomistler
tarafından salt tüketim harcaması olarak görülen eğitim, sağlık gibi harcamalar aslında beşeri
sermaye yatırımlarıdır. Okula giden öğrencilere ya da çalışan işçinin eğitimine yapılan
harcamalar doğrudan yatırım harcamalarıdır. İnsanların boş zamanlarının onların bilgi ve
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becerisini artıracak eğitim faaliyetlerine ayrılması insan kalitesini artıracağı gibi büyük ölçüde
üretkenliği de artıracaktır. Beşeri sermayeye yapılan yatırım, işçi başına düşen kazancı
artıracaktır. Aksi takdirde Schultz’a göre beşeri sermayenin olmadığı işletmede yoğun güç
gerektiren kol emeği ve sefalet hüküm sürecektir. Nitekim Gelişmekte olan ülkelerde fiziki
sermayeye yapılan yatırımın %8-9, beşeri sermayeye yapılan yatırımın ise %15-20 civarında
getirisi olduğu görülmüştür. Eğitime yapılan yatırımın kişisel getirisi gelişmiş ülkelerde %9,
gelişmekte olan ülkelerde ise %15 olarak ölçülmüştür (Baş, 2004: 23-4). Dolayısıyla eğitimin
ekonomik gelişmeye -özellikle gelişmekte olan ülkelerde- önemli katkısı söz konusuyken diğer
taraftan bu katkıyı sağlaması amacıyla yapılacak yatırımlar için de ülkenin ekonomik olarak
belli bir güce erişmiş olması gerekmektedir.

10.2. Eğitim ve Üretim
20. yüzyılda Batılı ülkelerin ve özellikle ABD’nin ekonomik büyümesindeki çarpıcı
artış sosyal bilimcileri ve iktisatçıları sebebini araştırmaya teşvik etmiştir. Bu artışın, “katma
değerin” sebebi iki şekilde açıklandı. Teknoloji ve eğitim: Ekonomik büyümenin sebebi
sanayide makineleşmenin ve otomasyonun ya da emek gücünün üretici niteliğinin artması
olabilirdi. Beşeri sermaye görüşünün sahibi Schultz eğitim ile üretim ve büyüme arasındaki
ilişkiyi eğitimin bazı işlevleriyle açıklar. Bu işlevleri Bilgiseven (1992: 78) altı maddede
özetlemektedir:
1. Eğitim bilimsel araştırmayı teşvik eder. Böylece üretimin artışını sağlayacak
yeniliklerin meydana getirilmesini temin eder.
2. Yeteneklerin keşfi eğitimle mümkündür. Eğitim bireysel yetenekleri keşfeder ve
işleyerek geliştirir.
3. Eğitim iş fırsatlarına uyma imkanını sağlar. Bireylerin piyasa ve iş fırsatlarındaki
değişmelere uyum sağlamasını kolaylaştırır.
4. Eğitim bilginin yeni nesillere naklini sağlar.
5. Bireylerin becerilerini artırır.
6. Eğitim iktisadi buhranların etkisini hafifletir. Eğitim bir “sektör” olarak buhran ve kriz
anlarında öğrencileri okul sürecinde tutup refah düzeyi arttığında mezun etmek suretiyle
piyasadaki emek gücünü nicelik olarak dengeler.
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Beşeri sermaye görüşü emek gücünün üretici niteliğini nasıl arttırdığını eğitimin
işlevlerine yoğunlaşarak açıklar. İnsan Sermayesi Kuramı69 ise ekonomik büyümeyi
açıklamak üzere genel olarak yatırım standartlarını değerlendirir ve bunların içinde eğitimin
yerini gösterir. Bu kuramın önde gelen temsilcisi Edward F. Denison70 “eğitim harcamalarının
istihdam edilmiş kişi başına büyüme oranının önemli bir kısmını” açıkladığını öne sürdü. Bu
oranın 1909-1929 arasında %23, 1927-1957 arasında ise %42 olduğunu gösterdi. Bunun aksine
istihdam edilmiş kişi başına sermaye artışı yükselmemiş, düşmüştü ve sırasıyla %29 ve %9
olarak ölçüldü. Denison hızlı fiziki sermaye artışının görüldüğü dönemde ekonomik büyümede
eğitimin önemli bir rol oynadığını tespit etti. İnsan Sermayesi Kuramcılarının üzerine
yoğunlaştığı diğer bir soru ise bu önemli rolün toplam gelir artışında ne kadar etkili olduğudur.
Buna verilen cevap, eğitimin getirisinin fiziki sermayenin getirisine yakın olduğudur. Bu eğitim
ekonomistleri eğitim düzeyinin artışıyla toplam üretim oranının da artacağını savunmuşlardır.
Beşeri Sermaye ve İnsan Sermayesi kuramları eğitimi insani ve kültürel boyutu
destekleyen bir etken olarak değil de üretimle ilişkisi açısından ele aldıkları için
eleştirilmişlerdir. Buna göre eğitim maliyet ve kar tartışmalarından, ekonomik hesaplardan
daha önemli bir role sahiptir. Diğer taraftan Carnoy (1982: 487) bu kuramlar eğitimin birçok
ülkede geniş halk kesimlerine ulaşmasına dayanak olduğu için hem toplumsal taleplerin
karşılanması hem de ekonomik büyümenin gerçekleşmesi noktasında etkili olduğunu
savunmaktadır. Ancak eğitimle ekonomi/üretim ile arasında yoğun ilişki olduğu savı
1970’lerden sonra değişmeye başlamıştır. Eğitimin üretime katkısından daha çok bir tüketim
kategorisi olduğu ya da ekonomiyle çok az ilişkilendiğine dair savla da etkili olmaya
başlamıştır.

10.3. “Kuyruk” ve “Eleme” Görüşleri
Thurow ve Lucas71 eğitim ile ekonomik verimlilik ilişkisini reddederek verimliliğin
bireylerin değil işlerin bir özelliğini olduğunu savunur. Bireylerin verimliliğinde ise en fazla
eğitim etkindir. İş kollarındaki verimlilik ise sermaye ve teknolojiyle belirlenir. Sermaye ve
teknoloji açısından gelişmiş işler yüksek verimli işlerdir. İşçiler bu işlere girmek için “kuyruğa”
girerler. İşe alınan işçilerin verimliliğini artırmak için çeşitli teorik ve pratik eğitimler
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İnsan Sermayesi Kuramını ve Denison’ın görüşlerini daha önce eğitimin toplumsal değişimdeki etkisi
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The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us, New York, Committee
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Thurow, I. & Lucas, R. (1972), The American distribution of income: Astructural problem, Hearings before the
Joint Economic Committee, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office.
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verilmektedir. İşverenler işçi seçerken öncelikli olarak ölçütleri “eğitilebilir” olmalarıdır.
Eğitilebilir olan işçiler kuyruğun en önündeki işçilerdir, işe ilk alınanlardır ve en iyi işlere
yerleştirilirler.
İşgücü piyasasında “kuyruk” görüşü, eğitim ile gelir arasındaki ilişkiyi kabul etse de bu
eğitim okullarda verilen örgün eğitim değildir. Doğrudan işe yönelik iş başında verilen eğitim
işteki verimi artıran eğitimdir. Bu görüş örgün eğitim ve öğretimde özellikle mesleki ve teknik
eğitimin iş piyasasına etkisini işaret ederek eğitimin iş piyasalarının verimliliğinde hiç etkisi
olmamasının mümkün olmadığı öne sürülerek eleştirilir. Eğitim ile verimlilik arasında bir
ilişkinin olduğu kabul edildiğinde ise “kuyruk” görüşüne şu soru yönlendirilmektedir: “Eğitim,
işverenlerin işe uygun işçileri seçmelerini kolaylaştırmak için, devlet kaynakları yoluyla bu
kesime sağlanan bir yardım mıdır? Yani sözkonusu olay, kamu kesiminden sermaye sahibine
bir kaynak aktarımı mıdır?”
Arrow72 ise eğitimin işçiler arasında bir “eleme” süreci olarak işlev yüklendiğini
savunmuştur. Kuyruk görüşünde olduğu gibi eğitimin ekonomik büyümeye doğrudan bir
katkısının olmadığını ve çalışanları seçme ve eleme işlevi gördüğünü ileri sürmüştür. İşverenler
eğitimin işçi adaylarına verdiği diploma ve benzeri belgelere bakarak onları onların iş için
gerekli özellikleri taşıyıp taşımadıkları ve yeterli olup olmadıkları hususlarında fikir yürütür.
Dolayısıyla işçi adaylarına eğitimin verdiği belgeler onları iş için eleyici bir işlev görmüş olur
(Carnoy, 1982: 491-3).

10.4. Eğitim ve Tüketim
Bazı düşünürlere73 göre daha fazla eğitim daha fazla gelir getirmemektedir, ancak daha
fazla gelirle eğitimin daha fazla tüketilmesi gerçekleşmektedir. Bu çerçevede eğitim, ekonomik
büyümede ve gelirin artmasında bir etken olarak görülmemektedir. Eğitim maddi olmayan
tüketim kategorisi olarak kabul edilir. Maddi olmayan tüketim, insanların maddi olmayan
taleplerini tatmin etmeye yönelik hizmetlerden oluşur. Eğitim hem üreticilerin hem de
tüketicilerin metasıdır. Üreticinin metasıdır, çünkü diğer malların üretilmesi sürecinde
kullanılan bir metadır ve tüketicinin metasıdır, çünkü tüketici isteklerini karşılamak için bunu
kullanmaktadır.
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Arrow, K. (1972), Higher Education as a Filter (Technical Report No. 71), Stanford, Stanford University
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Bkz.: Hirsch, Z. (1959), Analysis of the Rising Costs of Public Education, Washington, D.C., U.S. Government
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Eğitim ve öğretim sadece boş vakit geçirmek ya da herhangi bir ekonomik sebep
olmaksızın zevk ve haz almak için ise tüketim maddesi sayılıyor. Klasik diller, güzel sanatlar,
tiyatro oyunlarını öğrenmek bu bağlamda değerlendirilebilir. Eğitime yapılan harcamalar
eğitimi bir tüketim malı olarak kabul etmemize sebep olsa da tüketim mallarının uzun vadeli
oluşu ve nesiller boyu süren etkisi dikkat çekicidir.
Bir ülkede eğitim harcamalarının miktarını belirleyen birkaç değişken vardır: a) “Ulusal
gelir ya da birey başına düşen gelir miktarı eğitim harcamalarını etkiler. Genellikle birey başına
düşen gelir miktarı arttıkça ulusal gelirden eğitime ayrılan pay da yükselir. b) Eğitim alanında
yapılan harcamaların miktarı, bu konuya halkın gösterdiği ilgiye bağlı olarak da değişir. c)
Öğrenim çağında olan gençlerin sayısı ve bunlardan okula devam edenlerin oranı da etkiler. Bu
oran ise, genel hayat standardına, okulların coğrafik dağılımına, ülkelerin insan gücü
ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir” (Tezcan, 1985: 94).
Eğitimin üretim aracı olmaktan daha fazla tüketim maddesi olarak kabul edilmesi kamu
harcamalarından eğitime arttırılan miktarı belirleyici bir ekonomik ve politik yönelimdir.
Özellikle ekonomi merkezli bakış açısı bu meseleyi ekonomik “verimlilik” açısından ele alır.
Eğitimin üretim aracı olduğu düşünüldüğünde ve bireylerin eğitim aracıyla gelirlerinin arttığı
kabulünden hareket edildiğinde ise kamu harcamaları ne kadar “eşit” olduğu yönünde
değerlendirilir. Çağdaş devletlerin birçoğu bugün eşitlik ve verimlilik arasında denge sağlayıcı
politikalar üretme zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Eğitimin ekonomiye katkısının ekonomik
verimlilik bağlamında değerlendirdiğimizde tüm vatandaşlara en azından temel eğitimi
sağlamanın yasal yükümlülük olması, verimlilik ile eşitlik arasında nasıl bir denge kurulacağı
sorunsalıyla karşı karşıya kalıyoruz. Zira tüm öğrencilere eşit miktarda ücretsiz eğitim verilmesi
gelir dağılımında eşitliği sağlayıcı bir etkiye sahip olmalıdır. Bir bütün olarak eğitim
kaynaklarının telafi edici bir şekilde, yani dezavantajlı olanları destekleyerek, kullanılması
tercih edilirse verimlilik ve eşitlik arasında içsel bir denge kurulduğu iddia edilebilir. Diğer
taraftan toplumun kaynaklarının en iyilere yönlendirilmesinin daha kaliteli beşeri sermaye
ürettiğine dair azımsanamayacak sayıda çalışma mevcuttur. Bu durumda eşitlik, emek gücü
gelirlerinin vergilendirilerek yeniden dağıtımı yoluyla sağlanabilir (Checchi, 2005: 105-6).

10.5. Eğitim ve Teknoloji
Modern çağın en önemli özellikleri arasında bilimsel ve teknolojik gelişme ilk başlarda
zikredilir. Modern devletlerin ortaya çıktığı 19. yüzyıl “teknoloji çağı” olarak adlandırılır.
Buharlı makinenin 18. yüzyıl sonlarında icadı ve 19. yüzyılda sanayide kullanılması üretimde
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büyük değişim meydana getirdi. Böylece sanayide organik güce (insan ve hayvan gücüne) daha
az bağımlı üretim yapılabildi ve bu üretim kütlesel olarak gerçekleşti. Avrupa’da meydana
gelen kütlesel sanayi üretimi Avrupa devletlerine önemli bir siyasi ve ekonomik güç kazandırdı.
Günümüz endüstri dünyasında bilim ve teknoloji arasında zorunlu bir ilişki kurulur.
Teknolojide yaşanan büyük değişim bilimsel keşiflerle ilişkilendirilerek açıklanır. Newton,
Einstein, Kopernik gibi bilim adamlarının buluşları teknoloji tarihinin parçası kılınır. İlerleyen
yıllarda modern eğitim kurumlarının açılması da teknolojik ilerlemeyi destekleyen gelişmeler
olarak kabul edilir.
Ancak son yıllarda bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili yapılan çalışmalar74 bu iki alanın
zaman zaman ilişkili hale gelseler de birbirlerinden ayrı evrimsel gelişim çizgisi olduğu tezini
savunuyor. Bu çalışmalara göre teknoloji bilimden daha eski bir geleneğe sahiptir. On binlerce
yıl öncesinde insanlar beslenme ve barınma amacıyla teknolojik aletlerini yapmışlardı.
Tarımda, zanaatta, avcılıkta kullanılan araç gereçler Sanayi Devrimi’ne kadar olan uzun tarihi
süreçte çok az değişikliklerle kullanıla geldi. Örneğin İngiltere’de endüstriyel devrimin en
önemli gelişmesi olan tekstil makineleri eski zanaat uygulamalarına, bilime olduğundan daha
fazla şey borçluydu. Diğer taraftan bilim 19. yüzyılın ikinci yarısında endüstri üzerinde köklü
etkiye sahip olmaya başladı. Özellikle teknolojik gücün siyasi ve ekonomik güç olduğunu fark
eden modern devletler ve sanayi kuruluşlarının bilimsel araştırmaları ve modern eğitim
kurumlarını desteklemesi sonucunda bilim ve teknoloji birbirine yaklaşmış ve bunun sonucu
olarak da gelişmiş ileri teknoloji ürünleri ortaya çıkmıştır. Modern eğitim kurumlarının hem
ekonomiyle/üretimle hem teknolojik ilerlemeyle ilişkilenmesi de bu şekilde meydana geldi.
Eğitim kurumlarının teknolojiyle ilişkisinin diğer boyutu eğitim ve ekonomik gelişme
arasındaki ilişkide ortaya çıkmaktadır. Goldin & Katz’a (2008) göre, eğitimin teknolojik
değişim ve ekonomik büyümede rolü varsa hızlı teknolojik gelişme de her düzeyde eğitimli işçi
talebini artıracaktır. İşçilerin hizmetlerine olan talep arttığı için daha eğitimli olanların kazancı
daha az eğitimli olanlarınkine oranla daha fazla olacaktır. Eğitimli işçi sayısının artmaması
durumunda farklı eğitim düzeylerine sahip işçilerin ücret farkları gittikçe büyüyecektir.
Toplumda en alttan en eğitimli olana kadar çeşitli eğitim grupları varsa ve gruplar belli
oranlarda sabitlendiyse, daha az eğitimli ve daha fazla eğitimli arasında belli bir gelir uçurumu
olacağı için gelişmiş teknolojiler açık bir şekilde ekonomik eşitsizliği artıracaktır. Yine de
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teknolojik ilerlemeye ek olarak, eğitimin niceliği ve niteliği artarsa, eşitsizlik azalabilir. Bu
sebeple Goldin & Katz’a göre, teknoloji ile eğitim arasında tarihi süreçte zaman zaman birinin
diğerinin önüne geçtiği bir yarış ilişkisi vardır. Bu yarışta ABD’de 20. yüzyılın başında eğitim
öndeydi ve yüksek eğitimliler daha fazla kazanıyordu. 1920’li yıllarda ofis makineleri yaygın
olarak iş hayatında kullanılmaya başlandı. Bu teknolojik gelişmeyle birlikte -özellikle 1950’li
yıllardan sonra- işçi sayısındaki artış eğitimlilere talebi ve onların kazançlarını düşürdü. 1980’li
yıllara kadar olan süreçte kazancı önceki dönemlerle karşılaştığında düşük olmasına rağmen
eğitim alanında büyük bir gelişme yaşanıyor ve her nesil bir öncekine göre daha eğitimli hale
geliyordu. 1980’den 2000’li yıllara kadar olan süreçte 20. yüzyılın başındaki gibi eğitimle gelir
arasında artan bir ilişki meydana geldi. Bu tarihi süreç eğitim ile teknoloji arasındaki
teknolojinin önde olduğu yarış ilişkisini resmetmektedir. Yeni teknolojiler daha eğitimli ve
vasıflı çalışanlara talebi artırdığında eğitim ile yüksek kazanç arasında doğrudan bir ilişki
meydana gelirken teknolojik değişimin yavaşladığı durağan dönemlerde eğitimli birey sayısı
artmakta, bunlara talep azalmakta ve eğitimliler daha az kazanmaktadır.
Teknoloji ile eğitim arasındaki ilişkinin diğer bir boyutu her ikisinin de boş zamanla
olan münasebetidir. Teknoloji bazı işleri üstlenerek insanlara boş zaman yaratmaktadır. Eğitimöğretim ise boş zamanı olan insanların ilgilenebileceği bir faaliyettir75. Bu sebeple varlıklı
toplumlarda daha fazla vaktin eğitime ayrılabildiği görülmektedir (Bilgiseven, 1992: 51-2).
Günümüzde bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle özellikle ilk ve orta öğretim öğrencilerinin
teknik aletlere aşırı ilgisi eğitim-öğretim faaliyetini aksatabilmektedir. Bu sebeple teknolojinin
gündelik hayatımızın her aşamasında işlev sahibi olmasıyla bu teknik aletlerin hayatımızda ne
kadar yer alması gerektiği ve toplumsal ilişkilerimize zarar vermelerinin nasıl önlenebileceğine
dair araştırmalar ve eğitim içerikleri hazırlanmaya devam edilmektedir.

10.6. Meslek Eğitimi
Mesleki eğitim ve öğretim ülkelerin kalkınma hamlelerinde kısa sürede ve etkili sonuç
alabilmek için başvurdukları bir eğitim-öğretim türüdür. Ülkemizde ilk uygulamaları
1860’larda başlamıştır ve günümüzde lise düzeyinde ve yetişkinlere çok çeşitli alanlarda
meslek eğitimi verilmeye devam edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu alanda
Meslek Liseleri ve Meslek Eğitimi Merkezleri olmak üzere iki yapılanma söz konusudur.
Ayrıca yetişkinler için gerek bakanlık bünyesinde gerekse belediyeler tarafından meslek eğitim
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kursları düzenlenmektedir. Bunların dışında işyerlerinin çalışanlarına yönelik verdikleri hizmet
içi eğitimler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Mesleki ve teknik eğitim sayesinde işgücü
piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirilir ve piyasadaki gelişmelere eğitimin
kısa sürede uyumu sağlanmış olur. Bu sebeple mesleki ve teknik eğitim “kültürel ve pratik
değeri olan sosyal yönden yararlı bir mesleğe ilişkin bilgi, beceri ve alışkanlık kazandırma
süreci” olarak tanımlanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
1. “Alışkanlık psikolojisi ve yaparak öğrenme esastır.
2. Ucuz maliyet etkili eğitim sağlamada sosyal verimlilik aracıdır.
3. Programları iş dünyasındaki gelişmelere göre geliştirerek değişen ortama uyarlama,
kuram ve uygulamada temel kuraldır.
4. Kavram, profesyonel düzeydekiler dışında iş dünyasındaki tüm meslekleri
kapsamaktadır.
5. Okullar, toplumla uyumlu ve iş dünyasına dönüktür.
6. Programlar, çalışma yaşamına giren ve çalışanların büyük çoğunluğunu kapsar.
7. Değişen sosyo-ekonomik koşullara ve isteklere sürekli uyum temel kuraldır.
8. Öğrenme-öğretme ortamı iş ortamının kendisi ya da benzeridir.
9. Öğretmen öğretim alanının uzmanıdır.
10. Öğretim öğrenciye iş sağlayabilecek ve işte çalışabilme, üretici gücünü̈
geliştirinceye kadar devam eder.
11. Öğretimin içeriği, kuramcıların bilgilerinden çok meslek alanında yetişkin kişilerin
bilgi, beceri ve etkinlikleri esas alınarak geliştirilir.
12. Gereksinimi olan hedef gruplara gereksinim anında ve olumlu sonuç alınacak
biçimde uygulanır.
13. İstihdam gereksinimlerine göre hazırlanmış programların uygulanmasına öncelik
verilir.
14. Yönetim esnek ve dinamiktir.
15. İş dünyasına katılmak isteyenler, okul dışı gençler ve yetişkinlere dönüktür.
16. Öğrenciler sınıf etkinliklerinden çok laboratuvar, atölye ve alan çalışmaları yönünde
güdülenir.
17. Öğretim kademesi orta öğretim ve sonrası yönünde gelişmektedir.
18. Programlar üst kademe öğretiminden çok hayata hazırlayıcı niteliktedir.”
Türkiye’de örgün eğitim kategorisindeki meslek eğitimini değerlendiren Özer (2019),
meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin piyasada istihdam oranlarının daha fazla olduğunu
göstermiştir. Genel liseden mezun olanların %46,7’si, meslek lisesi mezunlarının ise %57,4’si
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istihdam edilmiştir. Diğer taraftan ulaşım hizmetleri, uçak bakımı, tekstil teknolojisi, raylı
sistemler teknolojisi, tarım, plastik teknolojisi, motorlu taşıt teknolojisi, metal teknolojisi,
makine teknolojisi, laboratuvar hizmetleri, kimya teknolojisi, inşaat teknolojisi, elektrik ve
elektronik teknolojisi, denizcilik, biyomedikal cihaz teknolojisi gibi çeşitli alanlarda eğitim alan
meslek lisesi öğrencilerin çok azı eğitimini aldığı uzmanlık alanında istihdam ediliyorlar. Bu
alanların içinde en fazla kendi alanında istihdam edilenler %18,28 oranıyla laboratuvar
hizmetleri mezunları, en az istihdam edilenler ise %1,73 oranıyla tarım eğitimi alanlar. Ayrıca
meslek lisesi öğrencilerinin okuduğunu anlama, matematik, fen gibi temel alanlardaki
akademik başarıları da diğer lise türleri ile karşılaştırıldığında bir hayli düşük.
Ancak Özer’e göre meslek eğitimi son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler ve hızlı
teknolojik ilerleme sebebiyle bir dönüm noktasındadır. Bu noktada mesleki eğitimde akademik
başarı düzeyi düşük öğrenciler kümelenmiş olmasına rağmen bu alandan beklentilerin artmış
olması tam bir çelişki oluşturmaktadır. Bu yüzden öncelikle a) ilköğretimden liseye aktarılan
okullar ve bölgeler arası akademik başarı farkları sorunu ilköğretim düzeyinde çözüme
kavuşturulmalıdır. Böylece meslek liselerine gelen öğrencilerin akademik başarıları yükseldiği
gibi piyasaya nitelikli işgücü sağlanabilecektir. b) Yapılan yasal değişiklik sonrası özel
sektörün mesleki eğitime yatırım yapmaya teşvik edilmesi de meslek liselerinin piyasayla
uyumunu yükseltecek ve mezunlarının istihdam sorunlarını büyük ölçüde çözecektir. c)
Dünyadaki eğilim, mesleki eğitimin özel uzmanlık alanlarında eğitimden vazgeçerek genel
beceri düzeyini artırma yönündedir. Bu yaklaşım, meslekler arasındaki hareketliliği
kolaylaştırırken teknolojik değişikliklere uyum sağlama yetisi kazandırmaktadır. Meslek
liselerinin otomasyonun geliştiği piyasaya uyum sağlaması için bu tür esnek bir programa
geçme zorunluluğu söz konusudur.

