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ÖNSÖZ 

 

 

Yükseköğrenimlerine devam edebilmek için, öğrenci seçme sınavına 

giren milyonlarca öğrenciden yalnızca bir kısmı sınırlı sayıdaki yükseköğretim 

programlarına girmeyi başarabilmektedir. Bu “başarı”yı elde etmek için, ne gibi 

faktörlerin etkili olduğu, yalnızca ders çalışmanın yeterli olup olmadığı merak 

uyandıran bir konudur. Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizliklere rağmen, 

çalışan her öğrencinin başarabileceğine olan inanış devam etmektedir. Bu 

araştırmanın yapılmasının temel nedeni, bu inanışın, bir “efsane” mi, yoksa 

“gerçek” mi olduğunu anlayabilme çabasıdır.  
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danışmanım Prof. Dr. L. Işıl Ünal’a, yapıcı eleştirileriyle tezin şekillenmesinde 

emeği olan Dr. Seçkin Özsoy’a, uzman görüşleriyle katkıda bulunan Prof. Dr. 

Kasım Karakütük, Prof. Dr. Nejla Kurul Tural ve Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin 

Aksoy’a, görüşme yapacağım öğrencilerin bir kısmına ulaşmamda bana 

yardımcı olan Dr. M. Kemal Coşkun’a, görüşmeleri kabul ederek yaşam 

öykülerini benimle paylaşan üniversite öğrencilerine ve bu araştırmanın 

gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim.  
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ÖZET 

 

EĞİTİMDE YAŞANAN TOPLUMSAL EŞİTSİZLİKLERE İLİŞKİN 

BİYOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA 

 

Buyruk, Halil 

Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. L. Işıl Ünal 

Ocak 2008, VI-126 s.  

 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kişisel tarihlerinden yola çıkarak, 

onların kayıtlı oldukları yükseköğretim programlarına ve dolayısıyla mesleklere 

ulaşmalarını sağlayan toplumsal sürecin betimlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada, eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikler, genel toplumsal 

mekanizmaların geçerli olduğu bir ortamda, bireyin yaşadığı bir gerçeklik olarak 

ele alınmıştır. Konu nitel araştırma yöntemi kullanılarak, yarı yapılandırılmış 

görüşme tekniği ile toplanan veriler temelinde, yaşam öyküsel olarak 

betimlenmiştir. Farklı toplumsal kesimlerden gelen ve farklı yükseköğretim 

programlarında öğrenim gören öğrencilerin farklılaşan veya kesişen 

deneyimlerine ulaşmak amacıyla 21 üniversite öğrencisiyle görüşmeler 

yapılmıştır. 

 

Araştırma bulgularına göre, farklı toplumsal kesimlerden gelen öğrenciler 

sahip oldukları toplumsal, ekonomik ve kültürel özellikler ve yaşadıkları 

deneyimlerle  farklı eğitim rotalarında ilerlemektedirler. Orta-üst sosyoekonomik 

düzeyden gelen öğrencilerin, ailelerinden aldıkları ekonomik ve kültürel mirasla, 

özgüven duygusuna ve yüksek ideallere sahip oldukları görülmüştür. Alt 

sosyoekonomik düzeyden gelen öğrenciler ise, ailelerinden miras aldıkları 

gelecek korkusu ve özgüven eksikliğiyle, “iş garantisi olan” ve “kolay girilebilen” 

mesleklere yönelmişlerdir.  
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ABSTRACT 

 

A BIOGRAPHICAL RESEARCH RELATING TO SOCIAL INEQUALITIES IN 

EDUCATION 

 

Buyruk, Halil 

Master, Educational Sciences 

Thesis Supervisor: Prof. Dr. L. Işıl Ünal 

January 2008, VI-126 s.  

 

In this study, it has been aimed the description of social process that 

provides reaching the higher education programmes where they are registered 

and occupations through personel histories of the students. In the research, 

social inequalities in education are handled as a reality an individual lives in 

which general social mechanisms are valid. The subject was described as 

biographical on the basis of datas collected with semi-structured interview 

technique by using qualitative method. Interviews were made with 21 students 

coming from different social groups and studying at different university 

programmes to reach the differentiated and intersected experiences of them. 

 

According to research findings, students coming from different social 

roots go forward in the different educational trajectories with their social, 

economical and cultural charasteristics and experiences they live. It was seen 

that the students from middle-upper socioeconomic backgrounds had self-

confidence and high ideals with economic and cultural heritage they had 

received from their families. On the other hand, the students from low 

socioeconomic backgrounds had gone towards the occupations which are “job 

quaranteed” and can be entered easily, with future fear and lack of self-

confidence they inherited from their families. 
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BÖLÜM I 

 

 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları ve 

tanımlar yer almaktadır. 

 

 

Problem 

 

Yetişkinlerin çocuklara sordukları, ”Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” 

sorusunun yanıtı, aslında, çocuğun sosyal çevresinde öne çıkartılan, 

önemsenen ya da sevdiği yetişkinlerin mensup oldukları mesleklerden ibarettir. 

Bunlar öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, polis, asker  olabileceği gibi, 

günümüzün gözde meslekleri olan manken, futbolcu, şarkıcı, oyuncu vb. de 

olabilir. Aramızdan bazıları bu hayallerden daha ilkokulu bitirdiklerinde 

vazgeçmek zorunda kalırken, bazıları lise ve sonrasında başka alanlara doğru 

savrulur, sayısı görece daha az olan bir grup ise istedikleri hedeflere ulaşma 

şansı bulabilir. Birbirine benzeyen okullarda, aynı sıralarda yan yana öğrenim 

gördüğümüz, aynı öğretmenlerden dersler aldığımız halde, aramızdan bazıları 

üniversiteye girme şansı bulurken, bazılarımız bize dayatılan yaşama alışmaya 

başlarız. Farklı üniversitelere ve programlara girenlerimiz olduğu gibi, aynı 

üniversitenin aynı fakültesinden mezun olup farklı işlere ya da statülere doğru 

yol alanlarımız olur. Bazıları “işsizler ordusu”na katılırken, bazıları 

yöneticilerimiz, bankacılarımız, bürokratlarımız olurlar. Bizi sürdürdüğümüz 

yaşamlara taşıyan bu süreçte, aramızda varolan farklılıklar ve/veya eşitsizlikler 

artarken, eğitime yüklediğimiz değer pek değişmemektedir. Eğitim, geçmişte 

olduğu gibi günümüzde de toplumsal rollerimizin yeniden üretilmesinde ve 

meşrulaştırılmasındaki önemli yerini korumaktadır.  
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Bowles (1999) kapitalizm öncesi toplumlarda çocuklara gerekli üretim 

becerilerinin öğretilmesi geleneğinin kuşaktan kuşağa oldukça yavaş değişen 

bir süreç olduğunu ve temel üretici birimin aile olduğunu belirtmektedir. Yazara 

göre, çocukların çalışma yaşamlarında yeni bir toplumsal ilişkiler boyutuna 

uyarlanmaları gerekmediğinden, politik ilkeleri ve ideolojileri de öğrenmeleri 

gerekmiyordu. Sanayi devrimiyle birlikte, kırsal kesimlerde dağınık halde 

bulunan insanlar belirli merkezlerde toplanmaya başladılar. Kapitalist üretimin 

ve fabrika sisteminin yaygınlaşmasıyla   temel üretici birim olan ailenin rolü 

zayıflamış, hızlı ekonomik gelişmeyle birlikte fabrikada çalışmak için gerekli yeni 

mesleki beceriler ve gerekli nitelikleri-disiplin, dakiklik, aile dışındaki kontrolün 

kabulü ve bir başkasının işine gösterilen toplumsal sorumluluk kazandıracak 

okullara gereksinim duyulmuştur. Okuldaki toplumsal ilişkilerin işyerinin 

toplumsal ilişkilerine göre düzenlenmesi gençlerin toplumsal işbölümüne 

uyarlanmasını sağlayacak, eğitim görünüşte herkese açık olacak ve böylece 

toplumsal konum, meslek ve zenginlik, doğum ile değil, kişinin kendi çabası ve 

yetenekleri doğrultusunda eğitim ile elde edilecekti (Bowles, 1999). 

 

Bowles’ın da işaret ettiği gibi, eğitimin bu şekilde toplumsal etkenlerden 

soyutlanarak ele alınması, onun toplumda varolan eşitsizlikleri zamanla yok 

eden bir araç olarak görülmesi yanılsamasını yaratabilmektedir. Oysa ki, 

yapılan çeşitli araştırmalarda okula gitmenin, başarılı olmanın, eğitimi devam 

ettirmenin, edinilen toplumsal konumun, mesleğin ve zenginliğin bireysel 

yetenek ve zekânın bir sonucu olmadığı; kişinin mensup olduğu ailenin içinde 

yer aldığı toplumsal çevre, sosyoekonomik köken ve sınıfsal özelliklerle 

biçimlendiği görülmektedir. Turner’ın (1997) aktardığına göre; Dougles, işçi 

sınıfı çocuklarının, orta sınıf çocuklarına nazaran okulu çok daha önce 

bıraktıklarını bulgulamış; “kabiliyet ziyanı” diye adlandırdığı bu durumu, kötü 

barınma koşullarından, yetersiz kültürel çevreden, başarı düzeyi düşük okullara 

devam etmekten, okullardaki akımlara kapılmaktan ve ana babadan destek 

görememekten ötürü yoksunlukların biriktiği bir sürecin sonucu olarak 

açıklamıştır.  
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Zanten (2005) 1950’li ve 1960’lı yıllarda yürütülen ilk geniş ölçekli 

çalışmalardan beri eğitim sosyolojisi araştırmalarının en tutarlı sonuçlarından 

birinin, eğitim sisteminin yol açtığı sonuçlardaki eşitsizliklerin varlığı ve sosyal 

faktörlere bağlı “eğitim rotaları” olduğunu belirtmektedir. 1970’li yıllarda 

Fransa’da Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron (1970), İngiltere’de Basil 

Bernstein (1971), Amerika’da Samuel Bowles ve Herbert Gintis (1976) ve yine 

Fransa’da Christian Baudelot ve Roger Establet (1971) yaptıkları çeşitli 

araştırmalarda toplumda varolan eşitsizliklerin ve toplumsal ilişkilerin ailede ve 

okulda yeniden üretildiği ve eğitim yoluyla meşrulaştırıldığıyla ilgili sonuçlara 

ulaşmışlardır. Duru-Bellat (2002) kırk veya elli yıl sonra yapılan araştırmalarda 

hâlâ, okullaşmanın ve süresinin bütün öğrenciler için uzamasına rağmen, eğitim 

eşitsizliklerinin yukarı doğru tırmanmaya devam ettiği ve bazı ülkelerde en 

avantajlı ve en dezavantajlı gruplar arasındaki uçurumun büyüdüğü sonuçlarına 

ulaşıldığını belirtmektedir (Zanten, 2005). 

 

Eğitime devam eden öğrenciler, geldikleri toplumsal kökenlere, 

yaşadıkları ve eğitim aldıkları çevreye bağlı olarak eğitim için yapılan kamu 

harcamalarından ve eğitim olanaklarından farklı şekilde yararlanmaktadırlar. 

Bowles (1999) yoksul çocukların eğitime daha az devam ettikleri için, eğitim için 

yapılan kamu harcamalarından daha az yararlandığını ve ayrıca gittikleri 

ilköğretim düzeyindeki okulların çeşitli açılardan (araç-gereç, kitap, öğretmen, 

eğitsel süreçle ilgili girdiler) dezavantajlı bir konuma sahip olduğunu 

belirtmektedir. Zoraloğlu, Şahin ve Fırat’ın (2004/2005) yaptıkları araştırma 

sonuçlarında, ilköğretim okullarının giderleri büyük ölçüde özel gelir 

kaynaklarıyla karşılanmaya çalışıldığından, bu gelirler okulun bulunduğu 

sosyoekonomik çevreye göre değişmektedir. Farklı sosyoekonomik çevredeki 

okulların elde ettikleri gelirler arasında büyük farklılıklar oluştuğundan eğitim 

olanaklarından yararlanmada büyük eşitsizliklere yol açmaktadır. 

             

Bowles (1999) eğitimdeki eşitsizliklerin sadece gidilen okul, ayrılan 

kaynaklardaki  farklılıklarla sınırlı olmadığını, eğitimin içeriğindeki farklılıkların 
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öğrencilerin sınıfsal konumundaki farklılıkları yansıttığını, eğitimdeki toplumsal 

ilişkilerin çoğu öğrencinin ileride gireceği iş/mesleki konumun toplumsal 

ilişkilerine işaret ettiğini belirtmektedir. Yazara göre, farklı toplumsal sınıflardan 

olan öğrencilere farklı toplumsallaşma kalıpları öğretilmekte, bu kalıplarda 

görülen sınıfsal eşitsizlikler, toplumsal işbölümünün yeniden üretilmesinde etkin 

rol oynamaktadır. 

 

Eğitimde varolan bu eşitsizlikler okul başarısına da yansımakta, 

toplumun belli kesimlerinden gelen – iyi eğitim almış, sosyoekonomik durumu 

iyi, kültürel açıdan zengin vs.- öğrenciler daha başarılı olabilmektedirler. 

Yükseköğretime girişte, sınav sisteminden ve hazırlık aşamasından 

kaynaklanan eşitsizlikler varolan eşitsizlikleri güçlendirmekte ve en fazla tercih 

edilen yükseköğretim programlarına yerleşen öğrencilerin, yine bu eşitsizlik 

koşullarında avantajlı konumda olan öğrenciler oldukları yapılan araştırmalarda 

görülmektedir. Özsoy (2002), “Yükseköğretimde Eşitlik ve Hakkaniyet 

Sorunsalı-Finansal yapıyla İlgili Bir Çözümleme” adlı  yayınlanmamış doktora 

tezinde yükseköğretimden yararlanabilmenin bireylerin sosyoekonomik 

kökenine bağlı olmaya devam ettiğini, toplam nüfusta oranlarının birbirine yakın 

olmasına rağmen erkeklerin oranının kızların oranından 1.8 kat daha fazla 

olduğunu bulgulamıştır. YÖK (1997)’ün Üniversite Öğrencileri Aile Gelirleri, 

Eğitim Harcamaları, Mali Yardım ve İş Beklentileri araştırmasında vakıf ve 

devlet üniversitelerine yerleşen öğrencilerin aile gelirleri arasında önemli 

farklılıklar olduğu görülmüştür. Ayrıca büyük şehirlerde bulunan gelişmiş devlet 

üniversitelerine yerleşen öğrencilerle diğer şehirlerde bulunun üniversitelere 

yerleşen öğrencilerin aile gelirleri arasında büyük farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Ailenin eğitim durumuna bakıldığında, annelerin eğitim düzeyinin 

babaların eğitim düzeyinin altında olması çok da şaşırtıcı bir durum değildir. Bir 

diğer önemli özellik ise öğrenci anne-babalarının genel eğitim düzeyinin, 

Türkiye genel düzeyinin üzerinde olmasıdır. Anne-babaların eğitim düzeyi 

çocuğun okula yönelmesini etkilemekte, eğitim düzeyi yüksek olan ailelerin 

çocuklarının eğitimlerine devam etme şansı daha fazla olmaktadır. Eserpek 
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(1977) bu durumu üç etkene bağlamaktadır. Anne-babanın eğitim düzeyinin 

yüksek olmasının çocuğun yükselme emellerini etkilediğini, eğitim düzeyi düşük 

ailelerin eğitime daha az önem verdiğini, eğitimi kısa sürede bir meslek edinme 

aracı olarak görmelerinden dolayı, uzun süren eğitimi bir zaman kaybı olarak 

nitelendirdiklerini, bu durumun çocuğu etkilediğini ve yeterli “ihtiras” 

aşılanmadığından okulu kolayca terk edebildiğini belirtmektedir. Araştırmacı, bir 

diğer nedeni, okulda çocuğa öğretilen norm ve değerlerin, çocuğun ailesinin ait 

olduğu toplumsal tabakada geçerli norm ve değerlerle çatışması ve böylece 

çocuğun okula yabancılaşması olarak açıklamaktadır. Son olarak, dil 

özelliklerinin eğitimsel başarıyı etkileyen önemli bir faktör olduğunu, bir kültür 

aktarma aracı olarak dilin farklı sosyoekonomik tabakalarda farklı biçimlerde 

kullanıldığını, okulda öğretilen dile uyumun başarıyı artırdığını, uyumsuzluğun 

ise düşürdüğünü belirtmektedir.      

                                                                         

Cocoualt ve Euvrard’ın aktardığına göre Bourdieu, okulun aktardığı    

kültürün aslında egemen sınıfın kültürü olduğunu, üst sınıflardan gelen 

çocukların ailelerinin aktardıkları “kültürel kalıt” (heritage culturel-bilgi, tarz, 

beceri, beğeni vb. ) ile okulda başarılarını kolaylaştıran sosyal ayrıcalıklardan 

yararlandığını belirtmektedir (İnal, 2006). Yazara göre, çocukların ailelerinden 

sınıfsal konumları aracılığıyla edindikleri “kültürel sermaye” (kültürel yeterlilikler, 

konuşma, dil vb.)  bu aktarımı gerçekleştirerek, ailenin sahip olduğu toplumsal 

statünün, yaşam tarzının, düşünme biçimlerinin çocuklara miras kalmasını 

sağlamaktadır. Gelir düzeyi düşük olmasına rağmen çocuklarına “kültürel 

sermaye” kazandırabilen ailelerin çocuklarının gelecek beklentilerinin ve 

yönelimlerinin farklı olabileceği ve başarılarının artabileceği 

gözlemlenebilmektedir.  

 

Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikler, bugüne kadar yapılmış çeşitli 

araştırmalarla ve kuramsal çözümlemelerle anlaşılmaya ve açıklanmaya 

çalışılmıştır. Konuyu makro düzeyde ele alan İşlevselci ve Çatışmacı Kuramlar,  

toplumsal yapılar ve gruplar üzerine odaklanarak, eğitimde ve toplumda 
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eşitsizlik yaratan ve yeniden üreten mekanizmaların görünür kılınmasını 

sağlamışlardır. Ancak, mikro toplumsal süreçlerle çok fazla ilgilenmemişlerdir.   

Yorumcu Kuram ise, olayların tekil, bireysel gerçeklikleri içerisinde anlaşılması 

ve değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, okulda ve sınıfta yaşanan mikro 

toplumsal süreçlerle ilgilenmiştir. Böylece, eğitimdeki eşitsizliğin, gündelik 

yaşam pratikleri içinde nasıl yaşandığı anlaşılmıştır. Makro Sosyolojik 

Kuramların yapı üzerine odaklandığı ve özneleri pasifleştirdiği, mikro toplumsal 

süreçlere odaklanan kuramların ise, insan etkileşimini tarihsel ve toplumsal 

bağlamlarından kopararak “hava boşluğu”nda incelediği şeklinde getirilen 

eleştiriler, bu iki kuram arasında bütünsel bir ilişki kurulması gerekliliğini de 

beraberinde getirmiştir. Özsoy’un (2002) da belirttiği gibi, sorunun toplumsal 

çerçevesini çizen makro kuramlar ve içini dolduran mikro kuramlar arasında 

kuramsal bir karşıtlıktan çok, farklı çözümleme düzeyleri olarak tamamlayıcılık 

ilişkisi kurulabilmelidir. 

 

Eğitimdeki eşitsizliklerin, genel toplumsal mekanizmalardan  

soyutlanarak anlaşılması oldukça güç gözükmektedir. Ancak, bu eşitsizlikleri 

yaşayan bireylerin, yaşadıkları gerçekliği nasıl anlamlandırdığı önemli bir 

olgudur. Bu gerçekliğin nasıl yaşandığının anlaşılabilmesi için, kişilerin “yaşam 

öyküleri” önemli ipuçları verebilmektedir. “Yaşam öyküleri”, kişilere özgü gibi 

görünse de, aynı/benzer duyguları ve olayları yaşayan çok sayıda kişi olduğu 

düşünüldüğünde, “toplumsal uzam”ın bir tezahürü olarak değerlendirilebilir.  

 

Eğitimdeki eşitsizlik olgusu tarihsel ve toplumsal bağlamlarından 

koparılarak anlaşılamayacağı gibi yalnızca toplumsal etkenlere bağlanarak da 

açıklanamamaktadır. Dolayısıyla eğitimdeki eşitsizlik olgusunu araştırmaya 

yönelik bir çalışmada, toplumsal etkenlerle birlikte, bireyin yaşadığı gerçekliği 

anlama ve anlamlandırma sürecini içeren, ancak bu süreci toplumsal  

gerçeklikten koparmayan bütünsel bir yaklaşım sergilenmelidir. 
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Toplumdaki eşitsizlikler imkân verdiği ölçüde eğitimlerine devam edebilen 

öğrencilerin meslek yaşamına bir adım olarak kabul edebileceğimiz 

yükseköğretim programlarına yerleşmelerinde toplumsal sınıflarının, aile 

yapılarının, cinsiyetlerinin, sosyoekonomik kökenleri ve içselleştirdikleri kültürel 

yapının nasıl bir rol oynadığının ortaya konulması gerekmektedir.  

 

 

Araştırmanın Amacı 

 

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kişisel tarihlerinden yola 

çıkarak, onların kayıtlı oldukları yükseköğretim programlarına ve dolayısıyla 

mesleklere ulaşmalarını sağlayan toplumsal sürecin betimlenmesidir. Araştırma, 

farklı toplumsal kesimlerden (toplumsal sınıflardan, gelir gruplarından, coğrafi 

bölgelerden, farklı cinsel, etnik ve dinsel kimliğe sahip olan topluluklardan) 

gelen bireylerin doğdukları çevreden başlayarak ailelerine, edindikleri kültüre ve 

eğitim geçmişlerine  bağlı olarak, genelde yaşamlarının bütününde, özelde 

eğitim yaşantılarında eşitsizlikleri nasıl deneyimlediklerini, bu deneyimlerle 

hangi yükseköğretim programlarına (dolayısıyla mesleğe), nasıl ulaştıklarını 

betimlemek üzere planlanmıştır. 

 

 

Önem 

 

Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikler, Türkiye’de ve birçok ülkede 

yapılmış olan çeşitli araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Söz konusu 

çalışmalar konuyu daha çok toplumsal boyutta ele alarak toplumda ve eğitim 

sisteminde eşitsizlik yaratan ve eşitsizliği yeniden üreten mekanizmalar 

üzerinde yoğunlaşmıştır. 

 

Bu araştırmada konu, bu genel çerçeve içinde yer alan mikro ve somut 

öznellik boyutuyla incelenmiştir. Daha önceki araştırmalar ile ortaya konulmuş 
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olan genel toplumsal mekanizmaların geçerli olduğu bir ortamda bireylerin bu 

eşitsizlikleri nasıl deneyimledikleri betimlenmeye çalışılarak, bir anlamda 

çerçevenin içi doldurulmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, araştırma bulgularının 

ilgili alanyazına katkıda bulunduğu düşünülmektedir.  

    

 

Tanımlar 

 

Yükseköğretim programları : Ortaöğretim programlarında kazanılan 

bilgi ve becerileri tamamlamak, geliştirmek ve genellikle bir meslek kazandırmak 

amacıyla açılan önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde programlardır.     

 

Toplumsal kesimler : Aynı toplum içinde yaşamakla birlikte, yaşam 

biçimleri, olanakları, değerleri, davranışları, toplumsal konumları ve politik 

duruşları  açısından birbirinden farklılaşabilen topluluklar kastedilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÖLÜM II 

 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

Bu bölümde araştırmanın kuramsal çerçevesi ve konu ile ilgili 

araştırmalar yer almaktadır. 

 

 

Tarihsel Süreçte Eğitim ve Eşit(siz)lik 

 

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanlar edindikleri bilgi ve becerileri 

kendilerinden sonraki kuşaklara aktarmışlardır. Sanayi öncesi toplumlarda bu 

aktarım, genellikle aile içinde ve yakın çevrede gerçekleşmekte ve gerekli 

üretim becerilerinin kazandırılmasının ötesine geçmemektedir. Yeni kuşaklar, 

toplumsal norm ve değerler gibi, meslekleri de ailede öğrenmişlerdir. Okulların 

rolü ise din ve devlet görevlisi yetiştirmekle sınırlı kalmaktadır. 

 

Sanayi devrimiyle birlikte üretim güçlerinde oluşan nitel ve nicel 

büyümenin etkisiyle, daha önce yaşanmamış büyük bir değişme meydana 

gelmiştir. Fabrikaların kurulması, yeraltı zenginliklerinin işlenmesi, sermaye 

hareketlerinin oluşması, üretilen malların tüketimi amacıyla pazarların 

oluşturulması ekonomik yapı ve işleyişin bütünüyle değişmesine yol açmış, 

ekonomik yapıdaki bu değişimler toplumsal yapının da değişmesinde etkili 

olmuştur. Kırsal alanlarda bulunan insanlar belirli merkezlerde toplanarak 

kentleri oluşturmaya başlamış, bu süreçle birlikte daha önceden gerekli 

olmayan toplumsal yapılara ihtiyaç duyulmuştur.  

 

Modernizm öncesi çok yavaş olan değişim süreci, hızlı ekonomik 

gelişmeyle birlikte hız kazanmış, yeni mesleklerin ve uzmanlık alanlarının 

doğmasına yol açmıştır. Aile içinde gerçekleşen beceri eğitimi yeni üretim 
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sisteminin emek gücü ihtiyacını karşılayamaz duruma gelmiş, eğitilmiş emek 

gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Endüstrileşme sonrası toplumsal işbölümündeki 

farklı konumlar için gerekli bireylerin seçimi, yetiştirilmesi ve dağıtımı eğitim 

kurumları aracılığıyla gerçekleşir hale gelmiştir. Eserpek (1977), İngiltere’de 

ilkokul düzeyindeki eğitimin örgütlenmesi ve yaygınlaşmasıyla, endüstrileşme 

arasında yakın bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Yazara göre, endüstrileşme 

hızlandıkça, üst sınıflardaki mevcut insangücü giderek artan meslekleri 

karşılayamadığından, daha önce belirli bir sosyoekonomik tabakanın tekelinde 

olan ilkokul üstü eğitimin daha geniş kitlelere yayılması zorunlu hale gelmiştir. 

 

Ekonominin gelişmesiyle birlikte, kentlerde yaşanan çeşitli ekonomik 

eşitsizlikler, toplumsal bütünleşme ve denetim gibi sorunların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur (Bowles, 1999). Yazara göre, denetimsiz durumdaki işçi 

kitlesinin düzen açısından tehdit olarak değerlendirilmesi, krizlerin sonucunda 

eğitimin kitleselleşmesine yol açmıştır. Devletin ekonomiye ve toplumsal hayata 

müdahalesiyle, eğitimin, devlet eliyle düzenlenmesi ve kamusal kaynaklarla 

finanse edilmesi, eşitlik tartışmalarını beraberinde getirmiştir. 

 

 

Eşit(siz)lik Düşüncesi 

 

Eşitlikle ilgili tartışmalar yüzyıllardır süren uzun bir geçmişe sahip 

olmasına rağmen, üzerinde uzlaşılmış bir eşitlik tanımı yapılamamıştır. Eşitlik 

kavramı, sözlüklerde “iki ya da daha çok şeyin eşit olma durumu …” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Pearsall, 2001: 481 ; TDK Sözlüğü). Eşitliği net bir biçimde 

tanımlamanın, neredeyse, siyasal olarak eşitliği sağlamak kadar güç bir iş 

olduğunu belirten Turner (1997:35), eşitlik tiplerini dörde ayırmaktadır. 

Bunlardan ilki, “varlıksal” ya da kişiler arasındaki “özsel” eşitliktir. Belirli din ve 

ahlak geleneklerinde rastlanan, insanların özce eşit olduğuna duyulan inançla 

ifade edilen bu eşitlik tipinin temel savı kişilerin tanrı önünde eşit olmalarıdır. 

İkincisi, istenen amaçlara ulaşmadaki “fırsat eşitliği”dir. Batının demokrasi 
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geleneğinin en yaygın eşitlik tipi olan fırsat eşitliği, toplumsal kurumlara girme 

hakkının başarı ve yeteneğe bağlı olarak herkese tanınması anlamına 

gelmektedir. Üçüncü eşitlik tipi olan ve fırsat eşitliği fikriyle yakından ilişkili olan 

“şartlarda eşitlik”, yarışa başlama noktasında eşitlik olmamasından dolayı, 

kişilerin sahip oldukları eşitsiz koşulların dengelenerek yarışa aynı noktadan ve 

abartısız engellerle başlamaları anlamına gelmektedir.  Dördüncü eşitlik tipi, en 

radikal olan, “sonuçlarda eşitlik” fikridir. Burada amaç, başlama ve doğal 

yeteneklere bakmaksızın yarış sonucunda olabilecek eşitsizlikleri yasama ya da 

diğer siyasal araçları kullanarak ortadan kaldırmak ve sonuçlarda eşitliği 

sağlamaktır. Avantajsız  gruplar lehine olumlu ayrımcılık güden programlarla 

sonuçların eşitlenmesi öngörülmektedir (Turner,1997:37).   

 

Toplumsal eşitsizliğin, toplumsal ilişkilerde eşitsizliğin kaçınılmaz 

olduğunun düşünülmesine yol açacak kadar kalıcı ve genel geçer olduğunu 

belirten Turner (1997:20), eşitsizliğin doğal olup olmadığının yüzyıllardır toplum 

felsefesinin başlıca uğraşısı olduğunu belirtmektedir. Eşitsizliğin doğal 

olduğunu söylemek bir anlamda varolan eşitsizlikleri meşrulaştırmanın bir aracı 

olmuştur. Kuşkusuz hiç kimse insanlar arasında birtakım doğal farklılıklar 

olduğunu yadsıyamaz. Ancak bu doğal farklılıklar toplumsal farklılıklara 

dönüştüğünde ya da sosyo-politik olarak tanımlandığında eşitsizlik kaçınılmaz 

olmaktadır.  

 

Neredeyse insanlık tarihi kadar eski eşitlik tartışmalarında eşitsizliğin 

doğal olduğunu ve olması gerektiğini savunanlar olduğu gibi, eşitlik 

savunucuları da olmuştur. Bottomore (1990:118-119), eşitliğin savunucularının 

görüşlerini üç grupta toplamaktadır. Bu görüşlerin ilki, sahip oldukları bireysel 

farklılıklara rağmen insanlar, özsel yönden büyük oranda birbirlerine 

benzemektedirler. İnsanların benzer fiziksel, duygusal ve düşünsel 

gereksinimlere sahip olduğunu belirten yazar, insanlar arasındaki farklılıkların 

türle ilgili değil, derece ile ilgili bir mesele olduğunu belirtmektedir. Türle ilgili bir 

mesele olması bir uçta yabanıl hayvanlar, diğer uçta tanrı ya da melek benzeri 
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varlıklar olmasını gerektirir ki – o zaman eşitsizlik davasının olgusal 

dayanaklarından biri ortadan kalkmış olurdu. İkincisi, İnsanlar arasındaki 

bireysel farklılıkların ve toplumsal farklılıkların iki farklı şey olduğudur. 

Rousseau bu ayrımı şöyle belirtmektedir:  

 

İnsan türünde iki tür eşitsizlik görüyorum. Biri, doğa tarafından meydana 

getirildiği ve yaş, sağlık, bedendeki güçler ve zekâ ya da ruh nitelikleri 

arasındaki farklardan oluştuğu için buna doğal ya da fizik eşitsizlik diyorum. 

Öteki bir çeşit uzlaşmaya dayandığı ve insanların onaması ile kurulmuş  ya da 

hiç değilse onlarca kabul edilmiş olduğu için buna manevi veya politik eşitsizlik 

adı verilebilir.Bu ikincisi kimilerinin başkalarının zararına yararlandığı, örneğin 

onlardan daha zengin, daha itibarlı olmak ya da onlara boyun eğdirmiş olmak 

ayrıcalıklardan ibarettir (Rousseau, 2004:83).   

 

“Toplumsal eşitsizlikler”, tarihsel süreçte toplum tarafından üretilen, mülkiyet ve 

kalıtım ilişkileriyle sürdürülen, birtakım inanç ve öğretilerle desteklenerek 

meşrulaştırılan toplumsal ilişkilerdir. Bottomore’un eşitlikçi görüşlerin 

karakterine ilişkin olarak belirttiği üçüncü nokta, eşitlik ya da eşitsizliğin 

insanların basitçe kabul ettikleri doğal bir olgu değil, ahlaki ve toplumsal bir olgu 

olmasıdır. Eşitliği savunmak, zaten öyle olması gerektiği için değil, eşitliği elde 

etmek için uğraşmanın daha imrenilecek bir toplum yaratabileceği şeklindeki 

mantıksal bir iddiadan kaynaklanmaktadır. 

 

 

Eğitimde Eşit(siz)lik 

 

Eğitim alanının, toplumsal güç dengelerinin yeniden üretildiği önemli bir 

alan olmasından dolayı eşitlik üzerine yapılan tartışmalar, eğitimde eşitlik söz 

konusu olduğunda daha yoğun yaşanmaktadır. Eğitim, içinde bulunduğu 

toplumun ekonomik, politik ve kültürel yapısıyla etkileşim içerisinde 

şekillenmektedir. Tarihsel süreçte ekonomik ve politik yapı üzerinde etkili 

olanlar, eğitimin içerik ve biçimini de kendi tercihleri doğrultusunda 

şekillendirmeye çalışmışlardır.  
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Özsoy (2002)’a göre “birey ve toplum” ikiliğinden yola çıkarak eğitimde 

eşitsizlik sorunsalına yaklaşan kuramcılar iki seçenekle karşılaşmaktadır. 

Birincisi, insanları doğuştan gelen farklılıklarına göre ödüllendiren meritokratik 

eğitim geleneği, diğeri ise doğal eşitsizlikleri toplumsal çabalarla azaltan 

demokratik-eşitlikçi eğitim geleneğidir. Eğitimi, içerik ve biçim olarak, insanlar 

arasındaki doğal farklılıklara göre biçimlenmesi gereken bireysel bir tercih 

olarak gören liberal yaklaşım, eğitimde eşitliği “eğitimde fırsat eşitliği”ne 

indirgemektedir. 

    

Yeteneğe vurgu yapan “fırsat eşitliği” ilkesi toplumsal, siyasal ve 

ekonomik kökenlerine bakılmaksızın herkesin yetenek ve becerileri ölçüsünde 

yarışabileceğini öngören liberal bir ilkedir (Ünal ve Özsoy, 1999). Eşitliğin 

kendisini değil fırsatını sunan fırsat eşitliği ilkesi, sunduğu fırsatlarla farklılık ve 

eşitsizliğe yol açmaktadır. Kendi içinde çelişkili bir kavram olan fırsat eşitliği 

eşitsizliği öngerektirmektedir, çünkü sınıflı toplumlarda fırsat bir üst düzeye 

yükselme, ayrıcalıklı olma vaadetmektedir (Bottomore,1997:136). Yazara göre, 

aynı zamanda eşitliği de öngerektiren fırsat eşitliği, sınıflı toplumlarda gömülü 

olan eşitsizliklerin, bireylerin gerçekten kişisel yeteneklerini geliştirebilecekleri 

biçimde her kuşakta etkisizleştirilmesini gerektirmektedir. Özsoy (2002), bu 

çelişkili durumdan ilkini “eşitsizlik için eşitlik”, ikincisini ise “fırsat eşitliği için 

eşitlik” olarak nitelemiştir. 

    

“Eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi ile, yapılan eğitim faaliyetlerinin, “objektif 

sınavlar”ın herkese açık olmasına imkân tanındığı, yetenek, zekâ gibi doğuştan 

gelen bir takım özellikleri ve çabaları sayesinde en iyi eğitimi alanların konum, 

statü ve gelir açısından diğerlerinden daha ayrıcalıklı bir konumda bulunmasına 

olanak tanıyan meritokratik sürecin işlemesinin sağlandığı iddia edilmektedir. 

Böylece, eğitim sistemi yoluyla toplumsal eşitsizliklerin bile yok edileceği öne 

sürülmektedir. Bu iddianın aksine, okula gitmek, başarılı olmak, konum ve gelir 

elde etmek yalnızca bireysel yeteneklere bağlanarak açıklanamamakta 

toplumsal ve çevresel etkenler, kişinin mensup olduğu toplumsal sınıf özellikleri 



 

 

14 

ve kültürel özellikler eğitim sonuçlarında farklılıklara yol açabilmektedir. Ünal 

(2005), eğitim sisteminin işleyişinin, kapitalizmin genel işleyiş ilkelerine ve 

mantığına uygun olarak, örneğin “fırsat eşitliği” ilkesi temelinde işlemesi ve her 

aşamasında “öğrenci seçme” sınavlarıyla desteklenmesinin kaçınılmaz olarak 

kapitalizmin toplumda yarattığı ve derinleştirdiği farklılıkların (toplumsal sınıf, 

toplumsal cinsiyet, etnik ve inanç farklılıkları vb.) eğitim sistemi aracılığıyla 

yeniden üretimini ve tüm bu farklıklara rağmen onların görünmezliğinin 

sürdürülmesini sağladığını belirtmektedir. Liberal ideolojiye göre tarafsız olduğu 

kabul edilen okul, öğrenim ve meslek yaşamındaki başarıların kişisel yetenek 

ve becerilere bağlı olduğu inancını güçlendirerek bir yandan eşitsizlik üzerine 

kurulu sınıfsal yapılanmayı haklılaştırırken, diğer yandan olası başarısızlıkların 

suçunu çocuğun kendisine ve ailesine yükleyerek işbölümündeki hiyerarşiye 

uygun bireyler yetiştirmektedir (Ünal ve Özsoy, 1999). Bu yolla çocuk, 

eşitsizliklerin kaçınılmaz olduğunu, bazı insanların “yetenekli”, bazılarının 

“yeteneksiz” olduğunu öğrenmektedir. 

