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ÖZET 

VELİLERİN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE YANSIYAN EĞİTİM 

FELSEFESİ YAKLAŞIMLARI 

Söylemez, Büşra 

Yüksek Lisans, Eğitim Felsefesi Programı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan ÜNDER 

Temmuz 2017, xi + 216 sayfa 

Bu araştırmanın amacı, velilerin eğitimle ilgili görüşlerini alarak, bunları eğitim 

felsefesinin çeşitli meselelerine dair tartışmalar çerçevesinde incelemektir. Çalışmada, 

velilerin görüşlerinin, ilgili eğitim felsefesi yaklaşımları açısından derinlemesine 

incelenebilmesi için durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmaya toplamda 24 veli 

katılmıştır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. 

Elde edilen araştırma verilerinden, durum çalışması ve nitel veri analizi teknikleri 

kullanılarak bulgular çıkarılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonunda velilerin eğitimin 

amaçları, öğretim programı, fırsat eşitliği, ahlak ve din eğitimi gibi eğitim felsefesinin 

konu alanına giren meseleler hakkında bakış açıları ortaya çıkarılmış, bu görüşlerin 

arkasında felsefi birtakım yargılar olduğu anlaşılmıştır. Farklı hayat görüşleri olan veliler 

eğitim konusunda da farklı felsefi yaklaşımlara yakın görüşler öne sürmüşlerdir. Veliler, 

çok çeşitli görüşler öne sürmekle beraber, ağırlıklı olarak eğitimle bireyin 

toplumsallaşmasını eğitimin temel amacı olarak görmektedir. Erdemlerin ve ahlak 

değerlerinin ağır bastığı, çocuğun günlük hayatında işine yarayacak pratik bilgilerin, milli 

kültürel ve toplumsal değerlerin öğretildiği, bilgi yoğunluğunun azaldığı bir öğretim 

programını idealize etmektedirler ve bunun yanı sıra, standart merkezi test sınavlarının 

çocukların kaderini belirleyici olmadığı bir değerlendirme ve seçme-yerleştirme sistemini 

doğru bulmaktadırlar. Adalet olgusuna çok önem veren veliler için eğitimde fırsat eşitliği 

büyük ölçüde kaynakların eşitlenmesi olarak anlaşılmaktadır ve herkes, hak ettiği ve layık 

olduğu eğitim kurumlarında ve mesleklerde olmalıdır. Sonuçlara göre velilerin eğitime 
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ilişkin olarak, iç tutarlılığı olan ve çeşitli eğitim felsefesi yaklaşımlarıyla örtüşen felsefi 

görüşleri olduğu söylenebilir. Bunların arasında, velilerin eğitim görüşlerinin, daha çok 

geleneksel ve toplumcu bir felsefi alt yapısı olanlara yakın olduğu söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Velilerin eğitim görüşleri, eğitim felsefesi, öğretim programı, 

fırsat eşitliği 
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SUMMARY 

APPROACHES TO PHILOSOPHY OF EDUCATION REFLECTED IN 

PARENTS’ VIEWS ON EDUCATION 

Söylemez, Büşra 

Master of Arts, Philosophy of Education Program 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Hasan ÜNDER 

July 2017, xi + 216 pages 

The aim of this study is to learn parents’ views on education and to examine them in 

the framework of the discussions concerning various issues of the philosophy of 

education. In order to investigate the parents’ views in terms of approaches to philosophy 

of education in a detailed manner, case study research design has been used. In total, 24 

parents have participated in this study. The research data have been collected using semi-

structured interviews. The findings have been inferred from the gathered data and then 

interpreted by using case study and qualitative data analysis techniques. At the end of the 

research, parents’ points of view about the issues in the discipline of the philosophy of 

education, such as the aims of education, curriculum, the equality of opportunity, and 

moral and religious education, have been revealed. Also, it has been understood that there 

are a number of philosophical attitudes behind these ideas. The parents with different 

world views have asserted different philosophical views about education. Despite 

expressing a variety of opinions, the parents predominantly regard the main aim of 

education as the socialization of the individuals. They idealize a curriculum in which the 

virtues and moral values dominate, the one that the practical knowledge the child can 

make use of in their daily lives and national cultural and social values are taught, and the 

intensity of knowledge is decreased. In addition, they approve an evaluation and selection 

system in which standardized testing do not determine the ultimate fate of the children. 

For the parents, who value justice very much, the equality of opportunity in education is 

regarded mainly as sharing the sources equally for all, and everyone should take part in 
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educational institutions and vocational positions that they deserve. According to the 

results, it can be said that the parents have philosophical views on education consistent in 

themselves and corresponding to the various approaches in the discipline of the 

philosophy of education. Among them, the parents’ views on education have more in 

common with the approaches in the educational philosophy with the traditional and 

communitarian philosophical background.  

Keywords: Parents’ views on education, philosophy of education, curriculum, 

equality of opportunity 
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KISIM I 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ VE YÖNTEMİ 

Çalışmanın bu kısmının ilk bölümünde önce araştırmaya ilişkin kavramsal ve 

kuramsal bir arka plan verilmiş, ardından problem durumu açıklanarak, sırasıyla 

araştırmanın amacına, önemine, kapsam ve sınırlılıklarına ve araştırmada kullanılan 

tanımlara yer verilmiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında alan ve araştırma problemimiz ile 

doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan yapılmış çalışmalar da bu bölümde bulunmaktadır. 

İkinci bölümde ise araştırma sorusuna cevap vermek için kullandığımız yöntem, 

detaylarıyla açıklanmıştır. 
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BÖLÜM I 

1. PROBLEM VE KAVRAMSAL-KURAMSAL ARKAPLAN

1.1.Felsefe ve Eğitim Felsefesi 

Çalışmanın bu bölümü, bir kavram olarak eğitimin çeşitli eğitimci, düşünür ve 

felsefeciler tarafından yapılmış tanımları, eğitim felsefesinin ne olduğuna dair alan 

yazında etkili olmuş kişilerin düşünceleri, bir akademik alan olarak eğitim felsefesinin 

kapsamı ve tarihsel gelişimi ile ilgili kısa ve genel bir kuramsal ve kavramsal çerçeve 

oluşturmayı amaçlamaktadır.  

1.1.1. Eğitim Kavramı: Çeşitli Felsefeci ve Eğitimcilerin Tanımları 

Eğitim, insan hayatına ve toplum yaşamına yön veren en önemli meselelerden biri 

olduğu için, bugüne kadar her alandan pek çok entelektüel tarafından farklı yönleriyle 

tartışılmış bir kavramdır. Felsefenin de amaçlarından bir tanesi, bilgi, hakikat, adalet gibi 

kavramların açıklığa kavuşmasıdır, dolayısıyla eğitim felsefesinin en önemli 

görevlerinden biri de ilgili kavramların (eğitim, öğrenme, okul eğitimi, çocuk yetiştirme, 

aşılama vb.) netleştirilmesidir (Siegel, 2009). Bu anlamda hem eğitimciler, hem filozoflar 

(Antik Dönem, Aydınlanma, Analitik, …) pek çok kavram tanımlaması yapmışlar ve 

eğitime dair pek çok tanımın ortaya çıkmasına yol açmışlardır. Şimdiye kadar eğitim 

felsefelerine referans olan ve onları biçimlendiren eğitim ve eğitim felsefesi tanımlarının 

ne olduğunun belirlenmesi önemlidir. 

Günümüzde etkili ve geçerli olan tanımlamalardan birçoğu, eğitimciler ve eğitim 

felsefesi konu alanına giren çalışmalar yapan düşünürler tarafından ortaya konmuştur, 

diyebiliriz. Bir öğretmen, akademisyen ve eğitimci olan Selahattin Ertürk’ün (1972) 

eğitim tanımı, Türkiye’de en yaygın ve bilinen eğitim tanımlarındandır. Bu tanıma göre 

“eğitim, bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak ve istendik yönde 

değişiklikler oluşturma sürecidir”. Bu, formel eğitimi kapsayan, davranışçı ve normatif 

bir tanımdır.  
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Bir başka eğitim tanımı, Fransız sosyolog Emile Durkheim (1956) tarafından 

yapılmıştır: 

Eğitim, yetişkin nesiller tarafından, henüz sosyal yaşam için hazır olmayanlar 

üzerinde yapılan etkidir. Hedefi, çocuklarda, onlardan hem bir bütün olarak 

politik toplum tarafından hem de içinde bulunması mukadder özel sosyal 

çevre tarafından talep edilen bir dizi fiziksel, entelektüel ve ahlaki durumlar 

uyandırmak ve geliştirmektir.  

Durkheim’in bu tanımı, eğitimin toplumcu doğasını öne çıkarmıştır. Türkiye’de ise 

Durkheim’in bu görüşlerinden de etkilenerek bir tanım yapan Türk sosyolog, yazar, şair 

ve siyasetçi Ziya Gökalp (1973) “eğitim, bir toplumda yetişmiş neslin, henüz yeni 

yetişmeye başlayan nesle fikirlerini ve hislerini vermesidir” diyerek eğitime toplumsal, 

kültürel ve tarihsel boyuttaki önemi doğrultusunda bir tanım getirmiştir.  

Türkiye’nin kuruluş dönemi eğitim sistemi ve felsefesinin oluşturulmasında görüşleri 

alınan ve en etkili isimlerden biri olan John Dewey (1916), Demokrasi ve Eğitim 

kitabında eğitimi “en genel anlamda, yaşamın sosyal sürekliliğini sağlamanın 

araçlarından biri” olarak ifade etmektedir. Yani, fizyolojik düzeyde beslenme ve üreme 

nasıl bir öneme sahipse, toplumsal bütünlüğün varlığını devam ettirebilmede de eğitimin 

yeri odur. “Eğitim, esas olarak iletişim aracılığıyla gerçekleştirilen aktarımlara dayanır” 

(Dewey, 1916). Dewey’e göre her türlü sosyal ilişkide kurulan iletişim, etkileri 

dolayısıyla eğiticidir, çünkü olgun nesiller ve olgunlaşmamış bireyler arasında 

deneyimler ortak bir hal alana kadar oluşan etkileşim, eğitimin temelidir ve asıl amacıdır. 

Bu görüşler doğrultusunda da eğitim, aslında insan hayatının kendisidir. Toplumlar 

gelişip karmaşıklaştıkça kurumsal ya da sistematik eğitim, yani okul eğitimi de gerekli 

hale gelmiştir. Okul eğitimi de ilkel toplumlardaki deneyime dayalı ilişkilerden ziyade, 

pek çok deneyimin sembolleştiği, toplumun devamlılığını sağlayacak belli araçların bilgi 

haline dönerek kavramsallaştığı ve bunların sistematik aktarımının yapıldığı bir eğitimdir 

(Dewey, 1916).  

Dewey’in tanımıyla benzer özellikler taşıyan bir başka eğitim tanımı da Ünder (2015) 

tarafından “hem biyolojik hem de kültürel yaşamın yeniden üretilmesi için gerekli bilgi, 

beceri, duygu, düşünce vb.nin aktarılması ve geliştirilmesi” olarak yapılmıştır. Yukarıda 

belirttiğimiz tüm eğitim tanımlarının ortak noktası, insanlar üzerinde bir değişim ve etki 

yaratmak ve böylece insanlığın ya da toplumun devamını sağlamak üzerinde 

durulmasıdır.  
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Analitik eğitim felsefesi alanında fikirlerini ifade etmiş düşünürlerden biri olan 

William Frankena (1973), eğitim kavramının kapsamlı bir analitik çözümlemesini 

yapmıştır. Frankena’nın analizine göre şöyle bir tanım yapmak mümkündür:  

Eğitim, bir kişinin diğerinde, bilinçli bir eylem yoluyla belli türden bilişsel 

veya entelektüel gelişimi getirecek, bedensel yeteneklerle el işi becerisi 

geliştirecek, estetik bilgi ve bir mesleki hazırlık sağlayacak arzu edilir 

eğilimlerin, ahlaki olarak itiraz edilemez yöntem ve çeşitli bazı türlerden 

etkinliklerle güçlendirilmesi teşebbüsüdür (Frankena, 1973).  

Frankena’ya göre (1973), böyle bir kavram tanımlaması, bazı ön kabulleri ya da 

olması gerekene dair bazı inanışları da beraberinde getirir; bu da belirli bir felsefi boyutu 

olduğunu gösterir. Diğer bir deyişle, eğitimin kavramsal tanımlaması, içinde felsefi bazı 

ön kabulleri barındırır. Bu ön kabuller Frankena tarafından şöyle sıralanır: 

1. Belli birtakım eğilimler arzu edilirdir, 

2. Bu eğilimler, doğuştan ya da otomatik olarak elde edilebilir değildir, 

3. Bunların hepsi tamamen şans veya tesadüf eseri ya da ilahi bir armağan olarak 

elde edilemez, 

4. Bu eğilimler – bazıları tamamen, bazıları ise en azından kısmen – eğitsel türden 

etkinliklerin insanlar tarafından uygulanmasıyla edinilebilir, 

5. Bu eğilimler, kişinin kendinde bir seçim ya da karar eylemi ile oluşturulamaz. 

Bu analiz, eğitimin ve şimdiye kadar yapılmış eğitim tanımlarının doğasında olan 

özellikleri tespit etme çabasıyla, eğitimin ne olduğuna dair ortak bir anlayış çerçevesi 

oluşturmaktadır.  

1.1.2. Eğitim Felsefesi Nedir? 

Ünder’e göre (2007) eğitim felsefesinin genel anlamda tanımını yapmak neredeyse 

imkânsızdır. Eğitim, hayatın devamlılığını sağlayan kültürün aktarılması olarak hayatın 

bir parçasıdır, felsefeyi de yaşamın nasıl daha iyi olabileceği üzerine reflektif bir düşünüş 

olarak alırsak felsefe, yaşamın ve onun yeniden üretilmesi için gerekli bir koşul olan 

eğitim üzerine bir düşünüş haline gelir; yani neredeyse tüm felsefi düşünce, eğitim 

felsefesi olarak görülebilir. Eğitimin alanı çok geniştir, ortaya atılan meseleler neredeyse 

sınırsızdır ve büyük karmaşaya sahiptir. Dewey’e göre (1911) felsefe sorunlarının kökeni 

eğitim sorunlarıdır, felsefe sorunları üzerine tartışma da doğrudan veya dolaylı olarak 

eğitimin sorunları üzerine bir tartışmadır; bu yüzden eğitimin amaçları, kavramları ve 
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yöntemleri hakkındaki neredeyse tüm reflektif düşünüş ve bu düşünüşün sonuçları eğitim 

felsefesine dahil edilebilir. Dolayısıyla da pek çok kişi, eğitimin olgu ve problemlerine 

büyük ilgi duymuş ve kendi kavramsal çerçevelerini (teoriler, ideolojiler, analiz ve 

tartışma yöntemleri, metafizik gibi) yaratmışlardır; bunlar, eğitim felsefesinin konu 

alanına giren meselelerdir (Phillips ve Siegel, 2013).  

Zaman zaman her öğretmen ve öğrenci, eğitim ve kendi eylemleri hakkında dolaylı 

olarak felsefi olan “Neden öğretiyorum/öğreniyorum?”, “En iyi öğrenme nedir?” gibi 

sorular sorar. Kneller’e göre (1971) yeteri kadar derine gidilirse, bu sorular insanın ve 

dünyanın doğası, bilgi, değer ve iyi yaşam hakkında sorulara dönüşerek felsefi hale gelir. 

Eğitim felsefesi, formal felsefenin eğitim alanına uygulanmasıdır; formal felsefenin 

gerçekliği en genel ve sistematik şekilde açıklayıp, bir bütün olarak anlamaya çalıştığı 

gibi, eğitim felsefesi de eğitimi, eğitsel amaç ve politika seçimlerimize yön veren genel 

kavramlar yoluyla yorumlar ve onu kendi bütünlüğü içinde anlamaya çalışır (Kneller, 

1971). Sınıf içi pratiklerden öğretim programına ve okul, bölge, ülke ya da dünya 

düzeyinde politikalara kadar tüm eğitsel faaliyetler, kaçınılmaz biçimde birtakım felsefi 

iddialara veya varsayımlara dayanmaktadır; bu yüzden değerli ve savunulabilir eğitsel 

uygulamalar, felsefi farkındalık ve anlayışa bağlıdır (Siegel, 2009). Böyle bakıldığında, 

eğitim uygulamalarının doğru yönlendirilmesinin temelinde eğitim felsefesi vardır. Var 

olan eğitim uygulamalarını eleştirip yenilerini önerebilmek için, eğitimin yönlenmesi 

gereken iyi yaşamın doğası, toplumun doğası ve tüm bilginin içine nüfuz etmeye çalıştığı 

nihai gerçekliğin doğası gibi genel felsefi meseleleri düşünmek gerekir.  

Harvey Siegel (2009), eğitim felsefesini, “eğitimin doğası, amaçları ve problemleri 

üzerine felsefi yansıtmaların yapıldığı uygulamalı felsefe alanı” olarak tanımlar. Alan 

içeride ana disiplin felsefeyle, dışarıda ise eğitsel uygulamalarla ilgilidir; birbirleriyle 

dönüşlü olarak, felsefi teoriler eğitim üzerine görüşler içerirken, eğitsel uygulamaların da 

epistemoloji, metafizik, etik ve siyaset felsefesindeki birçok temel felsefi sorun hakkında 

içermeleri vardır.  

Phillips’e (2010) göre, eğitim felsefesinin ne olduğu sorulurken merak edilen, aslında 

bu tanımın ne için önem taşıdığıdır: 

Bunu sormanın nedeni, pratiklerimiz hakkında düşünüp taşınmanın, 

inançlarımızdaki tutarsızlıklardan kaçınmanın, benimsediğimizi iddia 

ettiğimiz ilkeleri benimsemenin bir sonucu olarak nelere bağlandığımızın 

farkına varmanın ve bazı eğitim filozoflarının çalışmaları olmasaydı asla 
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aklımıza gelmemiş olabilecek alternatif amaçları ve idealleri dikkatle 

inceleyerek mümkün durumlara ilişkin ufkumuzu genişletmenin önemli 

oluşudur (Phillips, 2010).  

Bu bağlamda, eğitim felsefecileri, eğitimin anlamı ve amaçlarına ışık tutmak üzere 

yola çıkarlar ve bu çalışmanın yol açtığı problemlere de çözüm geliştirirler. Bunu da 

argüman analizi yaparak, varsayımları tespit edip derinlemesine inceleyerek, iddiaları 

değerlendirerek kavramları netleştirerek yaparlar (Enslin, 2010). Bir filozofun, özellikle 

de eğitim filozofunun görevlerinden biri, eğitim politikalarını ve pratiklerini etkileyen 

sosyal dünyanın dilinde somutlaşmış anlayışları eleştirel biçimde incelemektir (Pring, 

2010). Pring’e göre eğitim pratiğine hâkim olan şey hedefler ve performans 

göstergeleridir; fakat bunlar gerçekleştirilmeye uğraşılan amaçlarla, yani felsefi boyutla 

ilişkili olmak zorundadır. 

Eğitim felsefesini akademik bir disiplin alanı olarak tanımlamak, görece kolay 

görünse de, bu alan belirgin sınırların olmadığı bir disiplindir (Ünder, 2007). Eğitim 

felsefesi, entelektüel bütünlükten yoksun bir akademik alandır; birbirine bağlı olmayan 

parça parça kopuk bilgi adacıklarından oluşur (Phillips ve Siegel, 2013). Bunda hem konu 

alanı kapsamının çok geniş oluşu, hem de görece yeni bir akademik alan olması etkilidir. 

Bu durum ise hem farklı düşüncelerin geliştirilebilmesi ve alanda yeni şeyler 

söylenebilmesi anlamında bir özgürlük alanı sunar, hem de alanda belirli bir çerçeveyi 

elde edebilmekten alıkoyar.  

1.1.3. Eğitim Felsefesinin Tarihi ve Dünyada ve Türkiye’de Akademik Bir Alan Olarak 

Gelişimi 

Eğitim felsefesinin tarihi, oldukça eskiye dayanır. Batılı anlamda felsefi gelenek, 

Antik Yunan’da Sokrates ve Platon’la başlar, ilk ve temel sorular da eğitim olgusundan 

kaynaklanan sorulardır; bu yüzden eğitim felsefesi de bununla başlar, diyebiliriz. 

Yukarıda verdiğimiz tanımlardan yola çıkarak eğitimin, felsefenin en temel sorularıyla iç 

içe olduğunu düşünürsek ve felsefe sorunları üzerine tartışmanın bazen doğrudan, bazen 

de dolaylı olarak eğitim sorunlarını tartışmak olduğu iddiasını (Ünder, 2007) doğru kabul 

edersek, aslında felsefe tarihi boyunca eğitim felsefesinin de var olduğunu kabul etmiş 

oluruz. Bu nedenle de eğitim felsefesinin tarih boyunca gelişim süreci, sistematik olarak 

tüm tarihi ya da çağdaş hareketlerin özetlendiği detaylı bir biçimde değil, çalışmanın 
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konusuyla ilgisi bağlamında ve önemli birkaç temel figürün düşünceleri ve katkıları 

etrafında kısa bir şekilde verilecektir.  

Platon’un Devlet kitabındaki diyaloglarda Sokrates ile geçen tüm konuşmalarda 

Sokrates’in karşısında Sofistler vardır. Sofistler, Antik Yunan’da demokratik yönetime 

uygun insan yetiştirmeyi amaçlayan, parayla ders veren kişilerdir. Antik Yunan’daki bu 

eğitimi sorgulamak, Batı felsefesinin temelini şekillendirmiştir. Sokrates’in kullandığı ve 

bugün kendi adıyla anılan “Sokratik Yöntem” gelenek, inanç, yargı ve eylemlerin 

temellendirilebildiği, sebepleri sorgulamanın ve arayışın temel olduğu bir öğrenme 

biçimidir. Batı’nın ilk düşünürlerinden biri tarafından başlatılan bu gelenek, 

sorgulamanın eğitimdeki merkezi yerini oluşturmuş ve bu da sonuçta tüm öğrenci ve 

insanların, “yaşamın amacının izinden gitmeye teşvik edildiği bir eğitim anlayışı” nı 

doğurmuştur ve bu düşünce de felsefe tarihindeki pek çok ana figür tarafından 

paylaşılmıştır (Siegel, 2009).  

Platon’a göre eğitimin temel görevi, öğrencilere sorguya değer verme ve mantıklı, 

sağduyulu olmaları konusunda yardımcı olmaktır; bu anlayışta bilgelik her şeyin 

üstündedir (Platon, çev., 2015). Platon’un diyaloglarında, bugün de eğitime ilişkin 

tartışılan pek çok sorunu bulabiliriz: “Eğitim nedir? Eğitim insanın mutluluk ve 

gelişimine nasıl katkı sağlar? Çocukları kendi iyilikleri ve toplumun iyiliği için eğitmek 

nasıl uzlaştırılabilir? Eğitim, herkes için aynı mı olmalı, yoksa ayrılmalı mı? Eğitimde 

sanatın rolü nedir?” Bu ve bunun gibi sorular, eğitim felsefecilerinin en çok tartışmakta 

olduğu sorulardan birkaçıdır. İnsanları altın, gümüş ve bronz cevherli olarak sınıflara 

ayrıldığını ve her birinin farklı özelliklere sahip olduğunu düşünen Platon’a göre, farklı 

grup öğrencilerin kabiliyet, ilgi ve hayattaki konumlarına uygun şekilde farklı türde 

eğitim almalıydı. Onun bu eğitim düşüncesi, çoğu kişi tarafından “eğitsel sınıflandırma” 

olarak bilinegelen şeyin öncüsü olarak görülmüştür (Siegel, 2009).  

Aristoteles de öğretmeni Platon gibi eğitimin en üstün amacı olarak iyi bir muhakeme 

yetisi ve bilgeliği almıştır, fakat ona göre sıradan, tipik bir öğrenci de bunu başarabilirdi. 

Aristoteles, ayrıca ahlaki erdem ve karakter gelişiminin güçlendirilmesini de eğitimin 

temeli olarak görmüştür (Aristoteles, çev., 2008). Aristoteles’in erdem üzerindeki 

vurgusu ve erdemlerin toplum rehberliğindeki uygulamalarla gelişiminin sağlanacağını 

düşünmesinin yanı sıra, bir vatandaşın hakları ve ilgilerinin toplumunkilerden ağır 

basmayacağı düşüncesi, onun eğitime toplumcu bakışını göstermektedir, diyebiliriz.  
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Aydınlanma döneminde ise eğitim üzerine düşünceleriyle hem kendi döneminde ve 

sonrasında hem de bugün etkisini sürdüren eğitim felsefesiyle en temel figürlerden biri 

olarak Jean Jacques Rousseau karşımıza çıkmaktadır. Rousseau, eğitim felsefesinde çok 

önemli ve temel kabul edilen Emile adlı kitabını, eğitimle ilgili görüşlerini açıklamak için 

yazmıştır.  Ona göre okullarda verilen eğitim, toplumun kendisi gibi birey için kaçınılmaz 

biçimde yıkıcıdır; bu yüzden eğitim, çocuğun “doğal” ve “özgür” gelişimine olanak 

tanımalıdır (Rousseau, çev., 1762/2016). Bu görüş, daha sonradan 20. yüzyılda gelişen 

“İlerlemecilik” akımının ilk temellerini oluşturmuştur.  

Modern döneme gelindiğinde, eğitime ilişkin önemli çalışmalar yapılmıştır. 

Amerika’da kendisinin de içinde bulunduğu  “İlerlemeci Sosyal Reform Hareketi” nin 

eğitime ilişkin görüşleriyle, büyük bir taraftar kitlesi topladığı, bugün “Progressivizm” ya 

da “İlerlemeci eğitim” olarak anılan akımının temellerini atmış olan, böylece eğitim 

felsefesinde temel bir figür olarak anabileceğimiz John Dewey’i görürüz. Rousseau’nun 

etkisi altında da kalmış, deneyimin eğitimdeki merkezi yerini vurgulayarak, “deneyim 

sadece gelişime yol açarsa gerçek anlamda eğiticidir” demiştir (Siegel, 2009). Ayrıca, 

öğrencilerin kendi ilgilerinin, uygun eğitsel faaliyetlerle desteklenmesindeki önemine 

vurgu yaparak, eğitimin çocuğa uygun hale getirildiği “çocuk merkezli eğitim” in önünü 

açmıştır. Rousseau’dan esinlenerek oluşturduğu bu fikirleri, çok daha detaylandırarak, 

eğitimin demokratik toplum ve siyasi kurumların sağlıklı işleyişindeki yeri ve önemine 

dikkat çekmiştir (Dewey, 1916).  

Eğitim felsefesi tarihinde bunlar dışında da elbette önemli figürler bulunmaktadır: 

Thomas Hobbes, Rene Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, John Stuart 

Mill, Karl Marx, Bertrand Russel, Theodor Adorno, Jurgen Habermas, Jacques Derrida, 

John Rawls ve bunun gibi daha pek çok isim, eğitim üzerine çok önemli görüşleri olan 

entelektüellerdir. Siegel’e göre (2009), birçok felsefi görüş, özellik ve vurgu 

farklılıklarına rağmen, neredeyse hepsinin ortak yönü, eğitimin temeli olarak 

rasyonelliğin güçlendirilmesini görmeleridir; şimdiye kadar öne sürülmüş hiçbir eğitim 

amacı, bu kadar çok sayıda tarihi öneme sahip felsefecinin olumlu desteğini almamıştır.  

Eğitim Felsefesinin dünyada akademik bir disiplin olarak gelişimi ise, Amerika’da 

John Dewey’in çalışmalarının yoğun ilgi ve destek görmesiyle başlamıştır. 1941 yılında 

eğitim meselelerini akademik bir tarzda ele almak ve eğitim felsefecilerinin derneği 

olmak için “Philosophy of Education Society (PES)” kurulmuştur; bu yüzden akademik 
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bir disiplin olarak eğitim felsefesinin 1941’de doğduğu kabul edilir (Kaminsky, 1993). 

İngiltere’de ise eğitim felsefesi Richard Stanley Peters ile akademik bir alan olarak 

başlamıştır. 1960lı yıllarda “Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB)” 

kurulmuş, dünyada da alanında etkili bir dernek olmuştur. Bunun dışında Kanada, 

Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde de eğitim felsefesi dernekleri vardır. Uluslararası 

düzeyde ise “International Network of Philosophy of Education (INPE)” adlı bir oluşum 

da bulunmaktadır.  

Amerika’da PES kurulduktan sonra, bu dernekte yer alanlar tarafından kabul edilen 

ve 1930’larda oluşmaya başlayarak 1950’li yılların sonuna kadar etkili oluşunu koruyan 

sistemler, “eğitim akımları” ya da “izmler” yaklaşımı olarak bilinmektedir  (Ünder, 

2015). Bu yaklaşımda felsefe genel ilkeleri koyan temel disiplin olarak ele alınır ve 

eğitimle ilgili sorulara felsefenin ontoloji, metafizik, epistemoloji, mantık, etik ve estetik 

gibi alanları doğrultusunda birbiriyle tutarlı cevapların verildiği birbirinden ayrı 

gruplanmış eğitim felsefesi akımları oluşturulur. Bu yaklaşım, bir yandan felsefe 

tarihinde ortaya çıkan görüşleri sadeleştirerek özetler, felsefenin eğitim için önemini 

vurgular ve eğitim uygulamalarıyla daha geniş felsefi meseleler arasında bağlantı 

kurarken; diğer yandan, kendine özgü fikirleri olan filozofları kategorize ederek hepsini 

belli akımlar altında toplayarak çok büyük genellemelere ve soyut yargılara varır  (Ünder, 

2015). 

Analiz yöntemlerini büyük düşünürlerin fikirlerini eleştirel olarak incelemek için 

kullanan C. D. Hardie ve daha sonra da 1950’lerde ortaya çıkan günlük dil felsefesi 

yaklaşımının yöntem ve tekniklerinin, eğitim kavramlarının analizine uygulanması ile ise 

“analitik eğitim felsefesi” ortaya çıkmıştır (Phillips ve Siegel, 2013). Bu eğitim felsefesi 

yaklaşımı, eğitim felsefesi yapan kişilerin odaklandığı kavramlar, kanıtlamalar, sloganlar 

ve önermelerin doğruluğunu, kullanılan dili analiz ederek tespit etmeye çalışır. Dili 

felsefe problemleriyle ilişkisi açısından inceleyerek, bugüne kadar ortaya atılmış ama 

çözümlenememiş ve tartışmalı felsefe problemlerini çözme amacındadır.  

Analitik eğitim felsefesinin esas başlangıcı olarak Israel Scheffler’in “Toward an 

Analytic Philosophy of Education” makalesi alınabilir. Bu makalede, Scheffler, “eğitim 

felsefesinin, eğitim pratiği ile ilgili anahtar kavramların özenli mantıksal analizi olarak 

nadiren görüldüğünü ya da hiç görülmediğini” belirtmiştir. Analitik felsefenin araçlarının 

“yatkınlık, yaşantı, beceri, başarı, yetiştirme, zekâ, karakter, seçim, büyüme” gibi anlamı 
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belirsiz eğitim kavramların anlamlarının aydınlatılabilmesinde uygulamanın verimli 

olacağını ileri sürmüştür  (Scheffler, 1962). 

Bu yaklaşım 1960’larda ve 1970’lerde eğitim felsefesi alanında egemen yaklaşım 

haline gelmiştir. 1960’larda Londra Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nde yapılan 

çalışmalarla analitik eğitim felsefesi yayılmış ve yaklaşım bu yıllarda etkisinin doruğuna 

ulaşmıştır (Phillips ve Siegel, 2013). Bu alanda Paul Hirst, Robin Barrow, John White, 

Israel Scheffler, R. S. Peters, William Frankena ve Anthony Flew gibi isimler çok 

önemlidir. Analitik felsefe yaklaşımıyla yazılan makale ve kitapların sayısı bu yıllarda 

artmış ve giderek tek egemen eğitim felsefesi anlayışı haline gelmiştir. Ancak, 1980li 

yılların başlarında bu yaklaşımın etkisi azalmış, baskın konumunu kaybederek ve 

postmodern bakış açılarının eleştirisine uğramıştır (Phillips ve Siegel, 2013).  

Analitik eğitim felsefesinin etkisini yitirmesinden sonra, eğitim felsefesi alanında 

çalışan akademisyenler, Heidegger, Nietzsche, Wittgenstein gibi kıta Avrupası 

filozoflarına dönmüşlerdir. Horkheimer, Adorno ve Habermas gibi eleştirel kuramcıların, 

Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Nel Noddings gibi postmodernistlerin metinlerini 

yorumlamış, görüşlerinin eğitim için doğurgularını çıkarmaya çalışmışlardır, feminist 

bakış açısından eğitimde cinsiyetçi temalar incelenmiştir (Phillips ve Siegel, 2013).  

Türkiye’de ise bir akademik alan olarak eğitim felsefesinin gelişi, eğitimde 

çağdaşlaşmanın başlamasıyla oluşmuştur. Bununla birlikte, Türkiye’de bunun 

başlamasının temelleri, Cumhuriyet’in kurulmasından önceki hareketlere dayanır. 18. 

yüzyıldan itibaren Batıcı hareketlerin başlamasıyla birlikte, Türk entelektüeller, özellikle 

Genç Osmanlılar ve Jöntürkler, düşük okur-yazar oranı, temel eğitimin yaygınlaşmaması, 

öğretmen kalitesi, eğitimde mektep-medrese ikiliği, kızların eğitimi ve yabancı okullar 

gibi pek çok meseleye dair eleştirilerde bulunmuşlar, eğitim dergileri çıkarmışlar ve 

düzelmesi için çözümler önermişlerdir (Ünder, 2007).  

Cumhuriyetin kuruluş döneminde, II. Dünya Savaşı’ndan önce ülkedeki eğitim 

çalışmalarında Kıta Avrupası, özellikle de Alman anlayışı ağırlıklı olmuştur. 1950’lere 

kadar öğrenciler eğitim konusunda yurt dışında Avrupa ülkelerine giderek öğrenim 

görmüşler ve öğrendiklerini Türkiye’ye geldikten sonra paylaşarak bu tarzda bir eğitimi 

yaygınlaştırmışlardır. Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, İsmail Hakkı Tonguç, Halil 

Fikret Kanad gibi eğitimci ve düşünürler, eğitim kuramları geliştirmişlerdir. Eğitim 

felsefesinin konuları, doğrudan Pedagoji ve Pedagoji Tarihi dersleri içinde yer almıştır 
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(Ünder, 2007). Dolayısıyla gelişme, genetik ve çevre faktörleri, toplum-eğitim ilişkisi, 

karakter eğitimi, vatandaşlık eğitimi gibi konular, felsefecilerin ve eğitimcilerin eğitime 

ilişkin felsefi temelli görüşleri, dünya eğitim tarihi, Batı düşünce tarihi, eğitim akımları 

ve eğitimin felsefi kökenleri bağlamında bu derslerde incelenmiştir. 

Eğitim Felsefesi adının ve Amerika’daki eğitim felsefesi anlayışının programlara 

girişi ise 1953’te olmuştur. Bu tarihten sonrası, Ünder’e (2007) göre iki dönemde 

incelenebilir: 1953 sonrası programlara Eğitim Felsefesi dersinin girdiği dönem ve 1998 

sonrasında bu dersin programdan çıkarılması ile gelen dönem.  

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin yeni ittifakı, savaştan sonra süper güç haline 

gelen Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Ülkenin değişen uluslararası politikasının 

etkisiyle, eğitim felsefesi de Amerikan etkisi altında kalmış ve “izmler” ya da doktrinler 

yaklaşımları baskın gelmiştir (Ünder, 2007). Öğretmen Eğitim Okullarının öğretim 

programı, 1953’te düzenlenen 5. Milli Eğitim Şurası’nda değiştirilmiş, alan Pedagoji 

yerine “Eğitim Bilimleri” adını almıştır. Değişen isimle birlikte yapısal pek çok değişiklik 

de olmuştur: Pedagoji Tarihi dersleri programdan çıkarılmış, önemli düşünürlerin 

görüşlerinin seminer konusu olarak incelenmesi önerilmiş, alana doğrudan “Eğitim 

Felsefesi” adıyla dersler girmiş ve zaman içinde eğitimci ve öğretmen yetiştiren okullar 

ve eğitim fakültelerinde kalıcı hale gelmiştir (Ünder, 2007).  

1998-1999 öğretim yılında ise Öğretmen Yetiştirme Sistemi yeniden yapılandırılmış, 

merkezi program uygulamasına geçilmiştir. Eğitim felsefesi dersleri öğretmen yetiştiren 

okullardan tamamen kaldırılmıştır; bunun nedeni ise kuram ile uygulama arasındaki 

dengenin bozulması ve kurama fazla ağırlık verilmesi olarak gösterilmiş, uygulama 

dersleri arttırılmıştır (Ünder, 2007). Kuramsal olan eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi ve 

eğitim tarihi gibi dersler programlardan dışlanmış, sadece Öğretmenlik Mesleğine Giriş 

dersi içinde “eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri” adında bir bölüm 

olarak kendine yer bulmuştur.  

Son yıllarda ise akademik bir alan olarak eğitim felsefesinin, yavaş yavaş canlanmaya 

başladığını söylemek mümkündür. Eğitim Fakültelerinin programında, 2006’da bir 

yenileme yapılmış; Eğitim Felsefesi dersi, okul öncesi öğretmenliği programında 

öğretmenlik meslek bilgisi dersleri arasında yer almıştır ve diğer programlarda da seçmeli 

olarak okutulabilir hale gelmiştir. (Ünder, 2007).  2016 yılında, Yüksek Öğretim Kurulu 

Eğitim Fakültelerini yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında, bölümlerin yapısı 
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değişmiş, Eğitim Felsefesi alanı, “Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim 

Dalı” kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla bu tarihten sonra Türkiye’de farklı 

üniversitelerde bu anabilim dalı adı altında lisansüstü programlar açılmasının ve 

akademik bir alan olarak eğitim felsefesi disiplininde Türkiye’de daha çeşitli ve kapsamlı 

çalışmalar yapılabilmesinin önü açılmıştır, diyebiliriz. 

1.2.Çalışmanın Problem Durumu 

Aristoteles’e göre felsefe insanların kaçınamayacağı bir etkinliktir, insanlar felsefe 

yapmak zorundadır  (Aristoteles, çev., 2015). Mortimer Adler ise “Felsefe herkesin işidir” 

der (Honer, Hunt ve Okholm, 2003). Onlara göre tüm insanlar hayat, evren, toplum ve 

değerlerle ilgili sorular sorarak hayatı anlamlandırma çabası içindedir. Bu soruları 

cevaplandırmaya çalışan kişi doğruya, iyiye ve güzele ilişkin görüşler ve yargılarda 

bulunur, yani felsefe yapar.  

Honer, Hunt ve Okholm’e göre (2003) sıradan insanlar da filozoflar gibi felsefe 

yapar. Onlara göre felsefeyle profesyonel olarak ilgilenen filozofların da sıradan 

insanların da olaylara, dünyaya ve kişilere ilişkin belli hayat görüşleri ve bakış açıları 

vardır ve eylemlerini bu az çok düzenli görüşler haline getirdikleri bakış açılarıyla 

şekillendirir, kararlarını bunlara göre verirler. Diğer bir deyişle, sıradan insan felsefi 

görüşlerini günlük konuşma diliyle belirtirken, meslekten filozoflar belirli terimler ve 

ifadeler, daha teknik bir dil kullanırlar. Sıradan düşünüşün, kendini büyük ölçüde 

imalarda, eylem ve tutumlarda gösterdiğini, ayrıca bölük pörçük olduğunu, 

argümanlarının ise net ve berrak olmadığını ifade ederler. Profesyonel felsefi düşünüşte 

ise kanıtlamalar dikkatli bir biçimde yapılmakta, ileri sürülen görüşler sistematik bir 

biçimde düzenlenmektedir. Dolayısıyla, sıradan insanların düşünüşüyle felsefi düşünüşün 

birbirine benzediğini, aralarında sadece bir “derece farkı” olduğunu iddia ederler  (Honer, 

Hunt, ve Okholm, 2003). Yani sıradan insanların da felsefi sorunlarla ilgili –felsefi 

terminolojide ifade edilmemiş ve sistematik olmasa da– kendi görüşleri, bu görüşleri 

destekleyen kanıtları vardır. 

Meslekten eğitim filozofları eğitim alanındaki felsefi sorunları tartışırlar. Fakat bu 

sorunlar sadece onları ilgilendirmez. Bu sorunlar öğretmen, öğrenci, anne, baba, tüccar, 

çiftçi ve herkesi ilgilendirir. Onların da bu konularda düşünceleri vardır. Filozoflar 

eğitimle ilgili görüşlerini önceki filozofların görüşlerinden, farklı birtakım teorilerden, 

epistemolojik görüşlerden, tarihsel verilerden, dinsel metinlerden, o güne kadar oluşmuş 
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bilimsel bilgi birikiminden olduğu kadar elbette kendi gözlemlerinden ve 

deneyimlerinden de çıkarırlar. Uzman olmayan insanlar da eğitim süreçleriyle içli 

dışlıdırlar. Eğitim hayatın her alanında –ailede, okulda, mesleklerin içinde, askerde, 

hayvan yetiştirmede– olduğundan, herkesin gözlemleri vardır. Örneğin, kişiler veli olarak 

kendi çocuklarının, akrabalarının, yakın komşuların, akranlarının kendi okul yaşamlarına 

(arkadaşlarına, öğretmenlerine, yöneticilere, anne-babalarının uyarı ve öğütlerine), 

yaşantılarına, öğretmenlere ve eğitime ilişkin görüşlerini kendi gözlemlerinden, 

insanların tecrübelerini özlü bir biçimde ifade eden (örneğin, “Ağaç yaşken eğilir”, “Beş 

parmağın beşi bir olmaz” … gibi) sözlerden, medyadaki tartışmalardan edinirler. İnsan, 

dünya, birey, toplum, siyaset ve yaşamla ilgili tüm sorgulamalar da, yani bütün felsefe, 

bir şekilde eğitimle ilgili olduğuna göre insanların hayatını ve o hayat üzerine görüşlerini 

de felsefeden, yani eğitimden ayırmak imkânsızdır. Ayrıca eğitim, herkes için bir hak ve 

zorunluluktur. Veliler de hem kendi eğitim deneyimleri hem de çocuklarının eğitim 

deneyimleri dolayısıyla bu sürece muhakkak dâhil olduğu için, eğitimle ilgili 

sorgulamalar yapmaktadırlar; öyleyse velilerin de bu sorulara cevap arayışıyla eğitim 

konusunda felsefe yaptığını söyleyebiliriz. 

Eğitim felsefesi disiplininde ve eğitim kuramları disiplininde en çok tartışılan ve 

üzerinde en çok durulan problemler, eğitimin ne olduğu, amacı ve nasıl olması gerektiği, 

eğitim ile din, toplum, siyaset ve ekonomi arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiği gibi 

meselelerdir. Eğitim felsefecileri, bu sorunları sistematik açıdan ele alıp yorumlarlar. 

Velilerin de eğitim felsefesinde tartışılan sorunlar konusunda görüşleri olduğu 

muhakkaktır.  

Eğitim felsefesinin en çok ilgilendiği meselelerden biri kimlerin eğitilmesi 

gerektiğidir. (Kadınlar mı, erkekler mi, her ikisi de mi; çocuklar mı, yetişkinler mi? 

Gelişimlerine göre normaller mi, engelliler mi; şairler mi, filozoflar mı; dindarlar mı, 

laikler mi; uzmanlar mı, çok yönlüler mi eğitilmelidir?) Örneğin Antik Çağ’da yaşayan 

filozoflara göre filozoflar, yani devleti yönetecek olanların bilgeliğe ulaşması, eğitim 

alması önemli iken Ortaçağ Hıristiyan felsefesine göre din adamlarının yetiştirilmesi 

gerekli görülmüştür (Gökberk, 1979). Program herkes için ortak mı olmalıdır? 

Eğitilenlerin cinsiyetine, toplumsal statüsüne, bireysel ilgi ve farklılıklarına göre verilen 

eğitim değişir mi? Herkes eğitilebilir mi? Ne kadar eğitilebilir? Eğiten ile eğitilen 

arasındaki ilişkiler nasıl olmalıdır? Eğitimde öğretmenin rolü nedir, ne olmalıdır? 
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Eğitimin amaçları nelerdir? Bu, hem eğitimcileri hem de felsefecileri ilgilendiren, 

temel meselelerden biridir. Eğitimin bugüne kadar belirtilmiş pek çok amacı vardır. 

Eğitim, iyi ve sadakat duygusuna sahip vatandaşlar yetiştirerek öncelikle toplumu mu 

geliştirmelidir, ya da eleştirel düşünme, rasyonellik ve özerkliği güçlendirerek daha çok 

bireyin gelişimine mi katkıda bulunmalıdır? Yoksa eğitim, birey ve toplumun ihtiyaçları 

arasında denge kurarak her ikisinin de gelişimini sağlayabilir mi? Eğitimle kültürel, dini, 

ahlaki ve yerel değerlerin aktarılması mı amaçlanmalıdır, yoksa tüm insanlığı ilgilendiren 

evrensel değer yargıları mı öğretilmelidir? Öğretilenler maddi açıdan yararlı olduğu için 

mi, içsel değeri olduğu için mi öğretilir? Yani eğitimin amacı meslek kazandırmak mıdır, 

yoksa insanların hayatını anlamlandırmak, onları özgürleştirmek ve iyi bir hayat 

yaşamalarını sağlamak mıdır? Hangi aşamadan sonra mesleki eğitim gereklidir? Eğitim 

çocuğun sadece zihinsel gelişimini mi sağlamalıdır, yoksa zihinsel, fiziksel, psikolojik ve 

ahlaksal gelişimine bütünsel olarak mı katkıda bulunmalıdır? 

Eğitimin içeriğinin ne olması gerektiği de eğitim felsefesinin ilgilendiği konular 

arasındadır. Hangi kültür kazandırılmalıdır? Maddi kültür (medeniyet) mü, manevi kültür 

mü? Doğa bilimleri mi, beşeri bilimler mi? Sanatlar mı zanaatlar mı? Sokrates, insanların 

hem bedeninin, hem aklının hem de ruhunun eğitilmesi gerektiğini, bu yüzden de müzik, 

spor ve diyalektik düşünüşün eğitiminin verilmesinin doğru olduğunu savunur (Platon, 

2015). John Dewey ise, eğitimde değişmez bir içeriğin söz konusu olmadığından, değişen 

çevre ve koşullara insanın uyumunu sağlamaya yönelik olarak değişebileceğinden 

bahseder, yani her toplumun içeriği farklıdır, eğitimi de farklı olmalıdır (Dewey, 1916).  

Eğitim felsefesinin ilgi alanlarından bir diğeri de eğitim alma ve eğitim yoluyla 

değişmenin mümkün olup olmadığıdır. Akademik başarı doğuştan getirilen özelliklere mi 

bağlıdır, yoksa çevresel koşullar etkili midir? Eğer eğitimin kişilerde değişiklik yapma 

gücü varsa öğrencilere ne öğretilmelidir ve bu eğitim nasıl, ne şekilde olmalıdır? Ne için 

eğitim alıyoruz? Değerler zaman ve yere bağlı olmaksızın mutlak ve değişmez olduğu 

için eğitim bu değişmez değerler üzerine kurulmalı ve amaç kültürel değerlerin 

aktarılması mı olmalıdır? Yoksa eylemde bulunma konusunda insan özgürdür ve eğitim 

kişinin bireyleşmesini ve kendini gerçekleştirmesini mi sağlamalıdır? 

Eğitim filozofları için önemli diğer bir mesele, eğitimde fırsat eşitliğinin ne ifade 

ettiğidir. Fırsat eşitliği nedir? Bu fırsat eşitliğini gerçekleştirmek için başarılı öğrenciye 

mi, başarısız öğrenciye mi destek olunmalıdır? Sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerden 
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gelen öğrenciye pozitif ayrımcılık yapılmalı mıdır, yoksa eğitim fırsatlarının ekonomik 

yeterlilikler doğrultusunda artmasında bir sakınca yok mudur? Dezavantajlıların eğitimi 

nasıl olmalıdır? Sosyal olarak dezavantajlılara, azınlık gruplarına, engellilere pozitif 

ayrımcılık yapılmalı mıdır? Eğitim fırsatlarında kadın-erkek eşitliği ve buna yönelik 

uygulamaların gerekliliği konusunda halk ne düşünmektedir?  

Okul, ahlaki doğrular ve değerleri çocuğa aşılamalı mıdır? Yoksa çeşitli yaşam 

görüşlerinin lehinde ve aleyhindeki tartışmalar ve iyi yaşam anlayışları konusunda sadece 

bilgilendirmekle yetinip kararı çocuklara mı bırakmalıdır? Örneğin Platon’a göre ahlak 

eğitimini vermek okulun görevidir ve amaç aklını kendine olduğu kadar diğerinin 

faydasına da kullanabilen vatandaşlar yetiştirmektir (Lickona, 1992). Bourdieu’ya göre 

ise eğitimin açık ve gizli işlevleri vardır. Açık işlevleri kültürel mirası koruma, aşılama 

ve değerleri yüceltme iken; gizli işlevi ise bununla toplumsal sınıf ve güç ilişkilerini 

yeniden üretme ve eşitsizliklerin pekiştirilerek düzenin korunmasıdır. (Wallace ve Wolf, 

2005). Laik toplumlarda din eğitiminin okulda mı okul dışı kurumlarda mı (Kuran 

kursları, Camiler vb.) verilmesi doğrudur? Din eğitimi okulda verilmeliyse bu ne ölçüde, 

nasıl olmalıdır? Dini eğitim veren okulların (Türkiye’de İmam Hatip Ortaokul ve 

Liseleri) yaygınlaşması nasıl değerlendirilmelidir? Din ile ahlak eğitimi özdeş midir, ayrı 

mı tutulmalıdır?  

Eğitim filozoflarının çalışma alanına giren bu sorular, bu tez çalışması için de önem 

taşıyan meseleler üzerinedir. Bu konularda velilerin fikir ve görüşlerinin neler olduğu ve 

bu görüşlerin eğitim felsefesi meseleleriyle hangi noktalarda ve ne kadar örtüştüğü, 

velilerin eğitimin bu çeşitli meselelerine ilişkin görüşlerinin arkasında ortak bir felsefi 

anlayış olup olmadığı, çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır.  

1.3.Amaç 

 Bu çalışma, Türkiye’de eğitim hakkında, eğitim felsefesi kuramları ve tartışılan 

felsefi sorunlar doğrultusunda, velilerin eğitimin çeşitli boyutlarına ilişkin düşüncelerini 

öğrenmeyi ve böylece bu düşüncelere yansıyan örtük eğitim felsefesi yaklaşımlarını 

ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan şu alt amaçları da 

gerçekleştirerek araştırmanın sonunda aşağıdakilere ulaşmak hedeflenmiştir: 

 Velilere göre eğitimin temel amacının ne olduğunu bulmak,  
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 Velilerin idealize ettiği eğitim kazanımlarını ve öğretim programının içeriğini 

öğrenmek, 

 Velilerin ortak veya bireyselleştirilmiş öğretim programlarına bakış açılarını 

tespit etmek, 

 Velilerin, eğitimde fırsat eşitliğine yüklediği anlamı ve fırsat eşitliğinin 

gerçekleşebilmesi için gerekli eğitim politika ve uygulamalarını incelemek, 

 Okullarda ahlak eğitimi uygulamalarına ilişkin velilerin değerlendirmelerini 

öğrenmek ve velilere göre okullardaki ahlak eğitiminin amacını saptamak, 

 Okullarda din eğitimi uygulamalarına ilişkin velilerin değerlendirmelerini 

öğrenmek ve velilere göre okullardaki din eğitiminin amacını saptamak, 

 Velilerin okullarda aşılama yapılması konusundaki düşüncelerini öğrenmek. 

 Eğitimin ne olduğu, amaçları, eğitilenin özellikleri, adaletli bir eğitimin nasıl olması 

gerektiği ve eğitimin içeriğinin ne olacağı konularında tüm insanların açıkça ifade 

edebildikleri veya edemedikleri birtakım görüşleri vardır. Bu görüşler, kişilerin aldıkları 

eğitimle elde edeceği kazanımları etkilediği gibi, içinde bulundukları toplum için neler 

yapabileceklerini de etkilemektedir. Ayrıca toplumun genel olarak eğitimi nasıl gördüğü 

de tek tek kişilerin, eğitimi kendi özel hayatları, toplumsal kurumlar ve işleyiş içinde 

nereye koyduklarını ve nasıl anlamlandırdıklarını değiştirir. Bu bağlamda, çalışmanın 

sonunda varmak istediğimiz hedeflerden biri, velilerin eğitim felsefesine dair görüşlerinin 

tutarlı bir bütünlük oluşturup oluşturmadığını görebilmektir. Velilerin, eğitimin ne için 

olması gerektiği, insanlara ne ifade ettiği, ne öğretilmesi gerektiği ve adil bir eğitimin 

nasıl sağlanacağına dair ortak bir düşünce modeli olup olmadığı incelenmiştir.  

 Bununla birlikte, eğitim felsefesi disiplin alanını ilgilendiren meseleler ve akademik 

anlamda eğitim felsefesi görüşleriyle, velilerin görüşlerinin ne ölçüye kadar ve nasıl 

örtüşebileceği de ulaşmak istediğimiz bir diğer hedeftir. Dolayısıyla, bu araştırmanın 

sonunda eğitim felsefesi disiplin alanında yapılan akademik tartışmaların, Türkiye’de 

çocuklarını okullara gönderen insanların görüşlerinde nasıl karşılık bulduğu tespit 

edilmeye çalışılmıştır. 

1.4.Önem 

 Eğitim felsefelerinin, buna bağlı olarak kurulan eğitim sistemlerinin ve okullarda bu 

doğrultuda yapılan eğitim uygulamalarının muhatabı halktır. Bir devletin daha geniş 

kapsamlı hedef ve amaçlarını doğru yönlendirmesi için iyi bir eğitim gereklidir. Eğitim 



17 

 

 

yoluyla yetiştirilecek insan kitlesi ise, halkın kendisidir. Eğitimin felsefe, sistem, süreç 

gibi tüm boyutlarının etkisini, yansımalarını ve somut sonuçlarını uzun vadede aldığımız 

ve gözlemleyebildiğimiz yer, halktır. Eğer devletin unsurlarından biri olarak eğitimin 

karar alıcılar, politikacılar, eğitim yöneticileri, eğitimciler ve öğretmenler ve vatandaşlar 

olarak paydaşlarının bir piramit oluşturduğunu düşünürsek, böylesi bir piramidin en 

tabanında halk bulunmaktadır. Dolayısıyla halk, en geniş insan grubunu oluşturur. 

Demokrasilerde halk, siyasi tercihleriyle ülkenin geleceğine yön verme konusunda çok 

önemli ve etkili bir role sahiptir ve eğitim de bu geleceğin en önemli parçalarından birini 

oluşturur. Bu nedenle, bir taraftan, halkın eğitim konusundaki düşüncelerinin alınması, 

eğitim uygulamalarını gerçekleştirirken ideal olana ulaşmak için önem taşımaktadır. 

Diğer taraftan ise halkın siyasi tercihlerinin oluşmasında, bir ülkede verilen eğitimin 

niteliği çok büyük etkiye sahiptir. Başka bir deyişle iyi ve sağlam temellere dayanan bir 

eğitim, hem halk için, hem de halk sayesinde olmaktadır. 

Eğitim özelinde düşündüğümüzde, veliler bir ülkenin vatandaşları olarak halkı temsil 

etmektedirler. Her veli, aynı zamanda halktan bir parçadır. Veliler, hem çocuklarının 

eğitiminde çok önemli bir yere sahiptir, hem de biraz önce de belirtildiği gibi eğitimin 

şekillenmesinde demokratik ülkelerde seçmen olarak rolleri büyüktür. Kendi deneyimleri 

ve çocuklarının eğitim hayatı, onların pek çok şeyi doğrudan tecrübe etmelerine yol açar.  

İlk olarak, çalışma kapsamında yapılan araştırmayla, velilerin eğitimin ne olması, 

nasıl olması ve ne için olması gerektiğine dair popüler felsefi düşünceleri ve görüşlerinin 

elde edilebilmesi önem taşımaktadır. Velilerin bu fikirleri, bir devlet politikası olan 

eğitim sisteminin, çocuklarının eğitimini önemseyen ve takip eden veliler açısından nasıl 

yankı bulduğunu göstermesi açısından önemlidir. Velilerin görüşlerini ve bunların 

arkasındaki felsefi eğilimleri bilmek bize, toplumun en büyük ve en önemli kesimini 

oluşturan halkın, eğitim bağlamında ideal ve olması gerekenler üzerine düşüncelerini 

öğrenmemizi sağlar. Bu da zaten eğitimle olumlu yönde değiştirilmesi amaçlanan 

insanların daha demokratik bir anlayışla eğitime katılımı ve böylece eğitim politikalarını 

şekillendirirken onların da söz sahibi olması demektir. Araştırma, eğitimdeki 

uygulamalara yol gösterecek anlayışların daha iyi hale getirilmesinde ne yapılması 

gerektiğiyle ilgili olarak, bu önemli insan grubunun bakış açısından hareketle fikir sahibi 

olmamızı sağlayacaktır.  
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Aile, çocuğun eğitiminde etkisi bulunan en önemli birimlerden biridir, çünkü 

çocuğun gelişiminde en destekleyici çevrelerden biri, ailedir. Yine eğitim sürecinde aile 

etkeninin önemi ile ilgili olarak, Coleman ve diğerleri (1966) ailenin öğrenci başarısı 

üzerinde en az okul kadar etkili olduğunu iddia ermiştir (akt. Shaw, 2008). Bu bağlamda 

velilerin eğitim görüşlerinin, çocukların aldıkları eğitimin niteliği üzerinde de etkili 

olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ikinci olarak, çalışmayla velilerin çocuklarının nasıl bir 

eğitim almasını istediği konusundaki bakış açılarının aydınlatılabilmesi önemlidir, çünkü 

böylece katılımcılar, kendileri ve çocuklarının eğitim deneyimleri üzerine düşünerek ve 

yansıtma yaparak, daha bilinçli veliler haline gelebilirler.  

