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Ben Çocu um 

Ben çocu um ö retmenim… 
Ellerim, gözlerim 
duygular m çocuk. 

 
Benden çok ey bekleme. 

Bazen yetene im, 
bazen dü üncelerim 
izin vermez buna. 

 
Ben çocu um ö retmenim. 

Umutlar  sonsuzlara uzanan 
hayalleri s n r tan mayan. 

 
Ben ne sana 

ne arkada ma benzerim. 
Ben kâh bulutlar n üstünde 

kâh karanl k kuyularda gezerim. 
 

Ben çocu um ö retmenim… 
Beni seviyor ve anl yorsan 

tut elimi s ms k  
s cakl n s ts n içimi. 

 
Sak n sürükleme beni. 

B rak ad m ad m ilerleyeyim. 
B rak yanl  yap p do rular  göreyim. 

B rak ben, ben olarak büyüyeyim. 
 

Ben çocu um ö retmenim... 
Ellerim, gözlerim 
duygular m çocuk. 

 
 

Kas m 1997 
Tanju Gürkan 
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Arma an Kitap çal mas ndan Fatma B kmaz, Cem Babado an ve 
Benden Bir Kare



Annem ve Babam



Ben Karde im Ablam ve Ben

lkokulda









Manisa Ortaokulunda 









Lisedeki Tiyatro Oyununda



Kar yaka K z Lisesinde 



Kar yaka K z Lisesindeki Baz  Etkinliklerde 



zci Kamp nda 

Lisedeki Tiyatro Gösterilerinde



Buca E itim Enstitüsü’nde







Ankara’da Ya ad m Çat  Kat nda 



Kay  Çocuk Yeti tirme Yurdu’nda 

Fakültede Arkada larla



Zonguldak Ara t rma Gezisinde 



Trenin Tam Saatiydi”Tiyatro Oyunun Davetiyesi 



Fuayedeki Resmim 







Yüksek Lisans Diplomam

Ni an



Ablam I l ve Ben Karde im Duygu ve Ben 



Nikâh m z





Amerika Birle ik Devletleri’ndeki Baz  Etkinliklerde 



Amerika Birle ik Devletleri’nde Ald m E itimler  



lk Arabam z 

Çal t m Yer 



Amerika Birle ik Devletleri’ndeki Gezilerden



Amerika Birle ik Devletleri’ndeki Gezilerden

E im Türker’in Amerika Birle ik Devletleri’ndeki Doktora Mezuniyet 
Töreninde 



Amerika Birle ik Devletleri’nden zmir’e Dönü  







Prof. Dr. Ayla Oktay ile 



K z m Çiçek 



Doktora Diplomam 

Ders Sonras  Ö rencilerle 





E itim Bilimine Giri   E itim Bilimine Giri  Kitab  
 Kitab Yazar Ekibi 

Bir Ö retim Kuram na Do ru Kitab





E itim Bilimleri Fakültesindeki Odamda  



E itim Bilimleri Fakültesi Dekan Yard mc l  S ras nda 





E itim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilli i S ras nda 



Doçentlik Belgem 

E im ve Çocuklar m





Prof. Dr. Fatma Var ’ n Kalemi Bana Devretti i Gün 



Prof. Dr. Fatma Var ’ n Kalemi Bana Devretti i Gün 

Fatma Var  Hocam zla Birlikteliklerimiz 



Fatma Var  Hocam zla Birlikteliklerimiz 

Milli E itim Bakanl  Talim Terbiye Dairesi Ba kanl ’nda



Çe itli Toplant lardan 



Avrupa Birli i Projelerinden 



Yay nlar mdan Baz lar





K z m Çiçek’in Mezuniyet Resmi



K z m Çiçek’in Harvard Üniversitesi Yüksek Lisans Mezuniyeti 

K z m Çiçek ve E i Onur 



O lum Gürel



O lum Gürel’in Cambridge Üniversitesi Yüksek Lisans Mezuniyeti

O lum Gürel ve E i Jessica 





Girne Amerikan Üniversitesinde





K br s’tan An lar) 