  

Demokratik-eşitlikçi eğitim geleneğine göre, bireyler arasındaki yetenek 

farklılıkları bir ayrıcalık olarak görülmezken, eğitim bu farklılıkların ortadan 

kaldırabilmesinde rol oynayabilecek demokratik bir süreçtir. Yeteneklere, 

toplumsal yararlılığına bakılmaksızın değer biçilemeyeceğini belirten Özsoy 

(2002), yeteneklerin kendiliğinden değeri olmadığını, her yeteneğin toplumsal 

olarak yaratılmış belli bir değere sahip olduğunu, bu yeteneklerin ürünlerinden 

herkesin eşitçe yararlanmasının amaçlandığını vurgulamaktadır. Herkesin 

“eğitim hakkı”ndan koşulsuz yararlanabileceği bir toplumda eğitimde eşitlik 

ilkesinin, “fırsat”, “olanak” vb. ölçütlerle kullanılması da son bulacaktır. 

Bottomore (1997:136), “fırsat eşitliği”nin ancak sınıfsız ve seçkinsiz bir 

toplumda gerçeklik kazanacağını ve kavramın kendisinin o zaman âtıl hale 

geleceğini, çünkü her yeni kuşaktaki bireylerin eşit yaşam-şanslarının olağan 

hale geleceğini ve fırsat fikrinin daha yüksek bir sınıfa sahip olduğu anlık ve 

duyarlık niteliklerinin başka insanlarla özgür bir birliktelik içinde tam olarak 

geliştirme olanağını ifade edeceğini  belirtmektedir. 
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Sosyolojik Kuramlarda  Eğitim ve Eşit(siz)lik 

 

Sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte toplum hayatında önemli bir 

yere sahip olan, Fransız ihtilali sonrası “eşitlik” kavramıyla birlikte anılan eğitim, 

yukarıda kısaca aktarılmaya çalışılan tartışmalarıyla birlikte sosyologların 

dikkatini çekmeye başlamıştır. 19. yüzyılın klasik sosyologlarının eğitim 

konusunda önemli katkıları olmasına rağmen, eğitim sosyolojisi 1950’li,1960’lı 

yıllara kadar bağımsız bir araştırma alanı olarak varlık gösterememiş, 

dolayısıyla eğitim sosyolojisindeki değişik yaklaşımların gelişmesi de 

gecikmiştir (Tan, 1991: 557). Eğitim sosyolojisi alanında yürütülen çalışmalarla 

birlikte eğitim-birey-toplum ilişkisini açıklamaya yönelik farklı kuramlar ortaya 

çıkmıştır. Bu kuramlardan ilki 1970’li yıllara kadar egemenliğini sürdüren, eğitim 

kurumlarının toplumdaki rolünü açıklayan ve meşrulaştıran, eğitimin ekonomi, 

aile, toplumsal sınıf, toplumsal hareketlilik ve siyasal düzenle ilişkisini kuran, 

aynı zamanda okul kültürü ve rol kuramı yoluyla öğretmen-öğrenci etkileşimini 

ele alan İşlevselci Kuram’dır (Blackledge ve Hunt, 1989). Bir diğer kuram ise 

İşlevselci Kuram’ın eğitim çözümlemesinin genel bir çerçeve oluşturduğu fakat  

gündelik okul yaşantısını anlayamadığı düşüncesiyle ortaya çıkan Yorumcu 

Kuram’dır. Bu kuram, bir günlük okul yaşantısında okulda, sınıfta, koridorda, 

bahçede ne olup bittiğini anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktadır. Okul-içi, 

derslik-içi mikro toplumsal süreçlerle ilgilenen bu kuramla birlikte, yapılan 

araştırmaların yöntemlerinde değişmeler yaşanmıştır. Etnografik sınırlılıkların 

anlaşılması ve Marksist görüşlerin canlanmasıyla birlikte, eğitimin toplumdaki 

rolüne eleştirel hatta kuşkucu bir bakış açısı getiren kuram ise Çatışmacı 

Kuram’dır (Tan, 1991: 558). Eğitimde eşitsizlik olgusuna dikkat çeken bu 

kuram, eğitimin ekonomi ve siyasetle olan ilişkisini İşlevselci Kuram’la 

neredeyse taban tabana zıt bir şekilde ele alarak, “fırsat eşitliği”nin, egemen 

seçkinlerin üstünlüklerini sürdürmeye yönelik bir aldatmacası olduğunu ileri 

sürmüştür. 
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Eğitime ilişkin sosyolojik kuramları çeşitli şekillerde sınıflandırmak ya da 

sıralamak olasıdır. Bu kuramların hiç birinin kendinden öncekini tümüyle 

geçersiz kılmaması, dönüşleri ve zaman içerisinde yenilenme çabalarını da 

beraberinde getirmiştir (Tan, 1991). Dolayısıyla, bu kuramlarla ilgili olarak belirli 

bir tarihsel sıralama yapmak çok anlamlı gözükmemektedir. İşlevselci ve 

Çatışmacı kuramların eğitim-birey-toplum ilişkisine, birbirine karşıt açıklamalar 

getirmelerine rağmen, her ikisi de bu ilişkiyi makro düzeyde ele alarak “yapı” 

üzerinde odaklanmışlardır. Yorumcu Kuram ise İşlevselci ve Çatışmacı 

kuramların makro çözümlemelerinin aksine, farklı araştırma konuları ve 

yöntemleriyle olayların tekil, bireysel gerçeklikleri içerisinde anlaşılması ve 

değerlendirilmesi gerektiğini belirterek mikro çözümlemeler üzerinde 

durmuşlardır.  

 

 

İşlevselci Kuram 

 

Toplumdaki tüm kurumların toplumsal ihtiyaçları karşılamak üzere 

varolduğu şeklindeki argümanlarından dolayı Durkheim’in adıyla birlikte anılan 

İşlevselci Kuram (Swingewood, 1998), eğitim kurumunun işlevini toplumsal 

sürekliliğin sağlanması için gerekli norm ve değerlerin aktarılması olarak 

tanımlamıştır. Toplumsal işleyişinin devam edebilmesi ve sürekliliğinin 

sağlanabilmesi için toplum üyelerinin benzer/aynı değer ve ilkeleri taşımaları 

gerekmektedir. Toplumsal ilke ve değerlerin toplum tarafından paylaşılmaması 

çatışma ve kaos ortamını beraberinde getirecektir. Toplumsal düzenin istikrarlı 

bir şekilde devamı ve bireylerin toplumsallaşması eğitimin toplumun gereksinim 

duyduğu “insan tipi”ni yetiştirmesine bağlıdır (Blackledge ve Hunt, 1989: 13-15).  

 

İşlevselci kurama göre eğitim, daha önceki toplumlardan farklı olarak 

çağdaş toplumlarda iki işleviyle daha fazla önem kazanmıştır (Hurn, 1993).  

Yazara göre, bu işlevlerden ilki, eğitimin, yetenekli kişileri ayırıp seçerek yetkin 

ve azimli olanların en yüksek konumlara gelmesini sağlayan etkin bir araç 
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olmasıdır. Bu durum toplumsal kökenden öte, yetenek ve çabaya önem vererek 

“fırsat eşitliği”nin gerçekleştiği bir toplum yaratılmasına olanak sağlamaktadır. 

Diğer işlevi ise, ekonomik gelişmenin sağlanması için bilgiye duyulan ihtiyacın 

artmasıyla birlikte, bu bilgi ve becerilere sahip insangücünün yetiştirilmesini 

sağlamaktır. 

 

İşlevselci kuram, “fırsat eşitliği”ne dayalı bir toplumun yaratılmasına 

olanak sağlayacak olan meritokratik eğitim geleneğinin, bireylerin toplumsal 

kökeni etkili olmaksızın, yetenek ve çabaları yoluyla yüksek konumlu mevkilere 

gelmelerine olanak tanıyacağı iddiasındadır. Toplumsal ve siyasal kurumlar için 

yetenekli bireyler seçilmesini öngören bu gelenek, İşlevselci Tabakalaşma 

Kuramı’yla örtüşmektedir. İşlevselci Tabakalaşma Kuramı’na göre, herhangi bir 

toplumdaki belli toplumsal konumlar toplumsal sistemin devamının 

sağlanmasındaki önemli katkıları bakımından diğer konumlardan işlevsel olarak 

daha önemli olduğundan, bu işlevlerin yerine getirilmesi özel beceriler 

gerektirmektedir (Turner, 1997, 41). Dolayısıyla toplumsal sistemler varlıklarını 

devam ettirmek istiyorlarsa yetenekli bireyleri işlevsel açıdan daha önemli olan 

mesleki konumlara dağıtmanın etkin bir aracını geliştirmek zorundadırlar 

(Swingewood, 1998, 293). Bu yetenek ve becerilere sahip sınırlı sayıdaki 

kişilerin aldıkları eğitim süresince gösterdikleri özveriyi teşvik için 

ödüllendirilmeleri gerekmektedir. Bu şekilde bireyleri dolgun ücretler ve statüyle 

ödüllendiren ve işlevsel bakımdan asli işleri yerine getirme yeteneklerinin 

ölçüsüne göre eğitimlerini belirleyen sistem (Swingewood, 1998), bazı kişilerin 

diğerlerinden ayrıcalıklı bir konumda olmalarını sağlamaktadır. Bu farklılaşma 

toplumda işlevsel bir tabakalaşmaya karşılık gelmektedir (Turner,1997). 

Dolayısıyla eşitsizlik kaçınılmazdır.  

 

İşlevselci Kuram, çağdaş toplumlarda belirli statü ve konumlara 

ilerlemede bireysel yetenek ve çabanın toplumsal kökenden daha önemli 

olduğunu, bu statü ve konumları yüksek uzmanlık eğitimi almış kişilerin 

dolduracağını kabul etmektedir. Bu uzmanlaşmayı gerçekleştirecek eğitim, 
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bireyleri yeteneklerine göre sınıflandırarak yetenekli olanların diğerlerinden 

ayrışmasını sağlayacak, “iyi” eğitimli bireylerin daha “iyi” bir meslek konumuna 

ulaşmasına ve daha yüksek gelir elde etmesine imkân tanıyacaktır.   

 

Yapılan çeşitli araştırmalarda eğitimle meslek konumu ya da gelir 

arasında tutarlı bir ilişki olmadığı ortaya konulmuştur. Bowles ve Gintis (1976)’in 

yaptıkları araştırmada bireylerin ana-babalarının meslekleriyle benzer 

mesleklere dağıtıldığı görülmektedir. Bowles ve Gintis’e göre bireyler büyük 

ölçüde ailelerinin toplumsal sınıflarına bağlı olarak farklı mesleklere yönelmekte 

ve farklı gelirler elde etmektedir (Carnoy, 1990). Böylece eğitimin temel işlevinin 

en “yetenekliler”i seçerek en üst konumlara getirme yoluyla, sınıf yapısının 

yeniden oluşmasını meşrulaştırdığını belirten Bowles ve Gintis, eğitimin bu 

toplumsal işlevinin, “eleme” işlevinden daha önemli olduğunu kabul etmişlerdir. 

İşlevselci yaklaşımın okul niteliği ve fırsat eşitliğini ilişkilendiren tezleri de 

yapılan çeşitli araştırmalarla (Coleman raporu, Jenks’in araştırmaları vb.) 

çürütülmüştür (Tan,1991:564).  

 

Eğitimde yapılan çeşitli reformlara rağmen eğitimde yaşanan toplumsal 

eşitsizliklerin pek fazla değişmediği, toplumsal sistemin işlevselci yaklaşımın 

öne sürdüğü gibi dengeli ve istikrarlı bir şekilde işlemediği görülmüştür.  

 

 

Çatışmacı Kuram 

  

Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikleri ele alan çatışmacı yaklaşım 

içerisinde çok farklı görüşler olmakla birlikte, genel anlamda Marx’ın ya da 

Weber’in görüşlerine dayanmaktadır. Tan (1991,565) çatışmacı yaklaşımın 

ortak görüşlerini üç başlık altında toplamıştır: 

 

1. Toplumu oluşturan kesimler arasında karşıt çıkarlara dayalı temel bir 

çatışma vardır. Bu çatışma toplumsal değişimin motorunu oluşturur. 
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Çatışma Kuramı, sistemin karşıtlıklarının ve denge bozucu odaklarını 

bulmayı amaçlar. 

2. Gruplar kendi aralarında eğitimi egemenlikleri altına almak için de 

mücadele ederler. Bu mücadelede taraflar eşit değildir. Fırsat eşitliği 

aldatmacası ayrıcalıklı kesimlerin üstünlüklerini gizlemeye yarar. 

3. Eğitimin temel amacı mesleğe yönelik bilişsel becerilerin öğretilmesi 

değil, uygun değerlerin benimsetilmesi yoluyla mevcut düzenin 

desteklenmesidir. 

 

Toplumsal sınıf çözümlemesi bakımından Marx ve Weber arasında bir 

çok önemli fark olmakla birlikte, modern kapitalimdeki temel sınıf kategorilerinin 

mülkiyet temelinde oluştuğunu belirtmeleri bakımından örtüşmektedir (Edgell, 

1998, 24). Weber’in tabakalaşma kuramı daha çok bölüşüm, tüketim ve piyasa 

olgularını öne çıkartırken, Marksist kuramlar üretim ve üretim ilişkilerine vurgu 

yapmaktadırlar (Turner, 1997). Marxsist kuramda iki temel sınıf belirgin bir 

biçimde ortaya çıkarken, Weber‘in yaklaşımında toplumsal katmanlaşma sayısı 

artmıştır. Weber, sınıf dışındaki toplumsal katmanlaşma biçimlerine dikkat 

çekerek, eğitim yoluyla kazanılan bilgi ve becerilerin sağladığı sınıfsal 

avantajların, güç ve saygınlık farklılıklarının sınıf ve statü farklılıkları yarattığını 

öne sürmektedir (Özsoy, 2002, 51-52).  

 

Marxist Çatışmacı Kuram içerisinde eğitime ilişkin görüşler yeniden 

üretim kavramına dayandırılarak açıklanmaya çalışılmıştır. İşlevselci Kuram’da 

mevcut toplum değerlerinin korunması ve sürdürülmesini sağlayan eğitim, 

Marxist Çatışmacı Kuram’da toplumsal, ekonomik ve politik düzenin bir parçası 

olarak toplumda varolan eşitsizlikleri yeniden üretmekte ve meşrulaştırmaktadır.  

 

Althusser üretimin gerçekleştirilebilmesi için üretim araçlarının ve üretim 

ilişkilerinin yenilenmesi gereğinden yola çıkarak, yeniden üretimin gerekliliğini 

Marx’ın şu sözleriyle vurgulamaktadır: ”Bir toplumsal formasyonun üretimde 

bulunurken, üretim koşullarını da yeniden-üretmediğinde, yaşamını bir yıl dahi 
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sürdüremeyeceğini bir çocuk dahi bilir” (Althusser, 2006, 45). Üretimin 

vazgeçilmez koşulunun yeniden üretim olduğuna dikkat çeken Althusser, üretim 

ilişkilerinin yeniden üretimini büyük ölçüde Devletin İdeolojik Aygıtlarının 

sağladığını belirtir. Devlet iktidarını kalıcı olarak elinde tutmak isteyen harhangi 

bir sınıf devletinin, devletin ideolojik aygıtları içinde ve üstünde kendi 

hegemonyasını kurmak zorunda olduğunu belirten Althusser’e göre, kapitalist 

sistemlerde devletin temel ideolojik aygıtı eğitimdir. Eğitim çocuğu “etkiye en 

açık” olduğu çağda alarak, sınıflı toplumlarda yerine getirmesi gereken 

toplumsal role uygun ideolojiyle donatır (Althusser, 2006, 76-77). Bu roller, 

“sömürülen olma rolü” (son derece “gelişmiş” “mesleki”, “ahlaki”, “milli” ve 

apolitik vicdana sahip), “sömürü görevlisi olma” rolü (işçilere emretmeyi, 

işçilerle konuşmayı bilmek: “insan ilişkileri”), baskı görevlileri (emretmek ve 

tartışmaya yer bırakmadan itaat ettirebilmek ) ve profesyonel ideologlar ( 

vicdanları “saygı” ile işleyerek, “Ahlak”, “Fazilet”, “Aşkınlık” vb. ile besleyebilme 

yeteneği ) olma rolleridir (Althusser, 2006, 77).  

 

Fransa’da, yeniden üretim kuramı geliştiren, Althusser’in 

düşüncelerinden etkilenen Establet ve Baudelot’e göre, birleştirici olduğu iddia 

edilen okul, aslında çocukları birbirine karşıt iki kanala bölerek dağıtmakta, biri 

ilköğretim ve mesleki okul, diğeri genel lise ve üniversite olan iki farklı öğrenim 

kanalı oluşturmaktadır (Özsoy, 2002). Yazara göre, Baudelot ve Establet 

kapitalist toplumun burjuvazi ve proletaryadan oluşan iki çatışık sınıflı toplum 

yapısı ile eğitim sisteminin ikili yapısı arasında koşutluk kurmaktadır. 

Burjuvazinin çocukları için orta yüksek öğretim ağı, işçi sınıfı çocukları için ise 

kısa öğretime dayalı mesleki öğretim ağı (akt. Aksöz, 2001) kapitalist üretim 

ilişkilerini yeniden üretmeye hizmet etmektedir. 

 

Yeniden üretim kuramının Amerika’daki temsilcileri Bowles ve Gintis’e 

(1999) göre, eğitim sistemi, öğrencileri uyumlu ve etkin bir işgücü oluşturacak 

biçimde baskı altına alarak toplumsal işbölümünün yeniden üretilmesini 

sağlamaktadır. “Kapitalist Amerika’da Okullaşma” adlı kitaplarının üç temel 
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önermesinin işgücü yetiştirme, eşitsizlik ve toplumsal değişim olduğunu belirten 

Bowles ve Gintis, eğitimin insanları toplumsal işbölümüne hazırladığını, modern 

işletmelerdeki iş hiyerarşisine uygun bir şekilde, şikayet etmeden çalışacak 

insangücünü oluşturduğunu belirtmektedirler (Bowles ve Gintis, 2001). Eğitim 

kurumları ile ekonomik yapı arasında doğrudan bir ilişki kurarak 

(correspondence theory) eğitimin varolan toplumsal sınıf farklılıklarını yeniden 

ürettiğini vurgulayan Bowles ve Gintis’e göre, işyerindeki toplumsal ilişkiler 

okullardaki öğrencilerin toplumsal rollerini de belirlemekte, okulda ya da 

ekonomik yapıda ne oluyorsa o diğerini belirlemektedir. Okullar fabrikalar gibi 

yapılandırılmış kurumlar olduğundan eğitim programlarındaki bilginin seçimi, 

düzenlenmesi, dağıtımı, öğretmen-öğrenci arası ilişkiler işyerleriyle benzer bir 

şekilde oluşturulmaktadır (Eskicumalı, 2003). Farklı işler yapacak öğrencilere 

farklı toplumsallaşma kalıpları öğretilmekte, kol işçisi olacak öğrencilere işçi 

sınıfına ait toplumsal ve ekonomik roller (dakiklik, itaat, kurallara uyum, 

üstlerine saygı vb.) öğretilirken, yönetici olacak öğrencilere ise esneklik, 

bağımsızlık, sorun çözme, yeniliğe açıklık vb. roller öğretilmektedir (Bowles, 

1999).  

 

Ailenin sahip olduğu ekonomik olanaklar eğitimde yaşanan toplumsal 

eşitsizlikler yoluyla kendilerinden sonraki kuşaklara aktarılmakta, üst toplumsal 

sınıfların çocukları kendileri gibi daha iyi eğitim almaktadırlar (Bowles ve Gintis, 

2001). Böylece, ekonomik başarının bireysel yetenek ve çabayla gerçekleştiği, 

yetenekli bireyleri seçmenin meritokratik olduğu konusunda toplum eğitim 

yoluyla ikna edilerek toplumsal eşitsizlikler meşrulaştırılmaktadır.   

 

Eğitim yapısının toplumsal üretim ilişkilerini yansıttığını öne süren 

Bowles (1999), eğitimdeki eşitsizliklerin öncelikle ekonomik kurumda 

köklendirildiğine dikkat çekerek eğitimde eşitliğin sadece eğitim sisteminde 

yapılacak düzenlemelerle sağlanamayacağını, eğitimde reform çabalarının 

sistemin eşit olmayan yapısının kabulü anlamına geldiğini belirtmektedir. 

Bowles ve Gintis kapitalist sistemde eğitimin diğer kurumlar gibi hakim gruplar 
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ve devlet tarafından kontrol edildiğini, bu nedenle değişim yaratamayacağını, 

aksine mevcut yapıyı yeniden üreteceğini, dolayısıyla eğitimi değiştirmenin tek 

yolunun mevcut düzeni değiştirerek gücün başka bir toplumsal sınıfta 

toplanmasını sağlamak olduğunu, böylece eğitim sisteminin de değişeceğini 

savunmaktadırlar (Eskicumalı, 2003). 

 

Eğitimin toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilmesinde ve 

meşrulaştırılmasında önemli bir mekanizma olduğunu belirten  Bourdieu, 

çalışmalarında “kültürel yeniden üretim” üzerine odaklanmaktadır. Toplumsal 

tabakalaşma düzenini yeniden üreten mekanizmalardan biri olarak  eğitimin, 

nasıl bir işlev yaptığını anlamaya ve açıklamaya çalışan Bourdieu, bu yeniden 

üretim sürecini açıklamada “habitus” ve “kültürel sermaye” kavramlarını 

kullanmaktadır. Toplumun farklı unsurlarının farklı beğeni ve tercihler üzerinden 

nasıl ayrıştığını ve bu ayrışmanın kuşaklar arasında farklı alışkanlık ve davranış 

biçimleri üzerinden nasıl devam ettirildiğini Distinction adlı eserinde anlatan 

Bourdieu, sınıfsal aidiyet veya farkları ortaya koyan tercihlerin aile içerisinde 

veya belli sınıfsal çevrelerde öğrenilerek sonraki nesillere aktarıldığını 

belirtmektedir (Aktay, 2007, 473). İnsanların farkında olmayabilecekleri bu 

durumu “habitus” kavramıyla açıklayan Bourdieu’ye göre, “Habitus, bir 

konumun içkin ve bağıntısal özelliklerini bütünleşik bir hayat tarzında, yani 

insanlar, mekanlar ve pratiklerle ilgili bütünleşik bir tercih dizisini dile getiren 

can verici ve birleştirici kökendir” (Bourdieu, 2006, 21). Farklılaşmış ama aynı 

zamanda farklılaştırıcı, ayrışmış ama aynı zamanda ayrımları getiren habituslar 

ayrı ve ayrıştırıcı pratikler doğururlar. Özsoy’un (2002) aktardığına göre, 

Bourdieu ve Passeron okulun, farklı toplumsal sınıfların karşısında eşitsiz bir 

konumda yer aldığı belirli bir kültür biçimine ayrıcalık tanıdığını, bu kültüre yakın 

olanların çocuklarına kültürel sermaye olarak okul kültürüne uygun yatkınlıklar 

bütünü (habitus) aktardığını belirtmektedir. Okulda aktarılan hakim sınıfın 

kültürel kodlarının kültürel sermayeden yoksun alt sınıftan gelen öğrenciler 

tarafından kolay çözümlenememesi başarısızlığı beraberinde getirmektedir. 

Dolayısıyla, toplumsal grupların eğitimsel başarıları, doğrudan sahip oldukları 
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kültürel sermaye miktarına bağlı olmaktadır (Aktay, 2007, 473).  Böylece eğitim,  

toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilmesine ve meşrulaştırılmasına katkı 

sağlamaktadır. 

 

Bourdieu, okula ilişkin yeniden üretim mekanizmalarının işlerliği 

konusunda bütünsel bir görüntü sunabilmek için, okulu fizikçi Maxwell’in 

termodinamiğin ikinci yasasını askıya alan cinine benzetmektedir. 

 

Maxwell, az ya da çok sıcak, yani az ya da çok hareketli tanecikler arasında bir 

cin olduğunu hayal eder. Bu iblis, tanecikleri ayırır; en hızlılarını ısısı artan bir 

kaba, en yavaşlarını da ısısı azalan bir kaba atar. Bunu yaparken de işlem başka 

türlü yapılsa ortadan kalkacak farklılığı, düzeni korumuş olur. Okul sistemi de 

Maxwell’in cini gibi çalışır: Ayıklama işlemi için gereken enerji pahasına, eskiden 

mevcut olan düzeni, yani birbirine eşit olmayan kültürel sermayeyle donanmış 

öğreciler arasındaki farkı korur. Daha kesin bir biçimde söylemek gerekirse, bir 

dizi ayıklama işlemi aracılığıyla, miras yoluyla kültürel sermayeye sahip olanları, 

bu sermayeden yoksun olanlardan ayırır.Yetenek farklılıkları ise, miras edinilen 

kültürel sermayeye göre oluşan toplumsal farklılıklardan ayrılamayacağından, 

eskiden varolan toplumsal farklılıkları böylece ayakta tutar (Bourdieu, 2006, 

36-37).             

 

Bourdieu okul sisteminin iki etkisinden daha bahsetmektedir. Ona göre, 

okul kurumu, üst düzey yüksek okulların öğrencileri ile sıradan fakülte 

öğrencileri arasında bir kopma oluşturarak toplumsal sınıflar arasındaki benzer 

toplumsal sınırları kurmaktadır. Bu ayrım, öncelikle öğrenci hayat biçimlerinde 

ortaya çıkmakta, bir tarafta “okul” tarzı öğrenim biçimleri, uysal olmayı dayatan 

ve işletme dünyasına benzer bir rekabet ortamı, diğer tarafta disiplin ve 

zorunlulukların daha az olduğu bir “öğrenci yaşamı” vardır. (Bourdieu, 2006) Bu 

ayrımın kendini gösterdiği bir diğer ortam ise, sınav ve sınavların oluşturduğu 

seçme mekanizmasıdır. Seçilenler yaşamları boyunca, bir aidiyetin (O.D.T.Ü’lü 

olmak vb.)  damgasını taşımaktadırlar. Bourdieu’ye göre okulun geliştirdiği bu 

ayrım bir kutsama, bir soylu sınıfına dahil etme düzenlemesidir. Bourdieu tüm 

ileri toplumlarda, toplumsal başarının, önceden varolan toplumsal farklılığı okul 
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bağlamında kutsayan adlandırma edimiyle sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirterek, 

bir zamanlar kalıtsal ayrıcalıklar karşısında bireysel yeteneklere ayrıcalık 

tanıyarak bir tür meritokrasiyi devreye sokacağına inanılan okul kurumunun, 

okuldaki yetenekle kültürel miras arasındaki gizli ilişki aracılığıyla, otoritesi ve 

meşruluğu okul ünvanıyla belirlenen gerçek bir devlet aristokrasisi kurduğuna 

dikkat çekmektedir ( Bourdieu, 2006, 38-39). 

 

Bourdieu’nun okuldaki ve toplumdaki başarıyla toplumsal köken arasında 

bağlantı kuran dolayımlarından biri de, öznelerin yaptıkları eğitim tercihlerinde 

bir tür pratik kavrayışla eyleyen ve bilen eyleyiciler olmalarıdır. Öğrencilerin ve 

ailelerinin okul ve kurum tercihlerini yaparken, eğitim kanalları ve 

randımanlarına ilişkin bir enformasyona sahip olanların okul yatırımlarını en iyi 

yere yönlendirip kültürel sermayelerinden en yüksek karı sağlama çabalarının 

nedeni, Maxwell’in cini metaforundaki cine doğru ilerleyen parçacıklar gibi, 

onları şu kurum ya da bu dala yönelten “vahiy”in kökünü kendilerinde, yani 

habituslarında taşımalarıdır (Bourdieu, 2006). 

 

Toplumsal eşitsizliklerin okul sürecinde nasıl yeniden üretildiğini anlamaya 

ve açıklamaya çalışan bir diğer eğitim toplumbilimci de Basil Bernstein’dir. 

Onun  temel amacı, eğitim sisteminin doğasını çözümleyerek, iktidar ve kontrol 

ilişkilerinin okullaşma süreci içinde nasıl üretildiklerini, meşrulaştırıldıklarını ve 

yeniden üretildiklerini açıklığa kavuşturmaktır (Köse, 2001). Yazara göre, 

Bourdieu’nun “kültürel sermaye” ve “habitus” kavramlarıyla önemli benzerlikler 

gösteren Bernstein’in “dil biçimi” kavramı, onun kültürel ve eğitimsel alanlara 

içkin iktidar çözümlemelerinde anahtar rolü oynamaktadır. Farklı toplumsal 

sınıflardan gelen öğrencilerin farklı konuşma kodları kullandığını belirten 

Bernstein, dilsel kodları kültürel olarak belirlenmiş bir konuşlandırma aracı 

olarak tanımlamaktadır. “Sınırlı konuşma kodu” ve “ayrıntılı konuşma kodu” 

tanımlaması getiren Bernstein, “sınırlı konuşma kodu”nun, içerdiği biçimsel ve 

özsel sınırlılıklar nedeniyle genellikle alt kültür ve aşağı sınıflar tarafından 

kullanıldığını, ayrıntılı konuşma kodunun ise, bir sözel planlama ve örgütlenme 
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çerçevesinde geliştiğini, “biz”den ziyade “ben”e dayanarak rasyonellik 

vurguladığını, kişisel ve bireyselleştirilmiş simgelerin alişverişini 

kolaylaştırdığını, orta ve üst sınıf kökenli çocuklar tarafından kullanıldığını 

belirtmektedir (İnal, 1994). Yazarın aktardığına göre, okullar orta sınıf kökenli 

kültürü aktardığından orta ve üst sınıflardan gelen çocuklar, okullarda kullanılan 

ayrıntılı konuşma koduna alışmakta zorluk çekmezken, alt sınıflardan gelen 

çocuklar bu koda uyum sağlayamamakta ve başarısız olmaktadırlar. Pedagojik 

pratiğin doğası üzerine derin bir sorgulama başlatan, bu sorgulamayı yalnızca 

okulla sınırlı tutmayarak, okul dışı sosyal-sınıfsal ve kültürel pratikler ile okul 

içindeki dilsel, söylemsel ve iletişimsel pratikler arasındaki ilişkileri sorgulayan 

Bernstein, eğitim toplumbilimi alanındaki yeni gelişmelere ışık tutabilecek 

kavramsal bir çerçeve sunmaktadır (Köse, 2001).    

 

Weberci çatışma kuramları, gruplararası çatışmada ekonomik 

etmenlerden daha çok kültürel etmenlere önem vermişlerdir (Tezcan, 2005). 

Marksist yaklaşımdaki toplumsal sınıflar odaklanması, Weber’ci yaklaşımda 

statü gruplarına yönelmiştir. Weberci çatışma yaklaşımının önde gelen 

temsilcilerinden Randall Collins, okullar ile statü arasındaki ilişkilere dikkat 

çekerek, eğitsel gerekliliklerin sağlanmasında güç ve iktidarın önemli olduğunu, 

okulun belirli statü kültürlerini öğrettiğini belirtmektedir (İnal, 1998). Yazar’ın 

aktardığına göre, eğitsel gereklilikler üzerinde yapılan mücadeleler, kendi 

ayrıcalıklı konumlarını korumaya çalışan üst statü grupları ile bu konumlara 

ulaşmaya çalışan alt gruplar arasındaki çatışmalardır. Collins’e göre yüksek 

gelir ve saygınlık gerektiren mesleklere girişi kısıtlamak amacıyla eğitim 

sertifika ve diplomalarından yararlanılır (Tan, 1991, 568). Çağdaş toplumlarda 

karmaşık duruma gelmiş olan işleri ancak yüksek düzeyde bilişsel becerilere 

sahip olanların yapabileceği şeklindeki anlayışı “teknoktasi miti” olarak 

adlandıran Collins, bu mitin bir aldatmaca olduğunu ve diploma savaşına yol 

açtığını belirtmektedir. Okulların iddia edildiği gibi beceri kazandırmadığını, 

aksine egemen sınıf kültürünü aktardığını vurgulayan Collins’e göre, ussal 

olmayan bu sistemin fazla yaşamasıda olanaklı değildir (İnal, 1996).  
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 Kapitalist üretim ilişkilerinin ve toplumsal eşitsizliklerin eğitim yoluyla 

yeniden üretilmesi ve meşrulaştırılması üzerine odaklanan çatışmacı kuram 

çeşitli yönlerden eleştirilmektedir. Bu eleştirilerden ilki, eğitim sorunlarına  

İşlevselci Kuram’da olduğu gibi makro düzeyde çözümlemeler getirerek “yapı” 

üzerinde odaklanan Çatışmacı Kuram’ın, insanı tamamen toplumsallaşmanın 

bir ürünü olarak görerek, “özne”lere hiçbir özgürlük alanı tanımadığı -yaratıcılık, 

bağımsız tepki ya da farklılıklar gösterebileceklerini yok saydığıdır (Blackledge 

ve Hunt, 1989, 233). Oysa ki, yapılan çeşitli araştırmalarda, öznelerin, baskılara 

karşı çeşitli şekillerde direndikleri görülmüştür. İkincisi, Yeniden Üretim 

Kuramlarının okulda aktarılan toplumsal mesajların öğrenciler tarafından pasif 

bir şekilde içselleştirildiğini kabul etmesidir. Apple (2004) kent merkezlerindeki 

varoşlarda  yapılabilecek küçük bir gözlemle bile bu sürecin yeniden üretim 

kuramından daha karmaşık bir şekilde işlediğinin ortaya konulabileceğini 

belirtmektedir. Üçüncü eleştiri ise, Çatışmacı Kuram içerisinde, eğitimde 

yaşanan toplumsal eşitsizliklerin ancak iktidarın ve üretim araçlarının el 

değiştirmesiyle aşılabileceği düşüncesinin egemen olmasıdır. Özsoy’un (2002) 

da belirtiği gibi, bu durum, sistem içerisinde eğitime müdahale etmenin 

olanaksızlığını, dolayısıyla  eğitimde yaşanan eşitsizliklere karşı mücadele 

etmenin de gereksizliğini beraberinde getirmektedir. Bir diğer eleştiri, Makro 

Kuramların, insan hayatının zenginliğini ve karmaşıklığını yansıtamadığı, 

okuldaki yaşam gerçekliğini ve özneler arasındaki karmaşık ve çok boyutlu 

ilişkileri değerlendiremediğidir (Blackledge ve Hunt, 1989, 233). 

 

İşlevselci ve Çatışmacı Kuramların eğitim çözümlemeleri farklı olmasına 

rağmen, her iki yaklaşımda, eğitim ve toplumsal kurumlar arasındaki yapısal 

ilişkileri vurgulayarak, okulda olup bitenlerin kaynağını okul dışında aramışlar, 

okulda ne olup bittiğiyle fazla ilgilenmemişlerdir.  
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Yorumcu Kuram 

 

“Toplumsal gerçekliğin dokusunun sıradan insanların etkileşimlerinden 

oluştuğu” temeline dayanan, etkileşim kuramı, görüngübilim ve 

etnometodolojiden etkilenerek eğitime yaklaşan mikro sosyolojik kuramlar, 

aktörlerin eylemlerindeki saklı anlamları ortaya çıkarmaya yönelerek araştırma 

odaklarına okul-içi yaşantıları yerleştirmişlerdir (Tan, 1993). 

 

Mikro sosyolojik kuramları belirli bir başlık altında toplamak zor olmakla 

birlikte, bazı ortak noktalarda birleşmektedirler. Antipozitivist paradigmaya 

dayanan bu kuramlar, toplumun, bireylerden ve bireysel etkileşimlerden 

bağımsız bir yer olmadığını, toplumsal süreç ve kurumların temelinde bireysel 

eylem ve etkileşimlerin olduğunu savunmaktadır. Toplumbilimin amacının, 

insanların karşılıklı etkileşimleriyle sürekli bozulup yapılan, yinelenen, değişen 

toplumsal gerçekliği somutluğu, benzemezliği, tekilliği içinde kavramaya 

çalışmak olarak açıklayan antipozitivistlere göre, toplumda insanların kendi 

kurdukları düzenlerin ve ilişkilerin dışında, kendilerine dayatılan ve onları 

“kuklalaştıran” düzenler, yasalar, yapılar yoktur (Tan, 1993). Bu nedenle 

toplumsal olgular, “gözlemlemek” ve “açıklamak”tan daha çok, zengin bir 

betimlemesi  yapılarak, “anlaşılabilir ve yorumlanabilir”. 