Erdoğan ve Demirkasımoğlu (2010) tarafından ebeveynlerin eğitim süreçlerine 

katılımı konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri üzerine yapılan araştırmanın 

sonuçlarına göre velilerin eğitim süreci içinde yer almasının gerekli olduğu ortaya 

çıkmıştır. Çocuğunun eğitim durumunun birebir muhatabı olan velilerin eğitim 

düşüncelerine önem verilmelidir. Can’a göre (2015) geçmiş dönemlerde velilerin eğitim 

kurumlarıyla ilişkileri ve ilgileri düşük olmasına rağmen, özellikle son yirmi yılda 

Türkiye’de veliler, eğitimi çok daha fazla önemsemektedirler ve çocuklarının eğitimi için 

daha çok maddi kaynak sunup, onların eğitim başarıları ve durumlarını daha yakından 

takip etmektedirler. Bu da onların süreçte daha etkin rol oynamalarına yol açmıştır, 

velilerin okullardan ve eğitim sürecinden beklentileri yükselmiştir ve bu sebeple veli 

görüşlerinin alınması önemli hale gelmektedir.  

Üçüncü olarak, çalışma, günümüze kadar uygulanan eğitim sisteminde ve güncel 

pratiklerde velilerin memnun olmadıkları yönleri görmemizi de sağlayacaktır. Eğitim 

deneyimlerinin, onları nasıl etkilediği ve onların bu sürece hangi anlamları yüklediğini 

anlamak, bize eğitimde öznemiz olan insanlardan başlayarak, hangi konularda yanlışlar 

yapıldığını daha net olarak değerlendirmemizde kapı aralayacaktır. Eğitim süreç ve 

sonuçlarının doğrudan karşılık bulduğu velilerin fikir ve önerilerini almış oluruz ve 

onların gözünde düzeltilmesi gereken noktaları görebiliriz.  

Dördüncü olarak veliler, bu çalışmada bir kültürün, toplumun parçası ve bunlar 

tarafından şekillendirilmiş olmaları dolayısıyla toplumun genel karakterini eğitim 

düşüncelerine de yansıtacaklardır. Bu da eğitim felsefesinin, Türkiye’de yaşayan 

insanların kendi dinamikleriyle nasıl şekillendirilebileceği konusunda bize fikir 

verecektir. Daha tutarlı, daha sağlam temelli ve ihtiyacımız olan eğitim felsefesinin 
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oluşturulmasında Türkiye’nin gerçeklerinden yola çıkarak hareket etmek ve eğitimde 

daha doğru adımlar atabilmek konusunda neler yapılabileceği ile ilgili bir anlayış 

oluşturacaktır. 

Diğer taraftan, bu araştırma, bize velilerde eğitimle ilgili oluşmuş inançları ve 

yargıları tespit edebilmek konusunda ipuçları verecektir. Bu inançlar ve yargılar, şu anki 

eğitim uygulamalarına dair fikir verir. Şimdiki eğitim pratiklerinin halkta nasıl yankı 

bulduğu, eğitim sistemimizin insanları ve devleti iyi yönde mi kötü yönde mi etkilediğini 

bilmemizde etken olabilir ve bu da nihayetinde daha doğru ve sağlıklı eğitim 

uygulamalarının nasıl olması gerektiği konusunda bize fikirler sunar.  

Eğitim Felsefesi alanını ilgilendiren bazı konuların, veliler gözüyle nasıl 

değerlendirildiği sadece eğitim kuramları açısından değil, felsefe kuramları ve bir 

akademik alan olarak eğitim felsefesinin iddialarıyla ilişkisi içinde de incelenmelidir. Bu 

konularda alan yazında önceden beri yapılmış tartışmalar vardır, fakat velilerin gözünden 

ne olması gerektiği ile ilgili felsefi bir çalışma yapılması gereklidir. İdeal bir eğitimde 

olması gerekenlerin, velilerin gözünden incelenmesi ve bunun eğitim felsefesi alanındaki 

meselelerle ilişkilendirilmesi, daha önce Türkiye’de çalışılmamış bir alan olması 

açısından oldukça önemlidir. 

 Son olarak, akademik çalışmalar anlamında Eğitim Felsefesi disiplininin, Türkiye’de 

yeni bir alan olduğu söylenebilir. Dünyada ve Türkiye’de eğitim üzerine, eğitimin ne 

olduğu ve nasıl olması gerektiği üzerine akademisyenler, filozoflar, psikologlar ve 

yazarlar gibi birçok düşünür tarafından geliştirilmiş birçok kuram, söylem ve akımlar ve 

görüşler vardır. Fakat eğitimin ne olduğu, nasıl ve ne için olması gerektiğine ilişkin 

velilerin görüşlerinin, onların eğitim felsefesinin ne olduğunun belirlenmesi de önemlidir. 

Alanda hem yurtiçinde hem de yurtdışında bu anlamda mevcut olan eksikliğin giderilmesi 

için böyle bir araştırma yapılmalıdır. 

1.5.Sınırlılıklar 

Bu çalışmanın en önemli ve başta gelen sınırlılığı, nitel araştırma yöntemi 

kullandığımız için görüşme yapılan kişi sayısının kısıtlı olmasıdır. Zaman ve maliyet gibi 

kısıtlamalardan dolayı toplamda 24 kişiyle görüşme yapılmıştır. Diğer taraftan, kişi sayısı 

sınırlı olsa da bu kişilere araştırma sorusu ve alt soruları detaylı biçimde ele alan toplamda 

30 soru sorulmuştur. Bir veli ile yapılan görüşme uzunluğu ise katılımcının anlatmak 
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istediklerinin azlığına veya çokluğuna ve konuları ele alışına göre değişerek, 60 dakika 

ile 180 dakika arasında sürmüştür. Bu sayede ise konuyu çok yönlü ve derinlemesine 

incelememiz mümkün olmuştur. Ayrıca, araştırma konusu olan eğitim felsefesi 

yaklaşımlarının hangilerinin velilerin görüşlerinde yankı bulduğu konusunda bir yargıya 

varabilmek için katılımcı profilinin olabildiğince yüksek ölçüde temsil edici olmasına 

dikkat edilmiştir. Bunun için de çeşitli ölçütler belirlenerek bu sınırlılığın araştırma 

sonuçlarını mümkün olan en az şekilde etkilemesine gayret edilmiştir. Böylece konu 

hakkında genel yargılar belirtmek zorlaşsa bile farklı cinsiyet, sosyoekonomik durum ve 

eğitim durumlarını temsilen birkaç veliyle görüşülmüştür.  

 Yine durum çalışması şeklinde bir araştırma yürüttüğümüz için tarafsız bilgi verme 

konusunda dikkatli davranılmalıdır. Çünkü katılımcıların verdiği bilgileri doğru anlayıp, 

yorumlayabilmek için objektif bakmak ve doğru yorumlamak gerekmektedir. Ayrıca 

araştırma çok zaman almıştır ve sonuçta da araştırmanın hedefleri doğrultusunda gereken 

bilgiyi süzerek, araştırma sorusuna doğru cevap verebilmek için büyük bir veri birikimi 

analiz edilmiştir.  

1.6.Tanımlar 

 Çalışma açısından iki kavramın tanımlanması önemlidir: Eğitim ve eğitim felsefesi. 

Eğitim: Şimdiye kadar eğitimin pek çok tanımı yapılmıştır. Bizim kullanacağımız 

tanım ise William Frankena (1973) tarafından yapılan eğitim tanımından 

esinlenmektedir: Eğitim, duyuşsal ve bilişsel özelliklerin, arzu edilir duygu, düşünce ve 

alışkanlıkların belirli yöntemlerle sistematik olarak oluşturulmasıdır. Eğitim kavramını 

kullanırken kastedilen, okul eğitimidir.  

Eğitim felsefesi: Kısaca, eğitimi felsefi yollarla analiz etme işi olarak ifade edilebilir 

(Ünder, 2007). “Eğitim Felsefesi” kavramı, ayrıca bazı kısımlarda akademik bir alan 

olarak eğitim felsefesi disiplini yerine kullanılmıştır. 

Eğitim ve eğitim felsefesinin ne olduklarına dair yapılan kavramsal tartışmalarda 

daha önce pek çok tanım belirtmiş olmakla birlikte, burada bu tanımların seçilmiş olma 

nedeni, yaptığımız çalışmada bu tanımları benimseyerek, bunlar kapsamında hareket 

etmiş olmamız ve bu tanımların, bizim araştırmamızdaki eğitim ve eğitim felsefesi 

kavramlarını en iyi ifade ediyor oluşudur.  
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1.7.Araştırmanın Konu Alanıyla İlgili Yurtiçi ve Yurtdışında Yapılmış Diğer 

Çalışmalar 

Bu çalışmayla yakından veya uzaktan ilgili yapılan çalışmaları incelediğimizde, 

velilerin eğitime ilişkin görüşlerini eğitim felsefesi meseleleri bağlamında değerlendiren 

çok az çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmalar, velilerin eğitim görüşlerini 

felsefeyle ilişkilendirse bile, bizim araştırma konumuzu yalnızca bir boyutuyla ele alan 

çalışmalar olmuştur. Bununla birlikte, velilerin çeşitli eğitim meseleleri üzerine 

görüşlerinin alındığı araştırmalar oldukça fazladır, fakat bu araştırmaların sonuçları 

eğitim felsefesi tartışmalarıyla değil, eğitim programları, eğitim psikolojisi, eğitim 

yönetimi gibi alanların içinde tartışılmıştır. Yine de bu araştırmalar, özünde eğitim 

felsefesinin konu alanına ilişkin bazı soruları ve meseleleri içinde bulundurmaktadır. 

Dolayısıyla bizim yaptığımız, doğası gereği felsefi içermeleri olan meselelerle ilgili 

yapılmış çalışmaları inceleyerek, bulgular ve sonuçlarda ulaşılan felsefi birtakım 

yargıları, çalışmamızla ilgisi bağlamında ortaya koymaktır.  

Öncelikle Türkiye’de velilerin eğitim görüşlerini eğitim felsefesi ile ilişkisi içinde 

inceleyen bir çalışmanın şimdiye kadar yapılmadığı belirtilmelidir. Bu bölümde aşağıda 

örneklerini vereceğimiz gibi, öğretmenlerin ve çeşitli düşünürlerin eğitim felsefelerinin 

araştırıldığı çalışmalar yapılmıştır, fakat velilerin eğitim felsefelerinin ne olduğu hiç 

çalışma konusu edilmemiştir. Yurt dışında ise, özellikle eğitim felsefesinin akademik bir 

disiplin olarak çalışıldığı ülkelerde konuya ilişkin bazı araştırmalar veya fikir tartışmaları 

mevcuttur, bunların örnekleri bu bölümde incelenmiştir. Fakat eğitim felsefesi konu 

alanına giren eğitimin amaçları, fırsat eşitliği, din öğretimi, ahlak öğretimi, aşılama gibi 

konuları bir bütün olarak tek bir araştırmanın içinde toplayan çalışmalar yoktur. Şimdiye 

kadar velilerin görüşleri ve arkasındaki eğitim felsefelerinin neler olduğu, bu 

meselelerden sadece birine ya da birkaçına odaklanılarak ya da gönderme yapılarak 

çalışılmıştır.  

Matusov ve Rogoff (2002) tarafından Amerika’da okul, çocuk ve veli ilişkileri 

üzerine yapılmış bir çalışmada veliler, eğitim felsefesi yapıcıları ve uygulayıcıları olarak 

aktif roldedir. Velilerin kendi çocuklarının eğitiminde ve yetiştirilmelerinde sahip 

olacakları ve uygulamaya koyacakları eğitim felsefelerini belirlemek için yapılmış bu 

araştırma, bir okulda gönüllü olan velilerin, sağlam bir eğitim felsefesi oluşturmak için 

aldıkları uygulamalı eğitim sürecini anlatmaktadır. Bu çalışmaya toplamda 45 gönüllü 

veli katılmış, öğrenme topluluğu olarak organize edilen bir okulda çocuklarla 
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çalışmışlardır. Doğrudan katılımla gözlem yapılmış, video görüntüleri alınmış ve 

velilerin kendi deneyimleri hakkında görüşmeler yapılmıştır. Toplanan bu veriler, nitel 

analiz yöntemleriyle incelenmiştir. Ayrıca yeni gelenlerin işbirlikçi felsefeyi benimseyip 

benimsemediğini görmek için de istatistiksel analizler yapılmıştır. Bulgular, toplulukta 

birkaç yıllık deneyimi olan velilerin daha çok işbirlikçi bir eğitim felsefesi uygulamasını 

tercih etmeye yatkınken, gruba yeni katılanların, ya yetişkin merkezli ya da çocuk 

merkezli olmak üzere tek-yönlü eğitim felsefesi uygulamayı tercih ettiklerini 

göstermiştir. Dolayısıyla veliler topluluğu, belli bir süreç içinde kendi içinde eğitim 

felsefesini oluşturmaya başlamıştır. Bulgulardan, velilerin çocuklarla çalışırken yeni 

eğitim felsefelerini öğrenmek ve okulların eğitim felsefelerinde velilerin de belirleyici 

olabilmeleri için onlara fırsatlar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, 

eğitime ebeveyn katılımının önemi ve kurumsal olarak okulda eğitim felsefesi 

belirlemede velilerin rolünü göstermiştir.  

Çocuk-veli ilişkilerine dair yapılan diğer birkaç eğitim felsefesi çalışmasından daha 

bahsetmek mümkündür. Bunlar, çocuk-veli ilişkisini inceleyen ve tartışan, derleme ve 

fikir makaleleridir. Brighouse ve Swift (2006), velilerin çocukları üzerinde hakları 

olduğunu tartışmışlardır. Bu çalışmaya göre veliler, çocuklarının ilgileri pahasına kendi 

ilgilerinden bazılarının izinde hareket edebilirler ve buna ahlaki olarak müsamaha 

gösterilebilir. Veli haklarının sınırlılıkları ve kapsamıyla ilgili etik bir tartışmadır. Çocuk-

veli ilişkilerini haklar ve sorumluluklar bağlamında ele alan diğer araştırmalardan farklı 

olarak Suissa (2006), ahlak felsefesi ve eğitim felsefesinden yola çıkarak, ebeveyn-çocuk 

ilişkisinin daha zengin bir felsefi kavramlaştırmasını yapmış ve bunun eğitim felsefecileri 

açısından ortaya çıkardığı bazı meseleler ve soruların ana hatlarını çizmiştir. Sonuç 

olarak, ebeveynlerin ne ölçüye kadar eğitimci olduğu ya da olması gerektiği, velilerin 

diğer eğitici unsurlarla ilişkisi ve aile ile öğretmenin rolleri arasındaki ayrım gibi daha 

geniş kapsamlı soruları işaret etmemizi sağlayacak felsefi bir anlayışa ihtiyaç 

duyduğumuzu ifade etmiştir. 

Eğitim felsefesi konu alanına giren meselelerden birini ele alarak velilerin görüşlerini 

inceleyen araştırmalar da mevcuttur. Ebeveynlerin okul tercihlerinin arkasında felsefi 

eğilimler olduğunu iddia eden Wilson’un çalışması (2015), velilerin okul tercihlerini 

açıklarken kullandıkları dilden yola çıkarak, seçimlerinin arkasındaki ahlaki ve politik 

açıdan karmaşık olguların felsefi temellendirmesini yapmayı, böylece okul tercihlerini 

şekillendiren felsefi değer yargılarını tespit etmeyi amaçlamıştır. 15 velinin tercihleriyle 
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ilgili olarak sundukları sebep ve iddialar, görüşmeler yoluyla incelenmiştir. Katılımcılar, 

sosyal açıdan dezavantajlı ve göçmen velilerden oluşmaktadır. Velilere, belli okullara 

kayıt yaptırmaya nasıl karar verdikleri, okul tercihlerinde kendi norm ve değerlerinin 

nasıl etkili olduğunu anlamaya yarayacak şekilde sorular sorulmuştur. Sonuçlara göre, 

araştırmacı, tercihlerin, velilerin çocukları için nasıl bir eğitim istediğini göstermiş 

olabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca belli okul politikaları kararlarını soyut bir adalet 

standardı ile değerlendirmek yerine, felsefecilerin, çeşitli ailelerin sıradan ve günlük 

yaşanmışlıklarına odaklanmalarının daha faydalı olacağı sonucuna ulaşmıştır. 

Bir diğer araştırma çalışmasında İngiltere’de çocukları özel eğitim ihtiyaçlarına sahip 

velilerin, kaynaştırma eğitimiyle ilgili deneyimlerine ve görüşlerine odaklanılmıştır 

(Rogers, 2007). Özel ihtiyacı olan çocukların velileriyle 24 görüşme yapılmıştır. Nitel 

analizler, bu velilerin çocukları için kaynaştırma eğitimine ilk başta bakışı çok olumlu 

olsa da, umut ve beklentileri de yüksek olmasına rağmen, çocukların bu tür bir eğitime 

devam etmekte zorluklar yaşadığını ve bunların sürekli zarar gördüğünü göstermiştir. Bu 

sonuçlar, “eşit haklar” felsefesine dayalı olarak farklılıkları kucaklama istekleri ile testler 

ve standartlaştırılmış sınav kültürüyle farklılık ve yaratıcılığa neredeyse hiç yer 

bırakmayarak, eğitsel performansı öncelikli hale getirmek arasındaki çatışma üzerinden 

felsefi olarak tartışılmıştır. İngiltere’de içleme (inclusion) politikaları ve buna ilişkin 

yasal düzenlemeler ile uygulama arasındaki uyumsuzluk gösterilmiştir. 

Buckley’in (1994) çalışması, çocuğu üstün zekâlı ve üstün yetenekli olan ailelerin 

konuyla ilgili kavrayışlarını ve felsefi konumlarını görmek amacıyla yapılmıştır. İki 

devlet ve üç özel okul programına çocukları devam eden velilere elektronik anket 

yollanarak görüşleri toplanmıştır. Genel olarak, sonuçlar, velilerin eklektik, çocuk 

merkezli bir öğretim yaklaşımını tercih ettiğini göstermiştir. Üstün zekâyla ilgili 

kavrayışları geniş kapsamlı ve karmaşıktır, yaratıcılık, güdülenme ve zihinsel güç gibi 

pek çok yön bu kavrayışa dâhil edilmiştir.  

Eğitim felsefesinin bir boyutunu konu yapan tartışma makaleleri de mevcuttur. 2002 

yılında Pennock tarafından yapılan bir çalışma, Yaratılışçılığın (Creationism) öğretilmesi 

sorusuna ilişkin ortaya atılmış felsefi argümanları tartışmaktadır. Yaratılışçılık öğretimi 

veli hakları açısından, veli görüşleri ve vaka çalışmalarını ya da anketleri referans vererek 

ve Rawlsçı bir anlayışla bir velinin kendi inançlarına ters düşen hiçbir şeyin çocuğuna 

öğretilmesine izin vermeyebileceği ile ilgili temel hak temelinde, velilerin inanç ve 
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vicdan özgürlüğüne dair savlar ile tartışılmaktadır. Mason (2004) ise eğitimde fırsat 

eşitliğinin felsefi savlarla tartışarak, velilerin konuya ilişkin yaklaşımlarından 

bahsetmiştir.  

Türkiye’de şimdiye değin yapılmış eğitim felsefesi araştırmalarının odak noktasını 

ise, aşağıda örneklerini belirteceğimiz gibi, çeşitli düşünürlerin, tarihsel dönemlerin, 

kurumların, öğretim programlarının ve öğretmenlerin eğitim felsefeleri oluşturmaktadır. 

Bunların dışında da kültürün ve toplulukların eğitim felsefeleri üzerindeki etkisi, din-

eğitim felsefesi ilişkileri (Arslan, 2006) ve feminist eğitim felsefesi (Çelik, 2016) gibi 

birbirinden farklı konu alanlarında da çalışmalar bulunmaktadır.  

Öztürk’ün çalışması (2008), Türkiye eğitim tarihinde önemli bir düşünür olan İsmail 

Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim felsefesi üzerinedir. Onun, kendi eğitim felsefesinde yer 

alan ahlak ve iman kavramlarından neyi kastettiği, yüklediği farklı ve inkılâpçı anlamlar, 

bunların eğitimle ilişkileri ve toplumsal alandaki etkisi hakkındaki görüşlerinin analizi 

yapılmıştır. Bunun dışında, Ziya Gökalp, Mehmet Akif, Mustafa Kemal Atatürk gibi 

düşünür ve siyasetçilerin eğitim felsefeleri üzerine eğilen pek çok çalışma yapılmıştır 

(Adanalı, 2004; Büyükdüvenci, 1983; Çoban, 2010).  

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri ve bunların mesleki 

uygulamalarına olan yansımaları, özellikle günümüzde ve son yıllarda eğitim 

araştırmacılarının çok üzerinde durduğu konulardan birisidir. Aybek ve Aslan (2017), 

öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerini 

cinsiyet, bölüm ve sınıf gibi çeşitli değişkenler açısından incelemişlerdir. Altınkurt, 

Yılmaz ve Oğuz (2011), ilköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim 

inançlarını araştırmışlardır. Öğretmenlerin eğitim felsefelerinin anlaşılmaya çalışıldığı ve 

eğitimde felsefi akımlara göre değerlendirildiği bir çalışmadır. Araştırma sonuçları, 

öğretmenlerin sırasıyla varoluşçuluk, ilerlemecilik, daimicilik, yeniden kurmacılık ve 

esasicilik akımlarına katılım göstermişlerdir.  

Bunların dışında, öğretmen adaylarının eğitim felsefelerini değerlendiren (Kumral, 

2015), ilköğretim öğretmenlerinin eğitim felsefeleri ile mesleğe bakış açısı, hizmet yılı 

ve branş değişkenleri arasındaki ilişkiyi inceleyen (Kanatlı ve Schreglman, 2014) ve okul 

öncesi lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının Eğitim Felsefesi 

derslerinin, onların görüşleri ve felsefi tercihlerine, eleştirel pedagojiye yaklaşımlarına 

olan etkisini tespit etmeye çalışan başka çalışmalar da mevcuttur (Aslan, 2014). Bu 



25 

 

 

çalışmalarda genel olarak, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri, 

“izmler” yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de özellikle 

öğretmenlerle ilgili eğitim felsefesi araştırmaları, eğitim fakültesi öğrencilerinin lisans 

programlarında yer alan eğitim akımları anlayışından etkilenmektedir.  

Eğitimde ve eğitim felsefesinde toplumların ve kültürlerin etkilerini gösteren bir 

çalışma, araştırmamızla doğrudan ilgili olmasa da, kültür ve insan topluluklarının eğitim 

düşüncelerine etkilerini incelemesi yönüyle dolaylı olarak ilgilidir. Ulusoy (2009) 

tarafından yapılan bu doktora çalışması, eğitimin farklı kültürlerde nasıl şekillendiği ve 

bunun felsefi içermeleri üzerinedir. Eğitim olgusunun kültürlere göre nasıl farklı biçimler 

aldığını felsefe ile ilişkilendirerek gösteren bir derleme ve inceleme yapmak 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda eğitim-felsefe ve eğitim-kültür ilişkileri, eğitimin kültürlere 

göre görünümlerine bakış, çeşitli toplumların eğitim düşüncelerinin antropolojik olarak 

gelişimi ve şimdiki eğitim anlayışına yön veren felsefi akımlar incelenmiştir. Her 

kültürün kendine has inanç sistemleri, efsaneleri ve mitoslarının, o kültürün eğitim 

faaliyetlerini ortaya koyduğundan, eğitim sistemleri ve okulların da bu kültürün taşıyıcısı 

olduğundan bahsetmiştir. İlkel insanlardan başlayarak, Sümerlerde, Greklerde, Antik 

Roma’da, Eski Türklerde ve Eski Mısır’da eğitimi incelemiş, her kültürün eğitimi nasıl 

farklı anladığını ve uyguladığını, kültürden kültüre eğitim görüşlerinin ve felsefelerinin 

nasıl değiştiğini göstermiştir. Ayrıca, eğitimle ilgili bazı inanış, görüş ve uygulamaların 

tüm insanlık için ortak olduğuna da değinmiştir. Şimdiki eğitime yön veren eğitim 

felsefesi akımlarının ise bu antropolojik gelişim sürecinden bağımsız olarak 

oluşturulduğunu ifade ederek eğitimde felsefi akımları eksik ve yetersiz bulmuştur. Sonuç 

olarak ise eğitim olgusunun, sorunlara somut çözümler bulması yolunda öneriler ve 

uygulamalarla canlandırılması gerektiği belirtilmiştir.  

Bunun dışında Ocak’ın (2004), kültür ve felsefenin eğitim programlarıyla ilişkisi ve 

etkileşimlerini açıklandığı bir makalesi bulunmaktadır. Eğitim akımlarına göre 

oluşturulabilecek eğitim programlarının hedef, içerik ve eğitim durumlarının nasıl olacağı 

incelenmiş, bunların arkasındaki felsefeler değerlendirilmiştir. Felsefenin eğitime 

katkıları tartışılmıştır. Bunlara ek olarak, kültür-eğitim ilişkileri ve kültürün eğitim 

programlarına etkileri de incelemeye tabi tutulmuştur.  

Çalışma konumuzla doğrudan ilgili olmayan, fakat ülkemizde yapılmış eğitim 

felsefesi araştırmalarından bir kısmını ise, tarihsel dönemlere göre eğitim felsefesi 
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anlayışları oluşturmaktadır. Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin altında yatan felsefi 

anlayışların tartışıldığı bir makale Şimşek, Küçük ve Topkaya (2012) tarafından 

hazırlanmıştır. Cumhuriyet’in eğitim ideolojisinin, ilerleme, bütünleşme, ulusçuluk, 

sekülerleşme ve birliği temel alan tutarlı ve pragmatik bir eğitim felsefesine dayandığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Yine Cumhuriyet dönemi boyunca örgün eğitim kurumlarında 

uygulanan ve günümüzde de uygulanmakta olan ahlak eğitimi anlayışlarını 

değerlendirmeye çalışan bir araştırma, Kesgin (2010) tarafından yapılmıştır. 

Araştırmanın içeriği, ahlak eğitimi ile ilgili kuramlar ve ilkeler, dönemlerin eğitime yön 

veren düşünürlerinin (Atatürk, İsmet İnönü, … gibi) görüşleri, hükümet programlarında 

belirlenen eğitim amaçları ve kültür politikaları, yapılan Maarif ve Milli Eğitim Şuraları, 

Din Bilgisi, Ahlak Dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri öğretim programları 

ve ders kitaplarının bir incelemesine dayanmaktadır.  

Öğretim programlarının felsefeleri de incelemeye tabi tutulmuştur. Örneğin, Ünder 

(2010), Fen ve Teknoloji dersinde öğretim programı değişikliği ile yapılandırmacı eğitim 

anlayışının benimsenmesinin, kuramda ve uygulamada ne kadar gerçekleştirildiğini 

epistemolojik argümanlar üzerinden incelemiştir. Benzer bir çalışma da Filiz ve Kaya 

(2013) tarafından yapılmıştır. Üniversite düzeyinde fen bilgisi öğretmenliği akademik 

eğitim alanının dayandığı felsefeler ile fen ve teknoloji dersinin öğretim programında yer 

alan hedef, amaç ve içerikler arasındaki kopukluk ve uyumsuzluk belgeler üzerinden 

analiz edilerek incelenmiştir. 

Velilerin eğitimle ilgili görüşlerinin alındığı ve eğitim bilimi kuramları açısından 

değerlendirildiği birçok araştırma vardır. Bunlar, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi 

doğrudan eğitim felsefesi araştırmaları olmamakla birlikte, eğitim felsefesinin konu 

alanına giren meseleler üzerinde çalışılmıştır ya da bulguları ve sonuçları açısından 

eğitim felsefesi alanına dair yorumlar çıkarılabilir.  

Can’ın (2015) araştırması, çocuğu ilkokul ve ortaokula giden velilerin okullardan 

beklentileri üzerine yapılan bir araştırma çalışmasıdır. Çalışmanın amacı, son yıllarda 

Türkiye’de eğitim sisteminde meydana gelen değişikliklerin (seviye belirleme sınavları, 

taşımalı eğitim, 4+4+4 sistemi, dershanelerin kapatılması vb.) veliler açısından nasıl 

değerlendirildiğini, velilerin eğitimden genel olarak beklentilerini ve sistemde gördükleri 

eksikleri gidermeye yönelik önerileri ortaya koymaktır. Bu amaçla Osmaniye ilinde biri 

özel, toplam beş ilkokul ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerin, toplamda 677 velisiyle 
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ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Bulgulara göre, veliler ağırlıklı olarak ilk ve 

ortaokullardan, çocuğunu sosyal ve iyi bir iletişim kurma becerisine sahip, özgüven ve 

sorumluluk sahibi, karakterli ve kendini gerçekleştiren birey olarak yetiştirebilmesi, ona 

dini, milli ve ahlaki değerleri kazandırması, onu kaliteli eğitim veren bir ortaöğretim 

kurumuna yerleştirmesi ve ona iyi bir meslek edindirmesi gibi beklentilere sahiptir. 

Araştırma sonuçlarına göre velilerin çocuklarda kişisel ve sosyal yeterliliğe yönelik 

beklentileri, kaliteli bir liseyi kazandırmak, iyi bir meslek sahibi olmaları için gerekli 

temel eğitimi sağlamak, sınavlardan yüksek puan aldırmak gibi araçsal beklentilerden 

daha öncelikli olmuştur. Bununla birlikte velilerin, para kazanmanın yolunun da 

eğitimden geçtiğini düşündükleri, bu nedenle iyi bir meslek sahibi olmak için eğitimli 

olmanın gerekli olduğu kanısında oldukları sonucuna da ulaşılmıştır. Velilerin okullarda 

gördüğü birtakım eksiklikler olması ve bu nedenle okullardaki eğitime getirdiği önerileri 

ise saygı, doğruluk, dürüstlük gibi ahlaki alışkanlıkların kazandırılması, verimli ders 

çalışma ve kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi ve birtakım yapısal eksikliklerin 

giderilmesi ile ilgili olmuştur. Bu sonuçlar, velilerin okullardan beklentilerinin eğitimin 

amaçları, öğretim programı, ahlak, din ve kültür eğitimi gibi felsefi içermeleri olan 

konularla ilgili sunduklarının, onların eğitim felsefeleri hakkında bizim araştırmamıza 

dair bazı ipuçları verebileceğini göstermektedir. 

Bunun dışında, eğitim bilimleri alanının meselelerinden bir tanesine yoğunlaşan ve 

felsefi çıkarımlar yapılabilecek başka çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, Şahin, Sak ve 

Şahin (2013), okul öncesi eğitimde en önemli paydaşlardan birinin veliler olması ve 

görüşlerinin bu kurumlarda verilen eğitimin başarısını etkilemesi dolayısıyla, velilerin bu 

eğitim hakkındaki görüşlerini araştırmışlardır. Yine normal gelişim gösteren çocuk 

annelerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla Öncül ve 

Batu (2005) tarafından yapılan araştırma, eğitimde fırsat eşitliği ve içleme gibi felsefi 

varsayımlar geliştirilebilecek özel eğitim alanıyla ilgilidir. Zobar (2006) tarafından 

yapılan araştırma ise, ailelerin ve öğrencilerin lise seçimlerini etkileyen faktörleri 

belirlemekle ilgilidir.  

Tay ve Yıldırım (2009), ilkokul dördüncü ve beşinci sınıflardaki Sosyal Bilgiler 

derslerinde öğretilmesi amaçlanan değerler ve değerler eğitimi hakkında velilerin 

fikirlerini öğrenmeyi amaçlamıştır. Çocukları ilkokul dördüncü ya da beşinci sınıfa giden 

veliler, öğretilmesi gereken değerleri tanımlamak için 19 farklı değer kullanmıştır; 

değerler eğitiminin sebeplerini “başarı, toplumsallaşma, demokratikleşme, çocuğun 
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kişisel gelişimi, barış ve bu değerleri öğretmenin gerekliliği” olarak listelemişlerdir. 

Veliler, hem kendilerini hem de okulu değerler eğitimi açısından yeterli görmüş ve 

değerler eğitimi vermenin ilk önce ailede başladığını, okulun ikinci sırada geldiğini 

düşünmüşlerdir. Veliler, “vatanseverlik”, “dürüstlük”, “aile bütünlüğüne önem verme”, 

“sorumluluk” ve “çalışkanlık” değerlerini öncelikli bulmuşlardır. 

Dinç (2015) tarafından yapılan çalışma ise, eğitim felsefesi tartışmalarına konu olan 

etik eğitimi ve insan haklarıyla ilgili velilerin görüşleri hakkındadır. Bu araştırmada, 5-6 

yaş aralığında çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk haklarına ilişkin görüşleri ile çocuk 

hakları eğitimi ve uygulamalarında karşılaştıkları sorunları ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır.  

Yurtdışında da, Yamamoto ve Li’nin (2012) çalışması, iyi nitelikli okul öncesi eğitim 

kurumlarının nasıl olması gerektiğine dair velilerin görüşleri ile ilgilidir. Diğer bir 

araştırma, İzlanda’da erken çocukluk eğitiminde ulusal politikada son yıllarda yaşanan 

büyük değişimin veliler tarafından nasıl değerlendirildiği, eğitim politikalarına ilişkin veli 

görüşleri hakkındadır (Einarsdóttir, 2010).  

Jamaika’da veliler ve ortaokula giden çocuklarının eğitime atfettiği anlam ve değeri 

görmek amacıyla bir araştırma yapılmıştır (Cook ve Jennings, 2016). Bulgular, hem 

veliler hem de çocuklarının eğitime araçsal baktığı ve sosyal hareketliliğin yolu olarak 

gördüğünü, yaş ve iş durumunun ise bu atfedilen değeri değiştirmediğini göstermiştir. 

Osafo, Asampong, Langmagne ve Ahiedeke (2014) ise, Gana’da dinin iki farklı yerel 

toplulukta ergenlik dönemindeki gençlerin cinsel davranışlarını etkileyip değiştirdiğini 

araştırmışlardır. Çalışmanın bulgularını açıklamak için dini sosyalleşme ve sosyal 

sermaye kuramı kullanılmış, HIV ve AIDS eğitimi ve önlenmesiyle ilgili içermeleri 

tartışılmıştır.  

Başarıyı değerlendirme yöntemleriyle ilgili olarak Donegan ve Trepanier-Street 

(1998) tarafından yapılan çalışmada iki kültürel gruptan ilkokul öğretmenleri ve veliler 

üzerinde standart testlere ve sınavlara yönelik görüşlerini alabilmek için anket 

yapılmıştır. Okul başarısında nelerin etkili olduğuna dair ise Bleicher (2014) tarafından 

öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerinin alındığı bir araştırma yapılmıştır. İngilizce, Fen 

Bilimleri, Fizik, İktisat, Matematik gibi derslerde başarılı altı öğrenci vaka olarak 

incelenmiş, her bir vaka için görüşmeler yoluyla öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri 

alınmıştır. Çalışma, okul ve ev etkenleri bağlamında okul başarısıyla ilgili bulgular ve 
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sonuçlar içermektedir. Eğitimde fırsat eşitliğine dair içermeleri olan bir araştırmadır. 

Benzer bir çalışma (Connell, 2004), Avustralya’da devlet okullarındaki lise 

öğrencilerinin işçi sınıfından gelen velilerinin kendi eğitim deneyimleri ve eğitim 

meselelerine dair daha geniş düşüncelerini anlattığı bir çalışmadır.  

Veli görüşlerinin alındığı araştırmaların önemli bir kısmı, özel eğitime ihtiyacı olan 

çocukların içlenmesi (inclusion) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Amerika’da bir çalışma 

(Leyser ve Kirk, 2004) bir eyalette hafif, orta ve ağır düzeyde engelli çocukları olan 437 

velinin içlemeci eğitimle (inclusive education) ilgili meseleler konusundaki algılarını 

incelemek amacıyla yapılmıştır. Veliler, içlemeye yasal ve felsefi bakış açısından güçlü 

bir destek vermişlerdir. Toplumsal ve duygusal sonuçları içlemenin faydası olarak 

görmüşler, fakat olası toplumsal izolasyon, olumsuz tavırlar, eğitimin niteliği, öğretmen 

eğitimi ve becerileri ve öğretmenlerle diğer velilerden destek konularıyla da 

ilgilenmişlerdir. Konuyla ilgili benzer birtakım küçük ölçekli çalışmalar, velilerin özel 

eğitim ve içleme konusunda daha çok bilgilendirilmeleri ve okullarda bilinçlendirme 

çalışmalarının gerektiğini ortaya koymuştur (Vlachou, Karadimou ve Koutsogeorgou, 

2016; Mann, Moni, ve Cuskelly, 2016; Parsons ve Lewis, 2010) 

Özetle, velilerin görüşleriyle ilgili Türkiye’de yapılmış eğitim felsefesi çalışmaları 

bulunmamaktadır ve yurtdışında velilerle ilgili yapılan eğitim felsefesi araştırmaları ise 

ya konunun bir boyutuna odaklanmaktadır ya da varılan sonuçları eğitim felsefesi 

meselelerinden bir ya da birkaç tanesinin savlarıyla yorumlamaktadır. Yurtdışında 

yapılan çalışmalar, çocuk-veli ilişkilerinin, okullarda eğitim felsefesini belirlemede 

önemli olduğunu ve ebeveynlerin okul tercihlerinin arkasında felsefi eğilimler olduğunu 

göstermiştir. Diğer taraftan, bu bölümde daha önce de bahsettiğimiz gibi Türkiye’de 

şimdiye kadar yapılmış eğitim felsefesi araştırmalarından önemli bir kısmı, büyük 

düşünürlerin eğitim felsefelerini konu edinmiş, öğretmenlerin eğitim felsefesine ilişkin 

yürütülmüş çalışmalarda edinilen bulgular, eğitim felsefesinde temel akımlar ve “izmler” 

anlayışı doğrultusunda yorumlanmıştır. Bunlara ek olarak ise yine bu bölümde daha önce 

de örnekleri belirtildiği gibi belli bir dönemin eğitim politikalarını, kültürün eğitim 

felsefeleri üzerindeki etkisini, okullardaki dini ve ahlaki eğitim uygulamalarını da eğitim 

felsefesi ile ilişkisi içinde araştıran veya tartışan çalışmalar mevcuttur. Bunun dışında, 

yine bu başlığın önceki kısımlarında bahsettiğimiz, velilerin eğitimle ilgili görüşlerinin 

alındığı, eğitim felsefesi çalışması olmayan fakat eğitim felsefesi meselelerine dair 

çıkarımlar yapılabilecek araştırmalar da vardır. Bu araştırmalarda varılan sonuçlar, 
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velilerin öğretim programı, amaçlar, özel eğitim, içleme, kültürel, dini ve ahlaki eğitim 

gibi konularda eğitimden beklentileri ve belirttikleri görüşlerinin arkasında birtakım 

felsefi dayanaklar ve eğitime ilişkin felsefi tercihler olduğunu göstermiştir.  

Veliler, eğitim sürecindeki işbirliğinin en önemli unsurlarından biridir ve belli bir 

kültürü, hayat görüşü ve yaşam tarzını benimsemiş bir toplumda yaşayan insanlar olarak 

eğitime ilişkin düşünceleri, bir ülkede yapılan eğitimin felsefi dayanaklarının 

oluşturulmasında demokratik ve ortak bir anlayış geliştirmek açısından önemlidir. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda eğitime ilişkin meselelerde velilerin, yani eğitimin 

varmak istediği sonuçların “hedef kitlesini” oluşturan halkın görüşlerinde ortak bir eğitim 

felsefesinin olup olmadığı, filozofların ve eğitimcilerin eğitime ilişkin felsefi düşünceleri 

doğrultusunda ele alınmamıştır. Velilerin görüşleri de belli felsefi dayanaklar ve çeşitli 

anlayışların izlerini taşımaktadır ve bunlar, kendi içinde tutarlı bir bütünlük oluşturabilir. 

Böyle bir çalışmanın yapılması, bir yandan eğitimin toplumun düşünceleri üzerindeki 

felsefi etkisini belirginleştirirken, bir yandan da eğitim sistemlerinde benimsenen 

anlayışların, toplumların bakış açılarından nasıl etkilendiği üzerine bir şeyler 

söylememizi sağlayacaktır.  
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BÖLÜM II 

2. YÖNTEM

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmada kullanılan yöntem ve buna ilişkin süreçlerde 

nelerin yapıldığı anlatılmıştır. İlk olarak araştırma modeli ve deseni tanıtılarak bu 

çalışmada neden seçildiği açıklanmıştır. Daha sonra çalışma grubu, verilerin toplanması, 

analizi, etik, geçerlik ve güvenirlik hakkında bilgiler verilmiştir. 

 2.1. Araştırma Modeli ve Araştırma Deseni 

Bu bölümde, araştırmanın hangi yöntemi temel alarak yürütüldüğü, yaptığımız tez 

çalışmasına yön veren anlayışların neler olduğu incelenecektir. Çalışmayı bir eğitim 

araştırması olarak yöntemsel açıdan nasıl ele aldığımız ve kullandığımız araştırma deseni, 

bu desenin temel özellikleri ve tüm bu seçimleri neden yaptığımız da açıklanacaktır.  

Sosyal alanlarda ve özellikle eğitim alanında kullanılan ve pozitivist anlayışa 

dayanan nicel yöntemler, sosyal olay ve olguları tüm yönleriyle açıklamakta yetersiz 

kalmaktadır; çeşitli paradigmaların da eğitim araştırmalarını etkilemesi sonucu nitel 

araştırmalar eğitimde giderek daha çok kabul görmüştür (Guba ve Lincoln, 1998; Gall, 

Borg ve Gall, 1996; McMillian ve Schumacher, 1997). Eğitim felsefesi alanı, pozitif bir 

bilim olmadığı için nitel çalışmanın, nicel çalışmaya göre alanın ve üzerinde çalışılan 

araştırma probleminin doğasına daha uygun olduğu söylenebilir. Bu tez çalışmasında da 

velilerin eğitim görüşleri ve bunların eğitim felsefesi disiplinindeki yansımaları gibi çok 

boyutlu bir mesele detaylı olarak ele alınmıştır.  

Nitel yöntemi eğitim araştırmalarında kullanmanın avantajlarından biri, araştırma 

sorusuna bütüncül bakılması ve böylece kompleks toplumsal durumların ele alındığı 

eğitim araştırmalarında derinlemesine analiz yapılabilmesidir (Işıkoğlu, 2005). Ayrıca 

eğitsel araştırmalar, bilgi birikimi sayesinde eğitimcilerin problem ve meselelerin iç 

yüzünü anlamasına yardım eder (Creswell, 2011). Eğitim araştırmaları ele alınan bir 

meselenin çeşitli yönlerini ortaya koyar ve farklı bakış açılarını sunar. Wellington’a göre 
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(2013) eğitim araştırmaları, tüm seviyelerdeki eğitim durumları, etkinlikleri, meseleleri, 

politika ve uygulamalarının aydınlatılmasını ve iç yüzünün anlaşılmasını sağlar. Eğitsel 

araştırma, doğrudan nedensel ilişkiler gösteremeyebilir; fakat önemli bağlantılar, ilişkiler 

ya da korelasyonlara işaret edebilir (Wellington, 2013).  

Bu araştırma, nitel bir çalışmadır. Nitel yöntemi seçmemizin nedeni, eğitim 

meselelerine ilişkin olarak velilerin ne düşündüğü, eğitim felsefesinin de konu alanına 

giren sorunlar hakkındaki değerleri, inançları, düşünceleri ve bakış açıları, eğitime hangi 

anlamları yüklediklerini aydınlatmak ve bu karmaşık konuya veliler açısından ayrıntılı ve 

derinlemesine bir anlayış getirebilmektir. Velilerle doğrudan konuşarak bulmayı 

beklediklerimizden veya alanyazında okuduklarımızdan etkilenmemiş olan hikâyeler 

anlatmalarına imkân vermemiz gereklidir, çünkü bugüne kadar velilerin görüşleri, eğitim 

felsefesi araştırmalarına konu edilmemiştir. Dolayısıyla nicel ölçümler ve istatistiksel 

hesaplamalar araştırma problemi için yetersiz kalmaktadır. Sadece standart ölçüm yoluyla 

insanların farklı bakış açılarına veya deneyimlerine belirli sayılar verip, önceden 

belirlenmiş cevap kategorilerine yerleştiren nicel araştırmalara karşın, nitel yöntemler, 

derin ve ayrıntılı konularda çalışmaya imkân verir, elde edilen bilgi ve anlam derin ve 

detaylıdır  (Patton, 2014). 

Nitel araştırmalarda araştırmacı temel araçtır (Patton, 2014; Creswell, 2013). 

Velilerin eğitim görüşlerindeki eğitim felsefelerini araştıran bu çalışmada da, araştırma 

sürecinde ortaya çıkan yorumlar, var olan bilgiyle işlenerek, yeni bir gerçeklik yorumu 

araştırmacı tarafından üretilecektir. Nitel bir araştırmada en önemli ölçme aracı, 

araştırmacının kendisidir  (Miles ve Huberman, 2015). 

Yorumlayıcı çatı, araştırma problemini ve araştırma sorularını sunma biçimlerini, 

verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasındaki temel prensipleri etkilemektedir. 

Çalışmanın yorumlayıcı çatısını, sosyal yapılandırmacılık oluşturmaktadır. Sosyal 

yapılandırmacılıkta kişiler, dünyayı ve hayatlarını anlamaya uğraşır, deneyimlerinden ve 

başkalarıyla etkileşimlerinden, sosyal, tarihi ve kültürel normların biçimlendirdiği öznel 

anlamlar oluşturur; bu da araştırmacının belli nesnel kategori ve sınıflamalardan ziyade 

karmaşık fikirler ve yapılarla uğraşmasını ve mümkün olduğunca katılımcıların olaylara 

bakış açısını temel almasını gerektirir (Creswell, 2013). Bu tez çalışmasında da 

katılımcılar olan öğrenci velilerinin deneyimleri ve bugüne kadar getirdiği sosyal ve 

kültürel değerlerin etkisiyle eğitim ve onun alt bileşenlerine yükledikleri anlamlar 
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çalışılmıştır. Velilerin kendilerinin ve çocuklarının eğitim sürecinde, okullar ve eğitim-

öğrenim konusunda kazandıkları bakış açıları, genel hayat görüşlerinin de etkisiyle birçok 

farklı biçim almıştır ve bunlar da eğitimin amaçlarına, içeriğine, kazanımlarına, ahlak ile 

olan ilişkilerine ve eğitim felsefesi alanına giren diğer meseleleri anlamlandırmalarında 

etkili olmuştur. Kapsamlı sorular sorularak düşünceleri alınmış, deneyimlerine 

başvurarak bunları örneklendirmeleri istenmiştir. Ayrıca bu süreçte, araştırmacıların 

yorumlarını şekillendirecek bireysel, kültürel ve tarihsel değerlendirmeler hakkında bilgi 

edinmek amacıyla da sorular (meslek, eğitim durumu, sosyoekonomik durum vb.) 

sorulmuştur. Verileri analiz ederken, bu etkenleri de dikkate alınarak yorumlamalar 

yapmak önem teşkil etmektedir.  

Çalışmada ontolojik gerçeklik bir tane değildir, hayat tecrübesi ve başkalarıyla olan 

etkileşimler yoluyla, çoklu gerçeklikler inşa edilir. Nitel çalışmada insanların günlük 

olayları nasıl anladıkları, açıkladıkları, eyleme geçtikleri ve bunları nasıl yönettikleri 

incelenir  (Miles ve Huberman, 2015). Katılımcıların her birinin eğitim konusundaki 

deneyimleri ve toplumsal etkileşimleri eşsizdir. Çalışmanın katılımcıları olarak velilerin 

eğitime dair düşünceleri, bu eşsiz deneyim ve etkileşimlerde belli anlamlar kazanmıştır. 

Veliler de gerçekliği, bu anlamlara göre algılar, biçimlendirir ve yorumlar. Araştırmacı 

ise bu farklı gerçeklikleri ve anlamları yorumlayarak veri üretecektir. Bununla birlikte, 

dünyayı göründüğü gibi anlamak, karmaşıklık ve çoklu bakış açılarında da buna sadık 

kalmak önemlidir  (Patton, 2014).  

Araştırma deseni olarak durum çalışması seçilmiştir. Sosyal bilimlerde kullanılan bir 

nitel araştırma yöntemi olan durum çalışmasında bir ya da birkaç duruma ilişkin etkenler 

araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri 

hakkında ayrıntılı bir araştırma yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Merriam ise (1998) 

durum çalışmalarının eğitim alanlarında yaygın olarak kullanılan bir yöntem olduğunu 

belirtmiş ve nitel durum çalışmasını “bir örneğin, olgunun veya sosyal birimin yoğun ve 

bütüncül biçimde tanımlanması ve analizi” olarak ifade etmiştir.  

Eğitim ile ilgili çalışmalar, özellikle de eğitimin sosyal yönleriyle ilgilenen 

araştırmalar çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu için durum çalışmalarıyla 

araştırılmaya uygun oldukları söylenebilir. Yin’e göre (2003), bir durum çalışması, nicel 

olarak analiz edildiğinde tam anlamıyla anlaşılamayacak konuların derinlemesine 

araştırılmasını mümkün kılan, çok sayıda farklı veri toplama aracının kullanılabildiği, 
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güncel ancak manipüle ya da kontrol edilemeyen olguların gerçek yaşam bağlamında 

daha iyi anlaşılması için tercih edilen bir stratejidir.  

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere, durum çalışmalarında bir birey, kurum, 

grup ya da ortam durum olabileceği gibi, bir olgu da durum olarak ele alınabilir. Bu 

olgular arasında birey, grup ve toplumla ilgili olgular yer almaktadır. Durum çalışmaları 

karmaşık olgularla detaylı çalışılmasını kolaylaştırır ve daha iyi anlaşılmalarına yardımcı 

olur (Yin, 2003). Bu çalışmada, velilerin eğitimle ilgili görüşlerinin arkasındaki felsefi 

eğilimler bir olgu olarak ele alınmıştır. Velilerin eğitim görüşleri ve bunların arka 

planındaki eğitim felsefelerinin nasıl olduğu, pek çok alt problemi olan bütüncül ve 

karmaşık, sosyal bir olgudur ve sadece nicel araçlarla çözümlenemeyecek boyutları 

vardır. Durum çalışması yönteminin ince noktaları tespit edebilmede sağladığı kolaylık, 

onu araştırmamız için uygun desen haline getirmektedir.  

Yin’e göre (2003) araştırma problemiyle “nasıl” veya “neden” gibi soruların 

cevaplanmaya çalışıldığı, araştırmacının belli etkenleri devreye sokarak kontrol 

edemeyeceği sosyal açıdan karmaşık olaylarla ilgilenmek durumunda olduğu, gerçek 

yaşam bağlamında güncel olgular için durum çalışması kullanılabilir. Bu çalışmanın da 

problemi ve alt problemlerinden yola çıkarak oluşturduğumuz çerçeveden hareketle 

öncelikle belli konu başlıkları oluşturulmuş ve bu konularla ilgili literatür taranmıştır. 

Böylece eğitim felsefesi disiplininde ele alınan en temel meseleler ve bunlar hakkında 

öne sürülen en temel savlardan pek çoğu sınıflandırılarak, temel başlıklar oluşturulmuş 

ve tartışılmıştır. Ardından ise bu tartışmalar ve önermeler, araştırma kapsamında 

velilerden elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. Bu sayede konu alanıyla ilgili kuramsal 

ayrımları berrak ve net çizebilmek hedeflenmiştir. 

Bu çalışmada, bütüncül tek durum tasarımı kullanılmıştır. Bu desende, birçok aynı 

türden olayı kapsayan çok sayıda analiz biriminin olduğu çoklu durum deseninin aksine, 

durum olarak tespit edilen tek bir olguyla ilgili tek bir analiz birimi (birey, kurum ya da 

grup) vardır. Tekli durum tasarımı, iyi formüle edilmiş kuramların doğrulanması ya da 

çürütülmesi amacıyla kendine özgü durumların araştırılmasında ve daha önce kimsenin 

ulaşamadığı veya çalışmadığı durumların araştırmasında kullanılabilir. Durum, 

çalışmanın konu başlığını bir şekilde deneysel olarak temsil eden şey, analiz birimi ise 

birey, kurum, belgeler gibi bilgiye asıl ulaşılacak kaynak olarak tanımlanabilir (Yin, 

2003). Çalışmamızda tek analiz birimi, eğitimle ilgili felsefi eğilimleri incelenen 
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velilerdir. Onların eğitim görüşlerindeki eğitim felsefesi eğilimlerinin çeşitli alt boyutları, 

bütüncül bir anlayışla ele alınarak, çalışmanın sonunda tümel bir yorum çıkarılabilecektir. 

Araştırma ile elde edilecek veriler, ortalama bir insanın tecrübeleri hakkında bilgi verici 

olan “tipik durum”un mantıksal temeline dayanmaktadır (Yin, 2003).  

Durum çalışmalarına şimdiye kadar en çok getirilmiş eleştiriler, verilerin sistematik 

olarak ve tarafsız ele alınmasının imkânsızlığı, bilimsel genellemelerin yapılamayacağı 

ve uzun zaman aldığı için okunmamış ve ele alınmamış belgelerin kalabileceği ile ilgili 

olmuştur (Yin, 2003). Fakat birinci eleştirideki taraflılık, durum çalışmasının doğasından 

değil, araştırmacıların özensiz ve az emek harcamalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca 

taraflılık, anketler ve deneyler gibi nicel yöntemlerde de meydana gelebilmektedir. İkinci 

olarak, durum çalışmalarında genelleme yaparken amaç, nicel çalışmalardaki gibi çalışma 

kapsamındaki örneklemin evrene genellemesini yapmak değil, çalışmanın analizleri 

sonunda ortaya çıkan bulguları kuramsal önermelere genellemektir, yani istatistiksel 

değil, kurama dayalı analitik genelleme yapmak esastır (Yin, 2003). Ayrıca çalışma 

sonuçlarının genellenebilirlik düzeyi, çalışma tasarımının ya da en başta belirlenen 

hipotezin doğru şekilde geliştirilmiş olmasıyla ilintilidir. Yine üçüncü eleştirideki zaman 

kısıtlaması ve yazım formülleri de Yin’e göre (2003) araştırmacının tercihlerine bağlıdır. 

Kısaca, baştan sona iyi tasarlanmış ve titizce ele alınmış bir durum çalışmasının, doğru 

ve bilimsel bilgiye ulaşmada hiçbir eksiği olmayacaktır.  

 2.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu, çocukları ilk ve orta kademede eğitim gören veliler 

oluşturmaktadır. Araştırma, 2016 yılında toplamda 24 veliyle, yarı yapılandırılmış 

görüşme formları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma öncesinde tüm 

katılımcılardan gerekli izinler alınmıştır. Katılımcılar, oluşturduğumuz ölçütlere göre, 

amaca uygun olarak belirlenmiştir. 

Katılımcıların belirlenmesinde, “amaçlı örnekleme” kullanılmıştır. Amaçlı bir 

şekilde seçilmiş küçük örneklemlerle detaylı ve derinlemesine bir inceleme yapmak, nitel 

araştırmalara ait bir yöntemdir. Amaçlı örneklemede mantık, çalışılan durumları (örn. 

İnsanlar, topluluklar vb.) “zengin bilgi içerdikleri” ve aydınlatıcı oldukları için; bir 

örneklemden evrene genellemeler yapma hedefiyle değil, ilgilenilen fenomen hakkında 

içgörü kazanılmasını sağlayacağı için seçmektir  (Patton, 2014).  
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Katılımcıları belirlerken, konu ve amaçlar göz önünde bulundurularak tabakalı 

amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, örnekleme içinde örnekleme 

oluşturma anlamına gelir. Bu doğrultuda, önce “maksimum çeşitlilik örneklemi” 

kullanılmış, ikinci kademede ise “tipik durum örneklemi” oluşturulmuştur. Diğer bir 

deyişle, tipik durum örneklemesi maksimum çeşitlilik örneklemi ile beraber kullanılarak 

ortalamanın üstü, ortalama ve ortalamanın altı durumların tabakalı örneklemi ortaya 

çıkmıştır. 

Öncelikle, birçok farklılığı içeren ana temalar bulunmuştur: Eğitim durumu, gelir 

düzeyi ve cinsiyet. Bu farklılıklara göre katılımcı profilleri belirlenmiştir. Katılımcılar, 

eğitim durumları açısından ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olarak 

sınıflandırılmıştır. Toplamda 7 ilk/ortaokul mezunu, 9 lise ve 8 üniversite mezunu 

katılımcı belirlenmiştir. Toplumun farklı kesimlerinden aylık gelir durumlarına göre ise 

9 kişi 3500 TL altı, 10 kişi 3500-10000 TL arası ve 5 kişi 10000 TL üzeri gelir grubundan 

seçilmiştir. Böylece farklı gelir gruplarından bireylerin eğitimin çeşitli meseleleri 

hakkındaki düşüncelerini kapsamlı bir şekilde öğrenebilmek amaçlanmıştır. Cinsiyet 

eşitliği de gözetilmiştir. Yukarıda eğitim ve gelir durumları belirtilen tüm bu kişilerden 

12’si kadın, 12’si erkek katılımcıdır. Çalışmaya katılan velilerden 5 tanesinin çocuğu özel 

okullarda öğrenim görürken, 2 katılımcının çocukları ise özel eğitim okullarına devam 

etmektedir. Ayrıca, araştırmadaki katılımcıların çocukları, tüm farklı düzeylerde 

eğitimlerine devam etmektedirler. Bunların arasında ilkokula, ortaokula, liseye ya da 

üniversiteye devam edenler yer almaktadır. Çalışma grubunu oluşturan katılımcı 

profillerine ilişkin bilgi, EK-B’de ayrıntılı olarak yer almaktadır. Eğitime ilişkin tüm bu 

farklı profillerden velilerin görüşleri, bunların arka planındaki eğitim felsefelerinde ortak 

örüntülere ulaşmamızı sağladığı için değerli olacaktır. 