10.7. Eğitim ve Gelişmişlik Sorunu
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sistemin yeniden düzenlenmesi ve
Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşların faaliyete
başlamasıyla dünya çağında bazı modernleşme ve kalkınma politikaları teşvik edilmeye
başlandı. Bu politikalar çerçevesinde dünya ülkeleri gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler
ve az gelişmiş ülkeler şeklinde tasnif edildi. Bu kategorilere göre belirlenen kalkınma
programları çok yönlüdür. Toplumsal, kültürel, çevresel ve insani boyutlar kalkınma
programlarına dahil edilmiştir. Eğitimle kalkınma, Türkiye’nin içine yerleştirildiği gelişmekte
olan ülkelerin ana gündem maddelerinden biri haline geldi.
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Türkiye’de eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye dair yapılan araştırmalarda
olumlu bir ilişki bulunmaktadır. Yıllar içinde eğitimin çeşitli kademelerinden mezun sayısı ile
ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi kurmayı sağlayabilecek bir ilişki ortaya
çıkmaktadır76. Diğer taraftan ülkenin genel gelirinde ve kişi başına düşen gelirde artışın eğitimli
sayısını ve yükseköğretimden mezuniyet oranını artırmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerde
olduğu gibi, eğitimin ekonomik büyümeye etkisinin yine ekonomik güce bağlı olduğu
görülmektedir. Nitekim Pamuk & Bektaş (2014) eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği
nedeniyle eğitimin ekonomik büyümeye etkisinin düşük olduğunu bulmuşlardır. Dolayısıyla
piyasaların genişlemesi ve teknolojik ilerleme ekonomik büyüme açısından daha merkezi bir
rol üstlenirken bu gelişmelerin uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüşmesi için
eğitimin rol aldığı söylenebilir.

76

Örnek olarak bkz.: Özsoy, 2009.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Modern eğitim kurumlarının insani gelişim gibi başka amaçları olmasına rağmen en
önemli işlevinin ekonomik alana yönelik olduğu özellikle son zamanlarda daha fazla kabul
görmeye başlamıştır. Aileler büyük fedakârlık ve yatırım yaparak çocuklarını okula
gönderirken gelecekte iyi bir statü ve meslek sahibi olmalarını beklemektedirler. Diğer taraftan
eğitimin daha fazla gelir getirisi eğitim ekonomistleri tarafından tartışılmaktadır.
Eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki gelişmiş ülkelerde ve Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde dönemsel olarak farklı özellikler gösterebilmektedir. Gelişmiş
ülkelerden 20. Yüzyılın başında ve sonunda eğitim ile ekonomik büyüme arasında olumlu bir
ilişki olduğu görülürken yüzyılın ortalarında durağan/sabit bir ilişki vardır. Türkiye’de ise 20
yüzyılın başından 1980’li yıllara kadar artan düzeyde bir etki görülmektedir. Eğitim bireylerin
gelirini yükseltirken ülke ekonomisine de olumlu etki etmektedir. Diğer taraftan gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi yükseköğretim mezunlarının sayısının artması eğitim ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi zayıflatmaktadır. Eğitimin ekonomik büyümeyle ilişkisini sağlayan
en önemli etkenlerden biri teknolojik gelişmedir. Yeni teknolojilerin piyasaya dahil olduğu
süreçlerde eğitim ile teknoloji arasında bir yarış ilişkisi gözlenmektedir.

237

Bölüm Soruları
Sorular
1. İnsan Sermaye Kuramı, bilgi ve beceriye sahip insan gücüdür. Salt tüketim harcaması
olarak görülen eğitim, sağlık gibi harcamalardır. Bunlar, işçi başına düşen kazancı artırır.
( ) Doğru

( ) Yanlış

2. Eğitim ile üretim arasındaki ilişkiyi eğitimin bazı işlevleriyle açısında açıklayınız.
3. İşçiler sermaye ve teknoloji açısından gelişmiş, yüksek verimli işlere girmek için
“kuyruğa” girerler.
(

) Doğru

( ) Yanlış

4. Goldin & Katz’a göre, teknoloji ile eğitim arasında birinin diğerinin önüne geçtiği
bir yarış ilişkisi vardır. Söylenenden hareketle aşağıdakilerden hangisi bu görüş kapsamında
değerlendirilemez?
a) Teknolojiler daha eğitimli çalışanlara talebi artırdığında eğitim ile yüksek kazanç
arasında doğrudan bir ilişki meydana gelir.
b) Eğitimli işçi sayısının artmaması durumunda farklı eğitim düzeylerine sahip işçilerin
ücret farkları gittikçe büyür.
c) Teknolojik değişimin yavaşladığı dönemlerde eğitimli birey sayısı artar, bunlara talep
azalır ve eğitimliler daha az kazanır.
d) Teknolojik gelişimin duraksadığı dönemlerde eğitimli birey sayısı artar ve eğitimliler
daha çok kazanır.
5. …………………………………“kültürel ve pratik değeri olan sosyal yönden yararlı
bir mesleğe ilişkin bilgi, beceri ve alışkanlık kazandırma süreci” olarak tanımlanır.
Cevaplar
1. Yanlış
3. Doğru
4. (d ) Teknolojik gelişimin duraksadığı dönemlerde eğitimli birey sayısı artar ve
eğitimliler daha çok kazanır.
5. Mesleki ve teknik eğitim
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11.

KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Küreselleşme nedir?
11.2. Küreselleşme ve Eğitim
11.2.1. Küresel Eğitim
11.2.2. Eğitimin Ticarileşmesi
11.3. Öğrenci Değişimi

241

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Küreselleşmenin boyutlarını tanımlayınz.
Eğitimin küreselleşmesi sonucunda ortaya çıkan iki yaklaşım hakkında bilgi veriniz.
Küresel eğitimi savunanlar eğitimin nasıl olması gerektiğini düşünür?
Küreselleşme eğitimi hangi açıdan olumsuz etkiler?
Neoliberal politikayı açıklayınız.
Refah devleti anlayışı nedir ve neden terk edilmiştir?
Küreselleşmenin sonucunda uluslarası öğrenci dolaşımının artmasının sebepleri nelerdir?
Uluslararası öğrenciler için ülkelerin çekiciliği hangi etkenlere bağlıdır?
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Anahtar Kavramlar
Küreselleşme
Ekonomi
Küresel eğitim
Neoliberalizm
Küresel vatandaşlık
Ticarileşme
Refah devlet
Kamusal yatırım
Öğrenci değişimi
Kültürel faktör
Teknolojik gelişme
Gelişmişlik düzeyi
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Giriş
Birkaç on yıldır dünyanın büyük bir köy haline geldiği söylenmekte. Gündelik
hayatımızda en fazla iletişim araçlarının etkisiyle hissettiğimiz bu durumun sebepleri nelerdir
ve eğitimi nasıl etkilemektedir? Küreselleşme gündemimize siyasal, ekonomik ve kültürel
boyutlarıyla giriyor. Bu denli geniş etkiye sahip bir gelişme eğitim sistemlerini, okullaşmayı ve
müfredatları değiştiriyor mu? Bu bölümde küreselleşmenin gelişme aşamaları, etkenleri ele
alındıktan sonra eğitime etkisi gösterilecektir.
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11.1. Küreselleşme Nedir?
Küreselleşme gündelik hayatta iletişim ve ulaşımda yaşanan kolaylıklarla anılıyor.
Birkaç saate sığdırılan şehirlerarası ya da ülkelerarası yolculuklar uzaklık algısını değiştiriyor.
Dünyanın diğer ucundaki bir ülkede meydana gelen bir olay saniyeler içinde öbür uçta
duyuluyor. Küreselleşmenin gündelik hayatta hissedilen boyutu daha fazla bilgi ve iletişim
teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Bunun dışında küreselleşme ekonomik ve politik
boyutlarıyla tanımlanmaktadır77.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme küreselleşmenin diğer boyutlarını da
etkileyen yaygın etkiye sahip boyutudur. Bilgi akışının ve iletişimin aynı araçlarla
gerçekleştirilmesi ve internet en hızlı büyüyen iletişim aracı haline gelmesi dünya üzerinde
birçok insanı birbirine bağlantılı hale getirmektedir. Bu durum geçmişte görülmeyen bir
biçimde iletişimi hızlandırıp yaygınlaştırırken bilgi akışını da küresel çap da desteklemektedir.
Böylece insanlar kendi ulusal sınırlarının dışındaki insanların gündemlerinden haberdar
olmaktadırlar, onların ekonomik ve siyasi problemleriyle kendi gündemlerinin benzeyen
taraflarını keşfetmekteler ve küresel sorun ve süreçlerin parçası haline gelmektedirler.
Küresel gündemin parçası olmak insanların kendi uluslarına karşı hissettikleri toplumsal
sorumluluğu da küresel kılmaktadır. Diğer insanların, toplumların yaşadıkları doğal afet, politik
kriz, savaş, vb. sorunlarda sorumluluk almak, tepki göstermek veya çözümün parçası olmak
gibi yönelimler yaygınlık kazanmaktadır. Bununla birlikte bireylerin küresel gündemin parçası
olması, onları küresel kültürle de tanıştırırken yerel ve ulusal kimlik ve kültürlerine
bağlılıklarını zayıflatmaktadır. Kişiler her geçen gün kendilerini daha fazla kimliklerinin
kaynağı olarak ulus devletlerinin dışında farklı değerlerle tanımlama eğilimindedirler.
Küreselleşmenin ikinci boyutu ekonomik etkenlerdir. Küreselleşmeyle birlikte birçok
şirket birden fazla ülkede üretim yapan ve pazarını bütün dünya ülkelerini hedefleyecek şekilde
genişleten uluslararası şirketler oluşmaya başlamıştır. Bilgi ve iletişim ağları, bankacılığın
genişlemesi uluslararası şirketlerin bir ülkede merkezleri bulunsa bile işlem hacimlerini
küreselleştirebilmelerinin yolunu açmıştır. Dünya ticaretinin üçte ikisi bu şirketler tarafından
gerçekleşmektedir ve bazı ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılaları bu şirketlerin gerisinde
kalmaktadır. Şirketlerin küreselleşmesi ticareti sadece nicel olarak değiştirmemiş niteliğini de
dönüştürmüştür. Ekonominin ağırlık merkezi bilgisayar yazılımı, medya ve eğlence ürünleri
77

Küreselleşmenin boyutları ve gelişim evreleriyle ilgili bkz.: Giddens, 2012: 64-105.
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gibi somut olmayan etkinliklere doğru kaymaktadır. Somut ürünlerin üretilmesi ise karmaşık
bir hal almaktadır. Bir malın üretilmesinde hammadde kaynağı, işçilik, pazarlama, vb.
aşamaların her biri başka bir ülkeden temin ediliyor veya çeşitli fiziki mekanlarda üretiliyor.
Bu ülkelerin ekonomilerini farklı düzeylerde birbirine bağımlı kılıyor ve ekonomiyi
küreselleştiriyor.
Küreselleşmenin üçüncü boyutu ise politik değişmelerdir. Küreselleşmeye doğru evrilen
politik değişimin ilk süreci Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında lağvedilmesiyle başladı. Daha
önce komünist blokta yer alan ülkeler Batı tipi siyasal sistemin parçası haline geldiler ve liberal
demokratik sistem dünya çapında etkin hale geldi. Bu durum uluslararası kurumların (BM, AB,
vb.) etkinliğini artırdı ve ülkelerin dahil olduğu küresel sistem oluştu. Bu yüzden
küreselleşmeye doğru politik değişimin ikinci süreci bu uluslararası kurumların etkisinin
küreselleşmesiyle yaşandı. Üçüncü süreç ise sivil alanda gerçekleşmiştir. Bunun bir ayağı
Uluslararası

Devlet

Örgütleri’nin

(UDÖ)

devletlerle

işbirliği

yaparak

etkisini

küreselleştirmesiyle oluştu. İletişim, ulaşım, sağlık gibi alanlarda devletlerin, özel ve sivil
yapılanmaların uyması gereken standartları belirleyen bu kurumlar sayesinde yaşam
standartlarının küreselleştiği bir gelişme yaşandı78. Sivil alanın diğer ayağı ise küresel sivil
toplum örgütleriyle gerçekleşmektedir. Sınır Tanımayan Doktorlar, Kızılhaç, Uluslararası Af
Örgütü gibi sivil yapılanmaların etkinlikleri dünya çağında milyonlarca insanı birbirine
bağlamaktadır.
Küreselleşme süreçleri düşünürler tarafından farklı biçimlerde yorumlanmaktadır. a)
Bazı düşünürler küreselleşme kuşkuyla yaklaşmaktadır ve çağdaş dünyada meydana gelen
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OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
de BM gibi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan uluslararası kurumlardandır. Temel amacı ekonomik ilerleme
ve eşgüdümlü sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması olduğu için 1997 yılında ekonomik gelişmenin bir parçası
olarak görülen eğitim alanında faaliyet göstermesi için PISA (Programme for International Student Assessment Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) hayata geçirilmiştir. PISA eğitim yöntemlerinde standartlaşmayı
sağlamak amacıyla 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir
araştırmadır. Araştırmaya 2003 yılından itibaren Türkiye de dahil olmuştur. MEB bu araştırmanın parçası olma
amacını şu şekilde açıklamaktadır:
“Küreselleşen dünyamızda, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, uluslararası
düzeyde konumumuzu belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle belirli
referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin
ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesidir. Ülkemiz de OECD üyesi olarak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi
amacıyla bu araştırmaya katılmaktadır.”
PISA, hem uluslararası bir kurum olan OECD’nin parçası olduğu için hem de eğitim alanında standartları
belirlemeyi amaçlayan uluslararası devlet örgütü olduğu için küreselleşmenin etkenlerinden sayılır.
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bütünleşme durumunun daha önce yaşandığını iler sürerler. Ülkeler arasındaki ekonomik
bağımlılık ilişkilerine yoğunlaşarak daha önceki dönemlerde meydana gelen uluslararası ticari
ağları örnek verirler. b) Bu görüşün tam karşıtı olarak küreselleşmeye “aşırı” anlamlar
yükleyenler, bu süreçlerin ulusal devletleri ve hükümetleri ortadan kaldıracağını iddia ederler.
c) Üçüncü grup ise küreselleşmenin politik, ekonomik ve toplumsal bütün ilişki biçimlerini
dönüştürdüğünü ve süreçlerin kimi zaman birbirine tamamen karşıt yönelimlerle devam ettiği
çok yönlü olduğunu ileri sürer.

11.2. Küreselleşme ve Eğitim
Küreselleşmenin kurumsal boyutu her ne kadar İkinci Dünya Savaşı sonrasında
özellikle uluslararası şirketlerle ve siyasi kurumlarla görünür olmaya başlasa da 1980’li
yıllardan itibaren toplumsal hayatta etkisini göstermeye başladı. Toplumsal etkisi bağlamında
eğitim felsefesini ve yöntemlerini de etkileyen küresel vatandaşlık değerleri küreselleşmenin
en önemli bileşeni olarak görülebilir. Küreselleşmenin toplumsal alanda tezahür eden boyutu
modern vatandaşlık anlayışının gelişim evreleriyle uyum içindedir.
Marshall & Bottomore (2000: 21, 34) çağdaş vatandaşlığın medeni haklar, siyasal haklar
ve toplumsal haklar ekseninde oluştuğunu ileri sürer. “Medeni haklar eksenini oluşturan
unsurlar bireysel özgürlük, konuşma özgürlüğü, düşünce ve inanç özgürlüğü, mülk edinme ve
sözleşme yapma özgürlüğü ve adalet hakkı gibi hak ve özgürlüklerdir. Adalet hakkı, bireysel
hakları, eşitlik ve hukuk temelinde güvence altına almayı amaçladığından diğer haklardan
farklıdır. Bu noktadan hareketle, medeni hakları doğrudan ilgilendiren kurumların hukuk
mahkemeleri olduğu söylenebilir. Siyasal haklar ekseni ise, siyasal karar alma sürecine seçmen
ve seçilen olarak katılma hakkını ifade eder. Öte yandan, sosyal haklar ekseni ile ifade edilen
şey ise yaşadığımız toplumun standartları ölçüsünde ekonomik refah ve sosyal güvenlik gibi
haklara sahip olmaktan, çağdaş bir birey gibi yaşayabilme hakkına değin uzanan geniş bir
haklar dizinidir.” Medeni haklar 18. yüzyılda, siyasal haklar 19. yüzyılda, sosyal haklar ise 20.
yüzyılda savunulmuş ve gelişerek yaygın kabul gören değerler haline gelmişlerdir. Eğitim hakkı
ve sosyal hizmetler sosyal haklar çerçevesinde değerlendirilir. Elbette eğitim hakkı birçok
sosyal hak gibi 19. yüzyıldan itibaren tanınmaya başlanmıştır. Ancak bunların vatandaşlık
hakkı haline gelmesi ve her geçen gün kapsamı daha genişleyerek devletin sorumluluğuna
dönüşmesi 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bahsettiğimiz küreselleşme etkenleri ve süreçleriyle
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birlikte dünya ülkeleri tarafından genel kabul görerek yaygınlaşması ise 20. yüzyılın ikinci
yarısında meydana gelmiştir. Buradan hareketle küreselleşmenin siyasal ve ekonomik
boyutuyla birlikte toplumsal boyutunun da 18. yüzyıldan itibaren süreklilik gösteren
modernleşme kapsamında değerlendirilmesi uygun olacaktır.
Vatandaşlık haklarında yaşanan bu değişim, siyasi yönelimleri de etkilemiştir. 18.
yüzyılda liberal siyaset doğumla kazanılan haklara karşı eşit vatandaşlığı yerleştirmiş,
sonrasında bu durumun bir sonucu olarak etnik ve dini farklılığa sahip ülkelerin dayanışma
duygusu çerçevesinde bütünlüğü savunulmuştur. Son aşamada ise vatandaşlığın etnisite, din ve
kültürden bağımsızlaştığı ileri sürülmektedir. Bu anlayışa göre “etnik grup aidiyetlerinin
korunması, ayrımcılığa karşı sağlanan haklar ve çok kültürlülük hakları şeklinde genişletilmesi
ile bir devlete üyelik bir kimliğe sahip olmaktan çıkmıştır.” Bu çerçevede vatandaşlık hakları
evrensel insan hakları niteliği kazanmış, özgürlüklerin ve sınırlamaların ulus devleti aşmaya
başladığı ve sorumlulukların küresel olarak tanımlanmaya başlandığı bir süreç yaşanmaktadır.
Bu yeni anlayışın uluslararası kurumlar tarafından eğitim programlarına dahil edilmesi
savunulmakta ve birçok ulus devlet eğitim programlarını küresel vatandaşlık ilkelerine göre
nasıl düzenleyeceğine dair arayış içine girmektedir.
Eğitimin küreselleşme olgusuyla birlikte değerlendirildiğinde birbirinin karşısına
konumlandıran iki yaklaşım önce çıkmaktadır. Neoliberal yaklaşım eğitimin ekonomik alanın
pragmatik ilkeleriyle inşa edildiğini/edilmesi gerektiğini savunan ve eğitimin ticarileşmesini
doğuran yaklaşım. İkincisi ise eğitimin, yukarıda gördüğümüz, ulus devletin sınırlarını aşan
küresel vatandaşlık değerleriyle inşa edildiğini/edilmesi gerektiğini savunan küresel eğitim
yaklaşımı. Kronolojik olarak sıralandığı düşünülse de bu iki yaklaşım iki farklı siyasi yönelimin
yansıması olarak eğitim alanında -özellikle gelişmekte olan ülkeler için, birlikte- etkili olmaya
devam etmektedir.