 

Mikro kuramlar içerisinde önemli bir yer tutan Yorumcu Kuram, toplumsal 

gerçekliğin hemen hemen tüm yönlerinin insanların gündelik yaşamlarındaki 

davranışlara indirgenebileceğini, eğitimi anlamak için eğitim sürecindeki 

aktörlerin günlük etkinliklerini anlamak gerektiğini savunmaktadır ( Blackledge 

ve Hunt, 1989, 234-235). Makro ölçekten mikro ölçeğe yapılan bu geçiş, 

eğitimdeki eşitsizliklerin sınıfsal düzeyde çözümlemesi yerine, sınıfsal olmayan 

ya da tek başına sınıfsal aidiyetle açıklanamayan yönlerinin de 

çözümlenebilmesini gündeme getirmiştir (Özsoy, 2002:63). Yazara göre, 

yorumcu eğitim sosyolojisinin eğitimdeki eşitsizlik sorunsalının çözümlenmesine 

getirdiği en önemli katkı, eğitimdeki eşitsizliğin sıradan bir okul gününde, bir 
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ders saatinde, bir teneffüs sırasında nasıl yaşandığının anlaşılmasını 

sağlamasıdır. 

  

Yorumcu Kuram’ın eğitim yaklaşımı, eğitimde yaşanan pek çok 

toplumsal eşitsizliğin somut bir şekilde anlaşılmasını sağlamasına rağmen, 

çözüm üretemeyerek eleştirel olmanın ötesine geçememesi ve alternatifler 

sunamaması yönünden eleştiriler almaktadır. Günlük toplumsal etkileşim 

üzerine odaklanan yorumcu eğitimbilimciler, eğitim sürecinde yaşanan ilişkileri 

insanların yarattıklarını vurgulayarak Çatışmacı ve İşlevselci Kuramlardaki 

belirlenimci yönelimlere iyi bir karşılık vermekle birlikte, gündelik yaşam 

pratiklerine yoğunlaşan ilgileriyle, yüzeysel betimlemelere yol açmakla 

suçlanmışlardır. Betimlemelerle yetinerek, bu ilişkilerin geniş toplumla 

bağlantısını sorgulayamamışlardır. İnsan etkileşimi, tarihsel ve toplumsal 

bağlamlarından koparılarak anlaşılmaya çalışılmış, aktörlerin eylemlerini 

sınırlandıran faktörler gözardı edilmiştir. Yorumcu yaklaşıma önemli bir eleştiri 

yönelten Haralombus, bu durumu “insan etkileşimini hava boşluğunda 

inceleme” şeklinde ifade etmiştir (Tan, 1993). Yine Tan’ın aktardığına göre, 

etkileşime katılanların özgür ve yaratıcı aktörler olarak ele alınması, 

Yorumcular’ın bu aktörlerin durum tanımlamalarını saptamayı yeterli 

saymalarına yol açmıştır. Oysa aktörlerin durum tanımlamaları, kendi kontrolleri 

ve hatta algılamaları dışındaki başka aktörler tarafından 

sınırlandırılabilmektedir. Yorumcu yaklaşıma yöneltilen bir diğer eleştiride, 

araştırmaya katılan araştırmacıların etkileşim sürecine ait durum 

tanımlamalarının, gözlemlerinin vb. aktörlere mi ait yoksa araştırmacının 

aktörlere biçtiği role yönelik mi olduğu tartışmasıdır.     

 

Yorumcu Kuram içerisindeki çalışmaların çoğu mikro düzey 

araştırmalara odaklanmakla birlikte, eğitimin toplumsal eşitsizlikleri ve kapitalist 

üretim ilişkilerini yeniden ürettiğini vurgulaması bakımından makro kuramlardan 

esinlenen ve bu kuramlara mikro düzeyde yeni boyutlar ekleyen araştırmalar ve 

kuramsal çözümlemeler de mevcuttur. Bu alanda Paul Willis’in yaptığı 
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çalışmalar, özneleri pasifleştiren yeniden üretim kuramlarının ötesine geçerek, 

toplumsal yeniden üretimin “direniş” ve “mücadele”ye dayalı karmaşık bir süreç 

olduğunu ortaya koymaktadır. Willis, işçi sınıfından gelen 12 erkek çocukla 

yürüttüğü etnografik çalışmasında, çocukların otoriteye karşı “direniş” ve “karşı 

kültür” oluşturduklarını bulgulamıştır (Dolby ve Dimitriadis , 2004). Willis’e göre, 

işçi sınıfından gelen çocuklar okulun sunduğu kültüre direnerek ve karşı çıkarak 

yüksek kariyerli meslekleri reddetmekte, ailelerinin ve işçi sınıfının değerlerini 

kabullenerek kendi sınıfsal konumunu yeniden üretmektedir. Willis’in yaptığı 

çalışmalarda Bowles ve Gintis tarafından ileri sürülen birebir ilişkilendirme 

yaklaşımlarının aksine, okullarda bağımsız kültürel dinamiklerin olabileceği 

ortaya konulmaktadır. Toplumsal ve kültürel yeniden üretim sürecinde derin 

ayrılıklar ve gerilimler olduğunu belirten Willis, toplumsal öznelerin ideolojilerin 

pasif taşıyıcıları olmadıklarını, mevcut yapıları mücadele ederek ve kısmen de 

delerek  yeniden üreten ve bu ideolojileri bu şekilde kendilerine mal eden aktif 

bireyler olduklarını vurgulamaktadır (Apple, 2006, 142). 

 

Willis’in çalışmalarında olduğu gibi, Robert Everhart’ın lise son sınıf 

öğrencileriyle yaptığı etnografik çalışması, çoğunluğu işçi sınıfından gelen 

gençlerin vakitlerinin çoğunu “haytalık yaparak”, kendilerine okul ortamında bir 

miktar iktidar sağlayan kültürel biçimleri yaratmaya ayırdıklarını göstermektedir 

(Apple, 2006, 69). Yazara göre, okulun gerekliliklerini asgariye indirmeye 

çalışan bu öğrenciler, ailelerinin oluşturduğu “ekonomik yol”da kalarak, kendi 

seçimlerinin ve kültürel direniş biçimlerinin unsurları olan ekonomik aygıtın 

“ihtiyaçları”nı hem yeniden üretmekte hem de bunlarla çelişmektedirler. 

 

Direniş kuramlarının büyük ölçüde Gramsci’nin “karşı-hegamonya” 

kuramından esinlendiğini belirten Özsoy (2002), okuldaki egemen değerler 

karşısında öğrencilerce ve aydınlanmış öğretmenlerce konuşma biçimleri ve bir 

takım ritüellerle karşı hegemonya kurulabileceğini savunan Gramsciyen 

yaklaşımın, eğitimi burjuvazinin kurtarılmış bölgesi olmaktan çıkardığını, 

ideolojik ve siyasal mücadele alanına dönüştürdüğünü vurgulamaktadır. 
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Yeniden üretim kavramına yeni boyutlar ekleyen bu anlayış, okulların kültürel 

üretim ve dönüşüm alanlarına dönüşebileceğini göstermektedir. Eğitimin, 

toplumda zaten güçlü olanları daha da güçlendirmeye hizmet eden ve 

güçsüzlerin itilmişliklerini sürdüren bir kültürel yeniden üretim biçiminden fazla 

bir şey olduğunu iddia eden eleştirel eğitim bilimci Giroux, okulların kültürel 

hegemonyanın reddedildiği, direnişin ve kültürel mücadelenin gerçekleştiği 

alanlar olması gerektiğini savunmaktadır (Tezcan, 2005). Yazarın aktardığına 

göre, Giroux okulların, müfredatın ve pedagojik ilişkilerin ideolojik olarak 

beslendikleri için tartışılabileceğini, bu yapıların toplumda varolan dengesiz güç 

ve ilişki yapılarına hizmet ettiklerini ve teşhir edilmeleri gerektiğini 

savunmaktadır. Giroux’a (2004) göre, eşitlikçi bir dönüşümün gerçekleşebilmesi 

için eğitim yoluyla, okullarda pedagojik olanın daha politik, okul dışında ise 

politik olanın daha pedagojik yapılması gerekmektedir. 

 

Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikler, eşitsizlik yaratan ve eşitsizliği 

yeniden üreten toplumsal mekanizmalar çerçevesinde yeniden üretim 

kavramıyla açıklanabilmektedir. Ancak, bu eşitsizliklerin gündelik yaşam 

pratikleri içerisinde nasıl üretildiğinin çözümlenebilmesi için öğrencilerin 

deneyimlerinde bu gerçekliği nasıl yaşadıklarının anlaşılabilmesi 

gerekmektedir.  

 

Makro kuramların yapı üzerine odaklandığı ve özneleri pasifleştirdiği, 

mikro toplumsal süreçlere odaklanan kuramların ise insan etkileşimini tarihsel 

ve toplumsal bağlamlarından kopararak “hava boşluğu”nda incelediği şeklinde 

getirilen eleştiriler, bu iki yaklaşım arasında bütünsel bir ilişki kurulması 

gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Görünmez ilişki kalıplarını ortaya 

çıkarmaya çalışan “yapısalcı” ve bireylerin sağduyusal algılarını araştıran 

“inşacı” yaklaşımlar arasındaki karşıtlığın yüzeysel ve zararlı olduğunu öne 

süren Bourdieu, nesnelci ve öznelci ânın diyalektik bir ilişki içinde olduğunu, 

nesnelcilik ve öznelcilik arasındaki karşıtlığın aşılabileceğini ve aşılması 

gerektiğini düşünmektedir (Wacquant,1998/2007, 60-61). 
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İlgili Araştırmalar 
 

 
Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikler bugüne kadar yapılmış çeşitli 

araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırmalarda, öğrencilerin 

ailelerinin sosyal sınıflarının, sosyoekonomik özelliklerinin, eğitim durumlarının  

sahip oldukları kültürel birikimlerin öğrencilerin eğitim imkânlarından 

yararlanmasında, eğitimlerine devam etmelerinde ve devam ettikleri eğitim 

türleri ve sürelerinde farklılıklar yarattığı görülmektedir. 

 

Ergüneş (1983), Eğitim Sosyolojisi Açısından Toplumsal Katmanlaşma 

ve Eğitim İlişkisi adlı araştırmasını, İzmir’de Temel Eğitim II, Ortaöğretim, 

Üniversite ve Yüksekokul öğrencilerinden oluşan örneklem grubu üzerinde 

gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede 822 ortaokul öğrencisi, 420 lise öğrencisi, 220 

meslek lisesi öğrencisi, 65 özel lise öğrencisi, yükseköğretimde ise 590 öğrenci 

örnekleme dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretim basamağı 

yükseldikçe, örgün eğitimdeki cinsiyet farklılaşması artmakta, erkek öğrenciler 

kız öğrencilere göre öğrenim olanaklarından daha fazla yararlanmaktadır. Özel 

okullar, öğrencilerinin sınıfta kalmaması ve bitirme dereceleriyle en başarılı okul 

türünü oluşturmaktadır. Bu okulları sırasıyla genel okullar ve meslek okulları 

takip etmektedir. Araştırma bulguları, babaların öğrenim düzeylerinin okul 

türlerine göre farklılaştığını ortaya koymuştur. Özel okullardaki öğrencilerin 

babalarının öğrenim düzeyleri daha yüksektir. Babanın eğitim düzeyi ile okul 

başarısı arasında da bir ilişki bulunmaktadır. Babanın eğitim düzeyi yükseldikçe 

öğrenci başarısı da artmaktadır. Babaları yükseköğretim görmüş öğrencilerin 

yükseköğretime daha erken girdikleri bulgulanmıştır. Araştırma bulguları, aile 

gelir düzeyi ile okul türleri arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek 

gelirli ailelerin çocukları özel okullarda okurken, daha az gelire sahip ailelerin 

çocukları genel okullara devam etmektedir. Aile geliri yükseldikçe çocukların 

sınıfta kalmama ve bitirme dereceleri yönünden başarıları artmaktadır. 
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Köse (1990), Aile Sosyo Ekonomik Durumu, Lise Özellikleri ve Üniversite 

Sınavlarına Hazırlama Kurslarının Eğitimsel Başarı Üzerine Etkileri adlı 

araştırmasını, Ankara il merkezinde yer alan mesleki ve teknik olmayan tüm 

liseler arasından seçilmiş 13 devlet, özel ve anadolu lisesinin matematik, fen ve 

edebiyat alanlarına devam eden ve 1988 üniversite giriş sınavlarına katılan 

1354 kişilik son sınıf öğrencileriyle yapmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 

öğrenci ailelerinin sosyoekonomik durumu, öğrencinin devam edeceği lise 

türünü ve özel kurs veya ders alıp alamayacağını, bu olgularda öğrencinin 

başarı düzeyini belirlemektedir. Ailenin sosyoekonomik durumunun eğitimsel 

başarı üzerindeki etkisinin okul özelliklerinin etkisinden daha büyük olduğu 

görülmüştür. Köse’ye göre bu araştırmanın bir diğer bulgusu, işlevselci kuramın 

iddia ettiği “bir toplumun endüstrileşmesi o toplumda aile sosyoekonomik 

durumunun eğitimsel başarı üzerindeki etkisinin azalmasına, okulun ise 

artmasına yol açar” şeklindeki argümanlarını doğrulamadığıdır. Türkiye’de 

yaşanan endüstrileşme sürecine paralel olarak aile sosyoekonomik durumunun 

eğitimsel başarı üzerindeki etkisi artmaktadır. Ayrıca, eğitimsel başarı üzerinde 

baba mesleğinin ve üniversite hazırlık kurslarına devam etmenin etkili olduğu 

görülmüştür.   

 

Altay (1995), İzmir’de Farklı Gelir Gruplarındaki Ailelerin Çocuklarının 

Temel Eğitimin İkinci Kademesinden Yararlanma Olanaklarının Karşılaştırılması 

adlı araştırmasını, İzmir’in Konak ilçesinde 15 okuldaki farklı gelir düzeylerini 

temsil edecek Ortaokul 3. sınıf öğrencileriyle yapmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre eğitim olanaklarından daha fazla 

yararlandığı, kız öğrencilerin sağlanan eğitim olanaklarını daha iyi kullandıkları 

görülmektedir. Araştırmada, büyük şehirlerde doğanların eğitim olanaklarından 

daha fazla yararlandığı bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin anne ve 

babalarının öğrenim durumlarına göre eğitim olanaklarından yararlanmalarının 

farklılaştığı görülmüştür. Babası yükseköğretim mezunu olan öğrenciler çalışma 

odalarının olduğunu, uzun tatillerde bir işte çalışmadıklarını, anne ve 

babalarının okul durumlarıyla ilgilendiklerini, ailelerinin dil kurslarına gitmeleri 
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konusunda desteklediklerini, kütüphaneden yeteri kadar yararlandıklarını, 

sosyal faaliyetlere aile bütçesinden para ayrıldığını belirtmişlerdir. Annesi 

yükseköğretim veya ortaöğretim mezunu olan öğrenciler çalışma odalarının 

okul başarılarını arttırdığını, spor ve sosyal etkinliklere yeteri kadar 

katıldıklarını, ücretli kurslardan yararlandıklarını, günlük gazete, roman vb. 

yayınları takip ettiklerini, okul başarılarının gelecekteki yaşam için önemli 

olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmada, ailesi okur-yazar olmayan, okur-yazar 

ve ilkokul mezunu olan öğrencilerin eğitim olanaklarından daha az yararlandığı, 

yaklaşık % 80’inin çalışma odalarının bulunmadığı, uzun tatillerde bir işte 

çalışma oranlarının daha yüksek olduğu, aileleri kalabalık olduğu için çocukların 

eğitimleriyle ve dersleriyle fazla ilgilenemediklerinin görüldüğü belirtilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, meslek grupları içerisinde eğitim olanaklarından en 

fazla baba mesleği memur ve serbest meslek sahibi olanlar, gelir grupları 

içerisinde ise yüksek gelir düzeyine sahip ailelerin çocukları eğitim 

olanaklarından en fazla yararlanmaktadır. 

 

YÖK’ün 1997 yılında yapmış olduğu araştırma ile üniversite 

öğrencilerinin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na hazırlanma biçimleri, bu 

amaçla yapmış oldukları harcamalar; yükseköğrenimleri sırasında yapmış 

oldukları harcamaları ve finansmanını, okudukları program hakkındaki 

düşünceleri ve iş beklentileri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, 51 devlet 

ve 7 vakıf üniversitesinde bulunan 67 fakülte ile yüksekokullarda bulunan 435 

yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci kitlesinden tabakalı örnekleme tekniği 

ile rasgele seçilmiş yaklaşık 80.000 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Bu 

araştırmanın bulgularına göre, devlet üniversitelerinde öğrenim gören 

öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık geliri, vakıf üniversitelerinde öğrenim 

gören öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirinden oldukça düşüktür. Devlet 

üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin aylık gelirlerinin Türkiye 

hane halkı aylık ortalama gelirine yakın olduğu görülmektedir. Araştırma 

sonuçlarında, aile gelirleri yüksek olan öğrencilerin genellikle İstanbul, Ankara 

ve İzmir’deki gelişmiş üniversitelerde öğrenim gördüğü, diğer illerde bulunan 
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üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin aile gelirlerinin daha düşük olduğu 

görülmektedir. Büyük şehirlerdeki devlet üniversitelerine devam eden 

öğrencilerin aile gelirleri arasında da farklar bulunmaktadır. Örneğin, Ankara 

Üniversitesi’ndeki öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık geliri, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi’ndeki öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirinden daha 

düşüktür.  

 

Öğrenci ailelerinin eğitim durumlarına bakıldığında, annelerin eğitim 

düzeyinin babaların eğitim düzeyinin altında kaldığı, öğrencilerin anne 

babalarının genel eğitim düzeylerinin Türkiye’deki genel eğitim düzeyinin 

üzerinde olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmada, öğrenci babalarının 

üniversiteyi bitirme oranı % 28 iken, 1990 yılı Türkiye ortalaması ise % 5’tir.   

    

Bu araştırmanın bulguları üniversite öğrencilerinin %78’inin üniversiteye 

hazırlık dönemlerinde özel kurslara katıldığını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin 

%89’u bu kursların gerekli olduğuna inanmaktadır. Gelir gruplarındaki artışla 

birlikte kurslara katılma yüzdeleri de artmaktadır.  

 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin % 76’sının 

öğrenim gördükleri programdan memnun oldukları görülmektedir. Öğrencilerin 

genellikle ilk tercih ettikleri yükseköğretim programları eğitim, tıp, hukuk, 

işletme, elektrik-elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri olarak 

sıralanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş beklentileriyle 

ilgili bölümde üniversitelere göre farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Öğrencilerin 

yaklaşık %70’inin özel sektörde çalışmayı istemelerinin yanında, bu istek ODTÜ 

öğrencilerinde %83’ken, Dicle Üniversitesi öğrencilerinde  % 50 civarındadır. 

Gelişmiş üniversite öğrencileri daha fazla özel sektörü tercih ederken, diğer 

üniversiteler kamu sektörünü tercih etmektedir. 

 

Söz konusu araştırmada, öğrencilerin lisansüstü eğitime olan talepleri, 

sosyoekonomik durumlarıyla doğru orantılı bulunmuştur. Anne babalarının 
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eğitim düzeyleri ile lisansüstü eğitime devam etme arasında da bir ilişki 

görülmüştür. Anneleri lisansüstü dereceye sahip öğrencilerin % 79’u  lisansüstü 

eğitime devam etmeyi planlarken, anneleri okuma yazma bilmeyen 

öğrencilerde bu oran % 58’e düşmektedir. Gelişmiş devlet üniversitelerinde 

lisansüstü öğrenime devam etmek isteyen öğrencilerin oranı % 70’in 

üzerindeyken, gelişmekte olan üniversitelerde bu oran % 50’nin altına 

düşmektedir.      

 

 Şahin (1999)’in, Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Eğitimsel ve Sosyo-

Ekonomik Kökenleri adlı araştırmasında, erkek öğrencilerin oranının kız 

öğrencilerden 1.8 kat daha fazla olduğu, ancak 1982 yılından itibaren kız 

öğrencilerin oranı artarken (%30’dan %39’a), erkek öğrencilerin oranının 

azaldığı (%70’den %61’e) görülmüştür. Üniversite arşiv bilgilerine dayalı olarak 

verilen okul türlerine ait istatistiksel verilere göre, 1982-1994 arası dönemde 

kayıtlı öğrenciler içerisindeki meslek lisesi (% 13) ve imam hatip lisesi (% 14) 

çıkışlı öğrenci oranı 1995-1998 arası dönemde sırasıyla % 10 ve % 12’ye 

gerilemiştir. Buna koşut olarak genel lise çıkışlı öğrencilerin oranı %70’den % 

73’e, özel lise mezunlarının oranı ise %2’den %5’e yükselmiştir. Öğrencilerin 

mezun oldukları lise türleri de fakültelere göre farklılaşmaktadır. Tıp Fakültesi 

öğrencileri başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik 

Fakültesi’ndeki öğrencilerin büyük kısmını “klasik“ lise mezunları 

oluşturmaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin de yarıdan fazlasını 

“klasik” lise mezunları oluşturmakla birlikte, meslek lisesi ve imam hatip lisesi 

mezunlarının oranları görece yüksek çıkmaktadır. Araştırmada, Erciyes 

Üniversitesi’nin öğrencilerini büyük oranda İç Anadolu Bölgesi’nden almasıyla 

birlikte, diğer bölgelerden ve büyük kentlerden de öğrenci aldığı görülmektedir. 

Öğrenci ailelerinin yerleşim yerlerinin fakültelere göre farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Ailelerin % 60’ı kentlerde oturmaktadır. Tıp Fakültesi,  İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerindeki öğrenci 

ailelerinin büyük çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Öğrenci annelerinin % 

47’si, babaların % 42’si ilköğretim okulu mezunudur. Babaları ilköğretim 
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mezunu olan öğrencilerin toplam içerisindeki oranı Fen-Edebiyat ve İlahiyat 

Fakültelerinde diğer fakültelere göre daha yüksek çıkarken, babası 

yükseköğretim mezunu olan öğrencilerin oranı Mühendislik, Tıp ve Mimarlık 

Fakültelerinde diğer fakültelere göre daha yüksek bulgulanmıştır. Mühendislik, 

Mimarlık ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin annelerinin 

yükseköğretim mezunu olma oranları da diğer fakültelerde öğrenim gören 

öğrencilere oranla görece yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin % 77’si gelir 

düzeylerini iyi ya da orta olarak tanımlamaktadır.   

      

Özsoy (2002), Yüksek Öğretimde Eşitlik ve Hakkaniyet Sorunsalı – 

Türkiye’deki Finansal Yapıyla İlgili Bir Çözümleme  adlı araştırmasını, Başkent 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi son sınıf 

öğrencilerinden oluşan 500 örneklem grubu üzerinde gerçekleştirmiştir. Ayrıca 

21 öğrenciyle yaşamöyküsel derinlemesine ve yarı yapılandırılmış görüşmeler 

yapmıştır. Araştırma bulgularına göre, erkek öğrencilerin oranı kız öğrencilerin 

oranından 1.8 kat daha fazladır. Ancak gelir düzeyi arttıkça kız öğrencilerin 

oranının arttığı görülmektedir. Bu duruma paralel olarak bir vakıf üniversitesi 

olan Başkent Üniversitesinde kız öğrencilerin oranı toplam öğrencilerin % 

51.4’ünü oluşturmaktadır. Öğrenci ailelerinin yerleşim yerlerinin % 77’sinin il 

merkezi, % 17.7’sinin ilçe merkezi olmak üzere % 94.7’sinin kent merkezi 

olduğu araştırma bulgularında ortaya konulmuştur. Özsoy, bu durumu 

yükseköğretim hakkından daha çok kent kökenlilerin yararlandığı şeklinde 

yorumlamıştır.  

 

Mezun olunan lise türü ve grubunun yükseköğrenim hakkına erişimde 

etkili olduğu araştırma bulgularında görülmektedir. Özel lise öğrencilerinin oranı 

vakıf üniversitesinde artarken devlet üniversitelerinde azalmaktadır. 

Öğrencilerin mezun oldukları lise grubuna göre üniversitelere ve fakültelere 

dağılımı incelendiğinde, genel lise mezunlarının oranının Başkent 

üniversitesinde daha yüksek olduğu, fen lisesi ve anadolu lisesi mezunlarının 

ise Hacettepe Üniversitesi’nde en yüksek oranda bulunduğu görülmektedir. 
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Mesleki ve teknik lise mezunlarının toplam üniversite öğrencileri içindeki oranı 

ise çok düşük kalmaktadır. Üniversite öğrencilerinin mezun oldukları lise 

grubuna göre ailelerinin gelir düzeyleri farklılık göstermektedir. Ailelerin gelir 

düzeyi arttıkça, genel lise mezunu üniversite öğrencilerinin toplam içindeki 

oranı azalmakta, anadolu lisesi mezunu öğrencilerin oranı artmaktadır.  

   

Araştırma sonuçlarında öğrenci ana-babalarının eğitim düzeyinin, Türkiye 

genel düzeyinin çok üzerinde olduğu görülmüştür. Özsoy, araştırma bulgularına 

göre, ana-babanın eğitim durumunun yalnızca yükseköğretim hakkına erişim 

üzerinde değil, yükseköğrenimlerini hangi üniversitede ve programda 

sürdüreceklerinin belirlemesinde de etkili olduğunu öne sürmektedir.  Tıp 

fakültesi öğrencilerinin anne ve babasının eğitim düzeylerinin diğerlerine göre 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yüksek 

ailelerde yüksek öğrenim görmüş ya da görmekte olan kişi sayısı daha yüksek 

çıkmaktadır. 

 

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyleri devam 

ettikleri üniversite ve fakültelere göre farklılık göstermektedir. Başkent 

Üniversitesi’nde öğrenci ailelerinin % 51.4’ü yüksek gelir grubunda yer alırken, 

diğer üniversitelerde bu oran % 15 civarındadır. En alt gelir grubunda yer alan 

öğrencilerin oranı ise Pamukkale Üniversitesi’nde daha yüksek bulunmuştur. 

Tıp Fakültesi öğrenci ailelerinin % 61’i yüksek gelir grubu içerisinde yer 

almaktadır. Özsoy araştırmasında, öğrenci annelerinin beşte dördünün fiilen 

gelir getiren bir işte çalışmadığını, çalışanların ise yarıdan fazlasının 

“maaşlı/ücretli” konumda çalıştığını bulgulamıştır. Babası bilimsel ve teknik 

eleman ya da serbest meslek sahibi olan öğrencilerin oranı Vakıf üniversitesi ve 

gelişmiş devlet üniversitesinde yüksek bulunurken, babaları “işçi, çiftçi, esnaf, 

zanaatçı vb.” olan öğrencilerin oranı “taşra” üniversitesinde daha fazla 

bulunmuştur. Araştırmada, öğrencilerin ve ailelerinin demografik ve sosyo-

ekonomik özelliklerine ilişkin olarak elde edilen araştırma bulgularının yeniden 

üretimci eğitim toplumbilimcileri destekler nitelikte olduğu belirtilmektedir.    
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Öğrencilerin yükseköğretime hazırlık amacıyla yaptıkları harcamaların 

öğrenim gördükleri üniversitelere, fakültelere ve ailelerinin gelir düzeyine göre 

farklılık gösterdiği görülmüştür. Vakıf üniversitesine, gelişmiş devlet 

üniversitesine ve bu üniversitelerin yüksek puanla öğrenci alan fakültelerinde 

öğrenim gören öğrenciler üniversiteye hazırlık amacıyla daha fazla harcama 

yapmışlardır. Ailelerin gelirleri arttıkça harcama yaptıkları miktarda artmaktadır.  

 

Öğrencilerin yükseköğretim program tercihlerini yaparken çeşitli 

etkenlerden etkilendikleri görülmektedir. Kız öğrenciler tercihlerinde daha çok 

içsel etkenlerden (özel ilgi) etkilenirken, erkek öğrenciler daha çok dışsal 

etkenlerden (parasal getiri vb.) etkilenmişlerdir. Özsoy, bu durumun toplumsal 

cinsiyet rollerinin benimsenmesiyle ilişkili görülebileceğini belirtmiştir. ”Parasal 

getirisinin yüksek olması” etkeni yüksek gelirli ailelerin çocuklarınca ön plana 

çıkarılmakla birlikte, yükseköğretim programlarının seçiminde hem öğrenciler 

tarafından benimsenmiş hem de piyasada talep edilen meslekleri kazandıran 

programlar tercih edilmiştir. ”Bilim dalına”  duyulan “özel ilgi” seçeneğinde 

yoğunlaşanların ise en yüksek gelir grubundaki öğrenciler olması dikkat 

çekmektedir. En düşük gelir grubundaki öğrencilerin tercihlerinde ise “aile ve 

yakınların isteği”, “rasgele tercih”, vb. etkenler ön plana çıkmaktadır.   

 

Araştırma sonuçlarında, başarılı bir üniversite öğrencisinin en belirgin 

özelliği “çalışkan ve disiplinli” olması olarak tanımlanırken, ikinci belirgin özellik 

olarak “zekâ” ve “yetenek” ön plana çıkmaktadır. Başarıyı sosyoekonomik 

aidiyetle ilişkilendirenlerin oranı ise düşük çıkmıştır.  

 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin çok büyük bir kısmı 

yükseköğretim için yaptıkları harcamaların büyük bir bölümünü aile desteği ile 

karşılamaktadır. Burs ve kredi olanaklarından yararlanmanın aile gelir düzeyine 

göre farklılaştığı, aile gelir düzeyi yükseldikçe burs ve kredilerden yararlanma 

oranında düşme olduğu görülmektedir. Öğrenciler, üniversite sonrası iyi bir iş 
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bulabilmek için hem ek bazı beceriler edinmek gerektiğini hem de geniş bir 

sosyal çevrenin gerekli olduğunu düşünmektedirler. Devlet üniversitelerinde 

öğrenim gören öğrencilerden özel kesimde ve yurt dışında çalışmayı 

planlayanların oranı vakıf üniversitesindeki öğrencilerden daha yüksektir. 

Mezuniyet sonrası kendi işini kurmak isteyen vakıf üniversitesi öğrencilerinin 

oranı ise diğer üniversitedeki öğrenci oranlarının toplamından daha yüksektir. 

En düşük gelir grubundaki öğrenciler arasında mezuniyet sonrası yüksek lisans 

yapmayı düşünen öğrenci yokken, en yüksek gelir grubundaki öğrencilerin ise 

en yüksek oranda istedikleri ikinci tercih lisansüstü eğitim yapmaktır. 

 

Söz konusu araştırmanın nitel bulgularına göre, öğrenciler üniversiteyi “iyi 

bir meslek ve gelir kazanmak için bitirilmesi zorunlu bir üst öğretim kurumu” 

olarak görmektedirler. Görüşmelerde edinilen izlenimler farklı sosyoekonomik 

özelliklere sahip öğrencilerin ailelerinin üniversiteye yükledikleri anlam ve 

değerin çok fazla değişmediğine dikkat çekmektedir. Aile bireylerinin tümü 

yükseköğrenim görmüş olan ailelerde, yükseköğrenim görmek “olması gereken 

bir durum” iken, eğitim düzeyi görece düşük ailelerde bir “gurur” kaynağı olarak 

değerlendirilmektedir. Araştırmacı, öğrencilerin eşitlik konusu ile daha önce 

ilgilenmediklerini, bu konuda fikir yürütebilecek yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarını, yükseköğrenimleri boyunca karşılaştıkları eşit(siz)likçi 

uygulamalara örnek bulmakta zorlandıklarını belirtmektedir. 

 

Bilgili, Uçan ve Çetin (2003), O.D.T.Ü İktisat, Erciyes Üniversitesi ve 

Niğde Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Profillerinin 

Karşılaştırılması adlı çalışmalarında, Şenses (1999) tarafından ODTÜ İktisat 

Bölümü’nde uygulanan anketi, Erciyes ve Niğde Üniversitelerinin İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme ve İktisat Bölümü öğrencilerine uygulayarak, 

üç üniversitedeki öğrenci profillerini karşılaştırmışlardır. Araştırmada, ankete 

katılan öğrencilerin %50’si kız, %50’si erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Niğde 

Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi İşletme ve İktisat Bölümü öğrencilerinin 

büyük çoğunluğunu devlet lisesi mezunları oluştururken, O.D.T.Ü iktisat bölümü 
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öğrencilerinin büyük oranda anadolu lisesi ve özel lise/kolej mezunlarından 

oluştuğu görülmektedir.             

 

Şenses (2005), ODTÜ İktisat Bölümü öğrenci profilini belirlemek üzere 

1995 ve 1996 yıllarında yapılan anket çalışmaları sonuçlarına dayanarak, 1999 

yılında yaptığı çalışmanın devamı niteliğinde öğrencilerin sosyoekonomik 

kökenleri, sosyal ve akademik açıdan üniversite yaşamlarını değerlendirmeyi 

amaçlayan çalışmasını mayıs 2004’de üçüncü sınıf öğrencileriyle yapmıştır. 

Araştırma sonuçları, daha önce yapılan çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırmalı 

olarak verilmiştir. Öğrencilerin cinsiyet dağılımlarına bakıldığında,  kızların % 55 

(1999), erkeklerin % 45 oranında olduğu, yapılan son çalışmada cinsiyet 

dağılımının değişmediği görülmektedir. Öğrencilerin mezun oldukları lise türleri 

oranlarının değiştiği, devlet lisesi-özel lise mezunlarının oranları azalırken, 

Anadolu Lisesi mezunlarının oranlarının arttığı gözlenmektedir. Devlet lisesi 

mezunlarının oranı % 29 (1995-96)’dan % 22 (2004)’ye, özel lise/kolej 

mezunları %23 (1995-96)’den %16 (2004)’ya düşerken, anadolu liseleri 

mezunlarının oranı % 38 (1995-96)’den %49 (2004)’a çıkmıştır. Meslek lisesi 

mezunlarının oranı % 3’den % 0’a gerilemiştir. Öğrencilerin mezun oldukları lise 

alanları da Türkçe-Matematikten, Fen-Matematik alanına kaymıştır. Türkçe-

Matematik alan mezunlarının oranı % 83 (1995-96)’den %15’e düşerken, Fen-

Matematik alan mezunlarının oranı % 8(1995-96)’den %81’e yükselmiştir.    

Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyleri orta seviyede 

gözükmektedir. Alt gelir seviyesinden öğrencilerin oranlarında ise düşüş 

gözlenmektedir. Şenses (2005), göstergelere göre farklılığın az olmasıyla 

birlikte, aile gelir düzeylerinde görece üst gelir gruplarından orta gelir gruplarına 

doğru bir kayma olduğunun söylenebileceğini belirtmektedir. 

 

ÖSYM’nin yükseköğretime geçişe ilişkin sunduğu istatistiksel verilere 

göre, genel ortaöğretim programlarından mezun olan öğrenciler mesleki ve 

teknik ortaöğretim öğrencilerine oranla üniversitelerin lisans programlarına 

daha yüksek oranda yerleşmektedirler. Üniversitelerin lisans programlarına 



 

 

41 

yerleşme oranlarında  ilk sırayı resmi ve özel fen liseleri alırken meslek liseleri 

son sıralarda yer almaktadır. Resmi fen lisesi mezunlarının üniversiteye 

yerleşme oranları 2006 ve 2007 yıllarında sırasıyla % 59-60 , özel fen lisesi 

mezunlarının ise %51-52’dir. Bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte, 

puan kesilmesi yapılmayan ve öğretmenlik tercihleri yapmaları halinde 

mezunlarına ek puan verilen öğretmen liselerinin fen liseleriyle neredeyse aynı 

oranlara sahip (%52-55 ) olduğu görülmektedir. Anadolu Liseleri (%41.5-41.3), 

yabancı dille öğretim yapan özel liseler (% 30.7-33), yabancı dil ağırlıklı 

program uygulayan resmi liseler (%30.1-30.8) ve özel liseler (%15-22) 

oranlarıyla bu liselerin arkasından sıralanmaktadır. Genel öğretim programı 

uygulayan resmi liselerin mezunlarının üniversitelerin lisans programlarına 

yerleşme oranları ise %7.8-7.9’dur. Mesleki ve teknik öğretim programlarından 

mezun olan öğrencilerin üniversitelerin lisans programlarına yerleşme oranları 

%0.8-1.5 ile %7.1-8.2 arasında değişmektedir. Öğrencilerin yükseköğretim 

programlarına yerleşmeleri mezun oldukları lise türlerine  göre büyük oranda 

farklılaşmaktadır. Bu durum kademeler arası geçişi önemli kılmakta ve merkezi 

sınavların önemini artırmaktadır. Farklı okul türlerine devam eden öğrencilerin 

sosyoekonomik ve kültürel kökenlerinin farklılıklar gösterdiği yapılan çeşitli 

araştırmalarla ortaya konulmuştur.  