İkinci olarak, en üst düzeyde çeşitlilik için oluşturduğumuz karakteristik özellik ve 

ölçütler altında, her bir ölçütü tipik olarak örneklediği düşünülen birkaç kişiden oluşan 

gruplar meydana getirilmiştir. Diğer bir deyişle, bu aşamada tipik durum örneklemi 

kullanılmıştır. Bütün bu gruplamalarla, eğitim durumu-gelir düzeyi-cinsiyet üçlemesi 

içerisinde oluşan tüm profilleri (ilkokul mezunu-alt gelir düzeyi-erkek/üniversite 

mezunu-orta gelir düzeyi-kadın/ortaokul mezunu-üst gelir-kadın/… vb.) tipik olarak 

temsil edeceği düşünülen kişiler seçilmiş, böylece her bir gruptan sıradan ve ortalama 

olanı göstermek amaçlanmıştır; amaç genellemeler yapmak değildir.  
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Çalışmadaki katılımcı sayısı, nitel çalışmanın doğası nedeniyle azdır. Fakat 

seçtiğimiz durumlar bilgi yüklü olduğu, yani araştırma sorularına zengin bir kaynak 

oluşturduğu, böylece amaçlar açısından daha fazla bilgi edinebileceğimiz için, bilgiler 

değerli, detaylı ve derinlemesine olacaktır. Fazla sayıda insandan elde edilen yüzeysel 

bilgilerden ziyade, daha az insandan daha yoğun ve çok boyutlu bilgi edinmek 

hedeflenmiştir. Amacımız, sonuçları tüm velilere genelleme yapmak değil, konu 

hakkında şimdiye kadar öne sürülmüş kuramlarla ilişkisini ve ne kadar örtüştüğünü analiz 

edebilmektir. Örneklem sayısını belirlerken kullanılan diğer bir ölçüt de doyumluluk 

oranıdır. Lincoln ve Guba’ya göre (1985) doyumluluk oranı, yani bilginin maksimum 

derecede elde edildiği, yeni durumlardan yeni bilgi gelmeyen, bilgilerin tekrarlanmaya 

başladığı nokta, örneklemin büyüklüğünü belirler. Bu çalışmada da görüşmeler sırasında 

belirlenmiş konularda velilerden alınan bilgiler kendini tekrar etmeye başladıktan sonra, 

daha fazla katılımcıyla görüşülmemiş, toplamda 24 kişiye ulaşılmıştır.  

 2.3. Veriler ve Toplanması 

Verileri toplamadan ve veri toplama aracını geliştirmeden önce, problem durum, 

araştırma sorusu, amaçlar ve alt amaçlara bağlı problemler, yeniden gözden geçirilmiştir. 

Yin’e göre (2003) pek çok nicel ve nitel araştırmada “kim, ne, nerede, nasıl ve neden” 

soruları önemlidir; durum çalışmaları için bunların en uygun olanları ise “ne, nasıl ve 

neden” sorularıdır. Bu çalışmada da araştırmanın temel sorusu ve alt problemlerle ilgili 

sorularda, bu sorular ağırlıklı olmuştur. Ayrıca alt problemler de oluşturularak, 

araştırmanın genel sorusuna dair ilgiyi odaklaştıracağımız alanlar, özellikle üzerinde 

durmamız gereken konular netleştirilmiştir. Böylece araştırmayı amacından saptırma 

tehlikesini ortadan kaldırmak hedeflenmiştir.  

Bu doğrultuda veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

oluşturulmuştur. Görüşmeler yoluyla velilerin görüşleri ve eğitimin çeşitli meselelerine 

ilişkin bilgi ve fikirleri alınmış, önemli yerlerde katılımcıyla derinlemesine 

konuşulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme seçilmesinin nedeni, konuyla ilgili sorulara 

görüşmenin akışına bağlı olarak farklı alt başlıklar ya da sorular da ekleyebilmektir. Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği, belli düzeyde bir standartlık sağlaması ve aynı zamanda 

esnekliğe de yer bırakması sebebiyle eğitimbilim araştırmalarına uygun bir teknik 

olabilmektedir (Türnüklü, 2000). Eğitim felsefesinin konu ve çalışma alanları çok geniştir 
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ve velilerin eğitime dair bakış açıları araştırılırken, kapsam konusunda yarı 

yapılandırılmış görüşme soruları esneklik sağlayacaktır.  

Araştırmanın temel problemi etrafında belirlediğimiz alt problemler, görüşme 

formunda yer alacak soruları oluşturmada kullanılmıştır. Buna göre, yedi temel alt 

problem sorusu belirlenmiştir. Katılımcıların genel hayat görüşleri ve felsefi meselelere 

ilişkin duruşlarının da eğitim görüşlerini etkileyeceği düşünülerek, buna ilişkin de başlık 

açılmış ve sorular hazırlanarak, görüşmelerin en başında sorulmuştur. Her bir sorunun 

altına ise bu soruları çeşitli şekillerde ele alarak detaylandıracak, görüşmenin akışına ve 

görüşülen katılımcının bilgi düzeyine göre başvurulabilecek, katılımcının fikirlerini 

ayrıntılı şekilde ifade etmesini sağlayacak sorular eklenmiştir.  

Temel alt başlıklardan ilki, velilerin hayat görüşlerini ve felsefi yargılarını 

öğrenmeye yöneliktir. Bu başlık altında, iyi ve doğru bir hayatın gereklilikleri, bilgi 

kaynakları ve epistemolojik ya da etik doğrular ile gerçeğin doğası ve insan doğasına 

ilişkin sorular sorulmuştur. Görüşmenin en başında bu soruları sormamızın nedeni, 

bireylerin eğitim tercihlerinin oluşmasında genel hayat görüşlerinin ve felsefelerinin de 

etkisi olacağını düşünmemizdir. Ayrıca bu konular, eğitim felsefesi konu alanına giren 

meselelerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir ve bunlara verilen cevapların, diğer 

ilgili bölümlerde verilen cevaplarla bağlantısı ve velilerin ayrı bölümlerdeki cevaplarının 

ne ölçüde felsefi tutarlılığa sahip olduğu da incelenmek istenmiştir. Bunlara ek olarak, bu 

kısımda velilerin verdikleri bazı cevaplar, çalışmadaki diğer sorulara cevap olabilecek 

detaylar içermiştir. İkinci bölümde eğitimin amaçlarına yönelik sorular sorulmuş, üçüncü 

bölümde ortak ve bireyselleştirilmiş öğretim programı alternatiflerine dair görüşlerin 

aydınlatılması hedeflenmiş, dördüncü bölümde okul öğretim programının içeriğinin ne 

olması gerektiğine ilişkin sorular yer almıştır. Beşinci bölümde velilerin başarıda etken 

olan genetik ve çevre koşullarının etkisi konusunda görüşleri alınmış ve çabanın mı yoksa 

koşulların mı başarıyı getireceği sorularak, fırsat eşitliğine dair çıkarımlarda bulunmak 

hedeflenmiştir. Altıncı bölümde toplumun çeşitli kesimlerini oluşturan kişiler için 

fırsatların eşitlenmesi ve dezavantajlıların içlemesi konularındaki düşünceleri öğrenmeye 

yönelik sorular sorulmuştur. Son olarak yedinci ve sekizinci bölümlerde, okullarda ahlak 

ve din eğitimi, ahlak-din ilişkileri ve çeşitli değerlerin aşılanmasına ilişkin sorular 

sorulmuştur. 
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Görüşme formunda temel alt problemler ve onların da altında sorduğumuz sorular 

dâhil toplamda 30’u aşkın soru ortaya çıkmıştır. Araştırmacı, bu görüşme formundaki 

sorulara ilişkin olarak uzman görüşü almış, önce iki kişiyle pilot görüşmeler yaparak 

soruların araştırmanın amaçlarına uygun olup olmadığını tespit etmiştir. Pilot görüşmeler 

doğrultusunda elde edilen veriler incelenmiş, buna göre çalışmaya eklenebilecek ya da 

soruların arasından çıkarılması gereken sorular belirlenerek, görüşme soruları 

değiştirilmiş ve son hali verilmiştir.  

Görüşmeler sırasında ses kayıt uygulamaları ile ses kaydı alınmıştır. Katılımcılara 

gerektiğinde kaydın durdurulabileceği ve bir ihtiyaçları ya da istekleri olması durumunda 

çekinmeden ifade edebilecekleri belirtilmiştir. Katılımcı velilerle ortalama görüşme 

süresi, velilerin konuyla ilgili cevap ve yorumlarının detaylarına ve sorularda yer alan 

meselelere olan ilgileri ve konular hakkındaki bilgi düzeylerine göre değişiklik göstermiş; 

ortalama bir saat ile üç saat arasında süren uzun ve yoğun görüşmeler yapılmış, 

derinlemesine bilgiler alınmıştır. Bazı görüşmeler çok uzadığı için bölünmek durumunda 

kalmış, tekrar randevular alınmış ve ikinci, hatta üçüncü kez görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.  

Veri toplama sürecinde karşılaşılan tek sıkıntı, görüşmenin çok detaylı olmasından 

ötürü uzun sürmesi ve bazı velilerin bu nedenle araştırmaya katılmaya gönüllü olmaması 

ya da zaman bulamaması, bazılarının ise görüşmeleri yarıda keserek araştırmadan 

ayrılmaları olmuştur. Ayrıca randevular için uygun tarihlerin belirlenmesinde de yine 

aynı nedenden dolayı problemler yaşanmış, birkaç kez randevular ertelenmiştir. Bu da 

veri toplama sürecinin zaman açısından uzamasına yol açmıştır. Fakat sonuçta yarım 

kalan ve etkisiz olan 4 görüşme çıkarıldıktan sonra, toplamda 24 katılımcı veli ile 

görüşmeler baştan sona, etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmiştir. 

 2.4. Verilerin Analizi 

Öncelikle görüşmeler sonunda toplam yaklaşık 2600 dakikalık ses kaydı ve bunun 

dökümlerinden de yaklaşık 580 sayfalık ham veri elde edilmiştir. Ham veriler, ilk olarak 

bilgisayar dosyalarında tek tek görüşmeler halinde düzenlenmiştir. Genel bir izlenim elde 

edebilmek amacıyla görüşmeler baştan sona okunmuştur. Ardından araştırma sorusu ve 

alt problemlerden faydalanarak, bunlardaki meselelerle ilgili eğitimci, filozof ve 

düşünürlerin yorumları ve görüşme soruları temel alınmış ve kuramsal çerçeveler 

meydana getirilmiştir. Bu kuramsal çerçevelerdeki önermelerden yola çıkarak her bir alt 
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problem hakkında kategoriler oluşturulmuştur. Böylece gereksiz verileri analiz ve 

yorumlama aşamasında dışarıda bırakmak hedeflenmiştir. Sonrasında bu kategorilerin 

her birinin altında, literatür taraması kapsamında incelediğimiz metinler ve alanyazında 

bulunan kuramsal önermeler doğrultusunda kodlar oluşturulmuştur. Tüm görüşme 

çözümlemeleri, her bir alt problem ve kategori için, başka bir sorunun altında ilgili 

meseleye dair cevap verme ihtimali göz önünde bulundurularak baştan sona ve yeniden 

okunarak, kodlamalar yapılmıştır. Süreçte aslında hem teorik önermelere göre 

oluşturduğumuz tema, kategori ve kodlara doğru bir gidişle tümdengelimsel, hem de 

görüşme verilerini incelerken analiz boyunca ortaya çıkan yeni kodlamalara ve 

kategorilere de açık olarak değişiklikler yapıldığı için de tümevarımsal bir süreç izlendiği 

söylenebilir. Araştırmaya ait analizde kullanılan temalar, kategori ve kodlar, EK-D’de yer 

almaktadır.  

Kodlamaları yaparken, her bir katılımcının görüşme çözümlemelerinin analizinden 

önce EK-B’de belirtilen genel profil bilgileriyle ilgili betimlemeler yapılarak, kişisel 

notlar alınmıştır. Bunlar, analiz ve yorumlama sırasında katılımcının yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu, genel hayat görüşleri, sosyoekonomik durumu ve kültürel geçmişi gibi 

etkenlerin, bulgularda ne ölçüde etkili olduğunu tespit etmemizde, bununla ilgili 

yorumlamalar yapmak ve sonuç çıkarmamız konusunda yardımcı olmuşlardır. Ayrıca, 

incelemeleri yaparken görüşme çözümlemelerinin üzerine kısa ve hatırlatıcı notlar 

alınmış, yaptığımız çıkarımlar ve ortaya çıktığını düşündüğümüz örüntüler yazılmıştır. 

Sürecin sonunda beş temel tema, onların altında çeşitli kategoriler ve bunlara ait çeşitli 

kodlar oluşmuştur. Araştırmacı, oluşan bu tema, kategori ve kodlara göre bilgisayar 

dosyaları oluşturmuş, görüşme çözümlemelerinden ilgili bölümleri keserek alıntılar 

yapmış ve bu alıntıları dosyaların içinde sınıflandırmıştır.  

Bu tasnif işleminden sonra bulguları yorumlama aşamasına geçilmiş, dosyalarda belli 

ana ve alt başlıklara ayrılmış olarak duran verileri okuyarak, çeşitli kodları ne sıklıkta 

gördüğümüz incelenmiştir. Buna göre en öne çıkan ve cevaplarda sık rastladığımız kod 

ve kategoriler elde edilmiş, velilerin görüşlerindeki ortak eğilimlere dair fikirler 

edinilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, çok seyrek ya da sadece bir ya da birkaç 

katılımcı tarafından bahsedilenler de gözetilmiş, analizi betimleme ve yorumlama 

sürecinde bunlara da yer verilmiştir. Böylece, verilerin daha geniş anlamlarına dair 

yorumlar oluşturulmuştur.  
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Son aşama ise verilerin sunulmasıdır. Araştırma kapsamında elde edilen bulguların 

sunulmasından önce, eğitim felsefesi disiplininde konuyla ilgili literatürde yer alan 

tartışmalara yer verilmiş, bunlar açıklanmıştır. Daha sonra bulgular, bu doğrultuda metin 

halinde kısmen katılımcıların bakış açılarına, kısmen de araştırmacının bu verileri 

yorumlamasına göre sunulmuştur. Böylece araştırmacının görüşleri, bulguların özünü 

yeterli biçimde ortaya çıkaran felsefi yaklaşımlar ve eğitim görüşleri ile karşılaştırılarak 

tartışılmıştır. Bu da çalışmanın sonunda ortaya kompleks bir resmin çıkmasını 

sağlamıştır.  

 2.5. Etik 

Hem veri toplama, hem analiz, hem de raporlama sürecinde belli etik ilke ve 

aşamalara dikkat edilmiştir. Görüşmeleri uygun ortamlarda gerçekleştirmeye ve 

görüşmeler öncesi katılımcılardan gönüllü olduklarına dair izin almaya da dikkat 

edilmiştir.  

Önce araştırmacı, katılımcılardan randevu talebinde bulunmuştur. Bunun için 

araştırma konusu ve muhtemel görüşme süreciyle ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmış, 

böyle bir araştırmada katılımcı olmaya gönüllü olup olmadıklarını sormuştur. Olumlu 

cevap aldığı katılımcılardan randevu talebinde bulunarak, görüşme günü, saati ve 

görüşme yapılan ortam belirlenmiştir. Bunlarda katılımcının talepleri öncelikli olmuş, 

özellikle görüşme ortamı konusunda katılımcıların kendilerini rahat hissedebilecekleri ve 

gerekirse uzun bir görüşmeye vakit ayırabilecekleri bir yer seçmeleri tavsiye edilmiştir.  

Görüşmelere başlamadan hemen önce, araştırma ve sorular hakkında kısa ve bilgi 

verici hatırlatmalar yapılmış, “Araştırma Gönüllü Katılım Formu” katılımcılara verilerek 

okumaları sağlanmış ve araştırmaya katılmaya hala gönüllü iseler görüşmeye başlanacağı 

teyit edilmiştir. Bu formda tez çalışması ile ilgili bilgiler, katılımcının hak ve 

sorumlulukları ile ilgili bilgiler ve araştırmacının kimlik ve iletişim bilgileri yer 

almaktadır. Bu form, EK-C bölümünden incelenebilir. Formu imzalayan katılımcılarla 

görüşmelere başlanmış, görüşmelerin sonunda bu formun bir kopyası da katılımcılara 

verilmiştir. Böylece katılımcıların kimlik ve profil bilgileriyle cevaplarının gizliliği ve 

başka amaçlarla kullanılamayacağı garanti altına alınmıştır. Yine ses kayıtlarının bizzat 

ve sadece araştırmacı tarafından dinlenerek analiz edileceği de hem formda belirtilmiş, 

hem de endişeli olduğu görünen katılımcılara sözlü olarak tekrar hatırlatılmıştır.  
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Görüşmeleri çözümleme sırasında ise ses kayıtlarının orijinaline sadık kalmaya ve 

birebir çözümlemeye büyük bir özen gösterilmiştir. Analizler sırasında ise katılımcılara 

sayılarla takma adlar verilmiş ve kimliklerinin gizliliği korunmuştur. Bu adlar verilirken 

“Görüşme 1, 2, 3…” anlamına gelen “G1, G2, G3, …” gibi her bir katılımcıyla yapılan 

görüşmeyi birbirinden ayırt edecek takma adlar uygun görülmüştür. Ayrıca, özellikle 

cinsiyet farklılıklarına dikkat ederek kadın katılımcılara “G2, G4, G6, …” gibi çift 

sayılarla, erkek katılımcılara ise “G1, G3, G5, …” gibi tek sayılarla adlar verilmesine 

dikkat edilmiştir. Bunu yapmayı seçmemizin nedeni, analizler sırasında ve bulguları 

yorumlarken cinsiyete dayalı farklılıklarla ilgili açıklamalarda hangi cinsiyet olduğunu 

tespit etmeyi kolaylaştırmaktır.  

2.6. Geçerlik ve Güvenilirlik 

Yin (2003), durum çalışmalarında geçerlik ve güvenilirliğin sağlanabilmesinde dört 

niteliğin olduğundan bahseder: Yapı geçerliği, iç geçerlik, dış geçerlik ve güvenilirlik. 

Bunların bir çalışmada gerçekleştirilmesi için şunlar yapılmalıdır: 

1. Yapı Geçerliği: Durum çalışmalarında çoğu kez veri toplama sırasında 

araştırmacının öznel yargılarının işe karıştığı iddia edilse de bu, iyi ve titiz 

planlanmış bir çalışma için haksız bir eleştiridir. Yapı geçerliğini sağlamak için 

birden fazla veri toplama aracı kullanılabilir, verilere ilişkin kanıt zinciri 

oluşturulabilir ya da çalışma kendinden veri toplanmış kişilere okutulup görüş 

alınabilir. 

2. İç geçerlik: Araştırmada yapılan çıkarımların ne ölçüde geçerli olduklarıyla 

ilgilidir. Durum çalışması yapan kişinin bulduğu sonuçlara nasıl ulaştığını açık 

seçik ortaya koyması ve kanıtlarını diğer kişilerin ulaşabileceği şekilde sunması 

gerekir. 

3. Dış Geçerlik: Daha çok bir araştırmanın sonuçlarının genellenebilmesi ile 

ilgilidir. Pek çok kişi durum çalışmalarının sonuçlarının genellenemeyeceğini 

düşünür; fakat burada yapılan genelleme nicel çalışmalardaki gibi örneklemden 

evrene değil, bir kurama yapılan “analitik genellemedir”. 

4. Güvenilirlik: Yapılmış bir çalışmanın başka bir araştırmacı tarafından tekrar 

edildiği zaman aynı ya da benzer sonuçları vermesidir. Durum çalışmalarında 

güvenilirliği sağlamak için araştırmacı izlenen süreçleri açıkça tanımlamalı, ilgili 

belgelerle desteklemeli, araştırmasını sistematik ve kademeli olarak geliştirmeli 
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ve bunu sunmalı ya da gerektiğinde başka araştırmacıların kullanabileceği ya da 

kendilerininkini kontrol edebilecekleri bir veri tabanı oluşturulmalıdır. 

Bu niteliklere göre, bu çalışmada yapı geçerliğini sağlamak için nitel araştırma 

konusunda uzman bir kişinin işlemleri tekrar gözden geçirip kontrol etmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca çalışma, katılımcılardan birkaç tanesine de inceletilerek görüş alınmış ve 

verdikleri cevaplarla kastettikleri şeylerin, araştırmacının yaptığı çıkarımlarla ne 

derecede uyuştuğu ve bulgularla yorumların inanılırlığı sorulmuştur. Katılımcıların 

kontrolü, Lincoln ve Guba (1985) tarafından da “inanılırlığın sağlanması için en kritik 

teknik” olarak görülmektedir. Verileri analiz ettikten ve sonuçları yorumladıktan sonra 

elde ettiklerimiz bazı katılımcılara gönderilmiş, katılımcıların eleştirel yorumlarıyla 

açıklamaların doğruluğunu ölçmek istenmiştir. Amaç, durumu derinlemesine irdelemek 

ve olabildiğince tarafsız biçimde ifade etmiş olabilmektir. Bunun için araştırmacı, 

katılımcılara tekrar ulaşarak, onların bu yazılı analizlere ilişkin görüşlerini ve eksiklikleri 

öğrenmiştir.  

İç geçerliğin sağlanabilmesi için araştırmacı hem sonuçlara ulaşmak için neler 

yaptığını, hem de bulguları herkesin anlayacağı bir şekilde sunmuştur. Dış geçerliği 

sağlayan şey ise, velilerin eğitime ilişkin düşüncelerinin, eğitim felsefesi meselelerine 

ilişkin kuram ve açıklamalar kapsamında açıklanması, yorumlanması ve tartışılmasıdır. 

Elde edilen verilerin eğitim felsefesi alanının çeşitli alt meselelerine ilişkin teorik 

önermelerle ilişkileri ve ne derecede örtüştüğü incelenmiştir. Son olarak, güvenilirliği 

sağlamak için araştırma süreci planlı ve titiz biçimde gerçekleştirilmiş, izlenen süreç 

detaylı bir şekilde yöntem bölümünde açıklanmıştır. Bunlara ek olarak, çalışmanın 

verilerine ait ses kayıtları, çözümlemeler ve araştırmacının çalışmanın tümüne ilişkin 

kendi kişisel notları güvenli bir ortamda daha sonra başka araştırmacıların da 

kullanabilmesi için saklanmıştır. 
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KISIM II 

BULGULAR, YORUMLAR VE SONUÇ 

Çalışmanın bu bölümünde, yapılan araştırmada elde edilen bulgular ve bunların 

yorumları sunulmuştur. Öncelikle alt problemler yardımıyla ve veri analizi aşamasında 

oluşturulan temel başlıklara ilişkin bir kuramsal çerçeve verilmiş, ardından yapılan 

araştırma kapsamında elde edilen bilgiler, çeşitli alt başlıklar altında açıklanmıştır. Farklı 

sorulara ilişkin betimlemeler ve açıklamalarla, alıntılar ve bunlarla ilgili yorumlamalar 

zenginleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda, yapılan araştırmada ulaşılan sonuçlar 

belirtilmiş, kısa bir tartışma yapılarak diğer çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur. 
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BÖLÜM III 

3. EĞİTİMİN GENEL AMAÇLARI

3.1. Eğitimde Genel Amaçlara İlişkin Filozof ve Eğitimci Görüşleri 

Eğitim felsefesi alanında geçmişten günümüze en çok tartışılan konulardan biri, 

eğitimin amaçlarının ne olması gerektiği olmuştur. Eğiten, eğitileni nasıl bir insan 

yapmayı amaçlamalıdır? Yaşanmaya değer bir bireysel ve toplumsal hayat nasıldır, iyi 

bir toplum ve devlet yönetiminin nasıl olması gerekir ve bunlar eğitimin amaçlarını nasıl 

etkiler, ne yönde şekillendirir? Hangi bilgi, beceri, bedensel ve zihinsel yatkınlıkların, 

hangi değerlerin ve ideallerin doğrultusunda amaçlar şekillendirilmelidir? Bu ve bunun 

gibi sorulara eğitimcilerin ve filozofların verdiği farklı cevaplar, alternatif görüşler vardır. 

Siegel (2009), Marples (2010), Portelli ve Menashy (2010)’den yararlanarak, eğitimin 

bugüne kadar öne sürülmüş amaçlarında şöyle bir sınıflama yapabiliriz: 

a) Toplumcu amaçlar

a. Uysallık ve otoriteye uyma özelliğini yerleştirmek,

b. Topluluk, sosyal dayanışma, vatandaşlık ve yurttaşlık duygularını

güçlendirmek (demokratik toplumculuk),

c. Toplumu dönüştürerek sosyal adaleti gerçekleştirecek öğrenciler

yetiştirmek,

d. Bir ulusun ekonomik kalkınması için işgücü oluşturmak,

e. Ahlaki düşünme, hissetme ve eylemde bulunmanın teşvik

edilmesi,

f. İyi vatandaşlar yetiştirmek,

g. Bakım, ilgi, çocuk yetiştirme ve bununla ilgili eğilimlerin

geliştirilmesi (okul eğitiminin bir amacı olarak),

h. Öğrencileri, medeniyetin yıkıcı etkilerine karşı korumak,

i. Dindarlık, iman ve maneviyatı geliştirmek (İslamcılar ve

Thomistlerde olduğu gibi),



46 

j. İdeolojik saflığı (purity) güçlendirmek (Komünistler ve Radikal 

İslamcılar gibi), 

k. Politik farkındalık ve eylemlerin yerleştirilmesi. 

b) Bireyci Amaçlar 

a. Gelişme, ilerleme ve kendini gerçekleştirmenin güçlendirilmesi, 

b. Bireysel potansiyelin gerçekleştirilmesi, 

c. Özerkliğin güçlendirilmesi, 

d. Özgürlük, mutluluk ya da özsaygının maksimize edilmesi, 

c) Hem Bireyci hem de Toplumcu Anlayıştaki Amaçlar 

a. “Liberal tarzda eğitilmiş” kişilerin yetiştirilmesi, 

i. Öğrencileri “medenileştirmek”, 

ii. Sağlam muhakeme yetisinin geliştirilmesi (toplumcu 

liberal anlayış), 

iii. Bilgi ve bilgili öğrencilerin yetiştirilmesi (liberal gelenek), 

b. Merak ve araştırma duygusunun teşvik edilmesi, 

c. Yaratıcılığı güçlendirme (Potansiyelleri edimselleştirme 

anlamında bireyci, toplumsal kalkınma için ise toplumcu),  

d. Yerellik ve kapalı görüşlülüğün üstesinden gelmek (dar değil, 

geniş çerçevede toplumculuk anlayışı) 

e. Anlama ve algılama yetisinin yükseltilmesi, 

f. Hayal gücünü geliştirmek, 

g. Birey ve toplumun ilgileri ve ihtiyaçları arasında denge kurmak ya 

da bireyi toplumla bütünleşmiş hale getirmek, 

h. Bireyin karakterine en uygun şeyi fark edip meslek sahibi olmasını 

sağlamak, 

i. Rasyonalite ve eleştirel düşünmeyi sağlayan eğilim ve becerileri 

güçlendirmek (hem liberal anlayışta, hem toplumsal işgücü 

sağlamakta ve vatandaşlık duygusunu pekiştirmekte hem de 

bireyci anlayışta değerli görülen bir amaç). 

Bu amaçlar, bugüne kadar öne sürülen amaçların pek çoğunu içinde bulundurur. 

Elbette bunlara eklenebilecek başka amaçlar da olabilir. Ayrıca her ne kadar her bir 

filozof ya da eğitimcinin cevapları özgün ve kategorilere ayrılması zor olsa da eğitimin 
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amaçlarına dair kuramsal görüşler bireyci, toplumcu ya da hem bireyci hem toplumcu 

doğası olan amaçlar olarak gruplara ayrılmıştır.  

En temel ve genel olarak, eğitimin amaçlarını bireycilik (individualism) ve 

toplumculuk (communitarianism) kategorilerindeki anlayışlar doğrultusunda bireysel ve 

toplumsal amaçlar olmak üzere iki alt başlıkta inceleyebiliriz (Portelli ve Menashy, 

2010). Yukarıdaki amaçlar listesi incelendiğinde, hem bireysel, hem toplumsal hedefleri 

de görmek mümkündür. Bu kaba ayrımların da kendi içinde pek çok alt başlığa ayrıldığını 

söyleyebiliriz. Örneğin eğitimin toplumsal amaçları arasında, birbiriyle tamamen zıt 

hedeflere yönelmiş amaçlar karşımıza çıkmaktadır: öğrencileri dinine bağlı ve manevi 

yönden güçlü yetiştirmek ve akılcı, sorgulayan ve eleştiren bireyleri yetiştirmek 

amaçlarında olduğu gibi. Her iki amaç da toplumsal kaygılar gütmesine rağmen, birbirine 

karşıt kutuplarda iki amacı savunmaktadır.  

Bireyci amaçlar, bireyi analizin merkezine yerleştirir ve bireyin kendisini başlı başına 

bir amaç ve temel, içsel değeri olan bir varlık olarak görür. Kökleri 18. Yüzyıl ve 

Aydınlanma dönemine dayanan bu anlayışta, bireyler ve onların istek ve ihtiyaçları, 

toplumsal olandan önce gelmelidir. İnsan, düşünme kapasitesine sahip ve bu yüzden de 

değerli, saygı duyulması gereken bir varlıktır ve her birey de bu özelliklere sahip 

olduğundan bu saygıyı hak eder. Eğitim hakkı, en temel insan haklarının başında gelir. 

Dolayısıyla, eğitim, tek tek bireyleri geliştirmeyi ve kişilerin özgürce kendini 

oluşturmasını sağlamalıdır. Eğitimde bireyci amaçları savunanların başında Rousseau, A. 

S. Neill, Ivan Illich, Carl Rogers, Çocuk Merkezciler (P. S. Wilson, Ellen Key, …), R. S. 

Peters ve Paul Hirst gelmektedir. Bu kişiler, eğitimin bireysel hedeflerini diğerlerinin 

üstüne koyarak, bireyci kuramlar geliştirmişlerdir.  

Yukarıdaki bireyciler arasında bir farklılık olduğu vurgulanmalıdır. Steven Lukes, 

geçmişten günümüze bireyciliğin farklı anlaşıldığını, yorumlandığını ve 

kavramsallaştırıldığını –ahlaksal, siyasi ve iktisadi bireycilik gibi – ifade eder (Lukes, 

2006). Liberal eğitimcileri ve diğer bireycileri de birbirinden ayrı tutmak gerekir. Liberal 

eğitim, gelenekleri merkeze alarak program çerçevesinde öğretim yapmaya 

odaklanmaktadır. Yani bunlar toplumsal faydacı değildir, bireyi toplumsal kalkınmada 

araç olarak görmezler; ama çocuk geleneksel bilgileri ve kanonu (geçmişten günümüze 

klasik haline gelmiş, insanlığın bilim, sanat ve kültür eserleri) kendinde değerli olduğu 
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için öğrenmelidir. Diğer bireyciler ise, bireye ve tercihlerine saygı duyma anlayışıyla 

daha özgürlükçü ve özerkliğe yönelik bir eğitim tablosu çizmektedirler.  

Rousseau’nun 1762’de yayınlanan Emile ya da Eğitim Üzerine kitabı, Emile adlı bir 

çocuğun yetişkinliğe kadar ideal eğitiminin nasıl olması gerektiği ile ilgilidir. 

Rousseau’nun “Toplum, özünde doğaları gereği iyi olan insanlar üzerinde bozucu bir etki 

yapar.” Görüşünden yola çıkan kitapta, eğitimin amacı iyi ve kendisi olan bireyler 

yetiştirmektir ve bunun için de tek başına eğitilen tek bir öğrenciye odaklanılmalıdır. 

Eğitim, Emile’nin kendi yetenek, seçim ve biricik yaşanmışlıkları üzerine kurulmuştur ve 

bu deneyim sürecinde yaparak yaşayarak öğrendiği bilgiler ve kişisel ilgiler ön plandadır 

(Rousseau, 1762/2016). Ayrıca Rousseau, Julie, or, the New Heloise (2010) kitabında 

insan ve vatandaş ayrımı yapar, çünkü vatandaş, bir devletin ve topluluğun üyesi olarak 

yetiştirilmelidir; insan ise doğasından getirdiği yönlerini geliştirebilecek, özerk bir 

varlıktır.  

Summerhill Okulu’nun kurucusu olan A. S. Neill ise okulları eleştirir, çünkü okul 

bireyin doğasını bastırarak mutluluğu engeller. Summerhill okulunda derslere girip 

girmemek çocuklara bağlıdır, okul kuralları demokratik katılımla belirlenir ve öğretmen 

rehber rolündedir. Illich (1981) ise, Okulsuz Toplum kitabında okulsuzlaştırma kuramını 

savunur. Öğrencinin baskı ve zorlama olmadan öğrendiği bir eğitimi savunan Illich’e göre 

okulların örtük programı vardır ve bu programda eğitim aşamalı ve programlı bir şekilde 

insanları toplumda olmaları istenen, bilgi biriktirerek toplumda kullanan ve bu doğrultuda 

başarılı olduğu inancı verilen bireylere dönüştürür. Oysaki eğitim, öğrencinin gerçek 

dünya ile ilgili gerçek anlamda bir şeyler öğrenmesini sağlamalıdır. Benzer şekilde, Carl 

Rogers (1983) de okullarda anlamsız bir öğretim programını, kişiye hitap etmeyen, 

duyguları ve kişisel değerleri dışta bırakan bir eğitimi uygulamak yerine önemli, anlamlı 

ve deneyimlere dayalı öğrenmeyi savunur.  

Kısaca, bireyci amaçlar taşıyan eğitim, çocukların ilgi ve deneyimlerinden yola 

çıkarak, onların dünyada güvende ve bağımsız, özerk yaşamasını sağlamalıdır. Kişinin 

hayat tercihlerinde özerk olması gerekir, çünkü ancak bu şekilde gelişip ilerleyebilir, 

insan olarak potansiyelini gerçekleştirebilir ve bir insanın özerk olabilmesi için inançları 

ve eylemlerinin toplumsallaşmanın güçleriyle ne derecede şekillendiğini anlaması ve 

gerektiğinde bunları reddedecek irade gücü ve cesareti bulacağı bir eğitime tabi olması 

gerekir (Marples, 2010). Öğrencinin merak duygusu, hayal gücü ve yaratıcılığı 
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beslenmeli, çocuğun kendi kendine öğrenmesi sağlanmalı, eğitim seviyesi ilerledikçe ilgi 

duyduğu ve yeterli olduğu alanda özelleşmelidir. Öğrenci hem kendini geliştirmeli, dünya 

hakkında bilgilenmeli, hem de bundan keyif almalıdır. Kendini gerçekleştirmeli, olmak 

istediği kişi olmalı ve bu konuda özgür bırakılmalıdır, bu şekilde potansiyelini ortaya 

koymalıdır. Ve tüm bu amaçlar da sadece insan gelişimine hizmet edeceği için değil, 

kişiler olarak her bireye duyulması gereken saygıdan dolayı öğretilmeye değerdir 

(Scheffler, 1973; Siegel, 1988).  

Çocuk merkezli eğitimciler, eğitimin gelenek, toplumsal kalkınma, ideolojik ve 

kültürel aktarıma yönelik taleplerinden çok çocuğun ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda 

şekillenmesi gerektiğini savunanlardır. Aslında İlerlemeci (Progressivist) iki anlayış 

bulunmaktadır ve burada da bir ayrım yapılmalıdır. Bunlardan birisi, ilerici ve Marksist 

eğitimdir, amacı bir ileri toplum düzeyine gelmektir ve bunlar sosyalist toplum düzenini 

kurmak için eğitimi araç olarak görmektedir. İlerlemeci iki anlayıştan ikincisi, amacı ve 

odağı çocuk olan çocuk merkezli eğitimdir ve bir diğer adıyla da “İlerlemeci Eğitim” 

olarak bilinir. Bu eğitim görüşünde çocuklar aktif olmalı, konuları doğrudan uzmanlardan 

öğrenmek yerine tartışmalı, öğrenciler etkileşim içinde olmalı, çocuklar kendi kendilerine 

karar ve inisiyatif alabilmeli ve çocukların “kendileri olabilmelerine” müsaade 

edilmelidir (Darling, 1994). İsveçli reformcu ve sosyal kuramcı Ellen Key 1900’lerde 

yazdığı The Century of the Child kitabında, içinde bulunduğumuz yüzyılın, çocukların 

hakları, gelişimi ve iyiliği üzerinde yoğun odaklaşma ve ilerlemeci düşünüş dönemi 

olacağını öngörmüştür (Key, 1912). P. S. Wilson da çocuk merkezli eğitimi savunur. Ona 

göre, okul eğitimi ve eğitim arasında ayrım vardır (Wilson, 1971), çünkü okul toplumun 

onayladığı değer ve bilgileri dayatır. Fakat eğitim, kendi içinde değerli bir eylem olarak 

görülmeli, bu yüzden bilgiler öğrenilmeye değer bulunmalıdır. Eğitim, çocuğun ilginç 

bulduğu ve ilgilendiği hedefleri tespit ederek amaçları oluşturmalıdır.  

Diğer taraftan liberal eğitim geleneği içinde yer alan R. S. Peters, içsel değeri ve 

bireyin ilgilerini savunur. Bilgi özsel olarak öğrenilmeye değerdir. Bunları öğrenen 

çocuk, kendini faydacılığın dar sınırlamalarından kurtarır ve herhangi bir yere ulaşmak 

için değil, öğrenmek için öğrenir. Çocukların gelecekte geçimlerini nasıl sağlayacağı ya 

da özel ilgi ve becerilerinin ne olacağı fark etmeksizin, liberal eğitim yoluyla özgür ve 

sorumlu insan olmanın temelleri atılır ve kişi, daha sonra hayatını nasıl kazanacağını 

öğrenip kendini geliştirebilir (Hutchins, 1972). Kişinin dünya hakkında dönüşüme 

uğramış bir düşünce biçimi ve farkına varma durumu, eğitim sürecidir (Peters, 1966). 
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Liberal eğitimin savunucularından bir diğeri olan Paul Hirst’e (1965) göre de eğitimin 

temel amacı, zihnin kendi iyiliği için geliştirilmesidir. Gençlerde liberal eğitimin hedefi, 

onlara herhangi bir zamanda ihtiyaç duyacakları her şeyi öğretmek değil, onların ömürleri 

boyunca kendilerini eğitirken ihtiyaç duyacakları alışkanlık, fikir ve teknikleri vererek 

hazırlamaktır (Hutchins, 1972). Dolayısıyla, Peters ve Hirst’in görüşlerini, liberal eğitim 

çerçevesindeki bireyci anlayışa oturtmak daha doğru olacaktır. Liberal eğitimciler, 

liberalizmin etkisiyle bireycidirler ve onlara göre eğitilmiş, eleştirel düşünceye sahip 

insan da, insanlığın bugüne kadar meydana getirdiği en büyük eserler yoluyla kültürlenme 

sürecinde oluşur. 

Eğitimde toplumcu amaçların kökenleri ise cemaatçi anlayışa dayanır. Toplumun 

gelişip ilerlemesi, bireylerin tek tek gelişimlerinden daha ön plandadır. Portelli ve 

Menashy (2010), eğitim uygulamalarında toplumsal amaçlara ilişkin iki temel anlayışın 

olduğunu ifade ederler: Sosyal adaleti gerçekleştirme amacındaki eğitim ve ekonomik 

kalkınma ve üretim gibi amaçları gerçekleştirmeye yönelik faydacı eğitim.  

Bu anlayıştan ilki, toplumu eğitim yoluyla değiştirmeyi odağına alan, toplumsal 

yeniden yapılandırmacılık yaklaşımına dayanır. Eğitim dönüştürücü olmalı, sadece bilgi 

aktarmamalı, eşitliği ve adaleti gerçekleştirmeyi sağlamalıdır. Okul, öğrencilerin içinde 

yaşadıkları toplumdaki dini, ahlaki, kültürel vb. olguları eleştirip sorgulayarak 

incelemelerini ve toplum ve insanlığın geleceği için doğru ve adil olanı bulmaları ve 

gerçekleştirmelerini sağlamalıdır. John Dewey, bireyci amaçları gözetmesi ve bireyin ilgi 

ve ihtiyaçlarını önemseyen çocuk merkezli eğitimciler içinde gösterilmesinin yanı sıra, 

aynı zamanda toplumcu bir eğitimcidir. Bireycilikle toplumculuğu birleştirir. Demokrasi 

ve Eğitim kitabında Dewey (1916), toplumsal ve ölümlü bir varlık olan insanın sahip 

olduğu ve o güne kadar geliştirerek getirdiği bilgi, kültür ve deneyim birikimini, yaşamın 

ve insan türünün devamlılığını sağlamak için gelecek kuşaklara eğitim yoluyla aktarması 

gerektiğini ifade eder. Toplum, üyelerinin katkılarıyla sürekli yeniden kurulan bir şeydir, 

bu nedenle de toplum bireysel özgürlükleri ve eleştirileri bastırmamalıdır. Birey ise 

toplumsal varlık içinde olduğunu, ona karşı borçlu ve sorumlu olduğunu bilmelidir, yani 

burada demokratik bir eğitim anlayışı mevcuttur. Eğitim, gelişme ve ilerlemeyi de getirir, 

bu da gelecek kuşakların hayatta kalmasını ve ilerlemesini güçlendirir, insanlığın dünya 

üzerindeki bir tür olarak varlığını sağlamlaştırır. Ayrıca, insanlar ortak amaçlar, inançlar, 

arzular ve bilgilere sahip olarak bunları bir topluluk oluşturabilmek ve kendilerine özel 
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etkinlikler düzenlemek için kullanabilmelidir. Eğitim, insanlığın tüm üyeleri arasında 

iletişim kurmayı ve birlik olmayı sağlamalıdır.  

Eğitimin bu genel amaçlarını gerçekleştirebilmek için, okullarda verilen eğitim, 

gelecek kuşakların ortak bir yaşamı paylaşma yetisini güvence altına alacak yeteneklerin 

oluşturulmasını amaçlamalıdır. Yani eğitimin kurumsal amacı, insanlığın geleceğine 

katkı sağlamaktır (Dewey, 1916). Uygar toplumlarda, deneyimlerin usta-çırak ilişkisi ve 

hayat deneyimi yoluyla aktarılması mümkün değildir. Bu da okul eğitimini gerekli kılar, 

çünkü uygarlık, karmaşık bir toplumun pek çok kaynağını içerir. Bu yoğun bilgi, birikimli 

ve sıkıştırılmış olarak okullarda sembollere dönüştürülmek zorundadır. Bu durumda da 

hayattan ve gerçeklerden kopuk hale gelebilir. Bu nedenle, Dewey’e göre okul eğitiminin 

en büyük işlevi, yaşadığımız toplum ve gerçek hayatın devamını sağlayacak ve 

ihtiyacımız olan genel ve somut bilgi ile okulda verilen soyut, pratik, rafine edilmiş ve 

sıkıştırılmış bilgi arasında sağlam bir köprü kurabilmektir. Ayrıca değer yargılarını ve 

bilgilerimizi şekillendirirken içinde bulunduğumuz bölge, sosyal grup ve kuşağın 

ötesindeki bilgilere, değerlere, kültürel motiflere ihtiyacımız vardır. Okullar uygarlığın 

birikimi olan bu bilgileri Matematik, Fizik, Tarih, Sanat gibi farklı dersler şeklinde 

birimlere ayırarak organize eder, aşamalı biçimde özümsenmesini sağlar. Gereksiz ve 

gelişimde olumsuz bilgileri ayıklayarak öğretilmeye değer olanları çocuklara basitten 

karmaşığa doğru giden bir seyirle giderek geliştirici biçimde verir ve okullarda farklı 

altyapılardan gelen bireyleri ortak bir çatı altında toplayıp, kişilerin kendi yerelliklerini 

aşmalarını, geniş bir dünya görüşü kazanmalarını sağlar.  

Toplumcu anlayıştakilerin bir kısmı da eğitimi sosyal adaletle ilişkilendirirler. 

Yeniden inşacı, yapılandırmacı George S. Counts, bireylerin özgür doğmadığını ve 

doğaları gereği de iyi olmadıklarını iddia eder. Bu yüzden eğitim, toplumu şekillendirici 

olmalıdır. Bu durumda, eğitim ideolojilerden, değerlerden, siyasi görüşlerden, sınıfsal 

çıkarlar ve dünya görüşlerinden ayrı düşünülemez (Counts, 1932). Sosyalizm çizgisinde 

iyi ve ahlaklı bir toplum inşa etmenin eğitimle mümkün olduğunu vurgulayan Counts’a 

göre öğretmen bilinçli olmalı ve donanımını toplumu geliştirmek için kullanmalı, onları 

olumlu yönde etkilemelidir.  

Eğitimin siyasal bir doğası olduğunu ifade eden Paulo Freire de eğitimin dönüştürücü 

amaçlarını vurgular. Öğrencileri, içlerine bilgilerin yerleştirileceği bir depo gibi gören 

“bankacı eğitimi” eleştirir, eğitim bilinçlenmeye doğru giden sürecin bir parçası olmalıdır 
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(Freire, 1998). Şu anki eğitim sisteminde eleştirel bakış açısı ile kendini bilinçlendirmek 

mümkün değildir, çünkü okullar sadece bilgi aktarır, öğrenci ise pasiftir. Kişi, toplumun 

bireyi bazı şeylere koşulladığını ve tek tipleştirmeye çalıştığını fark etmeli ve her zaman 

sorgulayıcı olmayı benimsemelidir (Freire, 2016). Okullar sadece işgücü üreten, siyasi ve 

toplumsal açıdan tarafsız kurumlar değillerdir, sistemde eşitsizlikler vardır. Okul eğitimi 

ile toplumun değiştirilmesi arasında ilişki olduğu için bireycilik, eğitimin sadece bir 

yönünü tamamlayabilir. Freire’ye göre gerçek eğitim ise sadece bireycilikten öte olmalı, 

toplumsal bir dönüşüm meydana getirmelidir.  

Freire’nin görüşlerini genişleterek eleştirel pedagoji alanının kurucuları olan Henry 

Giroux, P. McLaren, J. Aronowitz gibi akademisyenler, okulun toplumu dönüştürecek ve 

sosyal adaleti garanti edecek öğrenciler yetiştirmesi gerektiğini düşünürler. Bu 

akademisyenler, eğitimin dönüştürücü amacını sosyal adaletle ilişkilendirirler. Buradaki 

sosyal adalet anlayışı ise çok kültürlü kimlikleri, iktidar-ayrıcalık farklılığını ve bunun 

doğurduğu ayrımcılıkları, adalet ve adaletsizliğin kavratılması ile ilgili verilmesi gereken 

eğitimi içinde barındırır (Portelli ve Menashy, 2010).  

Toplumsal amaçlardan faydacı eğitim anlayışını benimseyenler için ise insanlar 

topluma ekonomik katkıda bulunabilmeleri için, iyi bir işgücü ve insan kaynağı 

oluşturabilmek için eğitilir. Diğer bir deyişle eğitimin amacı, bir ulusun ekonomik 

kalkınması ve rekabet ortamında ön sıralarda yer almasının sağlanmasıdır. Eğitim, bu 

hedefe hizmet etmeli, “insan sermayesi” olan öğrencileri iyi eğitmelidir. Aslında bu 

anlayışta insan, kendi çıkarları peşinden giden, bencil ve kötücül bir doğaya sahip olarak 

ele alınır. Bu doğaya sahip bireyler, toplumun ekonomik kalkınmasının araçları haline 

getirilmelidir. Bireylerin kendi çıkarları peşinde giderken toplumun ihtiyaçlarını 

karşılamanın, bolluk ve refah toplumunu yaratmanın yolu, tüm insanların dâhil olduğu ve 

hiyerarşik, sınıflara dayalı bir sistem yaratarak, çeşitli görünmez kontrol araçlarıyla her 

sınıftaki bireyin kendi üzerine düşeni, kendi çıkarlarına hizmet ettiği inancıyla eksiksiz 

yerine getirmesini sağlamaktır. 

Bunu destekleyenlerden biri olan Adam Smith’e göre kapitalist toplum, sınıflara 

ayrılmalıdır: Alt sınıf ve üst sınıf. Alt sınıf, üst sınıf tarafından üretilen fikirleri uygulayan 

işçi kesimdir. Üst sınıf ise profesyonel olarak çalışır. Buna paralel olarak eğitim de iki 

kademeli olmalıdır. Alt kademe ve üst kademenin öğretim programı ayrı olmalıdır. Alt 

tabaka eğitimin en temel kısmını almalıdır; üst kademe ise daha soyut ve üst düzey 
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becerileri öğrenmelidir. Amaç, ekonomik kalkınma ve kapitalist topluma katkı sağlayan 

bir eğitim sistemi oluşturmaktır (Smith, 2003).  

Kısacası faydacı eğitim anlayışını savunan eğitimci ve düşünürlere göre eğitim, 

ekonomik büyümenin güçlü bir belirleyicisidir. Bu yüzden okullarda verilen eğitim 

modern dünyanın gerektirdiği biçimde küresel piyasalarda rekabet edebilmelerini 

sağlayacak ileri düzey becerilerle donanmış insan gücünü garanti etmelidir. 

3.2. Eğitimin Genel Amaçlarına İlişkin Araştırma Bulguları 

Görüşmelerde, araştırmanın eğitimin amaçlarına ilişkin verileri analiz edilirken, 

ağırlıklı olarak “Sizce eğitim ne için olmalı, eğitimin amaçları neler olmalıdır, neden?” 

sorusuna verilen cevaplar incelenmiştir. Bunun yanı sıra, “Sizce iyi ve doğru bir yaşam 

nasıl olmalı?” ve “İyi bir toplum nasıl olmalıdır? Bunun için devlet nasıl yönetilmelidir?” 

sorularına verilen cevaplar da eğitimin amaçlarına dair görüşler bağlamında analiz 

edilmiştir. Çünkü iyi ve doğru bir hayat, iyi bir toplum ve devlet yönetimi için gerekli 

olanlar konusundaki düşünceler de eğitimin amaçlarının ne olması gerektiğine dair 

görüşleri biçimlendirebilir. Bu sorulara verilen cevaplar arasındaki bağlantılar 

incelenmiş, katılımcı kişinin iç tutarlılığı olan fikirleri olup olmadığına dikkat edilmiştir. 

Yine görüşmelerin bütünü, eğitimin amaçlarına dair yapılan yorumlar açısından 

incelenmiş ve soru dışında konuyla ilgili yapılan yorumlar da dikkate alınmıştır.  

Araştırma kapsamında ilgili sorulara verilen cevaplar, velilerin eğitimin amacına 

ilişkin pek çok farklı görüşleri ve yorumları olduğunu ortaya koymakla beraber, ağırlıklı 

olarak eğitimin toplumsal boyutunu ön planda tuttuklarını, toplumu bireyden öncelikli 

gördüklerini ve toplumcu amaçları vurguladıklarını göstermektedir. Eğitimin bireyi 

topluma hazırlaması gerektiğini vurgulayan pek çok katılımcı olmuştur. Bireyci amaçları 

ön planda tutan katılımcılar da vardır; fakat bunlar görece azınlıkta kalmıştır. Genel 

olarak bu iki kategoriye ayrılabilmekle birlikte, eğitimin en önemli amaçlarına dair 

görüşler, tıpkı eğitim felsefesi disiplini içinde yer alan farklı görüşler gibi, kendi içinde 

oldukça çeşitlilik göstermektedir. Nasıl ki filozoflar ve eğitimciler eğitimin ne için olması 

gerektiğine birbirinden ayrı cevaplar verdilerse, velilerle yapılan görüşmeler de çok geniş 

bir amaçlar listesini ortaya koymuştur. Bu araştırmada eğitimin genel amaçları aşağıdaki 

başlıklar altında incelenmiştir. 
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3.2.1. Hem Bireyci Hem Toplumcu Amaçları Öncelikli Bulanlar 

Yapılan çalışmada veliler, eğitimin hem bireysel hem toplumsal amaçları arasında 

yer alan bireyin toplumla bütünleşmesini ve toplumun bir parçası olarak bireyin sosyal 

hayata hazırlanması gerektiğini daha çoğunlukla vurgulamaktadırlar. Bu anlayış, Dewey 

ve diğer ilerlemeciler gibi eğitimi hayatın kendisi olarak gören değil, eğitimi hayata 

hazırlık olarak gören anlayışa daha yakındır. İlerlemecilere karşı Daimici ve Esasicilerin 

bu düşüncesine göre okul asla “gerçek hayat durumları” oluşturamaz (Kneller, 1971). 

Çocuğun görevi, kültürel mirasın en büyük başarılarını tanımak ve bu mirasın değerini 

anlayarak ona kendi çabalarıyla katkıda bulunmaktır. Yine Kneller (1971), Esasici eğitim 

kuramının da toplumsal mirasın önemini bireyin deneyimlerinin üzerinde tuttuğunu, 

onlara göre tarihin sınavından geçmiş çoğunluğun bilgeliğinin, bir çocuğun test 

edilmemiş deneyimlerinden çok daha güvenilir olduğunu ifade etmiştir. Bu durumda 

aşağıdaki bulgular göstermektedir ki velilerin önemli bir kısmı, geleneksel eğitimcilerin 

anlayışını benimsemişlerdir. Eğitimin hem bireyci hem de toplumcu amaçlarının 

birbiriyle ilintili oluşunu ise şu sözlerle ifade etmişlerdir:  

G10: Eğitim niye yapılır? Başta toplum kurallarına uysun diye -ilk 

konuşmamızda da demiştim, kişilik altı yaşına kadar oturmuştu. Ondan sonra 

bu çatıyı tamamlamamız gerekiyor, ne ile tamamlayacaksak; villa mı, 

gecekondu mu, gökdelen mi? Bu aradaki eğitim sistemiyle ya da verdiğimiz 

eğitimle ya da onun aldığı eğitimle, bu temelin üstüne çıkacağı binayı inşa 

eder. Benim düşüncem öyle. Eğitim, çatıyı kapatmak için yani birey 

olabilmek için. İki gün sonra kanunla ya da hayatını idame ettirebilmek için 

eğitim şart diye düşünüyorum.  

G11: Toplum huzurunu yakalamak için, insanların birbirleriyle iletişimini 

sağlayabilmek için, toplumun yargılarını, toplumun değerlerini gözetmek 

için eğitimin şart olduğuna inanıyorum. Topluma hazırlanmak için o 

toplumun bireyi olarak o eğitimi almamız gerekir ki aynı dili konuşalım.  

Bir katılımcı, iyi bir toplum için ve devlet yönetiminde ideal olan sorulduğunda, 

önceliği eğitim ve eğitim sistemine vermiştir. Her şey, eğitimin düzeltilmesiyle önce 

bireyde, sonra toplumda ve devlette değişecektir. Öğretmenlerin toplumun iyiliğinde 

büyük bir rolü ve misyonu olması gerektiğini vurgulamıştır. Burada kastedilen eğitimin 

ise, çocuğun ahlaki yönden toplumun değerleri ve kültürüyle yetiştirilmesi olduğu anlamı 

çıkarılabilir: 

G9: Toplum ve devlet yönetiminde benim düşüncem ilkokuldan veya ilkokul 

hayatına çocuk nasıl başlıyorsa orada en güzel eğitimini almalı. Dürüstlük 

eğitimini almalı, sırf kitaplar üzerinde milli eğitimin öğretim programıyla 

değil hayatın içinde olanla öğrenmeli. Bugün öğretmenlerimize büyük önem 
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gösterilmeli ki yetiştirdiği öğrenciyle gurur duysun. Önce tabanda bunu 

gerçekleştirmemiz lazım. … Öğretmen sadece kitapta ne yazıyor müfredatta 

ne yazıyor ders ne, ders yönünde yetiştiriyor. Asıl çocuğu orada eğitmek 

lazım o yaştayken topluma kazandırmak lazım. O yaşta artıyı eksiyi 

çıkarmayı çarpmayı öğrenecektir hayatın içerisinde. İleriki yaşlarda da 

öğrenecektir.  

Aşağıdaki katılımcı eğitim ile bireylere toplumun ve içinde yaşadığımız hayatın 

gerçekleriyle ilgili bilgilerin öğretilmesi ve çocukların toplumsallaşması gerektiğini şöyle 

anlatmaktadır: 

G23: Bence eğitim küçük yaşta başlıyor zaten. Altı-yedi yaşında başlıyor. Bu 

eğitimin amacı topluma hazırlamak, hayata hazırlamaktır. Tamam, ilk eğitim 

aileden başlıyor ama tabii ki ailenin yetersiz olduğu durumlar var. Bunu da 

eğitimle (okulla) tamamlıyorsun. Eğitim ne yapıyor topluma hazırlıyor, 

insanın aklını geliştiriyor, zihnini, kapasitesini artırıyor. Küçük aç beyinlere 

bir şeyler dolduruyorsun değil mi? Hayatın gerçekleri işte etrafımızda olan 

olaylar bunları öğretiyorsun. Yani beynini geliştiriyorsun eğitimle ve 

topluma hazırlıyorsun. 