11.2.1. Küresel Eğitim
Günümüz dünyasında ülkeler gün geçtikçe birbirlerine daha bağımlı hale gelmekte ve
uluslararası ortak bir gündemi paylaşmaktadırlar. Uluslararası hale gelen ticaret, göç, savaşlar,
çatışma, iklim değişikliği gibi konular küresel eğitimi savunanlar için eğitimin de uluslararası
ortak bazı müfredat özelliklerine sahip olması gerektiğini savunurlar. Böylece gelişmiş
ülkelerde yaşayan çocuklar yoksul ülkelerin çocukların durumlarından haberdar olabilecek ve
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tüm çocuklar gündelik hayatlarında yaptıkları tercihlerin diğerlerini nasıl etkileyebileceği
bilincine erişeceklerdir.
Dünya ülkelerinin karşılıklı bağımlılığı ve ortak bir uluslararası gündeme sahip oluşları
beş madde üzerinden açıklanabilir: 1) Siyasi olarak: İkinci Dünya Savaşı sonrasında tesis edilen
ve Sovyetler Birliği’nin ilgasından sonra küresel hale uluslararası kurumlar ve yasal sistemler,
ülkelerin ortak siyasal gündemlerini oluşturur. 2) Çevresel olarak: Küresel ısınma gibi tüm
dünyayı etkileyen çevre sorunları bütün dünya ülkelerini aynı masanın etrafında oturmaya
zorlarken ortak sorumluluk almayı gerektiren eylem planları oluşturmalarına sebep olmaktadır.
3) Ticari olarak: Uluslararası şirketlerin gerek üretim gerek dağıtım süreçlerinde ülke sınırlarını
esnekleştirmesi. 4) Kültürel olarak: Gerek ulaşım araçlarının gelişmesinden dolayı seyahatin
kolaylaşması, gerekse uluslararası göç nüfus hareketliliklerini artırmış ve farklı kültürlerin
birbiriyle tanışmasını sağlamıştır. 5) Toplumsal olarak: İletişim araçlarının gelişmesi yeni
medya kanallarını ve kapsamını artırmış ve bunun sonucu olarak coğrafyalar arası kültürel
tanışıklık meydana gelmiştir. Bu durum, yerel kültürlerin diğer coğrafyaların kültürlerinden
etkilenme düzeylerini de artırmış ve toplumsal değişimin bir yönü haline gelmiştir. Bu
gelişmelerin bireyin kimliğinin oluşmasında ulusal/yerel değerlerin ötesinde küresel değerlerin
etkili olduğu ileri sürülerek vatandaşlığın küreselleştiği ve küresel vatandaşların küresel
değerleri edindiği küresel eğitime ihtiyaç duyulduğu savunulur. Birleşmiş Milletler
Teşkilatı’nın Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) küresel vatandaşlık eğitimi
programının amaçlarını şu şekilde açıklamaktadır:
a) “Öğrencileri gerçek hayatta karşılaştıkları sorunları eleştirel bir şekilde
incelemeleri; bu sorunlara üretici ve yenilikçi çözümler belirlemeleri yönünde teşvik
etmek,
b) Öğrencilerin kabullerini, dünya görüşlerini ve güç ilişkilerini, hakim tartışmalar
içerisinde yeniden değerlendirmelerini ve toplumda az temsil edilen veya sıra dışı
insanlar ve grupları dikkate almalarını desteklemek,
c) İstedikleri değişikliklerin gerçekleşmesi için bireysel veya toplumsal eylem
hedeflerine odaklanmak,
d) Küçük bir camia veya daha geniş topluluk gibi öğrenme çevresinin dışında kalan
birden fazla paydaşı kapsamak.”
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Küresel eğitimden öğrencilerin diğer toplumları tanıması ve onların sorunlarıyla kendi
sorunlarının benzerliğinin farkına varmalarını sağlaması beklendiğinden dolayı “hoşgörü,
ılımlılık, güven ve sevgi” gibi değerleri merkeze alması gerektiği savunulmaktadır (Çolak,
2015: 29-47). Diğer taraftan küresel eğitim, yerel değerlerin ihmal edilerek küresel siyasetin
egemen gücü olan Batı’nın değerlerini öğrencilere aşıladığı yönünde eleştirilmektedir. Buna
göre küreselleşme eğitimi küresel yönde tek tipleştirirken eğitimin milli karakterini olumsuz
yönde etkilemektedir. Küresel eğitimin insanlığın evrensel değerlerini içeren yönü içersenirken
yerel değerlerin nasıl korunacağı hususu özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin
eğitim sorunu haline gelmiştir79.

11.2.2. Eğitimin Ticarileşmesi
Eğitimin ticarileşmesi 1980’li yıllarda etkili olmaya başlayan neoliberal politikalar
çerçevesinde gündeme girmiştir. Neoliberalizm refah devleti anlayışının eleştirisi üzerinde
yükselir. Refah devleti ya da başka bir deyişle “sosyal devlet”, 1929’da başlayan ve 1930’lu
yıllarda şiddetlenen dünya ekonomik krizinin ardından refah ortamını sağlamakta başlıca
sorumlunun devlet olduğu kabul edilen yönetim anlayışıdır. Devlet bunun için insanların
barınma, sağlık, eğitim ve asgari düzeyde gelir elde etme gibi temel ihtiyaçlarını garanti altına
alan bir sosyal güvence sistemi temin eder. Toplumun refahı için ekonomik alanı ve hukuki
sınırlar içinde toplumsal hayatı düzenler. Devletler, üretimi artırmak için birçok önlem almasına
rağmen kamu hizmetini ihmal etmekle eleştiriyordu. Örneğin otomobil üretimi artmış, ancak
yeterli ve kaliteli otoyollar inşa edilememişti. Bu sebeple refah devleti anlayışına sahip ülkeler
kamusal yatırımları üstlendiler.

Eğitimde Özelleştirme Yöneliminin Türkiye’ye Yansıması
“Türkiye'de devlet okullarında verilen eğitimin niteliği 24 Ocak 1980 ekonomik
yeniden yapılanma politikaları ile önemli ölçüde düşmeye başlamıştır. 1980'lere kadar
devletin sorumluluğu olarak kabul edilen eğitim hizmeti 1980'lerden sonra geri plana
79

İnal (2006: 275), İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi müfredatında yer alan “Milli kimliği merkeze alarak, evrensel
değerlerin benimsenmesine önem verir” ifadesini Türkiye’nin çelişkisi olarak yorumlamaktadır ve şöyle
demektedir: “Bu ifade, küreselleşmenin erdemlerine inanan bir anlayışın, bir noktadan sonra yerelliğini koruma
dürtüsünün nüksetmesi anlamına gelmektedir.”
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itilmiştir. Dönemin başbakanı Turgut Özal, Sosyal Devlet'in modasının geçtiğini ilan etmişti.
1980 darbesinin lideri olan ve daha sonra kendisini cumhurbaşkanı seçtiren Kenan Evren ise
vatandaşların çocuklarını devlet okullarına ücret ödemeden göndermelerini eleştirmiştir.
1986 yılında o dönemin tek özel üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi'nin açılış
konuşmasında Evren, "12 çocuğu var, 12'sini de devlet parasız okutuyor. Bu sosyal adalet
mi?" diye soruyordu. Aynı yıl Başbakan Turgut Özal Yıldız Üniversitesi'nin yeni öğretim
yılı açılış konuşmasında sağlık ve eğitim harcamalarının devletin üzerindeki yükler olduğunu
ilan etti (Gök, 2004: 100)”.

1970’li yıllarda yaşanan ekonomik krizle refah devleti anlayışı terk edilmeye başlandı.
Zira devletin ekonomiye müdahalesinin serbest piyasa ekonomisinin verimliliğini azalttığı ileri
sürülüyordu. Devletin ekonomiye müdahalesi azaltılmaya başlandı ve liberal anlayışa (yeni
liberalizm – neoliberalizm) dönüldü. Refah devleti anlayışının toplumun sosyal güvenliğini
sağlayacağı iddiasını gerçekleştiremediği ve işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk gibi sorunlara çözüm
bulamadığı gerekçe olarak gösterildi. Buna karşın devletler kamu harcamalarını ve yatırımlarını
üstlendikleri için, devasa boyutta hantal bir bürokrasi oluştuğu için ve toplumsal hayata
müdahale ettikleri için eleştirildi. 1980’li yıllarda bu yeni liberal anlayış çerçevesinde devlet
piyasa süreçleri içindeki rolünden çekildi, devlet küçülmeye başladı ve birçok kamu kuruluşu
özelleştirildi. Liberal rekabetçi işleyiş hakim oldu. Refahın devletin ve toplumun
sorumluluğunda olduğu sosyal güvenlik anlayışının yerine refahın ve sosyal güvenliğin
bireylerin sorumluluğunda olduğu anlayışı politikleşti. Böylece devletin sorumluluğunda
olduğu kabul edilen birçok sosyal hizmetin özel teşebbüs tarafından ya da sivil toplum
örgütleri80 tarafından gerçekleştirilmesi teşvik edildi.

Özel Okul Sayıları: 1965-2000 - (Gök, 102)
Yıllar

80

İlkokul

Ortaokul

Lise

1965-66

164

107

76

1970-71

164

108

95

Sivil toplumun sosyal hizmet alanında etkinliği açısından liberal politikalar için bkz.: Alp, 2009.
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1973-74

145

99

84

1977-78

105

82

72

1980-81

92

80

68

1983-84

83

84

72

1990-91

169

184

167

1993-94

221

231

243

1999-00

718

….

457

Diğer sosyal hizmet alanlarında olduğu gibi, liberal politikalar çerçevesinde, eğitimde
de özelleşme teşvik edilmiş ve bir taraftan devletin ekonomik yükünün hafifletilmesi, diğer
taraftan rekabetin eğitimin kalitesini yükseltmesi amaçlanmıştır. Bu durum, eğitimle ilgisi
olmayan ticari işletmelerin bile bir yatırım aracı olarak okul açmasına ve okulların ticari
şirketler gibi yapılanmasına sebebiyet verdiği için eleştirilmektedir. Özelleşmeyi eleştirenler
öğrencilerin müşteriye dönüştüğünü ve bilginin ekonomik güç göstergesi halene geldiğini ve
ölçülebilir maddi değer dönüştüğünü ileri sürmüşlerdir (Canbay Tatar & Tatar: 2014: 345).
Okulların yeniden yapılanması sürecinde müfredatlar da yeni yaklaşıma uygun bir şekilde
düzenlenmektedir. Rekabetçi piyasa koşullarının eğitim alanında geçerli olmaya başlaması,
özellikle sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin başarı şansını azaltmaktadır. Zira
kamu harcamalarının aşağı çekilmesiyle ailelerin eğitimdeki sorumlulukları artmaktadır. Bu
durum alt toplumsal tabakalardan ailelerin eğitime daha az ödenek ayırabilmelerinden dolayı
eğitim hakkı ve eğitimde fırsat eşitliği uygulamasının zarar görmesine sebep olmaktadır.

Özel Eğitim Kurumları
Harcamaları - 2011-2018 (TÜİK)
Yıllar

Milyon TL

2001

13 144

2002

16 156

2003

20 785

Eğitim
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2004

24 377

2005

28 006

2006

31 311

2007

35 866

2008

47 407

2009

13 144

2010

16 156

2011

20 785

11.3. Öğrenci Değişimi ve Dolaşımı
Küreselleşmenin eğitim üzerindeki en önemli etkilerinden biri, yükseköğrenimin
yaygınlaşması ve ulusal eğitim sistemlerinin uluslararası standartlara uyması yönündeki
uygulamalardır. Bu durum yükseköğrenimin ve kısmen ortaöğrenimin uluslararasılaşmasını
sağlamış ve öğrencilerin değişimi ve dolaşımını kolaylaştırmıştır. Dünyada uygulanan en
yaygın öğrenci değişim sistemi Erasmus Programı olarak bilinir. Erasmus Programı Avrupa
Birliği projesidir ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında geçerlidir. Öğrenci ve öğretim
elemanlarına yurtdışındaki üniversitelerde eğitim alma ve çalışma fırsatı vererek alanlarında
daha fazla bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlamaktadır. Mevlana Programı çerçevesinde ise
tüm

yurtdışı

üniversiteleriyle

öğrenci

ve

öğretim

elemanı

değişimini

sağlamak

amaçlanmaktadır. Ayrıca yurtiçindeki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı
değişimine yönelik Farabi Programı uygulanmaktadır.
Küreselleşmenin sonucu olarak uluslararası öğrenci dolaşımı da artmıştır ve artmaya
devam etmektedir. Bu artışın sebepleri arasında şu etkenler sıralanabilir:
a) Bilgi teknolojilerinin gelişimine dayanan ekonomik sistem küresel çapta
yükseköğrenime talebi artırırken birçok ülkenin yükseköğretim kurumları bu talebi
karşılayacak nitelikte değil.
b) Gelişmekte olan ülkelerde refahın artmasıyla orta sınıfların çocukları yurtdışında
eğitim imkanına kavuştu.
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c) Ekonomik faktörler (uluslararası uçuşların maliyetlerinin düşmesi gibi),
d) Teknolojik faktörler (yabancı ülkelerle iletişim kurmak ve bunu sürdürmek için
internetin ve sosyal medyanın yayılması),
e) Kültürel faktörler (İngilizcenin ortak bir çalışma ve öğretim dili olarak kullanılması)
uluslararası öğrenci dolaşımını geçmişe göre önemli ölçüde daha uygun fiyatlı, daha
yaygın ve kaynak ülkeye geri dönüşü daha az hale getirdi. Bunun sonucu olarak
çoğu ülke, yüksek vasıflı bireylerin uluslararası eğitiminin önündeki engelleri
azaltmaya yönelik reformlar gerçekleştiriyor ve öğrenci dolaşımına bütçe ayırıyor.
OECD’nin (2019: 228-45) raporuna göre 2010-2017 yılları arasında uluslararası
öğrencilerin oranında yüzde iki artış meydana geldi. 1998 yılında uluslararası öğrencilerin
sayısı 2 milyon iken 2017 yılında 5,3 milyona yükseldi. Bu öğrencilerin yaklaşık %40’ı
Avustralya, Kanada, İngiltere ve ABD’de eğitim aldı. Uluslararası eğitime katılan öğrencilerin
%56’sı Asyalı. Uluslararası öğrenciler, Avustralya, Avusturya, Lüksemburg, Yeni Zelanda,
İsviçre ve İngiltere’deki yükseköğretim öğrencilerinin en az %15'ini oluştururken, bu oran
Lüksemburg’da %47 ve Avustralya’da %21'e yükseldi.

2010-2017 Yılları Arasında Uluslararası Öğrenci Çeken Ülkeler ve Oranları
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Uluslararası öğrencilerin her geçen yıl sayılarının artması bu öğrencileri çekmek isteyen
ülkeler arasında bir rekabete sebep olmaktadır. Bir ülkenin uluslararası öğrenciler için cazibe
merkezi olmak istemesinin sebepleri:
a) Genç nüfusa olan ihtiyaçtan dolayı insan kaynağı sağlamak,
b) Yetenekli bilim insanlarına ev sahipliği yapmak,
c) Uluslararası eğitim sektöründen ekonomik gelir sağlamak,
d) Üniversitelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak,
e) Kültürlerarası ilişkiyi geliştirdiği için önemli bir dış politika aracı olarak istifade
etmek.
Türkiye de son yıllarda nitelikli uluslararası öğrencileri çekmek üzere bazı adımlar
atmıştır. Türk üniversitelerinde 155 bin uluslararası öğrenci eğitim almaktadır ve bunların 25
bini Türkiye burslusu olarak gelmiştir. Öğrenciler Türkiye’yi tercih etme sebeplerini şu şekilde
ifade etmişlerdir:
•

“Türkiye’deki üniversitelerde sunulan eğitimin, kendi ülkelerinde veya alternatif
bölge ülkelerinde sunulana göre daha kaliteli olması.

•

Türkiye’deki eğitim ve yaşam harcamalarının, öğrencilerin eğitim alabilecekleri
alternatif ülkelere göre, daha ekonomik olması.

•

Burs imkânları.

•

Öğrencilerin kendilerini kültürel, dinî ya da etnik olarak Türkiye’ye yakın
hissetmeleri.

•

Akraba, yakın tanıdık veya öğretmen tavsiyesi.

•

Kendi ülkelerindeki Türk okulları tarafından yapılan yönlendirme (Özoğlu ve
diğ., 2012: 89).
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Türkiye’de Uluslararası Öğrencileri Yıllara Göre Değişimi (Özoğlu ve diğ., 2012: 52)

Uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversite eğitimlerinin verimli ve bu
uygulamanın hedeflerine ulaşması için bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Öncelikle bu
öğrencilerin eğitim öncesi aldıkları dil eğitiminin yetersizliği öğrencilerin akademiye, ülkeye
intibaklarını zorlaştırmaktadır. Dil yetersizliği ayrıca dersleri anlamalarında olumsuz bir etken
haline gelmektedir. Akademiye intibaklarını zorlaştıran ve akademik başarılarını etkileyen bir
diğer etken ise öğretim elemanlarının önyargılı davranışları. Yabancıya karşı toplumsal tutum
bu uygulamanın verimli olması için önemli bir etken haline gelmiştir. Öğrencilerin istedikleri
bölüme yerleşebilecekleri ve Türkiye’deki hayatlarını belli bir kolaylıkla sürdürebilmeleri için
yeterli miktarda gelire/bursa sahip olmaları teknik olarak yapılması gereken düzenlemeler.

Geldikleri ülkelere göre Türkiye’deki uluslararası öğrenciler (2018) (Gür ve diğ., 2019, 50)
Erkek

Kadın

Toplam

Suriye

17.096

9.938

27.034

Azerbaycan

14.432

4.951

19.383
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Türkmenistan

10.827

6.744

17.571

Irak

5.478

2.130

7.608

İran

3.853

3.301

7.154

Afganistan

5.624

1.180

6.804

Almanya

1.735

2.643

4.378

Somali

2.679

1.085

3.764

Yemen

2.528

548

3.076

Bulgaristan

1.440

1.570

3.010

Diğer

34.528

20.195

54.723

Bir ülkenin uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline gelmesi, o ülkenin
ekonomik ve siyasi gücünün gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Gelişmiş ülkeler uluslararası
öğrencileri nitelikli insan kaynağı olarak görmekte ve bu kaynağı bilimsel ilerleme ve ekonomik
güçlenme politikalarına katkı olarak kabul etmektedirler. Küreselleşmeyle birlikte sayıları artan
uluslararası öğrenci dolaşımı, önemli bir ekonomik sektör olarak da ülkelerin gündemindedir.
Ayrıca ülkelerin dış ülkelerle politik ilişki geliştirme ve toplumlararası kamu diplomasisi
yürütme aracı olarak görülmektedir. Dolayısıyla uluslararası öğrenci dolaşımı siyasi, ekonomik
ve kültürel gelişmelerin hem sonucu hem bu gelişmeleri besleyen etkenler arasında sayılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme İkinci Dünya Savaşı sonrasında iletişim teknolojilerinde, ekonomik
alanda ve uluslararası politik yapılanmada meydana gelen gelişmelerle tartışılmaya başlanmış,
ancak 1980’li yıllarda sonuçları görülmeye başlanmıştır.
Küreselleşmenin eğitimi ideolojik ve ekonomik açılardan etkilemiştir. İdeolojik olarak
“küresel eğitim” yaklaşımıyla küresel vatandaşlık ilkelerinin benimsenmesi ve bu çerçevede
eğitim müfredatları hazırlanması söz konusudur. Ekonomik olarak ise eğitimde ticarileşme
olarak ortaya çıkan eğilimden bahsedilebilir. Neoliberal ekonomik politikaların uygulanmasıyla
kamu harcamalarında kesintiye gidilmesi ve özelleştirme uygulamaları eğitim kurumlarını daha
fazla ekonomik sektörün parçası kılarken özel okulların sayısında artışa sebep olmuştur.
Küreselleşmenin eğitim alanında ortaya çıkan en önemli sonuçlarından biri de
uluslararası öğrenci dolaşımıdır. Ülkelerin nitelikli insan kaynağını edinmek, dış politik
ilişkilerini geliştirmek, kamu diplomasisi yürütmek, vb. amaçlarla uluslararası öğrenci sayısı
gün geçtikçe artmaktadır. Bu olgu hem küreselleşmenin sebepleri hem de sonuçları arasında
gösterilebilir.
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Bölüm Soruları
Sorular
1. Küreselleşmenin boyutlarını tanımlayınız.
2.

Eğitimin küreselleşme olgusu iki yaklaşımı öne çıkarır. ………….yaklaşım:

Eğitimin ticarileşmesini doğurur. ………… ………….yaklaşımı: Eğitimin, küresel vatandaşlık
değerleriyle inşa edildiğini savunur.
3. Eğitimin ticarileşmesi neoliberal politikalarla gündeme girmiştir. Aşagıdakilerdem
hangisi bu politika çerçevesinde gerçekleşmemiştir?
a) Devletin kamusal yatırımları üstlenmiştir.
b) Devletin ekonomiye müdahalesi azaltılmıştır.
c) Devlet küçülmeye başlamış ve birçok kamu kuruluşu özelleştirilmiştir.
d) Eğitimde özelleşmeye gidilerek rekabetin eğitimin kalitesini yükseltmesi
amaçlanmıştır.
4. Uluslararası öğrencilerin sayılarının artması bu öğrencileri çekmek isteyen ülkeler
arasında rekabete sebep olmaktadır. Bu durumun sebepleri nelerdir?

Cevaplar
2. Neoliberal, Küresel eğitim
3. (a) Devletin kamusal yatırımları üstlenmiştir.
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12.