 

Köse (1999), Üniversiteye Giriş ve Liselerimiz adlı çalışmasında  altı grup 

(genel liseler, anadolu liseleri, türkçe eğitim yapan özel liseler, yabancı dilde 

eğitim yapan özel liseler, imam hatip liseleri ile endüstri mesIek liseIeri) liseden 

mezun, 1995 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarına girmiş 356298 adayın 

(ÖSYM’nin hazırlamış olduğu “Orta Öğretim Kurumlarına Göre 1995 Öğrenci 

Seçme ve Yerleştirme Sınavı Sonuçları”) verilerini kullanarak öğrencilerin sözel 

ve sayısal becerilerini, ÖSS’yi kazanma ve ÖSS-ÖYS sonuçlarına göre 

yerleşme oranlarını ve yerleşen öğrencilerin okul türlerine göre farklılaşmasını 

incelemiştir. Araştırma bulguları altı tür lisedeki sözel ve sayısal beceri, ÖSS’yi 

kazanma ve ÖYS ile yerleşme oranları arasında önemli farklılıklar olduğunu 

ortaya koymaktadır. Sözel beceri puanı ortalamasında 59.4’lük ortalamayla 



 

 

42 

anadolu liseleri en üst sırada yer alırken, endüstri meslek liseleri 25.0’lık sözel 

beceri puanı ortalamasıyla en alt sırada yer almaktadır. Sözel beceride olduğu 

gibi sayısal beceride de endüstri meslek liseleri 4.9'luk bir ortalamayla sonuncu 

sırada yer alırken, anadolu liseleri, bu liselerin sekiz katından daha yüksek bir 

puan ortalamasıyla (39.9) en üst sırada yer almaktadırlar. Sözel ve sayısal 

beceri düzeyleri ile ÖSS kazanma oranı arasındaki ilişkide, sözel beceri 

düzeyinin ÖSS’yi kazanma üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu, ÖYS ile 

yerleşme oranında ise sayısal beceri düzeyinin daha etkili olduğu araştırma 

bulgularında görülmektedir. Bu durum üniversiteye yerleşmede matematik ve 

fen alanlarındaki başarı düzeylerinin,Türkçe ve sosyal alanlarındaki başarı 

düzeylerinden daha etkili olduğunu göstermektedir. 

 

Altı tür lisenin ÖSS'yi kazanma oranlarına bakıldığında, anadolu 

liselerinden sınava katılan öğrencilerin binde 987'sinin, yabancı dilde eğitim 

yapan özel liselerden sınava katılan öğrencilerin binde 967'sinin, Türkçe eğitim 

yapan özel liselerden sınava katılan öğrencilerin binde 920'sinin, imam hatip 

liselerinden sınava katılan öğrencilerin binde 676'sının, genel liselerinden 

sınava katılan öğrencilerin binde 654'ünün ve endüstri meslek liselerinden 

sınava katılan öğrencilerin binde 363 'ünün ÖSS sınavını kazandığı 

gözlenmektedir. ÖYS sınav sonuçlarına göre yerleşme oranlarında bu farklıklar 

daha büyük oranda artmaktadır. Anadolu liselerinden sınavlara katılan 

öğrencilerin ÖYS ile yerleşme oranı binde 508, yabancı dilde eğitim yapan özel 

liselerde binde 475, Türkçe eğitim yapan özel liselerde binde 302, imam hatip 

liselerinde binde 71, genel liselerde binde 66 ve endüstri meslek liselerinde ise 

yalnızca binde 13 olarak gözlenmektedir. Bu bulgular endüstri meslek liseleri, 

imam hatip liseleri ve genel liselerin üniversiteye yerleşme oranlarının çok 

düşük olduğunu göstermektedir. ÖSS ile yerleşen öğrenci oranlarına 

bakıldığında endüstri meslek liseleri binde 55 ile ilk sırada yer alırken, anadolu 

liseleri binde 25, özel liseler ise binde 16 ve 24 oranları ile son sırada yer 

almaktadır. Meslek lisesi mezunları ÖSS ile öğrenci alan yükseköğretim 

programlarına yerleşmektedirler. Köse’ye göre, araştırmada seçilmiş olan altı 
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tür lisenin üniversiteye girişteki başarı ölçütleri temelinde iki kümede toplandığı 

görülmektedir. Bir yanda, oldukça yüksek beceri ve başarı ortalamaları ile 

üniversiteye yerleşme oranlarına sahip anadolu liseleri ile yabancı dilde ve 

Türkçe eğitim yapan özel liseler grubu, diğer yanda, oldukça düşük beceri ve 

başarı ortalamaları ile üniversiteye yerleşme oranlarına sahip genel liseler, 

imam hatip liseleri ve endüstri meslek liseleri grubu vardır. Birinci gruptaki 

liselerden mezun öğrencilerin 1995 yılı Öğrenci Seçme Sınavına katılan toplam 

öğrenciler içindeki oranı % 05.5 olmasına rağmen, üniversitelere yerleşmiş 

toplam öğrenciler içindeki oranı % 32’dir. Diğer taraftan, ikinci gruptaki 

öğrencilerin oranı ise sırasıyla % 73 ve % 50’dir. 

 

Gümüş tarafından 2006 yılında yapılan Ortaöğretim Okulları İl Merkezleri 

Türkiye Taramasına göre, öğrencilerin %62’si genel, %38’i mesleki teknik 

ortaöğretime devam etmektedir. Öğrencilerin %50’den fazlası ise genel öğretim 

programı uygulayan liselere devam etmektedir. Öğrenci velilerinin eğitim 

durumlarına bakıldığında, babaların % 12’si okula gitmemiş.  % 33’ü ilkokul 

mezunu, % 55’i ise 8 yıllık ve üstü bir öğrenime sahiptir. Annelerin %25’i okula 

gitmemiş, % 38’i ilkokul mezunu, %5’i ise üniversite mezunudur. Bölgeler 

arasında en düşük eğitim seviyesi Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da 

görülürken, en yüksek eğitim seviyesi Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 

görülmektedir. Annelerin eğitim seviyesi açısından en kötü durum Güneydoğu 

Anadolu’da görülmektedir. Bu bölgedeki annelerin % 52’si hiç okula gitmemiş, 

üniversite mezunlarının oranı ise % 2.44’tür. Anadolu lisesinde öğrenim gören 

öğrencilerin babalarının % 32’si üniversite ve yüksekokul mezunu, annelerinin 

%21’i üniversite mezunudur. Bu oranlar liselerde baba için % 9’a, anne için % 

4’e düşmektedir. Diğer okullarda ise babalar için % 3-5, anneler için ise % 1-2 

seviyesinde kalmaktadır.    

 

Öğrenci velilerinin mesleki durumlarına bakıldığında, babaların % 19’u 

güvencesiz-marjinal işlerde çalışıyor, % 12’si işsiz, % 18’i işçi, % 17’si köylü-

çiftçi, % 8’i küçük esnaf, % 8’i küçük memur, % 9’u memur, % 3’ü büyük esnaf 
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ve % 3’ü de serbest meslek sahipleridir. Annelerin % 65’i işsiz, % 9’u köylü-

çiftçi, % 9’u güvencesiz-marjinal işlerde çalışıyor, % 4’ü işçi, % 4’ü küçük 

memur, % 5’i de memur, % 1’i küçük esnaf, % 1’i büyük esnaf ve % 1’i de 

serbest meslek sahipleridir. Okul türlerine göre velilerin çalışma durumları 

farklılık göstermektedir. Anadolu lisesi öğrencilerinin babaları memur olanların 

oranı % 25, anneleri memur olanların oranı % 17 civarındadır. Bu oranlar 

liselerde babalar için % 8, anneler için % 5 civarındadır. Mesleki ve teknik 

okullarda ise babaları memur olan öğrencilerin oranı % 3-4, anneleri memur 

olanların oranı ise % 1 civarındadır. Genel liselerde babaları işçi olan 

öğrencilerin oranı % 22 ile dikkat çekerken, imam hatip liselerinde babaları 

köylü/çiftçi olan öğrenci oranı % 47 ile dikkat çekmektedir. Gümüş (2006), 

okulların öğrenci velilerinin gelir durumlarına göre farklılaştığını, veli gelirinin 

aylık 750 milyondan az ya da çok olmasına bağlı olarak okullar arasında 

farklılaşma olduğunu belirtmektedir. İmam hatip liseleri en alt seviyede olmak 

üzere, melek liselerinin tamamında 250 milyondan daha az gelire sahip veli 

oranı % 21’den fazla iken, bu oran liselerde % 15, Anadolu liselerinde % 8 

civarında kalmaktadır. 750 milyon TL ve daha fazla gelire sahip velilerin oranı 

liselerde % 28, anadolu liselerinde % 54, ticaret liselerinde % 20, diğer meslek 

liselerinde ise % 13-15 civarındadır. Okul türleri ailelerin sosyoekonomik 

durumlarına göre ayrışmakta, ‘alt’ sosyoekonomik koşullardan gelen öğrenciler 

imam hatip liseleri başta olmak üzere meslek liselerinde öğrenimlerine devam 

ederken, ‘orta-üst’ sosyoekonomik koşullardan gelen öğrenciler ise büyük 

oranda Anadolu liselerinde ve görece daha az bir kesimi liselerde öğrenimlerine 

devam etmektedirler.    

   

Fen ve anadolu liselerinden üniversitelerin lisans programlarına giren 

öğrenci sayılarının yüksek olması bu liselere devam eden  öğrencilerin hangi 

ilköğretim okullarından geldiği sorusunu da gündeme getirmektedir. Gümüş 

tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılında ilköğretim okulları il merkezleri 

Türkiye taraması adı altında 278 okula bağlı 333 000 öğrenci örneklemi 

üzerinde yapılan çalışmada ilköğretim okulları “en alt”, “alt”, “orta alt”, “orta”, 
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“üst” ve “en üst” olmak üzere altı kategoride sınıflandırılmıştır.Yapılan araştırma 

sonuçlarına göre, 2004 yılında mezun olan 33.915 öğrencinin 4.777’si anadolu 

ve fen liselerine girme şansı bulabilmiştir. Anadolu ve fen lisesini kazanan 

öğrencilerin başarılarının bölgelere göre, illerin gelişmişlik düzeylerine göre, 

okulun şehirdeki konumuna göre değiştiği görülmektedir. Karadeniz Bölgesi, 

kazanan öğrencilerin % 20 si ile en başarılı bölge olurken, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi % 10 ile sonlarda yer almaktadır. Marmara Bölgesi de  % 11.7’lik 

başarısıyla sonlarda yer alarak dikkat çekmektedir. İlköğretim okullarının o 

şehirde bulunduğu konuma göre “en alt” kategorideki okullardan “en üste” 

doğru başarı, doğru orantılı olarak artmaktadır. “En alt” grupta Anadolu-fen 

lisesi kazanma oranı % 2 iken, “en üst” grupta % 34’tür. Bu okullardaki 

öğrencilerin ailelerinin eğitim durumları ve ekonomik koşulları da okullara göre 

farklılıklar göstermektedir. “En alt” gruptaki okullarda velileri üniversite veya 

yüksekokul mezunu olan öğrenci oranı % 1-2 iken, “en üst” gruptaki okullarda 

bu oran % 24-25’lere çıkmaktadır. Okullar öğrenci velilerinin ekonomik 

durumlarına göre farklılaşmaktadır. “Üst” ve “en üst” gruptaki okullara devam 

eden öğrenci velilerinin gelirleri 500 milyondan fazla olanlarının oranı yaklaşık 

% 50-60 arasında değişirken, bu oran “en alt” ve “alt” gruptaki okullarda % 12-

13 civarındadır. 

 

    Yurtdışında yapılmış çeşitli araştırmalarda da Türkiye’de yapılmış 

araştırmalara  benzer sonuçlar elde edilmiştir. Son yıllarda eğitimde yaşanan 

kitleselleşmeye rağmen, öğrencilerin eğitim rotalarının belirlenmesinde hâlâ 

toplumsal eşitsizliklerin yaşandığı görülmektedir. Eğitim rotasında yukarı doğru 

çıkıldıkça özellikle yükseköğretimden yararlanan toplumsal kesimlerdeki 

çeşitlilik azalmaktadır.  

 

Lynch ve O’rıordan (1998), “Yükseköğretimde Eşitsizlik: Sınıfsal Engeller 

Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmalarında, öğrencilerin yükseköğretime giriş ve 

katılımlarını toplumsal sınıflarının nasıl etkilediğini dört farklı grubun 

deneyimlerine dayanarak incelemişlerdir. Çalışmada İrlanda’nın farklı yerleşim 
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birimlerinden, okullardan ve yükseköğretim kurumlarından 122 kişiyle 

görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler ikinci kademede (ortaöğretim) öğrenim 

gören düşük-gelirli ve işçi sınıfı kökenli 40 öğrenci, üçüncü kademede 

(yükseköğretim) öğrenim gören 40 işçi sınıfı kökenli öğrenci, işçi sınıfı 

toplulukları içerisinde öğrenci velisi aynı zamanda aktivist 10 işçi , 4’ü katkı payı 

ödenen okullardan olmak üzere 16 öğretmen ve yönetici, katkı payı ödenen 

okullarda öğrenim gören 16 ikinci kademe öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 

Görüşülen kişilerin yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı düşük 

gelirli işçi sınıfından gelen öğrencilerin yükseköğretime girişte ve başarılarında 

deneyimledikleri engelleri incelemektir. 

 

Çalışmada işçi sınıfı ailelerinden gelen öğrencilerin karşılaştığı üç ana 

engelden bahsedilmektedir. Bunlar “ekonomik”, “sosyal ve kültürel” ve 

“eğitimsel” engellerdir. Ekonomik engellerin birinci derecede önemli olduğunu 

belirten Lynch ve O’rıordan kültürel ve eğitimsel engellerin de büyük bir öneme 

sahip olduğunu, her üç engelin de büyük oranda birbiriyle ilişkili olduğunu 

vurgulamışlardır.   

 

Görüşmelerde ekonomik koşulların öğrencilerin ve ailelerinin önceliklerini 

belirlediği görülmektedir. Günlük yaşamı sürdürmenin, “sofraya bir ekmek 

koymanın” öncelikli olduğu ailelerde yükseköğretim bir lüks olarak 

görülmektedir. Ekonomik yetersizliklerden dolayı öğrencinin çalışmak zorunda 

kalması, ders çalışmak için yeterli zamana ve imkânlara sahip olmaması 

öğrenmeyi de olumsuz etkilemektedir. Öğrenci bu durumdan sosyal ve 

psikolojik olarak da etkilenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre yetersiz gelir 

ve koşullar öğrencilerin daha az destek görmesini  ve öğrencilerin gelecekle 

ilgili planlarının, beklentilerinin ve önceliklerinin ekonomik koşullara göre 

şekillenmesini sağlamaktadır.  

 

Araştırmada “ekonomik” engellerin öncelikli olduğu vurgulanmakla 

birlikte “sosyal ve kültürel” ve “eğitimsel” engellerin de önemli olduğuna dikkat 
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çekilmektedir. Görüşme yapılan öğretmenler orta sınıf ailelerinin işçi sınıfı 

ailelerine göre eğitime daha fazla değer verdiklerini belirtmişlerdir. Araştırmada 

dikkat çekilen bir diğer “sosyal ve kültürel” engel öğrencilerin ve ailelerinin bilgi 

eksikliğidir. Öğrenciler yükseköğretim ile ilgili yeterli bilgiye sahip değillerdir. 

Öğrenciler dışlanma korkusu yaşamakta ve üniversiteyle ilgili çeşitli kaygı ve 

korkular taşımaktadırlar.  

 

Okul kültürünün orta sınıf kültürünü yansıttığı vurgulanan görüşmelerde, 

müfredatın işçi sınıfının hayat tarzını, kültürünü ve değerlerini yansıtmadığı, 

öğretmenlerin de orta sınıf kültürünü taşımalarından dolayı işçi sınıfı kültürünü 

taşıyan öğrencileri anlayamadıkları belirtilmiştir. Öğretmenlerin genellikle bu 

kültürel farklılığın farkında oldukları, özellikle işçi sınıfından ailelerin yaşadığı 

kırsal bölgelerde öğretmenler ve öğrencilerin okul dışında birbirlerine yabancı 

oldukları belirtilmektedir. Okullar arası farklılıklar olduğu, avantajlı okulların 

öğrenme ortamlarının, aktivitelerinin ve olanaklarının dezavantajlı okullara göre 

farklı olduğu öğrencilerle yapılan görüşmelerde vurgulanmıştır. Dezavantajlı 

okullarda disiplin problemleri olduğu, bu durumun öğrenmeyi engellediği, 

okulların öğrencilerin davranışlarını düzeltmeye çalıştığı, öğretmenlerin sık sık 

değiştiği, aktivitelerin ve olanakların yetersiz olduğu belirtilmiştir.      

  

Lynch ve O’rıordan ekonomik, kültürel ve eğitimsel yaşantıların karmaşık 

ve ilişkili bir biçimde birbirini etkileyerek öğrenciler, aileleri ve öğretmenler 

tarafından deneyimlenerek öğrencilerin yükseköğretime girişinde ve başarılı 

olmalarında engeller oluşturduğunu belirtmektedirler.   

 

Duru –Bellat ve Kieffer (2000)  Fransa’da Eğitim Fırsatlarındaki 

Eşitsizlikler : Eğitimsel genişleme, demokratikleşme veya engelleri aşmak adlı 

raporlarında, Fransız Ulusal Enstitüsü İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları 

(INSEE) merkezince yürütülen çalışmalarda elde edilen Fransa’da eğitimsel 

genişleme dönemi olarak adlandırılan 1919 ve 1973 arası doğan kişilerin 

verilerine, 1970 ve 1993 arasında oluşturulmuş farklı veri setlerine dayalı olarak 
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eğitim fırsatlarındaki eşitsizlikleri incelemişlerdir. Duru –Bellat ve Kieffer eğitim 

fırsatlarındaki değişmelere özel ilgi olduğunu, bunun nedeninin Fransa’da  

yirminci yüzyılda, özellikle son otuz yılda çok güçlü eğitimsel genişleme 

gerçekleştiğini, Fransız Üst Ortaöğretim Diploması (baccalaureat)’na 

ulaşanların oranının 1966’da % 20, 1986’da % 40 ve 1996’da % 68 olduğunu 

belirtmektedirler. Ancak eğitimsel kazanım, genişlemeye rağmen öğrencinin 

sosyal kökenine bağlı kalmaya devam etmektedir. El işçisi çocuklarının %51’i 

üst ortaöğretim diploması (baccalaureat) seviyesine ulaşırken, yöneticilerin, 

öğretmenlerin vb. çocuklarının % 87’si bu düzeye ulaşmaktadır. 1929-1973 

arası doğan İşçi ve Profesyonellerin çocuklarının farklı düzeylerdeki okullara 

erişim oranları çeşitlilik göstermektedir. Tarihsel süreç içerisinde eğitime erişim 

artarken, farklı eğitim düzeylerinde eşitsizlikler yaşanmaya devam etmiştir. 

1940’lı yıllarda alt ortaöğretime erişim oranı işçi çocukları için düşükken (% 

19.8), 1980’li yıllarda profesyonellerin çocuklarına yaklaşmıştır (% 93.2). Üst 

ortaöğretimde ise farklar korunmaktadır. 1929-38 arası yıllarda doğan 

profesyonellerin çocuklarının % 64.8’i üst ortaöğretimden (lycee) yararlanırken, 

işçi çocuklarının yalnızca % 5.37’si bu haktan yararlanmaktadır. Bu oranlar 

1964-73 arası doğan profesyonellerin çocukları için 87.4, işçi çocukları için ise 

% 28’dir. Üst ortaöğretim diplomasına (baccalaureat) ulaşan 64-73 arası doğan 

profesyonel çocuklarının oranı % 61.7, işçi çocuklarının oranı ise % 19.6’dır. 

Yükseköğretime (Tertiary Education) geçiş oranlarına bakıldığında yılların 

geçmesi bu oranları çok fazla değiştirmemiştir. 1929 öncesi doğan 

profesyonellerin çocuklarının yükseköğretime erişim oranı % 41.8 iken, 59-63 

arası doğumlularda %50.5’dir. İşçi çocuklarında ise bu oranlar sırasıyla % 1.6 

ve % 9.6’dır. Duru –Bellat ve Kieffer’e göre alt ortaöğretime girişte yaşanan 

toplumsal eşitsizlikler, bakalorya sınavına götüren üst ortaöğretime (lycee)  

girişe doğru kayma göstermiştir.   

 

Jacob ve Hillmert (2003) Toplumsal Köken ve Gecikmiş Eğitim 

Kariyerleri adlı çalışmalarında, öğrencilerin ailelerinin eğitimlerine ve toplumsal 

kökenlerine bağlı olarak yükseköğretime geçiş süreçlerini Almanya hayat-tarihi 
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verilerinin bir bölümüne (German life-history data- Batı Amanya’da 1964 ve 

1971 yıllarında doğmuş kişiler) göre incelemişlerdir. Bu çalışmada genel okul 

mezunu 2878 katılımcının verisi kullanılmıştır. Bunların arasından 783 katılımcı 

lise bitirme (Abitur sertifikası) sınavlarında başarılı olarak üniversitelere gitme 

şansı elde etmiştir. Araştırma verilerine göre, lise bitirme (Abitur) sınavında 

başarılı olan öğrencilerin % 68’inin en azından anne veya babasından birisinin 

üniversite mezunu olduğu, yalnızca %21’inin ailelerinin mesleki eğitimli 

(vocational training-low qualification) ya da yetersiz eğitimli (no qualification) 

olduğu görülmektedir. Üniversite eğitimli ailelerin çocuklarının yüksek akademik 

eğitime katılma oranları % 61’ken, bu oran mesleki eğitimli ailelerde % 42 

olmaktadır. Mesleki Eğitimli ailelerin çocuklarının mesleki eğitime gitme oranı % 

40, üniversite mezunu ailelerin çocuklarının mesleki eğitime gitme oranı ise % 

24 civarındadır. Jacob ve Hillmert ailesi üniversite mezunu olan üniversiteyi terk 

etmiş öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun başka bir üniversiteye devam 

ettiğini, diğerlerinin ise üniversiteye geri dönmediğini veya daha yetersiz bir 

eğitime (polytechnics) devam ettiğini belirtmektedir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÖLÜM III 

 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve 

çözümlenmesi konularına yer verilmiştir. 

 

 
Araştırmanın Modeli 

 
Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizliklerin değerlendirildiği bu 

araştırmada, konu nitel araştırma yöntemi kullanılarak, “yaşam öyküsel” olarak 

betimlenmiştir. Nitel araştırmaların amacı, anlamak ve araştırma faaliyetinin 

sonucu gerçekliği olduğu gibi tanımlamaktır (Kümbetoğlu, 2005). “Yaşam 

öyküsü” tekniği, çeşitli alanlarda araştırma yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Hem görüşme yaptığımız kişiyi hem de kendimizi tanımamızı ve tanıtmamızı 

sağlayan “yaşam öyküsü” tekniği, aynı/benzer duyguları, olayları yaşayan 

kişilerin ortak ve ayrılan noktalarının fark edilmesini sağlamaktadır. (Atkinson, 

1998). Farklı kişilere ait yaşam öykülerinden genellemeler yapmak tehlikeli ve 

yanıltıcı olmakla birlikte, benzer nesnel koşullarda yaşayan insanların benzer 

deneyimler yaşadığını ve hayatlarının bu deneyimler temelinde şekillendiğini 

söylemek mümkün  gözükmektedir. Bu anlamda hiçbir birey toplumsal güç 

ilişkileriyle şekillenen bir dünyada eşitsizlik yaratan ve eşitsizlikleri yeniden 

üreten mekanizmaların dışında değildir. Ancak bu ifade, tekil bir yaşam 

öyküsüne sahip olarak bireyin, etkin bir “özne” olduğu gerçeğinin reddedildiği 

anlamına gelmemektedir.      

 

Eşitsizliği derinleştiren ve yeniden üreten toplumsal mekanizmaların 

geçerli olduğu bir ortamda, eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizliklerin 

öğrencilerin yaşam öyküleri ile betimlendiği bu araştırma tarama modelindedir. 
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Çalışma Grubu 

 

Araştırmanın amacı, olabildiğince farklı yaşam deneyimleriyle 

karşılaşabilmeyi, hem aynı/benzer yükseköğretim programlarında bulunan 

öğrencilerin farklılaşabilen yaşam öykülerini hem de farklı programlara girenlerin 

kesişen deneyimlerini anlamayı önemli kılmaktadır. Bu nedenle “amaçlı 

örnekleme tekniği” kullanılarak, sosyal sınıf, aile kökeni, cinsiyet kimliği gibi 

özellikler açısından farklılaşan gruplara ulaşılması ve bu gruplardan öğrencilerle 

görüşülmesi planlanmıştır. Görüşmeye katılan kişilerin bu özellikleri açısından 

benzeşmeye başlamaları, bu çeşitliliğin sağlandığı biçiminde yorumlanmış ve 

görüşmeler bitirilmiştir.  

 

Araştırma Ankara’da bulunan üniversitelerle sınırlı tutulmuş, vakıf ve 

devlet üniversitelerinden öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Vakıf 

üniversitelerinden Bilkent, devlet üniversitelerinden Ankara, Orta Doğu Teknik 

ve Hacettepe Üniversitelerinde lisans öğrenimine devam eden öğrencilerle 

görüşülmüştür. Vakıf üniversitesinin belirlenmesinde seçilen üniversitenin 

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olması, diğer üniversitelerde bulunan 

yükseköğretim programlarını bulundurması, öğrenci adaylarınca tercih edilen bir 

üniversite olması, diğer vakıf üniversitelerine göre daha yüksek puanla öğrenci 

alması etkili olmuştur. Diğer üniversitelerin belirlenmesinde ise yükseköğretim 

programlarının kaç puanla öğrenci aldığı ve üniversitelerin gelişmişlik düzeyleri 

dikkate alınmış, çeşitliliği sağlamak amacıyla farklı yükseköğretim 

programlarından öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

Fakülte ve bölümlerin belirlenmesinde yükseköğretim programının puanı, 

programa olan talep ve istihdam alanı dikkate alınmıştır. Mühendislik ve tıp 

fakülteleri fen bilimleri alanında, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri sosyal bilimler 

alanında yüksek puanla öğrenci alan fakülteler, fen fakültelerinin fizik, kimya, 

biyoloji bölümleri fen bilimleri alanında, edebiyat fakültelerinin sosyoloji, felsefe, 

halk bilimi bölümleri istihdam alanı daralmış, üniversitelere göre puanları 
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değişmekle birlikte “çok iyi” devlet üniversiteleri dışında düşük puanla öğrenci 

alan programlar, eğitim fakültelerinin programları ise istihdam alanı yüksek, iş 

garantili  programlar olarak değerlendirilmiştir.  

 

21 öğrenciyle görüşme yapılmış, farklı toplumsal kesimlerden gelen 

öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. Görüşme yapılan öğrencilerin 11 tanesi 

kadın, 10 tanesi ise erkek öğrencilerdir. Tıp fakültesinden 3, mühendislik 

fakültesinden 3, iktisadi ve idari bilimlerden 4, eğitim fakültesinden 4, fen 

fakültesinden 3, diğer yükseköğretim programlarından 4 öğrenciyle görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan öğrencilerin İkinci ve üçüncü sınıf 

öğrencilerden olmasına özen gösterilmiş, bu öğrencilere ulaşılamadığı takdirde 

diğer sınıflardaki öğrenciler de değerlendirilmiştir. Birinci sınıf öğrencilerinin 

“liseli” kimliğinden sıyrılamadıkları, son sınıf öğrencilerinin ise “üniversiteli” 

kimliğini yavaş yavaş terk ettikleri düşünüldüğünden araştırmaya genellikle dahil 

edilmemişlerdir.  

 

 

Verilerin Oluşturulması 

 

Araştırma verilerinin oluşturulması amacıyla görüşme tekniği 

kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda kullanılan en yaygın veri toplama 

yöntemlerinden birisi olan görüşme tekniği, görüşülen kişilerin görüşlerini, 

deneyimlerini ve duygularını ortaya çıkarması yönünden güçlü olması ve 

iletişimin en yaygın biçimi olan konuşmayı temel alması (Şimşek ve 

Yıldırım,2006) nedeniyle tercih edilmiştir. 

 

Araştırmada, görüşmeye esneklik sağlamak ve derinlemesine bilgiler 

almak amacıyla “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılarak 

“derinlemesine görüşmeler” yapılmıştır. Araştırmanın kuramsal/kavramsal 

çerçevesi konu ile ilgili alanyazından yararlanılarak oluşturulduktan sonra, bu 

kavramsal çerçeve görüşme formlarının oluşturulmasına yardımcı olmuştur. 
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 Görüşme için iki adet form düzenlenmiştir. Bu formlardan ilki görüşme 

yapılan öğrencilerin demografik bilgilerini almaya yönelik Kişisel Bilgiler Formu 

(Ek-3), diğer form ise görüşmenin rehberliğini yapacak Görüşme Formudur (Ek-

4). Hazırlanan görüşme formunun işlerliğini test etmek amacıyla farklı 

yükseköğretim programlarından dört öğrenciyle ön görüşme yapılmış, bu 

görüşmeler sonucunda görüşme formunun anlaşılırlığı ve araştırmanın amacına 

uygunluğu sağlanmıştır. Hazırlanan Kişisel Bilgiler Formu ve Görüşme Formu, 

alan uzmanlarının (Ek-5) görüşüne sunulmuş, uzman görüşleri ve önerileri 

doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak son şekli verilmiştir. 

 

Araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan görüşme formu 4 

bölümden, 18 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölüm aileye ve ailenin eğitim 

yaklaşımına ilişkin, ikinci bölüm öğrencinin ilköğretim ve lise yıllarına ilişkin, 

üçüncü bölüm yükseköğretime geçişe ilişkin, dördüncü bölüm öğrencinin 

yükseköğretim yıllarına ilişkin bilgi ve görüşleri almak amacıyla oluşturulmuştur. 

Farklı soruların farklı bireyler için farklı anlamlara gelebileceği ya da 

anlaşılamayabileceği düşünülerek ayrıntılı yanıtlar verilmesini sağlayabilecek 

sondalar ya da alternatif sorular hazırlanmıştır. Böylece görüşülen kişilerin 

yaşadıkları deneyimlere farklı yollardan ulaşılmaya çalışılmıştır. (Şimşek ve 

Yıldırım,2006) 

 

 

Verilerin Çözümlenmesi 

 

Araştırma verileri nitel veri analizi yaklaşımlarından betimsel analiz 

yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Betimsel veri analiz sürecinde Şimşek ve Yıldırım 

(2006)’ın  belirttiği dört aşama izlenmiştir. 

 

I. Betimsel analiz için çerçeve oluşturma : Araştırma 

sorularından, araştırmanın kavramsal çerçevesinden ve 

görüşmede kullanılan boyutlardan yola çıkılarak veri analizi için bir 
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çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçevede veriler belirli temalar 

altında düzenlenmiştir. 

 

  

                                        Tematik  Çerçeve 

 

1. Aile 

I. Ailenin Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Özellikleri 

II. Ailenin Eğitim Yaklaşımı 

III. İstek ve Beklentiler 

2. Okul Yılları 

I. Okula İlişkin Anılar 

II. Okul Türleri 

III. Alan Seçimi 

3. Yükseköğretime Geçiş Süreci 

I. Yükseköğretim Tercihi 

II. Yükseköğretime Hazırlık 

III. Gelecek Kaygısı 

4. Yükseköğretim Yılları 

I. Yükseköğretime Giriş Amacı 

II. Yükseköğretim değerlendirmesi 

III. “İyi” Üniversitelere Kimler Girer?  

IV. Eşitsizlikler  

 

 

II. Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi: Daha önce 

oluşturulan tematik çerçeveye göre, elde edilen veriler 

düzenlenmiş, tanımlanmış ve anlamlı bir şekilde bir araya 

getirilmiştir.   
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III. Bulguların tanımlanması : Düzenlenen veriler tanımlanarak 

gerekli yerlerde doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 

 

 

IV. Bulguların yorumlanması : Elde edilen ve tanımlanan bulguların 

ilişkilendirilmesi ve anlamlandırılması bu aşamada yapılmıştır. 

Böylece araştırmada yer alan çeşitli boyutlar arasındaki ilişkiler 

ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Kümbetoğlu (2005) nitel verilerde 

öne çıkan ortak eğilimlerin belirlenmesini, farklılıkların ortaya 

konmasını ve anlatılanların ayrıntılarında gizlenen anlamların 

günyüzüne çıkarılmasını verilerin yorumlanması olarak 

tanımlamaktadır.      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BÖLÜM IV 

 

 

Bu bölümde, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile öğrencilerin yaşam 

öykülerinden elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda ulaşılan bulgular ve 

ilgili alan yazın bağlamında yapılan yorumlar yer almaktadır.  

 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizliklerin öğrencilerin toplumsal 

kökenleriyle ilgili olduğu görüşü yapılan çeşitli araştırmalarda ortaya 

konulmuştur. Bu genel çerçeveye bağlı kalarak farklı yükseköğretim 

programlarında öğrenim gören öğrencilerin sahip oldukları toplumsal, ekonomik 

ve kültürel özelliklerin eğitim rotalarında nasıl farklılaşmalara yol açabildiği 

biyografik olarak ele alınarak, eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikler 

bağlamında yapılan tartışmalar temelinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.     

 

 

Aile 

 

Öğrenci Ailelerinin Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Özellikleri  

 

Öğrencilerin eğitim yaklaşımlarının, eğitime yükledikleri anlamların, 

eğitim imkânlarından yararlanmalarının ve eğitim rotalarının doğdukları evden 

başlayarak, evin bulunduğu çevreye, yaşanılan şehre, bölgeye, konuşulan dile, 

ailenin sınıfsal, ekonomik, kültürel ve toplumsal özelliklerine bağlı olarak 

şekillendiğini söylemek mümkün gözükmektedir. Farklı yükseköğretim 

programlarında öğrenim gören farklı toplumsal kökenlerden gelmiş öğrencilerle 

yapılan görüşmelerde, “iyi” bir gelecek vaadeden, talep edilen, yüksek puanlı, 

üniversitelerin “iyi” bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin 
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toplumsal, ekonomik ve kültürel özelliklerinin, eğitim yaklaşımlarının, istihdam 

alanı daralmış veya çok fazla talep edilmeyen, daha düşük puanlı ya da “iyi” 

toplumsal konumlar vaadetmeyen yükseköğretim programlarında öğrenim 

gören öğrencilerin ailelerinin toplumsal, ekonomik, kültürel özellikleri ve eğitim 

yaklaşımlarıyla farklılıklar gösterdiği görülmektedir.  

 

Görüşme yapılan yirmibir üniversite öğrencisinin ailelerinin toplumsal 

özelliklerine, ailelerine ve ailelerinin eğitim yaklaşımlarına ilişkin söylemlerini iki 

grupta toplamak mümkün gözükmektedir. Birinci grup, neredeyse tamamı kentli, 

eğitim düzeyleri yüksek, iyi ekonomik koşullara sahip aileler, ikinci grup ise daha 

düşük eğitim seviyelerine sahip, köy ya da ilçe kökenli, göç etmiş, yetersiz 

ekonomik koşullara sahip aileler olarak tanımlanabilmektedir. Birinci grupta 

toplanan öğrenciler söylemlerinde ailelerinin ekonomik durumunu, “belirli bir 

yaşam standardına sahip”, “üst orta mı desem orta üstü mü desem”, “orta üstü”, 

“orta üstü ekonomik koşullara sahip”, “standardın üzeri” şeklinde tanımlarken, 

ikinci gruptaki öğrenciler, “ekonomik olarak çok rahat değiliz”, “bir memurun 

yaşadığı gibi”, “Türkiye’de işçi emekçilerin yaşadığı gibi rutin bir hayat”, 

“ekonomik durumumuz bence iyi değil, babam yirmi seneye yakın inşaat ustası 

olarak çalıştı, ancak SSK’dan emekli olabildi, o süreye kadar sigortamız bile 

yoktu”, “mevsimlik çalışıyoruz nasıl olabilir ki”, “orta hallice” ifadeleriyle 

tanımlamaktadırlar. Öğrencilerin ailelerinin sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin 

söylemleri, her ne kadar kültürel özellikler tamamıyla ekonomik kökene bağlı 

olmasa da, ekonomik özelliklerinden kaynaklanan avantaj ya da dezavantajların 

bir yansıması olarak gözükmektedir . Birinci gruptaki ailelerin sosyal ve kültürel 

faaliyetlere zaman ayırabildikleri ve çocuklarının da bu faaliyetlere katılımını 

sağlayabildikleri görülmektedir.    