Kalemi Prof. Dr. Fatma B kmaz’a Devretti im Gün





K z m Çiçek O lum Gürel 

E im Türker Ben 

E im ve Ben 

























Uzun y llara dayal  bir dostlu un k sa öyküsü 





Uzun y llar birçok bilimsel toplant ya kat lan biri olarak siz ve 
arkada lar n z n çok nitelikli bir toplant  düzenlemi  oldu unuzu içtenlikle 
söylemek isterim. Her ey çok güzel organize edilmi ti ve her eyde bir 
zarafet vard . San r m bu zarafet sizin ki ili inizdeki zarafetin bir yans mas  
idi. Bence en önemli noktalardan biri de ba ta siz olmak üzere di er 
hocalar n z n ve ö rencilerinizin her eyi güler yüzle yap yor olmas  idi. 
Say n Rektör, Dekan ve Dekan Yard mc lar n z n toplant ya gösterdikleri 
yak n ilgi ve kat l m da övgüye de er bir ba ka önemli nokta. Onlar n bu 
davran lar , ba ta size sonra da bölümünüzdeki di er akademisyenlere, 
ö rencilere ve de bu alana ne kadar de er verdiklerini de aç kça 
gösteriyordu. Son ak amki Veda yeme ine Kurucu Rektörünüz Say n Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’ n bizzat kat lmas  ve kat l mc  ö rencilerle masalar na 
u rayarak tek tek ilgilenmesi de takdire de er bir di er davran t . Eminim 
bu ö renciler ya amlar  boyu o geceyi ve bu s cak ilgiyi unutmayacaklard r.









son söylenen sözü en önce söylememek gerekir’



aferin 
çocuklar, çok iyi i  ç kard n z 

‘as l i  bundan sonra ba l yor’







Beyaz  Masa Örtüsü ile Ba layan Dostluk 





















Hocam Prof. Dr. Tanju GÜRKAN 























O lunun Gözünden Tanju Gürkan’ n Akademik Ya ant s  





K ymetli Hocama Sonsuz Sevgi ve Sayg  le… 





raslant larla



















ki çocuk annesi, ngilizce Ö retmeni, International Small Hands 
Academy/Küçük Eller ve Ütopya lkokulu, Ortaokulu Kurucusu  











Büyük K z  











geli im özelliklerinin yaratt  ihtiyaç; bu ihtiyac n giderilmesine dönük 
program düzenlemeleri







Ne Yap yorum?, Neden Yap yorum? Nas l Yapmal y m?













Tanju han m bölümde bizim çok yükümüzü çekiyormu , o ayr l nca bunu 
gördük…”



Ben Tanju Gürkan Gerçe i le K br s’ta Yüzle tim. 





“Soruyu anlamak s nav n bir parças , s navlar da e itim-ö retimin 
bir parças d r” 

Prof. Dr. Tanju Gürkan 













Manevi O lundan 









Anahtar Sözcükler:  















Okul Öncesi Çocuk Geli imi ve E itimi Kurumlar nda 
Y ll k Program”



bilgi vermenin 
amaç olmad ö retmeyi ö retmek 

“Okul Öncesi E itim 
Program ” 



“Okul Öncesi E itim Programlar  (Kre , Anaokulu, Anas n f )”



Kre  Program nda,

“Anaokulu Program ” “Anas n f  Program ”



“36-72 Ayl k Çocuklar için Okul Öncesi E itim Program ”



“36-72 Ayl k Çocuklar için Okul Öncesi E itim Program ” 





 “Okul 
Öncesi E itim Program ” 







E itim 
Bilimleri ve Uygulama, 

Türk E itim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2019.

Okul Öncesi Dönemde 
Drama Etkinlikleri

Ö retmenlik Alan Bilgisi Okul Öncesi 
Ö retmenli i

Okul Öncesi Dönem Montessori Yakla m  
ile Kayna t rma Uygulamalar  Ö retmen El Kitab



Okulöncesi E itime Giri

Okul Öncesi E itim Programlar , Her Yönüyle 
Okul Öncesi E itim

Anaokullar nda Metot ve Ö retim.

Anaokulunda E itim.

Okul Öncesi E itim Programlar , Her Yönüyle 
Okul Öncesi E itim,

Anaokullar  K lavuzu
Kre  Program
Okul Öncesi E itim Programlar , Kre , Anaokulu, Anas n f

36-72 Ayl k Çocuklar çin Okul Öncesi E itim Program

Okul Öncesi E itim Program  (36-72 Ayl k Çocuklar çin).

-36 Ayl k Çocuklar  için E itim Program

Okul Öncesi E itim Program .