Bir diğer katılımcı da eğitimin toplumsallaştırıcı etkisini önemli bulduğunu ifade 

etmiştir; fakat Dewey’in anlayışında olduğu gibi burada toplumun değerlerine uyum 

sağlarken bireyin kendi karakterine ve yeteneklerine, ilgilerine uygun seçimler yapması 

ve bu yönlerini geliştirmesi de vurgulanmıştır: 

G13: Şu anda bizim yaşadığımız toplum için meslek sahibi olmayı ifade 

ediyor. Okula gideceksin, eğitim göreceksin, öğretmen, mühendis olacaksın; 

sadece bu, başka bir şey değil toplum açısından bu şu anda, ancak bu böyle 

değil. Olması gereken bu değil tabi ki olması gereken -iki üç sene önce oğlanı 

şeye gönderdim- olması gerekeni söylemek adına söylüyorum. Oğlan 

çocuğunu okuturken sürekli öğretmenlerinden aldığımız şikâyet şuydu 

“Çocuğunuz çok sosyal” gitar çalıyordu, sporla ilgileniyordu, küpe takıyor 

şunu yapıyor bunu yapıyor hep şikâyetler bunlardı. Öğrenci değişim 

programından İsveç’e gitti bir hafta “Pasaportu yakıp gelmeyecektim baba.” 

diyor. Artı puan mı veriyorlar, diyorum; gitar mı çalıyorsun artı puan, sporla 

mı uğraşıyorsun artı puan, kitap mı okuyorsun artı puan, sosyal bir faaliyet 

mi yapıyorsun artı… Onlar da bir toplum biz de bir toplumuz. Çocuk 

sosyalleşmeli bence. Eğitilirken sosyalleşmeli. 

Öte yandan, eğitimi daha yenilikçi, özgürlükçü ve ilerlemeci yönlerden düşünen bazı 

katılımcılar, eğitimin hem bireysel hem toplumsal amaçlarından merak ve araştırmanın 

öğrencilerde teşvik edilmesi, anlama ve algılama kapasitesinin arttırılması ve rasyonel ve 

eleştirel düşünmenin çocuklarda geliştirilmesi gibi amaçları da önemli görmektedir. 

Aşağıdaki katılımcı, eğitimde eleştiren, sorgulayan, rasyonel, açık görüşlü, toleranslı ve 

birbirine saygılı bireyler yetiştirilmesinin gerekliliğini örneklerle şöyle anlatmaktadır: 
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G7: Sovyetler Birliği’ni anlatıyorlar tarih dersinde, haritayı aç çocuk 

gösteremez, öğretmeni “bura” dedi diye onu taklit edecektir. Eğitim bu değil, 

bu şekilde olmamalı. Eğitim derken anlattığın tık diye kafana girmeli o çocuk 

onu içinde özümsemeli, budur diyebilmeli. Sadece kalıplaşmış bilgileri 

“bunları öğreneceksiniz” (diye)… Mükemmelin ötesinde bir şey 

hazırlamışlardı… İran yapımı bununla ilgili: Matematik’te bir hoca tahtaya 

“2x2=5” yazıyor, herkes 2x2=5 diyor, bir çocuk çıkıyor 4 diyor. 4 mü 5 mi? 

4. O arada muhafızlar geliyor, 4 dedi diye görsel olarak vuruyorlar, ölüyor. 

Yani bir kişinin söyleyip de diğerlerinin onu takip ettiği, doğru mudur yanlış 

mıdır diye yorumlamadığı sadece “senin için doğru olan budur bunu 

öğrenirsen yeterlidir” dediği bir sistem olmamalı. İlkokulda öğrettiklerinden, 

ortaokulda öğrettiklerinden ne hatırlıyorsun hocam? Sadece tahtada dört tane 

mevsim şeridi vardı orası yaz burası kış… Onun dışında çok bir şey kalmaz, 

sadece sen “Bunu öğrenecektir, budur!” diye kutuyla getirip kafamıza 

sokmaya çalışırsan eğitim o değil bence. 

Tüm insanların “yöneten” ve “yönetilen” olmak üzere ikiye ayrıldığını, yöneten 

kesimin toplumda %10, yönetilen kesimin ise %90 oranında olduğunu söyleyen bir 

katılımcı, bu kişilerin her yerde olabileceğini ve doğru yönlendirilirse ve anahtar isimlerle 

bir araya gelirse toplumdaki saygınlık, maddi durum ve güçlerini arttırabileceklerini iddia 

etmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz Adam Smith’in (2003) düşüncelerinden izler taşıyan 

bu katılımcının görüşüne göre, hayatta şu anki koşullara göre iyi yaşamak için iyi bir 

statüde ve doğru zamanda doğru yerlerde şartların gerektirdiği doğru hamleleri yapmak 

gerekmektedir. Bu yönde düşünmekle birlikte, verilen tek tip ve insanların düşünmeden 

bir şeyleri kabul etmeye yönlendirildiği eğitim anlayışının arkasında kolay yönetilebilir 

bir toplum olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir: 

G19: Toplumumuzda hep bu verilmiş. Yüzde doksanlık yönetilen kısma hep 

bu verilmiş: “Otur haline şükret”. O yüzde doksan -bizim toplumumuz için 

söylüyorum- zaten biat ettirilmeye, yönlendirilmeye müsait. Onu zaten belli 

bir kalıbın içerisinde bir eğitime sokuyoruz. Ezberci yönteme sokuyoruz. İşte 

dini aşırı kullanarak sokuyoruz. Aşırı kurallar koyarak onu düzeltmeye 

çalışıyoruz. Düşünce yeteneğini elinden alarak zaten bunu yapıyoruz. Şu an 

yönetimlerin de işine gelen bu. Belki de Avrupa’da Rönesans’ın Ortaçağ’dan 

Yeniçağ’a geçişte en önemli etkilerinden, kazanımlarından bir tanesi de bu 

olmuş. Düşünme yetisini ortaya koyabilmek. Ama bize İslamiyet’te şu 

deniyor: ‘Hayır, düşünmemelisin!’. İşte bu Arap kültürünün vermiş olduğu 

bir yapı. Aslında düşünmen lazım, sorgulaman lazım...  

… 

İdeali yakalamak demek bizim bulunduğumuz coğrafyada çok düşünen çok 

ses çıkan bir toplumun oluşması demek. Biz ideali yakalayamayacağız. Ama 

ideali yakalayabileceğimiz en yakın noktası - diyorum dört dörtlük hiçbir şey 

yok - devlet mantığında, eğitim için söylüyorum, ideali yakalamadaki en 

yakın nokta dini hayatımızın içine sokmamak. Belki de laik sistemi, mantıken 

laik eğitim sistemini toplum içerisine sokmak. 
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Yukarıdaki ifadelerden anlaşılmaktadır ki kişi, her birey farklı olsa ve ihtiyaçları, 

yatkınlıkları bireyselleştirilmiş eğitimleri gerektirse de bunun yapılmadığı, çünkü 

yöneticilerin menfaatlerine uygun düşmediği fikrindedir. Bu katılımcı, olması gereken ile 

olan arasında uçurum olduğunu, fakat günümüz şartlarına göre bu durumun doğal olarak 

gerçekleştiğini vurgulamıştır. Türkiye’de verilen eğitimde dini inancın etkisinin azalması 

gerektiğini ve insanların daha çoğulcu, sorgulayıcı, rasyonel olmasının en ideal durum 

olduğunu da belirtmektedir: 

G19: Haçlılar 300’lü yıllarda bu coğrafyaya geldiği zaman ne diye gelmişler? 

İşte eğitim sistemi geliyor akla, işte cennetin tapusunu vereceğiz şu kadar 

para ver, Haçlı Savaşları var, “Gel savaş, orada ölürsen cennete gideceksin”. 

Çünkü topluma alttan itibaren verilen şey o. Eğitim sistemini din oluşturmuş. 

İşte geliyor orada adam ölüyor ve cennete gittiğini düşünüyor. Papazın ona 

okuduğu duayla. Ama Avrupa Yeniçağ’da aşmış. Orta Çağ’ı geçerek aşmış. 

Ama biz kendi Rönesans’ımızı yaşasak acaba dini mi kaybedeceğiz, dini 

olgularımızı mı kaybedeceğiz bir de öyle bir korku var. Çok düşündüğün 

zaman yargıladığın zaman dinden çıkarsın deniliyor ya, o da düşünme 

yeteneğini elinden alıyor. Eğitim sistemi bence dine geliyorum din olacak, 

ama bunun içerisine girilmeyecek çok fazla yorumlanmayacak dediğim gibi. 

Bir katılımcı ise İslam inancının araştırmayı, akılcılığı desteklediğini; fakat İslam 

yanlış yorumlandığı ve kötü niyetli birtakım topluluklar da insanların dini inanışlarındaki 

bilgi eksikliğini kötüye kullandığı için İslam ve bilimin çelişiyor gibi göründüğünü, 

oysaki rasyonel ve araştırmacılığı teşvik eden bir eğitimle İslam inancı arasında hiçbir 

uyumsuzluk olmadığını düşünmektedir: 

G21: Çünkü inancımız gelişimden yanadır ilmin eğitimin en ideale 

gitmesinden yanadır. İlim Çin’de dahi olsa alınız diyen bir dini geleneğe bu 

günümüz şartlarında uymadığımızı görüyoruz. Bu yüzden konunun 

içerisinde geçtiği için tekrar ifade etmek lazım, biz dini tam olarak 

bilmediğimiz için, bizi yönlendiren insanların yanlış yönlendirdiğini ve töre 

düzeni kurulması hadisesini görebiliyorsak bugünkü sorduğunuz soruların 

cevabını ve bu noktadaki gidişatımızı bulabilmek mümkündür, diye 

düşünüyorum.  

Az sayıda kişi ise eğitimin, aynı zamanda kapalı görüşlülüğü aşmayı, başkalarına 

tolerans göstermeyi, saygı duymayı ve farklılıklara rağmen bireylerin birlikte yaşama 

kültürünü geliştirmesi gerektiğini savunmuştur: 

G7: Herkese aynı eğitim ama herkes herkesten farklı olabilir, farklı 

düşünebilir, senin düşündüğün bana çok yanlış gelebilir, doğrudur ama 

sevmeyebilirim; ama saygı duymak… Beğenmeyebilirim, aslında çok da 

kızabilirim ama “fikrinize saygı duyuyorum, sizin tercihiniz” demeli. 
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G7 kodlu kişinin bu konudaki görüşleri, yukarıda belirttiğimiz, eğitimle çocuklardaki 

eleştirel ve rasyonel yönlerin kuvvetlendirilmesi ile ilgili görüşleriyle tutarlılık içindedir. 

Öte yandan G13 ve G23 kodlu veliler, eğitimin hem geleneksel amaçlarından olan 

topluma hazırlamayı amaç olarak görmektedir, hem de daha modern ve ilerlemeci bir 

anlayış olan yerel ve kapalı görüşlerin üstesinden gelme amacını önemli bulmaktadırlar: 

G13: En çok yaşadığımız sıkıntı mahalle baskısı, din baskısı benden uzak 

olmalı. Türkiye’nin temel sorunu da bu şekilde herhalde… Herkes kendi 

doğrusunu, Türkiye’deki anlayış, çoğunluk azınlığa kendi doğrusunu dikte 

ettirme peşinde. Bırakın herkes kendi doğrusunu yaşasın. Özgür bir ortam 

olsun onu istiyorum. …özellikle şu son dönemlerde televizyonları falan 

kurcalıyorum, bakıyorum tek doğru varmış gibi kendi doğrularını, insanları 

tek tipleştirmeye çalışıyorlar ve bu doğruyu kabul etmek zorundaymışız gibi. 

Öyle bir şey yok. … Kendisi olmalı herkes. Toplumun ne düşündüğü çok 

önemli değil o yüzden geniş düşünen beyinlere ihtiyacımız var. 

G23: …insan kavgasının, dünya savaşlarının en büyük sebebi dindir. Din 

savaşları yüzyıllardır vardır. Şöyle düşünelim, güçlü güçsüzü eziyor. Bu 

böyle. Bir din mensubu diğer bir din mensubunu istemiyor. Yine eğitimle 

alakalı bu. Eğitimi düzgün olan bir toplumda bunların olması mümkün değil 

bence. İnsanlarımızı yeteri kadar iyi eğitemiyoruz. Bence okullarda verilen 

eğitimleri bir gözden geçirmemiz lazım. Hayatın gerçeklerini çocuklara 

empoze etmek lazım. Bu dünyada bir avuç insanız değil mi? Hepimizin 

sığması lazım bu dünyaya. Neden güç gösterisi yapalım ki? Karşımızdakiler 

de bizim gibi insan, onların da bir dünyası var neden birbirimizi ezelim, 

ezmememiz lazım. Bu dünya herkese yeter. 

Yukarıdaki cevaplar bütünüyle incelendiğinde, eğitimin hem bireyci hem de 

toplumcu olan amaçları veliler için önemlidir. Veliler, çocuklarının özellikle toplumsal 

hayata hazırlanması gerektiğini vurgularken, çocukların ahlaki ve sosyal gelişiminde 

okulları çok önemli bir yere koymakta ve toplumcu görüşe daha yakın fikirler öne 

sürmektedirler. Kimileri ise sadece topluma uyum sağlamanın yetmeyeceğini, bunu 

yaparken çocukların dar görüşlülükten, kalıplaşmış düşüncelerden ve hazır bilgilerden 

kurtularak daha araştırmacı, bilinçli ve eleştirel olması gerektiğini söyleyerek, bireycilik-

toplumculuk doğrusu üzerinde bireyciliğe daha yakınlaşan görüşler öne sürmektedirler.  

3.2.2. Eğitimin Sosyal Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Dayanışma gibi Toplumsal 

Amaçlarını Vurgulayanlar 

Katılımcıların bir kısmı ise eğitime ve toplumsal yapı ile devlet yönetimine sosyal 

devlet çerçevesinden bakarak, eğitimin toplumsal amaçlarını belirtmişlerdir. Yukarıda 

eğitimle bireyin topluma hazırlanması gerektiğini ve toplumda açık görüşlülüğü ve 
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toleransı geliştirmesi gerektiğini belirten iki katılımcı da, iyi toplum ve devlet yapısı 

anlayışında da adil ve fırsat eşitliğine dayalı bir devleti vurgulamıştır. Dolayısıyla bu 

kişilerin eğitimde sosyal adaletin de amaçlanması gerektiğini düşündüğü sonucuna 

varılabilir: 

G23: Bir yönetici bana nasıl davranıyorsa, zengine de öyle davranması lazım. 

Benden nasıl vergi alıyorsa, zenginden de aynı şekilde o ölçüde vergi alması 

lazım. Fakirleri koruması lazım, ön plana alması lazım… Çünkü insanlar 

farklı farklı işte zengini var, fakiri var, ihtiyacı olan var. Bunu devletin, devlet 

büyüklerimizin iyi tahlil etmesi lazım… Okumak isteyip de okuyamayan bir 

sürü insanlarımız var. Bunlara yardımcı olması lazım... Devletten beklenen 

bunlar tabii ki. 

G13: Siyasette şöyle bir şey söylüyorlar: Bir sonraki kuşağı- devlet adamını 

tarif ederken- sonraki kuşakları düşünen insanlar eğitime yatırım yaparlar 

ama bir sonraki seçimi düşünenler de -bilirsiniz- sloganları değiştirirler. 

Eğitim ile ilgili bir şey bırakmadılar son dönemde. Toplumun ileri gitmesini 

istiyorsak bu devleti düşünüyorsak eğitim politikalarından başlamamız 

lazım, eğitim diye bir şey yok yani.  

Bu katılımcıya göre eğitime günlük politikalar karıştırılmamalı, eğitim sistemiyle 

ilgili uzun vadeli planlamalar yapılmalıdır. Devletin, toplumun geleceğine yatırım 

yapması ve partizan siyasetle sadece iktidarını ve belli kesimlerin ayrıcalıklarını değil, 

toplumun tümünü düşünmesi gerektiğini vurgulayarak toplumsal adalet ve değişimi ön 

planda tutmaktadır. Bunun gibi pek çok katılımcı, iyi ve doğru bir hayat, iyi bir devlet 

yönetimi ve olması gereken toplum anlayışında sosyal adaleti ve toplumu dönüştürmeyi 

önemsemektedir. Eğitimle ilgili yaptığımız bu araştırmada bunu ifade etmiş olmaları ise, 

insanların eğitimin, bu dönüştürücü etkiyi yapabileceğine inandıklarını gösteriyor 

olabilir. Yine aşağıdaki katılımcı da, iyi bir devlet ve toplum yapısını anlatırken bunu 

desteklemektedir: 

G14: Devlet derken, sosyal devlet halkıyla bütünleşen, teknolojiyi çok iyi 

şekilde kullanan, ileriye götüren, körü körüne ülke yönetiyorum diye ülke 

yöneten değil gerçekten en ücra köşedeki insana bile hizmet götürebilen, 

Atatürk ilkeleriyle yönetilen, laik -bunu söylediğinde herkes yanlış anlıyor 

ama bu öyle bir şey değil- en ücra köşedeki insana hizmet verebilen, dinine 

bakmayan, mezhebine bakmayan, her şekilde ve bir de teknolojiyi hiçbir 

zaman atlamayan fabrikalaşan sanayileşen büyüyen, devletimin içinde en 

ufacık bir bireyin hakkını alabildiği bir toplum, dünyada kendi ülkem için 

bunu istiyorum. Öyle düşünüyorum çocuklarımın geleceği için de bunu 

istiyorum. Kendim, ileriki yaşım için de bunu istiyorum. 

Dolayısıyla bu da bizi, eğitimin amaçlarından birinin de adaleti sağlamak olması 

gerektiği, kişilerin meritokratik bir anlayışla liyakate göre mesleki yerleştirme ve 
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yükselmeye tabi olması gerektiği, bu yüzden de eşit fırsatların hem eğitimde hem de 

toplum ve devlet yönetiminin diğer alanlarında tanınmasına önem verildiği sonucuna 

götürmektedir. Ayrıca bu katılımcıların eğitimin bunu başarabileceğine iyimser baktığı 

da söylenebilir. 

Diğer taraftan, ekonomik durumu alt-orta gelir düzeyinde olanlar doğruluk, iyi bir 

toplum ve devletin nasıl olması gerektiğiyle ilgili sorulara cevap verirken daha çok 

eleştiride ve serzenişte bulunmuş, var olan toplumsal durumlardan daha çok şikâyet 

etmişlerdir. Fırsat eşitliği ve adaletin gerçekleşme ihtimali konusunda ise daha karamsar 

bakmaktadırlar. Bu, yaşadıkları hayat koşullarından ve sosyoekonomik düzeyleri 

dolayısıyla kendileri ya da yakın çevrelerinin maruz kaldığı uygulamalardan 

kaynaklanıyor olabilir. Bununla beraber, otoriteye bağlılığın da en fazla onlarda olduğu 

görülmektedir. Bunun sebebi ise otoriteden çekinmeleri olabilir. Alt ve orta gelir 

grubundaki velilere iyi bir toplum ve devletin nasıl olması gerektiğini sorduğumuzda, 

verdikleri cevaplar, bireysel politik görüşlerini hiç sormamamıza rağmen öncelikle 

devletin şu anki yönetiminden (iktidardan) memnun oldukları olmuştur. Fakat sonrasında 

ise yanlış uygulamalardan ve bozulan toplumdan, devlet kurumlarındaki işleyişten, 

eğitimden ve insanların zihniyetinden şikâyet etmeye başlamışlardır. Bununla birlikte 

bağlılıkları daha fazladır, uysallık ve otoriteye uyum daha çok göstermektedirler. 

Aşağıdaki alıntılar, alt-orta gelir grubundan, sırasıyla ilkokul ve ortaokul mezunu bir 

kadın ve bir erkek katılımcıyla yapılan konuşmalardan alıntılanmıştır: 

G4: Valla, iyi bir devlet, bu devirden sonra olamaz. Şimdi devlet de bozuldu, 

millet de bozuldu. Diyeceksin ki niye? Devlette adaletsizlik çok… Şimdi bir 

işe giriyorsun, arkanda dayı olacak, mutlaka, olmazsa senden kötüsü yok. 

Dalavere, bak bu devlet dairelerinde bile var (sesi alçalıyor). Alavere 

dalavere her şey çok, fazlasıyla… Ne devleti kalmış? Bir particilik davası 

çıktı, o partili onu işe sokuyor, öbürü öbürünü. Gerçekten ihtiyaç olanları mı 

sokuyor? Hayır. Diyorum, benim eşimin işi var, elhamdülillah, ama benim 

borcum çok olduğu için ben çalışıyorum. Borcum çok olmasın, çok benden 

mağdur insanlar var. Ama burada mesela çil çil bileziği takınıp da 

İŞKUR’dan giren insan da var. İŞKUR ne için, devlet niye verdi? İhtiyacı 

olana verdi. Şimdi ihtiyacı olan giriyor mu? Çok nadir. Adamını buluyor, 

falanca gönderdi, geç. Filanca gönderdi, geç. Bu okulda, öğretmenlerde de 

aynı. Her memurda yani, her yerde artık… Devlet dersin, yalancı mı, yalancı. 

Sahtekârlık var mı, var. Bu insanlardan hangisini doğru beklersin? 

G5: Şu anki devlet yönetiminden herhangi bir şikâyetimiz yok, beklenti 

dersen herkesin tabi bir beklentisi vardır. Beklentimiz çok istiyoruz ki huzur 

içinde, güven içinde… Şükür içinde yaşıyoruz güven içinde yaşıyoruz onda 

da bir sıkıntımız yok yani herhangi bir şeyimiz yok ama tabi ki hak sadece 
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herkesin –devlet büyüklerimiz diyor ya- eşit, herkese eşit davranma diye, 

sadece eşitlik bunlar olsun devletimiz de zaten bunu biliyor görüyor, eşitlik 

çalışmasını da yapıyor… … Şunu bir kere söylemek lazım haksızlık mı, 

haksızlık bence en alttan en üste kadar var. …artık öyle bir çağda yaşıyoruz 

ki -bu konuyu bazen arkadaşlarla konuşuyoruz- “sen benim hakkımı 

vermezsen verdiğin kadar çalışırım” diyor. Ne verirsen o kadar çalışırım ama 

sen benim gözümü doyurur hakkımı fazlasıyla verirsen zaten emin ol ki 

yaptığım işin beş katını çıkartırım yani artık bu şekilde, her şey bu şekilde 

yürüyor. Bunları görüyoruz biz, siz böyle yapıyor musunuz derseniz, biz çok 

fazlasını yapıyoruz emin olun, en alt tabaka olduğumuz için en fazlasını 

yapıyoruz, emin olun yani. Yapıyoruz çünkü ekmeğimiz, çocuğumuz var, 

elimizden gitmesin, göreve göndermesinler, sürgün etmesinler, yerimizden 

bozulmayalım arkadaşlarımızla tanışıyoruz yıllardır, çalışıyoruz düzenimiz 

bozulmasın, bunları istiyoruz bunun için de fazlasıyla çalışıyoruz. 

Görüldüğü gibi, otoriteye bağlılık ve uyum var gibi yansıtılmaya çalışılsa da, aslında 

haksızlıklardan, en alt kademeden en üst kademeye kadar olan sosyal adaletsizliklerden 

yakınılmış, yanlış uygulamalar eleştirilmiştir. Bir yandan devlete bağlılık ve iyi 

vatandaşlık vurgulanırken, diğer yandan toplum ve sistemdeki çarpıklıklardan 

yakınılmaktadır. Hem devlete en çok bağlılığı gösteren hem de adaletsizliklerden en çok 

yakınan ve bu konuda en karamsar bakanların alt gelir grubundan kişiler olması ise, 

birbiriyle çelişkili gibi görünse de okulun, eleştirel pedagoglar ve çatışma kuramcılarının 

savunduğu gibi ideolojik bir devlet aygıtı olarak çıkar gruplarının amacına hizmet ettiğini 

gösteriyor, diyebiliriz.  

Bunlardan başka, bazı katılımcılar, topluluk, sosyal dayanışma, vatandaşlık 

duygularının güçlendirilmesi ve iyi vatandaşlar yetiştirilmesini vurgulamışlardır: 

G3: Öncelikle topluma, vatana millete hayırlı olması için. Mesela diyorlar, 

çocuğum adam ol, zengin ol, iş adamı ol. Zengin değil, topluma faydalı olsun 

diyen yok. Oku, öğretmen ol, çift maaş olursun veya oku doktor ol hastanede 

olursun, iş garantin var. Hep çocuklara söyledikleri bu… Hiç kimse çocuklara 

demiyor ki, oğlum vatana hayırlı ol, ülkene hayırlı ol, ne iş yaparsan yap sev 

– sonuçta o işten ekmek kazanacaksın – diyen yok yani. Toplum önce eğitime 

bununla başlaması lazım, önce bunu çocuğun kafasına aşıladıktan sonra 

gerisi kolay gelir. 

Bu katılımcıya göre eğitimde önce topluma ahlaklı ve toplumsal bilince sahip insanlar 

yetiştirme amacı gelmeli, mesleki başarı ve iyi sosyoekonomik koşullar ise daha sonraki 

hedef olmalıdır. Aşağıdaki alıntılarda da iki ayrı katılımcının kişinin sadece kendisi ve 

çevresinin değil, toplumun da bütün olarak iyiliği ve menfaatini gözetmesi ile ilgili 

açıklamaları yer almaktadır. Yukarıdaki görüşte olduğu gibi bu ifadelerde de toplumsal 

dayanışma ve işbirliği ile toplumun daha iyi bir yer haline gelebileceği belirtilmiştir. 
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Ayrıca, G4 kodlu katılımcının toplumsal ve siyasi adaletsizliklerle ilgili görüşleri ve G9 

kodlu katılımcının yukarıda eğitimin amaçlarıyla ilgili görüşleri de aşağıdaki ifadeleriyle 

aynı doğrultudadır: 

G4: Çocuğumuzun çocuklarına bir şey kalmayacak. Toprağı topraktan 

koymadık. Ağacı ağaçtan koymadık. Beton yığınlarını diktik. Eskiden köyde 

soba kurulurdu, ne güzel herkes bir odada. Şimdi tabaklarımız bile ayrıldı, 

yemek tabaklarımız. Eskiden bir tabakta yiyorduk, Hay da birliydi pay da 

birliydi. Tabaklar gibi biz de ayrıldık. Bu daha iyi açık anlatır. 

G9: Kişi her şeyden kendini ön plana alarak şey yaparsa o biraz bencillik. 

Ama en güzel şey şimdi Allah da emretmiş önce çevren akrabaların yakın 

çevren diyor, bu yardımda da olsa diğer şeylerde de olsa yakın çevre 

akrabalarını koru diyor. Bugün her insan yakın çevre ve akrabalarını 

koruyarak gözeterek bir iş yaparsa zaten kimsede bir sıkıntı olmaz. Dünyada 

fakirlik aslında olmaz, fakirlik diye bir şey yok bunu insanlar yapıyor sadece. 

Herkes önce yakın çevresini görmüş olsa o olay bitmiştir. … Çevren iyi 

olursa, çevren ne kadar iyi ise sen o kadar iyisin demektir. Yoksa senin 

zenginliğin maddi boyutta çok çok iyi olman bir şey ifade etmez. 

Bu üç kişinin görüşleriyle ilgili olarak eğitimin amaçları açısından da şu yoruma 

ulaşılabilir: Eğitimde de amaç kişinin sadece iyi bir iş yapması, çok para kazanması, 

sadece bireysel hedeflerine ulaşması değil; daha toplumcu, dayanışmacı ve milli bir 

eğitim olmalıdır. Burada evrenselden çok yerel toplumcu bir anlayış göze çarpmaktadır. 

Bu katılımcılar, geleneklere, ahlaka, kültüre, örf ve adetlere uygun bir okul eğitimini daha 

doğru bulmaktadırlar.  

Yukarıda ideal devlet ve toplumu açıklarken sosyal adalet ve fırsat eşitliğine vurgu 

yapan bir katılımcı, milli değerlerin ve vatandaşlık duygusunu pekiştirmenin, topluluk 

bilincine sahip olmanın önemine de aşağıdaki sözlerle vurgu yapmıştır. Bu iki görüşe de 

aynı anda sahip olması ise onun bazı vatani değerleri toplumun her kesiminden insanları 

birleştirecek güç olarak gördüğünü, sosyal devlet olurken bir yandan da bunların 

gözetilmesi gerektiğini göstermektedir: 

G14: Mesela eskiden “Andımız”ı okurduk, İstiklal Marşı’mızı okurduk, 

bayramlarımızı kutlardık bunlar çok önemli değerlerdir. Orada aile de 

geliyordu okul, aile, çocuk o bütünlüğü hissediyordu. Bu vatan, annem, 

babam, eğitmenim herkes burada herkes önem veriyor, onun önemini de 

çocuk okulda öğreniyor bence.  

Özetle, eğitimin toplumsal amaçlarından, adaleti sağlaması gerektiğine vurgu yapan 

ve eğitimin toplumsal dayanışmayı ve vatandaşlık duygularını geliştirmesi gerektiğini 

vurgulayan iki görüş öne çıkmaktadır. Ekonomik durumu orta veya üst düzey olan veliler 

eğitimle fırsat eşitliğinin gelebileceğine iyimser bakarken ve şu anki politikaları yetersiz 
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bulurken; ekonomik açıdan alt düzeyde olan veliler ise tam tersi bir yaklaşım göstererek 

fırsat eşitliği konusunda oldukça karamsar bakmış, fakat mevcut politikaları bu konuda 

eleştirmekten kaçınmışlardır.  

3.2.3. Toplumsal Amaçlardan Ekonomik Faydacı/Kalkınmacı Eğitim Anlayışını 

Destekleyenler 

Bu anlayıştan olanlar, eğitimli insanı bir ülkenin ekonomik gelişimi ve kalkınmasında 

faydalı bir araç ve insan sermayesi olarak gören, bu nedenle de eğitimin okulda verilen 

bilgi ve becerilerle gelecekte yetişmiş insan gücü üreten işlevsel bir araç olduğunu 

düşünürler. Araştırma kapsamında veliler arasında bu şekilde düşünen oldukça az sayıda 

insan olduğunu belirtmek gerekir. Fakat kalkınmada eğitimin önemini vurgulayanlar, 

genelde orta-üst gelir grubuna ait, sosyoekonomik açıdan iyi durumda olan veliler 

olmuştur. Aşağıdaki görüşler, sırasıyla özel bir işletme sahibi, bir doktor ve bir 

mühendisin konuya ilişkin fikirlerinden alıntılanmıştır: 

G21: (iyi bir toplumu anlatırken) Çalışmak, başarmak; çalışmaktan kastımız 

çalışmadan üretmeden toplumların tüketmesi benliğini yitirmesi anlamında. 

Ekonomik olarak kendini ikmal etmeyen toplumların bağımsızlığından söz 

edilemez; o yüzden millet olarak, toplum olarak, fert olarak çalışmayı ön 

planda tutarım. 

Aynı veli, daha önce ise eleştiren ve rasyonel bireylerin vurgusunu da yapmıştır. Yani 

hem bireylerin aklını kullanması gerektiğini, araştırmacı olması gerektiğini hem de 

eğitimin toplumsal kalkınmadaki rolünü vurgulamıştır. Buradan, eğitimin çağın 

gereklerine uygun, modern insanlar yetiştirerek devleti ve milleti kalkındırması 

gerektiğini düşündüğü şeklinde çıkarım yapılabilir. Ayrıca, bu eğitimin ise göstermelik 

değil, esaslı ve olması gerektiği gibi yapılmasının bize ve Türkiye’ye katkı sağlayacağını, 

Türkiye’deki bazı eğitim uygulamalarındaki çarpıklıkları eleştirirken şöyle anlatmıştır: 

G21: Bugün Avrupa Birliği’ne gireceğiz diye okuryazar oranını artırdığımızı 

ifade ederek muhtelif kurslar açtık. Bize göre bugünün yetmiş sekseninde 

olan insanlar okullarda eğitime tabi tutuldu. Kendimizi kandırmaca 

anlamında birtakım şeyler yaptık. Veya bundan yaklaşık yirmi beş otuz yıl 

öncesi, üniversiteli sayısını artıracağız diye, mesleki alanda lise 

öğrencilerinin iki yıllık meslek yüksekokulları okumasıyla güya - ki bu 

kendimizi kandırmacadır- (eğitim verdik.) Bana göre tabi - eğitim veya 

bilimin gidişatına eleştiri anlamında değil, bunun da yine siyasetin bir 

oyuncağı olduğu anlamında eleştiriyorum - yoksa haddime değil. O günlerde 

kamuda çalışan memurlar iki yıllık okulları bitirirse şu kadar kademe alacak, 

ücretler böyle güzelleşecek… Siyasi iktidarlar o gün Avrupa Birliği’ne 
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normlar olarak “şu kadar okuyanımız yazanımız var” anlamında (raporlardan 

bahsediliyor)... …iki yıllık, gir sınava çık, orada yardım etsinler, bu 

formaliteden diyerek yapılan eğitim düzeneği ile sistemini kesinlikle kabul 

etmiyorum. 

Benzer şekilde, G13 kodlu katılımcı da öncesinde belirttiğimiz üzere eğitimin 

toplumda sosyal adalet ve fırsat eşitliğindeki, rasyonel ve sorgulayan insanlar 

yetiştirmedeki ilerlemeci amaçların yanı sıra, bireyleri topluma hazırlamak gibi 

geleneksel eğitim anlayışına uygun amaçları da ifade etmiştir. Aynı zamanda bireyin, 

eğitimle devletin geleceğe yaptığı yatırım olduğunu şu sözlerle anlatmıştır: 

 G13: Amerika’da yapılan bir araştırmada en iyi yatırımın eğitime olduğu 

ortaya çıkmış. Amerika’da bir çocuğun üretime katkı sağlayacağı kadar, 

atıyorum yüz bin dolar, harcayacaksa sonra ondan bir milyon dolar üzerinden 

para kazanıyorsun. Eğitimle ilgili harcamayı yüz elli bin dolara çıkardığın 

zaman onlardan kazandığın bir değil iki milyon dolar kazanma şansının 

yüksek olduğu… Dolayısıyla eğitime yatırımın pahalı bir şey olduğu, bize 

hep pahalı gibi gelir de, doğruları öğretmek insanlığı öğretmek pahalı gibi 

gelse de uzun vadede hem bizim için hem memleketimiz için iyi olacağını 

düşünüyorum. 

Yine yukarıda eleştiri, rasyonel düşünce ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi 

gerektiğini ifade eden bir diğer katılımcı, eğitim sisteminin kalkınmaya da hizmet ettiğini 

ifade etmiştir: 

G19: Eğitim sistemimizde bizim de biraz zeki çalışmamız gerekiyor. Şu 

yaşadığımız süreç içerisinde bile ne üretiyoruz diye bakıyorum, tamam güzel 

darbeye karşı koyduk, bağırdık, çağırdık; ama elimizdeki teknolojiye 

baktığımızda ne ürettik de bu teknolojiyle adamlarla mücadele edebileceğiz? 

Amerika’nın kötü emelleri var, tamam, burayı ele geçirmek istiyor; ama 

ürettiğimizden daha çoğunu tüketim malzemesi olarak alıyoruz ve 

bağımlıyız. Bağımlı bir ekonomiyle biz nereye kadar kafa tutabiliriz, nereye 

kadar darbelere karşı çıkabiliriz, nereye kadar gidebiliriz? İyi bir eğitim 

sisteminin olabilmesi için biz bunları düşünen bir toplum olmalıyız. Yani 

hepsini birleştiriyorum şimdi düşünen bir topluma biraz daha önem vermek 

gerekiyor. 

Bu katılımcının fikrine göre milli değerlerin körü körüne savunulması ve vatandaşlık 

bilincinin sadece duygusal bir teşvik aracı olmasından öte, bireyler devlete faydası 

dokunacak şekilde eğitim almalı ve bu sayede gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmeliyiz. 

Bunun için ise vatandaşların kurallara ve otoriteye bağnaz biçimde uyan, uysal değil, 

akılcı, düşünen ve eleştiren bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. 

Toplumsal kalkınmada eğitimi araç olarak gören kişiler, daha çok sosyoekonomik 

durumu iyi olanlar arasından az sayıda katılımcı olmuştur. Fakat onlara göre de bu eğitim, 
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bilgilerin beyinlere doldurulacağı yapay bir süreç olmaktan ziyade, içi doldurulmuş ve 

anlamlı eğitim etkinlikleri şeklinde olmalıdır. 

3.2.4. Eğitimin Bireyci Amaçlarını Öncelikli Bulanlar 

Araştırma kapsamındaki bulgulara göre veliler için eğitimin bireyci amaçları, 

toplumcu amaçlara göre oldukça geri planda kalmış ve bireyci amaçları diğerlerine 

öncelikli bulanların oldukça azınlıkta olduğu görülmüştür. Eğitimin bireyci yönünü 

vurgulayan amaçlardan, veliler tarafından söz edilenleri ise özerkliğin kazandırılması, 

özgürlük, mutluluk ve özsaygının geliştirilmesi, kişisel gelişim ve kendini 

gerçekleştirmenin teşvik edilmesi olmuştur.  

Daha önce eğitimin hem bireyci hem toplumcu amaçlarından olan rasyonel ve 

eleştirel düşünerek kapalı görüşlülüğü aşacak öğrenciler yetiştirmeyi eğitimin/okulun 

amaçlarından biri olarak ifade eden aşağıdaki katılımcı, ideal bir toplum ve devlet 

biçimini tanımlarken, şu ifadeleri kullanmıştır: 

G7: Bu soru çok farklı da, devletin bunu orta, içinde yaşadığımız ne 

Asyalıyız ne Avrupalıyız yaşadığımız o. Ortadoğu’nun ta kendisi. Ortadoğu 

toplumlarının kesinlikle demokrasi ile aralarının olmaması gerekir, yani hep 

bu şekil yapmışlardır. Demokrasi bize göre hep birkaç beden büyük gelmiştir, 

şu an da içinde yaşadığımız durum gibi, onu da iptal etmek için sağ olsun 

yetkililer elinden gelen her şeyi yapıyor, diye düşünüyorum. Baskı, 

hatırlarsanız geçen gün bir tanesi “İslam coğrafyasında mutlaka kesin lidere, 

kesin emirleri veren bir lidere ihtiyaç duyar, bizim toplumumuz buna alışkın 

ve sever” dedi. Ben buradan şunu anladım: Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının hepsi, bir liderin olması ve onun söylediğini yorum 

yapmadan, doğrudur-yanlıştır eleştirmeden, bir süzgeçten geçirmeden 

kesinlikle itaat etmeli, bunun böyle olduğuna karar vermeli, diyor. Bu yönde 

topluma bazı şeyler empoze edildiği farklı şekilde yönlendirildiği bir hale 

gelebilir ama benim için geçerli değil. … İdeal olanın ne olması gerektiği 

sorusuydu. İdeal olan başta da söylediğim gibi bilimin Fen’in açıkladığı 

toplum, öncelikle bireyin özgürlüğü, o bireyin özgürlüğü topluma yansımalı 

–ki ben çok özgürüm, senin özgürlüğünün başladığı yerde benim 

özgürlüğümün bitmesi lazım- yumruğumu istediğim gibi sallayabilirim; ama 

senin yüzün o yumruğun önüne geliyor, benim yumruk sallama özgürlüğüm 

gitmeli. Ben kendimi bilmeliyim, başkası kendini bilmeli ki toplumun 

değerleri bence bu şekilde ortaya çıkar; yoksa koyun sürüsü gibi her bir tarafa 

hurra o tarafa olmadı bu tarafa, sağ derler sağa, sol derler sola geçer gideriz. 

Bu ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, katılımcı eğitimin bireye daha çok değer verdiği 

bir anlayışı doğru bulmaktadır. Karşılıklı saygı, tolerans ve açık görüşlülüğün de yine 

demokratik toplumlarda olmasını gerekli görmektedir. Değerlerin aşılanmasının yanlış 
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olduğunu, kişilerin özerkçe düşünmeleri gerektiğini öne sürmüştür. Yine bireysel 

özgürlüğü de çok gerekli görmektedir, çünkü ona göre bu şekilde kişiler kim tarafından 

yönetilirse yönetilsin, özgürce düşündüğü için başkalarının görüşleri ya da çoğunluğun 

görüşü yerine kendi görüşleri doğrultusunda hareket edebilir. Bu katılımcı, kendini ise 

toplumun birçok normunun dışında tanımladığını anlatmıştır. Gündemdeki gelişmeleri 

takip ederek araştıran bir insan olmasının ise, onun bu bağımsız ve sorgulayıcı bakışının 

arka planında yer aldığı söylenebilir: 

G7: (iyi ve doğru bir hayat nasıl olmalı sorusunu cevaplarken) …toplumun 

değerlerinin biraz dışında kaldığımı düşünüyorum. Herkes gibi Cuma günü 

camiye gitmem namaza gitmem, diğerleri gibi… Buradaki toplum “hurra…” 

bu tarafa gidiyorsa ben o tarafa giderim öyle bir yaşam tarzım var. …ben 

bütün koyunların gittiği yere gitmem bana doğru gelmiyor herkes aynısını 

yapar ama asla kabul etmem. … Kendimi bir kalıba koyup başkasını da 

benim istediğim kalıba “sen de gir” demek bana lüks gelir. Kimsenin yaşam 

şekline müdahale etmem. 

Bir diğer katılımcı ise eğitimde kuralların bu kadar dayatılmasının, çocuğun doğasını 

baskılamanın toplumda düzeni sağlayamayacağını, kişilerin hem mutluluğuna ve 

memnuniyetine hem de özerkliğine saygı duyulmasının öğretildiği bir eğitimin daha 

doğru olacağını, daha önce bir eğitim projesi çerçevesinde Avrupa’daki bir okulda yaptığı 

gözlemlerden yola çıkarak, şöyle ifade etmiştir: 

G2: Bizde nedir? Anaokulunda her şey kural, çocukların uyku saatinde çocuk 

uyumak istemiyor, zorla uyutuluyor. (Avrupa’da gözlem yaptığımız okulda) 

O anda uyumak istemiyorsa kısa bir oyun yapıyorlarmış, sordum “Nasıl bir 

şey yapıyorsunuz?” diye, belli oyunlar varmış onu oynatıyorlarmış çocuğu 

mutlu ediyorlarmış, mutlu bir şekilde uyutuyorlar ama bizde kural var. … 

Hep birinin yönlendirmesi gerekiyor, kendine özgüveni olmuyor. … Aslında 

kural derken, bizim ülkemizde asla bir kural yok dikkat edin, toplumsal 

olarak kırmızı ışıktan tutun da arabanın yaya geçidinde beklemesinden veya 

insanların birbirine olan saygısı var mı ülkemizde? Asla yok. Mesela bir 

fatura yatıracaksınız bir şekilde ne yaparız bir adamı araya sokarız bir şekilde 

öne geçeriz. Ama Avrupa’da da… Acaba kim doğru yapıyor biz bu kadar 

kuralcıyız diyoruz; ama bizim toplumumuzda kural sıfır. Avrupa’da 

çocukluktan itibaren hiçbir kural yok; ama toplumsal olarak tüm kurallara 

uyuluyor. Evet, kurallar insanın hayatını güzelleştirmek için var, insanlara 

doğruyu göstermek için var; ama bizim ülkemizde kural sadece uyulması 

gerektiği için var. Onun gerekçesi, nedeni, sebebi sorgulanmadan sadece itaat 

ettirilmeye çalışıyorsunuz. İnsanlar da belli bir süre sonra da patlıyorlar ve 

yapmıyorlar. 

Aynı veli, eğitim almanın bireyi özgürleştirdiğini, özellikle de bir kadın olarak iş 

sahibi olup, toplumda ekonomik bağımsızlığı kazanmanın özgürleştirici yönünü 

belirtmiştir: 
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G2: İstediğin kadar çok iyi eğitim al, yine de iş bulmak, kendi ayaklarının 

üzerinde durmak çok zor. Bir de bayan olarak ben her zaman şeyi düşünürüm, 

bizim toplumumuzda vardır ne derler “erkeğin okuması daha önceliklidir 

erkek çalışması önemli bayan çalışmasa da olur” öyle klasik bir laftır. Oku, 

tamam; ama güzel biriyle evlen, zengin bir koca bul, böyle bir şey yok. Bence 

önceliğim işim, kendi kendime kazancımı sağlıyor olmak diyebilirim. 

Ekonomik durumu iyi olmayan bir kadın katılımcı ise, eğitimin, kişinin mutlu olacağı 

şeylere ulaşmaya aracı olması gerektiğini ifade etmiştir. Ona göre, kişi eğitim sayesinde 

istediklerine kavuşup, hayatta mutlu olabileceği bir duruma gelmelidir. Herkes, kendi iyi 

hayat anlayışını özgürce yaşamalıdır: 

G12: Biz okuduk mu? Öyle diyorlar ya da şöyle diyorlar “biz okuduk mu, 

ben aç mıyım?” öyle düşünüyorlar. Aç değilsin ama aç diye bir şey yok, senin 

yaşam şartların farklı, okumuş insanların yaşam şartları farklı. Oğluma öyle 

diyorum “oğlum gelip üniversiteyi bitirip bir mesleğe atanırsın inşallah, 

altında araba gideceksin sabah sekiz işe, beşte döneceksin, sosyal hayatın 

olacak, eşini alıp gezmeye götüreceksin, çocuğunla ilgileneceksin.” Öyle 

diyorum. Benim eşim pazarcıydı, sabah beşte işe giderdi, akşam onda-on 

birde işten gelirdi. Pazarı belirsiz cumartesisi belirsiz, sor ki ailecek bir 

pikniğe gittiniz mi diye, gitmemişizdir. … Kendini özgür hissedeceksin, 

çalışan insan özgür insan bak işte senin gibi. Ne güzel çalışmışsın kendini 

kurtarmışsın, annene hediye almayı düşünüyorsun. (Oğluma) Diyorum hep 

oku, daha güzel yaşamak için oku.  

Bu söyledikleri, aynı zamanda onun, iyi bir eğitimi sosyoekonomik statüyü yükselten 

bir şey olarak gördüğünü de göstermektedir. Bununla birlikte, istediği şeylerin ise her 

insanın insanca yaşamasına olanak sağlayacak belli standartlara ulaşmak olduğu 

sonucuna varılabilir.  

Diğer taraftan, daha önce okul eğitiminde toplumcu amaçları vurgulayan ve bireyin 

toplumla uyumlu bir bütünlük içinde olmasını gerekli gören G13 kodlu katılımcı, 

üniversite düzeyinde alınacak eğitim için daha bireyci amaçları ön plana çıkarmıştır: 

G13: Biz eğitim denilince bir meslek sahibi olmayı anlıyoruz. Kızımı 

Ankara’ya gönderirken kızıma da söylemiştim, üniversite okumak bir meslek 

sahibi olmak değil, dünya görüşün, insanlarla bir arada oluşun, başkentte 

yaşaman, önemli şey bunlar; onun için Ankara’yı tercih edelim parasını da 

öderim, sen orada öğrenciliğini yap, demiştim. Yani sadece meslek sahibi 

olmak değil, doğru düşünceye ulaşmak, kendini geliştirmek, insanlarla ilişki 

kurarken belli bir düzeye gelmek adına eğitim almak gerektiğini 

düşünüyorum. Yoksa tıpa girer okursun hastalıkları da öğrenirsin, hastaları 

tedavi etmekte zorlanabilirsin; çünkü benim şöyle bir iddiam var: İnsanla 

uğraşan mesleklerin yüzde sekseni insan ilişkisi, yüzde yirmisi tekniktir. Bir 

ameliyat yapmayı – öğretmen değil ne olursan ol- üç ay ameliyata sokayım 

usta-çırak ilişkisi bir şekilde öğretirim. Yetenekliysen çabuk öğrenirsin 

yeteneksizsen biraz süre uzar başka bir şey değişmez diye düşünüyorum. 
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Kişinin burada eğitimden kastı, yükseköğretim düzeyinden sonrasındaki eğitimdir. 

Yukarıdaki ifadelerinden de anlaşılmaktadır ki bu düzeyde eğitim kişiye sadece bir 

meslek kazandıracağı, akademik anlamda geliştireceği ve iyi para kazanmasını 

sağlayacağı için değil, onun dünya görüşlerini, kişiliğini ve benliğini geliştirerek kendini 

gerçekleştirmesine olanak sağlayacağı için değerlidir. Ayrıca katılımcı bu bakımdan, 

lisans düzeyinden sonraki eğitim için liberal eğitim düşüncelerini yansıtan görüşler öne 

sürmüştür. 

Yukarıdaki bireyci görüşler incelendiğinde, araştırma kapsamında fikirleri alınan 

velilerden bireyci amaçları önemseyenler, genelde eğitim düzeyi yüksek, okuyup 

araştırmayı seven veya eğitime değer veren ve eğitimin özgürleştirici bir yönünün 

olduğunu düşünen kişiler olmuştur. Ayrıca iki kadın katılımcının, eğitimin bireyci 

yönlerinden mutluluğu sağlama, kadın-erkek eşitliği ve ekonomik özgürlüğün 

kazanılması, sosyal ve ekonomik anlamda da yaşam standartlarının yükseltilmesine önem 

verdiği anlaşılmıştır.  

 3.3. Eğitimin Mesleki Amaçları Konusundaki Filozof ve Eğitimci Görüşleri 

Bir meslek edinmek ve eğitim arasındaki ilişki, eğitimin amaçları açısından oldukça 

temel bir meseledir. Dewey’e göre (1916) eğitimdeki felsefi kuramların tartışmaları ve 

farklı yaklaşımlar, eğitimde mesleki faktör üzerinde düğümlenir, çünkü bilgi için bilginin 

değerli olması ya da bilginin kişiyi toplumsal bir rol veya belirli bir statüye ulaştırma 

aracı olması, yani meslek kazandırması, temel bir ayrımdır. Ona göre çalışma ve boş 

zaman, kuram ve uygulama, beden ve zihin ile zihinsel süreç ve maddesel dünya 

arasındaki düalizmler, temelde mesleki ve kültürel eğitim ayrımını yansıtırlar.  

Eğitimin mesleki anlamdaki yeri ve önemi konusunda ortaya çıkan ve cevaplanması 

gereken birtakım önemli sorular vardır: Eğitim ve meslek arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Okul eğitimi, bir meslek kazandırmayı amaçlamalı mıdır, yoksa sadece öğrencilerin 

zihinlerini geliştirerek onları bilgili bireyler mi yapmalıdır? Meslek kazandırma amacında 

ise nasıl bir mesleki eğitim verilmelidir? Mesleklere yönlendirme nasıl olmalıdır ve 

çocuklar, hangi aşamadan sonra ileride yapacağı mesleğe uygun bir eğitim ve öğretime, 

mesleki yetiştirmeye tabi tutulmalıdır? Bazı öğrenciler akademik bir eğitime 

yönlendirilirken, bazıları mesleki teknik eğitim okullarına mı gönderilmelidir? Bu ve 

bunun gibi meseleler ile ilgili farklı fikirler mevcuttur. Eğitim felsefesinde eğitim ve 
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meslek kazandırma amacı arasındaki ilişki konusunda ifade edilmiş uzman görüşleri, 

genel olarak üç kategoride toplanabilir:  

1. Eğitimin amacını bilgili ve kültürlü öğrenciler yetiştirmek olarak gören 

liberal eğitimci anlayış, 

2. Eğitimin bütün amacını, maaşlı çalışmaya ve iyi bir meslek edinmeye 

götürecek olan yeterliliklerin edinilmesi olarak gören anlayış, 

3. Bireyin karakterine ve yaratılışına en uygun olanı keşfedip, ona uygun bir 

eğitim alması ve ilerideki toplumsal rolüne hazırlanması gerektiğini savunan 

ilerlemeci anlayış. 

Chambliss Eğitim Felsefesi Ansiklopedisi’ndeki liberal eğitim tanımlarından biri, 

“fayda amacı gütmeyen ve mesleki olmayan lisans eğitimi” olarak yapılmıştır (Kimball, 

1996). Liberal eğitime göre kişiler, zihnen özgürleşebilmek için eğitim almalıdırlar. 

Öğrencilere klasikler öğretilmelidir ve onların dünyayı bunlarla tanımaları sağlanmalıdır. 

Eğitim, ne herhangi bir meslek edinmek ne de bir alanda uzmanlaşmak için yapılır. 

Eğitim, eğitim içindir ve başka bir şeye ulaşmak için araç olarak kullanıldığında eğitim, 

liberal olamaz. 

Liberal eğitim uygulama örneklerinden biri olan “Paideia” hareketine öncülük eden 

Mortimer Adler (1998), tüm çocuklar için aynı eğitimsel amaçları, aynı öğretim 

programını ve aynı eğitim fırsatlarını oluşturmayı destekler. Eğitimde o günlerde 

Amerika’da var olan aksaklıklara çözüm ve reform önerisi olarak sunulan Paideia, 

herkese aynı nitelikte hayat için herkese aynı nitelikte okul eğitimini hedef alır. Her 

çocuk, kapasitesi ölçüsünde eğitilebilirdir, bundan ise meslekler için talim edilebilir, 

anlamı çıkmamalıdır. Adler’e göre şu anki eğitim sistemi insanları mesleğe hazırlayan ve 

daha ileri eğitime (akademik/kültürel) hazırlayan eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Bu ayrım, yanlıştır. Kişinin bir meslekte ya da diğerlerinde hayatını kazanmaya elbette 

ihtiyacı vardır. Fakat bu mesleki eğitim, Paideia hareketinde belirli bir meslek ya da iş 

için zanaat veya teknik öğretiminden ziyade, toplumdaki tüm işlerde ortak olan temel 

yeterlilikleri vermek şeklinde olmalıdır. Öğretim programında, belli birtakım meslekler 

için uzmanlaşma ya da özelleşmeye dayalı tüm öğretim biçimleri dışlanmaktadır.  

Bilgi merkezli öğretim programını savunan eğitimciler, meslek derslerini kabul 

etmez; onlara göre iş dünyası için en iyi hazırlık liberal eğitimle olur, çünkü iyi akademik 
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eğitim almış bireyler, demokratik bir toplumda en iyi yetişmiş kişileri oluşturur (Ellis, 

2003). Liberal eğitimcilere göre isteyenlere mesleki eğitim, zorunlu okul deneyimini 

liseden mezuniyete kadar tamamladıktan sonra olmalıdır. Lise bitene kadar mesleki 

eğitimi uygun bulmazlar. Akademik olarak iyi hazırlanmış olan öğrenciler, üniversite 

tercihinde teknik ya da diğer türde bir yükseköğrenim için en iyi konumda olurlar. 

Diğer bir anlayışa göre eğitim, kişilerin gelecekte iyi bir meslek sahibi olması içindir. 

Okul, öğrencileri ileride yapacakları işin kapsamındaki bilgi ve becerilerle donatmalıdır. 

Çünkü öğrenciler, insan sermayesidir ve ülkenin kalkınmasını sağlayacak olan, toplumda 

bireylerin yer alacağı rollere ve yapacakları işlere uygun, nitelikli bir eğitimden 

geçmesidir. Toplum bir bütündür, işbölümü vardır ve bir ülkenin verimli olabilmesi ve 

diğer toplumlarla rekabet edebilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bunun için 

de nitelikli bir eğitimden geçmelidir.  

Mesleğe yönelik teknik eğitim konusunda daha önce de belirttiğimiz gibi liberal 

eğitimciler, özellikle en erken lisenin son dönemlerinde bir mesleki eğitimi tüm 

öğrenciler için gerekli ve anlamlı görür. Lise bitene kadar herkes aynı eğitimi almalı, daha 

ileri eğitim düzeyinde ise yapacakları mesleklere uygun bir şekilde yetiştirilmelidirler. 

Okul eğitiminin amaçlarından birinin de meslek kazandırmak olduğunu düşünenlere göre 

ise yaklaşık 14 yaşından sonra eğitsel bir ayrım olmalıdır. Yani akademik başarısı yüksek 

olanlarla teknik bir işe, uygulamalı olarak bir mesleğe uygun olarak eğitilecekler 

ortaokuldan sonra ayrıştırılmalıdır. Daha ileri düzeyde eğitim almaya güdülenmemiş 

olanlar için en iyisi, ona bir meslek kazandıracak bir uygulamalı mesleki eğitim 

kurumunda devam etmesidir.  

Mesleki yetiştirme (vocational training) ve mesleki eğitim (vocational education) 

arasında da bir ayrım vardır (Marples, 2010). Mesleki yetiştirme, bireylerin teknik bir 

meslek eğitimi aldığı bir süreçtir. Mesleki yetiştirme, yeterlilik ve başarıya dayalıdır. 

Mesleki eğitim ise, kişileri işe hazırlarken aynı zamanda onların kendilerini içinde 

buldukları toplumsal ve ekonomik bağlamı anlamlandırmalarına yardım edici olmalıdır. 

Bu bağlamda bakıldığında mesleki yetiştirme daha baskıcı ve eşitliksiz iken, mesleki 

eğitim olaya daha bütüncül yaklaşır ve kişiler üzerinde özgürleştirici bir etkisi vardır. 

John Dewey (1916) meslek kavramını şöyle tanımlar:  

Meslek, yaşam etkinliklerinin, sonuçları itibariyle bireye fark edilebilir bir 

anlam sunacak şekilde yönlendirilmesi ve aynı zamanda bireyin 

çevresindekilerin de bundan faydalanması anlamına gelir. 
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Bu tanım, mesleklerin sadece para kazanmaya yönelik olarak yapılan mekanik 

etkinliklerin ötesinde, bireyler için toplumda anlam ifade edecek şekilde ve bireyin 

kendisini içinde bulacağı bir karakterde olması gerektiğini gösterir. Dewey’e göre sadece 

somut ürünler ortaya çıkaran uğraşlarla meslek kavramını sınırlandıramayız. Onda çok 

daha geniş bir meslek tanımı vardır. Para kazanılan iş anlamındaki meslek, bunların 

sadece bir boyutudur ve Dewey, bunu “sanat” olarak adlandırmaktadır. Sanat/zanaat 

tekniktir ve somut ürünler ortaya çıkarır. Oysa meslek, kişinin benliğinin, karakterinin ve 

hayat tarzı ile görüşlerinin bir ifadesi olmalıdır.  