 

Annem, dedem ve ben çok kitap okuruz. Dedemle beraber operaya, sinemaya, 

tiyatroya gideriz, evimizde her zaman gazete okunur. Ben zaman zaman 

yazmaya çalışırım.   (HK2) 
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Babam kitap okumayı sever, bol bol kitap okur. Annem tiyatroyla ilgilidir. Zaman 

zaman birlikte tiyatroya giderler. Annemin müzik alanında öğretim üyesi olması 

evde kültür sanat havasının esmesini sağlar. (OE3) 

 

Tiyatroya, sinemaya gideriz. Mümkün olduğunca sosyal ve kültürel faaliyetlere 

katılmaya çalışırlar. (OK7) 

 

Annem, babam genelde kitap okurlar, müzikle araları iyidir, klasik müzik 

dinlemeyi tercih ederler.(BK13) 

 

İkinci gruptaki aileler ise yaşam koşullarının getirdiği olumsuzluklar, 

ekonomik ve kültürel yoksunluklar vb. nedenlerle sosyal ve kültürel faaliyetlere 

katılmazken çocuklarının da katılımını sağlayabilecek durumda değildirler.  

 

Ailede sosyal kültürel faaliyetlere ilgi yok, kitap okumazlar, tiyatro, müzik vs. ile 

ilgilenmezler. Sadece yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar, geçim derdindeler. 

(AE19) 

 

Annem babam köyde yaşadıkları için böyle şeyler (sosyal kültürel faaliyetler) 

olmaz. Ağabeyim biraz kitap okur, ablamlar da okurlar ama evli oldukları için- 

çocuk falan- fazla vakit ayıramıyorlar. (OK4)  

 

Ev dışı aktivite çok yoktur bizimkilerde, biz kardeşlerimizle daha açığız ev dışı 

aktivitelere… (OK5) 

 

Sosyal kültürel faaliyetlere katılım sıfır diyebilirim. Ben mümkün olduğunca 

kardeşime birşeyler okutmaya çalışıyorum fakat bilgileri televizyonla 

şekilleniyor. (AE18)   

 

Altay’ın (1995) araştırma bulguları gibi, bu araştırmanın bulguları da 

öğrencilerin çocukluktan itibaren soysal ve kültürel faaliyetlere katılımlarında 

ailelerinin ekonomik ve kültürel özelliklerinin etkili olduğu görüşünü 

desteklemektedir.  
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Öğrenci ailelerinin sahip oldukları ekonomik ve kültürel özellikler evdeki 

çocuk sayısını ve onların eğitimini de belirleyebilmekte, evdeki ağabey ve 

ablaların eğitim seviyeleri, kardeşler için önemli bir avantaj ya da dezavantaja 

dönüşebilmektedir. Birinci gruptaki öğrencilerin genelde bir ya da hiç kardeşi 

yokken, ikinci gruptaki öğrencilerin kardeş sayısı yedi, sekize kadar 

çıkabilmektedir : Birinci gruptaki söylemler, ”tek çocuğum, kardeşim yok, o 

yüzden biraz rahatım”(BK10), “ağabeyim var, tıp fakültesinde 6. sınıfta öğrenci” 

(HE1), “kardeşim yok” (OK7), “ablam var, Sorbon’da doktora yapıyor, 

Galatasaray Üniversitesi mezunu ” (OK6), “bir kardeşim var, O.D.T.Ü’de 

öğrenci”(HK2) şeklinde ifade edilirken, diğer grupta “dört kardeşiz, ablamlar 

ortaokul terk, ağabeyim iki yıllık yüksekokul mezunu”(OK4), “yedi kardeşiz, 

ağabeyim lise mezunu, bir kardeşim ilkokulu bitirdi, okula devam etmek 

istemedi, ondan sonra gelen de bu sene liseyi bitirecek”(AE15), “üç kardeşim 

var; kız kardeşim teknik lise mezunu, muhasebeci, diğerleri ilkokula gidiyorlar ” 

(AE19), “ablam lise mezunu, diğer kardeşim lise 1’de kaldı, benim dışımda 

üniversiteye devam eden yok” (AE18), “ikisi lise mezunu, bir diğeri üniversiteye 

hazırlanıyor” (AE17), “dört kardeşiz; biri üniversite öğrencisi, biri hazırlanıyor, 

diğeri ortaokulda…”(OK5)  söylemleri görülmektedir. Ayrıca bir öğrencinin 

(AE15) kız kardeşlerini saymaması, onların eğitiminden bahsetmemesi, bazı 

bölgelerde ve koşullarda yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortaya koyar 

niteliktedir.     

 

Ailelerinin oturdukları evleri ve çevreyle ilgili öğrenci söylemleri de ailenin 

sahip olduğu ekonomik koşullara paralellik göstermektedir. Genellikle iyi 

koşullarda yaşayanlar evleriyle ve çevreyle ilgili bilgi verirken bunu bir ayrıcalık 

unsuru olarak yansıtmakta, sahip oldukları ayrıcalıkları ayrıntılarıyla 

anlatmaktadırlar. 

 

Çok güzel bir yerde oturuyorduk, geçen yıl taşındık…… . Üç katlı yüksekte bir 

evimiz vardı, şato gibiydi, hatta oradaki en yüksek evdi. Çok büyük bir bahçesi 

vardı ve ev çok büyük olduğu için sesimizi birbirimize duyurabilmek için 

bağırarak konuşurduk. Komşularımızın ekonomik ve kültürel durumları çok 
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iyiydi. Şimdiki evimiz biraz daha küçük, ama çalışma odalarımız var ve iyi bir 

semtte. (HK2) 

 

İki evimiz var, bir tanesi müstakil, şehir dışında bir ev, yazlık olarak da 

kullanıyoruz . Diğeri apartman dairesi, genellikle orada oturuyoruz. Eskiden 

şehir içinde otururduk ama artık ….  Yerlileri şehir dışına kayıyor. Ayrıca burada 

da evde kalıyorum. (BK10) 

 

“İyi” ekonomik koşullara sahip olmayan öğrencilerin anlatımlarında 

yaşam koşullarındaki zorluklar görülmektedir.  

 

Evimiz iki odalı bir apartman dairesi, ev biraz küçük olduğu için kardeşlerimin 

de, benim de çalışma odalarımız yoktu. Kooperatiften aldığımız için çevresi yeni 

yeni gelişiyor, genellikle memurların oturduğu bir yer denilebilir. (OK5) 

 

Evimizi yeni yaptık, müstakil bir ev, çalışma odası vs. yok. Bundan önceki 

evimiz toprak bir evdi, biraz dardı, idare ediyorduk. (AE15) 

 

Evimiz ilçede iki katlı , küçük bir ev, maddi durumumuz o kadar da kötü 

sayılmaz, evin temel ihtiyaçları karşılanmış durumda. (AE18) 

 

Bu araştırmanın öğrenci ailelerinin ekonomik, toplumsal ve kültürel 

özelliklerine ilişkin bulguları, YÖK’ün (1997), Şahin’in (1999), Özsoy’un (2002) 

ve Şenses’in (2005) elde ettikleri araştırma bulgularını destekler niteliktedir. 

Gelişmiş devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin, “iyi” 

ekonomik koşullara ve yüksek eğitim seviyelerine sahip oldukları ve genellikle 

kent merkezlerinde yaşadıkları görülmektedir. 

 

 

Ailenin Eğitim Yaklaşımı 

 

Görüşme yapılan öğrencilerin tamamı ailelerinin eğitime çok büyük önem 

verdiklerini belirtmişlerdir. Genel anlamda aileler çocuklarının “iyi bir geleceğe 

sahip olmaları”, ”hayatlarını kurtarabilmeleri”, “ayaklarının üzerinde sağlam 
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durabilmeleri”, “bilinçli” ve “başarılı” olabilmeleri için eğitimi önemsemektedirler. 

Tüm söylemlerde bu önem görülmekle birlikte, farklı sosyoekonomik koşullara, 

eğitim düzeylerine sahip ailelerin eğitim yaklaşımları, beklentileri ve çocuklarının 

eğitimi için izledikleri yol ve yöntemler farklılaşabilmektedir. Eğitim seviyesi 

düşük aileler, kendileri okuyamadıkları için çocuklarının okumasını istemekte, 

ancak bu ifade yalnızca söylem düzeyinde kalmakta, yeterli kültürel sermayeye 

sahip olmadıkları için Bourdieu’nun tanımladığı bir tür pratik kavrayışla eyleyen 

“bilen eyleyiciler” olamamaktadırlar. Ekonomik koşullarının da yetersiz olması 

çocuklarının iyi bir eğitim almasını olanaksız hale getirmektedir.  

 

Ailem herhalde okumadığı için eğitime önem veriyor, çok sıkıntı çekmişler. Biz 

okuyamadık, çok şeyden mahrum kaldık, sen oku elimizden geleni yaparız 

dediler. Okumamı istediler, ama okula bıraktılar pek de ilgilenmediler aslında, 

fakat engellemediler de… (AE15)  

 

Eğitim almanın adam olarak algılanmasından dolayı, ailem çocuklarının eğitim 

alarak hayatlarını kurtarabileceğini düşündüğünden eğitime çok önem veriyor. 

….. ancak eğitimim üzerinde, tercihlerimde ailemin bana katkı sunabileceği 

fazla bilgisi olmadığı için şu okul olsun, bu öğretmen olsun vb. tarzda 

yapabileceği fazla bir şey olmadı, onlar sadece okumamı söylediler. (AE19) 

 

Ailem eğitime önem verirdi ama bilinçli bir önem değildi. Kendilerinin çektikleri 

eziyetleri bizim çekmemizi istemediklerinden bizim okumamızı istiyorlardı. 

(AE18) 

 

Ailelerinin eğitim düzeylerinin düşük, ekonomik koşullarının diğerlerine 

göre kötü olmasına rağmen “iyi” üniversitelerin “iyi” bölümlerine girmeyi 

başarmış öğrenciler de bulunmaktadır. Eğitimi bir kurtuluş yolu olarak gören bu 

öğrenciler, ailelerinin her zaman eğitime çok fazla önem verdiğini ve kendilerinin 

iyi bir eğitim alabilmesi için, ailelerinin hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını 

belirtmişlerdir.  

 

Ailem her zaman okumaya çok değer vermiştir, bütün okuyan öğrencilerle 

ilgilenir , örnek gösterirlerdi. Her zaman destek oldular, hep bu yönde teşvik 
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ettiler. …. Ailemin desteği bir tarafa ben buraya gelmeyi ortaokulda kafama 

koymuştum(OK4) 

 

Babam okumaya çok değer verirdi, hatta bizim ailede en çok değer verilen şey 

eğitimdir diyebilirim. Biraz da son çocuk olmamdan dolayı  sanırım ilkokuldan 

itibaren eğitimim üzerine odaklandılar, her zaman teşvik ettiler. Ağabeyim 

öğretmen olduğu için beni etkiledi, bana yol gösterdi. …..…başarılı olduğum için 

doktor olacaksın vb. şeyler söylüyorlardı.  (AE14) 

 

Eğitim düzeyleri yüksek aileler “vahiyin kökünü kendilerinde taşıdıkları 

için” eğitime verdikleri önem yalnızca söylem düzeyinde kalmamakta, bizzat 

yaşamlarında bunu uygulamaya koymaktadırlar. Aynı yollardan geçmiş eğitimli 

aile bireyleri öğrenciye yol gösterebilmektedir.  

 

Ailem eğitime çok büyük önem verir, özellikle babam çok üzerinde dururdu. 

Dedemlerin onun için hazırladığı ortamı, gördüğü şekilde bizim için hazırladı. 

….. taşındığımızda önce bize göre bir okul bulundu, daha sonra okula göre ev 

ayarlandı. (OE3)     

 

Eğitimli bir evlat yetiştirmek ailemin hayatta en büyük gayesidir. ….. başarılı 

olabilmemiz için her türlü fedakarlıkta bulunmuşlardır. Örneğin, ağabeyimin 

eğitimi için şehir değiştirdiler. Küçük yaşlardan beri itici kuvveti kendi içimizde 

oluşturmamızı sağladılar. (HE1) 

 

Ailem okumuş olduğu için bilinçli bir ailedir. … özellikle babam bizim önümüzde 

her zaman örnek olmuş, ne yapmamız gerektiği konusunda önümüzü açmış, 

teşvik etmiştir. (OE8) 

 

Ekonomik koşulları iyi olanlar, zaten çocuklarının eğitimleri için gerekli 

olanakları sunmakta, onların kendilerini ayrıcalıklı hissetmelerini sağlamaktadır.  

 

Ailemde herkes üniversite mezunu olduğu için eğitimimize çok önem veriyorlar. 

….. para kazanıyorlar ama ne yaparsak eğitimimizle yapacağız. Annem ve 

babam ….. kolej mezunu oldukları için, kardeşimle beni de oraya gönderdiler. 

…. kolejlilerin ayrı bir dünya görüşü olduğunu, birbirlerini anlayacaklarını, farklı 

olduklarını düşünüyorlar. (HK2) 
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Annem ve babam eğitimim için her şeyi yapmıştır. Özellikle annem ve dayımın 

eğitimim üzerinde çok etkileri olduğunu düşünüyorum. Gerek koleje gitmemde 

gerek Amerika’ya değişim öğrencisi olarak gitmemde annem çok etkili oldu. 

……bu bölümün iki senesi Amerika’da olduğu için annem hemen buraya 

gelmemi istedi. (BK10)  

  

Babam kıyafete fazla para harcamamamı ama ayda yüz tane kitap 

alabileceğimi söylerdi. Hiçbir zaman masraftan kaçınmadılar. Org, bateri, 

keman vb. bir sürü özel ders aldım, benim seveceğim şeyleri yapmamı 

sağladılar. Yurtdışına gitmek istiyorum, destekliyorlar. (OK7) 

 

 

İstek ve Beklentiler 

 

Ailenin çocuklarının eğitimiyle ilgili istek ve beklentileri, eğitim tercihleri 

üzerindeki düşünceleri toplumsal ekonomik ve kültürel özelliklerine göre 

farklılaşmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek ve iyi ekonomik koşullara sahip aileler 

çocuklarının “iyi bir geleceğe, iyi bir konuma sahip olmasını” isterken eğitimin 

“bireysel ve entelektüel gelişim” için önemli olduğunu düşünmektedirler. Daha 

düşük ekonomik koşullara ve eğitim düzeylerine sahip aileler çocuklarının 

“kendilerini kurtarmalarını”, “ayakları üzerinde durmalarını”, “adam olmalarını” 

isterken eğitim tercihlerinde “iş garantisi olan mesleklere”, “kısa sürede para 

kazandırabilecek mesleklere” yönelmelerini sağlamışlardır. 

 

Babam doktor olmamı istiyordu aslında ama öğretmen lisesine gitmemi istedi. 

Tercih yaparken ailemin ekonomik koşulları iyi olmadığı için hemen meslek 

sahibi olabileceğim bir şeyler olsun istiyordu. Ben de tercihlerimde üniversiteyi 

seçerken de daha rahat iş bulabileceğim “iyi” üniversiteleri tercih etmeye 

çalıştım. (OK5) 

 

Babam hemşire olmamı istiyordu. Maddi sıkıntı çektiği için kısa yoldan iyi para 

kazanabileceğim bir meslek edinmemi istiyordu. (AK16)  
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Ailemin asıl beklentisi benim kendi ayaklarım üzerine basmamdı. O yüzden 

sağlam bir meslek sahibi olmamı ve devlette çalışmamı istiyorlardı. Tatilinin çok 

olması, garanti bir yerinin olması, devlet işi olmasından dolayı sınıf 

öğretmenliğini çok istediler ama olmadı. (AE18) 

 

Çocuklarının kendileri gibi olmasını istemeyen bu aileler, ellerinden gelen 

her türlü fedakarlığı yapmaya çalışarak, onların bir meslek sahibi olmasını 

istemektedirler.       

 

Fedakarlık yaparak benim okumamı sağlıyorlar ve öğretmen olup bir şeyler 

yapmamı istiyorlar. Ben de onların yaptığı fedakarlığa karşılık vermezsem 

nankörlük olur gibime geliyor. (AE15) 

 

 

Öğrencilerin büyük bir kısmı ailelerinin eğitimle ilgili kararları alırken gelir 

durumlarına  bağlı olarak yönlendirdiklerini düşünüyorlar. Ekonomik koşulları iyi 

olan öğrenciler özel okullara yönlendirilirken, daha kötü koşullara sahip 

öğrenciler genellikle yaşadıkları yerdeki devlet okullarına gönderiliyor. Sınavlara 

girmiş, kazanmış ve bu ortaöğretim kurumlarından mezun olarak “iyi” 

yükseköğretim programlarına girmiş öğrenciler ekonomik koşullarından 

bağımsız olarak eğitimle ilgili  kararlarında ailelerinin sundukları imkânların çok 

etkili olduğunu düşünmezken, özel okullardan mezun öğrenciler ailelerinin 

ekonomik koşullarının iyi olmasının eğitimleri üzerinde etkili olduğunu, daha 

rahat olduklarını düşünmektedirler. Genel liselerden mezun olmuş, “iyi” 

yükseköğretim programına girememiş öğrenciler ise eğitimle ilgili tercihlerinde 

ailelerinin ekonomik koşullarının etkili olduğunu düşünmektedir.  

 

…aslında il merkezinde Anadolu Meslek Lisesi kazanmıştım fakat paraya 

ihtiyaç olduğundan gidemedim. Bu liseye gitmiş olsaydım farklı bir yerde 

olabilirdim. Kitap almamı da etkiliyordu. Maddi koşullarımız biraz iyi olsaydı 

belki liseyi farklı bir yerde okuyabilirdim, psikolojim etkilenmezdi, derslerde vb. 

daha rahat olabilirdim. (AE18) 
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Anadolu Lisesi kazandım ama uzak diye babam göndermedi, yakındaki bir 

liseye kayıt yaptırdık. Maddi durumumuz kısıtlı olduğu için yol parası bile 

problem oluyordu. Ailemin maddi durumu iyi olsaydı bir yıl daha dershaneye 

gidip tekrar deneme şansım olabilirdi. (AK21)  

 

Ekonomik koşulları yetersiz olduğu için eğitim olanaklarından 

yeterince yararlanamayan bu öğrenciler, yeterli imkanlara sahip olsalar 

daha “iyi” yükseköğretim programlarına gireceklerini düşünmektedirler. 

 

….sonuçta genel bir liseye gittim, daha iyi bir okula gidebilirdim. Maddi 

durumumuz iyi olmadığı için oradaki bir okula devam etmek zorunda kaldım. 

Ekonomik durumum iyi olsaydı daha iyi bir liseye, iyi bir dershaneye gidip iyi bir 

bölüm kazanabilirdim. Öğrencilik hayatım boyunca her zaman okul sonrası ve 

yazları çalışmak zorunda kaldım. (AE19)    

 

….. bilmiyorum iyi bir dershaneye gitsem filan belki daha iyi bir bölüme 

gidebilirdim. Ailemin olanakları çok yeterli değildi, kitap filan almakta 

zorlandığımız oluyordu fakat ailemin yanında olduğum için fazla zorluk 

çekmiyordum Şu anda biraz burslarla filan idare etmeye çalışıyorum. (AE15) 

 

 

 

Okul Yılları 

 

Öğrenci ailelerinin ekonomik, toplumsal ve kültürel özelliklerinde ortaya 

çıkan farklılaşma öğrencilerin okul yıllarına ait yaşantılarında da sürerek devam 

etmektedir. Öğrencilerin sosyoekonomik koşullarına göre ayrışma, anaokulu 

üzerinde belirginleşmektedir. Orta-üst toplumsal kesimlerden gelen öğrencilerin 

neredeyse tamamı okul öncesi eğitim alırken, alt toplumsal kesimlerden gelen 

öğrencilerden hiçbiri okul öncesi eğitim almamıştır. 
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Okula İlişkin Anılar 

 

Öğrencilerin okula ilişkin ilk izlenimleri gittikleri okula, ailenin ve çevrenin 

okula yüklediği anlama göre farklılıklar göstermekle birlikte, öğrencilerin büyük 

bir çoğunluğunun okula ilişkin yaklaşımlarında ilkokul öğretmenlerinin davranış 

ve yaklaşımının etkili olduğu görülmektedir. Öğretmenleriyle iyi ilişkiler kurabilen 

öğrencilerin okulu da sevdikleri ve okula istekle geldikleri, öğretmenin 

değişmesinin ya da öğretmenle iyi ilişkiler kurulamamasının  öğrencilerin okula 

ilişkin yaklaşımlarını olumsuz etkilediği görülmektedir.  

  

Sınıfa ilk girdiğimde üç kişilik bir sıraya dördüncü kişi olarak oturmuştum. 

Doğum günümdü. Sınıftan çıkarken öğretmenimin doğum günümü kutlaması 

çok hoşuma gitmişti, öğretmenimi çok sevmiştim, okula çok severek 

gidiyordum. İkinci sınıfta öğretmen değişince okula gitmek istemedim. (OK5) 

 

Birinci sınıftaki öğretmenim çok kötüydü. O yüzden başka bir okula geçiş 

yapmak zorunda kaldım. Yeni gittiğim okuldaki öğretmenim çok iyiydi, 

öğretmeni sevince okulu da sevdim. (AE17) 

 

Biraz panik olduğumu hatırlıyorum, öğretmen falan, zaten öğrenciler 

öğretmenleri pek sevmez. (OE8) 

 

Çok iyi bir öğretmenim vardı, disiplinliydi ama hiç bağırdığını hatırlamıyorum, 

sürekli teşvik ederdi. (HK2) 

 

Okul denildiğinde aklıma ilk gelen öğretmenimdir. Dışarıda çok sert bir kadın 

olmasına rağmen, sınıfta iyiydi, zeki öğrencileri çok severdi, diğerlerine de fazla 

bir şey yapmazdı. (AE15) 

 

Öğrencilerin devam ettikleri eğitim kurumlarıyla ilgili anlatımlarında, özel 

okullar ve devlet okulları arasında okul yapısında, öğrencilere sunulan olanak 

ve seçeneklerde farklılıklar olduğu görülmektedir. Örneğin özel ilköğretim 

kurumunda öğrenim görmüş olan E8, “Özel okulda öğrencilere çok daha yakın 

davranılıyor. Dersler olsun, sosyal aktiviteler olsun daha yoğun oluyor. Eğitim 

açısından daha avantajlı, bir konuyu zorla da olsa kavratıyorlar.” diyerek, bu 
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kurumlarda öğrencilere sağlanan ortam ve olanaklardan bahsetmektedir. 

Öğrencilere farklı ortam ve olanaklar sunan özel okullar bazen beklenmedik bir 

okul ortamı sağlayabilmektedir. 

 

İlkokulum küçük bir okuldu, her şubeden birer tane vardı. Ben ne istersem onu 

yapardık, etüde kalırdık, oyunlar oynardık. Annemin muayenehanesine yakın 

olduğu için o gelene kadar orda kalırdım, benimle ilgilenirlerdi. (HK2) 

   

Hem devlet hem de özel okullara devam etmiş öğrenciler özel okulların 

devlet okullarından farklı yerler olduğunu, kendilerine bir takım avantajlar 

sağladığını, bazı ayrıcalıklara sahip olduklarını düşünmektedirler.  

  

Ortaokuldan sonra özel okula gittim. İlk iki sene çok fazla adaptasyon sorunu 

çektim, kültür şoku yaşadım diyebilirim. Devlet okullarında her sınıfsal 

kökenden öğrenci görebiliyorsunuz ama mahalle okulu gibi. Sosyal aktivite 

olarak yapabileceğiniz fazla bir şey yok, bir top verirler, geçer bir köşede 

oynarsınız. Özel okullar öyle değil, bir sürü kulüp, dernek vs var. İnsanlar 

tiyatroyla, müzikle vs. ilgileniyorlar. (OK6) 

 

İlkokul çok keyifliydi, çok sosyaldim, inanılmaz sosyaldim. Özel bir okul 

olmasının avantajları tabi, tiyatrolar, korolar, etkinlikler vs. . Öğretmenlerim çok 

ilgiliydi, arkadaşları da çok iyi hatırlıyorum. Ortaokul da iyiydi tabi, devlet 

okuluydu, oraya geçtikten sonra etkinliklerin hiç biri kalmadı, dersler dışında 

hiçbir şey yapmazdık. (BK11) 

 

Özel ve devlet okullarındaki işleyiş mekanizmaları, Althusser(2005)’in de 

belirttiği gibi, öğrencilerin ileriki yaşamlarındaki  toplumsal rollerine uygun 

davranış kalıplarının oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Bilginin düzenlenmesi, 

sunumu, öğretmenlerin ve yöneticilerin tutum ve davranışları, öğretmen-öğrenci 

arasındaki ilişkiler kurum tipine uygun olarak şekillenmektedir. Bowles ve Gintis 

(1999, 2001)’in vurguladığı gibi okullarda,  farklı işler yapacak öğrencilere, iş 

hiyerarşisine uygun, farklı toplumsallaşma kalıpları öğretilmektedir. Özel 

okullarda öğrencilerin “esneklik”, “zamanı iyi kullanma” ve “iletişim kurma” 

becerilerini geliştirmesine olanak sağlanmaktadır.  
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Öğrencilerin tavırları, davranışları, öğretmenle konuşmaları farklıydı, çok rahat 

buluyordum onları. Alışmakta epey bir süre zorlandım, biraz geri planda kaldım. 

Çok akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyorlar, edebiyattan, sanattan, tiyatrodan 

bahsediyorlardı. …..daha esnek, daha toleranslı olmayı öğrendim bu okulda, 

biraz ödün vermek, biraz anlayışlı olmak gerektiğini anladım. ….. Hocalar, 

özellikle yabancı hocalar biraz rahat oluyorlar, daha arkadaş canlısı oluyorlar, 

otorite kurmaya çalışmıyorlar, sizin söylediğiniz şeylere değer veriyorlar. Türk 

hocalar da disiplinli ama daha törpülenmişi diyebilirim. Çok yönlü olmamız 

isteniyordu, dersler sanki ders öğrenmekten ziyade kültürel aktivite gibiydi. 

(OK6)     

 

Öğretmenler çok iyiydi, konuşabiliyorduk, fikirlerimize çok değer veriyorlardı. 

……. kurallı bir okul, kurallar var, uymakta gerekir yoksa biz bile fırsatını bulsak 

dağıtabilirdik. Çünkü parası olduğu için buraya gelmiş, kimseyi takmayan, 

derslerle ilgisi olmayan, hocaları rencide edecek şekilde onlarla takışan tipler de 

vardı. Kurallara uymamız istenirdi ama katı değillerdi, fazla ses çıkarmazlardı. 

Derslerde başarılı, sorumluluklarını bilen, sosyal, kültürel faaliyetlere katılan 

öğrenciler istiyorlardı. (HK2)  

 

Okulumuzda öğrenci konseyi yönetimde çok etkiliydi. Biz görüşlerimizi öğrenci 

konseyine bildirirdik, konsey kararları dekanla birlikte verirdi. Çok demokratik bir 

ortamdı bu anlamda. Okul formasına vs. uymamızı, derslerde fazla gürültü 

yapmamamızı, ders giriş çıkış saatlerine uymamızı isterlerdi. (BK10)      

 

Devlet okullarında ise öğrencilerden “otoriteye saygı göstermesi” ve “itaat 

etmesi”, “kurallara uyması” ve “söylenenleri yerine getirmesi” beklenmektedir.  

 

Öğretmenler, benim dediğim olsun isterlerdi, başkalarının fikirlerine değer 

vermez, otoriter ötesi davranırlardı. Yaptırımcı, sert, sinirli insanlardı. Müdür de 

onlar gibiydi, baskıcı, dayatmacı, eleştirileri kabullenemeyen insanlardı. Bizim 

onları dinlememizi, söylediklerini yapmamızı, asi olmamamızı isterlerdi. (OK5) 

 

Okuldaki aktivitelerin ve olanakların yetersiz olması, öğretmen eksikliği, 

disiplin problemleri öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Okul yönetimi ve 
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öğretmenler, öğretimin yapılmasından daha çok, öğrencilerin davranışlarını 

düzeltmekle meşgul olmaktadırlar.   

 

Okuldaki öğretmenlerin yarısı bizim kasabalıydı, aşağı yukarı hepsi tembeldi, 

çalışkan olanlarda vardı, zaten onlar bunu bize yansıtıyorlardı. Müdür bizim 

kasabalıydı, ilerici bir adam değildi, bir şeyler yapmayı hiç düşünmüyordu. 

Olanaklar çok yetersizdi, sosyal- kültürel aktivite diye bir şey yoktu. Okul 

götürdüğünde katılabiliyorduk, bilmediğimiz için böyle bir talebimiz de 

olmuyordu. ….. Hocaları her gördüğünde önünü ilikleyeceksin, yapmazsan 

hocanın gözünde saygısız olursun. Okul ortamı biraz askerlik gibiydi, hocaları 

görünce aklıma rahat-hazır ol geliyordu. (AE18)    

 

Öğretmenlerin tutum ve davranışları, cezaya dayalı öğretim ortamı 

öğrencilerin derslerden uzaklaşmasına, okuldan beklentisini kaybetmesine hatta 

bazen okuldan ayrılmasına yol açabilmektedir.    

 

İlkokulda matematikte çok iyiydim. Ortaokula geçtikten sonra ilk gittiğim gün çok 

sert bir hoca vardı, matematik hocası, bana bir tokat atmıştı. Ondan sonra 

matematik diye bir şey kalmadı bende, her gittiğim derste son sıralara geçip 

oturuyordum. …. Öğretmenler biraz sertti, özellikle lisede çok sert 

davranıyorlardı. Çok fazla kavga oluyordu, yönetim cezayı veriyordu, dayak vs. 

her şey oluyordu. … Okullarda biraz efendi durmamızı istiyorlardı. Hocalara 

saygılı olmamız, kızlarla fazla uğraşmamamız, kurallara uymamız isteniyordu. 

(AE15) 

 

 

Okul Türleri  

 

Ailenin ekonomik durumu ve eğitim düzeyi, yerleşim yeri öğrencinin 

devam edeceği eğitim kurumları üzerinde etkili olmakta, aslında bir anlamda 

öğrencinin eğitim rotasını çizmektedir. İyi ekonomik koşullara sahip olmayan 

aileler çocuklarını bulundukları bölgedeki ilköğretim okullarına göndermektedir. 

Gönderilen ilköğretim kurumunun niteliği ve olanakları okulun bulunduğu 

çevreye göre farklılaşmaktadır. Bu farklılaşma bir üst öğretim kurumu olan 

ortaöğretimde daha belirgin bir hale gelmekte ve yükseköğretime girişi 
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belirleyecek derecede önem kazanmaktadır. Görüşme yapılan öğrencilerden 

vakıf üniversitesinde öğrenim görenlerden yalnızca iki tanesi anadolu lisesi 

mezunu iken, diğerleri özel lise mezunudur. “İyi” üniversitelerin tercih edilen 

yüksek puanlı programlarında öğrenim gören öğrencilerden yalnızca iki tanesi 

genel lise mezunu, üç tanesi özel lise mezunu iken, diğerlerinin anadolu liseleri 

ya da fen lisesi mezunu olduğu görülmüştür. Genel lise mezunu öğrencilerden 

bir tanesi de özel ilköğretim okulu mezunudur. İstihdam alanı daralmış, fazla 

talep edilmeyen ya da düşük puanlı yükseköğretim programlarına yerleşmiş 

öğrencilerin tamamı genel lise mezunudur. Dolayısıyla, devam edilen 

ortaöğretim kurumunun türünün, öğrenim görülecek yükseköğretim programını 

belirleyebildiği izlenimi edinilebilir. Ancak, devam edilen ortaöğretim 

kurumlarının türünün belirlenmesinde de öğrencinin devam ettiği ilköğretim 

okulu, içerisinde bulunduğu sosyal çevre ve aslında bunu da belirleyen ailenin 

sosyoekonomik ve kültürel özellikleri büyük önem taşımaktadır. Görüşme 

yapılan öğrencilerden genel liselerde öğrenim görmüş olanların ailelerinin 

çocuklarına yol gösterebilecek fazla bilgileri olmadığı, ekonomik ve kültürel 

seviyelerinin görece düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle de  öğrencilerin 

genel liselere gitmekten başka fazla seçenekleri de kalmamaktadır. 

 

İlkokulu ilçede okudum. Babam işsizdi, İstanbul’a göç etmek zorunda kaldık. 

Ortaokula, taşındığımız yerde devam ettim, ailemin şu okul olsun buraya yönlen 

vs. bir katkısı olmadı. Ortaokul bittikten sonrada aynı bölgede bir liseye 

yazıldım. (AE19) 

 

Pek başarılı bir ortaokul geçirmedim. Annem İmam-Hatip Lisesine gitmemi 

istiyordu. Diploma notum düşük olduğu için süper liseye  gidemedim, 

ortaokuldaki arkadaşlar da düz liseyi tercih edince bende oraya gittim. (AE15) 

 

Bazen, üç yerine dört yıl lisede öğrenim görmek, sunacağı olanaklar 

fazla önemsenmeden  zaman kaybı olarak da değerlendirilebilmektedir.  

 

Sınavlara girdim, başarılı olamadım, zaten doğru dürüst bir hazırlık da 

yapmamıştım. Ailem sen bilirsin diyordu, beni fazla sıkmıyorlardı. Ablamlar da 
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zaten liseyi bitirip işe başlamışlardı, fazla üstelemediler. Anadolu liselerini fazla 

önemsemedim uğraşmadım o yüzdende. Zaman kaybetmemek için süper 

liselere de gitmek istemeyince, düz liseye gideyim dedim. (AE17) 

 

Anadolu ve fen liselerinde öğrenim görmüş öğrencilerin büyük bir 

kısmının ailelerinin ekonomik ve kültürel seviyelerinin görece yüksek olduğu 

görülmektedir. Aileler, çocuklarının eğitim rotalarının belirlenmesinde etkin rol 

oynamaktadır. Çünkü, ulaşılacak hedefte bu rotanın önemli olduğunun 

farkındadır. “İyi” bir yükseköğretim programının yolu “iyi” bir liseden 

geçmektedir. Kazanılacak bir sınav yalnızca “iyi” bir lisenin kapısını açmakla 

kalmayıp aynı zamanda Bourdieu’nun (2006:37) bahsettiği sınavın oluşturduğu- 

kazananların sonuncusu ile kazanamayanların birincisi arasında bir “ad” taşıma 

hakkıyla belirginleşen- “ayinsel kopma”nın etkisiyle çocuğa büyük bir özgüven 

duygusu kazandırarak onu “başarmışlar” grubuna dahil etmektedir. 

 

Ağabeyim üç sene kadar önümde olduğu için gittiğim yerlerde neyle 

karşılaşacağımı biliyordum. İlkokuldan sonra anadolu lisesini çok iyi bir puanla 

kazandım ama ilçedeki tek olan anadolu lisesine devam ettim. İyi bir puan 

alacağım zaten benden bekleniyordu. Kendime güveniyordum, özgüvenim vardı 

daha doğrusu var olan bir şey devam etti sınavlarla. (HE1)  

 

Ben hep matematikle büyüdüm. Babam bana hep matematik öğretirdi ve teşvik 

ederdi. Babamın ilkokul eğitimimde çok büyük etkisi oldu. Onun öğrettikleriyle 

ben biliyorum diye etrafta gezinirdim. İlkokul beşinci sınıfta kendimi birlerin 

öğretmeni gibi hissederdim. Sınavlara girdim, Fen Lisesini kazandım ve gittim. 

(OK4)   

 

Bu tür liselere yönelmede ailenin rolü önemli olmaktadır. Aileler 

çocuklarının sınavları kazanmasıyla yetinmemekte, eğitimlerini yetersiz 

gördükleri okulları çocuklarının yeni sınavlara girmesini sağlayarak 

değiştirmektedirler.  

 

Sınava ilkokuldan sonra girdim, iyi bir Anadolu Lisesi kazandım. Orta okul 

kısmında çok başarılı değildim, gerçi sınıfın durumu da çok iyi değildi. Ailemin 
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isteğiyle Fen Liseleri sınavına girerek, Fen lisesini kazandım ve oraya gittim. 

(OE3) 

 

Bazen sosyal çevre bu yönelimi, bir anlamda kendiliğinden 

sağlamaktadır.  

 

Ailem Anadolu Lisesi istiyordu, ben de çok istiyordum, görüyordum, 

duyuyordum. Zaten öyle değil midir? Hem aileler araştırır, hem de kendin 

araştırırsın neyin ne olacağını bilirsin. Kendime güveniyordum bu konuda, 

Anadolu Lisesini kazanacağımı biliyordum. Elimden geleni yaparım, çalışırım, 

sınava girerim ve kazanırım. (BK11) 

 

Ailesinin ekonomik durumu iyi olan öğrenciler için anadolu ya da fen 

liseleri yalnızca bir seçenek olarak önlerinde bulunurken, olmazsa olmaz bir 

durum değildir. Çünkü “iyi” bir liseyi kazanamayan bu öğrenciler için üçüncü bir 

yol mevcuttur, kendisini kanıtlamış özel okullar.  

 

Bu araştırmanın okul türlerine ilişkin bulguları, Köse(1999)’nin, Özsoy’un 

(2002), Şenses’in (2005) ve Gümüş’ün (2006) araştırma bulgularında olduğu 

gibi gelişmiş üniversitelerin yüksek puanlı programlarındaki öğrencilerin büyük 

bir çoğunluğunun anadolu ve fen lisesi mezunu oldukları, anadolu ve fen 

liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin genellikle iyi ekonomik 

koşullara ve yüksek eğitim seviyelerine sahip oldukları fikrini  desteklemektedir. 