Çocuk E itimi, Montessori Metodu

rken Çocukluk E itiminde 
Proje Yakla m  ve Uygulanm  Proje Örnekleri

Okul Öncesi E itimde Güncel 
Konular.

Ya am n Sihirli Y llar : Okul Öncesi Dönem.

Okul Öncesi E itim Programlar , Her Yönüyle 
Okul Öncesi E itim



Bugünün Ana Okullar . Ö retmen Kitaplar

3. Uluslararas  Okul Öncesi E itmi 
Kongresi - “Okul Öncesi E itimde Farkl  Yakla mlar ve 
Kültürlerearas  Bak

Okulöncesi Çocuk Geli imi ve E itim Kurumlar nda Y ll k 
Program



hayat

Anahtar Sözcükler:  



“Küçük hedefler dü ünün ve az ba ar  bekleyin. Büyük hedefler 
dü ünün ve büyük ba ar  kazan n.”

“ nsan nereye gidece ini bilemezse, çok fazla ileri gidemez.”

Gelecekte neler yapmak istiyorsunuz? Mutlu olarak ya amak 
istiyorum. Zengin olmak istiyorum. Ba ar l  bir hayat ya amak 
istiyorum.

Ne yaparak ba ar l  olabilirim? Nas l para kazanabilirim?



hedef

“Ba ar n n s rr , bir hedefi durmaks z n takip etmektir.” 

Yap lacak 
olan ilk ko uda ampiyon olan at n jokeyi olaca m.

“Gidece iniz yeri bilmiyorsan z vard n z yerin önemi yoktur.”

Ben bunu 
ba aramayaca m!



Çaresiz 
kald mda gidip bir ta  ustas  bulurum ve onu izlerim. Adam belki ta a yüz 
kere vurur. Ama b rak k rmay ,, vuru lar yla küçük bir çatlak bile 
olu turamaz. Sonra aniden, yüz birinci vuru ta ta  ikiye bölünür. te o 
zaman anlar m ki; ta n bölünmesini sa layan son vurmas  de il, ondan 
önceki vuru lard r.

“Hep denedin, hep yenildin, olsun. Gene dene, gene yenil, daha iyi 
yenil.” 

 “Ba ar  için plan yapm yorsan z, o zaman hükmen ba ar s zl  
planl yorsunuz demektir.” 



 “Ok ancak geri çekilerek at l r. Hayat sizi zorluklarla geri 
çekiyorsa, sizi daha büyük bir eye f rlataca  içindir. Ni an almaya devam 

edin.”

 “Motivasyon yak t olarak amaç depolar, vizyonla yola ç kar ve 
eylemle kendini gerçekle tirir.”





Anahtar sözcükler



Sosyal ve ekonomik de i imler e itimden beklenenleri 
artt rmakta, bu da ö retmenden beklenen bilgi ve becerileri 
artt rmaktad r. 1900’lerin ba nda okul sistemleri 
olu turuldu unda sadece mesleklerin %5’i özel bilgi ve beceri 
gerektirirken, günümüzde bu oran %70’lere ç km t r.  



“Mesleki geli im bir taraftan ö retmenlerin içinde bulundu u 
gerçek ö renme olanaklar  olarak tan mlan rken, bir taraftan bu 
etkinliklere kat l m ile meydana gelen ö renme olarak da 



adland r lmaktad r. Bu çerçevede, ö retmenin bilgisinde, 
anlay nda, becerilerinde, ortak sorumluluklar  kadar bireysel 
uygulamalar nda da ne bildi i ve ne yapabildi i üzerinde meydana 
gelen dönü ümlerdir.”  



amaçl  bir sürec

süreklili i olan bir süreçtir

geli im sistematik bir süreçtir

 çerik odal l k:



 Etkin ö renme: 

 Tutarl l k:

 Süreklilik: 

 Ortak Kat l m: 



Ö renen odakl , Bilgi odakl , 
De erlendirme odakl , 

birli i odakl ,

 çinde Olma: 

 Ö retim Program : 

 Uygulaman n ncelenmesi:  

 birli ine Dayal  Çal malar: 

 Araçlar ve mekanizmalar







Mesleki Geli im Etkinlik Model S n flamalar  





Teaching and Teacher Education,

Powerful teacher education: lessons from 
exemplary programs

Phi 
Delta Kappan, 730-736.