YÜKSEKÖĞRETİMİN SOSYOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Modern Üniversitenin Doğuşu
12.2. 1945 Sonrası Yükseköğretim
12.3. Diploma Enflasyonu
12.4. Yükseköğretimin Ticarileşmesi
12.5. Üniversiteler ve Toplumsal Hareketler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Modern üniversite yapılanmasında söz konusu olan ikili yapılanmayı açıklayınız.
Osmanlı Darülfünunu hakkında bilgi veriniz.
Yükseköğretimi etkileyen unsurlar nelerdir?
Yükseköğretimin kitselleşmesi konusundaki düşünürlerin görüşlerini belirtiniz.
Eğitimde nasıl bir değişim olmuşur?
Diploma enflasyonu neyi ifade etmektedir?
Toplumsal hareketler ve üniversite ilişkisine değininiz.
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Anahtar Kavramlar
Sosyal bilimler
Doğa bilimler
Darülfunun
Yükseköğretim
Kitleselleşme
Eğitim
Diploma enflasyonu
Mesleki yeterlilik
Ticarileşme
Toplumsal hareket
Aktivistler
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Giriş
Yüseköğretim sosyolojisi günümüzde çok boyutlu bir hale gelmiş durumda. Modern
üniversitenin özellikleri, tarihi, içinde bulunduğu toplumun kültürünün üniversiteye etkisi,
örgütlenme yapısı, amaçları, sınav sistemleri, siyasetle ve ekonomiyle ilişkisi, vb. konular bu
alanın araştırma konularını oluşturur. Yükseköğretim sosyolojisinin en önemli sorun
alanlarından biri de üniversitenin dikey toplumsal hareketliliği ne kadar sağladığıdır. Bu konu
toplumsal eşitsizlikler ve eğitimde fırsat eşitliği mevzularıyla yakından ilgilidir. Bu
bağlamlarda eğitim konusunu ilgili ünitelerde görmüştük. Bu bölümde ise modern üniversitenin
ortaya çıkışıyla üstlendiği misyonlar ve gerek amaçları bakımından gerekse toplumla ilişkileri
bağlamında ne tür değişimler geçirdiğini göreceğiz. Ayrıca çağdaş üniversitenin ekonomik
işlevleri üzerinde duracağımız bir boyut olacaktır.
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12.1. Modern Üniversitenin Doğuşu
Modern üniversitelerin doğuşu modern bilimin ortaya çıkışıyla doğrudan alakalıdır. 17.
yüzyıl civarında gerçekleşen “bilim devrimi” aklı ve eleştirel düşünceyi vurguluyordu. Francis
Bacon ampirik gözlemlerden yola çıkarak tüm varsayımların sorgulanmasını bir düşünme
yöntemi olarak savunuyordu. Dini ilkelerden hareket eden tümdengelime karşı her şeye
şüpheyle yaklaşıldığı eleştiri süzgecinden geçirilerek tümel gerçekliğe ulaşmayı amaçlayan
tümevarım bilimsel yöntem olarak öne çıktı. Aklın inançtan bağımsızlığı savunuluyor, dinin
hayatı ve evreni anlamaya yönelik ortaya koyduğu ilkeler adım adım terkedilerek yerine doğal
yasaların belirlenmesini rasyonel düşünce hakim oluyordu (Fransk & Gabler, 2019: 48). “Bilim
zamanla, her yerde doğru olan, doğanın evrensel yasalarını aramak şeklinde tanımlandı.”
İlerleme ve keşif bilimin temel kavramları haline gelirken ilerleme yönünde “pratik” yarar
sağlayan bilgi çeşidi önemli oldu. Dinden bağımsızlaşan modern bilim anlayışı, eğitimin de
Kilise’den bağımsızlaştığı ve seküler yapılanmaların doğduğu süreci doğurdu. Üniversite daha
önceleri Kilise’yle organik bağı olan bir kurumken modern bilimin dini bilgi ve ilkeleri gözden
düşürmesiyle önemini kaybetmişti. 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başı itibarıyla yeni bilgi
çeşidinin üretildiği kurumlar olarak yeniden canlanmaya başladı ve kendisinden önce canlanan,
gelişme kaydeden doğa bilimlerinin evi haline geldi. Diğer taraftan üniversitelere asıl canlılığını
kazandıran tarih, dil, edebiyat gibi alanlarda çalışmalar yapan sosyal bilimciler oldu.
Üniversiteye doğa bilimcilerinden sonra katılsalar da çalışmalarına devlet desteği bulmak
amacıyla üniversiteyi kurumlaştırdılar ve örgütsel yapılarını geliştirdiler. Bu durum,
üniversiteleri, doğanın yasalarını keşfeden bilim yuvaları olmalarının yanı sıra, ulusdevletlerin
kararlarını dayandırabileceği sosyal bilimsel bilgiyi üreten kurumlar haline de getirmiş oldu.
Böylece modern üniversite yapılanmasında doğa bilimleri ve sosyal bilimler şeklindeki ikili
yapılanma ortaya çıktı.
a)

Sosyal bilimler: Yeni toplumsal düzeni oluşturma amacına yöneldiler. Ulus

devletlerin yeni bir toplumsal düzen oluşturmak için kesin (pozitif) bir bilgiye ihtiyaç vardı. Bu
yüzden sosyal bilimler birkaç yüzyıldır Newton fiziği doğrultusunda evrenin kesin yasalarını
oluşturma amacında doğa bilimlerini modellediler. Batılı devletleri 19. yüzyılda
sanayileşmenin meydana getirdiği hızlı değişimin toplumsal hayata yansıyan olumsuz sonuçları
ile başa çıkmaya çalışıyorlardı. Bu yüzden sosyal bilimlerin ve özellikle yeni kurumlaşmaya
başlayan Sosyolojinin en önemli konusu, sanayi toplumlarının düzen sorununa çözüm üretmek
oldu. Batılı devletleri meşgul eden diğer bir sorun alanı ise gelişen teknoloji sayesinde güçlerini
ve egemenliklerini artırdıkları sömürgelerin sosyal sistemlerinin betimlenmesiydi. Avrupalı
266

olmayan toplumların betimlenmesi ve tasnif edilmesi sosyal bilimlerin ve özellikle
Antropolojinin odak noktası oldu.
Üniversitelerin kurumlaşma süreçleri 19. yüzyılda başlayarak 1945 yılında kadar sürdü.
Bu süreçte tarih, iktisat, sosyoloji ve siyaset bilimi sosyal bilimlerin alanları netleşen dalları
haline geldi. Bu alanlar Batılı devletlerin ihtiyaç duyduğu bilgi çeşidini üretmek amacı
çerçevesinde aralarında işbölümü yaparak çalışma alanlarını netleştirmişlerdir (Gulbenkian
Komisyonu, 2003: 11-36).
b)

Doğa bilimleri: Sanayileşmenin bilgi ihtiyacına dönük gelişmiştir. Modern

üniversitenin ortaya çıkışından bilimsel bilginin Kilise’den bağımsızlaşması ne kadar önemli
bir dönüm noktasını oluşturuyorsa sanayileşme de üniversitenin örgütsel yapısının gelişmesi ve
canlanmasında o kadar hayati bir aşamayı temsil etmektedir. Üniversite 19. yüzyılda bu iki
gelişmenin etkisiyle sanayi ve ticaretle ilişkili hale gelmiştir. Bu türün en önemli ilk örneği
1809-1810 yılında kurulan Berlin Üniversitesi olmuştur. Berlin Üniversitesi felsefe ve ilahiyatı
müfredatının birer alt alanları olmaya indirgerken laboratuvar deneylerine ağırlık vererek
modern araştırma üniversitesinin temellerini atmıştır. Birçok Avrupa üniversitesi bilimin
gelişmesini desteklemek ve yerel sanayinin kadrosunu yetiştirmek amacıyla şehirlerin önde
gelen sanayicileri tarafından kurulmuştu. Bunun en iyi örnekleri İngiltere’de Leeds,
Birmingham’da Josiah Mason’s College ve Sheffield’daki Firth ile Mappin kolejleridir.
Manchester Üniversitesi pamuk tüccarı John Owens’ın desteğiyle kurulmuş ve pamuk
endüstrisi üzerinde çalışan mühendisler tarafından geliştirilmişti. Liverpool Üniversitesi ise
geniş çapta ticari destekle inşa edilmişti. Bristol Üniversitesi tütün ticareti yapan Wills ailesi
tarafından, Reading Üniversitesi ise bisküvi imalatı yapan Palmer ailesinin mali desteğiyle tesis
edildi. 19. yüzyılda sanayicilerin (burjuva) devlet yönetiminde elde ettiği nüfuz sayesinde
modern devletlerin ilerleme programlarıyla sanayilerinin amaçlarının uyumlu bir şekilde
üniversitelerin ilerlemenin bilgisini üreten kurumlar haline gelmeleri kolaylaştı. Bu doğrultuda
fizik, kimya, biyoloji, mühendislik gibi alanlar üniversite içinde itibar kazandı (İhsanoğlu,
2010: 62-65).
Üniversitenin Kilise bağlarından koparak laikleşmesi dünya çapında yaygın
yükseköğretim modeli olarak kabul görmesini kolaylaştırdı. 19. yüzyılda Batılı üniversite
modeli diğer toplumlar tarafından uygulanmaya başlandı. Osmanlı Darülfünunu özellikle
kurumsal yapılanma bağlamında Batılı üniversite modelinden etkilenmiş ve kendi kültürel
değerleriyle meczettiği müfredatıyla özgün bir örnek oluşturmuştur.
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Darülfünun’un Açılışı
Türkiye’nin ilk üniversitesi İstanbul Üniversitesi, 1 Eylül 1900 tarihinde Darülfünunı Şahane (Fransızcası Université Imperiale) adıyla eğitim hayatına başlamıştır. Üniversitenin
açılış töreninde dönemin Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Zühdü Paşa yaptığı konuşmada
üniversiteye neden ihtiyaç duyulduğunu ve yeni üniversitenin kurumsal örgütlenme biçimini
açıkladı. Zühdü Paşa konuşmasına Müslüman bilim adamlarının tarihte ortaya koydukları
zengin ilmi birikimi överek başlamış ve ardından II. Abdülhamit’in eğitim alanında
gerçekleştirdiği yenilik ve yatırımları zikretmiştir. Buna göre sadece bu Padişah devrinde 15
bine yakın kız ve erkek ilköğretim okulu, 250 kadar ortaokul ve her eyalet merkezinde birer
lise açılmıştır. Bunlardan başka 25’i aşkın öğretmen okulu ve birçok yüksek okul eğitime
başlamıştır. Şimdi ise eğitimin en yüksek derecesini inşa ettikleri için mutluluğunu ifade eden
Zühdü Paşa, yeni kurulan üniversitenin, gelişmiş ülkelerdekine benzer örgütlenme yapısını
açıklamıştır. Buna göre Darülfünun İlahiyat, Edebiyat, Fen, Hukuk ve Tıp olmak üzere beş
fakülteden oluşmaktadır. Bunlardan hukuk ve tıp daha önce yüksek okul olarak eğitime
devam ederken Darülfünun’un fakülteleri haline getirilmekteydi. Paşa’ya göre üniversitenin
amacı “bilim ve fendeki gelişmelerin fayda ve menfaatinin bütün halka yayılmasını
sağlamak” idi (İhsanoğlu, 2010: 191-2).

12.2. Yükseköğretimin Kitleselleşmesi
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yükseköğretimi etkileyen üç gelişme yaşandı. Birincisi,
ABD’nin dünyanın en büyük siyasi ve ekonomik gücü olarak tarih sahnesine çıkması ve SSCB
ile aralarında “soğuk savaş” denilen ve uluslararası etkilere sahip olan durumun ortaya
çıkmasıdır. İkinci gelişme, 1945 yılını takip eden 25 yıllık süreçte dünya nüfusunda ve sanayi
üretiminde büyük artışın yaşanmasıdır. Bu durum, bütün toplumsallıkların yeniden
yapılanmasına sebep olan hızlı bir değişim meydana getirdi. Üçüncü gelişme ise nüfus ve
üretimdeki devasa artışa bağlı olarak üniversite eğitiminin nicel bir genişleme yaşamasıdır.
Bu dönemde modernleşme ABD liberalizmi çerçevesinde yeniden yorumlanmış ve
kalkınma politikaları dünya genelinde, her ülkenin gelişim çizgisine uygun olarak planlanarak
hayata geçirilme yolunda adımlar atılmıştır. Devletler evrensel olarak planlanan kalkınma
programlarını uygulamak için azami gayret gösterirken bu süreci desteklemeleri için
üniversitelere büyük miktarlarda finansal kaynak aktardılar. Bu bağlamda doğa bilimleri ve
mühendisliklerin kalkınmanın teknik ve pratik bilgisini üretmesi, sosyal bilimlerin ise
kalkınmayı destekleyecek toplumsal bilgiyi geliştirmeleri beklenmiştir. Nihayetinde, yapılan
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yatırımlarla üniversiteler hem nicel bir genişleme yaşamış hem de araştırma yapma kapasiteleri
gelişmiştir.
Scott (1995) İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra eğitimin kitleselleştiğini savunmaktadır.
Çünkü, bu süreçte, modernleşme siyasal ve ekonomik olanın ötesinde toplumsal, kültürel ve
hatta akademik olanı etkilemeye başlamış ve üniversite seçkinlerin gidebildiği eğitim kurumu
olmaktan kitlelerin daha kolay bir biçimde ulaşabileceği nicel bir artış yaşamıştır. Üniversitede
kapalı bir entelektüel sistem olmaktan açık sistem olmaya doğru bir değişim meydana gelmiştir.
Dolayısıyla 19. yüzyılda ilköğretim ve ardından ortaöğretim kitle eğitimi haline gelirken 20.
yüzyılda yükseköğretim kitleselleşmiştir. Trow81 yükseköğrenimin sadece seçkinlerin
erişebildiği bir kurum olmaktan çıkarak kitleselleşmesine bir ölçüt tayin etmiştir. Buna göre
yükseköğrenime erişim çağ nüfusunun %15’ine ulaşmışsa kitleselleşmiştir. %50’ye ulaşmışsa
da artık evrensel hale gelmiştir ve isteyen herkesin ulaşabildiği anlamına gelecektir. 1945
sonrasında eğitim alanında devletlerin finansal yatırımları 1960’lı yıllarda hem öğrenci
sayısında hem üniversite sayısında genişleme meydana getirdi.

Öyle ki bu yıllar

“yükseköğretimin altın çağı” olarak nitelenmiştir (Gür, 2016: 134-6). Türkiye’de ise
yükseköğretimde genişleme süreci 1980’li yıllardan sonra başlamış ve 2000’li yıllarda
kitleselleşmiştir. Ancak artan okullaşma süreciyle sayısı artan üniversiteler hem nicel hem nitel
bir doygunluğa ulaşmaktan uzaktır. 2014 yılı itibarıyla üniversitelerde her öğretim üyesine 48
öğrenci düşmektedir.
Türkiye’de Yıllara Göre Toplam Üniversite Sayıları – 1933-2011 (Günay & Günay, 2011:
7)

81

Trow, Martin (1993), Fedaralism in American Higher Education, In A. Levine (Ed.), Higher Learning in
America: 1980-2000, Baltimore, MD, The Johns Hopkins University Press, pp. 39-66.
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Scott

eğitimin

kitleselleşmesini

nüfusun

ve

ekonominin

genişlemesine

ve

modernleşmede alınan yola bağlarken Meyer & Rowan (1977) politik etkenlerin altını çizer.
Bu yazarlara göre, yükseköğretimin dünya çapında kitleselleşmesi emek piyasasının
taleplerinden ve işlevsel gerekliliklerden kaynaklanmaz; bilakis eğitimin sivil toplumun gereği
olduğuna dair demokratik inancın yaygınlık kazanmasıyla ilgilidir. Ancak bu, eğitimin
kitleselleşmesinin gerçek demokrasinin güçlendiğinin kanıtı olduğu anlamına gelmez.
Devletler kalkınma planları çerçevesinde ideolojilerini yaygınlaştırmak için standartlaştırdığı
eğitim kurumlarını yaygınlaştırmakta ve eğitim yoluyla vatandaşlık kimliğini pekiştirmektedir.
Dolayısıyla Meyer & Rowan daha önce ilk ve orta öğrenim için gördüğümüz eğitimin milli
vatandaşlık kimliği oluşturma işlevinin üniversiteler dolayımında genişleyerek devam ettiğini
iddia etmektedir.

12.3. Diploma Enflasyonu
Eğitimde fırsat eşitliğinin bir vatandaşlık hakkı olarak kabul görmesi ve devletin eğitimi
bir sosyal hizmet olarak üstlenmesiyle eğitim, geniş kitleler tarafından toplumsal ve ekonomik
statü elde etme aracı olarak görüldü. Alt sosyo-ekonomik sınıflardan aileler çocuklarının daha
müreffeh yaşamaları için onları eğitime yönlendirdi. Bu durumun sonucu olarak;
•

“Eğitim genişliyor,

•

Eğitim standartları yükseliyor,
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•

Eğitsel yeterlilikler, mesleki yerleşmenin ana gereği haline geliyor ve

•

Çoğu insan, işe girebilmek için gereken yeterlilikleri elde ediyor.”

Bu gelişmelerin sonucu olarak emek gücü piyasasında “diploma enflasyonu” meydana
gelecektir. Gittikçe daha fazla insan mesleki yeterlilik elde ettikçe bu yeterliliklerin emek
piyasasında değeri düşecektir ve belirli bir iş için en yüksek düzeyde yeterliliğe sahip olanlar
tercih edilecektir. Zaman geçtikçe bir iş için gerekli olan yeterlilikler de artacaktır. Dolayısıyla
piyasada meydana gelen, işin teknik gereklerinin artması değil, “aksine, kalifiye insanların
arzındaki artışı yansıtan bir piyasa etkisidir.” Bu durum, insanların sahip oldukları sosyoekonomik düzeyi korumak için daha fazla eğitim almalarının zorunlu hale gelmesine sebep
olur. Orta sınıftan gelen bir kişi üst sınıfa ulaşma ya da sınıfını koruma amacıyla bir önceki
nesilden daha fazla eğitime ihtiyaç duyar. Bu durum, biteviye bir eğitim sarmalı oluşturur.
Diğer taraftan çok daha fazla eşit düzeyde eğitime ulaştığı için de kimse daha fazla kazanç
sağlayamayacaktır (Bilton ve diğ., 2009: 290).
Kültürelci yaklaşımlar82 bu durumu açıklarken eğitimin toplumsal tabakalar arasında
dikey hareketliliği sağlayan unsur olmak yerine sosyo-ekonomik seviyeyi muhafaza edici ve
toplumsal eşitsizlikleri pekiştirici yönünün altını çiziyordu. Ayrıca Bourdieu gibi isimler
eğitimin bu muhafazakar rolünün toplumdaki egemen sınıfın güç ilişkilerini yeniden ürettiğini
savundu. Bu yaklaşım özellikle yeni teknolojilerin piyasaya girdiği tarihi süreçlerde eğitim ile
dikey toplumsal hareketlik arasındaki yakın ilişkiyi açıklayamıyordu83. Özellikle 20. Yüzyılın
başında eğitim vasıtasıyla meydana gelen toplumsal hareketlilik kayda değerdir. Bu
yaklaşımların

açıklayamadığı

diğer

nokta ise

eğitim

ile toplumsal

hareketliliğin

gerçekleşmediği süreçlerde bile insanların eğitime olan yoğun talebidir. Diploma enflasyonuna
sebep olan bu geniş talep eğitim nesiller arası sosyo-ekonomik bir değişikliğe sebep olmadığı
halde devam etmektedir. Boudon bu durumu, kişilerin eğitim kararlarını alma süreçlerini analiz
ederek cevaplar. Boudon’a göre toplumsal itibarı yüksek bir ailenin çocuğu için eğitim arzusu,
statüsü düşük mesleğe sahip ebeveynlerin çocuğu için eğitim arzusundan daha yüksek değildir.
Bunun tersi de doğrudur, yani düşük statülü meslek sahiplerinin eğitim arzusu da diğerlerinden
fazla değildir. Bütün aileler en azından sosyo-ekonomik konumlarını korumak için çocuklarını
eğitime teşvik etmektedirler. Dolayısıyla eğitime erişim arzusu toplumsal sınıf farkı
gözetilmeksizin yaygın bir arzudur. Bununla birlikte insanlar statülerini yükseltmek için daha
fazla eğitim almaya devam ederler ve bu durum eğitimin statü değerini azaltarak toplumsal

82
83

Bkz.: 4. Ünite.
Bkz.: 8. Ünite.
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hareketliliği çok az etkilemesine sebep olur. Boudon’un paradoks olarak nitelediği (Murray,
1975; Hauser, 1976) bu durumun sonucu diploma enflasyonudur ve eğitimin bireysel ekonomik
kazançtaki etkisinin azalmasıdır.

12.4. Yükseköğretimin Ticarileşmesi
1945-1965 yılları arasında üniversitenin kitleselleşmesi, üniversitelere yönelik hem
devletlerin hem toplumların ekonomik beklentilerinin artmasına sebep oldu. 1970’li yıllardan
itibaren endüstride meydana gelen değişim endüstriyel üretimin daha fazla bilimsel bilgiyle
yakınlaşması sonucunu doğurdu. Devletler ekonomik güç kazanmak ve endüstrilerini
geliştirmek için yeni teknolojik ilerleme politikaları geliştirdiler. Yeni teknolojileri geliştirmek
için ise üniversiteler, teknolojik inovasyonu amaçlayan yeni bilim anlayışına teşvik
edilmektedir. Akademik bilim öncelikli bir ekonomik kaynak haline gelmiştir. Böylece bilim
daha fazla ekonomik ilerlemenin lokomotif gücü olarak görülmeye başlandı. Bilimsel ve
teknolojik inovasyonun ekonomiyi yönlendireceği düşüncesi üniversitede piyasa mantığının
geçerli olmaya başlamasına sebep oldu.
Üniversiteyi piyasanın parçası kılan bazı uygulamalar şunlardır:
a)

Endüstriyel iştirak programları: Endüstriyel firmalar, öğretim üyelerinin

araştırmalarına mali destek sunarlar. Bu bir laboratuvar araştırması ya da toplumsal araştırma
olabilmektedir.
b)

Araştırma parkları: Bir üniversite kampüsünün araştırma yönelimli firmalara ev

sahipliği yapmasıdır. Bu uygulama öncelikle üniversiteye yeni kaynaklar üretmenin yolu olarak
görülür. Üniversiteler eğitimlerini sürdürürken akademik araştırmaları için finansal destek
bulurlar, bilimsel araç ve gerece erişim sağlarlar ve öğretim elemanlarına danışmanlık hizmeti
verme fırsatı doğar. İlki Stanford Endüstriyel Parkı (Silikon Vadisi) adıyla 1951’de kuruldu.

Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri (TÜİK)
Yıllar

2001

2011

2018

Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması / GSYH GERD / GDP (%)
0,53

0,80

1,03

Toplam Ar-Ge harcaması (TL)

1 291 891 11 154 149 38 533 672
387
797
884

272

95
575

100 1 263 503 3 559 213
530
870
441

Ar-Ge personel harcaması (TL)

51
924

624
278

537 1 410 791
363

499

Diğer cari Ar-Ge harcamaları (TL)

15
829

382
966

969 1 572 495
000

158

255
286

996

Ar-Ge yatırım harcaması (TL)

28
822
760
169

934 5 073 373 11 685 091
782
720

Ar-Ge personel harcaması (TL)

318
850

969 2 790 844 6 063 554
574
391

Diğer cari Ar-Ge harcamaları (TL)

322
950

312 1 525 494 3 813 482
088
982
651

Ar-Ge yatırım harcaması (TL)

119
369

Genel devlet

Yükseköğretim

Ar-Ge insan kaynağı (Sayı)

75 960

757
120

575
507

927

035 1 808 054
347

164 287

289 791

Mali ve mali olmayan şirketler

8753

55 023

118 867

Genel devlet

8544

14 076

12 884

Yükseköğretim

58663

95 188

158 040

Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren üniversite ile sanayi işbirliği teşvik edilmektedir.
Yasal düzenlemelerle üniversiteyi araştırma yönelimli firmalarla bir araya getiren ekosistemler
oluşturulmuş ve bu alanlar “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” veya kısaca “Teknopark” olarak
adlandırılmıştır. Bu ortamı sağlayıcı güç olarak devlet kurumları ile üçlü bir kurumsal ittifak
ile teknoparkların yenilikçi teknoloji üretimine ivme katması amaçlanmaktadır. Teknoparklar
ayrıca teknoloji odaklı yeni girişimcilerin ürünlerini ticari ağa sokabilecekleri “iş kuluçka
merkezleri”ni barındırır. Yenilikçi teknolojik üretim yapacak olanlar bu ortamda düşük
maliyetli fiziki yatırımla danışmanlık hizmeti alarak yeni yatırımlar gerçekleştirebilir
(Yalçıntaş, 2014).
c)

Patent çıkarma: Üniversite öğretim elemanları yaptıkları icatları resmi olarak

lisanslama hakkına sahiptir. Çıkarılan patentler üniversiteler için önemli bir gelir kaynağıdır.
Ekonomik büyümenin ve ilerlemenin itici gücünün araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)
faaliyeti olduğu düşüncesi endüstriyel firmaları da bu alanda yatırım yapmaya teşvik
etmektedir. Yenilikçi teknolojinin yoğunlaştığı ülke olarak ABD’de bu en fazla Ar-Ge
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harcamasının biyoteknoloji alanında olduğu görülmektedir (Berman, 2016). Üniversitelerin
mali olarak destek alan bölümleri de genellikle doğa bilimleri ve mühendisliktir. Sosyal bilimler
Ar-Ge harcamaları bakımından öncelikli alanları içermez. Diğer taraftan üniversitelerin gün
geçtikçe daha fazla piyasaya eklemlenmesi kurumsal örgütlenme biçimlerini ve akademik
değerleri de dönüştürmektedir:
Üniversitenin Kurumsal Değişimi ve Akademik Değerlerin Dönüşümü (Tezcan, 2019:
492)
Eski değerler

Yeni değerler

Üniversite – toplum ilişkisi

Üniversite – sektör ilişkisi

Araştırma ve eğitim birliği

Araştırma ve eğitim ayrışması

Çeşitlilik

Standartlaştırma

Ulusal idealler

Sivil idealler

Kamu yararı

Kurum ya da özel sektör yararı

Disipline aidiyet

Kuruma aidiyet

Buluş

Yenilik

Aydınlanmacı bilgi

Eyleme yönelik bilgi

Yatay ilişkiler

Dikey ilişkiler

Bürokratik olmayan örgütler

Finansal bürokratik örgütler

Akademik ölçütler

Finansal ölçütler

Sabit ücret

Sözleşme ya da performansa dayalı esnek ücret

Statükoyu eleştirme

Statükoyu haklılaştırma

Üniversitenin piyasaya eklemlenmesi birkaç açıdan eleştirilmektedir. i) Bu durumun
üniversitenin bağımsızlığına zarar verdiği öne sürülür. Üniversitenin mali özerkliği düşünsel
bağımsızlığının da teminatıdır. Piyasayla ilişki, üniversitenin düşünsel yansızlığını olumsuz
yönde etkileyecektir. ii) Üniversite temelde kamu yararını gözeten bir kurumdur. Piyasaların
itici ve motive edici gücü ise ekonomik çıkardır. Üniversitenin piyasayla ilişkilenmesi
ekonomik ve siyasi çıkarların etkisi altında kalmasına sebep olabilir. Bu durum genel çıkarı ve
kamu yararını gözetme özelliğini zedeleyebilir (Berman, 2016). iii) Piyasanın ve Ar-Ge
faaliyetlerinin yenilikçi teknolojileri geliştirmeye odaklanması doğa bilimlerini ve
mühendislikleri daha önemli hale getirmektedir. Ancak sosyal bilimlerin ve sanat dallarının bu
ilişki ağı içinde daha az etkin olması bu alanların ihmal edilmesi sonucunu doğurabilir.
274

12.5. Üniversiteler ve Toplumsal Hareketler
Toplumsal hareketler, toplumda yeni bir hayat tarzını oluşturmak için ortaya konan
örgütlü bir kolektif davranış biçimidir. Demokratik toplumlarda yerleşmiş bir siyaset yapma
biçimidir. Toplumsal hareketler 19. yüzyılda Avrupa toplumlarında kitleselleşerek demokratik
sistemin tesisi ve gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir84. Bu yüzyılda toplumsal hareketlerin
aktörleri ekseriyetle işçiler olmuştur. 1960’lı yıllarda toplumsal hareketler yeniden canlanmıştır
ve bu sefer aktif katılımcılar ve örgütleyicileri üniversite öğrencilerinden oluşuyordu. 1968
ayaklanması Nanterre ve Sorbonne’daki radikal öğrenci grupları tarafından düzenlendi. 20.
Yüzyılın öğrenci hareketleri üniversitelerin akademik sistemlerinin dönüşümünde ve bazı
zamanlarda içinde yaşadıkları ülkelerin siyasi kararlarında etkili olmuştur.
Toplumsal hareketler ile üniversite ilişkisinde (Rojas, 2019: 314) dört hareket tipolojisi
ortaya koyar. Bu tipolojiler hareketlerin aktivistlerinin üniversite içinden ya da dışından
olmasına ve hareketlerin hedeflerinin üniversiteye dair olup olmamasına göre şekillenmektedir.
i) Toplumsal hareketin aktivistlerinin üniversite öğrencilerinden ve hedeflerinin üniversiteye
yönelik olma durumu. Ders müfredatlarında, öğrenci harçlarında ya da yemek ücretlerinde
düzenleme talep eden öğrenci hareketliliği bu duruma örnek olarak gösterilebilir. ii) Üniversite
öğrencilerinin akademik olmayan hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hareket. Hükümetin siyasi
bir kararını protesto eden ya da demokratik vatandaşlık haklarını talep eden öğrenci hareketliliği
gibi. iii) Üniversite dışından aktivistlerin akademik hedefler doğrultusunda ortaya koydukları
toplumsal hareket biçimi. Göçmenlerin eğitim talebiyle düzenledikleri eylem türleri ve
ayrımcılığa uğrayanların eşit eğitim talebini bu çerçevede değerlendirebiliriz. vi) Hem
aktivistlerin hem hareketin hedeflerinin akademik olmadığı durum. Bu tipolojide aktivistler
üniversitenin bir siyasi ya da toplumsal meselede taraf olmasını talep edeler. Çevreci hareketin
üniversite kampüslerinin geri dönüşüm kurallarına uymasını talep etmesi gibi.
19. yüzyılda toplumsal hareketler en fazla siyasi ve ekonomik hedeflere yönelik
örgütlendiler. Aktivistlerin hedefleri 1970’lı yıllardan itibaren değişime uğrayarak kültür ve
kimlikle ilgili mücadele eksenine oturdu. Öğrenci hareketleri çağdaş dünyada benzer bir
değişim yaşayarak çevrenin tahribatı, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı, demokratik vatandaşlık
hakları, kadın hakları, sömürge karşıtlığı gibi temalar çerçevesinde değişim amaçlamaktadır.

84

Toplumsal hareketlerin ortaya çıkma ve gelişme koşulları için bkz.: Tilly, 2008.
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Türkiye’de 1960’lı yıllar öğrenci aktivistlerin akademi dışı ve özellikle hükümet
kararlarını ve uygulamalarını protesto ettikleri bir canlanma sürecidir. 1970’li yıllarda sağ-sol
siyasi akımlara mensup üniversite öğrencilerinin birbiriyle çatıştıkları bir toplumsal
hareketliliğe şahit olundu. 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar şiddetli bir biçimde devam
eden çatışmalar, öğrenci hareketliliğinin ötesinde tüm toplumu etkileyen olaylar dizisine
sebebiyet vermiştir.
Türkiye’de

üniversite

öğrenci

aktivizminin

temel

meseleleri

üniversitelerde

demokratikleşme, mezun olunan alanla ilgili iş bulma talebi, sınav sistemleri, emek gücü
planlamasının yapılmamış olması, vb. 12 Eylül darbesiyle sönümlenen öğrenci hareketliliği
1990’lı yıllarda yeniden canlanmıştır.
19. yüzyılın Osmanlı-Türkiyesinde Avrupa’dakine benzer kitlesel toplumsal
hareketlilik biçimleri görülmez. Bu durumun en önemli sebebi sanayileşmenin yeterince
gelişmemiş olmamasından dolayı kitlesel bir işçileşme sürecinin yaşanmaması ve mevcut
işçilerin de sivil toplumsal mücadeleye uzak bir kültürel anlayışa sahip olmaları. Türkiye’de
toplumsal hareketlilik her ne kadar kitleselleşmese de en canlı haliyle 1960’lı yıllarda ve
özellikle üniversite öğrencilerinin başat rolüyle meydana geldi. Bu dönemde öğrenci
hareketliliği daha fazla siyasi ve ekonomik mücadele eksenine oturmaktadır. Öğrenci
hareketliliğinin kimlik ve kültür ekseninde örgütlenmeye başlaması 2000’li yıllarda gerçekleşir.
Üniversitelerde toplumsal hareketler üniversitelerin demokratikleşmesinde rol aldığı gibi
eğitim-öğretim faaliyetini ketleyici hale de gelebilmektedir. Bu durum uzun vadede ülkenin
ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların ve fikir adamlarının yetişmesine olumsuz etki edebilir. Bu
sebeple öğrenci hareketliliğinin öğrencilerin ve ülkelerin uzun vadeli çıkarlarına zarar
vermeyen bir çerçevede gerçekleşmesi önemli hale gelmektedir.

276

Bu Bölümde Ne Öğendik Özeti
Yükseköğretim sosyolojisi, devletlerin kalkınma politikaları ve yeni bilgi üretme
sistemlerini konu ettiği için sınırları geniş bir alandır. Modern üniversite 19. yüzyılda
ulusdevletlerin ihtiyaç duyduğu bilgi türünü üretme ve ekonomik kalkınmanın bilgisini
oluşturma amaçlarıyla şekillenmişti. Yükseköğretimin bu ideolojik ve ekonomik amaçlar
çerçevesinde örgütlenmesi geleneksel meslek edinme süreçlerini dönüştürdüğü gibi entelektüel
bilgi türünü de ekonomik alanla daha fazla ilişkilendirerek değiştirmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki süreç üniversite yapılanması için yeni bir dönüm
noktası oldu. Eğitimin bir sosyal hak haline gelmesi refah devletlerinin bu alanda yaptığı
yatırımları artırdı. Ayrıca bu dönemde ABD liberalizmi çerçevesinde şekillenen yeni
modernleşme anlayışı eğitim ile ekonomi arasındaki ilişkiyi yeni bir aşamaya taşıyordu.
Üniversitelerde nicel bir atış yaşandı. Yükseköğretimin kitleselleşmesi ve mezunlarının
sayısının artması üniversite diplomasının toplumsal itibarını ve ekonomik getirisini azalttı.
Diğer bir dönüm noktası ise 1980’li yıllardan sonra şekillenen ve 2000’li yıllarda daha
fazla yoğunlaşan yükseköğretim-yenilikçi teknoloji ilişkisidir. Bu süreçte üniversiteler
ekonominin itici gücü sayılan Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verirken ticari ağlarla daha yakın
ilişkiler içine girdi. Üniversitenin piyasa ile ilişkisi birçok yönden eleştirilmektedir.
Modern üniversitenin yaklaşık iki yüzyıllık tarihinde meydana gelen değişimde rol alan
en önemli aktörlerden biri toplumsal hareketler olmuştur. Öğrenci toplumsal hareketliliği
üniversitenin demokratikleşmesinde etkili olduğu gibi bazı durumlarda ülke siyasetini de
etkilemiştir. Diğer taraftan gerekli tedbirler alınmazsa üniversitede toplumsal hareketler eğitimöğretim faaliyetini ketleyici olabilmektedir.
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Bölüm Soruları
Sorular
1. Türkiye’nin ilk üniversitesi …………………., …………………. adıyla açılmıştır.
İlahiyat, Edebiyat, Fen, Hukuk ve Tıp olmak üzere beş fakülteden oluşmaktadır.
2. Yükseköğretimin kitleselleşmesini savunan düşünürlerin bu konudaki görüşlerini
açıklayınız.
3. Eğitim standartlarındaki değişim toplumdaki iş düzenini hangi yönde etkilemiştir?
Bununla birlikte “Diploma enflasyonu” kavramını açılayınız.
4. Yükseköğretimin ticarileşmesi soncunda ortaya çıkan eleştirileri değerlendiriniz.
5. Toplumsal hareketler ve üniversite ilişkisi çerçevesinde ortaya çıkan “üniversite
öğrencilerinin akademik olmayan hedeflere yönelik hareket tipoloji”sine aşağıdakilerden
hangisi örnek verilebilir?
a) Üniversitenin bir siyasi meselede taraf olmasının talebi.
b) Hükümetin siyasi bir kararını protesto eden öğrenci hareketliliği.
c) Öğrenci harçlarında, yemek ücretlerinde düzenleme talep eden öğrenci hareketliliği.
d) Ayrımcılığa uğrayanların eşit eğitim talebi

Cevaplar
1. İstanbul Üniversitesi, Darülfunun
5. ( b) Hükümetin siyasi bir kararını protesto eden öğrenci hareketliliği.
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MEDYA VE EĞİTİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kitle İletişim Araçları ve Eğitim
13.2. Sınıfta Teknoloji
13.3. Uzaktan Eğitim
13.4. Bilgi Toplumu Tartışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Modern dönemde eğitim alanında meydana gelen değişim evreleri nelerdir?
Yeni teknolojilerin eğitim alanında kullanılmasına dair olumlu ve olumsuz görüşler nelerdir?
Uzaktan eğitim nedir ve kişilere ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır?
Uzaktan eğitim ve örgün eğitim karşılaştırması yapınız.
Bilgi toplumu hakkında bilgi veriniz
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Anahtar Kavramlar
Teknolojik gelişme
Eğitim
Sınıf
Uzaktan eğitim
Bilgi toplumu
Öğretmen-öğrenci
Öğrenme
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Giriş
Medya kavramı radyo, televizyon, gazete, bilişim teknolojileri gibi kitle iletişim
araçlarını ve basın yayın organlarını ifade eder. Çağdaş dünyada medya bilişim teknolojilerinin
gelişmesiyle sanal dünyayı içine alacak biçimde genişlemiştir. Bu genişleme araçların
mahiyetinde de meydana gelmiş, bilgi aktarımını ve iletişimi aynı ortamda sağlayan teknolojik
bir gelişme yaşanmıştır. Bu gelişme, dünya çapında anlık iletişimi mümkün kıldığı gibi her
türlü bilginin hızlı yayılımını da sağlamaktadır. Bilgiyi yeni nesillere aktarma rolüyle eğitim bu
noktada medya ile ilişkilenmektedir. Ancak bu iki alan yöntemleri açısından birbirinden
farklıdır. Her türlü bilgiyi ayırmaksızın ve zaman, mekan kaydı koymaksızın aktaran medya
eğitimin bilgi aktarma rolünü ne ölçüde desteklemektedir ve buna ne ölçüde zarar vermektedir?
Eğitimde teknoloji kullanımı eğitimi medyayla ilişkilendirirken eğitimin geleneksel
unsurlarının eski rolleri ne yönde değişmektedir? Yeni durumda eğitim programları, içerikleri
ve yöntemleri nasıl şekillenmektedir? Bu bölümde medya ve eğitim ilişkisi bu sorular
çerçevesinde ele alınmaktadır.
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13.1. Kitle İletişim Araçları ve Eğitim
Ekonomide yaşanan değişim siyasetten idareye ve eğitime birçok alanda etkili
olmaktadır. Ekonomik üretimde 18-19. Yüzyıldan itibaren belli gelişim aşamaları toplumsal
değişimi de zorlamaktadır. a) Sanayi üretiminde buhar makinesinin kullanılması, b) elektriğin
icadıyla seri imalatın gerçekleşmesi, c) bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle otomasyonun
meydana gelmesi ve d) dijital ve otonom sistemlerin gelişmesi ekonomide evreleri işaret
etmektedir. Dijitalleşme ve otomasyon kendi kendisine öğrenebilen ve karar verebilen
makineler de dahil olmak üzere yüksek teknoloji üretim süreçlerini etkilediği gibi eğitim
alanında da değişikliklere sebep olmaktadır. Bu evrede “bilgi temelli ekonomi85” ve “yenilik
(inovasyon) ekonomisi86” kavramları yaygınlaşan bir etkiye sahiptir.
Teknolojik gelişme ekseninde ortaya çıkan bu dört ekonomik evre modern dönemde
eğitim alanında meydana gelen değişim evrelerine de uygulanmaktadır:
Eğitimin birinci evresinde; sanayileşme süreci yeni başlamış ve tarım toplumunun
özellikleri daha baskındır. Tarım toplumunda eğitim-öğretim öğretmenden öğrenciye bilginin
kavramlar vasıtasıyla aktarılması şeklinde gerçekleşir.
Eğitimin ikinci evresinde; sanayileşmenin ihtiyacı olarak yeni teknolojilerin
gelişmesini amaçlayan ve sanayinin insan kaynağını yetiştiren eğitim anlayışı hakim olmaya
başlamıştır. Ulusal çapta ekonomik kalkınma için bütün toplumun eğitilmesi fikri ağırlık
kazanmış ve halk/kitle eğitimi uygulamaya geçirilmiştir. Üretim için gerekli teknik bilginin
öğretimi, eğitimin önüne geçiş ve okullar birer sanayi ünitesi gibi algılanmıştır.
Eğitimin üçüncü evresinde; bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle eğitimde öğrenci
merkezli ve “kendi kendine öğrenme” yöntemi hakim olmaya başladı. Öğrenciler bilgi aktarılan
“nesne”ler değil, bilgiyi üreten özneler olarak kabul edildi. Bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması
bu teknolojilerinin eğitim-öğretim faaliyetinin araçları olarak devreye girmesini sağladı.
Eğitimin dördüncü evresinde; yeni teknolojilere doğru ve yeni teknolojilerle yenilik
anlayışı hakim olmaya başlamıştır: eğitim müfredatı yeni teknolojilerinin üretilmesini
85

“Bilgi temelli ekonomi, gelişmiş ekonomilerde, bilgiye, enformasyona ve yüksek vasıf düzeyine yönelik
eğilimleri ve ticaret ve kamu sektörlerince tüm bunlara hazır erişime yönelik artan gereksinimi tanımlamak
amacıyla oluşturulmuş bir ifadedir. Bilgi ve teknoloji gittikçe artan şekilde karmaşık hale gelmiş ve firmalar ve
diğer organizasyonlar arasındaki bağlantıların, uzmanlaşmış bilgi edinim yolu olarak önemini yükseltmiştir. Buna
paralel bir ekonomik gelişme de, gelişmiş ekonomilerde hizmetlerdeki yeniliğin artışı olmuştur” (OECD &
Eurostat, 2005: 32).
86
Joseph Schumpeter yenilik düşüncesinin önde gelen temsilcisidir. Ona göre, ekonomik gelişme yeni
teknolojilerin eskisinin yerini alması vasıtasıyla yenilik “yaratıcı yıkım” gerçekleştirmektedir. Bir taraftan radikal
yenilikler yıkıcı bir değişim meydana getirirken, diğer taraftan “adımsal” yenilikler değişimi sürekli ve canlı
kılmaktadır. Schumpeter beş yenilik türü belirlemiştir: “i) Yeni ürünlerin girişi. ii) Yeni üretim yöntemlerinin
girişi. iii) Yeni pazarların açılması. iv) Hammaddeler ve diğer girdiler için yeni tedarik kaynaklarının geliştirilmesi.
v) Bir endüstride yeni pazar yapılarının yaratılması” (Schumpeter, 1934’ten aktaran OECD & Eurostat, 2005: 33).
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sağlayacak bilgi içeriğiyle yeniden düzenlenirken eğitim ortamları öğretim faaliyetinde dijital
teknolojilerden yararlanılması yönünde düzenlenir. Endüstriyel ve teknolojik gelişmeye cevap
verebilecek bir eğitim-öğretim anlayışının ve faaliyetinin gelişmesi amaçlanır. Bu eğitim
anlayışının geleceğin eğitim sistemini şekillendireceği beklenmektedir.
Bu süreçte görselleştirilmiş eğitim teknikleri ve malzemeleri revaç bulur. Oyun ve
senaryo tabanlı öğrenmenin yeni neslin eğitimi için uygun olduğu düşünülür. Öğrenci merkezli
eğitim ve kendi kendisine öğrenmeyi destekleyecek şekilde eğitim içeriği ve materyali -yeni
eğitim teknolojilerinin imkanlarından yararlanarak- her öğrencinin ihtiyacına göre
kişiselleştirilir. Proje bazlı problem çözme yeteneğinin geliştirilmesinin gerekli olduğu
savunulur.
Bu eğitim anlayışı, geleceğin dünyasında genel hatlarıyla öğrenmeden daha çok
yenilikçiliğin ağırlık kazanacağı kabulünden hareket etmektedir. Bu sebeple bazı değerlerin
eğitime yerleşmesi için müfredat, öğretim teknikleri ve materyallerinde değişiklik öngörülür.
Bu değerler: “Dünya problemlerini doğru hissedecek ve tanımlayacak eleştirel düşünme, çözüm
için yenilikçi fikirler üretecek yaratıcı düşünme, çözüm için doğru yöntem ve teknikleri
kullanacak bilimsel ve analitik düşünme (Öztemel, 2018)”dir. Bunlar her geçen gün daha fazla
üzerinde vurgu yapılan eğitim değerleri olarak öne çıkmaktadır ve yeni ekonominin insan
kaynağını yetiştirmeye yönelik düzenlemeleri öngörmektedir.