Eğitimin görevi de, mesleğin bu daraltılmış anlamının ötesine geçilmesini 

sağlamaktır. Sadece el becerisi ya da teknik yönteme vurgu yapılmamalı, “bilim insanının 

sadece araştırmacı olmasının, öğretmenin sadece pedagog olmasının ve din adamının 

sadece cüppe giyen adam olmasının önüne geçilmelidir” (Dewey, 1916). Dewey’e göre 

mesleki eğitim, “bireyin ayırt edici yeteneğini, onun sosyal hizmetiyle dengeler”. Soyut 

bir bilginin etkili bir şekilde ve bilinçli olarak kullanılmasını ve düzenli hale getirilip belli 

amaçlara ulaşılmasını sağlayan şey, meslektir.  

Hatta Dewey’e göre, özel araştırmalar ve eğitim içeren ve kültürel olarak adlandırılan 

eğitim bile özü itibariyle meslekidir; çünkü sonuçta o da toplumda sosyal bir işlevi 

üstlenmeye yönelik kitap yazma, makale yazma ve akademik araştırmalarla bilime ve 

ilerlemeye katkıda bulunma gibi faaliyetlere dönüşecektir. Dahası, diğer mesleklerin de 

kültürel ve entelektüel boyutunun olduğu liberal eğitim anlayışında görmezden 

gelinmektedir. Kısacası liberal anlayışta, mesleki eğitim dar bir çerçeveye 

indirgenmektedir.  

Dewey, günümüzde mesleki eğitime yönelik bilinçli, açık bir vurgu yapıldığını ifade 

eder. Bunun nedeni, şartların (endüstrileşme, mesleki ayrışma, küresel ilişkiler, … gibi) 

bunu gerekli kılmasıdır. Okullar, gerçekleştirilmek istenen toplumsal düzenin bir 

yansımasını üretmeli ve zihinleri buna göre şekillendirerek, toplumu dönüştürücü zihinler 

ortaya çıkarmalıdır; bu süreçte en büyük kötülük ise, kişilerin sadece para için kendilerine 

hitap etmeyen mesleklere yönelmesidir (Dewey, 1916). Bu görüşe göre eğitim sistemi, 

mesleklerin tüm entelektüel ve sosyal anlamını kapsayan bir biçimde olmalıdır. Sadece 

teknik ve mekanik bir eğitim, gelişimi sağlayamaz. 
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 3.4. Eğitimin Mesleki Amaçlarına İlişkin Araştırma Bulguları 

Bu çalışmada, eğitimin mesleki amaçları ile ilgili veli görüşleri, ayrı bir başlık altında 

incelenmiştir; çünkü mesleki eğitim ve okul eğitiminin meslek kazandırma boyutu 

konusunda ayrı sorular sorulmuş ve kişilerin bu konudaki cevapları analiz edilmiştir. Bu 

konu ile ilgili “Eğitimle iş arasında nasıl bir ilişki vardır? Meslek kazandırma amacı varsa, 

buna hangi aşamadan sonra yer verilmelidir? Mesleki eğitim verilmeli mi, evet ise kaç 

yaşından sonra? Mesleki eğitim alacak olanlar ve daha üst öğretime devam edecek olanlar 

ayrıştırılmalı mı? Meslek liseleri hakkında ne düşünüyorsunuz?” gibi sorular sorulmuş, 

verilen cevaplar incelenerek analiz edilmiştir. Ayrıca görüşmenin bütünü, bu soruya 

dolaylı yollardan verilen cevaplar da gözetilerek incelenmiştir. Kişilerin bu sorulara 

verdikleri cevaplar arasındaki bağlantılar incelenmiş, velilerin mesleki eğitime ve 

mesleklere yönlendirmeye olan bakış açıları değerlendirilmiştir.  

Bu değerlendirmelere göre, meslek kazandırmaya yönelik eğitim çoğu veli için en 

başta gelen amaç değildir, neredeyse tüm katılımcılar daha yüce ve üstün buldukları 

amaçları merkeze koymuştur. Bununla birlikte eğitimle iyi bir meslek kazanma ve 

mesleğini iyi ve doğru yapma arasında bağlantı kurmuşlardır. Ayrıca kişilerin karakterine 

ve yeteneklerine uygun ve onların akademik kapasiteleri doğrultusunda meslek sahibi 

olmalarının da en doğrusu olduğu, pek çok veli tarafından ifade edilmiştir. Ülkenin 

kalkınması ve doğru işgücü elde etmek için olduğunu belirten ya da eğitimin liberal 

amaçlarını savunan ise neredeyse yok gibidir. Meslek liseleri ve mesleki eğitime 

yönlendirme yaşı konusunda ise neredeyse hepsi şu anki uygulamaları doğru bulmaktadır. 

Kısacası, eğitimin birincil amacının ne olduğunu düşünürlerse düşünsünler, her bir 

katılımcı eğitimin meslek kazandırıcı yönünü muhakkak vurgulamıştır ve bu nedenle de 

eğitimin mesleki açıdan ne ifade ettiği, katılımcılar için çok temel bir ayrımdır.  

3.4.1. Kişilerin Karakterlerine ve İlgilerine Uygun Meslek Eğitimi Alması ve İş 

Yapması Gerektiğini Düşünenler 

Velilerin önemli bir kısmı, öğrencilerin aldığı eğitimde meslek kazandırma ve 

mesleğe yönelik eğitim konusunda en başta dikkat edilmesi gerekenin, çocuğun ilgi, 

eğilim ve yetenekleri olduğunu, kişilerin toplumda karakterlerine uygun mesleklerde 

çalışması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunu gerekçelendirirken ise karakterlerine uygun 

mesleklere sahip olan kişilerin işini severek yaptığını ve hem kendisine, çevresine hem 

de topluma böylece faydasının daha çok dokunduğunu öne sürmüşlerdir. 
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Katılımcılardan bazıları, Türkiye’deki mesleki eğitim konusunda bilgisizlik, bilinçsiz 

kararlar ve yanlış uygulamalar olduğunu dile getirmişlerdir. Kişinin çocukluğundan 

itibaren yatkınlıkları tespit edilerek hangi alanda başarılı olduğu bulunmalı, daha sonra 

ise o alanda mesleki eğitim ya da mesleğe yönelik hazırlıklar yapılmalıdır. Türkiye’deki 

standart testler ve onlarda alınan puanlar bunu belirlemekte yeterli değildir. 

G23: Çıta her zaman yüksek tutuluyor. Her ailede bu böyledir. Benim 

çocuğum işte Fen Lisesi’ni kazansın. Fen Lisesi’nden sonra en güzel 

üniversiteyi kazansın. Herkes ister bunu; ama işte küçük yaştaki eğitim, hani 

ilkokuldan başlayıp da bu aşamaya gelene kadar, bunun tahlil edilmesi lazım. 

Her çocuk matematikte başarılı olmayabilir. Her çocuk, ne bileyim, el 

becerilerinde başarılı olmayabilir. Yani bunun çok iyi tahlil edilmesi lazım. 

Ona göre yönlendirilmesi lazım. 

G2: İnsanlar sadece üniversiteye kapak atayım da hayatım devam etsin neresi 

olursa olsun mantığıyla devam ediyor o şekilde gidiyor. Bizim eğitim 

sistemimizin yanlışlarından biri de bu bence. …insanlar istediği mesleği 

yapabilmek için sadece üniversiteye gitmeli başka şansı yok, ama bu şekilde 

olmamalı. Hiç kimse kendi istediği mesleği yapmıyor. Avrupa’daki eğitimde 

ne var, insanlar liseden itibaren, ortaokulu bitirdiği dönemden itibaren 

mesleki eğitim sınavına tabi tutuluyor. Seni gözlemliyorlar hatta ortaokuldan 

itibaren, bunlar rapor da tutuluyormuş bildiğim kadarıyla. Ne yapıyorlar, 

mesela ben kuaförlüğe yatkınım, bunu tespit ediyorlar; bunun için birçok 

sınavlar varmış bilemiyorum. Bunları yaparak belirliyorlar, insanları 

yönlendiriyorlar. Evet, yatkınlıklarına göre, ama biz ne yapıyoruz, bizde 

böyle bir şey yok. Herkes eşit eğitim alıyor ve herkes aynı sınava giriyor. 

Mesleki değerlendirme olayı yok.  

G9: Benim düşüncem, her insan başarılıdır; ama o insanın başarılı yönünü 

bulmak lazım. Bizim eğitim sistemimizde ne var? Bu çocuk neye meyillidir, 

daha neyde başarılı olabilir, okursa matematikte başarılı olur veya motor 

bölümüne verirsek mekanik olarak başarılı olur mu? Biz ona bakmıyoruz, biz 

sadece okutup geçiyoruz, çocuk liseye geliyor çakılıyor. Niye? Çünkü aslında 

ilkokulda veya ortaokulda biz onun neye meyilli olduğunu bilseydik zaten o 

yöne yönlendirip eğitimini ona göre verseydik o da bir doktor kadar başarılı 

olurdu. Öyle bir durum var ki çok güzel çok dürüst insanlar hâkimliği de 

avukatlığı da - avukatlık çok dürüstlük isteyen bir şey - ama şu anda 

günümüzde gördüğüm avukatlık ne kadar şeytan, gözü açık, uyanık olursan 

avukat olursun, o zihniyet var. Oysa çok dürüst, güzel ve adaletli insanlar 

avukat olamıyorlar, niye, neymiş puanı tutmamış. Sen puanına neden 

bakıyorsun, bu adam gerçekten dürüst bu adam bu işi yapabilir, o yönüne 

bakmıyoruz biz. 

Biz en yüksek puanın hesabını yaparak, bu çocuk bunu yapar veya yapmaz 

diye düşünmüyoruz. Bir aile zaten onu düşünmüyor yapmıyor. Çocuğunun 

en yüksek alacağı puanın hesabını yapıyor. Şu anda biz ne yapıyoruz, hiç 

kimse sevdiği dalı yapmıyor. Türkiye’de yüzde doksan beş diyeyim, yüzde 

beşi severek yapıyordur belki. Yüzde doksan beşi mecburen işte hayat şartları 

buraya götürdü gibisinden onu yapıyor, şu anda böyle gidiyoruz yani.  
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Yukarıdaki velilerin ifadelerinden anlaşıldığı üzere iyi bir meslek edinmek için bütün 

çocukların üniversitede eğitim alması gerekmemektedir, bazı çocukların meslek liselerine 

yönlendirilmesi gereklidir ve bu da yetenekler temelinde yapılmalıdır. Bu şekilde 

olmadığı için de insanların kendilerine uygun ve istedikleri işlerde, severek çalışamadığı 

dile getirilmektedir. Sınav puanları ve akademik başarı temelindeki yönlendirme yanlış 

bulunmuş, bu konuda da hem sistem, hem öğretmenler hem de aile yetersiz görülmüştür. 

Aşağıda görüşleri belirtilen veli ise aynı durumu, kendi hayat deneyimi üzerinden 

anlatmaktadır: 

G16: Çocukların eğilimlerine yönelik -sanırım yurt dışında böyleymiş 

bilmiyorum da duyum alıyorum sadece- çocukların eğilimlerine ve 

yeteneklerine yönelik -sadece böyle çocukları yarış atı gibi, yok TEOG, LYS, 

bunlara hazırlayıp bu şekilde değil de-, çocuklar gerçekten yeteneklerine 

yöneltilmeli böyle bir sistem olmalı gerçekten. Mesela ben hiç istemeden –

ortaokulu ben Erdek’te okudum ya- bir sınava girdik lise için, sonra gelen 

puanımıza göre müdür bey de tarih öğretmenimizdi, o zamanlardan da tarihe 

yatkın olduğumdan, beni severdi; “Kızım senin tercihlerini ben yapayım” 

dedi, tercihimi yapmış. Tercihimi de sanırım şu yönde yapmış: Şimdi benim 

aile burada, ben orada amcamların yanında falan kalıyordum ya, sanırım 

bunun olumsuz yönlerini gördü ki hep aileme yakın yerleri yazmış 

okullardan, işte Yozgat’ı da öyle yazmış. Yozgat Bilgisayar bölümü diye 

yazmış; hâlbuki ben bilgisayar bölümünü hiç sevmiyorum, böyle yeteneğim 

yok uğraşmayı sevmiyorum, onun başında bir şeyleri kurcalamayı etmeyi 

sevmiyorum yani… Sırf puan yetiyor diye ben oraya yerleşmişim. İşte o 

zamanlarda “Ooo bilgisayar bölümü, çok iyi” falan diye, ben orada 

okutulmak zorunda bırakıldım hâlbuki kesinlikle yeteneğim o yönde değildi, 

ben daha farklı bir lisede okumalıydım. O dönemin bir düz lisesi en kötü düz 

lisesi ya da süper lisesinde falan okumalıydım, kültür derslerinin alındığı, 

benim yeteneğim o yöndeydi. Edebiyatım güzel, Türkçem, Tarih’im 

Coğrafya’m hepsi çok çok iyi yani. Benim iyi olmadığım sayısal ve teknik 

konulardı, ben de en iyi olmadığım bölümü okudum yani. Önümüz 

kapatılınca onun iki yıllığını da okumak zorunda kaldım. Şimdi istiyorum ki 

mesela benim oğlum yeteneği ne yönde acaba, kendim keşfetmeye 

çalışıyorum, ne yöndeyse onu okusun istiyorum. 

Diğer bir katılımcı ise eğitim almanın sadece rahat ve güvenceli bir iş edinmek olarak 

görülmesini şu şekilde eleştirmektedir: 

G19: Eğitim zorlayıcılık değil. En başından da dediğim gibi, belki benim 

çocuğum liseden sonra ticarete kafası yatkın, “Baba bir şey buldum” diyor, o 

bulduğum şey işte –atıyorum- elektrik süpürgelerinin yüzde seksen elektriği 

az kullanmasına sebep oluyor, diyor. Onu kullanabilecek, piyasaya 

sürebilecek kapasitesi de var. Biz onu orada yönlendirmiyoruz. Aman, işte 

“oğlum maceraya girme, sen bu işi yapamazsın, tutturamazsın” diyerek 

devlet dairesine gönderiyoruz. Eğitimin bizde yanlışlığı budur. Toplum 
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korkudan dolayı sürekli garantiye gidiyor. Yani bu durum özgüven 

eksikliğinden kaynaklanıyor. 

Bu veli, sosyal güvence sağlayan mesleklere ulaşmaya çalışmayı kişilerin kendi 

yetenek ve öz yeterliklerine inanmamasından kaynaklı görürken, G23 kodlu aşağıdaki 

katılımcı ise Türkiye’de kişilerin istedikleri ve başarabilecekleri işlerde çalışamamasının 

en büyük nedenini işsizlik olarak yorumlamıştır: 

G23: Üniversite hayatından sonra zaten maalesef Türkiye’mizde iş gerçeği 

var. Her şey bir tarafa itiliyor ve iş hayatına başlanılıyor. Ben şuna 

inanıyorum ki insan küçük yaşta istediği işlerin çoğunu gerçekleştiremiyor. 

Yani kafasındaki işleri yapamıyor. Nedir, işte bir okul okumuşsundur, kendi 

dalında iş bulamıyorsun. Ne bileyim başka dallara yöneliyorsundur. Hayatı 

sürdürmek için. Mesela ben Sanat Okulu Motor Bölümü mezunuyum. Motor 

teknisyeniyim ben; ama şu anda ticaret yapıyorum. Ben alanımı seviyordum; 

ama benim alanımla ilgili bir iş bulamadım. Olmadı yani, başka şeylere 

yönlendim. Benim gibi bir sürü insan gerçek okuduğu okulu, işini devam 

ettiremiyor. Bir sürü böyle insan var. Bu da ne yapıyor, toplumda verimsizlik 

yapıyor. Verim sağlayamıyorsun. … İdealde, gerçek manada meslek 

öğrenmek isteyen ve meslek okullarını bitirdikten sonra aynı mesleğe devam 

edebilecekse eğer bu amacına ulaşmıştır bence. Yoksa sadece işe dayalı bir 

eğitimdir bu.  

Özetle, pek çok veli, Türkiye’deki mesleki yönlendirme motiflerini yanlış bulmuş ve 

eleştirmişlerdir. Kişilerin sevdiği, istediği ve başarabildiği alanlarda eğitim alması 

gerektiğini savunan veliler, sadece para, sadece güvenceli iş ya da statüsü iyi olan bir 

meslek tercihini hatalı bulmaktadır ve bu da uzun vadede hem kişinin hayat niteliğini hem 

de topluma olan faydasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bakımdan, pek çok 

katılımcı, aynı Dewey’in (1916) ifade ettiği gibi, sadece para kazanmak için istenmeyen 

işlerde çalışılmasını en kötü senaryo olarak yorumlamıştır. Diğer önemli bir nokta ise, 

eğitimin mesleki amaçlarına ilişkin görüşlerinde bireylerin yatkınlık ve ilgisinin, 

mesleğini yaparken topluma faydasının dokunmasına yol açacağını savunan katılımcılar, 

daha önce eğitimin genel amaçlarında da hem bireyci hem toplumcu amaçları 

benimseyerek eğitimin çocuğu sosyalleştirmesi ve bireyi toplumla bütünleştirmesi 

gerektiğini düşünen kişiler arasından olmuştur. Ayrıca, eğitimde ahlaklı bir toplum 

yetiştirmeyi önemli bulan kişiler de meslek sahibi insanların işlerini iyi yapması 

gerektiğini vurgulayarak meslek ahlakını önemli bulduklarını da ifade etmişlerdir. Bu da, 

bu kişilerin görüşleri arasındaki iç tutarlılığın bir göstergesidir.  
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3.4.2. Mesleki Eğitimin Akademik Kapasiteye göre Yapılması Gerektiğini 

Düşünenler 

Birkaç katılımcı, mesleki ve kültürel ya da daha ileri akademik eğitime devam edecek 

olan öğrencilerin ayrıştırılmasının, onların akademik başarısına ve okuldaki eğitim-

öğretimde olan gayretlerine bağlı olması gerektiğini savunmuşlardır: 

G10: Şu anda ortaokulu bitirdiğiniz zaman bir ayrıştırmaya tabisiniz. Şöyle, 

doğru mudur, tabi kurunun yanında yaş da yanıyordur; ama sistem doğru bir 

sistem. Eğitimde zaten gözü yoksa ya da biraz okuyacak durumu varsa, 

insanlar o zamana kadar bir şekilde kendini belli ediyor. Yani insan yapar, 

bir çaba gösterir, bir gayret olur da aile de ona destek gösterir. Ama senin 

hiçbir gayretin yok ve artık ergenliğe de geldikten sonra bir şeyleri 

oturtmamışsan zaten sermişsin demektir. 

G11: Belli bir döneme kadar gelince başarılı olan insanları daha iyi eğiterek 

onları ülkemize, topluma ve kullanabileceğimiz alanlarda çok daha iyi 

yetiştirebilmek için seçip ayırmamız gerekiyor, ama başarısız olanları da 

muhakkak ki onların seviyesine kadar getirmeye çabalamamız gerekiyor. 

Herkes çok zeki çok akıllı herkes çok başarılı olacak diye bir şey yok, bu 

ülkenin içerisinde seyyar satıcımız da olacak, bu ülkenin ayakta durması için 

onun mihenk taşları dediğimiz insanların da görevlerinde olduğunu 

unutmamak lazım. Yani herkesin başarısına göre iş kolu olmalı, diye 

düşünüyorum. O başarısız insanları da onların yaptığı başarılı işlerde 

kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir bilim adamının yanında onun 

araştırdığı konuları, araç gereçleri ona sunacak, getirecek ve götürecek de bir 

asistan lazım. Onun kirlettiği ortamı da temizleyecek bir eleman lazım, o 

temizlediği şeyleri çöpe atacak da bir kişi lazım. 

3.4.3. Okul Eğitiminin Meslekle Arasındaki İlişkiye Dair Görüşler 

Eğitim ve meslek/iş arasındaki ilişki sorulduğunda, velilerden bir kısmı eğitimin 

insana iyi bir meslek kazandıracağını söylerken, diğerleri kişinin gelecekte işini iyi 

yapmasını sağlayacağını düşünmektedirler. Buradaki görüşler, yukarıdaki iki bölümde 

belirtilen bulgularla paralel özellikler göstermektedir. Başarı ve kapasiteye göre mesleki 

eğitime yönelik tercihlerin değişmesi gerektiği düşüncesi, kişilerin statü, maaş ve koşullar 

anlamında yapacağı mesleğin niteliğini belirleyenin nesnel başarı ölçütleri olması 

gerektiği fikri ile aynı doğrultudadır. Diğer taraftan, çocukların yatkınlık ve ilgilerine 

göre ileride yapacakları mesleklere uygun eğitimler verilmesi gerektiği düşüncesi de bizi 

eğitimin mesleki yönden amacının, insanların mesleğini bilgili ve yeterli bir şekilde 

uygulamasını sağlayacağı düşüncesine götürür. Dolayısıyla velilerin meslek kazanma ve 

okul eğitimi arasındaki ilişkiye dair görüşleri, bu iki temel ayrıma yönelik olarak 

incelenecektir.  
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Okuldaki eğitimle meslek kazanma arasında nasıl bir ilişki olduğu sorulduğunda bir 

veli, soruyu şöyle cevaplamaktadır: 

G1: Doğrudan ilişki var tabii ki, alacağınız eğitim sizin mesleğinizle 

doğrudan ilişki içerisinde oluyor. Onun için sizlerin de yapacağınız mesleğe 

göre eğitimini de o şekilde almanız gerekiyor. Ben bugün çocuklarımın 

tüccar olmasını çok isteyen bir aile üyesi değilim. Çocuklarımın tüccar 

olmasını isteseydim bir İşletme, İktisat tercih etmelerini isterdim. Bunun için 

insanların alacağı eğitimin mesleklerle doğru orantılı olarak gitmesi lazım. 

İnsanın, kafasında tüccarlık noktasında bir iş düşünüyorsa ona göre, ona 

yönelik eğitimini devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum. … Benim kızım 

İmam-Hatip lisesine gitti, Din Kültürü öğretmeni olmasını daha çok uygun 

görüyorum; aldığı ortaokul ve liseden gelen eğitimiyle birlikte ona devam 

etmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani eğitim ve mesleğin aynı 

kulvarda olmasıyla, yarın o insanın aldığı eğitimi daha fazlasıyla mesleğine 

katkı olarak sunabileceğini düşünüyorum. 

Yani kişi, ileride yapmayı düşündüğü işi iyi yapabilmek için, mesleki olarak okulda 

eğitimini iyi almalı ve o alanda bilgi ve yeterlilikleri kazanarak bunu işine yansıtmalıdır. 

Yukarıda mesleğe yönelik eğitimin, ilgi ve yatkınlığa göre belirlenmesini doğru 

bulduğunu ifade eden G9 adlı katılımcı, okul eğitimi-meslek ilişkisinde önceliği bilgili 

olarak işini iyi yapma hedefine vermektedir.  

G9: Muhakkak ki bir meslek sahibi olacaksa onun eğitimini almalı. Her türlü 

mesleğin artık eğitimi var. Seçtiği bölümde zaten başarılı olabilmesi için de 

o insan yapacağı işin eğitimini muhakkak ki almalı. (Çocukken) Gecenin bir 

saati hastane yoktu, dişçi yok, ne yapacaksın, berbere götürdüler dişimi 

çektirdiler. Şimdi öyle bir şey var mı, yok. Bu adam eğitimini almış, doktor 

diş çekilir mi çekilmez mi bilir; ama berber sadece çekmeyi bilir. Çekti aldı 

ama ne zarar görecek, ne olacak, bu adam onu düşünmüyor; çünkü eğitimini 

almamış, bilmiyor.  

Bu konudaki diğer görüşe göre ise iyi eğitim, iyi bir meslek anlamına gelmektedir. 

Burada iyi eğitimden kasıt, daha üst akademik düzeyde eğitim, iyi meslek ise statü, maaş 

ve koşullar açısından daha üstün olanaklar sağlayan eğitimdir: 

G6: Meslek kazanmak, büyük ölçüde (amaç) olmalı. Zaten iyi bir eğitim 

almayınca da iyi bir mesleği ele alamıyorsun. 

G8: Okul ne ifade ediyor, kolay güzel iş bulabiliyorsun, mesleğin oluyor, 

girebiliyorsun işe. Mesleğin olmasa bile, dil olsun herhangi bir şeyden 

bilgisayardan olsun güzel (eğitim alıp) işe güzel, rahat girebiliyorsun. Okul 

eğitim şeyi olmasa girebilir misin? Şimdi lise değil üniversite mezunu olmak 

şart... 

Görüldüğü gibi, bu velilere göre okul eğitimi kolay iş bulmayı sağlamaktadır ve daha 

nitelikli bir iş için daha fazla eğitim almak şarttır. Bir diğer veli de iyi bir mesleğin iyi bir 
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okulda güzel eğitim almaktan geçtiğini, daha basit işlerin ise basit bir eğitimle de 

erişilebilir olduğunu dile getirmiştir. İki türde işi iyi yapabilmek için de eğitim almanın 

gerekliliğinden bahsetmiştir, fakat burada vurgulanan, kişinin akademik başarısı 

yükseldiğinde aldığı eğitimin niteliğinin de değiştiği ve bunun da toplumda statü sembolü 

olan ya da iyi maaşlı, düzenli, iyi koşullu mesleklerin anahtarı olduğudur: 

G10: Sonuçta iyi bir eğitim almışsanız iyi bir meslek sahibi oluyorsunuz. 

Eğitime çok önem vermemiş de sıradanlaşmışsanız sıradan bir meslek sahibi 

oluyorsunuz. Hiç almamışsanız ona göre de meslek gruplarımız var. Ben 

oğlumu eğitmeye başladığımda şu sözü kullanmıştım ona: ’’Çocuğum bu 

hayat senin hayatın, ben sana bir şeyler vermeye çalışacağım, ama senin 

hayatın. Bu memleketin cumhurbaşkanına da ihtiyacı var, ameleye de ihtiyacı 

var. Bu tercihi kendin belirleyeceksin. Ne olmak istiyorsan o statüde 

olacaksın; ama yaptığın işin en iyisini yapabilmek için yine bir eğitimin 

olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı olacaksan ona göre bir eğitim alacaksın, 

amele olmayı tercih etmişsen onun da bir eğitimini almak zorundasın. 

Sonuçta bunun da bir eğitimi var.”  

Aynı veli, meslek lisesine gidenlerin de iş garantisi açısından avantajlı olduğunu, çok 

iyi koşullar sunmasa da düzenli bir iş sağladığını ifade etmektedir. Bu fikirleri, yukarıda 

belirttiği “mesleğe yönelik eğitim, akademik başarısı ölçüsünde olmalıdır” iddiasıyla 

tutarlılık göstermektedir: 

G10: Sınavı geçip liseye giden, diyelim ki Anadolu lisesine gitti, Anadolu 

Lisesi’ne gidenle Meslek Lisesi’ne giden arasındaki fark nedir, diye 

sorduğumuz zaman bana göre orada Meslek Lisesi çok daha avantajlı. Eğer 

lisedeyken üniversite sınavlarına girip bir yerlere girememişse, yüksek bir 

okula girememişse ortada kalıyor. Ama meslek lisesine gitmişse artık o orada 

mesleki bir eğitim aldığı için artık hayata atılmaya başlıyor, mesleğine 

atılabiliyor ya da aldığı eğitim doğrultusunda yükseğini okuyabiliyor. İşte 

çıraklık okullarımız var, imamlıktan hafızlığa gidebiliyor, hocalığa 

gidebiliyor, Kur’an kursuna gidebiliyor, birçok alternatifleri olabiliyor ya da 

Kız Meslek’e gidiyor, Ebelik Okulu, Sağlık Hizmetleri bölümü var. Öbür 

taraftan Anadolu lisesini bitirmiştir, üniversite sınavında istediği bir yere 

girememişse işsiz güçsüz avare olarak kalıyor.  

3.4.4. Mesleki Eğitimin Amaçlarına Dair Diğer Görüşler 

Görüşme yapılan velilerden bir tanesi, mesleki eğitime toplumu kalkındıracak olması 

boyutuyla bakmış ve Türkiye’de mesleki eğitim konusundaki sistem yanlışlıklarını ve 

siyasi uygulamaları eleştirmiştir: 

G21: Mesleki okulların eğitime yönelik maliyeti de yüksektir. Bu eğitim de 

maliyeti yüksek olmakla birlikte, devlete millete maliyeti yüksek anlamı 

taşıyor. Biz o eğitim sonrası istihdamı da dengeli kuramadığımız için, 
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mesleki okuldan mezun ettiğimiz öğrencileri alanlarında istihdamı 

yapmadığımızdan kaynaklanan bir anlamsızlığı da ülkemiz şartlarında 

görmek mümkün. Bu yeni bir hadise değil, yıllardan beri devam ediyor. 

Eğitimdeki politikamızın değişkenliği ve yanlışlıkları kendi cevherlerimizi 

kendi madenlerimizi tam olarak işleyemediğimiz anlamına geliyor. Ben 

meslek okulundan mezun olan bir şahıs olarak kamuda genel idari 

hizmetlerde görev almış bir kişiyim; yanlışlığını aykırılığını bilmeme rağmen 

bunun başka yolunu bulamadım. Aynı zamanda mesleki okuldan mezun olan 

birinin görev alması gereken teknik konularda da düz lise mezunlarının görev 

aldığını bildiğimiz yaşadığımız bir toplum… 

Dolayısıyla, G21 kodlu katılımcı için iş kazandırmada önemli olan, bir devletin 

elindeki insan gücünü doğru yönlendirebilmesi ve ülkenin ileri gidebilmesi için olması 

gereken yerlerde değerlendirebilmesidir. Ayrıca aynı katılımcının, eğitimin genel 

amaçlarındaki “işgücü ve kalkınmayı sağlamak gerektiği” ile ilgili fikri, eğitimin mesleki 

boyutuna ve meslek liselerinde verilen eğitimle ilgili görüşlerine de yansımaktadır. 

Eğitim sistemi çarpıklıkları ve istihdam sorunlarına da politik bir çerçeveden baktığını, 

başarısızlıkların ve işsizlik ya da niteliksiz işgücü gibi sorunların kaynağını da burada 

gördüğünü söyleyebiliriz.  

3.4.5. Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitime Yönlendirme Aşaması Konusundaki 

Görüşler 

Katılımcılar, mesleki eğitim kurumları hakkında genelde olumlu görüş 

bildirmişlerdir. Akademik eğitim veren liselerle meslek liselerinin ayrı olmasının gerekli 

olduğunu, çocukların ilgi ve kapasitelerine göre lisede ayrışarak, gelecekte istedikleri iş 

alanlarına yönelik eğitim ve yetiştirmeye tabi tutulmalarının olumlu sonuçlar 

doğuracağını düşünmektedirler. 

G1: Bu noktada çocuğun kapasitesi ölçüsünde ailelerin çocuklarını 

yönlendirmesi gerekiyor. Yani eğer çocukta o kapasite yoksa diğer mesleki 

alanlara yönlendirip toplumumuza o şekilde faydalı bireyler yetiştirmek 

gerektiğine inanıyorum, şu anda onlara daha çok ihtiyaç var. Eğer 

çocuğunuzun okuma eğilimi o noktada yoksa illa ilim eğitim noktasında 

değil, sanayiye yönlendirip, meslek liselerine yönlendirip, çocukların o 

şekilde eğitim alması lazım. O da bir eğitim ve de Türkiye’de buna daha çok 

ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.  

G14: O çocuk kendini gösteriyor, o seviyeden sonra zaten ortaokulda biraz 

zorlanır, liseye başladığında bakarsın ki çocuğun artık bir mesleğe gitmesi 

gerekiyor. Bu üniversitede senin hedeflediğin noktaya çıkamayacak. 

Kendisini o zaman zorlamamak gerekiyor çünkü o psikolojiye de sokmamak 

lazım. Bakacaksın neye yatkın neye ilgisi daha fazla çocuğunun veya şunu 

yapabilir mi? O zaman ona doğru ilgisi varsa o tarafa yönlendireceksin. En 
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azından liseyi bitirdiğinde yükseğini okuyamazsa yönlendiği bir mesleğe 

sahip olarak hayata atılabilir. … Meslek liseleri önemli; çünkü orada yetişir, 

hem eğitimini almış olur hem o meslek üzerinde yetişmiş olur hem de belli 

bir süre o eğitimi gördüğü için gidip çalıştığında da o işte başarılı olabilir.  

G3: İlkokul bittikten sonra çocuk hemen hemen kendini belli ediyor, 

okuyacak çocuk veya okumayacak çocuk. Çünkü okuyacak çocuk eve geldiği 

zaman benim dersim var, şunları yapacağım, diyor. Okuyamayacak çocuk da 

çantayı atıyor, ya internete ya dışarıya. Belli oluyor okumayacağı. Onu da 

mesleğe yönlendireceksin, hiç yoktan bir meslek seçsin. … El zanaatı olanları 

meslek lisesine yönlendireceksin. En mantıklısı o. Hiç okula gitmeyen 

adamlar çok güzel icraatlar yapıyor, insan şaşırıyor. 

G3 kodlu katılımcının hiç okula gitmeyen çocuklardan kastı, ileri düzeyde akademik 

eğitim almayan, Anadolu liselerine gitmeyen, fakat zeki olup ilgisi zanaat ve teknik 

yönlere olan öğrencilerdir. Onlar için en iyisinin, eğiliminin ve yeteneğinin, ilgisinin 

olduğu meslek liselerine yönlendirilip eğitimle bu kapasitesini desteklemek ve 

geliştirmek olduğunu ifade etmektedir. Bir veli de Türkiye’de meslek seçimi ve mesleki 

yönlendirmenin bir değerlendirmesini şöyle yapmaktadır: 

G10: İnsanlar yaşadığı koşullara göre mesleğini tekrar değiştirip 

belirleyebiliyor, ama yani mesela şu an benim yaşadığım ülkede belirli bir 

mesleği alabilmeniz ya da edinebilmeniz için anaokulu, ilkokul, ortaokul -

ortaokuldan sonra işte biraz değişiklik olabiliyor- o üç statüyü geçmeniz 

gerekiyor. İşte orada bir kriter, sınav var. O sınav da bir ölçüt müdür, değildir. 

Daha iyi bir yerlere gelecek bir çocuktur; ama bir sınavla çocuğun kaderini 

belirlemek ne kadar doğrudur, onu da bilmiyorum. Benim çocukluğumda 

sistem böyle değildi tabi, o zaman herkes lise okuyor, liseden sonra 

ayrıştırma oluyordu. Şu anda ortaokulu bitirdiğiniz zaman bir ayrıştırmaya 

tabisiniz. Şöyle, doğru mudur, tabi kurunun yanında yaş da yanıyordur ama 

sistem doğru bir sistem. Eğitimde zaten gözü yoksa ya da biraz okuyacak 

durumu varsa insanlar o zamana kadar bir şekilde kendini belli ediyor. Yani 

insan yapar, bir çaba gösterir, bir gayret olur da aile de ona destek gösterir. 

Ama senin hiçbir gayretin yok ve artık ergenliğe de geldikten sonra bir şeyleri 

oturtmamışsan zaten sermişsin demektir. 

Yukarıdaki velinin görüşlerine göre sınav sistemi tam adil bir yerleştirme ve 

ayrıştırma sağlayamasa da büyük ölçüde başarılı ile başarısızı, eğitimini daha ileri düzeye 

taşımak isteyenlerle mesleki eğitime ya da meslek kollarına yönlendirilecek olanları 

birbirinden ayırmaktadır.  

“Bu ülkenin doktora da ihtiyacı var, çöpçüye de” 

Görüşmelerde velilerin pek çoğu, her öğrencinin aynı eğitim kademesine gelmek 

zorunda olmadığını, herkesin üniversite okumasının anlamsız olduğunu, toplumda 

işbölümü olduğunu ve kimilerinin de az eğitim gerektiren meslekleri icra etmeleri 
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gerekeceğini vurgulamışlardır. Herkesin kapasitesi aynı değildir, herkes yeterliliği ve 

yatkınlıkları doğrultusunda mesleklere yönelmeli ve toplumda ona uygun bir yer edinerek 

hizmet etmelidir. 

G1: Çocuğunuzun durumuna bakarsınız, çocuktaki gördüğü kapasiteye göre 

ailenin onu yönlendirmesi gerekir. Eğer çocukta meslek erbabı olabilecek bir 

el yeteneği mevcutsa sizin o çocuğu (düz liselere) gönderip de başka 

alanlarda zaman kaybına yol açmamanız lazım. Sonuçta toplumumuzda, 

sanayide oto tamircisine de ihtiyaç var, çöpçüye de ihtiyaç var, doktora da 

ihtiyaç var, mühendise de, mimara da, öğretmene de… Herkes doktor olacak 

diye bir şey yok; herkes doktor, hâkim, savcı, öğretmen olursa sokaklarımızı 

kim süpürecek, kaldırım taşlarımızı kim dizecek, inşaatta kumu kim 

eleyecek, sıvayı kim yapacak? 

G18: Eğitimde bence çocuğa “Sen ne olacaksın?” diye sorulmalı, ne 

olacaksın ona öğretilmeli baştan… Çünkü anne babalar hep şey der, benim 

çocuğum doktor olsun, benim çocuğum avukat olsun, hep böyle büyük 

yerlerdedir gözümüz. Ama herkesin çocuğu doktor, herkesin çocuğu avukat 

olmayacak tabi ki. Kimileri okuyacak, kimileri okumayacak, bu benim 

çocuğum için de geçerli. Hepimiz bakan olursak, şoförümüz kim olacak? Her 

çocuk matematiği yapamaz, her çocuk resim de çizemez. Hani ben şöyle 

düşünüyorum, resim çizen çocuğu resme yönlendirsin, matematik yapan 

çocuğu matematikle ilgili bir şeylere yönlendirsin.  

G24: Bir öğretmenim vardı, nur içinde yatsın “Yavrularım, bu devletin 

çöpçüye de ihtiyacı var, valiye de ihtiyacı var” derdi. Bu devletin her şeye 

ihtiyacı var. Bir lastikçiye de ihtiyacı var, tüpçüye de ihtiyacı var, avukata, 

hâkime de ihtiyacı var. O yüzden herkes sevdiği mesleği yapmalı. Benim 

Kayseri’den bir arkadaşımın eşi doktordu, yıllar sonra doktorluğu bıraktı 

çünkü sevmiyordu, severek yapmıyordu. Babası vefat etti, doktorluğu bıraktı, 

esnaflığa atıldı. 

Mesleki eğitime çocukların hangi aşamadan, kaç yaşından sonra yönlendirilmesi 

gerektiği sorulduğunda ise, bir ya da iki kişi hariç herkes, ortaokulda eğilimleri 

belirlendikten sonra mesleklere yönelik ayrımın ve mesleki yetiştirmeye tabi olacak 

olanların liseden önce belirlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu yorumları ise bize, 

meslek edinmeyi eğitimin en önemli parçalarından ve amaçlarından biri olarak 

gördüklerini gösteriyor, diyebiliriz.  

G1: Kendi çocuklarımdan düşünüyorum, ilkokuldan sonra -şu anda 4+4+4 

olduğu için diyorum- ortaokul sıralarında onu sezinliyoruz yavaş yavaş. 

Zaten lisede kesin artık biliyoruz çocuğumuzun nereyi kazanabileceğini, ne 

tarafa eğilimi olduğunu. Ortaokulda başlayarak gözlemleyerek onu 

yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.  

G9: İlkokulunu bitiren bir çocuk ortaokula geldiğinde. Ortaokulda hangi 

yöne yönlendirileceği tespit edilmeli bence. Liseye başlarken mesleki eğitime 
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yönlendireceksen o çocuk mesleğe yönlendirilmeli. Eğer lisede okuyacaksa 

(akademik eğitim alacaksa), liseden sonra devam eder gider zaten.  

G23: Bence ilkokul yani temel eğitim şart. Temel eğitimden sonraki dönem 

yani ortaöğretim dönemi diyelim. Ondan sonraki zaten okuduğu dönemler 

bence, hani meslek dalı diyelim, nedir işte çocuk neye meyilli, doktorluğa 

meyilli ya da mühendisliğe meyilli, o konuda yönlendirilmesi lazım. Veya el 

becerisi vardır. Resim sanatını çok seviyordur, resme yoğunlaştırılması 

lazımdır.  

Bir diğer veli ise lisede eğitimine devam ederken bu ayrışmanın gerçekleştirilmesi 

gerektiğini düşünmektedir: 

G14: Eğitimini aldın, temel bazı şeyleri öğrendin, şimdi bir seviye geldin, 

sen kendin de biraz tartacaksın ailenin yönlendirmesiyle, okulun 

yönlendirmesiyle, orada branşını seçeceksin. Lise güzel bence. Çünkü 

ortaokuldan da çıkıyor tam ergenliği geçiyor, lise güzel. Orada kendini hafif 

hafif hissediyor çocuk, orada seçecek. 

Bir veli, mesleki eğitimin ne temel eğitim, ne de ortaöğretimde olmasını doğru 

bulmaktadır. Çocuğun kendini tanıyamadığı, kararlarının çok değişkenlik gösterdiği bu 

dönemde sağlıklı kararlar veremeyeceğini düşünmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise 

kendini tanımak ve gerekli bilgileri öğrenmek içindir, mesleki eğitim de başlayacaksa 

liseden sonra başlamalıdır. Bu bakış açısı, liberal eğitimcilerin mesleki eğitim görüşlerine 

yakındır: 

G6: Mesleki eğitimin okulda olması bana biraz saçma geliyor, niye 

diyeceksin, o dönemde o kadar çok değişiyor ki… Küçükken benim kızım 

“hokkabaz olacağım dondurmacı olacağım” falan derdi. Yeğenlerimde de 

gördüm mesela küçükken… Şimdi benim kızım öğretmen olmak istiyor 

dondurmacından, hokkabazdan sonra, o kadar çok değişiyor ki. İlk başlarda 

o eğitim döneminde versen o mesleki eğitimi, çocuğa saçma olur. Kişinin 

iyice “ben şunu istiyorum” dedikten sonra verilmeli. O da zaten üniversite 

sınavlarında o dönemde başlıyor. Bence doğru zaman da o diye düşünüyorum 

çünkü o zamana kadar çok değişebiliyor fikirler. … Tabi eğilimleri de 

bilinmeli. Diyelim ki çocuk… Mesela benim kızımın resme yatkınlığı var. O 

konularda tamam eğitilebilir; ama gerçek bir mesleğe sahip olması da yine 

diyorum, üniversite düzeyine geldiği zaman yapılması lazım diyorum. Çünkü 

o zaman netleşiyor ben şunu istiyorum diye; ama gerçekten istiyorsa. 

“Puanım yetmiyor şuraya gideyim” diyenler falan da var, ama gerçekten 

netleşirse, çocuğun yatkınlığı belli olduktan sonra o zaman o mesleğe 

yönlendirip eğitim verilmesi lazım. 

Eğitimin meslek kazandırma amacı neredeyse tüm veliler için önemlidir. Bazı veliler 

bu önemi, çocukların koşullar, güvence ve maddi anlamda iyi bir meslek edinmesi 

gerekliliğiyle temellendirirken, bazı veliler bunu kişilerin gelecekte sahip olacakları 

toplumsal rolleri ve mesleklerini başarıyla yürütmeleri gerekliliğiyle temellendirirler. 
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Çoğu veliye göre okul eğitiminde mesleki yönlendirmenin ilgi ve beceriler, yatkınlıklar 

temelinde yapılması doğru iken, kimilerine göre ise ders başarısı, notlar, sınav puanları 

ve çaba gibi nesnel ölçütler temelinde yapılmalıdır. Meslek liselerini ve mesleki 

yetiştirmeyi gerekli ve önemli görürler, çünkü meslek liseleri sayesinde çocuklar kültür 

derslerinde başarılı olamasa da, herhangi bir meslek alanına yönelik aldığı teknik ve 

uygulamalı eğitim-öğretim, onların da toplumda belli rolleri iyi bir şekilde yerine 

getirmelerini sağlar.  

Kısacası, velilerin, eğitimin amaçları konusundaki düşünceleri, farklı hayat görüşleri 

ve felsefi eğilimleri doğrultusunda birbirinden farklı biçimler ve bunlarla ilgili farklı 

gerekçelendirmelere yol açmaktadır. Buna rağmen, bulgulara göre veliler ağırlıklı olarak 

eğitimin toplumsal boyutunu öncelikli görerek, toplumcu amaçları bireyci amaçlara göre 

daha çok savunmuşlardır. Eğitimin temel amacının, bireyi topluma hazırlamak olması 

gerektiğinden bahsetmişlerdir. Toplumu bireyden daha öncelikli görerek, eğitimle bireye 

kültür aktarımının gerçekleştirilmesini ve ahlaklı, toplumsallaşmış bireyler 

yetiştirilmesini vurgulamışlardır. Fakat birey bu süreçte tamamen ikincilleştirilmemiş, 

“Birey sadece toplum için vardır” anlayışından ziyade “birey, toplum içinde sahip olduğu 

rol ile anlam bulur” anlayışı hâkim olmuştur. Bunun yanı sıra, eğitimin eşitlik ve sosyal 

adaleti sağlaması ve toplumsal dayanışma, vatandaşlık gibi duyguları geliştirmesi 

gerektiği de velilerin geneli için eğitimin en önemli amaçlarındandır. Özerklik, özgürlük, 

rasyonelliği teşvik etmek gibi bireyci amaçlar, geri planda kalmıştır.  

Velilerin mesleki eğitime ilişkin görüşlerinin ise genelde meslek edinmenin, eğitimin 

tek ya da en önemli amacı olmaması gerektiği üzerinde yoğunlaşmıştır. Meslek edinmek, 

toplumsallaşma ve ahlaklı bireyler yetiştirmekten sonra gelen bir amaçtır. Alınan mesleki 

eğitim, kişinin geleceğinde sahip olacağı rolü ve bunun getirdiği sorumlulukları doğru 

yerine getirmesini ve işini iyi yapmasını sağlamalıdır. Mesleki yönlendirme, velilere göre 

genel olarak çocuğun ilgi ve eğilimleri doğrultusunda yapılmalıdır, sadece akademik 

başarı nesnel bir değerlendirme sağlasa bile, bu konuda yeterli bir ölçüt değildir. Bu 

nedenle genellikle veliler için merkezi sınavlar ve standart testlerle yönlendirme yapılan 

ve yüksek puan alan başarılı öğrencinin en statülü, en çok iş güvencesi olan ve en yüksek 

maaşlı mesleklere yönlendirildiği anlayış, yanlıştır. Toplumda her mesleğe ihtiyaç vardır 

ve herkes kariyerli iş sahibi olmak zorunda değildir, bu nedenle meslek liseleri de çok 

gereklidir. 
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BÖLÜM IV 

4. ÖĞRETİM PROGRAMI

4.1.Öğretim Programları ve Okulda Nelerin Öğretilmeye Değer Olduğuna 

İlişkin Filozof ve Eğitimci Görüşleri 

Eğitim sistemi ya da herhangi bir dersin öğretim programını geliştirirken resmi eğitim 

kurumlarında öğretilecek konuların neden verildiğinin gerekçelendirilmesi ve geçerliliği, 

önemli bir meseledir. Hangi bilgi en çok öğrenilmeye değerdir? Hangi değerler 

öğretilmeli ve öğrenilmelidir? Öğretim programında hangi temel beceriler söz 

konusudur? Bunlar, öğretim programının doğasına ilişkin bazı temel sorulardır. Neyi 

öğretmemiz gerektiği sorusuna verdiğimiz cevapları nasıl gerekçelendirebileceğimiz, 

temellendirebileceğimiz de temelde felsefi bir meseledir; çünkü insan hayatı ve iyiliği 

için neyin öğretilmeye değer bulunduğu ile ilgilidir (Carr, 2009).  

Klasik tanımlar, öğretim kavramını “bilgi vermek”, “bir beceriyi öğretmek” veya 

“ders yapmak” olarak açıklarlar. Fakat Israel Scheffler (1960), George F. Kneller (1971) 

ve Paul Hirst (1974/2010) gibi bazı düşünürler ve eğitim felsefecileri, bu sözlük 

tanımlarını yetersiz bularak “öğretim” kavramının analitik bir incelemesini yapmışlar ve 

kabul görmüş genel tanımlar ve varsayımlar üzerinden, bu anlamın belli parçalarını 

tartışmışlardır. Bu tartışmalara göre; öğretmek kasıtlı bir eylemdir, amaçlı yapılır ve bu 

amaç, öğrencilerin öğrenmesidir. Hedef odaklıdır ve belli bir sonuca ulaşmaya yönelik 

bir etkinliktir. Yeterlilik ve uzmanlığın geliştirilmesini sağlar. Öğretim etkinliği bunu, 

tanımlama, açıklama, soru sorma ve değerlendirme, teşvik veya ikna etme gibi 

öğrencilerin öğrenmesini mümkün kılacak her yöntemle yapar. Ayrıca, öğretim işi 

profesyoneldir ve öğretmen neyi, kime, nasıl anlatacağı konusunda bilgilidir. Sürecin 

sonunda ise öğrenci bilgiyi sadece bilmez, ayrıca anlar, hatırlar ve onunla bir şeyler 

yaparak işler. Yani öğrenme süreci, etki bırakmalıdır (Kneller, 1971). Kişi, bu süreç 

sonunda inanmadığı bir şeye inanmaya başladıysa, bilmediği şeyi artık biliyorsa, daha 
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önceden yapamadığı şeyi yapabiliyorsa ya da bir alışkanlık kazandıysa, bu eylem 

öğrenmedir (Hirst, 1974/2010).  

Hirst (1974/2010), öğretimin şöyle bir tanımlamasını yapar: Öğretme etkinliği, bir A 

kişisinin (öğretmen), bir B kişisinde (öğrenci), amacı veya niyeti olan bir eyleme neden 

olmak (öğretmek) ve B kişisinin de niyetinin, amacı X (inanış, eğilim ve beceriler) olan 

belli bir nihai duruma ulaşmak olduğu bir etkinliktir. Bu tanıma uyumlu bir şekilde, 

öğretim programının ise, “öğrencilerin belli hedef ve amaçları öğrenerek onlara 

erişecekleri, tasarlanmış etkinlikler programı” olarak normatif bir tanımını yapmıştır 

(Hirst, 1974/2010). Michael Hand (2010), betimleyici bir tanım yaparak öğretim 

programını “planlanmış öğrenme programı” olarak açıklamıştır.  

Öğretim programı, eğitimin belirlenen amaçları doğrultusunda ve onlara paralel 

biçimde şekillenmelidir (Frankena, 1966). Neyin amaçlanması gerektiği belirlendikten 

sonra, bu amaca ulaştıracak olanların neler olduğu, neyin öğretilmeye değer olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bazı eğitim felsefecileri, öğretilmeye değer buldukları şeyleri 

gerekçelendirmek için belli bilgi formlarının epistemolojik değerine bakarken, diğer 

kuramcılar, sunulan bu bilgi formları ve becerilerin sosyal, pratik veya ekonomik 

öneminden dolayı siyaset felsefesi ve siyaset kuramıyla ilgili içermeleri üzerinde 

durmuşlardır (Carr, 2009). Dolayısıyla, öğretim programı tartışmaları, hem objektif 

gerçekler ve kullanışlılık açısından epistemolojik bir boyuta sahiptir, hem de öğretilen 

bazı bilgiler değer yüklü olduğu için siyaset ve ahlak felsefesi ile ilgilidir.  

Arthur Ellis, kitabı Exemplars of Curriculum Theory’de (2003) farklı öğretim 

programı alternatiflerini dört ana tür altında toplayarak şu gruplamayı yapmıştır: 

1)İlerlemeci öğretim programı, 2)Toplum merkezli öğretim programı, 3)Öğrenci 

merkezli öğretim programı ve 4)Bilgi merkezli öğretim programı. 

İlerlemeci eğitimin öncüleri Rousseau ve Dewey’dir ve kurucusu olarak kabul edilen 

düşünür, İsviçreli 18. Yüzyıl filozofu Jean Jacques Rousseau’dur. Geleneksel okul 

eğitiminin niteliğinden ve ahlaki karakterinden rahatsız olan Rousseau, toplumun üzerine 

kurulduğu adaletsiz toplumsal sınıf ayrımının yanlış değerlerinin aşılanması üzerinde 

durarak, temel eğitimle ilgili kitabı Emile’de (Rousseau, 1762/2016) pratik ve kullanışlı 

problem çözme becerilerinin geliştirilmesine odaklanan bir eğitim önermiştir (Carr, 

2009). 20. Yüzyılda ise Dewey, bu akımın temsilcisi olmuştur. Dewey için bilgi, inşa 

edilen bir gerçekliktir ve bilimsel kuramlar, insan neslinin hem biyolojik hem de kültürel 
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devamlılığı için gerekli kaynak ve araçlardır. Bilgi dışarıda ve insandan bağımsızdır, pasif 

değildir, aktif olarak inşa edilir. Doğrular ise bizim duyularımızla algılayabildiğimiz 

kadardır. Değerler mutlak değil, görecelidir; kişi, yer ve zamana göre değişiklik gösterir. 

Önemli olan insanlığın geleceği için işlevsel olandır.  

İlerlemeci öğretim programında vurgu, öğrenme sürecinde kişilerin eylemlerini 

yönlendiren amaçların şekillendirilmesine öğrencinin de dâhil olmasındadır. Nitelikli 

deneyimler ve süreç içinde gelişim odaklı, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alan, içsel 

öğrenme motivasyonunun teşvik edildiği, bütünleşik çalışmalar yaklaşımı ile yöntemler 

uygulayan, akıcı çalışma düzenine önem veren, çocuğun gelişim dönemlerine uygun 

pratiklerin ve gerçek dünyada karşılaşılanların üzerinde vurgu yapılan bir öğretim 

programı biçimidir. Bu program biçiminde öğretmen, doğrudan değil, dolaylı öğretim 

yapar; yani öğretmen bilgiyi sunan, açıklayan, süreci yönlendiren kişi değil, kolaylaştırıcı 

rolündedir. Öğrenci ise bu süreçte öğretimi esas yönlendirici konumundadır. Süreci 

başlatan öğrencidir, bilgiyi kullanıp işleyerek içselleştirmeli ve sorun çözmek için yeni 

bilgiler inşa edebilmelidir. Eleştirel ve sorgulayıcı, rasyonel düşünce önemlidir. 

Öğretimde, yöntem ve tekniklerde çeşitliliğe yer verilir. Bilgi bir bütünün parçalarından 

oluşur, bu nedenle daha bütüncül ve disiplinler arası etkinlikler düzenlenmelidir. Okulda 

işbirliğine dayalı grup çalışmaları, keşfetme ve inceleyip araştırarak öğrenme, bağlantılar 

kurma ve problemler çözme gibi öğrenme etkinlikleri yapılır. Öğrenme ortak çalışmaya 

dayalı ve proje odaklı olmalıdır. Matematik, Okuma, Fen Bilimleri ve Coğrafya gibi 

disiplinlerin öğrenilmesi sadece kendi içinde amaçlar gibi görülmemeli, karşılaşılan 

problemleri çözmek için kullanılabilecek araçlar olarak görülmelidir.  

İlerlemeci öğretim programında, ayrıca, gelişim sadece akademik değil, toplumsal, 

duygusal, ahlaki yönden de olmak üzere bütündür; yani bütün çocuk (whole child) 

anlayışı hâkimdir. Amaç, hayatı kolaylaştırmak ve insanın anlamlı deneyimler 

yaşamasını sağlamaktır. Okul, toplumun bir yansımasıdır: İçinde demokrasi, katılım, 

vatandaşlık ve bütünlük ruhu olmalıdır. Gerçek hayattaki mesele ve problemler önem 

taşır. Bu doğrultuda, okullarda sosyal faaliyetler ve çocukları bir bütün olarak her yönüyle 

geliştirecek olan kültür, sanat ve spor etkinlikleri de önem kazanmaktadır. Önce yakın 

çevreden başlanır, sonra yavaşça konu çeşitli açılardan ele alınarak çocuğun merak, 

araştırma ve aktif katılımla öğrenme dürtüleri tetiklenmelidir. Bu süreçte, okulun çevresi 

de takım çalışması, harekete ve ifade özgürlüğüne açık, sonuç değil süreç odaklı ve 
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performansa dayalı değerlendirmelerle buna imkân sağlamalıdır. Ayrıca değerlendirme, 

ilerlemeye odaklı olmalı, etki üzerinde durmalıdır.  

Toplum merkezli öğretim programında ise temel hedef, toplumsal meseleleri 

keşfedip çözmektir. Eğer uygun öğretim programı uygulanırsa genç insanlar toplumu 

değiştirip yenileyebilir. Öğretim programı, toplumsal meselelere dayalıdır. Konular 

yönetim, demokrasi, vatandaşlık ve yaşanan problemler, toplumsal ilişkiler, gerçek 

hayatın sorunları doğrultusunda şekillenir. Akademik konular ve bilgilerin öğrenilmesi 

ya da çocuğun bireysel ilerleme ve gelişiminin sağlanması değildir. Öğrencilere problem 

çözme becerisi kazandırılmalıdır. Gerçek sorunların yaşandığı gerçek dünyaya gidilmeli, 

öğretim sınıfın dar sınırlamalarından kurtarılmalıdır.  

Öğretimde problem çözme birimleri oluşturularak, konu alanı ve disiplinler bu 

problemleri çözmede araç olarak kullanılmalıdır. Kaynak toplum olmalıdır, takım 

çalışmaları teşvik edilmelidir. Bu yüzden öğrenciler grup çalışmaları içinde yer almalı, 

işbirliği çabasında olmalı, lider önderliğinde dayanışma içinde çalışmalıdır. Çevre, gerçek 

dünya olarak bir öğrenme laboratuvarıdır. Değerlendirmeler, “gerçek hayatta ne işimize 

yarayacak?” sorusunun cevabı olarak sonuçlara odaklanmalıdır. Sonuçta ise toplumsal 

ilerleme hedeflenmelidir. Öğretim programı, bütünleşik çalışmalardan oluşur. Farklı 

dersler birbirine entegre edilerek karşılaşılan bir problem farklı açılardan ve her yönüyle 

incelenmeli, sonunda ise bu probleme çözüm getirilmelidir. Sosyal faaliyetler ve kültür-

sanat ve spor etkinlikleri ise yerel ve toplumcu bir anlayışla, çocukların milli değerlerini 

öğrenebileceği ve toplumda yaşanan problemlere milli bir anlayışla çözüm getirebileceği 

bir içerikte olmalıdır. Aslında toplum merkezli öğretim programı, pek çok yönüyle 

ilerlemeci öğretim programına benzese de, ilerlemeci öğretim programında vurgu daha 

çok birey ve onun toplumla, çevreyle ilişkisi üzerindeyken toplum merkezli öğretim 

programında esas vurgu, toplumun şekillendirilmesindedir. 