Şenses(2005)’in araştırma bulgularında görüldüğü gibi, O.D.T.Ü iktisat 

bölümünde hiç meslek lisesi mezunu bulunmazken, genel lise mezunlarının 

oranı yalnızca % 22 seviyesinde kalmaktadır. 

 

 

“Alan” Seçimi 

 

Sınavlar, yerleştirmeler, okul seçimleri vb. sonrasında öğrencilerin lise 

türelerine göre ayrışmasından sonraki aşama onları, alanlara göre 

sınıflandırmaktır. Alanlara göre sınıflandırma öğrencinin başarısı dikkate 
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alınarak yapılmaktadır. Öğrenci başarısı ve toplumsal köken arasındaki ilişki 

dikkate alındığında sınıflandırmada öğrencinin toplumsal kökeninin etkili olduğu 

söylenebilir. Alt toplumsal kesimlerden gelen öğrenciler(e) genellikle Türkçe-

Sosyal alanı tercih et(tiril)mektedir. Üniversiteye girişte alanlara göre uygulanan 

“Orta Öğretim Başarı Puanı” uygulaması meslek lisesi öğrencileri ve diğer 

liselerde “alan dışı” tercih yapan öğrenciler için üniversite önünde büyük 

engeller oluşturmaktadır. Türkçe-Sosyal alan mezunu öğrenciler için kamu 

yönetimi vb. bölümler “alan dışı” kabul edilirken, işletme ve iktisat gibi bölümler 

ise fen alanı mezunu öğrenciler tarafından tercih edilebilmektedir. Özellikle tek 

aşamalı ÖSS sistemiyle üniversiteye girildiği dönemlerde “iyi” üniversitelerin 

iktisat ve işletme bölümlerinin “fen alanı” mezunlarınca doldurulduğu 

görülmektedir.   

 

…… O.D.T.Ü iktisat veya işletmeye girmek isterdim ama puanları çok yüksekti. 

Gerçi oranın işletme iktisat bölümlerine Türkçe-Matematikçiler giremiyor, 

Fen’ciler dolduruyor genellikle… (AK20) 

 

……. son yıllarda genellikle sayısal mezunlarından girenler daha fazla… (OE9) 

 

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde, açılan alanların okul türlerine ve 

okulun bulunduğu yerleşim birimlerine göre değiştiği görülmektedir. Anadolu 

liselerinde Matematik-Fen alanı sayısı fazla iken, Türkçe-Matematik alanı sayısı 

görece daha az, Türkçe–Sosyal ise bir çoğunda bulunmamaktadır. Alt toplumsal 

kesimlerin yaşadığı bölgelerde ya da ilçe vb. yerleşim bölgelerinde bulunan 

liselerde ise Matematik-Fen alanı istekte bulunan öğrenci sayısının az olması, 

öğretmen yetersizliği vb. gerekçelerle hiç açılmaz ya da bir sınıf açılırken, 

Türkçe-Matematik ve Türkçe-Sosyal alanlarının sayısının fazla olduğu 

görülmektedir. 

  

Lisede sayısal derslerde fazla başarılı olamadım. Beni çağırıp hangi alana 

geçmek istediğimi sordular, daha doğrusu senin için sözel daha iyi dediler ben 

de kabul ettim. Çünkü onlar da benim sayısalda başarısız olduğumu biliyorlardı. 

Zaten sayısal sınıf ya bir taneydi ya da yoktu. (AE15)  
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Lisede sayısal bölüm açılmasını çok istedik fakat hoca olmadığı için açılmadı. 

Bizde mecburen eşit-ağırlığa gittik. Bir sınıfta sözel alan açılmıştı. Orada 

genellikle zekâsı olmayan, yaramaz öğrenciler vardı. (AE18) 

 

Merkezi, orta-üst toplumsal kesimlerin yaşadığı yerleşim birimlerindeki 

liselerde ise Matematik-Fen alan sayısının fazla olması dikkat çekmektedir. 

 

Fen alanı daha fazlaydı bizim lisede, diğer alanlara göre daha başarılıydı. 

Benim bu alanı seçmemde abim etkili oldu. Türkçe-Matematik alanı vardı, 

öylesine gidenler olduğu gibi, belli idealleri olup tercih edenlerde oluyordu. 

Sözel alan açılmadı. Sanırım tercih eden olmadı. (HE1) 

 

Türkçe-Sosyal alan tercihi “sayısal alan” açılmadığında ya da öğrenciler 

“sayısal alan”a kabul edilmediğinde tercih edilen bir “alan” olarak 

gözükmektedir. Öğrenciler okullarda genellikle sayısal alan öğrencilerinin 

başarılı, sözel alan öğrencilerinin ise başarısız olarak değerlendirildiğini 

belirtmektedir.  

 

Ben sayısal tercih ettim, aslında bizim lisede sözel alan daha fazlaydı sanırım 

ama sayısal göz bebeğiydi. Sözelciler pek sevilmezdi, sayısalcılar iyi öğrencidir 

imajı vardı. Sözelciler şu liseden mezun olayımda bir yerlere kapağı atarım diye 

bakan öğrencilerdi. (AE17) 

 

Fenciler her zaman el üstünde tutulur. (AK20) 

 

Matematiği seviyordum, bir de hep söylenir zaten sayısal öğrencileri daha 

başarılıdır diye, ben de istedim. Sözel alanlar en başarısız sınıflardı. Onlar 

genelde dersleri başarısız, o bölümü seçmek zorunda kalan öğrencilerdi. 

(AK16)  

 

Öğrencilerin bazıları “sayısal alan”ın daha fazla meslek seçeneği 

sunduğunu, bu yüzden bu alana yöneldiklerini belirtmektedirler. 
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Önü açık, en iyi meslek alanları burada olunca sayısal alanı tercih ettim. 

Sözelciler genelde başarısız öğrencilerdir. Zaten “Süper Lise”lerde sözel yoktu. 

Diğerinde de hiçbir alana gidemeyenlere, seni sözele yazıyoruz derlerdi. (AK21) 

 

Alan seçimimde açıkçası ekonomik durumum etkili oldu. Rehberlikten kolay iş 

bulacağımı düşündüğüm için öncelikle yabancı dil seçmiştim ama sonra iş 

imkânlarını düşünüp, rehber öğretmenin de etkisiyle sayısalı seçtim. Sayısal 

öğrencileri kendileri çalışıp yapabiliyor. Sanırım sözel sınıf bir taneydi. Sözel 

alanda hiç başarı olduğunu düşünmüyorum, zaten yoktu da. (OK5) 

 

Okul türlerinin belirlenmesinde olduğu gibi “alan” seçiminde de ailenin 

rolü tartışmasız bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Çocuklarının “iyi” bir meslek 

sahibi olmasını isteyen aileler, çocuklarının “alan” seçiminde etkili olmaktadırlar.  

 

Matematik-Fen alanındaydım. Tercihimde ailem etkili oldu. Ben aslında T-M 

okumak istiyordum. Fen daha iyidir, T-M okuyup ne yapacaksın dediler. Sözel 

alan hiç yoktu zaten. (BK11) 

 

Sayısal derslerde daha başarılıydım, o yüzden tercih ettim ama babamın etkisi 

de oldu. Sayısal öğrencileri genellikle daha zeki olarak değerlendirilir. (OE8) 

 

……..daha çok meslek seçeneği olmasından dolayı ailem de sayısala gitmemi 

istiyordu. (AK16) 

 

Öğrencinin “başarılı”, “başarısız”, “çalışkan”, “zeki”, “tembel” vb. 

biçiminde etiketlenmesi, öğrencilerin eğitim ve bilgi ile kurdukları ilişkiyi 

şekillendirmektedir. Ailesinden aldığı ekonomik ve kültürel mirasın etkisi, eğitim 

geçmişi ve yaşantısıyla, bir anlamda yazgısı belirlenen öğrenci, okulda işleyen 

bu süreçle birlikte, ne olacağını ya da eğitim ile ne yapabileceğini bilir hale 

gelmektedir. “Başarılı“ olarak tanımlananların istek ve beklentileri artarken, 

“başarısız” olanların hedefleri küçülmekte, “uyumsuz“ olarak bulundukları 

alanda ötekileştirilmektedir. Bu süreç “pasif yeniden üretim” kavramının ötesine 

geçerek, Paul Willis’in belirttiği gibi “direniş” ve “mücadeleye” dayalı karmaşık 

bir süreç olarak işlemektedir. “Başarısız” olacaklarını bilen öğrenciler, bu durum 

karşısında çeşitli savunma ve direniş mekanizmaları geliştirmekte, okul 
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kültürüne karşı çıkarak yüksek kariyerli meslekleri reddetmekte ve  

başarısızlığın sorumluluğunu da kendi üzerlerine almaktadırlar. 

 

Köse(1999)’nin araştırma bulguları, Matematik ve Fen “alan”larındaki 

başarı düzeylerinin Türkçe ve Sosyal “alan”larındaki başarı düzeylerine göre 

üniversiteye yerleşmede daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Şenses(2005)’in araştırmasında belirtilen, O.D.T.Ü iktisat bölümü öğrencilerinin 

mezun oldukları lise alanının Türkçe-Matematikten, Fen-Matematik alanına 

kaydığı bulgusu, bu araştırmanın bulgularını desteklemektedir. Söz konusu 

araştırma bulgularında yer alan, meslek lisesi mezunlarının “iyi” yükseköğretim 

programlarına hatta üniversitelere girememesi, bu programlarda öğrenim gören 

öğrenciler arasında genel lise mezunlarının oranlarının düşük olması, 

Matematik-Fen “alan”ı mezunlarının üniversite sınavlarında daha başarılı olması 

ve bu alanların genellikle anadolu liselerinde ve merkezi yerlerde bulunan genel 

liselerde açılması, bu araştırmanın bulgularıyla örtüşmektedir. 

 

Öğrencilerin okul zamanları dışında ve yaz tatillerinde yaptığı aktiviteler 

ailenin ekonomik koşullarına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. İyi ekonomik 

koşullara sahip çocuklar okul zamanları dışındaki zamanlarını genellikle ders 

çalışarak, gezerek, kitap okuyarak, tiyatroya, sinemaya giderek, müzikle 

ilgilenerek veya spor yaparak değerlendirirken, yaz tatillerini genelde yazlıklarda 

ya da tatil bölgelerinde tatil yaparak geçirmektedir. Ekonomik durumları iyi 

olmayan öğrenciler okul dışı zamanlarını genellikle arkadaşlarıyla gezerek, ders 

çalışarak, evde oturarak, ders sonrası bir yakınının işletmesinde ya da başka bir 

işletmede çalışarak geçirirken, yaz tatillerinde köyde ailesine yardım ederek, 

memlekete giderek ve bulabildikleri işlerde çalışarak değerlendirmektedirler. Bu 

durum öğrencilerin okul hayatlarını da etkileyerek okul başarılarının olumsuz 

etkilenmesine neden olabilmektedir. Özellikle, okulda geçen zaman dışında 

gelir getirici bir işte çalışmak, okul başarısını olumsuz bir şekilde etkilemektedir.    

 



 

 

77 

Ben ilkokuldan itibaren öğrencilik hayatım boyunca gerek okul sonrası gerek 

yaz tatillerinde tekstil işinde çalıştım. Böylece harçlığımı çıkarıyordum. Tabi 

bunun derslere olumsuz yansımaları oldu. (AE19) 

 

Ailemin imkânları yeterli olmadığı için derslerden çıkınca çay ocağında filan 

çalışıyordum. Yaz tatillerinde mevsimlik işçi olarak çalışırdım. Bazen ilçe 

merkezinde bazen de başka illere gidip çalıştığımız oluyordu. (AE15) 

 

Böyle bir zorunluluğu olmayan, ama ailede ve yakın çevresinde sosyal-

kültürel faaliyetlere yönlendiril(e)meyen veya bulundukları yerleşim biriminde 

yeterli ortam ve olanaklara sahip olmayan öğrenciler açısından ise tatiller, kişiye 

kültürel bir katkısı olmayan, gezip dolaşılarak geçirilen bir zaman dilimi 

olmaktadır. 

     

Okul zamanları dışında pek çalışmazdım, arkadaşlarla gezerdik. Eve de 

genelde geç giderdim. Yaz tatillerinde lokantada çalışırdım. Gidip sorardık, iş 

var mı diye…, varsa çalışırdım. (AE18) 

 

Yaz tatillerimi genellikle evde geçiriyordum. Kardeşlerime, komşuların 

çocuklarına filan ders veriyordum, geziyordum. (OK5) 

 

Yaz tatillerim öyle köyde geçerdi, yapacak fazla bir şey yoktu. Arkadaşlarla 

falan dolaşırdık, bahçeye falan giderdik. (OK4) 

 

Lynch ve O’rıordan (1998)’ın araştırma bulgularında yer alan, ekonomik 

yetersizliklerden dolayı öğrencinin çalışmak zorunda kalması, ders çalışmak için 

yeterli zamana ve imkâna sahip olmaması ve bu durumun öğrenmeyi olumsuz 

etkilemesi, bu araştırmanın bulgularıyla benzerlikler göstermektedir. 
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Yükseköğretime Geçiş Süreci 

 

Yükseköğretim Tercihi 

 

Öğrenciler yükseköğretim tercihlerini, ÖSS sınav puanlarının belli 

olmasından sonra, aldıkları puanları göz önünde bulundurarak yapmışlardır. On 

öğrenci, yaptıkları tercihlerde ailelerinin etkili olduğunu belirtmektedir. Ancak 

tercihlere yansıyan bu aile etkisini iki grupta toplamak olasıdır. Birinci gruptaki 

öğrencilerin aileleri öğrencinin ileride yüksek kariyerli bir meslek kazanabileceği, 

kişisel gelişimine yardımcı olabilecek bölümleri araştırarak ve öğrencileri bu 

alana teşvik ederek çocuklarını etkilemekte ya da çocukların onların da onay 

vereceği bölümleri tercih etmesini sağlamaktadır. Bilgi sahibi olan aileler 

araştırmakta ve çocukları için en iyi olanı seçmeye gayret göstermektedir. Bu 

öğrencilerin ortak özellikleri ailelerinin iyi ekonomik koşullara ve yüksek eğitim 

düzeylerine sahip olmalarıdır.  

Söz konusu seçimde, bazen devam edilecek program öne çıkmakta, “iş 

alanı olması” veya “kişisel gelişime katkı sağlaması” gibi kriterler 

belirlenebilmektedir. 

 

Puan geldikten sonra babamla birlikte bazı üniversitelerin belirlediğimiz 

bölümlerini dolaştık. Öğretim üyeleriyle görüşmeye çalıştık, onlar ve fakülteler 

hakkında bilgi topladık. Tüm bu bilgileri değerlendirdikten sonra burayı tercih 

ettim. (OE8) 

 

Seçtiğim bölüm yükselen bir değer olduğu için, ailem beni desteklemiştir. (OK7) 

 

Daha öncede söylediğim gibi annem ve dayım tercihlerimi belirlediler. (BK10) 

 

Ailemin etkili olduğunu düşünüyorum. İş alanı kısıtlı diye pek tercih eden yok 

ama kişisel gelişimim için ailem destekledi. (OK6) 

 

Bazen de üniversite seçilebilmekte, burada da belirlenen kriterler 

değişebilmektedir. 
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Aslında ben bölümden çok okulu tercih ettim. Okulu biliyordum, ailem de 

yönlendirdi tabi ama okulun ismi, olanakları tercih etmemi sağladı.(OE9)    

 

Tamamen ailem belirledi. Yoksa ben bu okulu istemiyordum. Fen ağırlıklı bir 

alanda ve bu üniversitede okumamı istiyorlardı. İş sahasında etiketi olduğu için 

burayı istediler. (BK11) 

 

Görece sayısı az olmakla birlikte ikinci gruptaki öğrencilerin aileleri 

çocuklarına iş garantisi sağlayabilecek bölümleri seçmeleri için onları teşvik 

etmişler ya da çocuklarının bu hedefe ulaşması için rotayı daha küçük 

yaşlardan itibaren çizmeye çalışmışlardır.  

 

Bölümü seçmemde matematik öğretmenimin rolü olduğunu düşünüyorum. Ama 

aslında bu liseye gelmemde babam etkili olduğu için, hem gireceğim bölümü 

hem de mesleği seçmemde en etkili kişinin babam olduğu söylenebilir. (OK5) 

 

Aileleri kendileri için “iş garantisi” olan meslekler isteyen öğrencilerin, 

ailelerinin genellikle ekonomik koşullarının kötü olması, köylerden ya da 

ilçelerden gelmeleri  ve ailelerinin görece daha düşük eğitim seviyelerine sahip 

olmaları ortak özellikleri olarak öne çıkmaktadır. Üniversiteler ve yükseköğretim 

programları hakkında çok fazla bilgisi olmayan öğrenciler, çevresinde, okulda 

hangi meslekleri duyuyorlarsa o mesleklere yönelmektedirler.  

 

Puanım yüksek olsa bile tıp yazmazdım. Ne bileyim yapabileceğimi çok 

sanmıyorum. Fazla da bir bilgim yok aslında, çok iyi bölümler 

hedeflemedim.(AK21) 

 

Bazı öğrenciler yükseköğretim tercihlerinde, aileleri gibi, iş garantisi 

olduğunu düşündükleri bölümlere yönelmişlerdir. Bu şekilde tercih yapmak 

istemekle birlikte puanları yetersiz olduğu için bazı çabalarla aynı sonuçları 

verebilecek bölümleri tercih eden öğrenciler genellikle pedagojik formasyon 

alarak öğretmen olabilecekleri fen edebiyat fakültelerinin ilgili bölümlerine 

yönelmişlerdir. 
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İlgim vardı, öğretmen olunabileceğini de düşündüğüm için bu bölümü tercih 

ettim. (AE18) 

 

Formasyon alıp öğretmen olmayı düşünüyorum. Öğretmenlik bölümlerinin 

puanı daha yüksek olduğu için ve bu bölümde derinlemesine bilgi verildiği için 

burayı tercih ettim. (AK21)  

 

Tercihlerimde iş olanakları garanti olan meslekleri tercih etmeye çalıştım. Puanı 

yüksek olduğu için Türkçe öğretmenliğine giremedim ama sözel içinde en 

garantili meslek olduğu için sosyal bilgiler öğretmenliğini seçtim. (AE15) 

 

Çocuklarının yaşamlarını sürdürebilecekleri mesleklere kavuşmaları için 

üniversiteye gitmesini isteyen aileler, çocuklarının girdikleri yükseköğretim 

programının ne olduğunu, o programın ona ne katabileceğini, nasıl bir bilgi 

birikimi ve donanıma sahip olacağını ya da bundan sonraki yaşamına nasıl bir 

anlam kazandıracağını merak etmemektedir. Merak ettikleri tek şey o programı 

bitirdiklerinde iş bulup bulamayacaklarıdır. Çünkü iş bulamazlarsa aldıkları 

eğitimin de bir anlamı ve önemi kalmayacaktır.  

  

Ben felsefe okuyorum dediğimde babamın sorduğu soru şuydu : felsefe 

okuyunca öğretmen olabilecek misin ? (AE18) 

 

Diğer öğrencilerin tercihlerinde etkili olan etkenler çeşitli olmakla birlikte, 

benzer etkenlerin toplandığı iki grup ön plana çıkmaktadır. “İyi” üniversitelerin 

“iyi” bölümlerine giren öğrenciler, “çocukluğumdan beri istiyordum” (OK4, 

AE14), “ideallerimin farkındaydım”(HE1), “geleceğimin iyi olmasını 

sağlayabilecek bir bölüm seçmeye çalıştım”(OK4, OE3,), “saygın bir konumu 

olduğu için”(HE1) gibi gerekçelerin tercihlerinde etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

Diğer gruptaki öğrenciler ise üniversiteye gitmek istediklerini, daha iyi bölümlere 

puanlarının yetmediğini dolayısıyla ilgilerini çeken gidebilecekleri bir bölümü 

tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 
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Özsoy’un (2002) araştırma bulgularında, öğrencilerin yaklaşık yarısı (% 

47,1) öğrenim gördükleri yükseköğretim programını “mesleğe karşı duydukları 

özel ilgiden” ötürü tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bu araştırmada, öğrencilerin 

yaklaşık yarısının tercihlerinde “aile etkisi” ön plana çıkmaktadır. Özsoy’un 

(2002) araştırma bulgularında yer alan, “bilim dalına duyulan özel ilgi” 

seçeneğini, tercih nedeni olarak belirten öğrencilerin yüksek gelir grubundan 

olması, bu araştırmada yer alan “iyi” ekonomik koşullara sahip öğrencilerin, 

yükseköğretim programını tercih nedeni olarak “kişisel gelişimi” göstermeleriyle 

benzeşmektedir.  

 

 

Yükseköğretime Hazırlık  

 

Öğrencilerden yalnızca bir kişinin dershaneye gitmediği, diğerlerinin 

dershaneye gittikleri ve bir kısmının da dershanenin yanında özel ders vb. 

takviyeler aldığı görülmüştür. Yükseköğretime girmek amacıyla dershaneler ve 

özel dersler için yapılan harcamalar, öğrenci ailelerinin gelir düzeylerine göre 

farklıklar göstermektedir. Üst gelir grubundan aileler dershaneler için daha fazla 

harcama yapabilirken, çocuklarının eksiklerini tamamlamak amacıyla özel ders 

almalarını da sağlamaktadırlar. Alt gelir grubundan aileler ise tüm imkânlarını 

zorlayarak yükseköğretime giriş yarışında gidilmesi gereken bir yer olarak 

algıladıkları dershanelere çocuklarını göndermektedirler.  

 

Ortaöğretim kurumlarındaki başarı ÖSS sınavında gösterilen başarıya 

indirgendiği için, sınavla ilgili olmayan herhangi bir etkinlik öğrencilerin ilgisini 

çekmemekte hatta okulların “gereksiz” olduğuna, dershanelerin zaten sınava 

hazırlama işlevini yerine getirdiğine olan inanış güçlenmektedir. Öğrencilerin 

büyük bir kısmı dershanelerin “çok büyük katkılar sağladığını” (OE3, OE8, 

AE17, OK5, OK6, OK7, BK10, AK21), “sisteme hazırladığını”, “moral verdiğini” 

(OE3, AK21), “okulun yeterli gelmemesinden, okuldaki öğretmenlerin sınav 

sistemine hazırlamada yeterli olmamasından kaynaklanan açığı kapattığını” 
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(BK11, OE9), “ÖSS sistemine uyum için gerekli olduğunu” (OK6),  “varolan 

temeli hatırlattığını” (OK5) belirtmişlerdir. 

 

Bu araştırmanın dershanelere ve özel derslere ilişkin bulguları, Özsoy’un 

(2002) araştırmasındaki, ailelerin gelirleri arttıkça üniversiteye hazırlık amacıyla 

yaptıkları harcamaların miktarının arttığı bulgusunu, dolayısıyla “gölge eğitim” 

alanının eğitimi bir hak olmaktan çıkarıp, parayla elde edilebilen bir ayrıcalığa 

dönüştürdüğü yorumunu desteklemektedir. YÖK’ün (1997) araştırmasında yer 

alan, üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmının üniversiteye hazırlık 

döneminde özel kurslara katıldıkları ve bu kursların gerekli olduğuna inandıkları 

bulgusu, bu araştırmanın bulgularıyla benzeşmektedir. 

 

 

Gelecek Kaygısı 

 

Öğrencilerin çoğunluğu yükseköğretime hazırlık aşamasında gelecekle 

ilgili kaygılar yaşamışlardır. Vakıf üniversitesi öğrencileri özellikle lise yıllarında 

geleceğe ilişkin kaygı yaşamadıklarını belirtirlerken, devlet üniversitelerinin “iyi” 

bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin bir kısmı, diğer bölümlerdeki 

öğrencilerin neredeyse tamamı geleceğe ilişkin yoğun kaygılar yaşamışlardır. 

Öğrencilerin yaşadıkları sınav kaygıları, ailelerinin ekonomik ve kültürel 

özellikleri ile ilgili görünmektedir. “İyi” ekonomik koşullara sahip üniversite 

öğrencileri, ailelerinin sağlayabileceği farklı eğitim imkânları olmasından dolayı, 

yükseköğretime hazırlık aşamasında sınav kaygısı yaşamadıklarını 

belirtmişlerdir. 

 

Gelecekle ilgili pek kaygım yoktu. Çok fazla umursamıyordum, nasıl olsa bir 

üniversiteye girecektim. (BK10) 

 

Pek kaygım yoktu. Hiç endişelenmedim, çünkü ailem eğer olmazsa başka 

yollarına bakarız dedi. Üniversiteye giremeyeceğim hiç aklıma gelmedi. (HK2) 
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ÖSS’de ne yapabileceğimi bildiğim için pek kaygım yoktu. Ailem de özel 

üniversite seçeneğini sunuyordu. (BK11) 

 

Kazanamamak benim için o kadar sorun değildi, ailem destek olurdu. Ama bazı 

insanların başka çıkar yolu yok. (OE8) 

 

Nasıl olsa üniversiteye gideceğim diye pek kaygı duymadım. (BK13) 

 

Ailemin destek olacağını düşündüğüm için, zamanın akışına bıraktım. (BE12)   

 

Üniversitelerinin “iyi” bölümlerinde öğrenim gören ve ailelerinin ekonomik 

durumları iyi , daha önceden anadolu ya da fen lisesi sınavlarında başarılı 

olarak “başarmışlar” grubuna dahil olmuş öğrencilerin aynı zamanda kendilerine 

son derece güvendikleri ve sınavı kazanacaklarına inandıkları görülmektedir. 

 

Bir sınava girecektim ve kazanacağımı düşünüyordum. Hem okul içinde hem 

bende böyle bir düşünce vardı. (OE3) 

 

Çok çalışan bir öğrenci değildim ama sınavı kazanacağımı düşünüyordum. 

(BK11) 

 

Kazanamayacağım hiç aklıma gelmedi. Ben hep doktor olacağım diye 

düşündüm. (HK2) 

 

“İyi” yükseköğretim programlarına girmiş iki öğrenci ise üniversite sınavı 

öncesi biraz kaygılandıklarını ama bu kaygının yüksek puan alamamaktan 

kaynaklanmadığını, “Türkiye’nin genel durumundan kaynaklı, her an her şeyin 

değişmesinden dolayı insanın önünü görememesinden ” (HE1) ve “ ya istediğim 

yere giremezsem” (OK4) endişesinden kaynaklandığını belirtmişlerdir.  

 

Orta-üst toplumsal kesimlerden ailelerin sahip oldukları ekonomik ve 

kültürel birikimlerini çocuklarına miras bırakması gibi, alt toplumsal kesimlerden 

gelen aileler de “gelecek korkularını” ve “özgüven eksikliğini” çocuklarına 

aktarmaktadır. İş garantisi olmayan ailelerin iş bulamama korkusu, çocuklarını 

daha “kolay girilebilen” ve “iş garantili” mesleklere yöneltmesini sağlarken, 
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çocuklarının da aynı kaygı ve korkuları yaşamasına neden olmaktadır. Görüşme 

yapılan öğrencilerde de benzer duygularla karşılaşılmıştır. Yükseköğretime 

girmek bir meslek sahibi olmanın aracı olduğu için, yükseköğretime girememek 

iş bulamamakla eşdeğer görülmekte ve bunun kaygısı yaşanmaktadır.    

 

Gelecekle ilgili kaygılarım vardı. Bir an önce meslek sahibi olmak istediğim için 

ya kazanamazsam, ya iş bulamazsam korkularını yaşıyordum. Şimdi de ya 

atanamazsam diye düşünüyorum. (OK5)  

 

Üniversite sınavı yaşamı belirleyen bir şey olduğu için kaygı duyuyordum. 

Sınavı kazanabilecek miyim, hangi bölüme gireceğim diye düşünüyordum. 

(AE14)  

 

ÖSS bir dönüm noktasıydı, çok önemliydi, o yüzden de kaygı vardı. Bir meslek 

edinmek için, daha doğrusu bir bayanın toplumda söz sahibi olabilmesi için 

meslek edinmesi gerektiği için kazanmam gerekiyordu. (AK16) 

 

Gelecek kaygısı vardı.Üniversite öncesi de şimdi de aynı kaygıyı yaşıyorum. 

Kendi yaşamamı idame ettirebilmem için iş bulmam gerekiyor. Bunun 

endişesini taşıyorum. (AE19)     

 

 

 

Yükseköğretim Yılları 

 

Yükseköğretime Giriş Amacı 

 

Görüşme yapılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu üniversiteye giriş 

amaçlarını “meslek sahibi olmak” olarak açıklamaktadır. Bu durum, Şenses’in 

(1999) araştırma bulgularında yer alan, öğrencilerin % 70’inin yükseköğretimin 

temel amacını ’’diploma sahibi olmak” ve Özsoy’un (2002) araştırma 

bulgularında yer alan, öğrencilerin üniversiteyi, “iyi bir meslek ve gelir kazanmak 

için bitirilmesi zorunlu bir üst öğretim kurumu” olarak tanımlamalarıyla 

benzeşmektedir. Meslek edinmenin yanı sıra üniversitenin “sosyal açıdan daha 
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iyi bir konum”, “iyi bir gelecek”, “kişisel gelişim”, “saygınlık” ve “daha iyi bir 

yaşam” sağlayacağını düşünmektedirler. Öğrenciler sosyoekonomik 

kökenlerinden bağımsız olarak yükseköğretime büyük önem vermekte, 

üniversiteye girmiş olmanın hayatlarını değiştirdiğini ve değiştireceğini 

düşünmektedirler.   

 

Yükseköğretim gerekli, liselilerin bir şey olabileceği bir çağda değiliz. (HE1) 

 

Yükseköğretim önemli, okul olmasa çok sevdiğim şeyleri yapsam da sıkılırdım. 

Toplumda saygınlığı olan bir mesleğim olacak. (HK2)  

 

Kendi ayaklarım üzerinde durmayı, sorumluluk almayı, burada öğrendim. Yeni 

insanlar tanıdım, farklılıklardan etkilendim, geliştim. (AE17) 

 

Benim için yükseköğretim çok önemli, farklı yaşamlar, kültürler gördüm, çok 

değiştim, çok geliştim. (OK5) 

 

Kendimi geliştirmeme olanak sağladı.(AE15) 

 

Kadın öğrenciler, üniversitede olmayı “evde otur(tul)ma” karşısında 

kendilerini geliştirebilecekleri  bir olanak olarak görmektedirler. Onlar için 

üniversite, sosyal etkileşim ortamı olarak önem kazanmaktadır.  

 

Toplum içerisinde söylediğin şeylerin dinlemesinde etkili olduğunu düşünüyorum. 

Üniversiteye girmek hem hayatımı değiştirdi hem de değiştirecek. Üniversitede 

olmasam evde oturuyor olacaktım. (AK16)  

 

Yükseköğretim benim için özgürlük demek. Hayatım çok değişti, kendi kararlarımı 

kendim verebiliyorum, kendime ait bir yaşamım var. (BK11) 

 

Üniversite mezunlarının toplumdaki yeri daha saygındır. Daha rahat iş 

bulurlar.(AK20) 

 

İnsanlarla iletişimim, ilişkilerim, hayata bakışım değişti. Ailem de büyüdüğümü 

düşünüyor. (BK11)  
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Orta-üst toplumsal kesimlerden gelen, aileleri yükseköğrenim görmüş 

kadın ve erkek öğrenciler için üniversite okumak “doğal”, “olması gereken bir 

şey” olarak nitelendirilmektedir.  

 

Üniversite okumamak gibi bir seçenek hiçbir zaman olmadı. Öyle bir şey asla 

düşünmedim. (OK7) 

 

Yükseköğretim benim için çok önemli, olmaması gibi bir şeyi düşünemiyorum. 

(OE3) 

 

Üniversite okumak dışında bir seçeneğimin olacağını hiç düşünmedim. (OK6) 

 

Üniversiteye giremeyeceğim hiç aklıma gelmedi, normal bir süreçti. (HK2) 

 

 

Yükseköğretim Değerlendirmesi 

 

Öğrenciler yükseköğretimi, meslek kazandırmaya yarayan araçsal bir 

süreç olarak gördüğü için öğrenim gördükleri yükseköğretim programını da bu 

bağlamda değerlendirmektedirler. Üniversite öncesi beklentileri oradaki ilişkilere 

ilişkin değil tamamen üniversitenin onlara kazandıracağı meslekle ilgili 

beklentilerdir. Dolayısıyla lise öğrencisi oldukları dönemlerde yükseköğretime 

ilişkin beklentileri/hayalleri sorulduğunda cevapları “mühendislik okumak”, 

“öğretmen olmak”, “hukuk okumak, avukat olmak”, “tıp okumak” vb. şeklinde 

sıralanmaktadır. Öğrencilerin yükseköğretime ilişkin beklentileri meslekler 

üzerinden yapılınca, bu beklentilerin karşılanıp karşılanamadığı da istedikleri 

mesleklere ulaşmalarını sağlayabilecek yükseköğretim programlarına girip 

giremedikleriyle sınırlı kalmaktadır. Yüksek puanlı, talep edilen yükseköğretim 

programlarında öğrenim gören öğrenciler, hedeflerinde zaten bu bölümler 

olduğunu dolayısıyla beklentilerini ve hayallerini karşıladıklarını 

belirtmektedirler. Bu programları kazanmalarını “düzenli ve disiplinli 

çalışmalarına”, “istemelerine”, “çalışma ortamlarının müsait olmasına” 

bağlamaktadırlar. Devlet üniversitelerindeki daha düşük puanlı yükseköğretim 
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programlarındaki öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun istedikleri bölümlere 

giremedikleri, öğrenim gördükleri bölümleri puanları yetersiz olduğu için tercih 

ettikleri görülmektedir. Bu programları kazanmalarını ve daha iyi programları 

kazanamamalarının nedenlerini başta yeterli çalışmamak olmak üzere çeşitli 

faktörlere bağlamaktadırlar. 

 

Az çalıştım ve burayı istedim o yüzden buradayım. Az çalıştım o yüzden daha 

iyi bir bölümde değilim. (AE17) 

 

Çalışmama bağlı, ailem elinden geleni yaptı. İyi bir lisede, fen lisesi falan, 

olsaydım daha iyi bölümlere girebilirdim.(OE8) 

 

Bu programı kazanmamı iyi bir temele bağlıyorum. “Daha iyi” bölümlere 

girememe nedenim puanlarımın çok yüksek olmaması ve istememek 

diyebilirim. Belki mühendislik falan olabilirdi ama ailem karşı çıkabilirdi. Bir ara 

diş hekimliği istedim ama ailem masrafları karşılayamaz diye vazgeçtim. (OK5) 

 

Babamın tekrar dersaneye gönderecek imkânı yoktu, son şansımdı, strese 

girdim. Sınav sisteminden kaynaklı  ve imkânlarımızın sınırlı olmasından dolayı 

“iyi” bölümlere giremedim. (AE18) 

 

Geleceğimi garantiye almak için bu bölüme girdim. İlkokul öğretmenim 

sayesinde burada olduğumu düşünüyorum. Daha iyi bölümlere girememe 

nedenleri için biraz gerilere gitmek gerekir. İlkokul öğretmenlerinin çok etkili 

olduğunu düşünüyorum. (AE15) 

 

Vakıf üniversitesindeki öğrenciler de “iyi” bir devlet üniversitesinde “iyi” bir 

programda öğrenim görmek istediklerini, ancak yetersiz puan aldıkları için  bu 

imkânı vakıf üniversitesinde para ödeyerek gerçekleştirebildiklerini 

belirtmişlerdir. “Daha iyi” bölümlere girememe nedenlerini, ”nasıl olsa girerim 

diye düşündüğüm için fazla çalışmadım”, “özel üniversite imkânı olduğu için 

fazla zorlamadım” vb. gerekçelerle açıklamaktadırlar.    
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Öğrencilerin üniversite sonrası beklentileri öğrenim gördükleri 

yükseköğretim programlarına, sosyoekonomik özelliklerine göre farklılıklar 

göstermektedir. “İyi” bölümlerdeki öğrenciler üniversite sonrası akademik 

çalışmalar yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Tıp fakültesi öğrencileri Üniversite 

sonrası beklentilerini “iyi para kazanıp, bilimsel çalışmalara devam etmek”, 

mühendislik fakültesi öğrencileri “üniversitede kalıp akademik çalışmalar 

yapmak” olarak açıklamışlardır. Fen edebiyat fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilerin üniversite sonrası beklentileri sosyoekonomik kökenlerine ve 

öğrenim gördükleri üniversitelere göre farklılaşmıştır. Ankara Üniversitesi’nde 

fen bilimlerinde ve sosyal bilimlerde öğrenim gören her iki öğrenci de alt 

toplumsal kesimlerden gelmiş, üniversite sonrası beklentilerini “pedagojik 

formasyon alıp öğretmen olmak”(AE18), “şu anda üniversite sonrası bir 

beklentim yok”(AE17) şeklinde belirtmişlerdir. O.D.T.Ü’de yine aynı fakültelerde 

öğrenim gören, hem ailelerinin eğitim düzeyleri yüksek hem de ekonomik 

durumları iyi olan öğrenciler, üniversite sonrası beklentilerini “iyi bir iş, yazılımla 

ilgileneceğim, bilgisayar da master yapmayı düşünüyorum” (OE8), “yurtdışında 

master ve doktora yapmayı planlıyorum ” (OK6) şeklinde ifade etmişlerdir. 