13.2. Sınıfta Teknoloji
Eğitim-öğretim faaliyetinin temel materyali hiç kuşkusuz kitaplardır. Matbaanın
gelişimi, Sanayi Devrimi ile yaygınlaşan okullarda kitaplar vasıtasıyla standart müfredatların
oluşturulmasında büyük bir aşamayı teşkil etmişti. Okuryazarlığın kitleselleşerek eğitimin alt
toplumsal sınıfların refahını artırma yolu haline gelmesi bu sayede gerçekleşmişti. Bilgi
teknolojileri ise bilginin yaygınlaşma hızında önemli bir aşamayı temsil etmektedir; ancak okul
eğitiminin temel materyali olan kitabın yerini alması, günümüz koşullarında, mümkün
görünmemektedir (Giddens, 2012: 778).
Eğitimde teknoloji kullanımı bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle fazlasıyla değişime
uğradı. Türkiye’de öğrencilere bilişim teknolojilerinin yoğun kullanıldığı iş hayatının
gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla okullarda bilgisayar eğitimin parçası oldu.
Ayrıca eğitimin görsellerle zenginleştirilmesi ve merkezi sistem tarafından hazırlanan müfredat
içeriğine uygun görsel materyal sağlanması amacıyla her sınıfta akıllı tahta uygulaması
yaygınlaştı. Eğitim Fakültelerinde bilgisayar dersleri öğretmen yetiştirme programlarının bir
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parçası haline geldi. Öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerini etkin kullanmaları bir yeterlilik
alanı olarak kabul edilmektedir. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması hem etkin öğrenmeyi
sağlamak hem öğrencileri teknoloji kullanımının zorunlu hale geldiği geleceklerine hazırlamak
için gerekli görülüyor.
Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılması düşünürler tarafından olumlu ya da olumsuz
karşılanmaktadır. Olumlu karşılayanlar için okullarda yeni teknolojiler sayesinde;
a)

Okullar şu anda olduğundan daha verimli ve üretken olacaktır. Yeni teknolojiler

okul yönetimlerini daha verimli kılar. Bilgisayarlar idareciler için; görevleri düzene sokar, kağıt
israfını önler ve diğer kurumlar hızlı iletişimi sağlar. Ayrıca öğretmenler için; daha kısa sürede
öğrencilere çok daha fazla bilgi ve beceri kazandırmalarını kolaylaştırır, idareci ve öğrencilerle
daha hızlı iletişim kurabilirler ve öğrencilerin seviyelerini ölçmek için daha etkili ölçüm testleri
uygulayabilirler. Böylece yeni teknolojiler öğretmenleri daha üretken kılmaktadır.
b)

Öğretme ve öğrenmeyi gerçek hayatla ilişkilendirerek ilgi çekici ve etkin bir

sürece dönüştürür. Kitaplara, öğrencileri sıralara yerleştiren sınıf düzenine, ders anlatımına ve
sınavlara bağlı geleneksel öğretim biçimi yeni çağın gereksinimlerini karşılamadığı
gerekçesiyle reddedilmeye başlandı. Yeni teknolojilerin kullanıldığı eğitimde, öğretmenler
eğitmen olmaktan öte “yol gösterici”dir ve sınıfta öğrencilerin de dahil olduğu aktif bir öğrenme
süreci hakimdir. Öğretmenler, öğrencilerin konuları derinlemesine öğrenmeleri için seçimler
sunar ve etkinlikler gerçekleştirir. Bu sayede eğitim faaliyeti sınıf duvarlarını aşar ve öğrenciler
sınıf dışında öğrenebildikleri projelere dahil olurlar. Bu görüşü savunanlar bu öğrenci merkezli
eğitimin 21. yüzyılda daha fazla etkili olacağını savunur.
c)

Öğrenciler gelecekteki meslekleri için hazırlanır. Okullara daha fazla bilgisayar

alma çabasının arkasındaki itici güç, değişen iş piyasasıdır. Bütün mesleki alanların yeni
teknolojilerin kullanımıyla dönüşmesi eğitimde değişikliği zorunlu kılar. Gelecekte en çok
kazandıracak işlerin teknolojik bilgi ve becerilere dayanan işler olduğu kabulü, eğitimcileri ve
aileleri, öğrencileri bu yönde teşvik etmeye itiyor (Cuban, 2001).

Türkiye’de Eğitim Teknolojileri
Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılması, radyo ve televizyon gibi yeni araçların
gelişmesiyle birlikte gerek yaygın eğitim için gerekse örgün eğitimi desteklemek amacıyla
gündeme girmiştir. “Her dereceli okul ve yetişkinler için göze ve kulağa hitap eden eğitim
ve öğretim araçları hazırlayıp sunma” amacıyla 1952 yılında ülkemizde hayata geçirilen
Öğretici Filmler Merkezi bu kapsamda atılan ilk adım sayılabilir. Bu merkezin faaliyetleri
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illerin ve bölgelerin tanıtımına yoğunlaştığı için ve elektriği olmayan köylerde gösterim
yapmayı öncelediği için yaygın eğitim olarak değerlendirilebilir. “Daha ilginç ders, daha
yerleşik bilgi” sloganı merkezin görsel eğitimin gücünü vurguladığını göstermektedir. İkinci
adım ise televizyon yayınının ulusal çapta gerçekleşmesiyle 1968 yılında hayata geçirilen
Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi oldu. Bu merkez 1980’li yılların okuryazarlık
seferberliğinde önemli rol üstlendi. Hemen ardından 1970’te Okul Televizyonu yayına
başladı. Bu uygulama matematik, fen gibi örgün eğitim müfredatını destekliyordu. 1998
yılında bilişim teknolojilerinin etkin kullanılmaya başlanmasıyla Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü kurulmuş ve 2011 yılında adı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(YEĞİTEK) olarak değiştirilmiştir. Bu kurum Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
Hareketi (Fatih) Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi dijital eğitim içeriği üreten
projelere imza atmıştır (Turan, 2015: 8-11).

Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmasına olumsuz yaklaşanların gerekçeleri ise şu
şekilde özetlenebilir:
a)

Yeni teknolojiler öğretmenin yerini alıyor. Öğretmenin bilginin kaynağı

olmaktan çıkarak sınıfta sadece yönetici ve yol gösterici bir rol ediniyor. Bu durumda öğretim
kültürden ve değerlerden uzaklaşarak salt bilimsel ve teknik bir bağlama indirgenmektedir.
Öğretmenlik mesleği ise öğretim becerilerinden uzak “yönetim sanatı” haline geliyor. Bu
durum öğretmenlik mesleğini standartlaştırdığı için öğretmenin öğrenci merkezli eğitimi hayata
geçirmesi ve her bir öğrencisi için ayrı çözümler üretme becerisini ketliyor.
b)

Yeni teknolojiler öğrencinin derse odaklanmasını zorlaştırıyor. Özellikle bilişim

teknolojilerinin hem iletişim hem bilgi aktarımı rollerini birleştirmeleri ve çok amaçlı
kullanımları dikkat dağıtıcı bir özelliğe sahip olmalarının sebebi olarak görülüyor. Ayrıca
hareketli ya da hareketsiz görsellerin ders içeriğini daha “eğlendirici” kılarken anlam
derinliğinden uzaklaştırdığı öne sürülüyor.
c)

Yeni teknolojiler bilginin kaynağıyla iletişimi koparır. Derslerin içeriğinin ve

genel olarak müfredatın dijitalleşmesiyle kitaplar ve öğretmenler bilginin kaynakları olmaktan
uzaklaşırlar. Kitaplar ve onların sınıflardaki sesleri ve yorumcuları olan öğretmenler
“otorite”ler olarak bilginin doğru ve güvenilir olmasının teminatıdırlar. Yeni teknolojiler
bilginin otoritelerini değiştirirken doğruluk ve güvenirlik sorunları doğurmaktadır.
d)

Zaman algısını değiştirerek kadim bilgiyi itibarsızlaştırır. Eğitim çocukların

bedensel ve zihinsel gelişimleri dikkate alınarak derecelendirilir. Hangi yaş grubunun hangi
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becerilere sahip olacağı ve hangi bilgi çeşitlerini hangi yöntemlerle öğrenebileceklerine göre
müfredatlar oluşturulur. Ancak bilgi dijitalleştiğinde “zaman” sınırından uzaklaşır ve eğitimin
dereceli yapılanmasına zarar verir. Zamansız eğitimle kadim olan ve tecrübe edilerek öğrenilen
bilgi itibarsızlaşır. Tecrübenin yerini yenilik ve soyut düşünce alır.
e)

Yeni teknolojiler bireyci bir kültürü destekler. İddia edildiği üzere teknoloji salt

teknik araç değildir ve belli kültürel değerleri oluşturur. Yeni teknolojiler ile bireyler insan
yazarlığı ile bağlantısı kesilmiş yazı ve görsellerle karşı karşıyadır. Eğitim insan ile insan
arasında değil, makine ile insan arasında gerçekleşmektedir. Bu durum bireyin toplumsallaşma
süreçlerini olumsuz etkileyecektir. Çevresinde başka kişiler olsa bile ekrana bakan bireyler
fiziki bir izolasyon yaşar. Yeni teknolojiler bireyler arasındaki ilişkinin temel unsuru olan
bilgiyi bağlamından kopardığı için ben-merkezli bir evreni destekleyerek bireyci bir kültürün
oluşmasını sağlar (Selwyn, 2011; Bowers, 2013).
Bütün iddialara rağmen kitap ve öğretmen eğitim-öğretim faaliyetinin ana unsurları
olmaya devam etmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin kitap ve öğretmen ile ilişkilerinin gün
geçtikçe değiştiği gözlenmektedir. Bu değişimin sonucu olarak öğrenci, öğretmen ve kitap
ilişkilerinin yeniden yapılandığı bir sürece doğru gidilmektedir. Ayrıca okulların yeni
teknolojilerle donanması özellikle bilgisayara erişimi kısıtlı olan alt toplumsal sınıflardan
gelenlere teknolojik bilgi ve beceri kazanma imkanı tanımaktadır ve eğitimde fırsat eşitliğine
katkı sağlamaktadır.

13.3. Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitim, öğreten ile öğrenenin fiziki olarak birbirinden uzak olduğu ve öğretim
faaliyetini gerçekleştirmek için bilişim teknolojilerinin kullanıldığı planlanmış eğitim
programıdır. Dolayısıyla uzaktan eğitimin üç unsuru vardır: 1) öğreten, 2) öğrenen ve 3) ortam.
Ortam kullanılan teknolojik araç ya da araçlarla şekillenir. Radyo, televizyon, internet
bağlantısı olan bilgisayar ya da telefon, eğitim içeriğini oluşturan metin ve görseller. Bu eğitim
türünde amaç yüz yüze öğrenme ve öğretme ortamlarındaki kısıtlar nedeniyle kişilerin kendi
kendine öğrenmesidir.
Bilişim teknolojilerinin dünya çapında anlık iletişim sağlama imkanı, zaman ve
mekanla sınırlı geleneksel eğitime alternatif olabilecek eğitim yöntemlerinin hayata
geçirilmesini kolaylaştırdı. Feenberg (2002: 120-4), eğitimcilerin eğitimin içeriğinin
dijitalleşerek soğuk rasyonel bilgi öbeğine dönüşmesini eleştirirken uzaktan eğitim
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savunucularının uzaktan eğitimi etkileşimli hale getirerek bu ortamı insanileştirmeye
çalıştıklarını iddia eder. Ona göre, kitle eğitimi, gün geçtikçe daha masraflı bir “iş” haline
gelmektedir. Eğitimin dijitalleşmesiyle geleneksel yüz yüze eğitim, dijital kayıt ve yazılım gibi
düşük maliyetli bir “iş”e dönüşmektedir. Bu durum devletlerin önemli bir gider kalemi olan
kitle eğitiminin maddi boyutunu yükümlülüklerinin arasından çıkarmalarına yaramaktadır.
Uzaktan eğitimin ilk aşaması 19. yüzyılda mektup yoluyla ve basılı yazılı materyalle
gerçekleşti. İkinci aşamasında radyo ve televizyon, üçüncü aşamada sesli telekonferans,
dördüncü aşamada Web kaynaklarına internet ile erişim, beşinci aşamada etkileşimli çevrimiçi
erişim, altıncı aşamada öğrencilerin de kaynak paylaşabileceği sosyal yazılım ve mobil
öğrenme yoluyla uzaktan eğitim gerçekleşmektedir. Dört, beş ve altıncı aşamalarda zamandan
ve mekandan bağımsız ve öğreten ile öğrenen arasında etkileşime imkan tanıyan eğitim
modelleri ortaya çıkmıştır ve günümüzde bu son üç aşamada gerçekleşen modeller
uygulanmaya devam etmektedir (Ergüney, 2015: 25-30).
Uzaktan eğitimin şu avantajlara sahiptir:
•

“Katılımcılar, istedikleri yerden ve istedikleri zaman aralığı içinde sisteme dâhil

olup derslerine çalışabilirler.
•

Herhangi bir nedenle (sağlık sorunları, imkânsızlıklar, vs.) örgün eğitim fırsatı

bulamayan kişiler için fırsat eşitliği sağlamaktadır.
•

Çalışma yaşamına dâhil olmuş kişiler için esnek bir öğrenme imkânı sunar.

•

Farklı bir şehre ya da ülkeye taşınmak yerine bulunduğunuz yerden erişim

imkânı sağlamasından dolayı daha ekonomiktir.
•

Size yakın olan yerlerdeki seçenekler dışında farklı noktalardaki programlara da

kayıt yaptırma ve istediğiniz eğitimi alma fırsatı sunar.
•

Aynı anda çok büyük gruplarla eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülerek kitle

eğitimine imkân tanır.
•

Diploma programlarının haricinde sertifika programları ile yaşam boyu öğrenme

fırsatını yakalayıp kariyer gelişimini destekler.
•

Kurumların personellerine sunduğu uzaktan eğitim ile yürütülen hizmet içi

eğitimler sayesinde, hem iş gücü̈ kaybı en aza indirilir hem de profesyonel gelişim sağlanır.
•

Tam aksi gibi düşünülse de uzaktan eğitim öğrencilere hem eğitmenlerle hem de

gruptaki diğer öğrencilerle daha fazla etkileşim imkânı sunar. Katılımcılar, eş zamanlı ve eş
zamansız iletişim araçları üzerinden hazır oldukları zaman, düşündükleri konu ile ilgili
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fikirlerini beyan edebilirler. Özellikle topluluk içerisinde kendisini rahat ifade edemeyen sosyal
fobi ya da anksiyeteye sahip kişiler için etkili iletişim yolları sunar.
•

Yüz yüze eğitime nazaran katılımcılar, öğretmenleri ile iletişim kurarken daha

rahat ve açık olabilirler.
•

Farklı içerik türlerini desteklemesi sayesinde farklı şekillerde öğrenen bireylere

kendi öğrenme süreçlerine en uygun içerik türünü seçme fırsatı sunar.
•

Bireyler, kendi öğrenme hızlarına uygun bir şekilde öğrenme süreçlerini

planlayabilirler. Bu şekilde bağımsız öğrenme imkânı yakalayabilirler.
•

Katılımcılar, kendi süreçlerini takip edebilme ve gelişimlerini izleyebilme,

öğretmenler de aynı şekilde tüm grubun ilerleyişini raporlayabilme şansına sahiptirler.
•

Tüm sürecin kayıt altına alınmasından dolayı hem öğretmenler hem de

katılımcılar, geçmişe dönüp istedikleri kadar erişim sağlayabilirler” (Anderson & Elloumi,
2008; Beldarrain, 2006’dan aktaran Ilgaz, 2015: 36).

Türkiye’de Uzaktan Eğitim
1941: İlk eğitsel radyo programı ‘Ziraat Takvimi’
1951: Öğretici Filmler Merkezi (ÖFM)
1952: İstanbul Radyosu eğitici programları
1953: FONO Açıköğretim Kurumu
1958: Milli Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim Merkezi’nin kurulması
1964: TRT ile planlı bir şekilde yapılan eğitsel radyo yayınları
1973: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde (EİTİA) Televizyon ve Eğitim
Enstitüsü’nün kurulması
1980: Okul Radyosu
1981: Türk Yükseköğretimine 2547 sayılı Kanun'un 5 ve 12. maddeleri ile ‘sürekli ve
açıköğretim yapma’ hakkının tanınması
1982: Açıköğretim yapma görevinin Anadolu Üniversitesi’ne verilmesi
1991: Fırat Üniversitesi’nin e-posta yoluyla uzaktan eğitim yapması
1992: Açıköğretim Lisesi’nin kurulması
1996: Bilkent Üniversitesi’nin video konferans sistemi ile ABD’den ders vermeye başlaması
1996: ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nün uzaktan eğitim çalışmalarını başlatması
1996: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzaktan Öğretim Merkezi’nin (UZEM) kurulması
1997: Açık İlköğretim Okulu’nun kurulması
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1998: Anadolu Üniversitesi’nden Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne video konferans
ile ders yapılması
1999: Fırat Üniversitesi’nin çevrimiçi ortamda ders yayınlamaya başlaması
1999: Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin uzaktan yüksek lisans derslerini vermeye başlaması
1999: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı’nın başlaması
2000: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde e-MBA programının başlaması
2000: Sakarya Üniversitesi’nin uzaktan eğitim çalışmalarına başlaması
2001: Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde çevrimiçi uzaktan eğitim faaliyetlerinin başlaması
2006: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı’na
bağlı Türkiye’nin ilk ‘Uzaktan Eğitim Doktora Programı’nın açılması
2009: İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) uzaktan eğitim
programları
2010: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Açıköğretim Programları
2010: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATAAOF) kurulması
2013: Anadolu Üniversitesi’nin ‘Akadema’, Atatürk Üniversitesi’nin ise ‘Atademix’ ile
Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersleri başlatması (Bozkurt, 2017: 88-90).

Uzaktan eğitimin dezavantajları ise şunlardır:
•

Uzaktan eğitim kişinin eğitime devamlılık noktasında kendisini yönetmesini ve

aktif bir şekilde kendi kendine öğrenmeyi başarması koşuluna bağlıdır. Bu sebeple
motivasyonu düşük kişiler uzaktan eğitimde başarılı olamazlar.
•

Her ne kadar bilişim teknolojileri etkileşimi mümkün kılsa da uzaktan eğitim

kişilere çok daha az toplumsallaşma imkanı sağlayabilir.
•

Eğitimin gelişmiş teknoloji aracılığıyla yapılması, eğitim-öğretim faaliyetinin

devamlılığını teknik imkanlara bağlamaktadır. Teknik bir sorun çıkması durumunda eğitim
faaliyeti aksayacaktır.
•

Bireylerin teknoloji kullanabilme becerileri eğitim-öğretim faaliyetinin

başarısını etkileyecektir. Becerisi düşük kişilerin eğitim motivasyonları azalabilir ve eğitim
uzaklaşmalarıyla sonuçlanabilir.
•

Örgün eğitimde öğreten kişi öğretmenlik rolünün yanı sıra öğrencilerine çeşitli

konularda destek olabilmektedir. Uzaktan eğitim yüz yüze iletişimde mahrum olarak öğretim
faaliyetiyle kısıtlıdır (Ilgaz, 2015: 37).
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Uzaktan

eğitimin

dezavantajları

onun

örgün

eğitimin

yerine

geçmesini

zorlaştırmaktadır. Bu sebeple uzaktan eğitim günümüzde örgün eğitim kısıtları olanlar için
alternatif olarak düşünülmektedir ve örgün eğitimin yerine ikame edilen değil örgün eğitimi
güçlendiren ve onu takviye eden bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Çiftçi (2015: 45),
özellikle ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde asıl olanın örgün eğitim olduğunu ve uzaktan
eğitimin bu kademelerde öğrencinin zihinsel ve ruhsal gelişimine uygun olmadığını
vurgulamaktadır. Bu yaştaki çocuklar örgün eğitim vasıtasıyla toplumsallaşırlar.

13.4. Bilgi Toplumu Tartışmaları
Modern çağın endüstriyel gelişimi insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul
edilir. Tarım faaliyetinin ekonominin merkezine oturduğu toplumsal modelden sanayi
üretiminin ağırlık kazandığı bir toplumsal yapıya doğru değişim yaşandı. Endüstrinin
gelişmesinin başlangıç ve birinci evresi buharın sanayide kullanılmasıyla başladı. Bu evrede
hem üretimde hem ulaşımda değişim yaşandı. İkinci evresinde ise elektrik çığır açıcı oldu.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında endüstriyel üretimde yapısal bir değişim yaşandı ve
ekonominin merkezi sanayi üretiminden hizmet sektörüne doğru kaydı. Bu dönemde ilk kez
(ABD’de) kafa emeği ile çalışanların (beyaz yakalılar) sayısı kol emeğiyle çalışanların (mavi
yakalılar) üstüne çıktı. 20. yüzyılın ortasına denk gelen bu süreçten sonrası “post-modern87”,
“endüstri sonrası88” ya da “bilgi toplumu89” olarak betimlendi.
“Endüstri sonrası” kavramını ilk kullananlardan Daniel Bell bu dönemde meydana
gelen değişimi beş başlık altında toplamaktadır: i) ekonominin üretim merkezli olmaktan
hizmet ekonomisine doğru dönüşümü, ii) emek gününün ağılığını oluşturan kafa emekçilerinin
sanayici ve iş adamı profilinden daha üstün hale gelmesi, iii) kamu politikalarında ve diğer
alanlarda yapılan düzenlemelerde kuramsal bilginin başvuru kaynağı olarak önem kazanması,
iv) geleceğin öngörülerek planlanması gerektiği kanaatinin yaygınlaşması, v) “karar alımına
dönük yeni bir ‘düşünsel teknolojinin’ gelişmesi”. Bu değişim ve dönüşümlerin merkezine en

87

Jean-François Lyotard’ın 1979 yılında yayınladığı La Condition postmoderne (Postmodern Durum) isimli eseri
post-modern kavramı için başvuru kaynağı olmuştur. Lyotard, 19. yüzyılda Alman idealizmi ve Fransız
Devrimiyle inşa edilen bilginin ilerlemenin temel koşulu olduğu görüşünün post-modern dönemde çöktüğünü iddia
eder. Bilimsel bilgi bir tür “söylem”dir ve yaşanan tarihi krizlerle meşruiyeti sorgulanmaktadır.
88
Endüstri sonrası kavramını Daniel Bell, The End of Ideology (1962, İdeolojinin Sonu) isimli kitabında ilk kez
ele almış ve sonraki kitaplarında geliştirmiştir. Kavramın daha sonra açımlanarak gündeme oturmasını sağlayan
diğer bir isim ise Alain Touraine (La société postindustrielle: naissance d’une société, 1969 – Endüstri sonrası
toplum: Bir toplumun doğuşu) olmuştur.
89
Bilgi toplumu kavramı ise ilk kez Yoneji Masuda, The information society as post-industrial society (1980 Endüstri sonrası toplum olarak bilgi toplumu) adlı eserinde bilişim teknolojilerinin bilginin niteliğini ve niceliğini
değiştirdiği endüstri sonrası toplumlar için kullanmıştır.
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fazla bilim ve teknoloji yerleştiği için çağdaşı olduğumuz döneme “bilgi toplumu” denmiştir.
Bilgi toplumunda eğitim, sağlık, vb. toplumsal hizmetler gelişmiş ve her alanda araştırma, bilgi
işleme, sistem analizi gibi “teknik ve profesyonel hizmetler” yaygınlaşmıştır. Teknik kadronun
önemi artmış ve yeni bilim ve teknolojinin bilgisine sahip olanlar üniversitelerde, araştırma
merkezlerinde, resmi kurumlarda aydın ve seçkin kadroları oluşturmaya başlamıştır (Mattelart,
2012: 61). Yeni ekonominin merkezine oturan yeni bilim ve teknolojinin bilgisini öğrenmek
eğitim sistemlerinin temel amacı haline gelmiştir.
Çağdaş dünyada kamu işlemlerinden banka işlemlerine, üretimden tüketime birçok
ekonomik alan bilişim teknolojileri ve internet vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Eğitim a) yeni
piyasanın ihtiyaç duyduğu teknolojik bilgi ve beceriye sahip emek gücünü yetiştirmek için, b)
teknolojik okuryazarlığı olan, haklarına sahip çıkan bilinçli vatandaşları yetiştirmek için, c)
insanların gündelik hayatlarını kolaylaştıran yeni teknolojik imkanlardan faydalanan bilinçli
tüketicileri yetiştirmek için yeni teknolojinin bilgisini öğretmek ve becerisini kazandırmak
zorundadır.
Uluslararası Teknoloji Eğitimi Birliği (ITEA, 2007) tarafından eğitim programında
olması gerektiği savunulan teknoloji okuryazarlığının ilkeleri belirlenmiştir. Bu ilkelerin
öğrencilere şu bilgi ve becerileri kazandırmaları amaçlanmaktadır:
1- Öğrenci teknoloji okuryazarlığı sayesinde teknolojinin doğasına dair fikir sahibi
olacaktır. Böylece teknolojinin amacını ve mahiyetini anlayacak ve teknolojinin
diğer çalışma alanlarıyla ilişkisini kavrayacaktır.
2- Teknolojiyle toplum arasındaki ilişkinin farkına varacaktır. Teknolojinin kültürel,
toplumsal, ekonomik ve siyasi etkilerini ve ayrıca teknolojinin çevreye etkisini
çözümleyebilecektir.