Toplum merkezli öğretim programının bir boyutu olarak ele alabileceğimiz bir 

öğretim programı çeşidi de erdemlere dayalı öğretim programıdır. Bu öğretim programını 

oluştururken sormamız gereken soru, “Çocuklarımızın ne tür insanlar olmasını 

istiyoruz?” dur (Hand, 2010). Buna verilen cevap da öğretim programında kişisel özellik 

ve erdemlerin bir listesini oluşturur. Doğrular ve nihai gerçekler, zihinsel ve ruhsaldır. 

Dini bir öğretim, kültür, vatan sevgisi ve maneviyat öğretimi önemsenmektedir. Doğrular 

değişmez, sabit ve mutlaktır ve zaman içerisinde kendi gerçekliğini kanıtlar. Öğretilecek 
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olanlar adalet, dürüstlük, hoşgörü, vatanseverlik, çalışkanlık gibi erdemlerdir. Bu öğretim 

programında, insanların sahip olması gereken erdemler üzerinde anlaşmaya varılmalı ve 

bu erdemlerin öğretimi, okulların temel işlevi olmalıdır.  

Öğrenci merkezli öğretim programının amacı, kişilerin kendini gerçekleştirmesidir; 

okul deneyimi, her bir bireyin olmayı hayal ettiği şeye ulaşma özgürlüğü ve fırsatına sahip 

olacağı şekilde olmalıdır. Vurgu, birey üzerindedir. Bireysel ilerleme ve gelişim, öğrenci 

ilgisi ve etki ön plandadır. Öğretmen, öğrenmeyi kolaylaştırıcı roldedir. Eğitimde 

öğretilecekler, isteğe bağlı olmalıdır. Çevre, yaratıcılığı beslemeli, ilham verici olmalı, 

renkli bir atmosfer yaratılmalı, öğrencilere hareket özgürlüğü sağlanmalı ve güven ortamı 

oluşturulmalıdır. Değerlendirme, öğrenci odaklı, gelişime yönelik, biçimlendirici, çeşitli 

olay ve deneyimlere dayalı olmalıdır ve rekabete dayalı bir değerlendirme kesinlikle 

olmamalıdır.  

Bilgi merkezli öğretim programının kökeni, liberal eğitim anlayışına, yani Antik 

döneme kadar dayanır. Nihai gerçeklik, ya bizden bağımsız ve dışarıdadır, bu yüzden icat 

ya da inşa edilmekten ziyade, bilgi keşfedilmelidir ya da tüm gerçeklik mutlak ve bizim 

zihnimizdedir ve bu da anlaşılmaya çalışılmalıdır. Platon ve Sokrates için, erdemli ve 

hakikatin ışığında kendini bilen insanların yetişmesi iyi bir toplum için önemlidir ve bu 

amaca bilgelikle, en temel erdemle ulaşılabilir. Bu yüzden her çalışma alanının eğitsel 

değerini belirlemesi gereken pratik kullanışlılığı değil, bilgeliğe ulaşmaya olan katkısı 

olmalıdır. Ayrıca objektif bilginin teorik olarak idrak edilmesi, diğer teknik, uygulamalı 

ya da estetik öğrenme biçimlerinden üstündür.  

Bu yüzden eğitim, kültürün nesillerden nesillere aktarılmasıdır ve buradaki kültür, 

dünyada şimdiye kadar söylenmiş ya da düşünülmüş en iyi bilgilerin toplamıdır. 

Akademik ve bilgi merkezli öğretim programından kastedilen ise dil ve edebiyatın, bilim 

ve matematiğin, tarihin, sanatların ve yabancı dillerin sistematik çalışmasıdır. Temel 

hedef, kanonu, yani o güne kadar yazılmış eserlerden en başta gelen klasikler, büyük 

eserler ve en temel olanlarını öğrenmektir. Kanon, öğrencilerin öğrenmesi gereken, 

üzerinde karara varılmış temel bilgilerdir. Edebiyat ve sanat/zanaatlar bilgeliği ve eğitimli 

olmayı sağlar, bu yüzden okulda bunlar öğretilmelidir. Liberal eğitimcilere göre okul 

sadece zihinsel/entelektüel eğitimle sınırlandırılmalı, ahlak eğitimi aileye, din eğitimi ise 

dini kurumlara bırakılmalıdır; spor faaliyetleri ve diğer sosyal etkinliklere ise yer 

verilmemelidir (Hutchins, 1972). 
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1960lardan sonra gelişen yeni dönem liberal eğitim felsefesinin Richard Stanley 

Peters ve Israel Scheffler gibi öncüleri, eğitimin temel olarak eleştirel rasyonel 

otonominin kazandırılması ile ilgili olduğu görüşünü savunurlar (Carr, 2009). Mantıksal 

rasyonel sorgulama ve yargıların anlam ve gerçekliğini keşfedip anlama olarak anlaşılan 

bilginin, eğitimin temeli olduğunu öne sürmüşlerdir. Hirst, devlet okullarının ilk 

kademelerinde, öğretim programının tüm zamanların süzgecinden geçerek günümüze 

ulaşabilmiş objektif yedi bilgi formu üzerine kurulması gerektiğini iddia etmiştir (Hirst, 

1974/2010). Bunlar; matematik ve mantık bilgisi, bilimsel araştırma, toplumsal ve insanın 

dünyasını anlama (sosyal bilgiler), ahlaki anlayış, dini bilgi, estetik algı ve felsefi 

kavrayıştır.  

Bilgi merkezli öğretim programında öğrencilerin alması gereken, liberal eğitimdir; 

ilerlemeci eğitim öğretim programından farklı olarak mesleki, pratik ya da hayat 

becerileri ile ilgili değildir. Vurgu, öğrencileri akademik olarak zihinsel, entelektüel ve 

kültürel yönden geliştirmek üzerindedir; dolayısıyla spor, sanat ve sosyal etkinlikler, okul 

eğitiminin içeriğinde yoktur. Bu öğretim programı anlayışına göre okul öğrencileri geniş 

bir fen bilimleri, edebiyat, tarih, matematik, güzel sanatlar bilgileriyle donanımlı hale 

getirilmelidir. Bu görüş, okullar iyi eğitimli insanlar yetiştirir, anlayışına dayanır; ayrıca 

iyi eğitimli bir kişi, kuşkusuz en kolay uyum sağlayan, bilinmeyene en hazırlıklı, en iyi 

vatandaştır; çünkü akademik bilginin insanlar üzerinde uygarlaştırıcı bir etkisi vardır 

(Ellis, 2003).  

Bilgi merkezli öğretim programına göre vurgu, akademik disiplinlerin konu alanları 

üzerindedir. Bilgi organize edilmiş bir kapsam ve dizi halinde verilir. Temel kaynaklar, 

ders kitaplarıdır. Öğretmen, alanının uzmanıdır. Öğretim programı, öğretmen tarafından 

yönlendirilir ve çeşitli öğretim stratejileri uygulanır. Öğrenciler, konu alanında 

uzmanlaşmalıdır, onlar acemi roldedir. Değerlendirmeler ise formel sınavlar ve 

standartlara dayalı testlerle yapılmalıdır.  

Öğretim programı konusunda oluşturulan bu kuramsal çerçeve, bunun doğrultusunda 

bulgular üzerinde yapılan analiz, yorumlar ve varılan sonuçlar ile ilgili olarak 

belirtilmelidir ki, öğretim programlarının içeriğine ilişkin yapılan bu tür gruplandırmalar, 

nihai kategoriler ve keskin ayrımlar değildir, sadece sınıflandırmayı kolaylaştırabilmek 

içindir. Yoksa elbette keskin sınırlamalar yoktur veya bir öğretim programı türünde 

olması gerekenin diğer öğretim programı türünde hiç olmadığı anlamına gelmemelidir. 
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Bu gruplandırmalara göre yorumlar ve sonuçlar, sadece farklı öğretim programı 

uygulamaları arasındaki vurgu farkına yönelik olacaktır. Her bir öğretim programı 

türünde tüm farklı kazanımlara yer verilmekle birlikte, sadece bunların programdaki 

ağırlığı ve ele alınış biçimi değişmektedir. 

4.2.Öğretim Programının Nasıl Olması Gerektiğine İlişkin Araştırma Bulguları 

Görüşmelerde, araştırmanın öğretim programına ilişkin verileri analiz edilirken, 

ağırlıklı olarak “Eğitimle insana neler kazandırılmalıdır?”, “Hangi bilgi, beceri, zihinsel 

ve bedensel eğilimler geliştirilmeli, hangi değerler ve ahlaksal erdemler 

kazandırılmalıdır?”, “Kültür öğretilmeli midir?”, “Hangi kültür öğretilmelidir?”, “Sizce 

hangi dersler kimlere, ne kadar öğretilmeye değerdir?”, “Faydalı/faydasız bilgi var mı, 

varsa şansınız olsa neleri çıkarırdınız?” sorularına verilen cevaplar incelenmiştir. 

Bunların yanı sıra, araştırma sorularına verilen cevapların bütünü, sorulan diğer sorularda 

öğretim programına ilişkin verilmiş cevaplar olabileceğinden dolayı incelenerek analiz 

edilmiştir. 

Araştırma kapsamında yapılan nitel görüşmelerle, öğretim programıyla ilgili verilen 

cevaplardan elde edilenler, velilerin genelde toplum merkezli öğretim programı ve 

erdemlere dayalı bir öğretim programını en ideal bulduğunu göstermektedir. Onlara göre 

iyi bir öğretim programı toplumu iyiye ve güzele götüren, erdemlerin öğretildiği ve 

ahlaklı davranışların en başta yer aldığı bir öğretim programıdır. Bunun yanı sıra, 

ilerlemeci öğretim programı anlayışını destekleyen veliler de olmuştur, özellikle 

çocuklara gerçek hayatta işlerine yarayacak, ilgi ve yeteneklerine hitap edecek konuların 

öğretilmesi gerektiği üzerinde durmuşlar ve yoğun bir şekilde şimdiki öğretim 

programlarında yer alan detaylı ders içeriklerini ve akademik bilgi yoğunluğunu 

eleştirmişlerdir. Bu doğrultuda, velilerin genelde bilgi merkezli öğretim programı 

anlayışından oldukça uzak fikirler öne sürdüğü söylenebilir. 

4.2.1. Okullarda Toplum Merkezli Öğretim Programı Eğitiminin Doğru Olduğunu 

Düşünenler 

Velilerden bir kısmı, verilmesi gerekli olan eğitimin, toplumsal değerler, çocuklar 

ve toplumun iyiye gitmesi için gerekli olanlar ve günlük hayatımızla iç içe olan 

bilgilerden oluşması gerektiğini söyleyerek toplum merkezli öğretim programı anlayışını 
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savunmuşlardır. Katılımcılardan biri, çocukların toplumsal gelişimini sağlayacak yerel ve 

ortak bilgilerin verilmesi gerektiğini ifade etmiştir: 

G1: Toplumumuzun ortak bilgilerinin çocuklarımıza verilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Mesela biz Türk toplumuyuz; ama Osmanlıdan gelen birçok 

dinden, ırktan, mezhepten insanlarımız var. Okulda her türlü çocuğun sosyal 

manada toplumda gelişimi sağlayacak her türlü bilginin verilmesi lazım.  

Bir başka katılımcı ise dünyadaki güncel diğer gelişmelerin ve tüm insanlar için 

önemli evrensel bilgilerin de öğretilmesini gerekli gördüğünü ifade etmiştir: 

G14: Dar böyle ülkemin içinde yaşayacağım diye bir şey de yok, dünyada 

neler olup bitiyor, bunları da öğreneceksin. Mesela bir şey icat ediliyor, 

bilmelisin, öğrenmelisin, dünyada sağlık nereye gidiyor, savaş şeyleri… Her 

şeyi bilmek gerekiyor; çünkü ona göre yetişeceksin, dar bir kalıbın içinde 

kalamazsın ki. 

Velilerin birçoğu, okullardaki sosyal etkinliklerin ve ders dışı sanat-spor ya da sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin çocuğun gelişimine ve toplumsal yönden eğitimine olumlu 

katkıları olacağını düşünmektedir. Onlara göre bu tür çalışmalar, çocukların hem 

toplumla, hem de kendileriyle daha çok bağlantı kurmalarını sağlayacaktır. 

G7: Çok olmalı, özellikle bunlar çok olmalı. Ben resmin, müziğin, beden 

eğitiminin kişisel gelişimini ileride çok daha iyi yerlere getireceğine 

inanıyorum. Bizim gibi kayıp bir nesil olmamalı. Beden eğitimi almadık 

sadece “sağa dön-sola dön-ileri marş” tan başka bir eğitim almadık. Sanat 

diye de bize bir şey öğretmediler, resim dediğinizde iki tane sulu boya ile 

öğretmenin bir şeyler çalışın, demesinden öteye gitmedi, resim eğitimi bu 

değildi, beden eğitimi de “sağa dön sola dön ileri marş” değildi. 

G21: Okul hangi okul olursa olsun müziği, sanatı, resmi, sporu olmalı. 

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, gibi. Bizim her alanda yetiştirmemiz 

lazım. Öğrenciyi sadece bilgiyle donatmak yetmiyor. Sosyal ve kültürel 

anlamda da bunların iyi yetişmesini temin etmek lazım. 

G9: Olmalı onlar çocuğa çünkü büyük şeyler kazandırır bence. Farklı 

toplumlarda farklı aktivitelerde bulunmak o çocuğun zihnini daha açacaktır 

kendine güveni gelecektir farklı farklı konularda. Sırf ders değil o da eğitimin 

bir parçası ve de bu daha da iyi olmalı. Çocuklarımıza gezisinden tut da 

eğlencesine kadar yapılmalı, bunu okul olarak birlikte, en azından 

bulundukları sınıf olarak toplu birlikte verilirse, kaynaşması da güzel olur.  

Bir veli, sosyal sorumluluk faaliyetleri ile okul sınırlarının dışına çıkılmasının 

çocuklarda toplumun diğer kesimleriyle empati yapma yeteneğini geliştireceğini şu 

örnekle anlatmıştır: 

G3: Şimdi, faydalı, şöyle hocam: Bizim zamanımızda okullardan yurtları 

ziyarete gelirlerdi. Hani burada yer içerler, burada kalırlar, anne babaları 

ölmüş diye gezerlerdi. O çocuklar da bir dahaki gelmeye hevesle geliyorlardı. 
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“Çok şükür anne-babamız yaşıyor, hayatta” deyip kıymetlerini de 

biliyorlardı, çünkü gelen çocuklar küçük değildi. “Ne yiyemiyorlarsa biz 

evde onu yapalım, götürelim ki onları yesinler” diyorlardı. Sınıfında varsa 

daha çok birbirine bağlanıyorlardı. 

Başka bir veli ise, gelecekte toplumun birer üyesi olarak her bir çocuğun yeteneğini 

keşfetmesi ve bu yönde kendini geliştirerek toplum yararına kullanabilmesi için okullarda 

sosyal faaliyetler, sanat-spor etkinlikleri olması gerektiğini ifade etmiştir: 

G14: Beden eğitimini de okuyorsun eğitmen oluyorsun, bir de vücut sağlığın 

açısından önemli. Resim dersen, yani yarın ileride çocuk bir ressam olacak 

yetişecek oradan, senin toplumuna katkıda bulunacak şeyler yapacak. Müzik 

de öyle, bir şarkı yazması, beste yapması, dünyaca ünlü bestekârlar oluyor 

mesela, yani onu öğrenecek, orada temel alacak çocuk. 

Aynı veli, bu tür sosyal faaliyetlerin toplumda sosyal eşitsizlikleri azaltmak için 

devlet okullarında arttırılması gerektiğini vurgulamış, ayrıca çocukları okula ve diğer 

derslere bağladığını ve yanlış alışkanlıklardan uzaklaştırdığını da belirtmiştir: 

G14: Farklı öğrenme ortamları, okullar bunu imkânını vermeli. Devlet 

okulları özellikle çocuğa bunu vermeli. Çocuk yüzmeye de gitmeli, mesela 

tenis oynamalı; çünkü hayatta sadece zenginlerin yapabileceği bir şeymiş gibi 

görmemesi gerekiyor çocukların bunu. Her çocuk bunu yapmak zorunda, 

bunu devlet sağlar. Başarıyı bunlar tamamlayıcı destekleyici olmalı, çocuğu 

motive edecek tabi ki. Çocukları geliştirecek şeyler bulup okullarda 

yapmaları gerekiyor. Yarışmalar mı düzenlerler onu bilemem, ama sürekli bir 

aktivite olacak, çocuğu oraya bağlayacak bir aktivite olacak. Mesela 

televizyona niye bağlanıyor çocuk, çünkü sürekli bir değişkenlik var bir 

hareket var, bilgisayar da öyle, o zaman bunu okul sağlayacak. 

Öğretim programıyla ilgili velilerin görüşlerinde dikkat çeken noktalardan biri, 

neredeyse hepsinin Türkiye’deki mevcut öğretim programları ve çocuklarına öğretilenleri 

eleştirmeleri ve ideal olanı sorgularken bunlardan hareketle görüşlerini açıklamaları 

olmuştur. Bu nedenle velilerin mevcut öğretim programı ve eğitim sisteminden memnun 

olmadıkları sonucu çıkarılabilir. Bir veli, çocuğun hayatı için gerekli olan her şeyin 

öğretilmesini savunmuştur: 

G7: Yaşamı için gereken Fizik’ti, Matematik’ti, Edebiyat’tı, Resim’di, 

cinsellikti, … İlkokuldan itibaren her şeyin, ama her şeyin, mutlaka eğrisiyle 

doğrusuyla toplum için şu doğrudur, denmeli; bir şekilde öğretilmeli. 

Aynı veli, Türkiye’deki mevcut öğretim programının, öğrencilerin yaşadıkları toplum 

ve çevre içinde ihtiyacı olan bilgileri değil, çok daha soyut ve yaşanan coğrafya 

gerçekleriyle uyuşmayan bir içeriğinin olduğunu ifade ederek, okullarımızın öğretim 

programını şu sözlerle eleştirmiştir: 



93 

 

 

G7: Önce gerekli midir değil midir, sorusu. Köyde yaşayan adam çiftçilikle 

(geçiniyor) yaşıyor, yaşamış olduğu böyle çiftçilik, siz buna onun için geçerli 

olan yağmurdu, seldi, şuydu buydu; içinde yaşamış olduğu toplumu biraz 

daha ilgilendirecek -keneydi…- Bodrum’da yaşayan bir insan için biraz daha 

onun için gerekliliklerinin öne çıkarılması doğrudur. Bir Antarktika’da ağaç 

yetiştiriciliğinin bütün özelliklerini anlatan bir eğitim olabilir mi? Adam 

zaten buzun içinde yaşıyor, ağacı nerede gördü ki? İşte biz Türkiye’de 

yaşıyoruz; ama bize de Antarktika eğitimi verildiğine inanıyorum.  

Bir diğer katılımcı, çocukların soyut işlemlerle değil, kendilerini doğrudan somut 

uygulamaların içinde bulacakları ve yaparak yaşayarak öğrenecekleri bir öğretim 

programının ideal olduğunu düşünmektedir ve Köy Enstitüleri’nin böyle bir anlayışa 

sahip olduğunu ve kapatılmasının toplumumuz için olumsuz bir gelişme olduğunu ifade 

etmiştir: 

G16: Filipinler’de mi duymuştum… Çocuklara direk matematik, toplama-

çarpma-çıkarmadan, ziyade, çocukların çekiçlerle bir şeyler yapması ondan 

sonra bahçede bir şeyler ekip biçmeleri böyle şeyler. …Köy Enstitüleri’ni hiç 

incelediniz mi bilmiyorum, ama kapatılması Türkiye için çok büyük kayıp. 

Köy Enstitüleri açık olsaydı, ülkemiz bundan yüz yıl daha ileride olacaktı. 

Yine başka bir katılımcı, okulun çocuğun doğal hayat akışını bozmaması gerektiğini 

düşünmektedir ve öğretmenler verilenleri somutlaştırmalıdır: 

G4: Ders çok önemli, bir şey demiyorum. Ama benim çocuğumun oyuna da 

ihtiyacı var. Her şey ders değil. Bir de o kadar sıkıcı hale getiriyorlar ki 

dersleri, çocuklar bunalıyor. Anlayamayacakları dilden konuşuyorlar. O 

kadar değişik şeyler veriyorlar ki.  

Bir veliye göre eğitim sistemimiz toplumumuzun gerçekleriyle uyuşmamaktadır ve 

değerlendirmede ise merkezi sınavların yapılmasını eleştirmektedir: 

G9: Toplumsal yapımıza uygun bir eğitimimiz var mı? Yok. Ben öyle 

görüyorum, belki cahilce bir düşünce ama. Ben şimdi toplumumuza örf 

adetlerimize, aile geleneğimize uygun bir eğitim -eğitim sistemimiz yok bir 

defa- geliyoruz çocuğun geleceğini iki saate bağlıyoruz. Güzel bir eğitim 

sistemi verildiği söylenemez. Şu andaki eğitim sistemimizi ben sıfır 

görüyorum. Çünkü kaç yıldır son hatırladığım kadarıyla on iki senede dört 

defa eğitim sistemi değişti. Bir beş 5+3 yapıldı, şimdi 4+4+4 e döndük. Bu 

ne dört artı dört beş artı üç, güzel bir sistem yap çocuğa ilkokul eğitimini 

güzel ver, ortaokulda yönlendir. Toplumda her türlü, ülkemizde her türlü 

kesime ihtiyaç var. 

Yukarıdaki katılımcı, sürekli değişen eğitim sistemini, sağlam bir öğretim programı 

ve anlayış oluşturamamaya bağlamaktadır. Sınav sistemi ve yapılan standart testler de 

bunların uzantısı olarak görülmektedir ve hem toplumun hem çocuğun geleceği açısından 

da bu büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Onun bu ifadelerinden sınav sistemi ile 
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çocukların tek tip bir hedefe yönlendirildiğini ve herkesin toplumda kendine uygun rolleri 

bulamadığını düşündüğünü çıkarabiliriz. Aynı katılımcı, çocukların belli bir aşamadan 

sonra eğilimlerine göre yönlendirilmelerini ve her çocuğun ortak öğretim programıyla bu 

kadar detayı öğrenmesinin mantıksız olduğunu ifade ederek fikirlerini şöyle 

genişletmektedir: 

G9: …ben şimdi atıyorum, illa ki herkes üniversiteyi okuyacak değil; ben 

lisede Fizik gördüm veya Kimya gördüm, ben bu hayatta ne gibi bir işime 

yarayacak, hiçbir işime yaramıyor. Bir çocuk eğer ortaokuldan sonra 

yönlendirilirse ona da o yönde fiziğini de ver kimyayı da ver hangi dersini 

veriyorsan, yönlendireceğin yönde ver.  

 Diğer bir veli, benzer görüşler öne sürmüş ve hayatta herkesin işine yarayacak belli 

şeyler öğretildikten sonra sadece yatkınlığı ve ilgisi olanların doğru yönlendirmeyle daha 

akademik bir alan bilgisi alması gerektiğini açıklamıştır: 

G18: Matematik okuyacaksa matematiğin detayları öğretilmeli o çocuğa. 

Türkçede dil bilgisi dil bilgisi diyoruz. Çocuğa diksiyon, güzel konuşmak 

öğretilsin. Dil bilgisinin neyini öğreteceğiz çocuğa, karşımıza gelen kişiye dil 

kursu mu vereceğiz? Ya da ne bileyim bir müzik dersinde elimizde bir flüt “ 

do, re, mi, fa, sol, … Neyin “ do, re, mi” sindesin? Müfredatta ne varsa o 

işletilmeye çalışılıyor. Bence o dersin temeli öğretilsin. Sayısalcı ise 

matematiğin detayları öğretilsin. Fiziğin detayları öğretilsin. Ama her çocuğa 

aynı şey anlatılmasın. Zaten yapamıyor ki istediği kadar anlatsın çocuk 

yapmıyor ki.  

Aynı veli, ne kadar öğretilmesi gerektiği sorusunda bilginin yararlı olduğu ölçüde 

öğretilmesi gerektiğini düşünmüş ve şu şekilde cevaplamıştır: 

G18: Ne kadar öğretilmeli biliyor musun, ülkemizde günlük hayatımızda yer 

alacak kadar öğretilmeli. Mesela ben şunu hiçbir zaman anlamadım, 

matematikte trigonometri falan işliyoruz ya onu günlük hayatta biz 

trigonometriyi acaba nerede kullanacağız? Bence bu üniversitede öğretilmeli. 

Bir katılımcı kendi dönemindeki okul eğitimi ve öğretim programıyla şimdiki bilgi 

merkezli öğretim programını kıyaslayarak öğretim programında günlük hayatımızda 

kullanmayacağımız çok şey girdiğinden bahsetmektedir. Ona göre her zaman karşımıza 

çıkacak olanların öğretilmesi yeterli olacaktır: 

G23: Küçüklüğümde klasik matematik gördük biz. Hayatımızdaki olağan 

şeyleri, karşılaşabileceğimiz olaylarla ilgili soruları, problemleri çözdük. 

Şimdi çok daha farklı bir boyut aldı. Modern matematik geldi. Modern 

matematiği insan, hayatında nerede kullanabilecek diye düşünüyorum ben. 

Kullanmayacağımız birçok şey var. …tarih çok önemli… Bir insan tarihini 

bilmek zorundadır. Tarihini bilmeyen ilerisini de bilmez zaten. Coğrafya 

dediğimiz, coğrafi konular onları bilmemiz lazım. İngilizce önemli. Neden 
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önemli İngilizce, her zaman her yerde karşılaşabileceğimiz şey. Az olsa dahi 

bir insan temel İngilizceyi öğrenmek zorundadır.  

Bir başka veli de şimdiki İngilizce derslerinde dilbilgisi konularına ağırlık verilerek 

dil öğretimi yapılmasını yanlış bulduğunu belirtmiştir: 

G24: Bir defa bu ilkokul dönemindeki İngilizce eğitimleri benim pek hoşuma 

gitmiyor. Benim çocuğum gramer öğrenmesin, benim çocuğum bir turistle 

karşılaştığı zaman pratik nasıl yapabilir onu öğrenmeli, lisede de aynı şekilde 

gramerin –mış, -miş geçmiş zamanları öğrenmesin İngilizce eğitimde. Diğer 

derslere gelince her şeyin belli bir düzeyi vardır. Yani yeterli değil, 

müfredatta çok gereksiz şeyler var. 

Bir veliye göre hayatta hepimize lazım olacak, herkesin bilmesi gereken bilgiler 

okulda yeteri kadar verilmelidir, ayrıca kişiler alanlarına göre kendi çevrelerindeki ve 

toplumlarındaki gerçeklerden haberdar olacağı bir eğitim almalıdır: 

G15: Yeteri kadar öğretilmeli. Mesela bir Tarih, bir de benim de olsun, bir 

doktorun da bilmesi gerekli birazcık, bir avukatın da bilmesi lazım bir 

öğretmenin veya bir polisin; yani bu netice itibariyle yaşam. Onun için 

birazcık da olsun bellememiz lazım. Yeterince bilmesi lazım yani tabi ki bir 

duayen olsun istemiyorum ama mesela ne bileyim yani bir mühendisin veya 

bir mimarın, mimarlık kadar bilmese de bilmesi lazım geçmişini, tarihini, 

doğasını bilmesi lazım ki bu hayatta daha güzel eğitimi alabilir. Mesela düşün 

bir mimar her şeyi biliyor ama Türk mimarisini bilmiyor o zaman sana bir 

şey yansıtamaz ki.  

Pek çok katılımcı veli, bilgi merkezli öğretim programı eleştirisinde bulunmuştur. 

G23 kodlu katılımcı, her şeyin bilgi ağırlıklı verildiğini, fakat aynı bilgilerin sürekli 

tekrarlandığını ve lisede de yönlendirme yapmadan aynı durumun devam ettiğini ifade 

ederek, bilgi ağırlıklı öğretim programıyla çocukta eğitsel ilerlemenin kaydedilemediğini 

ima etmiştir ve bundan, bilgi merkezli öğretim programının kaldırılmasını istediğini 

çıkarabiliriz: 

G23: Şimdi basmakalıp bir eğitim var. İlkokul temel eğitim tamam. Sonra 

ortaokulda yine aynı hiçbir mesleki eğitim verilmeyip tekrardan standart 

dersler var işte Matematiktir, Kimyadır, Fiziktir, Tarihtir bunlar ta lise sona 

kadar devam eden şeyler, yani zoraki okutturulmak istenen. Mesela lise 

yıllarına geldiğinde çocuğa bakılır nedir işte matematiği zayıf veya işte 

sayısalı zayıf değil mi? Ama lise sona kadar ısrar ediliyor illa sen sayısal 

yapmak zorundasın. O çocuk sözelde çok iyidir. Yabancı dili çok iyidir 

mesela. Onun orada ayrıştırılması lazım.  

Başka bir veli daha bir öğrenciye gerekenden çok daha fazlasının okullarda öğretim 

programında olduğunu ifade ederek mevcut öğretim programındaki gereksiz bilgi 

yoğunluğunu eleştirmiştir: 
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G13: Ama kendi çocuğumda şunu görüyorum, tıp fakültesi okudum ben, 

Kimya dersi okudum, gittik Organik kimya dediler, Biyokimya dediler falan 

filan. Bir lisede bilinmesi gerekenin on katı yüklenildiğini düşünüyorum. 

Canlıların üremesiyle ilgili bir şeyi anlatayım dedim oğluma, aldım (kitabı) 

bu kadarını ben bilmiyorum ya, benim bilmediğim şeyler yazıyor 

kitaplarında, bu kadar ayrıntıya gerek yok. Bir lise öğrencisinin bu kadar şey 

bilmesine gerek yok bence. 

Bir kurumda hizmetli olarak çalışan ve her şeyin yeteri kadar ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda öğretilmesini savunan G15 kodlu katılımcı, bilgiye dayalı öğretim 

programının herkese lazım olmadığını, diğer ülkelerin kültürleriyle ilgili türden bir 

öğretimin üniversite düzeyinden sonra verilebileceğini düşünmektedir. Bu tür bir eğitim 

herkese göre değildir, bunun için toplumda yüksek statülü ve ilgili mesleklere sahip 

olunmalıdır: 

G15: Kültür şeyi, yani bunu tamam bilsin bellesin bilgi dağarcığı geniş 

insanların bilmesi iyi bir şey; ama herkes de bunu alıp, alsa bellese ne olabilir 

ki, bana ne verebilir? Mesela Shakespeare, ne bileyim, bizim gibi pasif 

görevlerdeki insanlara ne verebilir? Ama mesela bir akademisyenin 

bürokratın veya bir bilim insanının bilmesi faydalı olabileceği şeyler var onun 

için kişilere göre bellemek iyi bir şey.  

4.2.1.1.Okullarda Kültür Eğitimi ve Hangi Kültürün (Milli, Evrensel, Kozmopolit) 

Öğretilmesi Gerektiğine İlişkin Görüşler 

Kültür eğitimi, okul eğitiminde önemli yere sahip bir olgudur. Okul eğitimi, “bilinçli 

kültürlenme” faaliyetidir; okulun başlıca işlevi toplumun yeni yetişen bireylerine kültürü 

aktararak onu yeniden üretmektir; ayrıca kültür eğer insana bir kimlik veriyorsa, kültür 

aktarımı da gelecek kuşakların kim olduğunu belirleyecektir  (Ünder, 2015).  

Dünyada ve gelişmiş toplumlarda çok çeşitli kültürler vardır. Peki, okullarda hangi 

kültürün değerleri ve doğruları ile çocuklara eğitim verilmelidir? Hangi kültür 

öğretilmelidir? Bu, Ünder’e (2015) göre eğitimin içeriğine dair tartışmalarda en önemli 

meselelerden biridir.  

Ziya Gökalp (1981), eğitim sözcüğünün iki ayrı anlamda kullanıldığından bahseder. 

Birincisinde eğitim, bir toplumdaki öğretim etkinliklerini içeren bir faaliyettir; diğer 

tanıma göre ise öğretim dışında kalan kültürel aktarım sürecidir. Gökalp, eğitimi ikinci 

anlamıyla kullanmakta ve buna da “terbiye” adını vermektedir. Ayrıca, “kültür” ve 

“medeniyet” kavramları arasında da ayrım yapar: Kültür, insanın diğer insanlarla 

ilişkilerinden doğmuştur ve toplumdan topluma değişiklik gösteren “hars” (manevi 
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kültür) ile ilgilidir, öznel ve yereldir; fakat medeniyet o güne kadar insanlığın birikimi 

olan teknik ve teknolojik tüm gelişmelerdir, yani maddi kültürdür. Dolayısıyla medeniyet, 

olan ya da teknik içerikle ilgiliyken, hars, olması gerekenle, yani değerlerle ilgilidir, 

diyebiliriz. Diğer bir deyişle Gökalp’te öğretim medeniyeti, eğitim ise kültürü ifade eder 

(Şahin, 2011). Her toplumun harsı kendine özgüdür, bu yüzden de devletlerin milletler 

biçiminde organize olduğu bir dönemde, kültür milli olmalıdır ve ancak milli bir terbiye 

ile bir toplum yaratılabilir  (Ünder, 2015). İnsanlar toplumun devamı için 

sosyalleşmelidir, bir toplum dilini, ahlakını ve sanatını eğitimle (terbiye) aşılamadıkça 

varlığını sürdüremez (Gökalp, 1981). Kültürel değerler bireylere benimsetilmeli ve 

toplum bilinci kazanılmalıdır.  

Ziya Gökalp’e (1997) göre eksiksiz bir eğitim üç temel alan üzerine kuruludur: Milli 

Eğitim, Din Eğitimi ve Çağdaş Eğitim. Ona göre dine ve millete bağlılık duyguları, 

insanları bir arada tutar ve bu nedenle de Türk milli eğitimi de sosyal ve kültürel temelleri 

açısından dini esaslara göre oluşturulmalıdır (Şahin, 2011). Çağdaş eğitimi (maddi kültür) 

ise başka milletlerden almak sıkıntı oluşturmaz; çünkü dış dünya ile ilgili teknik bilgi ve 

beceriler değer yargısı taşımazlar, soyut aklın ürünleridir. Bu yüzden Batının 

medeniyetini alabiliriz, fakat terbiye, Ziya Gökalp’e göre milli olmalıdır. Terbiye, her 

toplumun kendine göre geliştirdiği değerler bütünü toplamıdır. Manevi kültürdür, ruh, 

zihin ya da karakterin ahlaki bakımdan işlenmesidir. Talim denilen maddi kültür ise 

uygarlık denen bilgi birikimidir, öğretimdir.  

Liberal eğitime dayalı bilgi merkezli öğretim programının savunucuları ise, önemli 

olanın, öğrencilerin zihinsel gelişimi olduğuna inanır. Hutchins’e göre (1972) eğitim, 

insanların entelektüel güçlerinin geliştirilmesiyle ilgilidir. Çocukların ahlaksal ve manevi 

gelişimlerini yönlendirecek olan, dini kurumlar ve ailedir. İnsanın bu üç yönünün 

birbiriyle uyumlu biçimde geliştirilmesi gerekir, fakat okul bu kurumların rolünü 

üstlenmemelidir (Hutchins, 1972).  

Görüşmelerde de veliler, kültürün okulda öğretilip öğretilmemesi gerektiği ve hangi 

kültürün öğretilmeye değer olduğu konularında farklı fikirler öne sürmüşlerdir. Kimi 

katılımcılar milli kültürü ve vatan sevgisi, dayanışma gibi erdemlerin öğretilmesini 

değerli bulurken, kimileri evrensel değerleri önemli bulmuş, birkaç kişi ise okulda kültür 

öğretiminin gerekli olmadığını savunmuştur. Birkaç katılımcıya göre, öğrenciler okulda 

aile yapısı, geçmiş, toplum değerleri gibi yerel kültürleri öğrenmelidir: 
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G9: Aile yapısını, toplumu, geçmişini, en azından geçmişimizi bilmemiz 

lazım. Biz neredeydik, nereye geldik, bunları öğrenmemiz lazım. Aile 

yapısını öğretmesi lazım, bir çocuğun anneye babaya çevreye bir topluma 

girdiğinde neler yapması gerektiği, nasıl davranması gerektiğini, bunları sırf 

aileden değil okuldan da almalı. 

G13: Doğru şeyler bizden önce atalarımızın bize bıraktığı kültürleri, hangi 

şartlarda oluştuğu, bunların korunması, sonraki kuşaklara aktarılması. Kendi 

kültürümüz tabi ki de öğretilmeli. Zaten çocuk ister istemez mahallede, orada 

burada bir şekilde görecek de. O şeyleri bilimsel düşünce biçimi varsa 

öğretilmeli. 

G16: Kim olduğumuzu bilmemiz için ne olduğumuzu nereden geldiğimizi, 

bir de okullarda tarihimizin kesinlikle daha detaylı ya da daha doğru bir 

şekilde yansıtılması gerektiğini düşünüyorum. 

Bir veli, bir toplumun kendi kültürel değerlerinin öğretimini savunmuş ve sosyal 

medya ya da televizyon gibi iletişim araçlarının bu değerleri yozlaştırdığını ifade etmiştir: 

G3: Bir toplumun kültürü, örfü-âdeti kalmadıktan sonra o toplumu yıkmak 

kolaydır. Şu an olması gereken onlar. Kültür olursa çoğu sıkıntı daha kolay 

çözülür. Akşam yediden, diyelim ki, dokuza kadar internet olmayacak, 

herkes ailesiyle bir araya gelecek, sohbet edecek. Ama şu anda ne oldu, 

herkes bilgisayara bağlandı, internete bağlandı. Büyüğe saygı kalmadı, yani 

gitgide kötüye gidiyor durum.  

Bir başka katılımcı daha kültürel yozlaşmadan bahsetmektedir, geleneklerden ve 

yerel değerlerden gelen erdemleri okullarda kazandırmamız gerektiğini düşünmektedir: 

G22: Bence kesinlikle onların da (kültürden gelen erdemlerin) öğretilmesi 

gerekir. Çünkü şu anda kimsenin kimseye saygısı kalmadığını düşünüyorum. 

Bayramlarda olsun, ya da komşuluk değerlerimiz kalmadı. Önceki 

zamanlarda bakkallar dışarı falan gittiği zaman ya da cumalarına (Cuma 

Namazı’na) gittikleri zaman kapıları açık kilitlemeden giderlermiş; şimdi 

kırk kilit vurup gidiyorlar. Ondan sonra komşunun komşuya değeri yok. 

Mesela yeri geldiğinde selam vermeye kalksan selamının alınmadığını 

görüyorum. Bu yüzden örf adetlere de değer verilmesi gerekiyor.  

Aşağıda görüşleri belirtilen katılımcı, Gökalp’in düşünceleriyle örtüşen bir kültür 

eğitimi anlayışını savunmaktadır ve bu bağlamda okullarda milli bayramların kutlanması 

örneğini vermiştir: 

G14: Ben şey derdim önceden; 19 Mayıs, 23 Nisan, hem folklor 

öğreniyorduk hem büyük bir mücadeleyi öğreniyorduk, o dönem iki hafta üç 

hafta dört hafta şiirler şeyler… Hem onu öğreniyorsun hem de mesela 

gruplara ayrılırdık biri halay çekerdi, biri şarkı söylerdi, şiir okurduk, herkes 

bir şey yapardı herkes öğrenirdi. O çocuk 23 Nisan’ı da öğrenirdi, 19 Mayıs’ı 

da öğrenirdi her şeyi öğrenirdi, kültürünü de öğrenirdi. Mesela bizde zaten 

aile örf âdeti öğretir, bayramdır, cumadır, birbirimizi ararız Kandildir bunları 

zaten çocuk ailede az buçuk öğreniyor. Dini yönden zaten ailede görüyor, 
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biraz bu ülkenin kuruluşunu, gelişimini bunları da okulda öğreniyor değil mi? 

Yani birey olarak okulda da öğrenmesi gerekiyor. Mesela biz dini şeylerimizi 

okulda öğrendik, camiye de giderdik, yazın gönderirlerdi, ama mesela bütün 

sureleri ben ortaokulda din dersinde öğrendim. 

Bir katılımcı, manevi kültürün ülkemiz ve tarihsel kimliğimize göre öğretilmesi 

gerektiğini ve Batı kültürlerine olan özentinin yok edilmesi gerektiğini ifade ederek 

Gökalp’in fikirlerini destekleyen açıklamalarda bulunmuştur: 

G18: Tabi ki öğretilmeli. Bu kadar çok Batı’nın altında kalmamalıyız ya. Biz 

Türk’üz, Osmanlı’dan geldik belli şeylerimiz var. Avrupalıyız Avrupalıyız 

diye. Ne Avrupalısı biz Türk’üz. Biz hem Avrupalıyız hem Asyalıyız bizde 

ikisi de var. Biz Orta Asya’yız, biz Osmanlıyız bence. 

Öğretim programında erdemlere bağlı olmak ve öğrencileri bu anlayışa göre eğitmek 

gerektiğini düşünen bir katılımcıya göre ise, bu erdemlerden yerel kültür, örf-adet ve 

gelenekler, milli, manevi değerler ve vatandaşlık duygusu temel eğitimde erdem etiğine 

uygun biçimde aşılanmalıdır. Bir toplumu bir arada tutacak bazı değerler olduğunu ve 

bunların bilincinde olarak sahip çıkmanın erdem olduğunu, bunun için de okulda bunların 

öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir: 

G11: Devletin milletin bağımsızlığını, milletin devletin her şeyin üzerinde 

olduğunu, bu ülkenin bir bireyi olarak vatanımızı milletimizi ülkemizi çok 

sevmemiz gerektiğini, o ülkenin içinde belli kuralları, belli şeyleri 

öğrenmemiz gerektiğini, işte her Türk gencinin bir İstiklal Marşı’nı bilmesi 

gerektiğini bütün çocuklarımıza aşılıyoruz. Yani bu bizim duygusal manevi 

bağımız yani birbirimizle yakınlaşabileceğimiz bir bağ, düşünün öyle değil 

mi? En kötü zamanlarda bile bir yerde bir İstiklal Marşı okunurken herkes 

pür dikkat onu dinliyor, saygı gösteriyor neden? O bizim değerimiz yani en 

büyük değerimiz, bunun için de herkesin o temel eğitimde onu öğrenmesi 

gerekir. … En başta ahlaki değerler, erdemli bir insanın vatan-millet sevgisi, 

ülke sevgisi ve insan sevgisinin öğretilmesi lazım.  

Yukarıda görüşlerini belirtmiş olduğumuz katılımcıların toplum merkezli öğretim 

programı anlayışında yer aldığı gibi, milli ve geleneksel kültürel değerlerin öğretimini 

doğru bulduğu söylenebilir. Velilerden bir tanesi ise, milli kültüre ek olarak evrensel 

kültür ögelerinin, hatta diğer ülkelerin kültürel ögelerini bilerek karşılaştırma ve 

kıyaslama yapmanın da değerli olduğunu düşünmektedir: 

G21: Milli olan hadiseler vazgeçilmezdir olmazsa olmazımızdır. Dünyayı 

tanımak ve mukayese anlamında da evrensel anlamda mutlaka olması lazım. 

Bu her alanda öyledir; dini yaşadığı veya inandığı inancının mukayesesi 

anlamında da bir güzelliktir. Bu bir Yunan’ın tarihini okumak da bir 

ihtiyaçtır, kendi tarihimizi de bir o kadar güzel bilmek mukayese etmek… 

Toplumlar sadece bir konuyla -bir neslin bir konuyla- yetiştirilmesi yanlıştır. 

Sanatın, sanatı konu alan kültürel faaliyetlerin ilmi konularla birleşmediği 
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yerde aksaklıklar olacaktır. Sanat olacaktır, kültür olacaktır, bunun içerisinde 

sanatla birlikte sadece mesleki anlamda değil sanatın her boyutu, folkloru, 

müziği olacaktır. Ahlaki değerler olacaktır, hatta ve hatta önem arz ettiğini 

düşündüğüm dini eğitimler de olacaktır gerçek manada. 

Başka bir katılımcı, milli kültürümüzün, şu anda hala işlevselliğini ve ahlaken 

geçerliliğini kaybetmemiş değerlerinin öğretilmesini doğru bulmaktadır. Eski kültürün 

getirdiklerine saplanıp kalmak, toplumları değişimden alıkoyar. 

G7: Bize ait olan değerlerin, geçmişte atalarımıza ait olan, bizde de olması 

gereken değerlerin öğretilmesi, yaşanır yaşanmaz. Atalarımız yerde yemek 

yiyor diye bizim de tutup yerde yemek yememiz ahmakça olur veya misvak 

kullanıyorlarmış diş temizliği için, teknolojinin son şeyi varken çok daha 

güzel şeyler varken tutup da bu kültürümüzdür deyip kullanmak çok da 

akıllıca değil. Bizim kültürümüzde töre de var, beşik kertmesi de var, kadına 

hiç değer vermeme de var... Bunları da alalım mı? Öğretilir ama toplumsal 

ve insanlar için geçerliyse, doğruysa, güncel olarak değerliyse… 

Bir veli ise, kültürün okullarda öğretilmesini gereksiz bulduğunu açıklamıştır. 

Çocuğun, bunu günlük yaşamın içinde deneyimleyerek zaten öğrendiğini ileri sürmüştür 

ve bu da Hutchins’in (1972) yukarıda belirttiğimiz görüşünü destekler niteliktedir: 

G19: Yani kültür daha önce yaşanılmış şeylerin zaten bize tecrübe olarak 

aktarılmışı. Yüzde doksana baktığınız zaman Amerika’yı illa keşfetmenize 

gerek yok. Ama bunu çocuğunuza anlatırken bu kültürü, bak oğlum bu 

böyledir diye, tecrübe hâsıl olmuştur, diyerek gerek kendi tecrübeleriniz 

gerekse annenizden babanızdan aldığınız şeyleri anlatırken bunu çocuklarına 

anlatamayabilirsiniz. Çünkü neden, bu çocuk onu yaşayacak ve görecektir. 

4.2.1.2.Erdemler ve ahlak değerleri eğitiminin öğretim programında olması 

gerektiğini düşünenler 

Velilerin çoğunluğu, çocuğun ahlak eğitiminde ailenin daha önemli olduğunu 

düşünmektedir. Bununla birlikte okullarda öğretim programında verilen ahlak eğitimini 

de değerli bulmaktadırlar. Okulun, ailenin verdiği ahlak eğitimini destekleyerek 

pekiştirmesi gerektiğini ve her çocuğa ortak ahlaki davranışlar öğretmesi gerektiğini 

düşünmektedirler.  

G10: Aile daha tabi ki, kesinlikle aile yani. … Kişiliğin temelini 6 yaşına 

kadar atarsınız. Altı yaşından sonra o temelin üzerine gökdelen mi 

dikeceksin, villa mı yapacaksın, gecekondu mu yapacaksın? … Okulda 

ahlaki ögeler belirli sınırlar içerisinde çocuklara verilir. Kişinin ailenin 

yapısına göre, durumuna göre, yaşam şekline göre ailedeki ahlak kuralları da 

çocuklara göre değişiklik gösterir; çünkü bana göre ahlaksız olan bir şey 

başkasına göre çok ahlaksız olmayabilir, belirli şeylerin dışında o ölçüyü okul 

ayarlayamaz. Çünkü okuldaki sistem her çocuğa aynı şeyi vermektir. 
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G8: Anne baba önce, sonra tabi okul. Anneden babadan gelir o, sadece 

öğretmen dese onu dinler mi, dinlemez. Anne babayı dinlememiş onları mı 

dinleyecek? 

Ayrıca, tüm çocuklar farklı kökenlerden ve aile yapılarından gelmektedir ve bu 

nedenle de ailenin verdiğinin okulda diğer arkadaşlarının yanlış davranışlarından 

etkilenerek bozulmaması için tüm çocukların ortak bir ahlak anlayışı ile eğitilmeleri 

gerekmektedir. G22 kodlu katılımcı, bu duruma bir örnek vermiştir: 

G22: Kendi çocuğumdan örnek vereyim. Okula gitmeden önce hiç kötü 

kelimeler bilmeyen, şu anda öyle bir sıkıntımız var. Anlamını bilmediği halde 

kullanıyor. Onların (diğer çocukların) da nasıl desem bilmiyorum aileden mi 

gelen bir şey o da benim zoruma gidiyor (kendi çocuğum) aileden böyle bir 

şey görmediği için. … Takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle 

konuşan çocukların daha çok üzerine gidilip onlara bunun kötü şey 

olduğunun öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların yanlış olduğunu 

söyleyecek birisi olması lazım. 

Bu kişiye göre okul, farklı çevrelerden gelen, farklı kültürlere sahip çocukları bir 

araya getirdiği için ahlaken kötü davranışlar, model oluşturarak çocukların ahlakını 

bozabilmektedir. Fakat okulun bu noktada eksiği, rehberlik ve yönlendirmenin yetersiz 

olmasıdır. Okul, ahlaklı davranışın pekiştirilmesi ve ahlaka uygun olmayanların da 

caydırılması konusunda daha etkin olmalıdır.  

Bazı velilere göre ise çocuğun ahlak eğitiminde hem okul hem de aile ortak öneme 

sahiptir. Çocuk, evinde aldığı değerleri okulda da görmelidir ve böylece pekiştirmelidir. 

Aynı şekilde okulda verileni de aile devam ettirmelidir. Bu süreç, birbiriyle dönüşümlü 

ve etkileşimlidir: 

G13: Biz böyle padişah, kanun falan sistemine alışmışız, çocuğu öğretmene 

teslim edelim, iyi yetiştirsin. Sen niye doğurdun o zaman kardeşim, senin ne 

katkın olacak, sen de okula gidene kadar iyi şeyler aşılasaydın? Çiçeklerin 

koparılmamasını, doğaya sahip çıkılmasını, yerlere çöp atılmamasını… Sen 

okula gitmeden öğreteceksin ki öğretmenin işi kolaylaşsın.  

G9: İkisi de ortak gibi bir şey, beraber veriliyor olmalı. Bir çocuğa ailesi de 

muhakkak ki güzel ahlak vermeli, bazı şeyleri öğretmeli. Okulda da onu 

destekleyici şeyler olmalı, en azından okulun verdiğini aile desteklemeli. 

Evde ahlaki değerler ön planda tutularak o çocuk okulda da aynı şekilde 

olursa zaten daha güzel bir ortam ortaya çıkar. Tek taraflı değil. Okul belki 

çok güzel şeyler öğretiyor ama aile bozuyorsa veya aile önemsemiyorsa 

bunu, o çocuğun oradaki aldığı eğitim boşa olur o zaman.  

Velilerin bu düşüncelerinden yola çıkarak ve daha önceden de bahsettiğimiz gibi 

ahlaklı bireyler yetiştirmek amacını eğitimin genel amaçlarından en öncelikli olanlar 

arasına koymalarını göz önünde bulundurarak, onların ahlak değerleri ve birtakım 
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erdemlerin öğretimini öğretim programının merkezine yerleştirdikleri sonucuna 

ulaşabiliriz. Hatta eğitimin diğer amaçları, öğretim programı ve fırsat eşitliğinde farklı 

görüşler belirten pek çok katılımcı, ahlak ve erdemler eğitiminin okullarda olması 

gerektiği fikrinde birleşmektedirler.  

Bir katılımcı, okula başlayan çocuklara ilk önce “saygı duyma” erdeminin 

öğretilmesi gerektiğini ileri sürmüştür: 

G24: Genel kültürden ziyade okulda aynı ailede eğitim olduğu gibi her 

şeyden önce kişilerin birbirine olan saygısı öğretilmeli. Zaten saygı geldi mi 

bir çocuk vatanına da saygı duyar milletine de saygı duyar öğretmenine de 

ana babaya da, herkese saygı duyar. Eğitim önce onunla başlamalı, ondan 

sonra genel kültüre doğru gidilmeli bana göre.  

Toplumda insanların birbirine saygı duymayı benimsemesinin gerekliliğini 

vurgulayan başka bir katılımcıya göre de günlük hayatta bizi toplumda rahatsız eden 

davranışların çoğu, saygılı olma erdeminin eksikliğinden kaynaklanmaktadır: 

G11: …neden toplumda bozuk insanlar dediğimiz bozuk kişiler var? Yani 

ahlaki değerler ve toplum değerleri dediğimiz, yani aynı yerde yaşamaya 

mecbursanız bir apartmanın içerisinde dört katlı bir binada oturup da diğer üç 

katı rahatsız etme hakkına sahip değilsiniz, bu muhakkak şu toplumda 

yapılıyor. Kapının önünden geçerken sokakta görüyorsun bazı insanlar 

arabanın egzozunu sonuna kadar bağırttırarak yanından geçen insanı rahatsız 

ediyor veya su birikintisinin üzerinden direk geçiyor bunu düşünmüyoruz; ya 

küçük şeyler bunlar, ama bence topluma olan saygısızlık. 

Hayat görüşünde dini ve ahlaki değerleri önemli bulan G22 kodlu veli, içeriden bir 

anlayışla dinin de anlatıldığı bir öğretim programının olduğu bir ahlak eğitimi istemiş ve 

öğretim programının merkezine bunu yerleştirmiştir: 

G22: Sadece dediğim gibi Türkçe, Matematik, o derslere daha çok önem 

veriliyor. Mesela din dersine dördüncü sınıfta başlanıyor. Mesela şimdi 

kreşler falan var, orada ne deniyor ona… O zaman bile Kur’an-ı Kerim 

öğretmeye başlıyorlar, o şekilde yapıldığı halde şimdi dördüncü sınıfta din 

eğitimine başlanıyor. Mesela örf adet şeyine birinci sınıfta başlansa dördüncü 

beşinci sınıfta başlanması yanlış diye düşünüyorum. Daha çok derslere önem 

veriliyor. 

G13 kodlu katılımcı, öğretim programıyla ilgili ilk soru olarak okulda verilen 

eğitimle insana neler kazandırılması gerektiği sorulduğunda, daha laik bir duruşla ilk 

olarak insanlık erdemlerinin ağır basması gerektiğini ifade etmiştir: 

G13: Çok şey kazandırmalı. Kişilik kazandırmalı, vatan sevgisi aşılamalı -

biz küçükken denirdi ya büyüklere saygı küçüklere sevgi- doğayı sevmeyi 

öğretmeli, biraz sevgiyle bakmayı öğretmek lazım. Bakıyorsun topluma, 
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neye yaklaşsan her şey şiddet dolu. Niye? Sevmeyi öğretmiyoruz ki. Şiddeti 

öğretiyoruz, çocukluğumuzdan bakıyoruz babamızla amcamız kavga ediyor, 

komşuyla kavga ediyor, hep şiddet hep şiddet… Biz de o şiddetin içinde 

büyüdük. 

Yine G9, okulda verilen kazanımların mesleğe yönelik olmaktan önce ahlak 

değerlerine yönelik olması gerektiğini belirtmiştir: 

G9: Okul ve eğitim insana meslek kazandırmalı, ahlaki değerlerini 

kazandırmalı. Zaten ahlaki değerini kazandırdığı zaman mesleği de 

gelecektir. Burada en ön plana çıkan, benim düşüncem, bir çocuğa ahlaki 

değerler kazandırılarak eğitimler verilmeli. Zaten onu kazandırırsak bir 

çocuk illaki şunu olacak, bunu olacak diye değil veya illa ki okuyacak diye 

bir olay yok. Topluma her insan faydalı olabilir, çöpçüsünden müdürüne 

kadar her insan kendi çapında faydalıdır. 

Benzer şekilde, bir katılımcı, gerçek eğitimin toplumun her kesiminden insan 

arasında ortak bir ahlak anlayışı oluşturacağını ve bu insanlar arasında erdemlere dayalı 

doğru bir iletişim ve birbirini anlayabilme ile sonuçlanması gerektiğini düşünmektedir: 

G11: Şu kesinlikle çok önemli bir şey, hani bir insan çok iyi bir yerde olabilir 

eğitim olarak, okuyup profesör de olabilir, devlet başkanı da olabilir, hatta 

cumhurbaşkanı bile olabilir. Ama hayata dair bir eğitimi yoksa eğer, insani 

duyguları zayıflamışsa, o duygulardan çoğunu kaybetmişse diğer insanlarla 

iletişim kuramaz diye düşünüyorum. Bence bir profesörün de, bir doktorun 

da, işte bir subayın da, bir çöpçüyle oturup, bir seyyar satıcıyla oturup 

konuşabilmesi demektir eğitim. 

 

4.2.1.3. Ahlaki ve Kültürel Değerlerin Okulda Aşılanmasına İlişkin Görüşler 

Okulda derslerin içeriğinde bazı değerleri aşılamanın yapılıp yapılamayacağı 

konusunda da velilerin görüşleri alınmıştır. Velilerin pek çoğu, temkinli yaklaşsa da bazı 

değerlerin aşılanabileceğini ifade etmişlerdir. Eleştirel ve rasyonel düşünmeye önem 

veren ve çocuklarda bu eğilimlerin geliştirilmesi gerektiğini düşünen velilere göre ise 

aşılama doğru bir şey değildir ve okulda da ailede de aşılayıcı telkinler yapmaktan 

kaçınılmalıdır.  

Birkaç veliye göre bazı şeyler aşılanabilir, önemli olan aşılanan değerlerin neler 

olduğu ve bunun ne ölçüde yapıldığıdır. Bir veliye göre, aşılama ister istemez gerçekleşir. 