Recognizing and developing effective 
teaching: What policy makers should know and do

Phi Delta Kappan, 76

Journal of In-service 
Education, 23

Educational Researcher, 38

Psychology, Society and 
Education, 7

How students learn science in 
the classroom.



Teachers College Record, 
103

The New Meaning of Educational Change

Quality teaching through professional development

NASSP Bulletin, 84

Evaluating professional development

Teacher professional learning in the United 
States: Case studies of state policies and strategies. 

Teacher professional learning in the United States: Case studies of 
state policies and strategies. 

School Science and Mathematics, 99

Ö retmen strateji belgesi

TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and school leaders 
as lifelong learners

Journal of Staff Development, 10



Before it's 
too late: a report to the nation from the National Commission on 
Mathematics and Science Teaching for the 21st century

Teacher professional development: an 
international review of the literature.

Professional 
development in the United States: trends and challenges

Professional learning in the learning profession: A status 
report on teacher development in the United States and abroad



Anahtar Sözcükler: 

































Okul Öncesi E itimi

Anahtar Sözcükler: Okul öncesi, okul öncesi e itim, okul öncesi e itim 
programlar . 



“S byan Mektepleri”

“Maarif’i Umumiye Nizamnamesi”

“Tedrisat-  ptidâiye Muvakkat  Kanunu”

“Ana Mektepleri 
Nizamnamesi”







 



“Okul Öncesi E itimi Genel Müdürlü ü”





Okul Öncesi E itimde Programlar 

Okul Öncesi E itim Programlar n n Önemi 





 





Prof. Dr. Tanju Gürkan



Prof. Dr. Tanju 
Gürkan 

Prof. Dr. Tanju Gürkan

Prof. Dr. Tanju 
Gürkan

 





Anahtar Sözcükler:









lk Çocuk Evini



  

Emici zihin

Emici zihin;

 

bilinçsiz emici zihin



bilinçli emici zihin

 

Özgürlük ve disiplin

Özgürlük ve disiplin; 

  

Ba ms zl k 

Ba ms zl k kavram  da   
 

 

  

Dil duyarl l ; 

 

Düzen duyarl l ; 

 



Duyu düzenlemesi duyarl l ; d

Motor becerilerin düzenlenmesi duyarl l ; 

  

Küçük nesnelere kar  duyarl l k; 

Sosyal davran lara duyarl l k; 

 

E itimci 



Bireysel e itim 

Haz rlanm  ortam 

E itim materyalleri 



Günlük ya am materyalleri: 

 

Duyu materyalleri: 

 

Dil materyalleri: 

 

Matematik materyalleri: 

 

Kozmik materyalleri: 

Genel kültürbilim materyalleri; 



Jimnastik ve fiziksel egzersizler; 



Journal of Educational Psychology,  
 

Erken 
çocukluk geli imi ve e itimi 

Okul öncesi e itim ve okul 
öncesi e itim program . 

Hacettepe Üniversitesi E itim Bilimleri 
Enstitüsü E itim Ara t rmalar  Dergisi, 1

Çocuk Geli imi. 

Belting Nursing Journal, 4

Early years care 
an education. 

Introduction to Early Childhood Education: Preschool 
Through Primary Grades. 

Journal of Montessori Research, 
2

Maria Montessori yöntemiyle çocuk 
e itimi.  

Journal of 
Montessori Research, 1



An Examination of Implementation Practices in 
Montessori Early Childhood Education.

Journal of Montessori Research, 
3

Ahi Evran Üniversitesi K r ehir E itim Fakültesi Dergisi 
(KEFAD), 18

Early 
Child development and Care, 

Indian Journal of Wellbeing, 7

An Investigation into the Theoretical Concepts of 
Montessori to Create an Authentic Framework for Evaluating 
Classroom Materials.

Maria Montessori’ye gore çocu un do as  ve e itimi. 

Hacettepe 
Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi, 39, 

Early Childhood Research and Practice, 4

Foundation and Best Practices in Early Childhood 
Education: History, Theories and Approaches to Learning. 



Open Access Library, 4, 

Journal of History of the 
Behavioral Sciences, 44

Çocuklarda sanat ve yarat c l n 
geli imi

Let Them Play, They Will Learn: An Argument for 
Nationalizing Montessori Style, Preschool Education in the United 
States. https://eric.ed.gov/?id=ED472131. 

Erken çocukluk 
dönemi ve okulöncesi e itim.