Teknolojinin toplumsal gelişmeye etkisinin

farkına

varacaktır.
3- Tasarımda teknolojinin rolünü kavrar. Endüstriyel tasarımla ilgili fikir sahibi
olduğu gibi sorun çözmede teknolojinin rolünü anlayacaktır. Ayrıca sorun
çözerken araştırma, geliştirme, keşfetme, icat etme ve deneyimleme yetilerini
geliştirecektir.
4- Teknoloji dünyasına yönelik yeteneklerini geliştirir. Tasarım süreçleri düzenleme,
teknolojik ürünleri ve sistemleri onarma yeteneklerini, ürünlerin ve sistemlerin etki
analizini yapma yeteneklerini geliştirir.
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5- Yüksek teknolojiyle donatılmış alanlara ilişkin bilincini artırır. Tıp ve tarım
teknolojileri, biyoteknoloji, enerji ve güç teknolojileri, bilgi ve iletişim
teknolojileri, ulaşım, üretim ve inşaat teknolojilerini nasıl kullanacağını, bunlar
arasında nasıl seçim yapabileceğini öğrenir.
TÜRKİYE’DE BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ, 2004-2019 (TÜİK)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
GİRİŞİMLERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Bilgisayar Kullanımı

87,8 -

88,7 90,6 90,7 92,3 94,0 93,5 92,0 94,4 95,2 95,9 97,2 97,0 96,7

İnternet
Erişimi

-

80,4 -

85,4 89,2 88,8 90,9 92,4 92,5 90,8 89,9 92,5 93,7 95,9 95,3 94,9

Web
Sitesi
Sahipliği

-

48,2 -

63,1 62,4 58,7 52,5 55,4 58,0 53,8 56,6 65,5 66,0 72,9 66,1 66,6

HANELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
Bilgisayar 23,6 22,9 Kullanımı

33,4 38,0 40,1 43,2 46,4 48,7 49,9 53,5 54,8 54,9 56,6 59,6 -

Erkek

31,1 30,0 -

42,7 47,8 50,5 53,4 56,1 59,0 60,2 62,7 64,0 64,1 65,7 68,6 -

Kadın

16,2 15,9 -

23,7 28,5 30,0 33,2 36,9 38,5 39,8 44,3 45,6 45,9 47,7 50,6 -

İnternet
18,8 17,6 Kullanımı

30,1 35,9 38,1 41,6 45,0 47,4 48,9 53,8 55,9 61,2 66,8 72,9 75,3

Erkek

25,7 24,0 -

39,2 45,4 48,6 51,8 54,9 58,1 59,3 63,5 65,8 70,5 75,1 80,4 81,8

Kadın

12,1 11,1 -

20,7 26,6 28,0 31,7 35,3 37,0 38,7 44,1 46,1 51,9 58,7 65,5 68,9

Hanelerde 7,0
İnternet
erişimi

8,7

-

19,7 25,4 30,0 41,6 42,9 47,2 49,1 60,2 69,5 76,3 80,7 83,8 88,3

Bilişim teknolojilerinin toplumsal hayatta etkin olmasıyla bilginin nicel olarak artışı
toplumsal tutum ve davranışları değiştirecek boyuta ulaşmıştır. Her türlü toplumsal eylem
bilgiye bağlı hale geldiği için tüm toplumsal eylemlerde araştırma ve bilgi prosedürlerine
bağlılık önem kazanmıştır. Bu durum eğitimi de etkilemiştir. Okul programları, kitaplar ve ders
kitapları öğrenciler açısından bilginin biricik kaynakları olmaktan çıkmış ve eğitim bilgi
aktarmanın ötesinde becerilerin kazandırıldığı süreçlere doğru evrilmiştir. Bunun sonucu olarak
sanal ağlar sayesinde yaygın eğitim de yeniden biçimlendiği gibi örgün eğitim sistemleri de
dönüşmektedir. Gündelik hayatta bilgi edinme süreçlerinin yüz yüze toplumsal ilişkilerin yerine
sanal ağlar vasıtasıyla gerçekleşme oranları gün geçtikçe artmaktadır. Örgün eğitimde de
eğitimin unsurları olarak okul, idareci, öğretmen, öğrencinin rolleri yeniden biçimlenmektedir.
Bilgi toplumunda öğrenme ve öğretme süreçlerinin bilginin yaygın dağılımından dolayı daha
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esnek olduğu/olacağı öne sürülmektedir. Buna göre ders içerikleri daha az planlı, örgün öğretim
mekanı ve zamanıyla kısıtlanmamış, öğreten merkezli olmak yerine öğreten-öğrenen-çevre
arasında etkileşimli ortam eğitimin özellikleri haline gelecektir. Bilgi toplumunda:
Öğretmenin rolü: bütün sınıf için öğretimin öncüsü olma rolünden öğrencilerine uygun
öğretim yolu bulmalarında yardım eden ve onların öğrenmelerini değerlendiren rehber olma
rolüne;
Eğitimin doğası: tek başına çalışan öğretmen modelinden plan ve projelerinde
meslektaşlarıyla işbirliği yapan etkileşimli eğitim modeline;
Öğrencinin rolü: pasif bir öğrenci modelinden yeni bilgi yaratmak ve problem çözmek
için takım çalışması yapabilen aktif öğrenen modeline;
Eğitim kurumlarının rolü: toplumdan uzak eğitim kurumu modelinden topluma
entegre eğitim kurumuna;
Ebeveyn rolü: çocuklarının eğitimlerine müdahil olmayan ebeveyn modelinden aktif
olarak sorumluluk alan ebeveyn modeline doğru değişim yaşanmaktadır (Selwyn, 2011: 29).
İnternet İmkanı
Türkiye’de 11-15 yaş arası kızların %61’i, erkeklerin %68,9’u internet imkanına sahiptir.
11-15 yaş arası çocukların %1,9’u ayda bir defadan az, %6,3’ü ayda en az bir defa, %45,9’u
haftada en az bir defa, %46’sı hemen her gün interneti kullanıyor (TÜİK, 2013).

Bilgi toplumu birey merkezlidir. Bilgiyi edinmek ve bilgi sahibi olmak toplumsal
statüyü belirleyici olmaktan uzaklaşmaktadır. Bireylerin bilgi çeşitleri arasında bağ kurması ve
çıkarımda bulunması, özel alanlarda yeteneklerini ve yaratıcılıklarını ortaya koymaları
beklenmektedir. Üst toplumsal statülere erişmenin yolu her geçen gün daha fazla yaratıcılık
ilkesine bağlı hale gelmektedir. Ancak gerekli bilgi ve becerilere sahip kişilerden yaratıcılık
sergileyebilenlerin sayısı oldukça azdır. Bu durum bilgi toplumunun yeni bir seçkin azınlık
oluşturduğu yönünde eleştirilere sebep olmaktadır. Zira bir alanda yaratıcılık sergileyebilmenin
en önemli koşulu bilgiye ulaşmak olmasa da bilgi türleri arasında seçici olma yetisine sahip
olması ve bu yetiyi geliştiren en önemli araç, günümüzde geleneksel eğitim olmaya devam
etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi eğitimi de birçok yönden etkilemiştir.
Gerek yeni teknolojilerin kullanıldığı iş piyasasına uygun emek gücü yetiştirmek amacıyla
gerekse eğitim süreçlerinin daha etkin düzenlenerek öğrenmeyi daha iyi hale getirmek için
eğitimde teknoloji kullanılmaktadır.
Sınıflarda teknoloji kullanımının eğitim-öğretim faaliyetini olumlu mu, olumsuz mu
etkilediğine dair Eğitim Sosyolojisi literatüründe tartışmalar sürmektedir. Olumlu olduğunu
düşünenler teknolojinin okulları şu anda olduğundan daha üretken kılacağını, öğrenmeyi daha
fazla ilgi çekici kılacağını, öğrencilerin gelecekteki mesleklerine daha iyi hazırlanacaklarını öne
sürerler. Olumsuz görenler ise teknolojinin öğrencinin öğretmenle, kadim bilgiyle ilişkisini
koparacağını, derse odaklanmasını zorlaştıracağını ve bireyci bir kültür oluşturduğunu
savunurlar.
Teknolojinin eğitim alanında etkin olmasıyla mümkün hale gelen önemli bir gelişme
de uzaktan eğitimdir. Uzaktan eğitim konusunda da olumlu ve olumsuz benzer görüşler öne
sürülmektedir. Ancak özellikle örgün eğitim kısıtı olanlar için önemli bir açılım sağladığı not
edilmelidir.
Eğitim bir toplumsal kurum olarak toplumda meydana gelen değişimlerden uzak
kalamaz. Çağdaş dünyanın bilgi toplumu olma yönünde yaşadığı değişi elbette eğitim
kurumunu da etkileyecektir. Bu değişim gerek eğitimin unsurlarının bu toplumun parçaları
olmalarından dolayı doğal bir biçimde gerçekleşirken gerekse merkezi yönetimler tarafından
bilgi toplumunun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan eğitim programları çerçevesinde
meydana gelmektedir.
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Bölüm Soruları
Sorular
1. Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmaya başlmasıyla ortaya çıkan görüşlerin olumsuz ve
olumlu yanlarını değerlendiriniz.
2. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitim modelinin avantajları arasında değildir?
a) Fırsat eşitliği sağlamaktadır
b) Kişiye daha çok toplumsallaşma imkanı tanır.
c) Esnek bir öğrenme imkanı sunar
d) Kariyer gelişimini destekler.
3. Uzaktan eğitim modelini tartışınız.
4. Bilgi toplumunda toplumsal rollerde nasıl bir değişim meydana gelmiştir?

Cevaplar
2. ( b) Kişiye daha çok toplumsallaşma imkanı tanır.
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14. EĞİTİM SOSYOLOJİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Eğitime Postmodern Yaklaşımlar
14.2. Kültürel Çoğulculuk
14.3. Yaşam Boyu Öğrenim
14.4. Değerler Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Postmodern söylem nedir?
Postmodern eğitim anlayışını açıklayınız.
Kültürel çoğulculuk neyi ifade etmektedir? Eğitim alanında meydana getireceği değişimlere
değininiz.
Yaşam boyu öğrenim anlayışı hakkında bilgi veriniz.
Toplumcu kültür ve bireyci kültür arasında karşılaştırma yapınız.
Değerler eğitimi alanında ortaya çıkmış yaklaşımlara örnek vererek açımlayınız.
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Anahtar Kavramlar
Postmodern yaklaşım
Kültürel çeşitlilik
Tanınma politikası
Eğitim
Yaşam boyu öğrenim
Bireyci kültür
Değerler eğitimi
Ahlak
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Giriş
Dünya ekonomisi yapısal değişim yaşamaktadır. Ekonominin ağırlık merkezinin bilgi
sistemleri olması, endüstride otomasyonun artması piyasaları değiştirdiği gibi bu piyasalara
emek gücü yetiştiren eğitim sistemini de etkilemektedir.
Ekonomik değişime eşlik eden düşünsel değişim ise eğitim paradigmalarını yeniden
şekillendirmektedir. Postmodern düşüncenin çoğulcu yaklaşımı eğitime nasıl yansımaktadır?
Eğitimin bütünleştirici işleviyle çoğulculuk çatışır mı? Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması
ve bilginin her yerden kolay erişilebilir olması okulu nasıl etkiler? Bilginin kolay erişebilirliği
eğitimin yaş sınırını nasıl etkiler? Kültürel çoğulculuk geleneksel değerlerin eğitimde yer
almasına izin verir mi?
Bu bölümde bu soruların izinde eğitimde son dönemde meydana gelen ve halen devam
eden güncel tartışmaları ele alacağız.
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14.1. Eğitime Postmodern Yaklaşımlar
Postmodernlik sıklıkla modernliği takip eden dönemi betimlemek için kullanılır.
Modernlik, “aklı” toplumsal ilerlemenin kaynağı olarak görür. Modern düşünceye göre akıl
toplumu yeniden yapılandırmak için ihtiyaç duyulan teorik ve pratik normları keşfedebilir.
Bunu yapmaya ehil olan modern aklın eski düzeni yıkarak adil ve eşitlikçi bir yeni düzen
kurabileceği kabul edildi. Fransız ve Amerikan devrimleri bu kabul üzerinde yükselir. Modern
dünya üretim, tüketim yeni teknoloji, yeni ulaşım araçları, endüstriyel ve sömürgeci bir dünya
dinamikleriyle anılır. Modernleşme bireyselleşme, sekülerleşme, endüstrileşme, kültürel
farklılaşma, metalaşma, kentleşme, bürokratikleşme ve rasyonelleşme süreçleriyle kendisini
inşa eder.
Ne var ki, modernleşmenin en önemli dinamiği kapitalist ekonomi endüstrinin
üretici/tüketici aktörlerini (işçiler) baskı altına alırken kapitalist üretim/tüketimin doğrudan
parçası olmayan aktörleri (zanaatkarlar, köylüler, kadınlar, Batı-dışı toplumlar, vb.) kamusal
alandan dışladı. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında endüstriyel üretimin karakterinde yaşanan
değişim, bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle yeni bilgi çeşitlerinin meydana gelmesinden
dolayı postmodernlik teorisyenleri90 bu sürecin modernlikten farklılaştığını ve faklı bir
kavramla ifade edilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Postmodern söylem aynı zamanda
modernliğin baskıcı karakterini ve toplumsal normlara yüklenen kesinlik anlamını eleştirerek
kendisini modernliğin eleştirisi üzerinde inşa etme yoluna gitti.
“Postmodern söylemler aynı zamanda teori alanında ortaya çıkar ve modern teorinin
eleştirisi ile teoride postmodern bir kopuşun başlatılması savunuları üzerinde odaklaşır. Modern
teori (Descartes’ın felsefi projelerinden Aydınlanma’ya ve oradan Comte, Marx, Weber ve
öbürlerinin toplum teorisine uzanır) bilginin dayandırılabileceği sarsılmaz bir temel
arayışından, evrenselleştirici ve totalleştirici iddialarından, tartışmasız ve kesin hakikati
sağlama kasıntısından ve sözümona kuruntulu rasyonalizminden ötürü eleştirilir. Buna karşılık,
modern teorinin savunucuları ise postmodern görecelikçiliğe, irrasyonalizme ve nihilizme
saldırır” (Best & Kellner, 2016: 20).
Postmodern söylem, eğitim alanına da benzer bir eleştirellikle bakar. Postmodern eğitim
anlayışı modernist eğitim anlayışını eleştirir. Modern dönemde etkin olan pozitivist eğitim
anlayışında rasyonel ya da ampirik olarak gözlemlenebilen ve ölçülebilen bilgi çeşidi geçerlidir.
Ampirik gözlem ve ölçme doğa bilimleri için uygun görünse de pozitivizm bu bilme yöntemini
bütün bilgi çeşitleri için geçerli görür. Postmodern eğitim anlayışı ise bilgiyi öğrenme sürecinde
90

Jean Baudrillard, Michel Foucault, Jean François Lyotard, David Harvey, vd.

306

“gerçekliğin onu kavrayan zihinden bağımsız olmadığını” ileri sürerek pozitivist görüşü
eleştirir. Bilme tek yönlü değil çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Bilme sürecinde bilen kişinin
öznel durumu etkili olduğu için hiçbir bilgi çeşidi nesnel değildir ve göreceli bir doğruluğa
sahiptir (Lovat, 2018: 119-121).
Pozitivizm Nedir?
“Pozitivizm, her şeyden önce bir bilim felsefesidir ve doğrudan ampirist geleneğin içinde yer
alır. Pozitivizmde metafizik spekülasyon reddedilmiş, onun yerini sistematik gözlem ve
deneye dayanan ‘pozitif’ bilgi almıştır. Bilimin yöntemleri bize fenomenlerin bir arada var
oluş ve birbirlerini takip ediş yasalarını gösterebilir, fakat şeylerin içinde saklı olan ‘öz’ü ve
‘doğa’yı asla anlayamaz.” … “Pozitivizm eleştirileri daha çok, doğa bilimsel yöntemlerin
insan ya da toplum bilimlerine uyarlanamayacağı düşüncesine odaklanmıştır” (Marshall,
1999: 598-9).
Postmodern eğitim görüşü modernizmin kendisini geleneksel toplumlar karşısında
konumlayan meta-anlatısına karşıdır. Usher ve Edwards91 modernizmin meta anlatısının içinde
ilerleme düşüncesini taşıdığını ileri sürer. Modern anlayışa göre eğitimin temel işlevi ekonomik
ve toplumsal ilerlemeyi sağlamaktır. Postmodernistler ise bilim ve aklın gerçeğe ulaşma
noktasında tek yol olduğu ve insana, topluma dair her sorunun cevabını verebileceği savına
kuşkuyla yaklaşırlar. Bu anlayışa göre eğitimde birden fazla müfredat takip edilebilir ve
öğrencilerin ihtiyaçlarına göre müfredatta odaklar oluşturularak bazı derslere daha fazla önem
verilebilir (Giddens, 2012: 762).
Postmodern eğitim anlayışı modernizmin müfredatı standart hale getirerek alt sosyoekonomik toplumsal sınıfların bakış açılarının eğitimden dışlandığını savunur. Çünkü modern
müfredat avantajlı toplumsal sınıfların bakış açısıyla oluşturulmaktadır ve onların zevk
alanlarını ve toplumsal meselelerini yansıtmaktadır. Örneğin sıradan insanlar kendi
geçmişlerini içeren bir okul müfredatı yerine ünlü erkeklerin eylemlerine odaklanan modern
müfredatla eğitim alırlar. Yine okul müfredatı sayesinde kapitalist dünyanın sömürüye dayalı
sınıf ilişkilerini işçi sınıfının çocuklarının öğrenmesi engellenir. Bu görüşe göre modern
müfredat alt sosyo-ekonomik sınıfların bilgilerini içermezken müfredatta ilişkin egemenlik
ilişkilerini açığa çıkaran postmodern yaklaşım bu bilgileri içerir. Postmodern yaklaşım, alt
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Usher, Robin & Edwards, Richard (1994), Postmodernism and Education, New York, Routledge.
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sosyo-ekonomik sınıfların deneyimlerine odaklandığı müfredat tasarımıyla egemenlik
ilişkilerini yapı bozumuna uğratır (Nozaki, 2006: 76-80).
Modern dönemde eğitim milli ideolojinin benimsetilmesi ve ekonomik kalkınmanın
sağlanması şeklinde beliren sayılı role sahiptir. Ancak ekonomik rolü zaman içinde ve özellikle
neo-liberal dönemde daha baskın hale gelmiştir. Postmodern yaklaşımın etkin olmaya başladığı
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ise yeni eğitim değerleri etkin olmaya başlamıştır. Bunlar
kültürel çoğulculuk, yetkinlik, yenilikçilik, yaratıcılık, öğrenmeyi öğrenme, yaşam boyu
öğrenme, eleştirel düşünme, yenilikçilik, duygusal zeka, takım çalışması becerisi gibi
değerlerdir (Hesapçıoğlu & Dündar, 2011: 169).