Belli bir ölçüde belli değerlerin kazandırılması sağlanıyorsa, bunun bir tehlike 

oluşturmayacağını düşünmektedir:  
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G10: …ne aşılıyorsan aşılama odur, zaruri aşılama odur, yani oğlanın düzgün 

bir insan olmasını, çok iyi bir eğitim süreci yaşamasını, diğer insanlara zarar 

vermemesi gerektiğini, toplumda saygın bir yerin olması gerektiğini, ya şu 

anda aklıma gelenler bunlar. Tabiî ki bunları küçükken dediğim gibi ya 

bilinçli ya bilinçsiz veriyorsunuz. Hiçbir anne çocuğunun kötü olmasını 

istemez. … Yok, kötü değildir yani verilen şeylerin dozu belliyse kötü 

değildir kesinlikle. 

Bu veli için aşılama, belli değerlerin benimsetilmesi için kullanılıyorsa kötü değildir. 

Kneller’e (1971) göre de aşılama kaçınılmazdır, çünkü eğitim özünde normatif bir yapıda 

olduğundan, öğretmen daima öğrencilere kendisinin öğrenmeleri gerektiğini düşündüğü 

şeyleri öğretir. Öğretim tarafsız değil, değer yüklü bir uğraştır. Önemli olan aşılamanın 

kendisi değil, aşılanan değerin ne olduğudur. Bazı kişiler, aşılamanın demokraside yeri 

olmadığını, öğrenme özgürlüğünü kısıtladığını iddia eder. Fakat örneğin, kendi kendini 

yönetmek bile doğuştan değil, alışkanlık ve uzun bir eğitim sürecinin sonunda 

gelmektedir. Yani demokrasi ve onu doğru uygulamak öğrenilen bir şeydir. Bir katılımcı 

da bu görüşlerle uyumlu olarak vatan sevgisi, cumhuriyet, laiklik gibi değerlerin 

okullarda çocuklara aşılanmasını doğru bulmaktadır: 

G16: …ben okulda aşılanması gereken temel değerlerin olması gerektiğini 

düşünüyorum. Cumhuriyet gibi, laiklik gibi bunların… Bunu başkası da 

benim düşündüğüm gibi düşünmeyebilir, farklı yorumlayabilir. Bu da bence 

görüş bile olmamalı, bu değerler aslında da herkeste olması gerekiyor. Ülke 

bunlarla sağlam kalıyor bence, bunlarla ayakta duruyor, başka şeyler araya 

girdiğinde ne olduğunu görüyoruz. Belli temel değerler verilmeli çocuklara, 

başkası da bunları tehlike gibi görüyor ama değil. Bunlar verilmeli mutlaka, 

kim olduğumuzu bilmemiz için, ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi… 

Yine başka bir veli de buna benzer görüşler öne sürmüştür, sadece okulda 

aşılananların belli siyasi ideolojiler olmaması gerektiğini düşünmektedir: 

G23: Mesela vatan sevgisinin aşılanması lazım. Başta da söyledim ben, vatan 

sevgisi çok önemli. Bunun yanı sıra örf ve adetlerimiz. Bunlar yansıtılmalı, 

empoze edilmeli. … Mesela siyasetin girmemesi lazım okullara. Çünkü 

öğrenci orada öğrenmeye gelmiş, bunda siyasetin etkisinin olmaması lazım. 

Çünkü siyaset nedir, farklı farklı görüşler vardır değil mi, o farklı görüşleri 

okula sokmamak gerekir. Tarafsız bir eğitim, tarafsız bir düzen olması lazım. 

Snook (1972/2010), öğretici bir malzemenin aşılama olup olmadığına, öğretilenin 

içeriğine, öğretenin niyetine, öğretim yöntemlerine ve öğretimin sonuçları ya da bunların 

bir birleşimine bakılarak karar verilebileceğinden bahseder. Yani her değerler aktarımı, 

aşılama demek değildir. Aşılama, bir konu alanının sunumunda öğrencilerde zihinsel bir 

çarpıklık yaratma işlemidir (Callan ve Arena, 2009). Aşılamacı gelenek, “güçlü bir 

rasyonellik ve kuvvetli bir özerklik” geliştirme kapasitesini öldürür; sorgulama, 
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alternatifleri keşfetme ve eleştirerek başka türlü de olabileceğini görme yetenekleri yok 

edilir (Tan, 2014). Karşıt olan düşünceler ve kişiler ise “toy”, “kabul edilemez, şeytani, 

günahkar” gibi yaftalarla doğru yoldan sapmış olarak değerlendirilir.  

Bununla birlikte, Tan’a (2014) göre, aşılama “ ya hep ya hiç” türünden bir olgu 

değildir; hafiften kuvvetliye kadar geniş bir spektrumda aşılama yapılabilir, bu da 

“kültürleme” ve “beyin yıkama” ile çakışabilir. Kültürleme, çocukluktan itibaren 

toplumsallaşma ile alınan ve sorgusuz sualsiz kabul edilerek kişilerin dünya görüşlerinin 

ve kimliğinin bir parçasını oluşturan inanışların geliştirilmesidir. Bunlar, herkeste olan ve 

bir toplumda yaşamaktan kaynaklanan inançlardır; fakat aşılanmış birey bu temel 

inanışların bir türü olan, totaliter bir ideolojiyi teşvik eden inanışlara bağlıdır. Sağlıklı 

kültürlenmiş bir insan, gerekli olduğunda inanışlarını araştırıp süzgeçten geçirebilir ve 

yeni şeylere, farklılıklara açıktır. Aşılamanın en yoğun hali ise beyin yıkamadır, kişinin 

önceki tüm inançları, yeni ekilen ve derinlere gömülen düşüncelerle yer değiştirir (Tan, 

2014). Beyin yıkama kişiyi insani değerlerden uzaklaştırabilir ve hedefe ulaşmak için her 

türlü şiddeti göze alabilir hale getirir. Bu nedenle de aşılamaya karşı çıkılmalıdır. 

Bazı veliler, aşılamanın tamamen yanlış bir şey olduğunu düşünerek okullarda belli 

değerlerin bile aşılanmasına karşı çıkarlar. Onlara göre değerler tarafsız olarak 

öğretilmeli, çocuğun bilinçli ve özerk tercihler yapmasını engelleyecek her türlü 

telkinden kaçınılmalıdır. 

G9: Bence yanlış bir şey. O çocuk belki de biraz daha tanısa onu hiç 

kabullenmeyeceği bir şeyi biz ona zoraki veya bilinçsiz bir şekilde onun 

kafasına sokmaya çalışıyoruz, o da hoş bir şey değil. Aşılamak değil de en 

azından öğretici diyelim. Öğretmek ayrı bir şey aşılamak ayrı bir şey, 

aşılamak zoraki de olsa kabullendirmek doğru mu? … Aşılamadan ziyade 

önce bunun açıklamasını, önce vatan bilincini ona verirsek aşılamak değil 

sadece öğretirsek o zaman aşılamaya gerek yok zaten o bilince sahip 

olacaktır. Bunun yanında farklı kötü şeyler de aşılayabiliriz değil mi? 

Bir diğer katılımcı, aşılamanın neden yanlış olacağını şu şekilde açıklamaktadır: 

G3: (Aşılama) İyi bir şey değil hocam. Diyelim ki sen bile bile yanlış 

yapıyorsun, yanlışı yaptığını biliyorsun, o başındaki insanın sana verdiği 

emrin yanlış olduğunu da biliyorsun; ama yapıyorsun. Niye? Sanki hayvan 

gibi, çünkü hayvanın aklı yoktur. Mesela köpek beslersin, sana biri el 

kaldırdığı zaman kimse tutamaz, o köpek ısırır, çünkü bilmez, aklı yoktur. 

Ama insan aklını kullandığı zaman hangisi iyiymiş hangisi kötüymüş onu 

çözebilir. Her deneni yapmak biraz mantıksız hocam.  
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Bir veli de son dönemlerde eğitim sisteminde etkili olmuş olan cemaatlerin de 

aşılama yapmaya çalıştığını ve bunun da genç öğrencilere çok zarar verdiğini ifade 

etmiştir. İdeal olan bazı değerlerin tarafsız olarak verilmesi ve öğrencilerin de aklıyla 

kendi özerk tercihlerini yapmasıdır: 

G13: Aşılamayı yaptılar ülkede sen biliyorsun üniversite okudun, üniversite 

kayıt yerlerinde bu şu anda mücadele ettikleri kişilerin çocukları yurtlara alıp, 

karşıladıklarını hepimiz biliyoruz. Aşılamadan yana değilim. Çocuğa bazı 

doğruları verip, çocuğun kendi değer yargısını üstüne koyup, kendi fikrini 

oluşturması gerekiyor bana göre. Çok çok aşılamaya girmeye gerek yok. 

Özetle, araştırmaya katılan pek çok veliye göre okul öğretim programları toplumun 

ilerlemesini, gelişmesini sağlayacak ve çocukların da buna yönelik olarak eğitim 

alacakları bir şekilde düzenlenmelidir. Velilerin en önemli buldukları konu içerikleri, 

toplumsal kültür ve ahlaki değerler olmuştur. Bunun yanı sıra, akademik olarak da 

çocukların içinde yaşadıkları toplum ve hayat gerçeklerinden yola çıkan ve onları 

sosyalleştiren etkinliklerin öğretilmesi gerekmektedir.  

4.2.2. Okullarda İlerlemeci Öğretim Programının Uygulanmasının Doğru 

Olduğunu Düşünenler 

Katılımcıların bir kısmı, okullarda ilerlemeci öğretim programına uygun eğitim 

içeriklerinin olması gerektiğini düşünmektedir. Bu velilere göre öğretim programları 

düzenlenirken öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları da gözetilmelidir, daha aktif bir katılım 

olmalıdır, öğrenciler bir olayı farklı açılardan görebilecekleri bir düşünce yapısına 

ulaşmalıdırlar. Daha önce başka bir ülkede okul öncesi eğitimi izleme fırsatı bulan G2 

kodlu veli, okulun malzeme donanımından çok oradaki oyunla, uygulamalı olarak 

çocuğun sürece katıldığı bir öğretimin çok daha faydalı olduğunu ifade etmiştir: 

G2: Eğitim olarak, daha önce İtalya’ya bir proje kapsamında gitmiştim o 

zaman da okul öncesi eğitimle ilgili bir programdı, hibe programıydı. 

Buradaki okul öncesi eğitimi gözlemleyip ülkemizde insanları 

bilgilendirecektik. Biz geldik İtalya’ya, kaynaştırma eğitimlerini gördük, 

buraya geldik. Küçücük bir odada birkaç malzeme, donanım olarak çok kötü. 

Ben olsam oraya çocuğumu göndermem. Yerlerde masalar çok kötü ama 

bizim ülkemize gittiğimizde, bir anaokuluna gittiğimizde nasıldır, 

muhteşemdir görseldir. Ama buradaki (İtalya’daki okulda) çocuklar çok 

mutluydu, çünkü oyunla eğitiliyorlardı, çünkü hamurla oynuyorlardı. Hiç 

unutmuyorum, bizi kampa götürdüler: Belirli yaş grubundaki çocuklara 

uygulamalı olarak ağaç dikimi yaptırıyorlar, kampları var, düşünebiliyor 

musunuz?  
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Başka bir katılımcıya göre ise öğrenciler kendi kendine öğrenmeyi 

gerçekleştirebilmelidir ve kararlarında pasif olmamalıdır: 

G19: Öğrenmeyi öğrenmek, en önemlisi o. Bizde şu var, oğlum iki ile ikiyi 

toplarsan şu eder. Bunları öğrettiğiniz zaman standart bilgi. Bir şeyi 

araştırabilmesi, çok yönlü düşünebilmesi en önemlisi o. Bunu yapabiliyorsa 

zaten o toplumun ilerlemesi de çok daha mümkün olur. 

Aynı katılımcı, görüşlerini detaylandırarak şunları ifade etmektedir: 

G19: Bakın ben bilginin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Şöyle bilginin 

çok önemi yok, okulda okuduğunuz bilgilerle kültür seviyenizi 

artırıyorsunuz. Ama çok yönlü düşünebilme zekâsı verebildiğiniz zaman o 

insana, siz de eğitimcisiniz, dünyanın birçok yerinde kuru bir bilginin 

üzerinden gitmiyor. Diyorlar, dünyada en yüksek derecede İngilizce veren bir 

ülkeyiz ama dünyada en kötü sıralamadayız. Neden, sistem bizi buna 

zorluyor. Öğrenmeyi öğretmiyoruz. Çocuğa araştırmacı bir yapı vermiyoruz. 

Kalıpların üzerinden gidiyoruz, o da çocuğa dediğim gibi toplumun ve dinin 

verdiği bir baskı var aslında. O alt yapı diyor ki “kalıp şeyler öğreneceksin, o 

kalıp şeyler üzerinden gideceksin” diyor aslında. 

Öğretim programında hangi derslerin ne kadar öğretilmesi gerektiği sorulduğunda, 

veliler genelde ihtiyaçları kadar yer alması gerektiğini özellikle vurgulamışlardır: 

G2: Matematiğin olması gerektiğini düşünüyorum, Yabancı Dil, Türkçemiz 

kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Din Kültürü olmalı bence ama 

bunun haricindeki örneğin yaşa göre. İlkokul ortaokuldaki bir çocuğun ileri 

seviyede Din Kültürü görmesine karşıyım. İleri seviyede derken 

müfredatların çok ağır olduğunu düşünüyorum. … Bunlar kötü bilgiler, 

ezbere bilgiler ve çocuklar unutuyor aklında kalmıyor ki o anda öğreniyorlar 

ve sıkılıyorlar. Ama Sosyal Bilgiler’i çok daha farklı, Coğrafya’yı günlük 

hayatta kullanabilecekleri şekilde anlatılması bence müfredatımızın bu 

şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. 

Daha önce toplum merkezli öğretim programına uygun bir şekilde çocuğun 

hayatındaki gerçeklerden yola çıkarak ders içeriklerinin belirlenmesini doğru bulan G7, 

aynı zamanda çocuğa hayatı boyunca gerekecek akademik bilgilerin makul bir ölçüde 

verilmesini savunmuştur: 

G7: Kişinin hayatı boyunca lazım olacak bilgilerin öğretilmesi, kendisine 

anlatılması, anne babanın bilmesinin mümkün olmadığı Fiziği, Matematiği, 

Kimyayı, Resimi bir anne-baba herkes bilemeyebilir; ama bunların branşlar 

halinde öğretmenlerin, hayatı boyunca lazım olarak öğretildiği bir şey olarak 

görüyorum. Sadece sayfalar dolusu, gereksiz kurbağaların üremesi hakkında 

bilgilerin, minicik beyinlere sokulmasının doğru olmadığına inanıyorum. 

Kendisine lazım olan dışındakilerin (verilmesinin) çok da akıllıca olduğuna 

inanmıyorum.  
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Yukarıdaki iki örnekte görüldüğü gibi, bilgi merkezli öğretim programı anlayışına 

göre verilen dersler doğru bulunmamaktadır, çünkü çocuğun gelecekte toplumsal hayatta 

ve iş hayatında bu kadar bilgiye ihtiyacı kalmayacaktır. Veliler genel olarak öğretim 

programında çok fazla detayın verilmesini doğru bulmamaktadırlar. Onlara göre çocuğun 

işine yarayacak, ileride faydasına dokunacak konuları ve kavramları öğrenmesi 

gereklidir. Ayrıntılı ve fazla akademik bir içeriktense, daha pratik bilgilerin verildiği bir 

öğrenme süreci olmalıdır. Birkaç veli, bunun için çocuğun yatkınlıklarının iyi tespit 

edilerek ona göre yönlendirme yapılmasının bunu sağlayacağını belirtmişlerdir: 

G3: İlkokulda zaten belli bir şey öğretiliyor. Ondan sonra çocuğun gidişatına 

göre değişmesi lazım derslerin. Çocuk neye meyilliyse, hangi derslere 

meyilliyse, ya da ileride olabileceği hangi şeyse ona yönelmesi lazım. Çocuğa 

bir sürü kitap verip bunları oku demektense birkaç tane verip, onları öğrenip 

çocuğun o yolda gitmesi daha güzel bence. 

G6: Eğer öğrencinin yatkınlığı varsa, kendisi gerçekten seviyorsa verilmeli, 

zaten ondan sonra lise çağında yavaş yavaş belli oluyor çocuğun neye 

yatkınlığı falan. İleride de zaten o mesleği seçeceğine inanıyorum.  

İlerlemeci öğretim yöntem ve tekniklerini, öğretim programı içeriklerini savunan 

G2’ye göre, resim, müzik ve beden eğitimi dersleri de ilgi alanlarına göre çocuklar 

tarafından seçilmelidir: 

G2: … Resim, Müzik, Beden Eğitimi bence çok önemli, o çocuğun ilgisine 

göre verilmesi gerekiyor, Resim dersi zorunlu bildiğim kadarıyla, Beden 

Eğitimi zorunlu, Müzik dersimiz de zorunlu, Müzik dersinde bir çocuk 

herhangi bir alet çalmayı sevmeyebilir. Herkes bu derslerde kabiliyetli olacak 

diye bir şey yok, herkese eşit eğitim veremeyiz bence o konuda. Çünkü bir 

çocuk beden olarak Beden Eğitimi yapmaya müsait olmayabilir, müziği 

sevmeyebilir, resmi yapamayabilir hiç kimse ressam olmayacaktır. Ben bu 

derslerin, çocukların tamamen okulda rahatlaması için, boş vakitlerini 

değerlendirmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum; ama bizim 

öğretmenlerimiz öyle değil. Resim de bir derstir, saygı duyuyorum; ama 

herkes ressam olacakmış gibi bir eğitim veriliyor, çok yanlış. Evet, çok 

gerekli buluyorum üç dersi, ama kuralları çocukların ilgisine göre olmalı, 

çocuklar o derste eğlenmeli, deşarj olmalı; ama bizde öyle değil. 

Hem toplumcu öğretim programıyla kültür eğitimini ve ders dışı faaliyetleri, hem de 

ilerlemeci bir programı destekleyen G3, yukarıdaki katılımcı ile benzer düşünceleri 

paylaşmaktadır: 

G3: Çocuğun sesi güzelse, müziğe meyilliyse, öyle çocukları alacaksın 

güzelce müzik öğreteceksin. Resmi güzelse resme yönlendireceksin. Diyelim 

ki çocuk spora şeyse, o çocuk da bol bol koşsun, spor yapsın.  
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Velilerden bir başkası, sosyal faaliyetlerin ve okuldaki ders dışı kursların, çocukların 

ileride toplumda yer alacakları pozisyonlara her yönden hazırlık yapmalarını ve kişisel 

gelişim sağlamalarını mümkün kılacağını ifade etmektedir: 

G12: Yani satranç olsun. Spor faaliyetleri olsun, spora yatkınlık olsun. Onlar 

da güzel onlara bir görev verme, onlara bilinçli görev verme, nasıl yapacak, 

güzel bence. Ben temizlik başkanıyım, derlerdi mesela, tırnakların 

temizliğine falan bakarlardı mesela, okul başkanıyım… Görev paylaşımı 

kendi sorumluluğunu bilecek biraz daha.  

Özetle, velilerin bir kısmı ilerlemeci eğitimde olduğu gibi bütün çocuk (whole child) 

anlayışıyla çocukların daha aktif ve özerk olduğu, aktif bir şekilde ve grup çalışmalarıyla 

etkinliklerin içinde yer aldığı, grup çalışmaları ve ortak etkinliklerle sosyal yönden 

kendilerini geliştirebildiği ve özgüven kazandıkları bir öğretim programıyla eğitilmesi 

gerektiğini düşünmüşlerdir. Bu velilerden bazıları, öğretim programının toplum merkezli 

içeriklerinin de olması gerektiğini düşünenler arasından olmuştur. Bu kişiler, kültür ve 

ahlak değerlerinin, erdemlerin öğretilmesi noktasında toplumcu, akademik derslerin 

içerikleri açısından hem toplumcu hem ilerlemeci öğretim programlarını doğru 

bulmuşlardır. 

4.2.3. Bilgi Merkezli/Akademik Öğretim Programı Uygulamasına ilişkin Görüşler 

Katılımcılardan birkaç tanesi, öğretim programının bazı yönleriyle ilgili olarak, bilgi 

merkezli öğretim programı anlayışına uygun içeriklerin getirilmesi ve uygulamaların 

yapılmasını savunmuşlardır. Dolayısıyla, tamamen bilgi merkezli anlayışa uygun bir 

öğretim programını uygun gördüklerini iddia etmek güçtür, fakat bazı konu ve alanlarda 

bu anlayışa uygun hareket etmenin de faydalı olacağını düşünmektedirler. 

G1, özellikle akademik bilgi ağırlıklı derslerin herkes için eşit saatte ve ortak öğretim 

programıyla verilmesinin doğru olduğunu öne sürmüştür. Bu da ana dersler için bilgi 

merkezli öğretim programını gerekli yapmaktadır. 

G1: Tabi ki ana derslerin, başta Türkçe Matematik olmak üzere, ders 

sayılarının fazla olması, diğer seçmeli dersler ve diğer derslerin haftada iki 

saat olması daha uygun. Ana derslerin yoğunluk olması lazım. Ben Sosyal 

Bilimler Lisesi de olsa diğer diğer meslek liseleri de olsa özellikle Türkçe ve 

Matematiğin her şekilde her öğrenciye –şahsi düşüncem bu- eşit saatte ve 

diğer derslere nazaran daha fazla verilmesinin gerektiğini düşünüyorum. 
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İlerlemeci bir öğretim programını savunmakla birlikte, G2 kodlu veli, meslekte 

liyakatin önemli olduğunu vurgulamış ve alanında uzmanlaşmış kişilerin ders vermesi 

gerektiğini savunmuştur: 

G2: …bizim ülkemiz nedir, belirli bir dönem mühendislerin tamamı işsizdi 

ve kısa bir süre -iki ay, üç aylık bir sürede- pedagoji verip, mühendis olan bir 

insanı öğretmen yaptık. Sınıf öğretmeni yaptık hem de. Ziraat mühendisi hiç 

unutmuyorum milyonlarca arkadaşım ziraat mühendisleri sınıf öğretmeni 

oldu, çocuklar ilkokulda başlar bence bir eğitime ve ilkokul öğretmeni çok 

önemlidir. Ama mühendisliği bitirmiş eğitimle hiç ilgisi olmayan kişilerin 

yetiştirdiği çocuklar da nasıl, bilemiyorum. 

Velilere faydalı ya da faydasız olarak adlandırabilecekleri dersler ve bilgilerin olup 

olmadığı da sorulmuştur ve bu konuda da veliler çeşitli açılardan değerlendirmelerde 

bulunmuşlardır. Birçok veli, öğretim programında yer alan derslerin neredeyse hepsinin 

faydalı olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte derslerin işlenme şeklini ve konu alanı 

ile ilgili verilen bazı bilgileri ise olumsuz ve gereksiz olarak değerlendirmişlerdir, çocuğa 

hayatında faydalı olacak içeriklerin yer almasını savunmuşlardır: 

G11: İngilizce eğitiminin çok gerekli olduğunu düşünüyorum; ama Avrupa 

ülkelerinde bir çocuğun İngilizcenin yanında en az dört dil beş dil öğrendiğini 

de biliyorum. Bunun sebebi bizdeki eğitim sistemindeki İngilizce öğretiminin 

çok eksik kalması, yani bu eğitimin faydasız olduğunu düşünüyorum. … 

Faydasız eğitimlerden bir tanesi de okullarda mesela Beden Eğitimi 

derslerinde Beden Eğitimi hocası bir köşeye çekiliyor, dersi başlatıyor, 

düdüğü çalıyor, orada hadi top oynayın diyor, çocukları orada salıveriyor 

sanki ve bence çok faydasız bir eğitim; onun yerine sosyal aktivitelerle sporu 

başka şekillerde öğrencilere yöneltebilirler. 

G18: Faydasız bilgi, logaritma ne yapacağız biz bunu, Matematikte 

logaritmayı öğrenince acaba? Ben logaritmayı lisede gördüm, liseden sonra 

üniversitede de gördüm; hiçbir zaman hayatımda “log” diye bir şeyle 

karşılaşmadım.  

Bir katılımcı, ilkokul ve ortaokulda özellikle çocuğa pratik bilgiler verilmesinin daha 

doğru olduğunu, bu dönemde gerçek hayatla bağlantılı içeriklerin en faydalısı olduğunu 

belirtmiştir. 

G14: Pratik alışacak, çünkü çocuğun zamanı değerli. Bu değerli zamanı aynı 

şeyleri yazıp sıkılarak geçiriyor çocuklar. Mesela bir Türkçe, Matematik, 

Hayat Bilgisi ne kadar önemli bir ders, adı üstünde Hayat Bilgisi, çıkartılsın 

diyemeyiz. Mesela lisede de Fizik, Kimya, o zaman zaten branşlaştığı için 

çocuk yönüne göre gider. Ama ortaokula kadar çok önemlidir… Ev 

Ekonomisi dersi vardı bizim, çay demlemeyi, patik örmeyi, ne bileyim 

bulaşık yıkamayı dahi bizim –Allah rahmet eylesin hocamız anlatmıştı bize. 

Mesela hiç önemsiz gibi geliyor; ama ben evlendikten sonra bir sürü şeyi o 

sayede öğrendim. Evde görmemiş miydik, gördüm; ama orada okumak onu 
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yazmak, ondan ben yazılı bile olmuştum –bulaşık sırasında- düşünebiliyor 

musun?  

Faydalı ve faydasız bilgilere dair yapılan bu açıklamalar doğrultusunda velilerin, 

genellikle bilgi merkezli bir öğretim programının özellikle temel eğitimde, hatta 

üniversiteye kadar gereksiz olduğunu ve yapılmaması gerektiğini düşündüğü sonucuna 

varabiliriz. Derslerin içerikleri, çocukların hayatını kolaylaştıracak ve yaşam becerilerini 

geliştirecek şekilde geliştirilirse daha doğru olacağına inanılmaktadır.  

4.2.4. Öğrenci Merkezli Öğretim Programı Uygulamalarını Savunanlar 

Velilerden sadece bir tanesi, öğrenci merkezli öğretim programını savunmuştur. 

Temel çıkış noktası ise merkezi sınav sisteminin dayattığı zorunluluklar ve bunların 

öğrenci psikolojisi üzerindeki etkileridir. Bu katılımcıya göre, öğretim programı 

belirlenirken, çocukların ilgi ve yetenekleri dikkate alınmalıdır ve oldukça 

bireyselleştirilmiş bir eğitim içeriği en doğrusu olacaktır.  

G20: Mesela benim kızım resme yetenekliyse o konuda yetiştirilmeli. 

Matematiğe yetenekliyse o konuda geliştirilmeli. İlkokulda yönlendirilmeye 

başlanmalı zaten çocuğun yeteneği o zaman belli olur. O konuda ilerleyecek 

işte. Ona göre okullar olacak. Mesela resimle ilgili okullar… Sırf sınavda 

baskı kurmak, Matematik sınavlarına yön verilmemeli sadece. Mesela Resim 

bölümü ayrı olacak, Matematikle ilgili olan bölümler ayrı, öyle ilerleyecek. 

Benim hayalimdeki eğitim sistemi bu. Zorlanmamalı bir sınava. 

G20: Her şeyi öğrenecek; ama baskı kurulmayacak illa bunu yapacaksın 

diye. Matematik bilinmeyecek diye bir şey yok. Ama zorlanmayacaklar. Bir 

sınavı kazanacak diye yarış atı gibi o soruları çözmeye gerek yok.  

Tek yönlü ve merkezi sınavlara yönelik yapılan öğretim programı düzenlemelerini, 

öğretim programıyla sınav sistemi arasında oluşan açmazları da eleştirmektedir.  

G20: Bu sınavlar gerçekten insanların psikolojisini bozuyor. Benim 

yeğenlerim de sınavlara girdi. Çocuklar hasta ya, psikolojik ilaçlar 

kullanıyorlar. O sınavı kazanamasan ne olacak! 

Özetle veliler, öğretim programları konusunda ağırlıklı olarak toplum merkezli 

öğretim programı ve ders içeriklerini uygun bulmuştur. Okulda asıl öğretilmesi 

gerekenler, toplumsal ve ahlaki erdemler ile değerlerdir. Kültür öğretimini çok 

önemseyen veliler, daha çok yerel ve milli kültür değerlerinin okulda öğretilmesini doğru 

bulmaktadırlar ve bunu, ülkenin birliği ve bütünlüğünü sağlayan bir güç olarak 

değerlendirmektedirler. Mevcut öğretim programında gördükleri yanlışlıklar ve 

getirdikleri eleştirilerden yola çıkarak, olması gereken, ideal bir öğretim programı 
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hakkında değerlendirmeler yapmışlardır. Okullardaki bilgi merkezli, yoğun ders 

içeriklerini eleştirerek, çocukların bu şekilde “beyinlerinin gereksiz bilgilerle 

doldurulduğunu” ifade etmişlerdir. Onlara göre, çocuğa günlük hayatta karşılaştığı 

problemleri çözmesine yeterli olacak pratik bilgi ve beceriler öğretilmelidir. Ortak 

erdemler ve ahlaki eylemlerin öğretimi, velilerin geneline göre öğretim programlarının 

merkezinde olmalıdır. Aşılama konusunda ise, vatan sevgisi, cumhuriyet gibi belli başlı 

değerlerin aşılanmasını doğru bulmuşlardır; fakat kötü niyetlerle belli ideolojileri 

aşılamak için öğretilenlerin tehlikeli olduğundan bahsetmişlerdir. Farklılıklara kapalı, 

radikal anlayışların öğretimini yanlış bulmuşlardır, bununla birlikte okullarda arzu edilen 

değerler veriliyorsa bu, aşılama değildir.  

Velilerin yaklaşık 1/3’ü ise, bütün çocuk anlayışını desteklemişlerdir ve çocukların 

sadece akademik değil, sosyal, ahlaki ve diğer her yönden geliştiği, öğrenim sürecinde 

daha aktif ve özerk olduğu ilerlemeci bir öğretim programını doğru bulmuşlardır. Bilgi 

ağırlıklı ve öğrenci merkezli öğretim programları ise, veliler tarafından neredeyse hiç 

vurgulanmamıştır. Kısacası veliler, standart sınavların etkisinin az olduğu, bilgiden 

ziyade gündelik hayatta tecrübe merkezli pratik bilgilerin öğretildiği, ahlaki, yerel ve 

milli değerlerin ağırlıkta olduğu bir öğretim programını idealize etmişlerdir. 
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BÖLÜM V 

5. EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

5.1.Eğitimde Fırsat Eşitliği Konusundaki Filozof ve Eğitimci Görüşleri 

Doğuştan veya sonradan kazanarak getirdikleri özellikleri ve yatkınlıkları ne olursa 

olsun, toplumun her kesiminden bütün insanlara eğitim alanında eşit fırsatlar sunmanın 

gerekliliği, toplumsal olmasının yanı sıra aynı zamanda felsefi bir meseledir. Eğitimde 

fırsat eşitliği, insanın doğuştan itibaren insan olarak değeri ve her ne olursa olsun eşit 

haklara sahip olması gerektiği ile ilgili etik sorunlar ve adalet kuramları konularında 

içermeleri olan bir olgudur. Herkes farklı birtakım özellikler ve yatkınlıklara, avantaj ve 

dezavantajlara sahip olduğuna göre, onları belirli performanslarda ya da çeşitli alanlarda 

eşit başarı düzeyine nasıl getirebiliriz? Adaletli bir eğitim nasıl olmalıdır? Başarılar, 

yetenek ve gayretler ölçüsünde hak edilenlere göre mi değerlendirilmelidir, yoksa herkes 

aynı standart seviyeye mi getirilmeye çalışılmalıdır? Kimler ya da hangi gruplar 

desteklenirse fırsat eşitliği gerçekleşir? Farklı sosyoekonomik tabakalardan gelen 

öğrencilerin eğitimi nasıl olmalıdır? Eğitim sadece parasız, kamusal bir hizmet mi 

olmalıdır, yoksa parası olanların da başarılı diğerleriyle aynı diplomayı alabilecekleri özel 

okullara gitmesine izin verilmeli midir? Farklı etnik ve dini kökenlerden gelen, farklı 

cinsiyetlerdeki, farklı zekâ düzeyleri ve yeterliliklerdeki çocukların eğitiminde fırsat 

eşitliği nasıl sağlanmalıdır? Bu tür sorular, eğitimde fırsat eşitliğinin konu alanına giren, 

hem felsefeci hem de eğitimcilerin çok tartıştığı meselelerin kaynağını oluşturur. 

Fırsat eşitliği meselesi, çocuklar ve genç insanları en iyi nasıl destekleyebileceğimize 

ve onların eğitim ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımıza odaklanır. Tüm insanlar eşit 

muamele görmelidir; yani her insan, her ne yeteneğe sahipse, elinden gelenin en iyisini 

yapabilmek için eşit fırsata, aynı şanslara sahip olmalıdır. Fakat Kneller (1971), bu 

durumun karmaşık birtakım meselelere yol açtığını bir örnekle anlatmıştır: Tüm çocuklar 

okula gelmek konusunda eşit fırsata sahip olduklarına göre çok dezavantajlı olanlar, 

diğerlerine oranla başarılı olma konusunda daha şanssız olacaklardır. Peki, avantajlılarla 
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aynı başlangıç noktasına getirmek için dezavantajlılara imkânlar sağlarsak, zaten başlama 

noktasında olanlara haksızlık etme tuzağına düşer miyiz? Bu noktada, Kneller’e göre 

(1971) yapılacak en iyi şey, herkesin hak ettiği ve adilane şekilde eğitim alması için tüm 

çocuklara - eşit ya da değil - fırsat sunmaktır.  

Eşit demek, aynı demektir, fakat dezavantajlı bir insanı aynı seviyeye getirmek için 

ona eşitsiz/farklı davranırız. Yani daha büyük ölçekte bir eşitlik sağlamak için (sosyal, 

ekonomik, mesleki vb.) öğretmen, dezavantajlı olan öğrencilerle diğerlerinin başlangıç 

koşullarını eşitlemelidir (Kneller, 1971). Herkesin ihtiyaçlarına göre adalet ve 

hakkaniyetle muamele, fırsat eşitliğinden kastedilen şeydir. Brighouse’a göre (2003), 

eğitim ve onun içinde bulunduğu dağıtım mekanizmaları, dönüşlü bir özellik gösterir: 

Belli bir toplumda bireyin nasıl bir insan olduğu aldığı eğitim etkisinde şekillenirken, 

eğitim de bunun karşılığında toplumsal düzenin karakterinden etkilenecektir. Diğer bir 

deyişle, bir toplumun tüm bireylerine eşit fırsatların sunulması demek, eğitimle onların 

doğru ve iyi yönde ilerlemesinin sağlanması ve diğer taraftan da eğitimin bulunduğu 

toplumun yapısından hareketle her kesimden insana uygun eğitim vererek iyiye gidecek 

olması demektir. Eğitim, fırsat eşitliği doğrultusunda, içinde bulunduğu toplumun 

durumuna göre şekillenerek buna uygun fırsatları dağıtmalıdır.  

Eşit eğitim fırsatları sağlanmasının, en azından farklı ırk ya da etnik gruplar, düşük 

gelirli çocuklar ve kız-erkek cinsiyetleri için ahlaki açıdan gerekli olduğu konusunda 

büyük ölçüde fikir birliği vardır (Howe, 2014). Fakat karmaşık olan mesele, bu 

gerekliliğin daha spesifik olarak neleri içerdiği ve nasıl sağlanabileceğidir. Howe (2014), 

eğitimde fırsat eşitliğinin üç şekilde anlaşılabileceğinden bahseder: 

1) Bireylerin ırk, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve engellilik gibi özellikleri

temelindeki ayrımcılık sebebiyle bir okula kabulünün reddedilememesini öngören

biçimsel fırsat eşitliği,

2) Eğitim kurumlarının tümünde eğitsel kaynakların eşitlenmesi gerektiğini ifade

eden yatay fırsat eşitliği ve

3) Verili eğitim bağlamlarındaki öğrenci avantaj ve dezavantajları yelpazesinin en

altından en tepesine kadar eğitsel kaynakların eşitlenmesi anlamına gelen dikey

fırsat eşitliğidir. Bu anlayışta, ihtiyaç olan ne ise ona uygun eşitleyici kaynak

devreye sokulmalıdır. Örneğin göçmen ailelerin çocuklarına çift dilde eğitim

sağlamalıyken, işitme engelli bir çocuğa ayrı materyallerle donatılmış ve işaret
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dili eğitimi veren okullar, kız çocuklarına ise okula devam etmeleri ilgili teşvik 

verilmesi yerinde olur.  

Fırsat eşitliği ile neler gelmelidir? Fırsat eşitliğini okullarda çocuklara sunulan eğitim 

kaynakları ve imkânlarının herkese sağlanması olarak mı almalıyız, yoksa okulun ortaya 

çıkardığı sonuçların (örneğin akademik başarı) eşitlenmesi olarak mı bakmalıyız? Bu, 

eğitimde fırsat eşitliğini kaynakların eşitlenmesi ve sonuçların eşitlenmesi olarak 

gerçekleştirmeye çalışan iki anlayışı ortaya çıkarmaktadır (Winstanley, 2010; Howe, 

2014.).  

Kaynakların eşitlenmesi olarak görülen fırsat eşitliği türünde, tüm kaynakların 

ihtiyaçlara göre, zor durumlara ve koşullara sahip olanların başarı ihtimalini yükseltmek 

için onlara öncelik verilerek dağıtılması gerekir. Diğer bir deyişle, insanların seçmedikleri 

ve toplumsal olarak oluşturulmuş statülerine göre fırsatlara erişmesi ve başarıyı hak 

etmesi adaletsiz olacağı için, herkese aynı kaynaklar sunulmalıdır. Bu anlayış, 

meritokrasiyi de içerir; yani eğitsel eşitsizliğe sosyal ve ekonomik sınıfa dayalı 

eşitsizliklerde değil, yetenek ve motivasyon kaynaklı durumlarda müsamaha gösterilir. 

Diğer taraftan, bu eğitsel başarıyı hak edişin ve adaletin ne ile ilintili olduğu konusunda 

da farklı görüşler vardır. Örneğin, John Rawls’ın adalet teorisine dayanan fırsat eşitliği, 

adaleti hakkaniyet olarak ele alır ve bu düşünceye göre hak edilmemiş ya da seçilmemiş 

dezavantajların adaletsizliği, telafi edilmelidir (Ruitenberg ve Vokey, 2010). Fakat 

Rawls’a göre, bu dezavantajlara, doğuştan getirilen yetenekler ve zekâdaki eşitsizlikler, 

aile ve çevrenin etkisinde şekillenen şans faktörleri de girmektedir. Bu durumda çaba 

sonucu oluşan eğitsel eşitsizlik bile adaletsiz olacaktır. Bu yüzden de Rawls, çabanın ve 

yeteneğin ödüllendirildiği liyakat sistemine ve meritokrasiye karşı çıkar; çünkü hangi 

çabanın şans eseri hangisinin iradeye dayalı tercih sonucu oluştuğu bilinemez (Sandel, 

2013).  

Swift’e göre (2006), hak edişin birbiriyle çatışan üç görüşü mevcuttur: 

1) Geleneksel Görüş: Kişilerin yetenekleri, becerileri ve yeterlilikleri, cinsiyet, 

din ve ırklarının üzerinde görülmelidir. Ayrıca, kişilerin bu yeterlilikleri 

edinmeleri için ilk etapta eşit olanakları olmuş olmalıdır. 

2) Ekstrem Görüş: Yetenek ya da çaba için ödüllendirme yapılamaz, çünkü 

bunların elde edilmesi kişiden bağımsızdır. John Rawls’ın adalet kuramı, 

böyle bir hakkaniyet anlayışının doğru olduğunu savunur. 
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3) Karma Görüş: Kişilerin kontrol edebildiği yönlerini ve yaptıkları seçimleri

ödüllendirmeye izin verilir; fakat şansa bağlı başarıların ödüllendirilmesi

yoktur. Rawls ise bu görüşü reddeder, çünkü kimin şans eseri yaptığı ve kimin

kontrol ettiği seçimlerle başarılı olduğu ayırt edilemez.

Winstanley (2010), eğitimde kaynakların dağıtımı ile ilgili faydalı politikalar 

üretebilmek için, çocuklar ve gençlere adil kaynak sağlamanın neyi gerektirdiği 

konusunda ortak ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir kavrayış gerektiğini ifade eder. Ona 

göre, kaynakların paylaşımında kullanılan prensipler, makul argümanlar üzerine 

kurulmalıdır ve eşitlik düşüncesi, homojenlikle aynı anlama gelmemelidir. Bireysel 

ihtiyaçlar ve grup ihtiyaçları da gözetilmeli ve seçimler, tutarlı biçimde açıklanmalıdır 

(Winstanley, 2010).  

Diğer taraftan, sonuçların eşitlenmesi anlamına gelen fırsat eşitliği ise, bir sürecin 

varış noktasının, o sürece dâhil olan herkes için aynı olması anlamına gelir. Başka bir 

deyişle, okul, verilen eğitim sonucunda herkesi eşit bir seviyeye getirmeye çalışmalıdır. 

Bu, bir dersten başarılı puanlar almak olabileceği gibi, faydalı vatandaşlar yetiştirmek ya 

da aynı değerlere sahip olmak da olabilir. Bu durumda, örneğin başarısız olanlar, başarılı 

olanlarla aynı seviyeye gelebilmek için destek alırken, başarılı öğrencilerin de belli bir 

üst seviyede kalmasının sağlanmasını gerektirir. Hatta bazı durumlarda başarılı 

öğrencilerin daha üst seviyelere çıkması da engellenir ya da standartlar düşük bir seviyede 

tutulur. Eşitlik, yeterlilik çerçevesinde ele alınır ve siyasal eşitlik açısından değerlendirilir 

(Howe, 2014). Herkesin ulaşması gereken standartlar ve herkeste aynı olması gereken 

özelliklerin bir alt eşiği vardır ve bu eşiğin altında hiçbir eğitilebilir çocuğun kalması, 

kabul edilemez. Eşik, eğitsel sonuçlarda herkesin eşitlendiği ölçüttür. Bu eşiğin üzerinde 

kalan eşitsizliklere ise müsamaha gösterilir. Bu çerçeve, fırsat eşitliğinin daha demokratik 

bir yorumudur (Howe, 2014). Yani demokratik bir toplumda bir vatandaş olarak her 

birey, insanca yaşayabilmek için edinmesi gereken minimum standart yeterliliklere 

ulaşabilmelidir.  

Sonuçların eşitlenmesi olarak görülen fırsat eşitliği anlayışında, sadece kaynakların 

eşit dağıtımı tek başına yetersizdir. Kaynakların eşitlenmesini fırsat eşitliği olarak gören 

anlayış ise bunu reddeder, çünkü onlara göre eğitim fırsatlarının varlığı, herkese başarı 

için bir şans/olanak sağlar; fakat eşit sonuçları asla garanti edemez. Fırsatlar sonuçları 

ortaya çıkarmak için elbette sunulmalıdır, fakat gerisi tercihe kalmaktadır. Peki, eğitim 
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bir tercih meselesi olarak görülebilir mi? Howe (2014), eğitim fırsatları ve eğitsel 

sonuçlar arasındaki ilişkide olması gerekeni şöyle açıklar: Eğitim fırsatları, pek çoğu 

tercihe bırakılmamış sayısız eğitim sonuçlarını içine alan eğitim kariyerleri olarak 

görülmelidir, bu yüzden eşitsiz eğitim sonuçları, eşitsiz eğitim fırsatlarının başka bir 

kanıtını oluşturur. Sonuçların eşitlenmemesi demek, fırsatların yeterince eşitlenmemiş 

olması demektir.  

Fırsat eşitliğinin bir boyutu olarak ele alabileceğimiz diğer bir konu da toplumdaki 

dezavantajlı kesimlerin içlemesidir (inclusion). Yetenek, sınıf, etnik köken, cinsiyet, dil, 

milliyet, ırk, din ve cinsel yönelim gibi çeşitlilik biçimleri meseleleri, içlemeyi yani 

kamusal söylem ve politikada, ana akım toplumdan dışlanmış grupların yaşadığı 

haksızlıklara çözüm önerilerini gerekli kılar (Enslin ve Hedge, 2010). Eğitim, farklılıkları 

tanımalıdır ve bu farklılıkları da içlemelidir. Amerikan Ulusal Çok Kültürlü Eğitim 

Derneği NAME’ye (National Association for Multicultural Education) göre çok kültürlü 

eğitim, “özgürlük, adalet, eşitlik ve insan onuru ilkelerine göre belirlenen, herkesi yapısal 

eşitliğe teşvik eden, çeşitli grupların birbirini tanımasını ve iktidarın geliri bu gruplara 

eşit dağılımını amaçlayan bir süreçtir”. NAME (2003), çok kültürlü bir öğretim 

programının, “ırk, cinsiyet, sınıf, dil, bedensel engel ayrımcılıkları ve yaşlılara karşı 

ayrımcılık, dinsel hoşgörüsüzlük, yabancılara karşı ayrımcılık” gibi her türden sorunu 

doğrudan ele alması gerektiğini belirtir.  

İçlemeci eğitim (Inclusive Education), herkesin öğrenme ihtiyacıyla, özellikle 

“marjinalleştirme karşısında savunmasız olanların” ihtiyaçlarıyla ilgilenir, herkese 

saygılı davranır ve “birlikte öğrenme fırsatları” sağlar (Enslin ve Hedge, 2010). Bu 

doğrultuda, içlemeci bir kaynaştırma eğitimi hakkı, okullarda tüm öğrencilere ayrım ve 

ihmal yapmaksızın, onların ihtiyaçlarını sağlama, onlara kucak açma ve uyumlu 

olmalarını sağlama sorumluluğu yükler (Cigman, 2010). Fakat bu durum sorunludur, 

çünkü içlemenin ne şekilde olması gerektiği konusunda üzerinde anlaşmaya varılmış 

ölçütler yoktur. Bazı evrenselcilere göre özel eğitim dışlama, ayırma küçük düşürme 

anlamına gelirken; başkalarına göre ise birtakım zorluklar yaşayan çocuğun eğitim 

sürecine dâhil olup bir şeyleri etkili şekilde öğrenebildiği tek ortamdır (Cigman, 2010). 

Hakkaniyet açısından bakıldığında, özel eğitim ve kaynaştırma öğrencilerine takviye ya 

da farklı etkinlik, kaynak ve deneyimler sağlanmalıdır (Winstanley, 2010). Ayrıcalıkları 

olmayan ve daha az yetenekliler desteklenmelidir, çünkü ayrıcalık ve yetenekler, bizim 

doğuştan veya şans eseri, hak etmeden sahip olduklarımızdır. Diğer taraftan önemli bir 
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nokta, özel eğitim öğrencilerine fırsat eşitliğini sağlarken diğer ana akım eğitim 

grubundakilerden çok daha fazla kaynak sağlamak ve tüm yatırımları onları desteklemeye 

ayırmanın pek rasyonel olmayabileceğidir. Yapılması gereken, bir yandan kaynakları en 

az avantajlıların lehine olacak biçimde dağıtırken, diğer yandan da en az avantajlıların 

yararına olacak teknik yenilikler ve verimliliği teşvik edebilecek olan daha kabiliyetli 

öğrencilere çok daha fazla eğitsel kaynak aktarabilmektir (Brighouse, 2003).  

5.2. Eğitimde Fırsat Eşitliğine İlişkin Araştırma Bulguları 

Görüşmelerde, araştırmanın eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin verileri analiz edilirken, 

“1. Eğitimde fırsat eşitliği size neler ifade ediyor? 2. Adaletli bir eğitim sizce nasıl olmalı? 

3. Farklı sosyoekonomik statülerden gelen çocukların eğitimi nasıl olmalı? 4. 

Kimler/hangi gruplar desteklenirse fırsat eşitliği gerçekleşir?” sorularına verilen cevaplar 

incelenmiştir. Velilerin içlemeye ve kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin 

alınabilmesi için ise “Özel eğitime ihtiyacı olan, bedensel ya da zihinsel engelli 

öğrencilerin eğitimi için neler yapılabilir?” sorusu sorulmuştur. Kız ve erkek öğrencilerin 

fırsat eşitliği konusunda ne düşündüklerini öğrenebilmek için, “kız ve erkek çocukların 

doğuştan getirdikleri zihinsel yatkınlıkları ve başarılı oldukları dersler” olup olmadığı ve 

“kadın ve erkekler için uygun mesleklerin” neler olduğu da sorulmuştur. Böylece velilerin 

hem kız ve erkekler arasındaki farkların doğuştan mı toplumsal cinsiyet rolleriyle mi 

belirlendiğine dair fikirleri alınarak, sahip oldukları kalıp yargılar ve belli inançları 

öğrenilmiştir, hem de kız ve erkek çocukların eğitimde fırsat eşitliğinin hangi ölçüde 

sağlandığını düşündükleri görülmeye çalışılmıştır. Yine görüşmelerin bütünü, fırsat 

eşitliğine dair içermeleri olabilecek cevaplar da analiz edilerek incelenmiş, soru dışında 

konuyla ilgili yapılan yorumlar da dikkate alınmıştır.  

Katılımcılar, eğitimde adil muamele ve eşit fırsatların her kesimden insanı 

desteklemek için olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Fırsat eşitliğini daha çok 

kaynakların eşitlenmesi olarak görmüşler ve eğitimde paylaşılan kaynakların adil 

dağılımı üzerinde durmuşlardır. Bu bağlamda velilerin neredeyse hiçbiri, Türkiye’de 

fırsat eşitliği olduğunu düşünmemektedir ve bunu dile getirmektedir. Sosyoekonomik 

durum ve sınıflara dayalı eşitsizliklerin ortadan kalkmasını, eğitimin devlet okullarında 

yapılarak niteliğinin arttırılmasını doğru bulduklarını belirtmişlerdir. 

Bunların yanı sıra araştırma verilerine dayanarak, velilerin büyük çoğunluğunun özel 

okullara sıcak bakmadığı ve fırsat eşitliğine aykırı bulduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca, son 
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zamanlarda kapatılmış olan dershaneleri hem fırsat eşitliği hem de toplumsal barış ve 

huzur ortamı açısından değerlendirmişler ve dershaneler ile özel kursları çoğunlukla 

yanlış bulmuşlardır. Bazı veliler, sonuçların eşitlenebilmesi açısından da fırsat eşitliğini 

yorumlamışlar ve sonuçların eşitlenmesini çoğunlukla imkânsız olarak bile görseler, belli 

bir seviyeyi herkes için gerçekleştirmenin eğitimde hedeflenmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. Kimi veliler bu nedenle ortak öğretim programı ve başarısı düşük 

olanların desteklenerek diğerleriyle yakın seviyeye getirilmeye çabalanması gerektiğini 

belirtirken, kimi velilere göre sonuçları eşitlemek imkânsız olduğu için öğrenciler başarı 

durumlarına göre seviye sınıflarına ayrılabilir. Veliler büyük çoğunlukla özel ve 

bireyselleştirilmiş eğitime ihtiyacı olan çocuklarla ilgili içlemeci eğitim (inclusive 

education) uygulamalarını olumlu değerlendirmişlerdir. Bu, fırsat eşitliğinde en önemli 

ve doğru yönde buldukları gelişme olmuştur. Cinsiyet eşitliği ile kız ve erkek çocuklara 

fırsat eşitliği sağlanması konusunda ise hayat görüşleri, ait oldukları dini ve toplumsal 

kesimler doğrultusunda birbirinden oldukça farklı fikir ve duruşlar göstermişlerdir. 

5.2.1. Eğitimde Fırsat Eşitliğini Kaynakların Eşitlenmesi olarak Değerlendiren 

Veliler 

Eğitimde kaynakların eşit sunulması, görüşme yapılan velilerin en çok üzerinde 

durduğu konulardan biri olmuştur. Araştırma kapsamında görüşülen velilerden çoğu, 

eğitimde fırsat eşitliğini kaynakların herkes için eşitlenmesi olarak görmüş ve adil bir 

eğitimde herkesin eşit maddi imkânlardan faydalanabilmesi üzerinde çok durmuşlardır. 

Türkiye’de fırsat eşitliği olduğuna veliler inanmamaktadır. Ayrıca, özel okullara da pek 

çok veli karşı çıkmaktadır ve bu tür okulların hem olanaklara adil erişimde, hem başarıyı 

elde etmede, hem de toplumun farklı kesimlerini birbirinden uzaklaştırmada olumsuz 

sonuçlar doğuracağını düşünmektedirler. Devlet okulları ve özel okullar arasındaki nitelik 

farkını eleştirerek, eğitimin sadece kamusal bir hizmet olması gerektiğini, özel okulların 

adalet ve fırsat eşitliğine dayalı bir sistemi oluşturamayacağını belirtmişlerdir.  

Birkaç tane veli ise, biçimsel fırsat eşitliğini yeterli bularak var olan merkezi sınav 

sisteminin, okullardaki ücretsiz kitap dağıtımı ve birtakım kaynaklar sunulmasında 

yaşanan gelişmelerin, ücretsiz hafta sonu kursları vb. imkânların, fırsat eşitliğini 

getirdiğini düşünmektedir.  
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G20: Eskiden kitapları kendimiz alırdık ama şu an devlet veriyor herkese eşit 

davranılıyor. Kimse alamayacağım diye şey yapmıyor. Bu anlamda bir 

ilerleme var eğitim açısından.  

G1: Son yıllarda güzel uygulamalar var kitapların tek tip ücretsiz verilmesi, 

hafta sonları çocuklara kursların verilmesi, çift öğünden tam güne okulların 

dönüştürülmesi, sınıflarda öğrenci sayısının azaltılması, çok farklı meslek 

dallarında özel liselerin açılması… 

Ayrıca, bu katılımcı son yıllarda fırsat eşitliğine yönelik olarak siyasi iktidarın 

uygulamalarında ilerleme gördüğünü ve yeterli olmasa bile bütçeden daha fazla pay 

ayrılmasının eşitliğe katkı sunacağını ifade etmiştir: 

G1: Ve eğitimin daha da güçlenerek çocuklarımızın topluma daha da faydalı 

bireyler haline getirilebilmesi için hükümetimiz zaten son yıllarda çalışıyor. 

Daha önce en çok milli gelirimizin ayrıldığı, bütçenin ayrıldığı Milli 

Savunma iken şu anda Milli Eğitim’e neredeyse bütçenin yarısı ayrılıyor; bu 

çok iyi gelişme, ama yeterli değil.  

Bir veli, özel okullar ve dershanelerle paralı eğitim verilmesinin fırsat eşitliğine engel 

oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda, merkezi sınavlara fakir-zengin herkesin girip 

başarısına göre istediği bölümü tercih edebilmesini, fırsat eşitliğinin bir göstergesi olarak 

değerlendirmiştir: 

G5: Alakası yok şu anda devletin öyle imkânları var ki senin gittiğin en lüks 

sınava da o fakirin çocuğu da giriyor, devlet onu da karşılıyor. Devlet yeter 

ki sen iste, ben seni başa kadar çıkartırım, diyor. Devlet bu yönden adil bence 

herhangi bir sıkıntısı yok. 

Öte yandan, bu uygulamaları yetersiz bulan, fırsat eşitliğiyle Türkiye’de başka 

imkânların da eşitlenmesi gerektiğini düşünen çok sayıda veli vardır. Bir veli, görünürde 

fırsat eşitliği gibi dursa da aslında kitapları nitelik açısından yetersiz bulmakta, okulda 

kitapların her öğrenciye ücretsiz dağıtılmasını, belli çıkar gruplarına fayda sağlaması için 

yapılan bir uygulama olarak değerlendirmektedir: 

G11: …devletin kitap dağıtmasına da karşıyım. Bakın, bunun örneklerini 

bütün okullarda -yani bir çocuk okutan baba olarak söylüyorum- hangi 

çocuğumu ilkokuldan başlatıp hangi okulda okuttuysam, bunun zorluğuyla 

hep karşılaştım. Devletin okuttuğu kitapların haricindeki ek kitaplarla, 

kaynak kitaplarla eğitimin yürüdüğüne inanıyorum. Devletin kitabının 

geldiği gibi gittiğine inanıyorum ve buradaki en büyük kayıp devletimizin 

kaybı olduğuna inanıyorum. Yani devlet bunu incelemiyor ve bunun için de 

kanun çıkarttı devlet biliyor musunuz hocam? Yani diyor ki: Okullarda 

kesinlikle kaynak kitap okutulmayacak diyor, ama okul idaresi dâhil bunun 

alındığını biliyoruz ve yapıldığını da biliyoruz, bile bile koyduğumuz kuralı 

kendimiz çiğniyoruz ve devletin kitabını da okutmuyoruz. Ve her yıl 

değişiyor. Yani ben şunu söyleyeyim hocam, devletin bu kitapları 
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dağıtmasının bazı kurumlara, bazı kişilere, bazı insanlara bir rant sağladığını 

düşünüyorum. Bu da bizim cebimizden çıkan paralarla, maalesef bizim 

vergilerimizle alınıyor bu kitaplar. 

Sosyoekonomik olarak alt grupta yer alan bir katılımcı, fırsat eşitliğinin, gelir 

adaletsizliği oldukça imkânsız olduğunu ifade etmiştir. Kaynakların en baştan adil 

dağıtılması gerekmektedir, kapitalist sistem devam ettikçe de fırsat eşitliği sadece bir 

ütopyadır: 

G3: Maaş adaletsizliği olmayacak. Adamın geliri 10000 lira, senin gelirin 

2000 lira. Adalet, eşitlikten bahsediyorsun, imkânsız hocam. O özel öğretmen 

tutar, senin yapabileceğin hiçbir şey. Sadece devletin etütlerine gönderirsin. 

Eşit olmaz hocam. Günümüzde okuyan insanların çoğunluğuna bak, hep 

düzgün geliri olan çocuklar okuyor. Mesela yoksul çocukları okumuyor. 