Erken çocukluk geli imi ve e itimi 

The essential Montessori: An introduction to the 
womans, the writings, the method, and the movement. 

Conflict Resoluation Quarterly, 23

Young Children, 52

Bringing the Montessori Approach to Your Early Years 
Practice. 

Gazi Üniversitesi Anaokulu/Anas n f  Ö retmeni El 
Kitab

Educational Sciences: Theory & Practice, 11(4), 



Journal of Education and 
Training Studies, 4

Early Child Development and Care, 188

Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 

Montessori Metodu: E itimde Bir Alternatif. 

Montessori metodu. 

De erler E itimi 
Dergisi, 12

Journal of Research of Montessori Research, 
2

Montessori Society, 

Journal of 
School Psychology, 50, 

Front Psychol, 8



Çocuk e itimi: Montessori metodu. 

Ankara Sa l k Bilimleri Dergisi, 1

Exceptional Children, 71, 

Annual Report.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
15

Okul Öncesi E itimin lke ve Yöntemleri. 

Economics of Education Review, 61, 

Early Child Development, 187

Erken çocukluk e itiminde yakla mlar ve programlar. 

Okul öncesi e itimde alternatif 
yakla mlar. 



Anahtar Sözcükler



Çocuklu a düalistik bak  



Çocuklu a bak ta ortay  bulma/Hibritlik 

Çocuklu a çe itlilik bak  aç s  

Ya am çe itlili i



Kaynak çe itlili i

Ses (ifade) çe itlili i

Çocuklu a bak ta çocukluk imajlar  yakla m  

Sorin’in (2005) çocukluk imajlar



Masum çocuk anlay  

Kurtar c  Çocuk 

Kötü Çocuk



Ç  gibi büyüyen çocuk

Kontrolden ç km  çocuk

Minyatür yeti kin



E itime Devam Eden Yeti kinler

Mülk/Meta Çocuk 

Kurban Çocuk



Kat l mc  Çocuk  



Bir e itimci olarak çocuklarla çal ma 



“Her eyden önce, çocuklara zarar vermeyece iz. Çocuklara 
duygusal ve fiziksel olarak zarar verecek, sayg s z, a a lay c , 
tehlikeli, çocuklar  sömüren veya korkutucu uygulamalara 
kat lmayaca z.” 

Bir akademisyen olarak çocuklarla ara t rma yapma 



“Çocuklarla lgili ve Çocuklarla Birlikte Yap lan Ara t rmalarda 
Gözetilecek Etik Kurallar ERIC (The Ethical Research Involving Children)”

“Erken Çocukluk Ara t rmac lar  için Etik Kod EECERA (Ethical Code 
for Early Childhood Researchers)”

“s f r zarar ilkesi, ayd nlat lm  onam, gizlilik-
mahremiyet ve çocuk kat l m ”

S f r zarar ilkesi: 



Ayd nlat lm  onam; 

Ayd nlat lm  onamda ara t rmac lar n cevaplamas  gereken 
sorular



Gizlilik ve mahremiyet; 

Çocuk kat l m  ve güç dengesi;

“Çocuklarla çal an ara t rmac lar n en büyük etik 
sorunu, yeti kinler ve çocuklar aras ndaki güç ve statüdeki e itsizliklerdir”





Listening to children. Children, ethics and social 
research. 

E itim 
ve Bilim 43

European Early 
Childhood Education Research Journal 24

Çocuk Haklar na Dair 
Sözle me

Çocuk haklar na dair 
sözle me genel yorum no: 12 çocu un dinlenilme hakk . 

Çocuk haklar na dair 
sözle me genel yorum no: 14 çocu un yüksek yarar n n birinci planda 
dikkate al nmas  hakk . 

Erken çocukluk e itiminde etkili uygulamalar.

Research in nursing & health 15

Child & family social work 7

Ara t rma 
yöntemleri desen ve analiz.

Early Child Development and Care 175

Handbook of self-determination 
research



European early childhood education research 
journal 15

Early child development and care 175

Childhood 24

Dünya nançlar  Sözlü ü.