14.2. Kültürel Çoğulculuk
Kültürel çoğulculuk, bir ideal olarak kültürel çeşitliliği savunur. Örneğin çeşitli dillere,
ırklara ve dinlere sahip kişilerin kamusal alanda eşit temsil edilmesi gerektiği ifade edilir.
Modern toplum modelinin bu kültürel çeşitliliği asimile ettiğinden hareketle postmodern
yaklaşım bunların siyasal ve toplumsal alanda var olmalarının desteklenmesi gerektiğini öne
sürer. Dolayısıyla postmodern yaklaşım modernliğin tüm kültürelliklerin toplumsal bütünlüğün
içinde eriyerek benzeştiği asimilasyon politikasına karşın toplumsal ayrımların korunarak ifade
hakkı tanınmasını savunan kültürel çoğulculuğu savunur.
Asimilasyon Nedir?
“Dışarıdan gelen birisinin, göçmenin ya da tali konumdaki bir grubun, egemen olan toplumla
ayırt edilemez derecede bütünleşmesi sürecini anlatmak için kullanılan, kültürlenmeyle
eşanlamlı bir terim” (Marshall, 1999: 42).
Charles Taylor ve “tanınma politikası”
Farklı kültür ve kimliklerden gelen insanların demokratik toplumun içinde nasıl
yaşayacağına dair üretilen teorik cevaplardan biri Taylor’ın ‘tanınma politikası’dır. Taylor’ın
amacı farklı kültür ve kimliklerin tanınma taleplerine yönelik kültürel çoğulcu bir anlayış
geliştirmektedir. Taylor (2018: 92) bu bağlamda şöyle der:
“Roger Kimball, sorunu kaba çizgileriyle ortaya koyuyor: ‘Çokkültürcülüğü savunanlar bir
yana, bugün bizden yapmamız beklenen, ‘baskıcı’ Batı kültürüyle çokkültürlü cennet
arasında bir seçme yapmak değil, kültürle barbarlık arasında bir seçme yapmaktır. Uygarlık
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bir armağan değildir, bir başarıdır – içeriden ve dışarıdan gelecek kuşatmacılara karşı sürekli
korunup savunulması gereken kırılgan bir başarı.’
Bir yanda, eşit değerlerin tanınması yolunda sahici olmayan, hegemonyacı bir taleple, öte
yandan kendini etnik merkezli ölçütlere hapsetme arasında bir şeyin bulunması gerekir.
Başka kültürler vardır; bizler de hem dünya ölçeğinde, hem de tek tek her toplumun içinde
bu kültürlerle karışmış olarak yaşamak zorundayız.
Bu ikisinin ortasında bir şey varsa, bu yukarıda tanımladığım eşit değer önvarsayımıdır:
Öbürünü incelemeye girişirken takındığımız tutum. Belki, başkalarının bizden bunu bir hak
olarak talep edip edemeyeceklerini sormaya gerek bile yoktur. Başkalarına yaklaşırken
benimsenecek yolun bu olup olmadığını sormak yeter.”
Kültürel çoğulculuk yaklaşımı modern dünyanın hem kültürel farklılaşma, hem
farklılıkları asimile etme sorunuyla ulusdevletler bağlamında nasıl başa çıkılabileceğine dair
verilmiş cevaplardan biridir. Bu sorunların ve kültürel çoğulculuk yaklaşımının eğitim alanında
meydana getireceği değişim şu şekilde özetlenebilir:
•

“Irkçılık, ön yargı, cinsiyet ayrımı ve diğer ayrımcılıkların son bulması.

•

Öğrenme ortamında farklı kültürlere yer verilmesi.

•

Farklı kültürlerin miraslarının, deneyimlerinin, bakış açılarının birleştirilmesi;
kültürel olarak farklı öğrenciler için okulda öğrenilenler ile gerçek yaşam
deneyimleri arasında bağlantılar kurulması.

•

Tüm bireyler için eğitim eşitliği sağlanması.

•

Farklı kültürlerin birleşimi için bilimsel araştırmaların yapılması.

•

Farklı kültürleri anlamak ve değer vermek için hümanistik girişimlerde bulunulması.

•

İçerik ve sürecin, yapı ve özün, eylem ve yansıtmanın, bilgi ve değerlerin, felsefe ve
metodolojinin, eğitimsel anlamlar ve sonucun, birlikte ele alınması.

•

Sistematik değişimin, gelişimsel bir süreç olduğunun kabul edilmesi.

•

Farklılıkların eğitimin içeriğini zenginleştirdiğinin farkında olunması.

•

Öğretmenlerin, etnik grupların özelliklerinin, öğrencilerin davranışlarını nasıl
etkilediğini anlamalarına yardım eden programların düzenlenmesi.

•

Öğrencilerin, bilginin sosyal olarak yapılandırıldığını anlamalarına yardım eden
eğitim programları geliştirilmesi.
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•

Öğrencilerin, akademik başarılarını ve birbirleri ile ilişkilerini etkileyen bilgi,
yetenek ve tutum gelişimine katkı sağlayan gizil programlara katılmalarının
desteklenmesi.

•

Öğrencilerin, ırk ve etnik ilişkiler üzerindeki ön yargıları öğrenmelerinin
sağlanması.

•

Öğrencilerin, ortak değerleri öğrenmelerinin sağlanması.

•

Eğitim yöneticilerinin, okulları ekonomik olarak eşit oranda desteklemesi.

•

Öğretmenlerin karmaşık (complex) bilişsel ve sosyal becerileri değerlendirmek için
çok yönlü, kültürel duyarlılığa sahip olan öğretim ve değerlendirme tekniklerini
kullanmalarının sağlanması.92”

Kültürel çoğulculuğun eğitim görüşü, farklılıkların demokratik tanınmasını amaçlarken
toplumsal ayrımları daha fazla pekiştirdiği ve tali kimliklerin ikincilleştirilmesiyle sonuçlandığı
yönünde eleştirilmektedir. Kültürel çoğulculuk bir ideal olarak kabul edilmektedir ve bu
anlayışa dayalı eğitimin nasıl şekilleneceği tam olarak netleşmemiştir. Özellikle ulusdevletlerin
bütünleşme sorunlarına dair çözüm üretilmemesi kültürel çoğulculuk yaklaşımını tartışmalı
hale getirmektedir.

14.3. Yaşam Boyu Öğrenim
Yeni teknolojilerin ve bilgi ekonomisinin çağdaş toplumda etkin olmasıyla eğitim
algımız da değişmeye başlamıştır. 19. yüzyıldan itibaren kitlelerin eğitime yönlendirilmesi
devlet politikası olarak uygulanmış ve bütün nüfusun temel eğitimi alması hak ve zorunluluk
haline gelmiştir. Ancak eğitim denince akılda ilk beliren okul kurumunun eğitim ve öğretim
faaliyetinin biricik uygulayıcısı olma konumu sarsılmaya başlamıştır. Sadece okula değil,
yaşam boyu eğitim çağımızın eğitim anlayışını şekillendirmeye başlamıştır.
Yaşam boyu eğitim bireylerin kendilerini yetiştirdikleri öğrenen bir toplumu öngörür.
Açık öğretim, uzaktan eğitim ve meslek kursları yaşam boyu eğitim anlayışı çerçevesinde
uygulanmaktadır. Faure ve diğerlerinin (1972: 181-2) Unesco bünyesinde dünyada eğitimin
dünü ve geleceğine ilişkin hazırladıkları raporda yaşam boyu eğitim tanımlanmış ve genel
çerçevesi oluşturulmuştur. Bu raporla yeni teknolojilerle ve bilgi ekonomisiyle meydana gelene
değişime bağlı olarak hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler için bir eğitim
anlayışı önerilmektedir. Bu rapora göre bir birey yaşam boyu öğrenme konumunu
sürdürmelidir. Yaşam boyu eğitim, öğrenen toplumun anahtarıdır. Bu kavram eğitimin her
92

Bank ve diğ., 2001; Bennett, 2001; Gay, 1994’ten aktaran Cırık, 2008: 32.
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türünü kapsamaktadır. Başka bir deyişle yaşam boyu eğitim bir eğitim sistemi değil, bir örgütlü
eğitim sisteminin genel olarak temelini oluşturması gereken prensiptir. Bu prensip bilgi edinme
yollarının gittikçe artmasıyla toplum ile eğitimi çok daha fazla ilişkili kılmaktadır.
Yaşam boyu öğrenme anlayışı kurumsal eğitimden çok bireysel öğrenmeyi destekler.
Bu doğrultuda “okul dışı öğrenmeye önem verilmesi, okul rolünün değiştirilmesi, devletin
eğitimdeki ağırlığının azaltılması, buna karşılık sosyal tarafların rollerinin güçlendirilmesi ve
eğitimin belli bir zaman diliminde sınırlandırılmaması (Güleç ve diğ., 2012: 35)” yaşam boyu
eğitim anlayışının içerdiği eğitim yönelimleridir.
Yaşam boyu eğitim çok boyutludur. İnsanlar okul duvarlarının dışında bilgiye daha
kolay erişme imkanına sahiptir. Ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi akademik bilginin
toplumsallaşmasını sağlamaktadır. Uzmanlar gerek medya kanallarında gerekse yerel
kurumların

düzenledikleri

programlarda

uzmanlık

alanlarıyla

ilgili

kitlelere

bilgi

verebilmektedir. Müzeler, kamu yararına çalışan sivil toplum örgütleri, medya kanalları, vb.
uzmanlık bilgilerini toplumsallaştırarak öğrenimi her yaştan insan için kesintisiz ve okul
eğitiminden daha kapsamlı kılabilmektedir.
Birçok firma çalışanlarının işyeri aidiyetlerini yükseltmek için ve mesleki becerilerini
artırmak için meslek içi eğitimler düzenlemektedir. Böylece mesleki eğitimin teorik boyutu
okul eğitimiyle sınırlı kalmayı yaşam boyu sürer hale gelmektedir. Ayrıca birçok üniversite
bünyesinde yer alan sürekli eğitim merkezleri her yaştan kişinin mesleki yetkinliğini
artırabileceği eğitim programları düzenlemektedir. Ayrıca uzaktan eğitim programları
yetişkinlerin çalışırken bir örgün eğitim programını takip edebilmelerinin önünü açmıştır.
Sosyal Etkinlik Programı (MEB)
Türkiye’de öğrenciler okul dışında toplumsal çevreleriyle ilişki kurmaya ve eğitimin farklı
boyutlarıyla ilgili farkındalık oluşturmaya teşvik edilmektedir. MEB’in Sosyal etkinlik
programı:
“Eğitim kurumlarında öğrencilerde; özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek, onları
şiddet ve zararlı alışkanlıklardan korumak, yeni ilgi alanları ve beceriler kazandırmak,
öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî, manevi ve kültürel
değerlerimizi yaşatmak, yaygınlaştırmak ve yeni nesillere aktarımını sağlamak, gönüllülük
bilincini özendirmek, engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile toplumsal cinsiyet eşitliği
konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda sosyal etkinlik çalışmalarının yapılacağı belirtilmiştir.
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Çalışmalara katılan öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi, çalışmalarda üstün gayret
gösteren öğrencilere Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi, öğretmen, veli, katkı sağlayan kişi,
üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal Etkinlik
Teşekkür Belgesinin verilmesi hükme bağlanmıştır.
Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler, okul-aile birliği imkânları ölçüsünde ayrıca
ödüllendirilebileceği vurgulanmıştır.”
“Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif" etkinlikler ve
"toplum hizmeti" olmak üzere beş ana başlıkta değerlendirilecek. Kayıtlar, e-okul sisteminin
dışında karne ile birlikte "sosyal etkinlik belgesi" olarak da öğrenciye verilecek. Sosyal
etkinlik yapan öğrenciler modüle, "Sosyal etkinliğe katılanlar", "Ürün ortaya koyanlar",
"Performans gösterenler" ve "Derece alanlar" şeklinde 4 ana kategoride işlenecek.”
Eğitimin kapsamının genişlemesi okul eğitim programlarını da değiştirmektedir. ABD
gibi ülkelerde evde öğretim birçok eyalet tarafından yasal olarak tanınmaktadır. Şu anda
ABD’de 1 buçuk milyon çocuk evde öğretim hakkından faydalanmaktadır ve bu rakam 12 yaş
altı öğrencilerin yüzde 3’üne tekabül etmektedir (Schaefer, 2013: 371). Ülkemizde ise
öğrencilerin çevre ile etkileşimini artıran programlar hayata geçirilmektedir. Okul müfredatı
öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinecek biçimde düzenlenmektedir.
Öğrenciler gönüllü faaliyetlere ve toplumsal çevreleriyle irtibat kurabildikleri öğrenme
faaliyetlerine teşvik edilmektedirler. Ayrıca okul aile birlikleri üzerinden de velilerin okullarda
aktif rol almaları sağlanmaktadır.
Eğitimin okul koşulunun esnemesi eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Özellikle
öğrenimin bireysel bir faaliyet haline gelmesi akranlar arası sosyalleşmeyi olumsuz yönde
etkileyeceği yönünde eleştirilmektedir (Schaefer, 2013: 372). Buna paralel olarak toplumda
genel olarak bireyciliğin etkin olmaya başladığı ileri sürülmektedir. Eğitimin birey merkezli
hale gelmesi toplumdaki bireyci kültürün yansıması olarak da görülmektedir. Toplumcu
kültürden bireyci kültüre doğru farklılaşma şu şekilde betimlenmektedir:
Toplumcu kültürde eğitim

Bireyci kültürde eğitim

İnsanlar genelde geniş ailede sosyalleşir

İnsanlar genelde çekirdek ailede sosyalleşir

Biriey, kendini grup kimliğiyle tanımlar

Birey, kendini gruptan bağımsız tanımlar

Çocuk, biz merkezli düşünmeyi öğrenir

Çocuk, ben merkezli düşünmeyi öğrenir
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Grupta uyum ve fikir birliği ön planda olup Aklından geçeni söylemek dürüstlük sayılıp
çatışmadan kaçınılır

çatışmadan yararlanılır

Öğretmen merkezli eğitim ön plandadır

Öğrenci merkezli eğitim ön plandadır

Eğitimin amacı, bir şeyin nasıl yapılacağını Eğitimin
öğrenmektir

nasıl

öğrenileceğini

öğrenmektir

Diploma, yüksek statü gruplarına girmeyi Diploma,
sağlar

amacı,
ekonomik

değeri

ve

benlik

saygısını artırır

Kaynak: İnce, 2019: 82.

14.4. Değerler Eğitimi
Değerler eğitimi yaklaşımını 18. yüzyıla kadar geri götürmek mümkündür. Modern
toplumda farklı dinlerden gelen öğrencilerin hangi değerler etrafından eğitim görecekleri
sorunsalı bu alanın gelişmesini sağlamıştır. Bu tür karma okulların ABD’deki babası sayılan
Horace Mann dini çeşitliliğe sahip bir toplumda ahlak eğitiminin ilkelerinin nasıl oluşturulacağı
sorgulayarak farklı inançlara mensup olsalar da herkesin belli değerleri kabul ettiği kabulünden
hareket etti. Bu anlayışa göre ahlaki değerler dini ve tarihi bağlamlarının dışında da
öğretilebilir. “Kardeşçe sevgi, kibarlık, cömertlik, yumuşak başlılık” gibi değerler herkesin
kabul edeceği değerlerdir ve değerler eğitiminin temel ilkeleri olabilirler.
Eğitimin sekülerleşmesi ve devlet okullarının milli birliği sağlama araçları haline
gelmesiyle ahlak eğitimi seküler zeminde üretilmeye başlandı. 19. yüzyılda devlet okullarının
temel değerleri ilerleme, ulusdevletin mükemmelliği, çocuğun kendi ülkesini diğer tüm
ülkelerden üstün tutması yönünde değişime uğradı. Ardından bu ulusdevlet değerleri yerini
vatandaşlık kisvesi altındaki ahlak eğitimine bıraktı. Ana hedef öğrencilerde ortak sorumluluk
duygusu oluşturmaktı. John Dewey’in de ifade ettiği gibi eleştirel ve derinlemesine düşünme
ise 20. Yüzyılda eğitimin temel değeri haline geldi. Bu yüzyıl boyunca vatandaşlık değerleri ve
eleştirel düşünce eğitimin işlevlerini de temsil eden değerleri oldu (Clark ve diğ., 2018, vixxxvi). 1970’li yıllardan itibaren ise postmodern eğitim anlayışı çerçevesinde farklı değerlerin
eğitimde etkili olabileceğini savunan ve aile, sorumluluk, vatanseverlik gibi geleneksel
değerleri tekrar etkin kılmak isteyen görüşler ortaya konmuştur.
Kirshenbaum’a93 göre bugüne kadar değerler eğitimi alanında dört yaklaşım ortaya
çıkmıştır: değer gerçekleştirme, karakter eğitimi, vatandaşlık eğitimi, ahlak eğitimi. i) Değer

93

Kirschenbaum, H. (1995), 100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings.
Massachusetts, Allyn&Bacon Company.
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gerçekleştirme “bireyin, kendi duygu, inanç, öncelik ve değerlerinin farkında olmasını, güçlü
ve zayıf yönlerini bilmesini ve yaşam onuruna sahip olmasını kapsar.” 1960-80 yılları arasında
etkili olmuş, Sidney Simon tarafından savunulmuştur. Bireyin kendi kararlarını almasını ve
uygulamasını destekler. Öğretmen ise öğrencinin kendi değerlerini keşfetmesine, hayatının
anlamını bulmasına yardım eder. Temel hareket noktası, telkine dayalı değer öğretiminin
başarısızlığıdır.
ii) Karakter eğitimi, insan iradesinin sabit ve istikrarlı hale gelmesini amaçlar. Ahlaki
karakter “davranışları yönlendiren ilkelerin toplumun ve zamanın ahlaki ilkelerine uygun
olması”dır. Ahlaki olmayan karakter ise “bencillik gibi kuvvetlerin bireyin istikrar ve dengesini
bozması” ile ortaya çıkar. Dolayısıyla temel yargı karakterin iyi ya da kötü olması değil tutarlı
olmasıdır. Zira toplumda öne çıkan, hayran olunan ve saygı duyulan insanlar ortak özellikler
taşımaktadırlar. Bu yüzden toplumun ilkeleriyle tutarlı davranışlar göstermek nihayetinde
ahlaklı ve iyi karakterin işaretidir. 1980’li yıllardan sonra etkin olan bu yaklaşım toplumlarda
etkisini sürdüren geleneksel değerlerin canlanmasının önünü açmıştır.
iii) Vatandaşlık eğitimi, bireylerin içinde yaşadıkları devlete, topluma, toplumsal kurum
ve kuruluşlara uyumunu önceler. Siyasi boyutu ağır basmakla birlikte kamunun iyiliğinin
gerektirdiği adalet, doğruluk, vatanseverlik, kültürel çoğulculuk gibi değerleri kapsamaktadır.
Okullar bireyin devlete karşı hak ve ödevlerini öğrendiği temel kurumlardır. Demokratik
toplumlarda okul eğitimi demokratik değerlerin eğitimine önem verecektir.
vi) Ahlak eğitimi, bireylerin ahlaki değerleri bilmesini ve değerlerle tutarlı davranışlar
sergilemesini amaçlar (Akbaş, 2008). Türk milli eğitimi hem vatandaşlık hem ahlak eğitimine
dayanan değerlerin eğitimi içerir. Bu doğrultuda “öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını
benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları,
çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının
haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini
kazandırmak” amacıyla vatandaşlık eğitimi verilmektedir94. Diğer taraftan ahlak eğitimine
94

•
•
•
•
•

Değerler Eğitiminin diğer maddeleri şunlardan oluşmaktadır:
b. Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu
değerlere saygı duymalarını sağlamak,
Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile
barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst,
erdemli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek,
Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı
kazandırmak,
Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak beden ve ruh sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını
korumak için bilimsel süreçlere ve ahlakî değerlere uygun olarak karar verme alışkanlığını kazandırmak,
Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, plânlı çalışma alışkanlığına ve eleştirel
bakış açısına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olmalarını sağlamak,
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yönelik değerler eğitimi programı da yürürlüğe girmiştir. Bu eğitim çerçevesinde öğretilen
değerler şunlardır: Sevgi, sorumluluk, saygı, hoşgörü-duyarlılık, özgüven, empati, adil olma,
cesaret, liderlik, nazik olmak, dostluk, yardımlaşma, dayanışma, temizlik, doğruluk, dürüstlük,
aile birliğine önem verme, bağımsız ve özgür düşünebilme, iyimserlik, estetik duyguların
geliştirilmesi, misafirperverlik, vatanseverlik, iyilik yapmak, çalışkanlık, paylaşımcı olmak,
şefkat-merhamet, selamlaşma, alçakgönüllülük, kültürel mirasa sahip çıkma, fedakârlık95.

•

Öğrencilerin kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, ülkenin ekonomik ve sosyal
kalkınmasına katkıda bulunabilecek yapıda bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak,
• Öğrencilerin kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve verimli kullanmalarını
sağlamak,
• Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları
davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak,
• Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak,
• Öğrencilere Türk dilini sevdirerek, dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak,
• Her öğrencinin biricik ve tek olmasını, bu tek ve biriciklerin çoklar olabilmesini ve okullarımızı çoklar içinde
özel olmayı sağlayan bir yaşam merkezi durumuna getirmeyi sağlamak.
95
Bkz.: MEB, Değerler Eğitimi Yönergesi
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Eğitim Sosyolojisinde güncel tartışmaları belirleyen etkenler 20. Yüzyılın ikinci
yarısında meydana gelen siyasi, ekonomik, düşünsel ve toplumsal değişimle ilgilidir. Bu
dönemde bilişim teknolojilerinde meydana gelen değişim bilgi aktarım mekanizmalarını
etkilerken eğitim de bunların parçası olmuştur. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasının
ötesinde piyasaların bilgi ekonomisiyle şekillenmesiyle müfredat ve eğitim programlarında da
değişiklik olmuştur.
Özellikle 1970’li yıllardan sonra modernizmin eleştirisi ve geliştirilmesine dayanan
postmodern yaklaşımın eğitimde etkili olması eğitim içeriklerini değiştirdi. Yenilikçilik,
yaratıcılık, öğrenmeyi öğrenme gibi değerler etkili oldu.
Postmodern dönemin önemli bir yönelimi de kültürel çoğulculuk. Farklı kültür ve
kimliklerden gelenlerin kamusal alanda temsiliyetini savunan bu yaklaşım eğitim
programlarında çoğulcu bir dilin oluşmasında etkili oldu.
Yaşam boyu eğitim bu dönemde okul eğitiminin sınırlarının esnemesiyle 1970’li
yıllarda gündeme girdi. Bu prensip örgün eğitim programları da dahil olmak üzere toplumsal
hayatın her alanında eğitim süreçlerinin devam etmesi anlayışına dayanmaktadır.
Aynı dönemde, özellikle pozitivist eğitimin zayıflamasıyla canlanan diğer bir yaklaşım
ise değerler eğitimidir. Modern dönemde ihmal edilen değerler eğitimi, ulusdevletin
vatandaşlık değerlerinin dışında toplumda yerleşik geleneksel değerlerin eğitimini savunur. Son
yıllarda Türk milli eğitim sisteminde de değerler eğitimi anlayışı etkin olmuş ve farlı kimlik ve
kültürlerden gelenlerin uzlaşı halinde kabul edebileceği ortak değerler eğitimin parçası
kılınmaya çalışılmaktadır.
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Bölüm Soruları
Sorular
1. Postmodern düşünce eğitime nasıl yansımaktadır?
2. Farklı kültür ve kimliklerden gelen insanların toplum içinde nasıl yaşayacağına dair
kültüreş çoğulcu bir anlayış geliştirilmiştir. Bu anlayış Taylor’ın ‘…………… …………….”
dır.
3. Kültürel çoğulculuğun eğitim alanında meydana getireceği değişimlere örnek veriniz.
4. Değerler eğitimi alanında ortaya çıkmış yaklaşımlar nelerdir? Açıklayınız.
Cevaplar
2. Tanınma politikası
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