Eğitim fakültesi öğrencilerinin beklentileri ise önlerindeki KPSS engelini aşıp 

öğretmen olmaktır. Vakıf üniversitesi öğrencilerinin üniversite sonrası 

beklentileri “yurt dışında master yapmak”, “iyi bir işe girmek”, “çok para 

kazanmak” şeklinde sıralanabilir.      

 

Bu araştırma bulgularında olduğu gibi, YÖK’ün (1997) ve Özsoy’un 

(2002) araştırma bulgularında da, üniversite öğrencilerinin lisansüstü eğitime 

olan talepleri sosyoekonomik durumlarıyla doğru orantılı bulunmuştur.  

 

 

“İyi” Üniversitelere Kimler Girer ? 

 

Öğrenciler hangi yükseköğretim programında öğrenim görüyor olursa 

olsunlar O.D.T.Ü, Boğaziçi Üniversitesi vb. gelişmiş devlet üniversitesi diye tabir 
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edilen, yüksek puanla öğrenci alan üniversitelere “planlı ve disiplinli ders 

çalışan” öğrencilerin girdiğini düşünmekle birlikte bu üniversitelere girmek için 

yalnızca ders çalışmanın yeterli olamayacağını, ders çalışmanın yanı sıra başka 

faktörlerin de etkili olabileceğini düşünmektedirler. Sosyoekonomik kökenin, 

öğrenci ve ailelerinin “bilen eyleyiciler” olmalarının, öğrenim görülen lise 

türlerinin, üniversite sınavı için yapılan hazırlıkların bu okullara girişte önemli 

faktörler oldukları, bu okullardaki öğrenci profilini, orta-üst toplumsal 

kesimlerden gelen, genellikle anadolu lisesi, fen lisesi ya da özel okullardan 

mezun olmuş, aileleri eğitimli olan öğrencilerin oluşturduğu izlenimi, yapılan 

görüşmelerde ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte farklı toplumsal 

kesimlerden öğrencilerin de olduğuna dikkat çekilmektedir.       

 

Düzenli çalışmış ama daha önceden bazı şeylerin farkına varmış öğrencilerin 

girdiğini düşünüyorum, zekânın fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. (AE15) 

 

Bu üniversiteye çalışanlar girer, tabii ailenin de durumu iyi olacak, en azından 

iyi bir dersaneye gönderebilecekler. Genellikle anadolu liselerinden gelen 

öğrenciler var. (OE8)  

 

İstisna olarak çok çalışanlar, istisna haricinde ailesi çok daha bilgili olanlar. 

Buradaki bilgiden kastım üniversite mezunu olmuş, bazı şeyleri görmüş ve bazı 

şeyleri görebilen insanlar. (AE17) 

 

Özellikle son yıllarda, bu üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin 

ekonomik durumlarının genellikle iyi olduğu öğrenciler tarafından ifade 

edilmektedir.  

 

Genelde zengin okulu diye bakılıyor artık, gelenlerin ekonomik durumları 

genellikle iyi oluyor. Arabaları vs. her şeyleri oluyor. Maddi durumu iyi olmayan 

insanlarda yarışa belki iki adım geriden başlıyorlar ama çok çalışıp farkı 

kapatarak buralara gelenler oluyor. (OK4) 

 

Genellikle büyük şehirler de yaşayan orta sınıftan insanlar geliyorlar. (OK6) 
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O.D.T.Ü’ye genelde Anadolu’dan anadolu lisesi öğrencileri geliyor sanırım. 

Boğaziçi öğrencilerinin ekonomik durumları daha iyi diye düşünüyorum. (OK7) 

 

İyi bölümlere girenlerin olanakları daha iyidir. O.D.T.Ü’ye giren insanların ya 

babası profesördür ya çevresinde birileri vardır, ekonomik durumları da iyidir. 

(AE18) 

 

Özsoy’un (2002) araştırmasında, başarılı bir üniversite öğrencisinin en 

belirgin özelliği çalışkan ve disiplinli olması olarak tanımlanırken, başarıyı 

sosyoekonomik aidiyetle ilişkilendirenlerin oranı ise düşük bulunmuştur. Bu 

araştırmada da planlı ve disiplinli ders çalışan öğrencilerin başarılı olacağına 

inanış güçlü olmakla birlikte, başarılı olmak için bu faktörün yeterli 

olamayabileceği, sosyoekonomik köken, ailenin eğitim durumu, okul türleri gibi 

başka faktörlerin de  başarıyı etkileyebileceği düşünülmektedir. 

 

Öğrenciler, özellikle O.D.T.Ü öğrencileri arasında “O.D.T.Ü’lü olmak” gibi 

bir tanımlamanın yapıldığına, O.D.T.Ü  öğrencilerinin farklı, ayrıcalıklı, sıra dışı 

vb. olduğuna görüşmelerde değinmişlerdir. Bu durum Bourdieu’nun vurguladığı 

“seçilenlerin yaşamları boyunca bir aidiyetin damgasını taşıması” tanımlamasını 

hatırlatmaktadır. Bourdieu, okulun geliştirdiği bu ayrımı bir “kutsama”, “bir soylu 

sınıfına dahil etme” düzenlemesi olarak tanımlamaktadır. 

 

Kesinlikle seçilmiş insanlar, aslında seçilmiş demeyeyim. Burası, gelen insanları 

geliştiriyor ve değiştiriyor. Farklı bir kimlik oluşturuyor. (OK5) 

 

Okul profili belirliyor. Her yerin farklı bir ortamı var aslında, tam olarak ifade 

edemiyorum, ama öğrencilerin hayata bakışı, siyasi görüşü, düşünceleri burada 

şekilleniyor. Ortam öğrenci profilini oluşturuyor diyebilirim. (OE3) 

 

…bilmiyorum O.D.T.Ü’ye girenlere bir hal oluyor, ben O.D.T.Ü’ lüyüm, ben 

ayrıcalıklıyım gibi. Hepimiz üniversite okuyoruz, biz de Bilkent’liyiz . Sanki farklı 

bir imaj çizmeye çalışıyorlar gibi. (BK11) 
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O.D.T.Ü olsun çamurdan olsun mantığıyla seçenler olduğunu düşünüyorum. 

(HE1) 

 

Akılı insanlar olduklarını düşünüyorum. Konuşmasından, tarzından bu 

O.D.T.Ü’lü diyebiliyorsunuz. (OK4) 

 

Vakıf üniversiteleri genellikle “parası olanların”, “üst toplumsal sınıfların 

çocuklarının” gittikleri “kâr amaçlı kuruluşlar” olarak tanımlanmakla birlikte, 

aldıkları burslu öğrencilerle sınavlarda yüksek puan alan öğrencilerin tercih 

ettikleri üniversitelerdir. Özellikle mühendislik fakültelerine aldıkları burslu 

öğrencilerle bu bölümlerde gelişmiş devlet üniversitelerine rakip olmuşlardır. 

Öğrencilerinin üçte biri burslu olan bu fakültelerde öğrenci profili gelişmiş devlet 

üniversitelerinin yüksek puanla öğrenci alan bölümlerindeki öğrenci profiline 

benzemektedir. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden “parası olan öğrencilerin” 

geldikleri vakıf üniversitelerindeki burslu öğrenciler kendi yaşam alanlarını 

oluşturarak adeta üniversite içinde  farklı bir alt kültür yaratmaktadırlar. 

 

Açıkçası çok fazla burslu arkadaşım yok, onlar biraz daha kapalılar, kendi 

içlerinde daha kapalı ilişkileri var. Aslında ayrımcılık yok, zaten kim burslu kim 

değil pek ayırt edemezsiniz, ama okula ilk girdikleri dönemde kendi kabuklarına 

çekiliyorlar, kapatıyorlar kendilerini. Burssuz olanlar genellikle anadolu liseleri 

ve özel liselerden geliyorlar, burslular da yine anadolu liseleri ve fen liselerinden 

ya da özel okulların üst kurlarından geliyorlar. (BK11)     

 

Üniversite sınavından yüksek puan alamayan, parasını ödeyerek 

istedikleri yükseköğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin tercih ettiği 

vakıf üniversiteleri büyük bir eşitsizlik örneği oluşturmaktadır. Aynı üniversite 

sınavına girerek aynı puanı almış öğrencilerden parası olanlar vakıf 

üniversitelerinin iyi bir bölümüne yerleşirken, diğerleri herhangi bir programa 

yerleşememektedir. Devlet üniversitelerinde benzer bir programa yerleşmek 

isteyen bir öğrenci ise, vakıf üniversitesindeki yükseköğretim programının 

puanından çok daha büyük bir puan alması gerekmektedir.  
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Eşitsizlikler 

 

Görüşme yapılan öğrencilere, eğitim hayatları boyunca adil/eşitlikçi 

olmayan uygulamalarla karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulmuş, eğer 

karşılaşmışlarsa  bunların neler olduğunu anlatmaları istenmiştir. Öğrencilerin 

büyük bir kısmı okullarında yaşadıkları deneyimlerden yola çıkarak kendilerini 

rahatsız etmiş, bireysel örnekler vermişlerdir. Bu örnekler genellikle “hocaların 

ayrımcılık yaptığı” ve “torpil” üzerine yoğunlaşmaktadır. Örnekler yalnızca 

yaşadıkları uygulamadan mağdur olmuş kişilere ait olmayıp, yapılan adil 

olmayan uygulamada avantajlı konumda olanların da ifadeleridir.  

 

Öğretmenlerin not vermede adil olmadığını düşünüyorum. (OK5) 

 

Torpilin varsa her yerde avantajlı olursun, lisede falan olduğu gibi, ailesi idareyi 

tanıyanlar genelde sınıfta kalmazlar. (BK11) 

 

Lisedeki olaylar örnek verilebilir. Parayı verirsen, özel ders alırsan, kursa 

gidersen falan, hocalar daha farklı davranıyorlar sana, notların da iyi geliyor. 

(OE8) 

 

Çok karşılaşmadım. …. Maddi olanakları daha iyi olanların daha iyi yerlere 

geldiklerini düşünüyorum. (OE9) 

 

Üniversitede kalmanın başarıdan çok torpile bağlı olduğunu, özellikle Tıp 

Fakültelerinde kalmak için sağlam bir akrabanın olmasının çok önemli olduğunu 

düşünüyorum. (HE1) 

 

Her zaman olduğu gibi hocalar sevdiği öğrencileri kayırırlar. (OK7) 

 

Hocaların notlandırmada vs. çok adil olduklarını düşünmüyorum. Bir de yatılı 

gündüzlü ayrımı vardı. Gündüzlü öğrenciler hocalardan özel ders alırdı, aileleri 

tanınırdı vs., hocalar onlara daha farklı davranırdı. (OK4) 

 

Yazımın kötü olmasından dolayı not kırılması (AE18) 
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Lisede çok yaşanırdı. Hocalardan özel ders aldığınızda yazılı sorularını bile 

almanız mümkündü. (BK13) 

 

Öğrencilerin bir kısmı ise adil/eşitlikçi olmadığını düşündükleri 

uygulamaları daha genel düzeyde ele alarak, farklı okul türlerinin yarattığı 

eşitsizliklere ve üniversiteye giriş sınavına dikkat çekmişlerdir. 

 

Özel okullar ve devlet okulları arasında çok büyük eşitsizlikler olduğunu 

düşünüyorum. Devletten özel okula geçtiğinizde yakalamanız gereken farkı 

anlıyorsunuz. Her şey çok farklı oluyor, öğrencilerin hayata bakışı, kaygı, vs. 

Eğitimim kalitesi açısından da bir çok eşitsizlik var. (OK6) 

 

Çok farklı tipte okullar var, çok iyi özel okullar olduğu gibi, çok kötü koşulları 

olan devlet okulları da var. Ama hepsinden aynı başarıyı göstermesi bekleniyor. 

(HK2) 

   

Düz liseden mezun olanlarla, fen lisesinden mezun olan öğrenciler arasında not 

sistemi ve üniversiteye giriş açısından büyük eşitsizlikler var. (AE17) 

 

Üniversiteye giriş sınavlarında öğretmen lisesi mezunlarına ek puan verilmesini 

çok adaletsiz buluyorum. (AE15) 

 

Görüşme yapılan öğrencilere yükseköğretime giriş sürecinde yaşadıkları 

ya da tanık oldukları eşitsizliklerin olup olmadığı sorulmuş, eğer varsa bu 

eşitsizliklerin kaynaklarının neler olabileceğini anlatmaları istenmiştir. 

Öğrencilerin hepsi üniversiteye giriş sürecinde bir takım eşitsizliklerin 

yaşandığını belirtmiştir. Yaşanılan eşitsizliklerin kaynaklarına ilişkin 

öğrencilerden gözlem ve deneyimlerine dayanarak eşitsizliklerin oluşumunda 

ekonomik ve kültürel kökenin, yaşanılan bölgenin ve cinsiyetin ne gibi etkileri 

olabileceği hakkındaki düşünceleri istenmiştir. Hem vakıf üniversitelerinde hem 

de devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerden biri dışında tamamı 

ekonomik koşulların üniversiteye girişte etkili olduğunu, ekonomik durumu daha 

iyi olanların daha avantajlı olduğunu belirtmişlerdir. Vakıf üniversitesinde 
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öğrenim gören bir öğrenci ise ekonomik koşulların fazla etkili olmadığını, çalışan 

herkesin başarabileceğini düşünmektedir.  

 

Maddi koşulları iyi olmayanlarla çeşitli olanaklara sahip olan öğrencilerin hepsi 

aynı sınava giriyor. Kimi akşama kadar ayakkabı boyuyor, kimi özel hocalarla 

yetişiyor ama aynı sınava giriyorlar. (AE19)  

 

…eğer dershaneye ve özel hocaya gitmiyorsanız çok fazla şansınız yok 

bence…(OK6) 

 

Biz mesela avantajlı konumdaydık, bir kısım dershaneye gidiyor, kurs ve 

hazırlık programlarına katılıyor bir kısım parası olmadığı için dershaneye 

gidemiyor, kitap alamıyor.(HK2) 

 

En basitinden kitap alamıyorsun, kitap alamayınca derslerin etkileniyor, 

yaşamın etkileniyor, her şey etkileniyor. (AE18) 

 

 

Öğrencilerden iki tanesi ekonomik ve kültürel eşitsizliklerin aslında eğitim 

yaşamının tamamını kapsayan bir süreç olduğunu, başarı ya da başarısızlığın 

yalnızca üniversiteye giriş sürecinde yapılacak harcamalara bağlı olmadığını 

düşünmektedirler. 

 

Kültürel eşitsizlikler var. Aile bilgiliyse öğrenci de bilgili olur. Aileden birileri bir 

zamanlar o çemberden geçmiştir. Çocukları aynı yere geldiklerinde kendi 

yaşadıkları olumsuzlukları yaşamamaları için yol gösterici olmaktadırlar. Mesela 

üniversitedeki hocalarımın çocukları koleje gidiyorlar, neden düz liseye 

gitmiyorlar? Çünkü hocalarımız bazı şeylerin farkındalar, okullar arasındaki 

eğitim seviyelerinin nasıl olduğunu biliyorlar, dolayısıyla kolejleri tercih ediyorlar. 

(AE17) 

 

… dershaneye gitmek vs. önemli tabii ama aslında bu küçüklükten beri olan bir 

şey, insanın çevresi nasılsa eğitimi, yaşamı o yönde oluyor. (OE3)  
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Öğrencilerden altı tanesi yükseköğretime geçişte eşitsizlikler olmasına 

rağmen, merkezi sınav sisteminin “bizim gibi ülkelerde” “en adil sınav sistemi” 

olduğunu düşünmekte, çalışan her öğrencinin başarabileceğine 

inanmaktadırlar. Bu inanış sınav sisteminin getirdiği sahte eşitlik duygusuna 

karşılık gelmektedir. Sınavların herkese açık olması ve çalışan herkesin 

başarabileceğine olan inanış eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizliklerin 

görünmesini engellemektedir. Her yıl üniversite sınavları sonrası “kazananlar” 

listesinde “çobanlar”ın, fakir öğrencilerin, köyden gelenlerin de olması gibi atipik 

örnekler gazete manşetlerinde duyurularak toplumsal kökenin üniversiteye 

girişte etkili olmadığı, sınav sisteminin adil olduğu mesajı verilmektedir. Verilen 

örnek sayısı çok düşük olmasına rağmen toplumda sahte bir eşitlik duygusu 

yaratmakta, çalışan herkesin başarabileceğine olan inanışı 

kuvvetlendirmektedir.    

  

Merkezi sınavı destekliyorum, eğer merkezi sınav olmasaydı ben buraya 

gelemeyebilirdim. (HE1) 

 

ÖSS eşitsizlik olabilir ama sonuçta herkes aynı sınava giriyor. İyi bir sistem 

değil belki, ama çalışan başarır diye düşünüyorum. …..hayatın kuralı herkes 

eşit olamaz, herkese aynı süreyi verdiklerine göre çalışan başarır. (OK4) 

 

ÖSS’nin Türkiye koşullarında en adil sınav olduğunu düşünüyorum. Diğer türlü 

torpiller vs. olabilir. (OK7) 

 

Çalışanların çok iyi üniversitelere girebileceğini düşünüyorum. (BK11) 

 

Çalışan herkesin istediği bölüme girebileceğini düşünüyorum. Eğer aile ve 

çevre direkt engel olmuyorsa çalışan başarır. (AK16) 

 

Görüşme yapılan öğrencilerin büyük bir bölümü üniversiteye girişte 

bölgesel eşitsizliklerin olduğunu belirtmektedir. Dezavantajlı bölgelerden, kırsal 

yörelerden gelmiş ya da farklı bölgelerde yaşamış öğrenciler, bölgeler arası 

yaşanan eşitsizliklerin eğitimden yararlanma üzerinde etkili olduğunu 

vurgulamaktadır. Ekonomik eşitsizlikler dezavantajlı bölgelerde çifte eşitsizlik 
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yaratarak, öğrencilerin yükseköğretimden yararlanmasına olanak 

bırakmamaktadır. Yararlanabilenler ise daha garanti gördükleri mesleklere 

ulaşmalarını sağlayacak yükseköğretim programlarına yönelmektedirler. 

 

Diğer bölgelerde yaşamadığım için oradaki olanakları bilmiyorum ama bizim 

oralarda öğrenciler belli dönemlerde çalışmak zorundalar. Pamuk mevsimi 

başlıyor okulu bırakıp gitmek zorundasın, okul esnasında çalışmak zorundasın, 

dolayısıyla okulu etkiliyor. Öğretmen sayısı fazla değil, bazen farklı derslere 

aynı öğretmenlerin girdiği oluyor. İl bazındaki, okul bazındaki başarının puanı 

etkilemesini anlamsız buluyorum.(AE15) 

 

Farklı üç bölgede yaşamış biri olarak bölgeler arasında eğitim açısından çok 

büyük farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Özellikle Ankara gibi büyük şehirlerde 

eğitimin diğer illere göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Doğu ve 

güneydoğunun eğitim açısından çok geri kaldığını düşünüyorum. (OE8) 

 

Yalnızca bölgeler arasında değil, aynı bölge içerisinde de gerek 

ekonomik yoksunluklar gerek kır-kent ayrımı dolayısıyla eşitsizlikler 

yaşanmaktadır. 

 

Bölgeler arasında çok büyük eşitsizlikler var. Bir çok okulda öğretmen yok, lise 

mezunlarının bile derslere girip öğretmenlik yaptığı okullar var. Okul zamanı 

çalışan öğrenciler var, tarlalarda mevsimlik çalışıyorlar. Tabi aşiret reislerinin 

çocukları gibi iyi koşullara sahip olanlar iyi koşullarda okutuluyorlar. (AE19) 

 

Hem bölgeler arasında hem de kır ve kent arasında eşitsizlikler olduğunu 

düşünüyorum. Ben kasabadan geldim, bu okula gelmem bile çok zor gibi 

aslında, sanki sıçrama yaptım. Her şeyden önce geldiğim yerde bir üniversite 

havası yok, öğretmenler kalitesiz, çalışma ortamı yok, aile bilmez, destek 

vermez, kültürel yoksunluklar var.  (AE18) 

 

Mıhçıoğlu (1989), yükseköğretime girişte yörelerarası eşitsizlikleri 

incelediği araştırmasında, bölgeler arasında eşitsizlikler olduğunu, batı 

bölgelerinin doğu bölgelerine oranla yükseköğretime girişte daha başarılı 

olduğunu, aynı bölge içerisinde yer alan  liseler arasında belirgin farklılıklar 
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olduğunu ortaya koymaktadır. Mıhçıoğlu’nun araştırması ve Gümüş’ün (2004, 

2006) bölgeler arasındaki eğitim farklılıklarına ve öğrenci başarılarının 

bölgelere, illerin gelişmişlik düzeylerine, okulun şehirdeki konumuna göre 

değişimine ilişkin araştırma bulguları, bu araştırmanın bulgularıyla benzerlikler 

taşımaktadır.   

 

Kadın öğrencilerin büyük bir çoğunluğu eğitim yaşamlarında 

cinsiyetlerinden kaynaklı herhangi bir eşitsizlik yaşadıklarını 

düşünmemektedirler. Özellikle orta-üst toplumsal kesimlerden gelenler 

ailelerinde ve çevrelerinde böyle bir şey yaşanmadığını ancak özellikle 

Güneydoğu olmak üzere Türkiye’de, eskiden daha çok olmak üzere bir takım 

eşitsizlikler yaşandığını belirtmektedirler. Alt-orta toplumsal kesimlerden gelen 

öğrenciler ise cinsiyetlerinden kaynaklı bazı eşitsizlikler yaşadıklarını 

düşünmektedirler. 

 

Erkekler daha rahattır. Onlar her istediklerini yapabiliyor gibi geliyor. Ne 

yapmaya kalksam sen kızsın otur şeklinde karşılaştığım oluyor. …..Sülalede kız 

çocuklarının okumasına iyi gözle bakılmaz, ben yatılı okula gideceğim zaman 

da çok karşı çıkan olmuştu. (OK5)  

 

Kadınların, ailelerce “kadın meslekleri”ne yönlendirildiklerine de tanık 

olunmaktadır. 

   

Bölümü seçerken ailem biraz cinsiyete göre seçenekler öneriyordu. Annem hep 

hemşire olmamı istedi. Herkesin söylediği gibi, kızım ne yapacaksın 

mühendislikte dediler ama ben pek dinlemedim. (OK4)  

 

Türkiye’nin doğu bölgelerinden, küçük yerleşim birimlerinden gelmiş 

öğrenciler, genellikle okullarında özellikle liselerde kız öğrencilerin sayısının az 

olduğunu belirtmişlerdir.  
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… sınıfta zaten çok az kız vardı, beş tane filan, ortaokulda da azdı ama lisede 

daha azdı. Doğu ve Güneydoğuda o zamanlar sınıflarda kız sayısı çok azdı, 

şimdilerde biraz fazla sanırım. (AE15) 

 

….sınıfta fazla kız yoktu…..  (AE18) 

 

Sosyal Bilimler öğrencilerinden iki tanesi bölümlerinde kadın öğrenci 

sayısının erkek öğrenci sayısına göre çok fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin söylemlerinde, toplumsal cinsiyet rollerini benimsediklerine ilişkin 

ifadeler yer almaktadır. Para kazanmak, evi geçindirmek erkekler için bir 

zorunluluk olarak görülürken, kadınlar için böyle bir zorunluluk 

bulunmamaktadır. Bu durum, tercih edilen yükseköğretim programlarına da 

yansımakta, erkek öğrenciler daha çok istihdam alanı geniş, “erkek mesleği” 

olarak görülen mühendislik vb. bölümlere yönelirken, kız öğrenciler ise 

sosyoloji, psikoloji vb. bölümlere yönelmektedirler.   

 

Bizim bölümdeki erkek oranı çok düşük, erkeğin evi geçindirme durumundan 

galiba, kızlar nasılsa evi geçindirmek zorunda değil diye düşünülüyor sanırım. 

Erkekler daha çok mühendislikleri falan tercih ediyorlar. (OK6)   

 

Genellikle kız öğrenciler var, erkekler fazla ilgi göstermiyor, fen seçmekle eşit 

ağırlık seçmek gibi sanırım, sosyal bilimlerde okumak biraz küçümseniyor. 

(OK7) 

 

….. ama makine mühendisliği falan erkek bölümüdür diye yazamıyorsunuz. 

(AK16) 

 

Görüşme yapılan öğrencilere yaşanılan eşitsizliklerin ortadan kaldırılıp 

kaldırılamayacağına ilişkin görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin tamamı eğitimde 

bir takım eşitsizlikler yaşandığını belirtmesine rağmen, yarısı bu eşitsizliklerin 

kaldırılamayacağını düşünmektedirler. Eşitsizliklerin kaldırılamamasının nedeni 

olarak “genel bir düşünce yapısı değişikliği olması lazım, ama Türkiye’de çok 

zor” (OE3), “kalkması lazım ama bizde olmaz” (AE14), “böyle gelmiş böyle 

gider” (BK13, AK21), “biraz zor çünkü ekonomik eşitsizlikler var” (AE15), 
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“kaldırılamaz, insanlara bağlı, insanlar çok kazanmaya bakarlar” (OE8), “şu ülke 

şartlarında pek mümkün gözükmüyor” (BK11), “bu ülkeyi yöneten az sayıdaki 

insanın işine gelmediği için ve söz sahibi de onlar olduğuna göre kaldırılamaz ” 

(AE17), “bir çözüm bulamıyorum” (HK2) görüşleri ön plana çıkmaktadır. 

Öğrencilerin diğer yarısının büyük bir çoğunluğu eşitsizliklerin kaldırılamasa bile 

bazı uygulamalarla azaltılabileceğini düşünmektedir.  

 

Çeşitli kampanyalarla, aileleri bilinçlendirerek, eğitimde çeşitli değişikliklerle 

herkesin okula gitmesini sağlayak, okulları yaygınlaştırarak eşitsizliklerin 

azaltılabileceğini düşünüyorum. (OK5)     

 

Sosyal demokrasiyle mümkün olacağını düşünüyorum. Vergiler toplum çıkarı 

için kullanılırsa, eğitime, sağlığa daha çok pay ayrılırsa eşitsizlikler giderilebilir. 

(BK10) 

 

Eşitsizliklerin giderilebilmesi için tabandan gelen bir demokrasi talebi olması 

lazım. Eğitimi yaygınlaştırarak bilinçlenme sağlanırsa Avrupa’da olduğu gibi bir 

aydınlanma olursa olabilir. (HE1) 

 

Üniversite öncesi eğitimi, liselerin kalitesini arttırarak eşit bir hale getirebilirseniz 

olur. (OK6)   

 

Eğitimle olabilir. (AE14)    

   

Eğitim ve yargı sistemini geliştirebilirseniz olabilir. (OE9)   

 

Bazı öğrenciler ise eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizliklerin ortadan 

kaldırılabilmesi için yapılacak bazı düzenlemelerin yeterli olamayacağını 

belirtmiş, “eşitsizlikleri gidermek için tüm alanları düzenlemek gerek, Hakkari’yi 

Ankara yaparsanız olur” (OK4), “bataklığı kurutmak gerekir, genel bir sorun var, 

eğitimde, ekonomide, sağlıkta eşitsizliklerle mücadele ederek” (AE18), “farklı bir 

mülkiyet ilişkisinin olduğu toplumsal bir yaşamda eşitsizlikler ortadan kalkabilir” 

(AE19), “eşitsizlikleri ortadan kaldırabilmek için eşitsizlik yaratan nedenleri 

ortadan kaldırmak gerekir” (AK20) ifadelerini kullanmışlardır. 
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Duru-Bellat ve Kieffer’in (2000) Fransa’da , Jacob ve Hillmert’in (2003) 

Almanya’da elde ettikleri araştırma bulguları gibi, bu araştırmanın bulguları da 

yükseköğretimden yararlanmanın, öğrencilerin toplumsal kökenlerine bağlı 

olmaya devam ettiğini göstermektedir.   

 

Lynch ve O’rıordan’ın (1999), alt toplumsal kesimlerden gelen 

öğrencilerin yükseköğretime giriş sürecinde karşılaştıkları ekonomik, sosyal ve 

kültürel ve eğitimsel engellere ilişkin araştırma bulguları, bu araştırmanın 

eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizliklere ilişkin bulgularıyla benzerlikler 

göstermektedir. Araştırmacıların da belirttiği gibi, ekonomik, kültürel ve eğitimsel 

yaşantılar, karmaşık ve ilişkili bir biçimde birbirlerini etkileyerek, bu sürecin 

aktörleri (öğrenciler, aileler ve öğretmenler) tarafından deneyimlenerek, 

öğrencilerin yükseköğretime girişlerinde ve başarılı olmalarında engeller 

oluşturmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÖLÜM V 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırmanın sonuç ve önerileri yer almaktadır. 

 

 

Sonuçlar 

 

Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikler, bugüne kadar yapılmış çeşitli 

araştırmalarla ve kuramsal çözümlemelerle anlaşılmaya ve açıklanmaya 

çalışılmıştır. Konuyu makro düzeyde ele alan kuramlar, toplumsal kurumlar ve 

gruplar üzerinde odaklanarak, yapılan araştırmalarla, eğitimde ve toplumda 

eşitsizlik yaratan ve eşitsizlikleri yeniden üreten mekanizmaların görünür 

kılınmasını sağlamışlardır. Konuyu mikro düzeyde ele alan kuramlar ise, 

olayların bireysel gerçeklikleri içerisinde değerlendirilmeleri gerektiğini 

düşünerek, mikro toplumsal süreçlerle ilgilenmişler ve yapılan araştırmalarla, 

eğitimdeki eşitsizliğin, nasıl yaşandığının anlaşılmasını sağlamışlardır. Makro 

kuramlara, mikro düzeyde yeni boyutlar ekleyen çözümlemeler ve araştırmalar 

ise, “yeniden üretim” kavramına yeni açılımlar kazandırarak,  toplumsal yeniden 

üretimin “çelişkili” ve “karmaşık” bir süreç olduğunu ortaya koymuşlardır.     

 

Bu araştırmada, daha önceki araştırmalarla ortaya konulmuş olan genel 

toplumsal mekanizmaların geçerli olduğu bir ortamda, bireylerin toplumsal 

eşitsizlikleri nasıl deneyimledikleri betimlenmeye çalışılmıştır.  

 

Araştırma bulguları, kişilerin eğitim hakkından yararlanma biçimlerinin 

sahip oldukları toplumsal, ekonomik ve kültürel özelliklere göre şekillendiğini 

göstermektedir. Orta-üst gelir grubundan, eğitim seviyeleri yüksek ve yaşam 

koşulları iyi olan ailelerin çocukları, büyük oranda yüksek puanla öğrenci alan 

yükseköğretim programlarına devam etmektedirler. 
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Bu araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin, ekonomik ve kültürel 

özelliklerinin, eğitim düzeylerinin, yaşam biçimlerinin, önceliklerinin ve 

evlerindeki çocuk sayısının, çocukların alacakları eğitim ve katılacakları sosyal, 

kültürel faaliyetler üzerinde belirleyici olduğu görülmüştür. Ekonomik koşulları iyi 

olan aileler, hem kendileri sosyal-kültürel faaliyetlere katılırken, hem de 

çocuklarının eğitimi, sosyal-kültürel faaliyetlere katılımı için çeşitli imkânlar 

sağlamaktadır. Ekonomik koşulları yetersiz ailelerin ise, “geçim derdindeyken”, 

yaşamlarını sürdürmek dışındaki tüm faaliyetleri bir lüks olarak gördükleri, 

öğrencilerin söylemlerinde öne çıkmaktadır. 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin tamamı ailelerinin eğitime önem 

verdiklerini belirtmişlerdir. Ancak, eğitim seviyesi düşük aileler eğitime önem 

vermelerine rağmen, yeterli bilgiye sahip olmadıkları için çocuklarına yol 

gösterememekte, ekonomik koşullarının  da yetersiz olmasından dolayı 

çocuklarının iyi bir eğitim almasını sağlayamamaktadır. Ailenin ekonomik 

durumu ve eğitim düzeyi, eğitimden beklentileri de şekillendirmektedir. Yetersiz 

gelir ve koşullar, düşük eğitim seviyesi ailenin ve öğrencinin gelecek beklentisini 

etkilemekte, bir an önce para kazandıracak mesleklere yönelimi ve ekonomik 

temelli isteklerin ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Yüksek gelir grubundan 

öğrencilerin ailelerinin gelecek beklentisi de yüksek olmaktadır. Başarılı 

öğrencilerin, ailelerinin ekonomik durumundan fazla etkilenmeden “başarmışlar” 

grubuna dahil olarak, “iyi” bir yükseköğretim programına doğru ilerlediği, orta 

seviyede başarılı olan öğrencilerin ailesinin ekonomik durumu iyi ve eğitim 

seviyesi yüksek olanların, farklı eğitim imkânlarıyla ilerleme şansı bulabildiği, 

ailelerinin ekonomik koşulları ve eğitim seviyeleri iyi olmayanların ise “kısa 

yoldan meslek sahibi yapan” eğitim kurumlarına ya da yükseköğretim 

programlarına  yöneldiği görülmektedir.  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin toplumsal, ekonomik ve kültürel 

özelliklerinde ortaya çıkan farklılaşmanın, okul yaşantılarında da sürerek devam 
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ettiği gözlenmiştir. Ailenin ekonomik durumu, yerleşim yeri, eğitim düzeyi 

öğrencinin devam edeceği eğitim kurumunun türünü ve niteliğini belirlemektedir. 

Öğrencilerin okul öncesi eğitim alması, ailenin sosyoekonomik koşullarıyla 

büyük oranda ilişkili gözükmektedir. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı 

konumda olan öğrenciler anaokuluna gidemediklerini belirtmişler, dolayısıyla 

“yarış”a bir adım geriden başlamışlardır. İlköğretimde ortaya çıkan farklılaşma, 

ortaöğretimde daha belirgin hale gelerek, yükseköğretime geçişi de 

etkilemektedir. Anadolu ya da fen lisesinden mezun olduğunu belirten 

öğrenciler, genellikle iyi eğitimli ve iyi ekonomik koşullara sahip ailelerin 

çocuklarıdır. Ekonomik durumları iyi olup, bu seçenekten yararlan(a)mayanların 

özel okulları tercih ettikleri görülmektedir. Eğitim seviyeleri düşük ve yetersiz 

ekonomik koşullara sahip ailelerin çocukları ise, büyük oranda genel liseler veya 

meslek lisesinden mezun olmuşlardır. Okullardaki farklılaşmalar, öğrencilere 

sunulan olanak ve seçeneklerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin tutum ve 

davranışlarının farklılaşmasını sağlamaktadır. Özel ve devlet okullarındaki 

işleyiş mekanizmaları, öğrencilerin ileriki yaşamlarındaki toplumsal rollerine 

uygun davranış kalıplarının oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Öğrenciler 

sınavlar ve seçme mekanizmalarıyla toplumsal, ekonomik ve kültürel 

özelliklerine göre ayrıştıktan sonra, alanlara göre de sınıflanmaktadır. Bir 

anlamda öğrencinin eğitim rotası, doğduğu çevreden başlayarak, ailenin 

ekonomik ve kültürel özellikleri, devam ettiği ilköğretim ve lise türüyle birlikte, 

birbirini etkileyerek,  zincirleme bir  şekilde çizilmektedir. “Başarısızlar”  grubuna 

dahil olmuş öğrenciler çeşitli direniş mekanizmaları geliştirerek başarısızlığın 

sorumluluğunu da üstlenmektedir.  

 

Öğrencilerin büyük bir kısmı, üniversiteyi, meslek edinmeye yönelik bir 

süreç olarak gördüklerini, üniversite tercihlerini de bu doğrultuda yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Tercihlerin yapılmasında, dolaylı da olsa aile etkisi ön plana 

çıkmaktadır. “Bilen” aileler çocukları için “en iyi” olanı araştırarak o alana 

yönelmelerini sağlarken, yeterli bilgisi ve ekonomik gücü olmayan, gelecek 

kaygısı taşıyan aileler ise, çocuklarının iş garantili alanlara yönelmesini 
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sağlamaktadır. Orta-üst toplumsal sınıflardan gelen gençlerin, ailelerinden miras 

aldıkları ekonomik ve kültürel sermaye ile “özgüven duygusuna sahip”, yüksek 

idealleri olan öğrenciler oldukları görülmektedir. Alt toplumsal sınıflardan gelen 

gençler ise, ailelerinden miras aldıkları “gelecek korkusu” ve öz güven 

eksikliğiyle, kısa yoldan meslek sahibi olmak istemektedirler.     