Palgrave Communications 5

Researching children’s experience

Children & Society 10

Childhood 25

Children's 
Geographies 8

Childhood 17

New York

Constructing and Recongtructing Childhood

Childhood



Türkiye Mühendislik Haberleri
423

Childhood 18

The legal context. In Doing Research with Children and 
Young People

Children & Society 10

Early 
childhood curriculum, assessment, and program evaluation: Building 
an effective, accountable system in programs for children birth to age 8 
[Position statement]

Screening 
and assessment of young English-language learners: Supplement to the 
NAEYC position statement on early childhood curriculum, assessment 
and program evaluation [Position statement]

Journal of Child Health Care 9

Childhood 



Children & Society 15

Children & Society 16

Global studies of childhood 1

Childhood 9

Childhood 19

American psychologist 55

Social theory, practice and politics 14

Children & society 22

Children's geographies 10

Children's 
Geographies 6

International Journal of Transitions in 
Childhood 1



Anahtar sözcükler





Çocuk Haklar  le lgili Uluslararas  Standartlar n Y llara Göre 
Geli imi 

















1.“Taraf Devletler, görü lerini olu turma yetene ine sahip 
çocu un kendini ilgilendiren her konuda görü lerini serbestçe 
ifade etme hakk n  bu görü lere çocu un ya  ve olgunluk 
derecesine uygun olarak gereken özen gösterilmek suretiyle 
tan rlar.  

2.Bu amaçla çocu u etkileyen herhangi bir adli veya idari 
kovu turmada çocu un do rudan do ruya veya bir temsilci ya da 
uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi f rsat  ulusal yasan n 
usulüne ili kin kurallar na uygun olarak çocu a özellikle 
sa lanacakt r” (UNICEF, 2004). 
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Hesap verebilir niteli i 



















Promoting rights in schools: providing 
quality public education

Türkiye’de okullarda çocuk kat l m  çocuklar için 
güncel durum raporu.

Çocuk haklar  sözle mesinin temel ilkeleri nda 
çocu un e itim hakk .

rnak Üniversitesi 
lahiyat Fakültesi Dergisi

Working paper on the role of social service workforce development in 
care reform
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Bu ok, yeni ku a n 
ba lang c  için simge olu turmu tur. 

more 
informed and sophisticated than previous constructions have been" (=önceki 
yap lara göre daha bilgili ve sofistike)

Didactica magna

Directions 
Concerning Education



Wie Gertrud ihre 
Kinder lehrt

kar la t r ld



tarihi ara t rma



Marc-Antoine JULLIEN de Paris (1775-1848), Antik dönem ruhuna 
yak nla an, ba layan dünya tarih devriminin girdab na kap lan Frans z 



Devriminin bir çocu udur. Bat  Avrupa'n n ilk modern partisi olarak 
sars lmaz bir örgüt içinde fakirleri, ezilmi leri ve hukuktan uzak kalanlar  
çevresinde toplayan kölele tirilmi  insanl n kurtulu u için dünya çap nda 
bir sava a sokma u runda Jakoben hareketine kalpten ba lanm t  

Marquis de Condorcet'in 
orta düzey eleman  olarak Liberal muhalefet partinin Lord Charles 
Stanhope isimli Ba kan yla s k  ili ki kurdu u ngiltere'ye gönderilmesi; 
sonra Fransa ve spanya aras ndaki Prene Da lar ndaki orduda yard mc  
komiser olarak ba ar l  uygulamalar ; 18 ya nda Comité de Salut public'te 
komiserli e ve daha sonrada üç ki ilik E itim Bakanl  üyeli ine atanmas ; 
Robespierr'in ba ar l  ö rencisi olarak emri alt ndaki bir görevde büyük 
çabalar göstermesi

Fakirlerin zenginler kar s nda ahlaki 
üstünlü üne ikna olmu , Cumhuriyetçileri onaylam t  - ve o zaman aldat c  
ve ikiyüzlü zenginlerin isteklerini reddetmek zorundayken Jacobenler 
özgürlük ve e itlik sava ç lar na yöneldi- sertlik, vah ilik, hatta zulüm, çünkü 
onlar n ruhlar  talihsizlere ve yoksullara ac maya aç kt  (a.g.e .s15)