 

Öğrenciler, sosyoekonomik kökenlerinden bağımsız olarak, 

yükseköğretime büyük önem vermekte, üniversiteye girmiş olmanın hayatlarını 

değiştireceğini düşünmektedirler. Orta-üst toplumsal sınıflardan gelen, aileleri 

yükseköğrenim görmüş öğrenciler için üniversitede okumak “doğal”, “olması 

gereken bir şey” olarak nitelendirilirken, alt toplumsal sınıflardan gelen 

öğrenciler için bir “kurtuluş yolu” olarak görülmektedir. Ancak bu “kurtuluş yolu” 

üsttekilerle rekabete izin vermezken yalnızca kendisi gibi olanlardan 

farklılaşmasına olanak tanımaktadır. 

 

Gelişmiş bir devlet üniversitesine girmek için çok çalışmanın gerekli 

olduğuna olan inanış devam etmektedir. Bunun yanı sıra, sosyoekonomik 

kökenin, ailenin kültürel birikiminin, öğrenim görülen okul türlerinin, üniversite 

sınavı için yapılan hazırlıkların da önemli olduğuna dikkat çekilmektedir. Vakıf 

üniversiteleri ise, genellikle “parası olanların”, “üst toplumsal sınıfların 

çocuklarının” gittikleri “kâr amaçlı kuruluşlar” olarak değerlendirilmekte, büyük 

bir eşitsizlik örneği olarak görülmektedir. 

 

Öğrenciler yaşadıkları ya da tanık oldukları eşitlikçi olmayan 

uygulamalara örnek verirken, daha çok yaşadıkları bireysel deneyimleri 

anlatarak, “torpil” ve “ayrımcılık” üzerine yoğunlaşmışlardır. Farklı okul türlerinin 

yarattığı ve üniversite giriş sınavından kaynaklanan eşitsizliklere de dikkat 

çekmişlerdir. Üniversiteye girişte ekonomik koşulların etkili olduğuna ilişkin 

güçlü inanışın yanı sıra, ekonomik ve kültürel eşitsizliklerin, aslında, eğitim 

yaşamının tamamını kapsayan bir süreç olduğu düşünülmektedir. Bölgeler 

arasında yaşanan eşitsizlikler, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerin 
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eğitim hakkından yararlanmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Kız öğrencilerin 

cinsiyetlerinden kaynaklı birtakım eşitsizlikler yaşadıkları, bu eşitsizliklerin 

sosyoekonomik durumdaki kötüleşmeyle birlikte arttığı, bazı yükseköğretim 

programlarının tercih edilmesinde toplumsal cinsiyet rollerinin etkili olduğu 

görülmektedir. Eşitsizlikler olduğu konusunda hemfikir olunmasına rağmen, 

çalışan her öğrencinin başarabileceğine olan inanış, atipik örneklerle 

desteklenmektedir. Bu inanış sahte bir eşitlik duygusu yaratarak eğitimde 

yaşanan toplumsal eşitsizliklerin görünmesini engelleyebilmektedir.  

 

Öğrencilerin tamamı eğitimde toplumsal eşitsizlikler yaşadığını 

belirtmesine rağmen, bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılabileceğine olan inanış o 

kadar güçlü değildir. Ancak yapılacak kimi düzenlemelerle eşitsizliklerin 

azaltılabileceği ya da eşitsizliklerle mücadele ederek, eşitsizlik yaratan 

nedenlerin ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir.  
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Öneriler 
 

 
Bu araştırmada, farklı toplumsal kesimlerden gelen bireylerin, ekonomik, 

kültürel ve eğitim yaşantılarının ilişkili bir biçimde birbirini etkileyerek ve bu 

gerçekliği yaşayan aktörler tarafından deneyimlenerek, eğitim rotalarında yol 

açtığı farklılaşmalar gün ışığına çıkarılmaya çalışılmıştır. Eğitimde yaşanan 

toplumsal eşitsizlikleri bu bağlamda kedisine konu edinecek araştırmacılara, 

aşağıdaki konular önerilebilir.    

 

1.  Farklı meslek gruplarından kişilerin, yaşam öykülerinden yola 

çıkarak, mesleğe ulaşmalarında etkili olan toplumsal süreç 

betimlenebilir.   

2. Farklı lise türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, toplumsal, ekonomik 

ve kültürel özellikleri araştırılabilir. 

3.  Aynı ilin farklı bölgelerinde bulunan liselerdeki yaşam, toplumsal ve 

kültürel yeniden üretim bağlamında çözümlenebilir.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

107 

KAYNAKÇA 
 
 
Althusser, L. (1991). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, (Çev. Y. Alp & 

M.Özışık), İstanbul: İletişim Yayınları 

 

Aktay, Y. (2007). Pierre Bourdieu ve Bir Maxwell Cini Olarak Okul, (Ocak ve 

Zanaat içinde). İletişim Yayınları  

 

Aksöz, Z. (2001). Yeniden Üretim Kuramı Açısından Dersanelerdeki 

Farklılaşmalar, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 

 

Altay, Ö. (1995). İzmir’de Farklı Gelir Gruplarındaki Ailelerin Çocuklarının 

Temel Eğitimin İkinci Kademesinden Yararlanma Olanaklarının 

Karşılaştırılması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 

 

Apple, M. W. (2004). Neoliberalizm ve Eğitim Politikaları Üzerine Eleştirel 

Yazılar ( Çev. Fatma Gök vd.), Ankara: Eğitim Sen yay. 

 

Apple, M. W. (2006). Eğitim ve İktidar (Çev. Ergin Bulut), İstanbul: Kalkedon 

Yayınları 

 

Atkinson, R. (1998). The Life Story İnterview (Özet: Fevziye Sayılan), Sage 

Pub. 

 

Bilgili, E., Uçan, O. & Çetin, F. (2003). ODTÜ İktisat, Erciyes Üniversitesi ve 

Niğde Üniversitesi İktisat ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Profillerinin 

Karşılaştırılması, Erciyes Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler 

Fakültesi Dergisi, Temmuz-Aralık, 21, 1-18. 



 

 

108 

Blackledge, D. & Hunt, B. (1985). Sociological interpretations of education, 

London and New York : Routledge. 

 

Bottomore, T.B.,(1997). Seçkinler ve Toplum (Çev. Erol Mutlu), İkinci Baskı, 

Gündoğan Yayınları. 

 

Bourdieu, P. (2006). Pratik Nedenler (Çev.Hülya Uğur Tanrıöver), İstanbul: Hil 

yayın 

 

Bowles, S. (1999). Eşitsiz Eğitim ve Toplumsal işbölümünün Yeniden Üretimi, 

(çev. Kemal inal) Eğitim ve Yaşam, Bahar (13), 15. (Orjinal makalenin 

yayım tarihi, 1977) 

 

Bowles, S. & Gintis H. (2001). Schooling in Capitalist America Revisited, 

Sociology of Education.tex–JEP Paper (November 8). Web: 

http://www.umass.edu/preferen/gintis/soced.pdf 

 

Carnoy, M. (1990). Eğitim ve Ekonomi İlişkisi (çev. Nejla Tural). Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22 (1), 484-504    

 

Dolby, N. & Dimitriadis, G. with P.Willis (2004). Learning to Labour in New 

Times, Newyork: Routledge. Web: http://books.google.com 

 

Duru-Bellat, M. & Kieffer, A. (2000). İnequalities in Educational Opportunities in 

France: Educational Expansion, Democratization or Shifting Barriers?, 

J. Education Policy, Vol. 15, No. 3, Web: http://www.eric.ed.gov 

 

Edgell, S. (1998). Sınıf, Ankara: Dost Kitabevi  

 



 

 

109 

Ergüneş, Y. (1983). Eğitim Sosyolojisi Açısından Toplumsal Katmanlaşma 

ve Eğitim İlişkisi (İzmir ili örneği), (Yayımlanmamış Doktara Tezi), 

Van 100. Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Van 

 

Eserpek, A. (1978). Eğitim ve Sosyal Değişme, Ankara Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 10 (1-2), 123-141 

 

Eserpek, A. (1977). Eğitimin Sosyo-Ekonomik Mobilitede Etkinliğini 

Sınırlandıran Faktörler, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 10 (1-4), 153-167 

 

Eskicumalı, A. (2003). Eğitim ve Toplumsal Değişme: Türkiye’nin Değişim 

Sürecinde Eğitimin Rolü, 1923-1946, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim 

Dergisi, 19, 2, 15-29 

 

Giroux, H. (2004). Public Pedagogy and the Politics of Neoliberelism : making 

the political more pedagogical,  Policy Futures in Education, Volume 2, 

Number 3 and 4, Web: http://www.wwwords.co.uk/  

 

Gümüş, A. (2004). İlköğretim Okulları İl Merkezleri Türkiye Taraması, Eğitim 

Sen  

 

Gümüş, A. (2006). Ortaöğretim Okulları İl Merkezleri Türkiye Taraması, Eğitim 

Sen  

 

Hillmert, S. & Jacob, M. (2003). Social Origin and ‘Delayed’ Educational  

Careers, Paper Prepared for the ISA Research Committee 28 on Social 

Stratification and Mobility Tokyo Meeting,1-3 March 2003: ‘Social 

İnequality, Family and Intergenerational Transfer’,  Web: 

http://www.eric.ed.gov 

 



 

 

110 

Hurn, C. (1993). The limits and possibilities of schooling : an introduction to 

the sociology of education, Boston : Allyn and Bacon. 

 

İnal, K. (1994). Sosyolojik Açıdan Yorumcu Paradigma ve Eğitime 

Uygulanması, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27 (1), 157-217 

 

İnal, K. (1996). Eğitimde İdeolojik Boyut, Ankara : Doruk Yay. 

 

İnal, K. (1998). Türkiye’de ders Kitaplarında Demokratik ve Milliyetçi 

Değerler, 27 Mayıs ve 12 Eylül Askeri Müdahale Dönemlerine 

İlişkin Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara 

 

İnal, K. (2006). Neoliberal Eğitim ve Yeni İlköğretim Müfredatının Eleştirisi, 

Praksis, 14 (kış-bahar), 265-287 

 

Köse, R. (1990). Aile Sosyo Ekonomik Durumu Lise ve Üniversite Sınavlarına 

Hazırlanma Kurslarının Başarı ve Üzerine Etkileri, Eğitim ve Bilim 

Dergisi, 78, 9-17 

 

Köse, R. (1999). Üniversiteye Giriş ve Liselerimiz, Hacettepe Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 51-60  

 

Köse, R. (2001). Basil Bernstein: Kültürel Üretim ve Yeniden Üretim Sürecinde 

Eğitim, Dil ve Dil Biçimsel Farklılıklar Üzerine. ODTÜ Geliştirme 

Dergisi, 28 (3-4),  361-382 

 

Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve 

Araştırma. İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

 



 

 

111 

Lynch, K. & O’rıordan C. (1998). Inequality in Higher Education: a study of class 

barriers. British Journal of Sociology of Education, vol. 19, No. 4  

 

Mıhçıoğlu, C. (1989). Eğitimde Yörelerarası Dengesizliğin Neresindeyiz?. 

Ankara: ÖSYM Yayınları 

 

ÖSYM. (2007). 2006-2007 ÖSYS Sayısal Sonuçlar,  http://www.osym.gov.tr  

 

Özsoy, S. (2002). Yüksek Öğretimde Eşitlik ve Hakkaniyet Sorunsalı- 

Türkiye’deki Finansal Yapıyla ilgili bir Çözümleme (Yayımlanmamış 

Doktara Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 

 

Özsoy, S. (2004). Üniversite Öğrenci Profili: Kavramsal Bir Çözümleme ve 

Türkiye’ye İlişkin Bazı Ampirik Bulgular. Kuram ve Uygulamada 

Eğitim Bilimleri, Kasım, 301-334 

 

Pearsall, J. (2001). The Concise Oxford Dictionary (Tenth edition), Oxford 

University Press 

 

Rousseau, J.J. (1982). İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri 

(Çev. Rasih Nuri İleri). İstanbul : Say Yayınları 

 

Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (çev. Osman 

Akınhay). Ankara : Bilim ve Sanat Yayınları (orijinal eserin yayım tarihi 

1991) 

 

Sünker, H. (2004). Education and Reproduction of Social Inequality: German 

politics and sociology of education. Policy Futures in Education, 

Volume 2, Number 3-4, Web: http://www.wwwords.co.uk         

 



 

 

112 

Şahin, H. (1999). Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Eğitimsel ve Sosyo 

Ekonomik Kökenleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 

 

Şenses, F. (1999). Yüksek Öğretimde Öğrenciler: ODTÜ İktisat Bölümü Öğrenci  

Profili. ODTÜ Geliştirme Dergisi, 26 (1-2), 179-201. 

 

Şenses, F. (2005). ODTÜ İktisat Bölümü Öğrenci Profili-Yeniden. ODTÜ 

Geliştirme Dergisi, 32 (Haziran) , 185-198. 

 

Şimşek, H. & Yıldırım, A. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma 

Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık 

 

Tan, M. (1991). Eğitim Sosyolojisinde Değişik Yaklaşımlar: İşlevselci Paradigma 

ve Çatışmacı Paradigma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Fakültesi Dergisi, 23 (2), 557-571 

 

Tan, M. (1993). Eğitim Sosyolojisinde Değişik Yaklaşımlar: Yorumcu 

Paradigma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 

26 (1), 67-89 

 

TDK (Türk Dil Kurumu). Güncel Türkçe Sözlük. www.tdk.gov.tr 

 

Turner, B. (1997). Eşitlik. Ankara: Dost Kitabevi 

 

Ünal, L. I. (1996). Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi. Ankara: Epar Yayınları 

 

Ünal, L. I. & Özsoy, S. (1999). Modern Türkiye’nin Sisyphos Miti Eğitimde 

Fırsat Eşitliği. 75 Yılda Eğitim, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih 

Vakfı Yayınları. 

 



 

 

113 

Ünal, L. I. (2005). “İktisat İdeolojisi”nin Yeniden Üretim Süreci Olarak Eğitim. 

Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 16 (57), 25-50 

 

Wacquant, L. (2007). Pierre Bourdieu: Hayatı, Eserleri ve Entelektüel Gelişimi 

(Der. G.Çeğin, E. Göker, A.Arlı, Ü.Tatlıcan, Ocak ve Zanaat içinde). 

İletişim Yayınları (orijinal makalenin yayım tarihi, 1998) 

 

YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu). (1997). Üniversite Öğrencileri Aile Gelirleri, 

Eğitim Harcamaları, Mali Yardım ve İş Beklentileri Araştırması, 

http://www.yok.gov.tr 

 

Zanten, V.A. (2005). New Modes of Reproducing Social Inequality in Education: 

the changing role of parents, teachers, schools and educational 

policies, European Educational Research Journal, Volume 4, Number 

3, 155-159 Web: http://www.wwwords.co.uk/pdf 

 

Zoraloğlu, Y. R., Şahin İ & Fırat N. Ş. (2004/2005). ilköğretim okullarının kaynak 

sorunu. Eğitim-Bilim-Toplum, 3 (9), 17  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

114 

EKLER 

 

Ek-1 

 

GÖRÜŞME KODLARI 
 

Açıklama: Görüşme kodlarının metin içerisinde fazla yer tutmaması için, 

kodlamada, görüşülen öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitenin adı (H: 

Hacettepe Üniversitesi, O: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, B: Bilkent 

Üniversitesi, A: Ankara Üniversitesi ), cinsiyeti ve ona verilen numara 

kullanılmıştır. 

 

Kodlamada kişisel bilgi formuyla elde edilen veriler sunulmuştur. Bu 

bilgiler sırasıyla üniversite, yükseköğretim programı, ailenin yerleşim yeri, 

öğrencinin mezun olduğu ilköğretim ve lise türü, annenin en son mezun olduğu 

okul ve mesleği, babanın en son mezun olduğu okul ve mesleği, son olarak 

ailenin gelir durumudur.  

 

 

GÖRÜŞÜLEN KİŞİLER 
 

1. HE1: Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi: Ankara; resmi ilköğretim 

(küçük bir ilçe)-anadolu lisesi mezunu; Ankara- anne: üniversite 

mezunu, öğretmen , emekli ; Baba: üniversite mezunu, öğretmen, 

emekli ; 3000 YTL-  Ücret/ maaş : 1800 – kira vb. : 1200 

 

2. HK2: Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi: Ankara- özel ilköğretim-

özel lise – anne: üniversite mezunu (doktora), doktor, öğretim üyesi ; 

baba : y.lisans, uzman (kamu)- dede : lisans mezunu, inşaat müh, 

emekli ; 4000 YTL (ücret) 
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3. OE3: O.D.T.Ü-Elektrik Elektronik Müh.: Ankara – resmi ilköğretim 

(anadolu lisesi altında)- resmi fen lisesi mezunu; Konya- anne : 

üniversite mezunu(doktora), öğretim üyesi, çalışıyor- baba: üniversite 

mezunu, doktor, emekli ; 2500 YTL (ücret) 

 

4. OK4: O.D.T.Ü-Elektrik Elektronik Müh: köy; resmi ilköğretim- resmi 

fen lisesi mezunu; Zonguldak- anne: ilkokul terk, gelir getiren bir işte 

çalışmıyor, ev ve bahçe işleri- baba: lise terk, işçi (kömür) emeklisi ; 

700 YTL(ücret) 

 

5. OK5: O.D.T.Ü –Matematik Öğretmeliği: küçük il merkezi-resmi 

ilköğretim- anadolu öğretmen lisesi mezunu – anne; okuma yazma 

bilmiyor, gelir getiren bir işte çalışmıyor- baba; lise mezunu, memur, 

çalışıyor ; 900 YTL    

 

6. OK6: O.D.T.Ü-Sosyoloji: İstanbul- ilkokul resmi, ortaokul özel- özel 

lise mezunu – anne: lise mezunu, yönetici asistanı- baba: üniversite 

mezunu, özel şirkette yönetici ; 5000 YTL 

 

7. OK7: O.D.T.Ü-Psikoloji: İstanbul- özel ilköğretim – özel lise mezunu – 

anne: üniversite mezunu, diş hekimi-ticaret ile ilgili çalışıyor- baba: 

üniversite mezunu, diş hekimi, özel çalışıyor ; 4000 YTL 

 

8. OE8: O.D.T.Ü – Fizik: Ankara –özel ilköğretim mezunu; İzmir- resmi 

lise mezunu ; Ankara- anne : yüksek okul mezunu, memur, emekli- 

baba: üniversite mezunu (y.lisans), bilgisayar mühendisi, kamu 

sektöründe çalışıyor; 4000 YTL 

 

9.  OE9: O.D.T.Ü -İ.İ.B.F-İktisat: Ankara- resmi ilköğretim, resmi lise 

mezunu, anne : lise mezunu, çalışmıyor- baba: üniversite mezunu, 

mimar, emekli ; 2000 YTL 
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10.  BK10: Bilkent Üniversitesi - İ.İ.B.F-Uluslararası İlişkiler 

(Küreselleşme): Mersin- ilkokul resmi, ortaokul özel- özel lise 

mezunu- anne: üniversite mezunu, kamu emeklisi- baba. Üniversite 

mezunu, kendi şirketi var;  10000 YTL 

 

11.  BK11: Bilkent Üniversitesi - Elektrik Elektronik Müh: Ankara- özel 

ilköğretim mezunu- anadolu lisesi mezunu (Ankara)- anne:lise 

mezunu, çalışmıyor (ayrı)- baba: üniversite mezunu, hayatta değil- 

yakını (birlikte yaşıyor): üniversite mezunu, doktor; 2000 YTL- aile 

şirketinden pay alıyor. 

 

12.  BE12: Bilkent Üniversitesi-Bilgisayar Öğretmenliği: Ankara- resmi 

ilköğretim, özel lise mezunu – anne üniversite mezunu, gelir getiren 

bir işte çalışmıyor- baba: üniversite mezunu, inşaat mühendisi, 

çalışıyor; 4000 YTL 

 

13. BK13: Bilkent Üniversitesi-İ.İ.B.F-Uluslararası İlişkiler: Adana- resmi  

ilköğretim mezunu, Anadolu lisesi mezunu- anne: lise mezunu, emekli 

bankacı- baba : yüksekokul mezunu, şirketi var (matbaacı) ; 10000 

YTL   

 

14. AE14: Ankara Üniversitesi-Tıp Fakültesi: Antakya- resmi ilköğretim 

mezunu- Anadolu lisesi mezunu (iskenderun)- anne: okuma yazma 

bilmiyor, gelir getiren bir işte çalışmıyor- baba: Okuma yazma 

bilmiyor, çiftçi- abi: üniversite mezunu, öğretmen- abla: hemşire : 

toplam gelir belirtilemedi – 

 

15. AE15: Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği: Adıyaman-

Kahta- resmi ilköğretim, genel lise mezunu – anne: okuma yazma 
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bilmiyor, gelir getiren bir işte çalışmıyor- baba: ilkokul mezunu, terzi, 

hayatta değil, kardeş ve ağabeyi de çalışıyor ; 500 YTL 

 

16.  AK16: Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği: Afyon- resmi 

ilköğretim, genel lise mezunu- anne: ilkokul mezunu, gelir getiren bir 

işte çalışmıyor- baba: yüksek okul mezunu, memur, çalışıyor ;700 

YTL  

 

17.  AE17: Ankara Üniversitesi-Biyoloji: Mersin- resmi ilköğretim, genel 

lise mezunu- anne: ilkokul mezunu, gelir getiren bir işte çalışmıyor- 

baba. İlkokul mezunu, işçi emeklisi – iki kız kardeşi çalışıyor ; 1200 

YTL 

 

18. AE18: Ankara Üniversitesi-Felsefe: Sivas-kasaba-resmi ilköğretim, 

genel lise mezunu- anne: ilkokul mezunu, gelir getiren bir işte 

çalışmıyor - baba. İlkokul mezunu, inşaat işçisi, emekli  ; 500 YTL 

 

19.  AE19: Ankara Üniversitesi-Halk Bilimi: İstanbul (Urfa-Viranşehir’den 

göç)- resmi ilköğretim, süper lise mezunu-anne: ilkokul terk (okuma 

yazma biliyor), gelir getiren bir işte çalışmıyor- baba: ilkokul mezunu, 

tekstil işçisi, çalışıyor- kardeş muhasebecilik yapıyor ; 1500 YTL 

 

20.  AK20: Ankara Üniversitesi-İ.İ.B.F-İktisat: İzmir- resmi ilköğretim 

mezunu, Anadolu lisesi mezunu, anne: lise mezunu, özel şirkette 

çalışıyor- baba: lise mezunu, memur (kamu) ; 1500 YTL 

 

21.  AK21: Ankara Üniversitesi-Kimya: Bursa- resmi ilköğretim mezunu- 

resmi lise mezunu- anne: ilkokul mezunu, gelir getiren bir işte 

çalışmıyor- baba: ilkokul mezunu, emekli; 600 YTL,abla muhasebeci 

;400 YTL  
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Ek-2 

 

Görüşme Yapılan Öğrencilerin Kişisel Bilgilerine İlişkin Tablo 

 
 

 
 

Bölüm Lise türü Baba 
mesleği 

Anne 
mesleği 

Babanın 
eğitimi 

Annenin 
eğitimi 

Gelir 
(YTL) 

 
HE1 

 

 
Tıp 

Anadolu 
Lisesi 

öğretmen öğretmen üniversite üniversite 3000 

 
HK2 

 

 
Tıp 

Genel lise 
(özel) 

uzman Öğretim 
üyesi 

üniversite üniversite 4000 

 
OE3 

 

E.E. 
Müh. 

Fen lisesi doktor Öğretim 
üyesi 

üniversite üniversite 2500 

 
OK4 

 

E.E 
Müh. 

Fen lisesi 
 

işçi Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

 
lise 

İlkokul 
terk 

 
700 

 
OK5 

 

Mat.Öğr. Anadolu 
Öğr. 

Lisesi 

memur Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

 
lise 

Okuma 
yazma 

bilmiyor 

 
900 

 
OK6 

 

Sosyoloji Genel lise 
(özel) 

 
yönetici 

Yönetici 
asistanı 

üniversite lise 5000 

 
OK7 

 

Psikoloji Genel lise 
(özel) 

Diş 
hekimi 

Diş 
hekimi 

üniversite üniversite 4000 

 
OE8 

 

Fizik Genel lise Bilgisayar 
Müh. 

memur üniversite yüksekok
ul 

4000 

 
OE9 

 

iktisat Genel lise mimar Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

üniversite lise 2000 

 
BK10 

 

Uluslar 
arası  

ilişkiler 
 

Genel lise 
(özel) 

Kendi 
şirketi 

var 

Kamudan 
emekli 

üniversite üniversite 10000 

 
BK11 

 

E.E. 
Müh. 

Anadolu 
Lisesi 

Hayatta 
değil 

Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

üniversite lise 2000
+ aile 
şirketi 
geliri 

 
BE12 

 

Bilgisayar 
Öğr. 

Genel lise 
(özel) 

İnşaat 
mühendisi 

Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

üniversite üniversite 4000 

 
BK13 

 

Uluslar 
arası  

ilişkiler 
 

Anadolu 
Lisesi 

Kendi 
şirketi 

var 

Emekli 
bankacı 

yüksekokul lise 10000 
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AE14 

 

 
Tıp 

Anadolu 
Lisesi 

çiftçi Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

Okuma- 
yazma 

bilmiyor 

Okuma- 
yazma 

bilmiyor 

- 

 
AE15 

 

Sosyal 
Bilgiler 

Öğr. 

Genel lise Terzi-
hayatta 
değil 

Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

ilkokul Okuma- 
yazma 

bilmiyor 

500 

 
AK16 

 

Sosyal 
Bilgiler 

Öğr. 

Genel lise memur Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

yüksekokul ilkokul 700 

 
AE17 

 

 
Biyoloji 

Genel lise İşçi 
emeklisi 

Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

ilkokul ilkokul 1200 

 
AE18 

 

 
Felsefe 

Genel lise işçi Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

ilkokul ilkokul 500 

 
AE19 

 

Halk 
Bilimi 

Genel lise işçi Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

ilkokul İlkokul 
terk 

1500 

 
AK20 

 

 
İktisat 

Anadolu 
Lisesi 

memur Özel 
şirkette 
çalışır 

lise lise 1500 

 
AK21 

 

Kimya Genel lise emekli Gelir 
getiren 

işte 
çalışmıyor 

ilkokul ilkokul 600 

 

 

Not: Bu araştırmanın yapıldığı dönemde, mesleğe yeni başlayan bir öğretmen 1000 

YTL maaş almaktadır.    
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Ek-3 

 

KİŞİSEL BİLGİLER FORMU 

 

1. Cinsiyet:                                   ( ) 1. Kadın         ( ) 2. Erkek                

2. Ailenizin yerleşim yeri :       

3. Anne ve Babanızın eğitim durumu :    

Anne :                                                                  Baba :     

4. Anne ve Babanızın mesleği :   

Anne :                                                                  Baba :     

5. Anne ve Babanızın çalışma durumları :  

Anne :                                                                  Baba :  

Ailede diğer çalışanlar :  ……………………………………………..         

6. Ailenizin toplam aylık net geliri : 

Gelir türleri :                 ücret/maaş :                        ücret dışı (kira vb.):                     

7. Mezun olduğunuz okullar: 

İlköğretim   Okulu :         ( ) özel      ( ) resmi  

Lise                      :         ( ) özel      ( ) resmi 

8. Mezun olduğunuz lise türü :  

() 1. Genel lise                                           () 2. Mesleki ve Teknik lise 

() 3. İmam Hatip lisesi                                () 4. Fen Lisesi 

() 5. Anadolu Lisesi                                     () 6. Anadolu Öğretmen Lisesi 

() 7. Diğer (Lütfen belirtiniz) ……………………………..………………… 

9. Üniversitenin adı: …………………………….……………………………… 

10. Fakültenizin ve programınızın adı :……………………………………… 

11. Öğrenim gördüğünüz programda kaçıncı yılınız : …………………………. 

12. Programınızın öğretim biçimi :    () 1. Normal öğretim   () 2. İkinci öğretim 
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Ek-4 

 

GÖRÜŞME FORMU 

 

            Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizliklere ilişkin biyografik bir araştırma 

yapıyorum. Araştırmanın amacı, farklı yüksek öğretim programlarına devam 

eden, farklı toplumsal kesimlerden gelmiş öğrencilerin yaşam öykülerinden yola 

çıkarak, bu sürece gelinceye kadar yaşadıkları deneyimleri ortaya çıkarmaktır. 

 

           Sorularıma vereceğiniz yanıtlar sadece bir araştırma raporunda 

kullanılacak, adınız tarafımdan saklı tutulacaktır. 

           Araştırmada yer alan soruları sormak için izninizi rica ediyorum.   

           

           Katkılarınız için teşekkür ederim. 

 

Görüşme no : 

Görüşme yapılan yer : 

Görüşme yapılan kişi : 

Tarih : 

 

 

                                                                                   Halil Buyruk 

                                                                      Eğitim Ekonomisi ve Planlaması                  

                                                                             Yüksek Lisans Öğrencisi 

                                                                      E-posta : halilbuyruk@yahoo.com 
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SORULAR  

I. AİLE 

 

1.  Aileniz, oturduğunuz ev ve evin bulunduğu çevre ile ilgili bilgiler almaya 

çalışacağım. 

• Ailenizi sosyal, kültürel, ekonomik ve politik açıdan tanımlayabilir 

misiniz? 

• Kaç kardeşsiniz, kardeşlerinizin eğitim durumları nasıl? 

• Anne babanızın veya aile içerisindeki diğer bireylerin sosyal-kültürel 

faaliyetlere (kitap, tiyatro, müzik vb.) katılımı nasıldı ?  

• Evinizin özelliklerinden bahseder misiniz? (evin genel durumu –

apartman dairesi, gecekondu , ev kaç odalı, ısınma durumu, 

kendinize ait çalışma odası var mı vs.) 

• Evinizin bulunduğu çevreden bahsedebilir misiniz? (oturulan bölgenin 

özellikleri, orda yaşayanların genel durumu vb. )   

2. Ailede eğitime önem verilir miydi ? Niçin önem verilirdi?  

• Annenizin, babanızın, aile büyüklerinin veya yakın çevrenizde sizin 

eğitiminiz üzerinde etkili olduğunu düşündüğünüz kişilerin eğitim-

okulla ilgili görüş ve değerlendirmeleri nasıldı ? Bu konudaki 

anılarınızdan biraz bahsedebilir misiniz ? 

• Ailenizin sizin eğitiminizle ilgili istek ve beklentileri neydi? Bunlar sizin 

üzerinizde nasıl etkiler yarattı ?  

• Aile ve çevrenizde yükseköğrenim görmüş ya da devam eden 

kimseler var mı? Varsa sizin üzerinizdeki etkileri nasıldı? 

• Ailenizin eğitim tercihleri yapmanızda (gidilen okul-tercih edilen lise 

alanı-tercih edilen yüksek öğretim programı ve dolayısıyla meslek vb.) 

ne tür etkileri oldu? 

3. Ailenizin eğitiminizle ilgili kararları gelir durumunuza bağlı olarak 

yönlendirdiği oldu mu? Nasıl?  
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II. OKUL YILLARI 

          

4. Okul öncesinden başlayarak bugüne kadar olan eğitim geçmişinize ilişkin 

bazı açıklamalar yapmanızı isteyeceğim. 

• Okul öncesi eğitim aldınız mı? 

• Okula ilişkin ilk anınızı hatırlıyor musunuz? 

• Devam ettiğiniz eğitim kurumlarıyla (okul öncesi, ilköğretim ve lise) 

ilgili neler hatırlıyorsunuz? 

• Okulda en başarılı olduğunuz şeyler nelerdi? 

• Bu yıllarda kendinizle ilgili neler öğrendiniz? 

• Genel olarak sizin okuduğunuz okullarda öğretmenlerin ve 

yöneticilerin tutum ve davranışlarından bahsedebilir misiniz ? 

• Sınıf içerisinde nasıl bir öğrenciydiniz ? 

• Okul içi ve dışı sosyal ve kültürel faaliyetlere katılır mıydınız ? 

Ailenizin bu konudaki tutumları nasıldı ?  

• Öğretmenleriniz sizi nasıl tanımlardı ? 

• Genel olarak okullarda sizden istenilen kişilik ve davranış özellikleri 

nelerdi? 

• Sizce iyi bir öğrenci nasıl olmalı ?  

• Lisede hangi alanı tercih ettiniz ? 

• Lise alan tercihinizi yaparken nelerden etkilendiniz ? 

• Bulunduğunuz lisede hangi alan daha fazlaydı ? Alanlar başarıları 

açısından nasıl değerlendiriliyordu ? 

• Okul zamanları dışında ve yaz tatillerinde ne yapardınız ? 

 

III. YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ  

 

5. Kayıtlı olduğunuz yükseköğretim programını tercih etmenizde nelerin 

etkili olduğunu düşünüyorsunuz ? (Aile, okul, öğretmen, mezun olunan 

lise türü, vb.) 
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6. Üniversite sınavlarına hazırlık aşamasında özel ders, dersane vb. 

takviyeler aldınız mı ? Bu takviyelerin size katkılarıyla ilgili görüşleriniz 

nelerdir ? 

7. Yükseköğretime hazırlık aşamasında gelecekle ilgili kaygılarınız var 

mıydı? Neler ? 

8. Bitirdiğiniz lisede “çok iyi”/”çok kötü” bölümlere girdiğini 

duyduğunuz/bildiğiniz –ya da başarılı olarak gördüğünüz arkadaşlarınızın 

en belirgin özellikleri nelerdi ?  

 

YÜKSEKÖĞRETİM 

 

9. Üniversiteye giriş amacınız nedir ?  

• Yükseköğretimin yaşamınızdaki anlamı nedir ? 

• Üniversiteye girmiş olmanızın hayatınızı değiştireceğini düşünüyor 

musunuz ? Üniversite sonrası beklentileriniz nedir ? 

10.  Devam ettiğiniz yükseköğretim programını eğitim geçmişinizi de dikkate 

alarak nasıl değerlendiriyorsunuz ? 

• Lise öğrencisi olduğunuz dönemlerde yükseköğretime ilişkin 

beklentileriniz / hayalleriniz nasıldı ? Bunlar karşılanabildi mi ? 

• Devam ettiğiniz bölümü kapasitenize uygun buluyor musunuz ? 

“Daha iyi” bölümleri tercih ettiniz mi ? 

• Sizinle aynı bölümü bitirecek arkadaşlarınız arasında mezuniyet 

sonrası iş bulma ve gelir açısından farklılıklar olacağını düşünüyor 

musunuz ? Niçin ? 

• Bu programı kazanmanızı nelere bağlıyorsunuz ? Daha iyi bölümlere                                               

girememenizin nedenleri neler olabilir ?  

11.  O.D.T.Ü, Boğaziçi vb. (gelişmiş devlet üniversiteleri) üniversiteler ve 

öğrencileri hakkında ne düşünüyorsunuz ?  

12. Vakıf-özel üniversiteler ve öğrencileri hakkında ne düşünüyorsunuz ? 

13. Üniversite içindeki ya da dışındaki sosyal-kültürel faaliyetlere katılıyor 

musunuz ?  
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14. Yükseköğretim de dahil olmak üzere eğitim hayatınızda herhangi bir 

topluluk içerisinde ön planda olmayı mı yoksa arka planda kalmayı mı 

tercih edersiniz? 

15. Yükseköğreniminiz için yaptığınız harcamaları nasıl karşılıyorsunuz ? 

(Aile desteği, burs, kredi, çalışarak vb.) 

16. Eğitim hayatınız boyunca adil / eşitlikçi olmadığını düşündüğünüz 

uygulamalarla karşılaştınız mı? Neler ? 

17. Yaşadığınız / tanık olduğunuz adil / eşitlikçi olmayan bu uygulamaların 

kaynaklarının neler olduğunu sıralayabilir misiniz?   

• Yükseköğretime giriş sürecinde yaşadığınız eşitsizliklerden 

bahsedebilir misiniz ? 

• Sahip olduğunuz ekonomik ve kültürel kökenin yüksek öğretim 

programına girmenizde etkili olduğunu düşünüyor musunuz ? 

• Geldiğiniz bölgenin üniversiteye girişte etkili olduğunu düşünüyor  

musunuz? 

• Cinsiyetinizin üniversiteye girişte etkili olduğunu düşünüyor musunuz 

? 

18. Yaşadığınız eşitsizliklerin ortadan kaldırılabileceğini düşünüyor musunuz 

? Ne zaman ? Nasıl ?  
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1. Prof. Dr. Kasım Karakütük 

2. Prof. Dr. Nejla Kurul Tural 

3. Doç. Dr. Yasemin Kepenekçi 

4. Yrd. Doç. Dr. H.Hüseyin Aksoy 

5. Yrd. Doç. Dr. Seçkin Özsoy 

6. Yrd. Doç. Dr. Şakir Çınkır 

7. Dr. Fevziye Sayılan 

8. Dr. Binali Tunç 

9. Dr. Sabri Güngör 