"Robespierre'nin y k l  dolay s yla Jullien de Paris'in e itlik yanl s  
fanatizmi üstün bir zirveye eri emedi. Onun giyotine gidi ini onaylayarak, 
yaln zl a ula mak için istekli olanlara kar  tehdit edici bir ekilde yüzünü 
döndü ve unu ilan etti: "Çok yükselenlere! Her ey e it oluncaya kadar, 
kafalar n üzerinde ileri - geri gidece iz." Bu asl nda sözel bir tehdit de ildi; 
çünkü o zamanlar giyotin, sonucun bilgeli iydi. Fransa'n n ikinci büyük 
ehri Bordeaux, genç bir ön konsolos olarak onun i levlerini art k sürekli 

korkuyla an msayacakt . Onlar n arkas nda tiran n ac mas z korkunç yüzü 
sakl  dururken "halk n temsilcisi veya babas " lakab n  ilave ederek halk , 
tiran n yükselme h rs ndan uyarm t "



Güç tutkusunda parlayan yükseklik h rs  paramparça 
olmu tu, bir zindan n karanl nda aylar boyunca kald

ancak e itim ve ö retimin 
“yeni bir insan ” kendi hedeflerine eri tirebilece i 

 Toplum yeni insan  ortaya ç karacak politik araçlarla de i meli mi? 
Veya  

 nsanlar yeni sosyal ili kileri yaratacak ekilde e itim yard m yla 
de i tirilmeli mi?



Esquisse et vues préliminaires d'un ouvrage sur l' 
éducation comparée

normal d'education



Kar la t rmal  e itim bilimini alimlerin 
çal t klar  odalar n n yar  karanl k alanlar ndan ve üniversitelerin, yüksek 
okullar n yar  karanl ndan kamunun ayd nl na bizlerin Ak am 
Ülkelerinin kültür alan n n halk ve e itim dostlu u tabakalar n bak  
alanlar na getirmek çok daha önemlidir. Sadece ilginç bir bilimin hatta zor 
bir bilimin söz konusu olmad , hatta güncel olan n çözülmesi için ve 
biçimlendirici, ya am sorular n n halklar n gelece i için sa lanacak bir 
bilimdir bu. Bu bilim arac l yla halklar n yeni ve bar a dayal  mü terek 
çal malar n n ve Ak am ülkeleri H ristiyan kültürümüzün Rönesanss n n 
biçimlendirilmesine yard m etmek burada ne daha çok ne de daha az söz 
konusudur. Bu kültürümüz olmaks z n Avrupa halklar n n politik, ekonomik 
ve sosyal yeni mevcudiyeti de mümkün de ildir (s.7)





Bu komisyon, okullar n 
say s n , okullar n do as n , men eini, organizasyonu, geçimini, yönetimini 
ve harcamalar n , e itimin türünü, ö retmen atamalar n , ö retmen 
ödemelerini, emekliliklerini, ö rencilerin say s n , ya lar n , kay t 
edilmelerini, ö rencilerin okullardan uzakla t r lmalar n , bedensel-
ahlaksal-zihinsel e itimlerini ve ilerlemelerini meydana ç karacakt



Avrupa Birli i'nde bugün Birli in geli mesiyle veya 
Avrupa Yüksekö retim alan n n yarat lmas yla ilgili Bolonya–Süreci ile 
ili ki içersindedir

Avrupa'n n birle mesi ve bar n sonsuz olmas  onun son 
hedefiydi.  

  



 Comparative Education Society in Europa

Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft DGfE

Sektion International und 
Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft SIIVE

Kar la t rmal  ve Enternasyonal E itim Bilim 
Komisyonu

Comparative Education Society in Europe CESE

comparative 
and international education



World Council of Comparative 
Education Societies WCCES

scientific community



Hans Espe’nin (1954) seçmi  oldu u “Kar la t rmal  E itim” 
olarak yap lan çevirisi kavram için onun oldukça umutsuz bir 
seçimiydi, çünkü aç kland  gibi Jullien için hem e itimin 
kar la t rmal  ara t rmas  söz konusuydu hem de 
“kar la t rmal  e itimin” aç k olmad  “E itim” terimi söz 
konusuydu. E er e itim uygulamal  bir davran  olarak 
anla l yorsa, “Kar la t rmal  E itim” ayn  zamanda alan 
mant  aç s ndan anlams zd r; çünkü kar la t rma dönü lü bir 
hamledir, öyle ki en az ndan kar la t rmal  pedagoji ismini 
almal yd . Espe, Almanca çevirisinin ön sözünde Jullien’in 
yaz s nda Kar la t rmal  E itim Bilimine giri in söz konusu 
oldu undan söz etmektedir (Espe 1956 s.19) 
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