Çünkü o çocuğa iş düşüyor artık. Mesela Doğu’da Güneydoğu’da okuldan 

çok tarlalarda çalıştırılıyorlar. Ankara’daki bir müdürün çocuğuyla eşit 

olması imkânsız. Diyelim ki bir köyde çocuk hayvan peşine gidiyorsa, o 

çocukla Sivas’ta benim çocuğumun eşit olması imkânsız. Ben, neyim varsa 

çocuğumun, diyorum, çocuğum okusun diye uğraşıyorum. Ama o adam 

benim malım, diyor önce. 

Veliler, fırsat eşitliğinin olmadığını, özel okullara gidenlerin, dershaneye giden ve 

özel ders alanların sınavlarda daha yüksek puanlar aldığını, ya da alamasalar da özel 

üniversitelerde eğitim görerek iş garantisi elde ettiklerini düşünmektedirler.  

G6: Bence yok pek eşitlik olduğunu düşünmüyorum. En basitinden zenginin 

çocuğu şu dershanelere şu okullara gidiyor. Zenginin çocuğu nasıl cüzi bir 

puanla paralı olarak istediği bir yere gidip yüksek bir yere yerleşebiliyor? 

Ama durumu iyi olmayan birinin çocuğu daha çok çaba sarf ederek daha çok 

çalışarak kendi tırnaklarıyla bir yere gelmeye çalışıyor. Bence o yüzden fırsat 

eşitliği yok. 

G9: Fırsat eşitliği bugün… Benim gördüğüm kadarıyla etiket üzerinden 

gidiyoruz, yani çocuk şurayı bitirdi diploması var, diploması üzerine 

gidiyoruz. Bugün özel okullarda adam parası var, gidiyor gayet güzel 

parasıyla okuyor, diplomayı alıp cebine koyuyor. Ama dershaneler ağzına 

kadar çakılı; eşitlik neresinde bunun, eşitlik hiçbir yerde yok. Çünkü ben 

zaten o okulda eğitimimi düzgün alıyorsam dershaneye ihtiyacım olmamalı. 

Eşitlik diye bir olay yok. 

G24: Şu anda eğitimde eşitlik yok diyorum. Mesela kolejdekiler ne yapıyor 

üniversite sınavlarında falan hep öndeler neden, neden öndeler, onu çok 

düşünüyorum yani. TEOG sınavını kazanan bir sürü kolej öğrencisi var, diğer 

öğrenciler çalışamıyor mu? Çalışıyorlar. 

G16: Fırsat eşitliği ülkemizde hiç olmayan bir şey, bence gitgide de daha 

kötüye giden bir durum ülkemiz için. Fırsat eşitliği nedir, bütün 

çocuklarımızın aynı şartlarda yarışabilmesi o sınavlara girdiğinde yani… 

Dershaneye gidebilen öğrencimiz var, dershaneye gidemeyen öğrencimiz 

var, özel okula gidebilen var, gidemeyen var. Fırsat eşitliği zaten eğitimde en 



122 

önemli şey, fırsat eşitliği olmadığı için çocukların bir kısmı kıyıma uğruyor 

bir kısmına da altın tepside bir şeyler sunuluyor.  

İlkokul mezunu ve alt gelir grubundan bir veli, ekonomik durumu iyi olan kişilerin 

hep bir adım önde olduğunu, fakir çocukların da ne kadar yetenekli olursa olsun iyi 

konumlara erişemediğini ifade etmektedir: 

G15: O her zaman başarılı olur çünkü adamın cebinde var yani, deminki 

dediğim gibi oluyor da, yani ne bileyim öğretmen tutuyor, çocuğu 

yönlendiriyor… Mesela düşün, benim gibi bir insan, bir ilkokul mezunu bir 

insan, okutacak ama para yok. Çocukta var şimdi okumak istiyor ama sen bu 

çocuğa bir şey veremiyorsan bir öğretmen tutup da götürüp okutamıyorsan 

ondan sonra o çocukta ne olursa olsun, ne kadar cevher olursa olsun. 

Bugünkü toplumumuzda böyle acı şeyler var, yani dediğim gibi dayımın kızı 

çocuk Hacettepe’yi tutturdu ama okuyamadı. 

Bir veliye göre de, 17-25 Aralık sürecinden sonra dershanelerin kapatılarak özel 

okula dönüştürülmesi ve teşvik payı verilerek orta gelir grubundan çocukların da 

çekilmek istenmesi çok adaletsiz olarak değerlendirilmiştir. Fırsat eşitliğine adımlar 

atılıyormuş gibi görülse de gerçekte kaynaklar eşit dağıtılmamaktadır: 

G16: Çocuklar eşit şartlarda okumuyorlar, eşit şartlarda eğitim görmüyorlar 

bu gerçekten ciddi katliam öyle düşünüyorum. Şimdi mesela dershaneler 

kapatılıp özel okula dönüştürülme meselesi, bu neyin faydasına kimin 

faydasına bu özel okul? Neye göre yapılmış bir şey, ben çok merak ediyorum. 

Sonra sanki orta düzey ailelere iyi bir şey yapmış gibi “destekleme veriyoruz 

da sizin çocuklarınızı da kabul ediyoruz da teşvik veriyoruz da yarısını biz 

ödüyoruz” diye bizim gibi orta halli ailelerin ağzına da bir parmak bal sürülüp 

ağzı kapatılıyor. 

Bazı veliler, okulun kaynaklarını yetersiz bulmaktadırlar. Devlet, okullarda donanım 

ve standartlar açısından şimdikinden çok daha fazla olanak sunmalıdır: 

G10: eğitimde bu kadar ayrıştırma olmamalı. Ayrıştırma çok ciddi bir 

boyutta, hem de şimdi benim oğlum okuluna gittiğinde gelen bütün 

arkadaşları tam donanımlı geldiler. Benimki devletten geldi onlar hep 

kolejden gelmişler. Hepsi biliyordu. Gerçi biz çok şanslıydık, çok iyi bir 

okuldu bana göre. Çok erken yaşta bazı şeyleri aldık ama bir kolej gibi değil, 

bir koleje gittiğiniz zaman 10 saat İngilizce alacaksın diyor. Diğer tarafta sana 

bir saat İngilizce veriyor, bir saat İngilizceyle ne öğrenebilirsin? Mesela 

benim oğlumun gittiği okulda laboratuvar yok, kütüphane bile yok, doğru 

düzgün bir tuvalet bile yok yani. 

G7: Adalet, bence çok uzak bir cümle, adalet diye bir şeyin olduğuna 

inanmayan birine adaletli bir eğitimden bahsetmenin mümkünü yok. Şehir 

merkezinde bile –içinde olduğumuz durumdan örnek veriyorum- biraz önce 

gelen hoca okullarına ne istiyorlarsa aynı gün götürüyorlar. En son 

bilgisayarları, projeksiyonları, akıllı tahtaları, okullar için deterjan, süpürge, 

tuvalet kâğıdı, aklına gelen ne lazımsa depodan alıp gidebiliyorlar. 
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Divriği’nin bir köyünden gelen, Şarkışla’nın bir köyünden gelen veya 

Sivas’ın uç noktasından gelen bir öğretmen süpürge alabilmek için burada 

haftalarca birkaç kişiye yalvarmak zorunda kalıyor. Aynı yer, aynı kişiler, 

adalet diye bir şeyin olduğu böyle bir şey yok. 

Diğer bir deyişle devlet okulları arasında en basit kaynakların dağılımında bile fırsat 

eşitliği yoktur. Bunun düzeltilmesinin yollarından birisi de insan haklarına dayalı eşitliğin 

hep gözetilmesidir: 

G7: Köy öğretmenleri yalvarıyorlar bir tanesi lazım diye, burada hiç ihtiyacı 

olmadığı halde deposu ağzına kadar dolu, çöpün içinde gezenler var. Masalar, 

sıralar, bilgisayarlar kolilerle var. En başa dönmediğimiz zaman en sondaki 

sorunun bir anlamı olmuyor, en başa dönmemiz lazım. Empati kurup bir 

başkasının da var olduğunu düşünüp ona göre hareket edersek, eğitim eşitliği 

de hemen ortaya çıkar. 

G14: …okullarda da şu olmalı laboratuvarlar, okumak için alanlar, spor 

alanları… Farklı öğrenme ortamları, okullar da bunun imkânını vermeli. 

Devlet okulları özellikle çocuğa bunu vermeli. Çocuk yüzmeye de gitmeli, 

mesela tenis oynamalı, çünkü sade zenginlerin yapabileceği bir şeymiş gibi 

görmemesi gerekiyor çocukların bunu. Her çocuk bunu yapmak zorunda, 

bunu devlet sağlar. Çocuk belli bir kültürde yetişiyorsa, belli kültürün 

istiyorsan bu ülkede yükselmesini, standart istiyorsan, devlet o okullara o şeyi 

vermek zorunda. Bu eğitim sistemi önce öğretim programı hazırlandı mı her 

bölgeye göre hazırlandı mı, bu zaten yetişmiş eğitmeni öğretmeni okula 

verilecek. Bütün imkânlar hep aynı verilmeli. Diyelim ki bu okula bilgisayar 

mı verilecek, bu Türkiye genelindeki bütün okullara verilmeli. Çünkü benim 

Ankara’daki çocuğum hak ediyorsa Hakkâri’deki çocuk da hak ediyor. 

Yukarıda görüşleri belirtilen veliye göre, dağıtımda fırsat eşitliğini bozan ise iktidar 

ve ideolojik etkenler ve menfaatler olmaktadır: 

G14: Burada ne bozuyor, gelen iktidarlar sürekli eğitimi değiştiriyorlar, 

sürekli gerekli şeyleri yapmayınca… İşsizlik sigortası, para yatıyor o paraları 

eğitime kullan! Diyanet’e para yatıyor bir sürü cami -ben çok dinsiz bir insan 

değilim, dindar bir insanım- cami yapılsın ama önce bu çocukların bir 

eğitileceği yerler yapılsın, camiye cumadan cumaya millet gidiyor, bütün gün 

boş bu camiler. Ben cami yapılmasın demiyorum her yere yapılsın elbette, 

ibadet her yerde oluyor evde de namaz kılınıyor ama bir okul olmayınca bir 

öğretmen olmayınca bu çocuklar eğitilmiyor işte.  

Yukarıda görüşleri belirtilen veliler, fırsat eşitliğinin olmayışını eleştiren ve bundan 

memnun olmayan velilerdir. Toplumun sınıflardan oluştuğunu ve eşitsizliklerin sürekli 

devam ettirildiğini düşünen bir veli ise, fırsat eşitliğinin tamamen yalan olduğunu 

düşünmektedir, fakat bunu da toplumun genel gidişatı ve dengesi için gerekli bir durum 

olarak görmekte ve meşrulaştırmaktadır. Bu katılımcıya göre, daha önce eğitimin 

amaçlarında da belirttiğimiz gibi insanlar, “yönetenler ve yönetilenler” olmak üzere iki 
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sınıftır ve ailelerinin mensup olduğu sosyal sınıflar, çocukların da geleceğini 

şekillendirmektedir; çocuk anne-babasının “en fazla bir ya da iki model” üstü veya altı 

olabilir, onun haricinde çok sınıf değişimi meydana gelmemektedir. Bu nedenlerle de 

fırsat eşitliği olanaksız görülmektedir ve herkesin de benmerkezci doğasından dolayı 

kimse bunun bozulmasını istememektedir:  

G19: O hiçbir zaman olmaz. İdeale hayatın hiçbir yerinde ulaşılamadığı gibi 

eğitimde de ulaşılmaz. Fırsat eşitliği diyelim, ne yapabilirsiniz ki, ben size 

soruyorum. Okuma parayla olan bir şey. Paranız olmadığı zaman çok istisna 

örnekler çıkıyor, çıkacak. Çocuğun eğitim hayatı boyunca elinden tutacak 

gidecek ama o fırsat eşitliği bence o yüz çocuktan bir tanesine iki tanesine 

sunulacak. Oranlama olarak söylüyorum. Ama genel çoğunluğa özellikle 

maddi boyutta aynı imkân verilmeyecek, dolayısıyla fırsat eşitliği 

olmayacak. Ben de dâhil olmak üzere hepimiz der ki, benim çoluğum 

çocuğum iyi yetişsin, iyi ortamlar görsün, hiçbir şeyden geri kalmasın, 

dünyanın gelişimi ile ilgili her imkânı ona sunabileyim. Ama bunu ben 

sunabiliyorum, benim üç tık üzerimdekiler daha iyisini sunabiliyor. Ama en 

azından diyebiliyorum ki, üç tık üstümdekilerle benim çocuğum arasında çok 

aşırı bir fark yok. Ama benden üç tık aşağı olan adam ile benden üç tık yukarı 

olan adam arasında belki de uçurumlar var. O zaman işte eğitimde fırsat 

eşitliği yok.  

Bununla birlikte, G19 için var olan sisteme ve iş paylaşımına göre olması gereken 

budur, çünkü toplumda farklı iş kollarına - sıradan veya üst düzey - ihtiyaç vardır. Hatta 

bu sisteme “ilahi bir denge” olarak bakılmaktadır, “yöneten” ya da “yönetilen” olmak 

fıtratla alakalı bir durumdur. Eşitsizlikler böylece gerekçelendirilerek meşru 

görülmektedir. Dolayısıyla, var olan, mevcut statü ve sınıflar, eşitsizlikler büyük ölçüde 

devam etmelidir: 

G19: Ama şöyle düşünün bir toplumun bir maliyeye ihtiyacı varsa atıyorum, 

bir başbakana ihtiyacı varsa, bir ayakkabıcıya da ihtiyacı var. Yaradan bunun 

dengesini de korumuş. Ama bizim bu dengeyi bozmak için anormal bir çaba 

içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yüzde doksanlık bölüm de aslında bu 

çabanın içerisinde. Ben işte aman oğlum doktor olsun. Veya işte çocuğun 

kapasitesi vardır ama o çocuğa maddi olarak destek verilemiyordur onun için 

de o çocuk ilerleyemiyordur. Ya da adam canını dişine takıyordur ama o 

yüzde doksanlığa aittir, ama adam o çocuğa zor ediyordur yine o çocuktan 

bir şey olmuyordur. Siz ne yaparsanız yapın çocuğun doğuş fıtratı neyse, 

yüzde doksanlığa mı giriyor yüzde onluğa mı giriyor, yüzde doksanlık 

çocuğu yüzde onluğa alamazsınız. Ama o yüzde onluk çocuğu yüzde 

doksanlığa alabilirsiniz. 

Velilerin çok büyük bir kısmı ise özel okulları eleştirmekte ve devlet okullarıyla özel 

okullar arasındaki farkların, eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğunu düşünmektedir. 

Velilerin bazıları, özel okulların nitelikli eğitim verdiğini düşünmemektedir: 
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G10: Özel okula verdiğiniz zaman da kişi o özel okulu yaparken ben para 

kazanayım diye yapıyor, yoksa o çark nasıl dönecek? O çarkı döndürebilmek 

için; para kazanıyor, eğitim veriyor mu, bu da çok yani eğitim vermiyor. 

Puanlar şişik, notlar süper, geliyorsun TEOG sınavına giriyorsun, 

çakıyorsun. Ne oldu, hep 100-100’dü (puanların) ne oldu, birdenbire 

çakıyorsun, üniversiteye geliyorsun tepetaklak oluyor. Özele karşıyım. 

Oğlum birçok özel okulu kazanmasına rağmen ben vermedim. 

G9: Şimdi diyorlar ki özel okul kaliteli eğitim. Ben öyle görmüyorum. Özel 

okulu daha çok lüks ama kalitesiz eğitim olarak görüyorum. Niye? Bugün git 

öğrencilerin öğretmenlerine saygısı bile yok, karışamazsın ben paramla 

okuyorum, diyor. Bu da hoş bir olay değil. Çoğu özel okulların, hemen hemen 

hepsinde diyebilirim, hiçbirinde kalan öğrenci olmadı. Bunların hepsi 

gerçekten çok mu başarılı veya eğitimleri dört dörtlük mü veriliyor? Hayır. 

O çocuk o sınıfta kalamaz, niye, çünkü o çocuk parasıyla okuyor. En güzel 

eğitimi yine devlet koordine eder, bunu sağlarsa, bu imkânı sunarsa, zengini 

de fakiri de başarılısı başarısızı ortaya çıkar, ama devlet önce kaliteli eğitim 

verecek. Dershaneleri mecbur kılmayacak öğrencilere. Özel okullara 

yönlendirmeyecek; devlet kendi bünyesinde, kendi toplumunu kendin 

yetiştir.  

Ekonomik durumu iyi olan velilerden bir tanesi, kendi kızının da özel okulda eğitim 

aldığını, fakat her olanağın kolay sunulmasından dolayı rahata alıştığını, bunun da 

çocuğun kişilik gelişimini ve hayata bakış açısını olumsuz etkilediği için iyi bir şey 

olmadığını düşünmektedir. Fakat bu iddiadan, gerçekten de özel okula giden öğrencilerin 

iyi fırsatlara daha kolay eriştiği anlaşılmaktadır: 

G18: Hayır doğru gelmiyor. Ben kızımı koleje verdim bu sene, çok 

pişmanım, keşke vermeseydim. Rahatlığa alışıyorlar. Daha çok imkân 

sunuluyor, daha kolay sunuluyor. Hayatı öyle kolaymış gibi zannediyorlar 

ondan sonra. Çocuğa rahatlık veriliyor aslında o kadar rahat değiller bence, o 

kadar rahat olmamaları gerekiyor. 

Bir diğer veli de özel okullarda eğitim alan çocukların bir süre sonra toplum 

gerçeklerinden uzaklaştığını ve sınıflar arasında büyük ayrılıklar meydana geldiğini ifade 

etmiştir: 

G11: Bu özel okullarda yetişen çocuklar daha kaliteli eğitim, daha kaliteli bir 

yaşama sahip oluyor, bu yaşamın gerektirdiği şeyleri öğrendikten sonra 

bunları devam ettirmeye başlıyorlar. Mesela biz burada sizinle oturduk bir 

bardak çay içiyoruz, bu çayı burada bir liraya içiyoruz, bunun daha üstündeki 

yerlerde on liraya içebiliriz. 

Velilerden bir diğeri de fırsat eşitliğinin bir devlet politikası olarak garanti altına 

alınması gerektiğini, eğitimin özel teşebbüslere bırakılamayacağını ve bir ülkenin 

gelişmişliğini gösteren şeyin o ülkenin eğitime yapmış olduğu yatırım olduğunu 

vurgulamaktadır: 
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G21: Özel okullar veya devlet okulları diye bir ayrışımı da şahsen kabul 

etmiyorum. Eğitimin tamamen ücretsiz olması -ailelere maliyetsiz- 

yürütülmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Ekonomik gelişimini yolla 

köprüyle veya devletin muhtelif yatırımlarıyla görmek mi, yoksa eğitimin 

tamamen ücretsiz olmasıyla mı ilgili derseniz, bana göre tamamen eğitimin 

ön planda olması gerektiğine inanıyorum. Bugün ekonomileri iyi olan 

ülkelerde önde gelen hadise eğitime duyulan hassasiyettir. 

Özel okulların ve paralı eğitimin bir başka tehlikesi de, belli kesimlerin kendi 

çıkarları doğrultusunda siyasi ve toplumsal emellerini gerçekleştirebilmek için, kendine 

ait seçkin bir cemaat oluşturmasıdır. Bunu, aşağıdaki katılımcı şu şekilde ifade etmiştir: 

G21: Ülkemizde uzun yıllardır eğitimin dershanenin vesaire şekillendiği yapı 

içerisinde ilköğretimde, ortaöğretimde, lisede başarılı öğrencileri takip edip 

onlara ücretsiz kurs ders vereceğiz diye alıp sembolleşmeyi ön planda, 

reklam amaçlı ön planda tutup ve art niyetli cemaatlere de fırsatlar 

verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hem o öğrencileri alıp yetiştirirken 

fazla bir katkı sunduğunu da düşünmüyorum. Çünkü onlar reklamını 

yaparken ticaretin, ticaretin arkasında da art niyetin yürütüldüğü bir yapı 

tarzını kabul etmek de mümkün değil. 

Bunun yanı sıra, bazı veliler ise eğitim sisteminde özel okulların oluşunun fırsat 

eşitliğinde o kadar büyük bir tehlike oluşturmadığını düşünmektedir. Bir katılımcıya göre 

kişinin durumu varsa iyi koşullarda okuyabilir, fakat ekonomik durumu iyi olan çocuklar, 

toplumun geri kalanından kopuk hale getirilmemelidir ve öğretim programında aynı 

konular işlenmelidir: 

G7: …eğitim eşitsiz olabilir, onlar çok daha zengin varlıklı ailelerin 

çocukları çok daha üst düzey, havuzlu kafeteryalı ortaokullarda, liselerde 

eğitim görebilirler, lüks arabalarıyla da gidip gelebilirler; ama diğerlerinden 

sadece maddi gelirlerinin yüksek olduğunun eğitilmesi ve öğretilmesi şartıyla 

olmalı. Mesela nedir, bu eğitim müfredatı aynı olduktan sonra, eğiteceğiniz 

konular da aynı olduktan sonra… Her gün hangi dersi alacakları belli eğitim 

müfredatında ne yapacaksınız siz bunun dışında? 

Bir katılımcı, doğru olan sosyal devlet anlayışına göre fırsat eşitliğini sağlamak olsa 

da, ülkedeki sisteme ve koşullara bağlı olarak devlet okulu ve özel okulların durumlarının 

değişebileceğini düşünmektedir: 

G13: Bana sorarsanız sosyal bir devlet bütün çocukların belli bir eğitimini, 

sağlığını, sağlıklı bir çevreyi garanti altına almalı. Ama maalesef yönetim 

şeklimiz kapitalist sistem, vahşi kapitalizm ile yönetildiğimiz için paranız 

varsa fırsatlar elde edebiliyorsunuz, karşı olsanız da kullanıyorsunuz bunları, 

neden? Çünkü herkes çocuğuna iyi bir eğitim vermek istiyor. Devletin 

yönetim şekline bağlı; eğer sosyal bir devletsen özel teşebbüse gerek yok ama 

böyle kapitalist sistemle yönetiliyorsanız özelleri de çok kenara atmamak 

gerektiğini düşünüyorum. 
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Çocuğunu özel okula gönderen ve maddi durumu iyi olan bir katılımcı veli ise, maddi 

durumu iyi olduğu için ve oğlunun başarısız ve davranış bakımından sorunları 

olmasından ötürü özel okula gönderdiğini ifade etmiştir. Veli, özel okuldaki imkânların 

fazlalığından bahsetmektedir. Bu veliye göre kaynaklar eşit değildir, olmayabilir. Herkes 

gücü ölçüsünde eğitim anlamında imkânını arttırmak için bunu kullanabilir. 

G17: İnşallah artık, yazdırdık, okusa da okumasa da ben sadece çocuğu biraz 

kurtarabilmek adına. Çünkü hoca öyle söyledi. Arkadaşım dostum benim, bu 

okullara gönderirsen çocuğu kaybedersin o yüzden ya okutmayacaksın 

yanına alacaksın ya da bir koleje vereceksin, dedi. Biz de koleje verelim 

dedik. İki gün sonra demesin ki beni okutmadın diye, verelim para rezil olsun 

o önemli değil.  

Başarılı olup maddi durumu kötü olanlara ne yapılabileceği, bunun eşitliğe engel 

oluşturup oluşturmadığı sorulduğunda ise bu kişilere burs verilerek telafi edilebileceğini 

ifade etmiştir: 

G17: Onlara da (maddi durumu kötü olanlara) yapacak bir şey yok ki, 

birisinin parası var diğerinin yok. …günümüzde burs falan veriyorlar. Ne 

oluyor, okulun dünya kadar geliri şunu bunu oluyor. Çocukta var bir şeyler, 

sen de bunu hoca olarak görüyorsan, çocukta da parasızlıkla alakalı bir şey 

varsa, okul birliği olarak bir şeyler yapılabilir. Oluyor da onlara da şahit 

oldum. Başarılı çocukları daha öne çıkarabilirler. 

Özel okullar ve merkezi sınav sistemiyle bağlantılı olarak, fırsat eşitliğini hak ediş 

olarak yorumlayan ve kişilerin yetenek ve yeterliliklerinin, din, ırk, sosyoekonomik 

durum üzerinde görülmesi gerektiğini, herkesin maddi durumundan bağımsız olarak 

başarılı olduğu için layık olduğu yere gelmesi gerektiğini düşünen katılımcılar da 

fikirlerini ifade etmişlerdir. Aşağıda belirtilen veli görüşlerine göre, başarılı ve çabasıyla 

hak eden öğrenciler, maddi durumu ne olursa olsun desteklenmelidir: 

G6: Tüm okullardan gerçekten, zengin ya da fakirin çocuğu olsun, gerçekten 

başarılı olduklarında, çaba gösteren çocuklara eğitim konusunda maddiyatı 

bence kaldırmaları gerekiyor. Durumu iyi olan bir çocuğu özel okula verip 

de diğerleri… Özel okulu doğru bulmuyorum. Gerçekten hırslı olan, 

yapacağına inandığı çocukları devlet desteklemesi gerekiyor. 

G23: Adalet bence kız erkek fark etmez; ama hani imkânları elvermeyip de 

çok zeki olan çocuklar var. Bunların arasından seçilmesi lazım. Seçilip onlara 

bazı imkânların verilmesi lazım. Mesela nedir, çok zeki ama maddi 

imkânsızlıklar yüzünden bunu gerçekleştiremeyen birçok öğrenci var. 

Bunların seçilmesi lazım aralardan. Onlara imkânlar verilecek, belki özel 

okullara devlet eliyle yerleştirilecek. Onlara ileriye yönelik çalışmalar 

yapılması lazım. 
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İstihdam konusunda da eğitimini almış ve yeterli olan insanların adil koşullarda 

rekabet ettiği, iktidara yakın olan ve kayırmacılıkla gelenlerin değil, bilgi ve yetenekleri 

ile başvurduğu iş pozisyonuna uygun adayların seçildiği bir sistem, fırsat eşitliğine 

dayalıdır. Kimse, farklı görüşlere sahip olmasından dolayı ya da maddi durumundan 

dolayı ayrımcılığa maruz kalmamalıdır: 

G21: Fırsat eşitliği… Siyasi kurumlar bu konuda vebal altında. Birinin elini 

kolunu bağlayacaksınız, birine fırsat vereceksiniz veya yol vereceksiniz, 

hakikaten yetişmiş insanlara zulümdür. Eğer eğitimini donanımını almışsa 

bırakın mücadelelerini kendileri yapsınlar. Benim senin hadisesi, öz üvey 

mantığında değil; bu ülkenin tüm fertlerine aynı şartların aynı imkânların 

açılması anlamında düşünüyorum, fırsat eşitliğinden kastım budur. 

Aynı katılımcı, liyakat sahibi insanların iş başına geçirilmemesinin, bir toplumda ve 

ülkede uzun vadede sıkıntı oluşturacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, hak eden 

kişilerin doğru pozisyonlarda çalışmasının ise ülkenin gelişimi ve ilerlemesi açısından 

çok iyi sonuçlar getireceğine inanmaktadır. 

G21: …siyasi iktidarlar zaman zaman personel alımları yapar. Bu personel 

alımlarında sadece ve sadece bu cemaat, bir siyasi parti ve “bana ait olunan” 

diye bakıldığı zaman, toplumların mutsuz oluğunu görmek mümkün. Hâlbuki 

toplumların tümüne yansıyacak olan, toplumun tümünü kapsayacak olan 

çalışan, başaran, liyakat sahibi insanların çeşitli imtihanlar, çeşitli adlar adı 

altında yapılan imtihanlarda başarı elde etmiş insanların bu konuda istihdam 

edilmesi gibi. Bu toplumun tümüne yansıyacak hadisedir, yani bize sağlıklı 

bir iş üreten insanın devlet mekanizması veya özelde faydası varsa hepimiz 

yararlanacağız; ama zararını da hep birlikte çekeceğiz, demektir. 

G13’e göre de merkezi sınavlar her ne kadar ideal koşulları sağlayamasa da belli bir 

ölçüye kadar adalet ve fırsat eşitliğini sağlamaktadır, çünkü çok başarılı olan ve hak 

edenler sınavdaki puanlarıyla nesnel ölçütler sayesinde belli bölümlere yerleşip, meslek 

kollarına atılabilmektedir. Daha adil ve işlevsel bir sistem bulunana kadar da en iyisinin 

bu olduğu düşünülmektedir: 

G13: O sınavlar merkezi sistem sınavları olmasa da, bizim gibi çalmaya 

çırpmaya meyilli bir millete nasıl eleme yapacaksın? KPSS kötü olsa da 

birileri için bir umut. Bugün TUS sınavı, uzmanlık sınavı -işte olmadığı 

zamanları da biliyoruz, işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyoruz, nasıl rüşvetçi 

bir toplum olduğumuzu biliyoruz. En azından bizim gibi halkın içinden 

gelenler için bir umut olduğunu merkezi sınavların düşünüyorum. Yerine 

daha iyisi bulunana kadar merkezi sınavlar devam etmeli. 

Özetle kaynakların eşitlenmesi veliler için çok temel bir meseledir ve bu konuda pek 

çok farklı görüş öne sürülmüştür. Türkiye’de ise böyle bir fırsat eşitliği anlayışının 

olmadığı düşünülmektedir. 
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5.2.2. Eğitimde Sonuçların Eşitlenmesi olarak Fırsat Eşitliği Hakkında Veli 

Görüşleri 

Yapılan araştırma kapsamında eğitimde fırsat eşitliğini, tüm öğrenciler için 

sonuçların eşitlenmesi ve herkesin bir standart alt eşiğe getirilmesi olarak gören 

neredeyse hiç katılımcı olmamıştır. Velilerin büyük bir çoğunluğu, eğitim yoluyla 

sonuçların eşitlenmesinin imkânsız olduğunu düşünmektedir. Özellikle akademik başarı 

anlamında herkesin aynı seviyeye getirilmesi mümkün olamaz, çünkü her öğrencinin 

doğuştan getirdiği ya da sonradan çevresel koşullarla kazandığı bazı eğilimler vardır. Bazı 

veliler, yine de bunun hedeflenmesi gerektiğini düşünse de, bu sadece fırsat eşitliğini 

sağlamada ideal bir nokta olmaktan öteye geçememektedir.  

Katılımcılardan bir tanesi sonuçların tüm öğrenciler için eşitlenmesi gerektiğini, 

bunun toplumsal bir mesele olduğunu düşünmektedir. Her çocuk, ileride yer alacağı 

görevler için standart bir eğitim almalıdır. Herkes için bu alt sınır ise temel eğitim 

olmalıdır, bununla herkes akademik seviye ve toplumsal davranış normları açısından aynı 

temel seviyeye gelmelidir.  

G11: Bir yola çıkarken önce çıktığımız yolda yürüyeceğimiz ayakkabıyı, işte 

üzerimize giyeceğimiz ekipmanı çok iyi seçmemiz gerekir değil mi, bir iş 

yaparken? Bence eğitimde de belli bir yere kadar herkesin eşit şekilde 

alabileceği temel bir eğitimin olması lazım, yani temel eğitim dediğimiz 

şeyin olması lazım. Bunu yapamazsak zaten üzerine koyacağımız taşlar 

yerine oturmaz; hani biliyorsunuz en sağlam bir şeyi ortaya getirmek için 

temelin önce sağlam olması lazım. 

Bu katılımcı, her normal çocuğun aynı zihinsel kapasitede olacağına ve bu nedenle 

ilkokulda aynı kazanımları verebileceğimize de inanmaktadır. Bu alt sınır verildikten 

sonra ise eğitim hayatının daha ileri dönemlerindeki eşitsizlikler, müsamaha gösterilebilir 

olmaktadır: 

G11: Verebiliriz tabi. Çünkü belli bir yaşta, toplumda çok dejenere olmamış 

bozulmamış çocukları getiriyorsunuz. Yedi yaşında başlayan temel eğitim 

kuralı var ilköğretim birinci sınıftan ve her yedi yaşındaki çocuğun beyni yani 

bana göre aynıdır, o çocuğa ne verirseniz kapabilecek pozisyonda olan bir 

beyne sahip yapıyladır çocuk. Sonradan değişiyor yani yüklediğiniz kadarını 

alır, ondan sonrasını kendi yüklüyor. 

Bir katılımcı ise, toplumsal davranışlarla ilgili kazanımları geliştirmek, öğrencileri 

kültürleme ya da sosyalizasyon süreciyle ilintili olarak mümkün olsa da akademik 

başarıda sonuçların eşitlenemeyeceğini düşünmektedir: 
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G2: Kişisel olarak, bireysel olarak, kişisel bakım temizlik bunları 

yapabilirsiniz; ama derse girdiğiniz zaman Matematikti, Türkçeydi, 

Sosyaldi… Onları birebir aynı şekilde öğrenmesi çok zor bence. 

Bir veli, akademik başarı seviyesinin zekâ ve yatkınlıkla alakalı olduğunu, ne kadar 

eşit bir eğitim verilse de sonuçların eşit olmayacağını düşünmektedir. Bununla birlikte, 

çocuk doğru davranışları veya toplumsal normları ve spor, sosyal etkinlikler gibi 

alanlardaki becerileri kazanabilir: 

G14: Bazı şeyleri kazandırabiliyoruz ama bu da zekâ seviyeleriyle de çok 

alakalı. Eğer öyle bir konuysa onu herkes zekâsı kadar alıyor. Mesela birinin 

Türkçesi elli oluyor diyelim, birinin de Türkçesi yüz oluyor; buna aynı 

eğitimi de versen aynı sağlayamıyorsun, çocuğun algılamasıyla alakalı ama 

bireysel şeylere katılmayı toplum olmayı, toplumda birey olarak yaşamayı 

öğretebiliyorsun okulda aynı şekilde. 

Birkaç veli ise, sonuçları eşitlemek mümkün olmasa bile çabanın bu yönde olması 

gerektiğine inanmaktadır: 

G6: Bence elimizden geldiği kadar eşitlememiz lazım. Çocuklara senin 

durumun iyi değil bir kenarda dur demiyorum ben ama elimizden geldiğince 

eşitlemeye çalışmalıyız. O biraz da çocuğundan kaynaklanıyor. Verdiğin şeyi 

almayan çocukta da ben çok bir şey görmüyorum. Amaç olmalı ama 

gerçekten gayret edip o çocuğu bir yere getirmeye çalışmalı ama gelmiyorsa 

da yapacak bir şey yok bence. 

G23: Yani çok dört dörtlük olacağına inanmıyorum. Olmaz ama yani tabi 

belli bir seviyeye kadar getirilmeli muhakkak. Bu tabi okulda şuan yapılıyor. 

Nedir işte herkes lise mezunu oluyor değil mi? Belli bir seviyeye getiriliyor 

tabii ki. Ama kimisinde etkili olabiliyorsun, gerçek manada getiriyorsun. 

Kimisi de zorlamayla geliyor. 

G23 kodlu veli, yukarıda belirttiğimiz ifadeleriyle ilköğretim ve ortaöğretimin herkes 

için zorunlu olmasının arkasında sonuçları eşitlemek olduğunu, fakat bunun tam olarak 

ve gerçek manada gerçekleştirilemeyeceğini düşünmektedir. Yine de en başta konulan 

hedef, eşitlemeye çalışmak olmalıdır. Sonuçların eşitlenmesinin ise bazı çocukların 

maddi imkânsızlıklarını tolere etmek ve herkese özel okullarda olduğu gibi devlet 

okullarında da birebir ilgiyle yaklaşmak olduğunu düşünmektedir, ama elbette bu, sosyal 

devlet olabilmekle mümkündür ve bu da devletin imkânlarıyla doğrudan alakalıdır: 

G23: Şöyle diyeyim yani, bir özel ders alan bir öğrenci ne yapıyor, başarılı 

oluyor değil mi? Bence eğitimde de okulda da aynı özel ders veriyor gibi 

öğrencilerle tek tek ilgilenilmesi lazım. Çünkü o çocuğun imkânı yoktur. 

Özel ders alamıyordur ve başarısız oluyordur değil mi? Öbürünün de parası 

var özel ders alıyor, başarılı oluyor. Bence okullarda aynı özel ders veriyor 

gibi öğrencilerle tek tek ilgilenilmesi lazım, açıklarının kapatılması lazım. 

Yani bu lazım diyoruz, ama tabi ülkenin kapasitesiyle alakalı. Maalesef 
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yetersiz. Okullarımız yetersiz, kişi sayısı çok çok fazla, yani bu keşke imkân 

olsa da sınıflara azar azar yapılsa, onar kişilik sınıflar olsa ve öğrencilerle tek 

tek ilgilenebilse, böyle bir eşitlik sağlanabilir; ama tabi ülkenin imkânlarıyla 

alakalı.  

Velilerin ekseriyetle belirttikleri şey ise, sonuçları eşitlemenin mümkün olmadığıdır. 

Her çocuğun farklı olduğunu, ayrıca sosyal çevresinin ve çevresel koşulların da bu 

eşitleme çabalarını etkisiz hale getireceğini düşünmektedirler. 

G3: Her çocuk farklı olur. Çünkü her insan farklı, yaşantısı aile kültürü 

farklıdır. Diyelim ki alkollü bir babanın çocuğuyla düzenli ve düzgün bir 

ailenin çocuğunun eşit olması imkânsız. Ne kadar zorlarsan zorla, yapacağın 

bir şey yok; çünkü o çocuğun evinde şiddet var. Şiddet olan bir evde de 

çocuktan fazla bir şey bekleyemezsin hocam. 

G9: Olmaz mümkün değil. Olamaz ki, aynı eğitimi versen dahi her çocuğun 

farklı aile yapısı var farklı yaşantısı var. Sırf okulda verilen tek düzen 

eğitimle bu iş sağlanamaz. Aynı yere ulaştırılamazsın o çocukları. Çünkü sırf 

okul etkilemiyor ki o çocuğun hayatını. 

G13: Ortak sonuç ortaya çıkması zor herkesin zekâ seviyesi belli değil, belli 

değil derken farklı, herkes farklı kültürden geliyor, farklı inanca sahip, ona 

vereceksin bilgiyi yorumlayacak… Aynı sonucu elde etmek zordur bence.  

Sonuçların eşitlenebilirliğine dair bu tartışma, öğretim programları açısından da farklı 

görüşlerin doğmasına yol açmaktadır. Eğer ortak sonuçlar mümkünse, fırsat eşitliği 

açısından da en doğru olan herkese aynı kazanımların verildiği ortak öğretim programının 

uygulanmasıdır. Öte yandan, sonuçlar eşitlenemeyecekse, fırsat eşitliği açısından bu sefer 

de en doğru olan, bireyselleştirilmiş ve ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlanmış öğretim 

programının olmasıdır. Yine aynı doğrultuda, sonuçların eşitlenebilmesi demek, başarısız 

öğrencilerin de başarılı olanlarla aynı sınıflarda aynı muameleyi görmesi ve ayrımcılık 

yapılmadan, diğerleriyle belli bir ölçüye gelmesi için daha fazla desteklenmesi anlamına 

gelirken, eşit sonuçların sadece bir ütopya olarak görülmesi, herkesin yeteneği ve başarısı 

ölçüsünde ayrı seviye sınıflarında eğitim almasıdır. Başarılı olma konusundaki 

eşitsizliklerde müsamaha gösterilmelidir. Gelecekte de bunun sonucu olarak liyakate 

dayalı biçimde herkesin buna uygun şekilde toplumsal iş paylaşımına dâhil olması 

demektir. 

Sonuçlar eşitlenemese de herkese eşit muamelenin gerekli olduğunu belirten G9 

kodlu katılımcı, ortak öğretim programının daha doğru olduğunu ve çocukları 

davranışları veya başarılarına göre ayrı sınıflara yerleştirmenin insanca olmadığını 

düşünmektedir: 
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G9: Çeşitlilik olsun tamam müfredat aynı da olsa bir çocuk diğerinden farklı 

bir şey öğrenecektir illaki. Ama eğitimi her çocuğa veriyorsak eğer eşitlikle 

hepsini bir arada vermemiz lazım. Ayrıştıramazsın ya bir çocuğun karakteri, 

işte bu çok sakin yapılı da bu çok haşere de bunları ayrı ayrı sınıflara koyalım 

ya da bu matematikten anlıyor bu Türkçeden anlıyor, diye böyle ayrıştırmak 

hoş değil. 

Katılımcılardan birine göre, öğretim programı bireyselleştirilmiş olabilir, fakat temel 

eğitimin ilk yıllarında herkesin eğiliminin ve başarılı olabileceği alanların adil olarak 

tespit edilebilmesi için ortak öğretim programı uygulanmalıdır. Bununla birlikte, bu 

öğrenciler arasında kesinlikle akademik başarıya dayalı bir ayrışma olmamalıdır, seviye 

sınıfları doğru değildir çünkü çocukların motivasyon düzeyleri arttırılarak ve ilgilenilerek 

başarısı düşük çocukların da olumlu yönde ilerlemesi sağlanabilir: 

G16: Okul okul değil de sınıf sınıf ayrılabilir çocuklar aynı okulda, yine 

dediğim gibi, ilk iki sene temel eğitim almalı diğer iki sene yetenek keşfetme 

yönünde, daha sonra da beşinci sınıftan itibaren o yeteneğine göre alanına 

yönelik sınıflara ayrılabilir. … Yok ya ben ona karşıyım o özel sınıflara… 

Yani şundan karşıyım, diğer çocuklar için karşıyım; çünkü diğer çocukların 

içindeki cevheri bilemiyoruz ki, belki o cevher ortaya çıkacak, öyle de ortaya 

çıkar da yani çok zeki çocuklar ayrı bir yerde farklı bir eğitim görmeli… 

Güdülemek o kadar önemli ki, bazen bir derste öğretmen çocuğun yanına 

geçerken başını okşaması bile o çocukta harikalar yaratabiliyor yani. Bir 

çocuğu kendi haline bırakmak diye bir şey yok aslında eğitim de o zaman 

eğitim olmuyor zaten. Eğitim kelimesi ya da eğitim diye bir şey olmuyor o 

zaman. 

Daha önce sonuçların temel eğitim düzeyinde eşitlenebileceğini düşündüğünü 

belirttiğimiz G11, başarı ve seviye sınıflarına kesinlikle karşı çıkmaktadır: 

G11: Günümüz toplumunda okullarda şu an devamlı, daha da ileriye 

gideceğini düşünüyorum, sınıf ayrımı bile yapıyoruz şu anda, çok çalışkan 

öğrenciler bir sınıfta, çok tembeller bir sınıfta, orta karma yapalım bir sınıf 

da öyle oluşturalım diyorlar, bu neden? Çok faydalıları zaten, kendi açısından 

faydalı olacağına inanıyoruz. Öğretmen onlara daha çok eğilim gösteriyor 

ama çok çalışkan olmayan öğrencileri kendi haline bırakıyorlar maalesef. Ne 

olursa önemli olan oradaki çok çalışkan olmayan öğrencileri 

kazandırabilmek, onları çok çalışkan hale getirebilmek ama maalesef şimdi 

eğitim sistemimizde bu var.  

Alt sosyoekonomik çevrede yaşayan ve çocukları sorunların çok olduğu okullarda 

eğitimlerine devam eden G12 kodlu veli de öğrencileri başarılarına göre ayırmayı doğru 

bulsa da eğitimcilerin esas görevinin, başarısız öğrenciyi de kazanmak olduğunu ifade 

etmiştir. Bunun için de başarı düzeyi düşük okullarda veya düşük seviye sınıflarda da 

öğretmenin çocuğu kaybetmemek için her şeyi yapması gerektiğini belirtmiştir: 
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G12: … Sen zaten bir çaba göstermişsin yıllarca bir çaba veriyorsun iyi yere 

gelsinler diye, öbürü de aman ne olursa olsun boş ver diyenle okursa, o sigara 

da içiyor onda her şey var. İkisini kaybedeceğimize, tekinin yolu belli onun 

da yolu belli o daha düzgün yola gitsin bence ayırmak çok doğru.  

… 

Oradaki öğretmen (başarılı eğitim ortamlarından gelmiş öğretmenlerden 

bahsediyor) buraya (akademik başarının düşük olduğu, alt sosyoekonomik 

temelden gelen öğrencilerin olduğu okula) düşerse her çocuk kötüdür diye 

öğretmen de ilgilenmiyor. Öğretmen de boş bırakıyor. Oraya belli bir 

öğretmen atamışlar, hepsine saygımız var, o da dirsek çürütmüş okumuş. O 

da şöyle düşünüyor; Fen Lisesi dururken, Anadolu Lisesi dururken e bu 

çocuk burayı tutturmuşsa ilgilenmiyor, akıllı olsa burayı tutturmaz, orada bir 

boş bırakıyor o çocukta. Bir öğretmen bunu diyorsa… Niye kaybedeyim, sen 

niye öyle duruyorsun, sen bir eğitimcisin sana teslim ettim ben?  

Bir başka veli de ekonomik durumu kötü ve eğitim düzeyi düşük olan velilerin 

başarısız çocuklarının da desteklenmesi gerektiğini, çünkü bu tür çocukların 

başarısızlığının bazen koşulların yetersizliği ve ailenin desteğinin eksik oluşundan 

kaynaklı olduğunu ifade etmiştir. Başarılı çocuk her halükarda başarılı olabilmektedir ve 

eşit muamele için fazladan destek çıkılması gereken, sorunlar yaşayan çocuklardır: 

G24: Herkes birbirinden farklıdır o yüzden eğitimciler - onlar da insan 

nihayetinde çok bunalıyorlar, ayrı bir konu saygı duyuyorum - ama bence 

başarılı başarılıdır, başarılı nasıl olsa gidiyordur, tamam onun üstünden elini 

çekmemek lazım; ama diğer tarafta sorunları olan ailesinden hoşlanmayan… 

Mesela ailesini beğenmeyen çocuklar vardır, hep kendini yüksekte görmek 

isteyen öyle çocuklar vardır, o çocuklara daha çok önem vermek lazım 

kaybetmemek adına.  

Sonuçların eşitlenmesinin zaten imkânsız olduğunu düşünen katılımcılara göre ise, 

en doğrusu, seviye sınıfları oluşturarak başarılıların daha başarılı olmasını, diğerlerinin 

de kapasitesine göre ve kendiyle denk olan öğrencilerle bir arada eğitim görmesini 

sağlamaktır. G15 kodlu katılımcıya göre, ortak öğretim programıyla herkesi aynı 

seviyeye getirmek mümkün olmadığına göre bireyselleştirilmiş öğretim programı ve 

ilgilere göre oluşturulmuş sınıflar doğrudur: 

G15: Adam tarihten anlıyorsa tarihçiyle, fenden anlıyorsa fenciyle birbirine 

yakın olması lazım. Mesela aynı sınıflarda toplanması lazım ve her dersi 

görmeli, ama o dersi biraz daha fazla görmeli bu eğitimi daha iyi yapmalı. 

Birkaç katılımcıya göre de başarılı olanların motivasyonlarının daha da artması için 

rekabet ortamı olmalıdır ve seviye sınıfları oluşturmak, bu açıdan faydalıdır: 

G20: Başarılılar ayrıldığı zaman birbirleriyle yarışıyorlar. O onun üstüne 

geçeyim o onun üstüne geçeyim diye. Bu istek olmayınca sabit kalır.  
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G22: Aslında başarılı başarısız diye ayırt edilmesini istemem ama onların da 

bir şekilde sivrilmeleri lazım başarısızlar belki ortamı bozabilir diye 

düşünüyorum. Nasıl olsa ben başarısızım bunların da başarılı olmasına gerek 

yoktur diye, belki öyle düşünenler de vardır. 

Bir veli ise, zekâ ve başarı düzeyleri arasındaki farkların, bu kişilerin aynı sınıflarda 

eğitim görmeleri durumunda hem başarılı hem de başarısız öğrencilerin zararına 

olacağına inanmaktadır ve herkesin kapasitesinin en üst seviyesinde başarıyı yakalaması 

için farklı sınıflarda eğitimi doğrudur: 

G21: IQ’ su yüksek olan bir çocukla IQ’ su düşük olan bir çocuğun aynı 

sınıfta okutulması bana göre bir aksaklıktır. Çünkü çocuğun biri bir konuyu 

on defa okumayla kavrayacaksa diğer bir öğrenci de bir defa okumayla 

kavrıyorsa biz ikisine de zarar veriyoruz. O öğrenciler işlenmesi ve mevcut 

cevherinin hayata çıkarılması, gün yüzüne çıkarılması gereken bir madendir. 

Sonuç olarak, her çocuk çok farklı olduğu ve bu nedenle de sonuçların eşitlenmesinin 

imkânsız olduğunu düşünseler de, veliler ideal bir eğitim ortamında her çocuğa eşit 

muamelenin ve demokratik olmanın önemini vurgulamışlardır. Sınıfların başarı 

seviyelerine göre ayrılmasına ise temkinli yaklaşmışlardır ve konuya ilişkin pek çok farklı 

görüşler savunulmuştur. Onlara göre, her çocuk için yapılabilecek bir şeyler vardır ve 

önemli olan, tüm çocukları gelecekte birey olarak topluma kazandırabilmektir.  

5.2.2.1. “Çocuk, İçinde Varsa Zaten Okur” – Başarıda Koşullar ve Çabanın Etkisi 

Hakkındaki Görüşler 

Velilere, çocukların başarılı olmasında en önemli etkenlerin neler olduğu sorulurken, 

halk arasında yaygın bir söylem olan “Çocuğun içinde varsa okur” denilmesiyle ne 

anlatıldığı sorulmuş ve bu konudaki görüşleri alınmıştır. Böylece başarılı olmanın daha 

çok çevreyle mi yoksa kişinin çabası ve motivasyonuyla mı ilgili olduğu konusundaki 

görüşleri, fırsat eşitliği bakımından analiz edilmiştir. Araştırmada alınan cevaplar 

doğrultusunda velilere göre “içinde olmak” la kastedilen, çocuğun başarıya yönelik 

olarak içsel bir motivasyonunun olması, belli konulara ilgisinin ve yatkınlığının olması 

ve bunları çabayla desteklemek konusunda istekli olmasıdır. Bazı veliler, başarı için 

“çocuğun içinde olması” gerektiği düşüncesini desteklerken, bazı velilere göre ise bu, 

gerçekliği olmayan bir söylemdir. Bu katılımcılar, başarıda içsel motivasyondan çok 

çevresel koşulların etkili olduğunu ve bunun da çocuğa sağlanabilirse başarının zaten 

geleceğini düşünmektedir.  
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Bundan fırsat eşitliğiyle ilgili olarak çıkarılabilecek sonuçlar vardır. Başarıda çabanın 

etkili olduğunu ve içten geldiğini düşünenlere göre fırsat eşitliği ve adalet için yapılacak 

olan, herkesin çabası doğrultusunda istediğine ulaşmasıdır. Başarıda koşulların daha 

etkili olduğunu düşünenler için ise fırsat eşitliği, daha sosyal adaletçi bir bakışla koşulları 

ve şans faktörünü başarıda etkisiz hale getirebilmek için başlangıç koşulları, kaynaklar 

ve sonuçların eşitlenmesidir. Onlara göre, fırsat eşitliğini oluşturmak, dezavantajlı 

kesimlerin içlemesi ve her bireye ihtiyacı olan anlamda desteğin sağlanmasıdır.  

G7 kodlu katılımcıya göre zekâ, eğitimle işlenirse anlam bulur, bu nedenle 

potansiyellerin fırsat eşitliğiyle geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılabilir: 

G7: Zekâ kişinin kendinde var olduğuna inanıyorum, sadece geliştirilir 

geliştirilemez; ama doğuşta o mutlaka vardır. Kiminkinde az kiminkinde çok, 

eğitilirse çok güzel işler çıkar ama eğitilemezse geçer gider.  

Aynı katılımcı, başarı için insanın içinde olması gerektiğine inanmadığını, insanın 

sadece istemesiyle ya da yeteneği ve motivasyonu olmasıyla başarının gelmeyebileceğini 

ve başarı için dış koşulların da uygun olması gerektiğini ifade etmektedir. Dolayısıyla 

başarı, çevresel koşulların çok etkilediği bir durum olduğu için fırsat eşitliğinde koşulların 

eşit hale getirilebilmesi çok önemlidir. 

G7: Yok ben ona inanmam hocam, ona asla inanmıyorum. İçinde varsa yoksa 

diye bir şey yok, sorulara çalış bitir, sınıfı geçmek başarı bu değil mi? İçinde 

yaşadığımız toplumda başarı nedir sınavı kazandın, kazandın bir yere bir 

baltaya sap oldun mu oldun, bu senin başarındır. Liseliye taş çıkartacak 

hizmetliler vardır ama okumamıştır bir kişinin yaptığı işi elli kere yapacak 

kapasiteye sahiptir, okumadı diye ona başarısız diyemezsin ki.  

Bir katılımcı herkesin içinde olduğunu, önemli olanınsa dış koşullara rağmen 

çocuğun içinden başarı motivasyonunu ortaya çıkartacak bir eğitim verebilmek olduğunu 

söylemiştir: 

G10: Bütün çocukların içinde vardır ya. Ben öyle hiçbir çocuğu 

ayrıştıramam. Beşeri yaşantısı, ailenin yaşantısı, çevre koşulları etken ve 

edilgenlerden dolayı… Hepsinin içinde var da o içe girebilmek önemli 

herhalde. Çocuk sonuçta işlenmemiş bir madendir. Nasıl işleyeceksin, 

işleyebiliyor musun o içe girebilmek önemli. 

Aynı katılımcı, imkânı olmayan bir ailenin çocuğuna eğitim koçluğu yaparak, onun 

ilgisiz ve başarısız bir çocuktan başarılı ve istekli bir öğrenciye nasıl dönüştüğünü kendi 

deneyimiyle anlatmıştır: 

G10: Ben bir çocuğa eğitim koçluğu yapmaya karar verdim. Böyle kenar 

mahallelerde bir çocuk, durumu da çok parlak değil çocuğun ama desteğe ve 
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kamçıya ihtiyacı var, teşvike ihtiyacı var. Ailesi, anne ve baba ilkokul 

mezunu ama düzgün dürüst bir aile, eğitim yok. Sadece beşeri ilişkileri iyi 

olan düzgün insanlar. Dedim tamam ben Adem’i alacağım onun eğitim koçu 

olacağım. Siz sadece sosyal ihtiyaçlarını karşılayın eğitimini bana bırakın. 

Tamam dediler. Ne yapacağız? Öncelikle bu çocuğu bu okuldan alacağız. 

Ben aldım oğlumun okuluna götürdüm. Hani bildiğim bir yer olduğu için, 

daha rahat müdahale edebileceğim bir yer olduğu için aldım oraya götürdüm, 

kaydını oraya yaptırdım. Şimdi benim oğlum küfür bile bilmeden mezun oldu 

okuldan. İşte okul, çevre etken ve edilgenleri yok edeceksin. Sonra ben onu 

desteklemeye başladım, kitap falan alıyordum, teşvik ediyordum, neden 

yapması gerektiğini falan anlatıyordum, velisi olarak okula gidiyordum onu 

soruyordum. Hangi dersten hangi notu aldığını takip ediyordum, olmadığı 

yerde kızıyordum. Zaman zaman bana anne derdi. Kafasını omzuma yatırır 

özür dilerim, düzelteceğim böyle olmayacak derdi. Sadece iyi niyet ve 

yaklaşım. Oğluma yaptığımı ona da yaptım. Biraz önce de dediğim gibi 

doğuştan olan, genlerle gelen şeyler vardır ama şekillendirirseniz o 

doğrultuya sokabiliyorsunuz çocuğu. Ben oğluma yaptığımın aynısını ona da 

yaptım. Hiç gitmeyeceği bir okula yerleşti sonuçta. 

Bu ifadelerinden de anlaşılabileceği gibi, bu veliye göre ilgi ve ihtiyaçların 

karşılanması, koşulların iyileştirilmesi, başarıyı getirme konusunda zekâ ve yatkınlıktan 

daha çok etkilidir. Dolayısıyla bu veli, fırsat eşitliğinin gerçekleşebileceğine 

inanmaktadır. Bunda da önemli olan, koşulları düzeltecek etmenleri sürece sokarak, 

sonuçları eşit hale getirmektir. 

Diğer bir veli de koşulların, çaba ve istekten daha önemli olabileceğini 

vurgulamaktadır. Bu nedenle fırsat eşitliğinde sosyal adalet anlayışıyla hem sonuçlar hem 

de kaynaklar herkes için eşitlenmelidir: 

G15: Şimdi düşünebiliyor musun, çocuk tamam içinde varsa okur gayet 

güzel bir şey; ama çocuğu ben aldım okuldan, çocuk ne kadar okuyabilir? 

Mümkün değil; ama mesela bir anne-baba, çevre insanın arkasında durursa o 

çocuk zaten kendindeki yeteneği sergileyecek, o fırsatı önce büyüklerimiz 

olarak vermemiz lazım; onun için önce aile, çocuk gelir ondan sonrası… Öyle 

düşündüğün zaman çevre başta geliyor, çevresindeki insanlar başta geliyor, 

sonra ekonomisi, insanın; benim bir öğrencim var ikinci öğrenci olsa 

okuyamaz ve okutamıyorlar da… Benim dayımın çocuğu vardı Hacettepe 

Üniversitesi’ni kazanmıştı ama çocuk okuyamadı. Çünkü dediğim gibi 

ekonomik durum olmadığı için okuyamadı, okutmadı hala babası pişman 

ama o iş işten geçti. Dediğim gibi çevre ve insanın ekonomisi önemli. 

Kısacası, her ne kadar çocuğun çaba ve isteği başarıda önemli görülse de dış koşullar, 

çocuğun ailesi, çevresi ve bunlara bağlı olarak eğitime sağlanan maddi ve manevi 

destekler, çalışmaya katılan veliler tarafından eğitimde başarı için çok önemli 

bulunmaktadır. Bu da fırsat eşitliği açısından her çocuğa bu tür desteklerin verilmesine 

olan inancı gösterir niteliktedir. 
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5.2.3. Cinsiyetler Arası Fırsat Eşitliğine İlişkin Görüşler 

Diğer tüm konularda olduğu gibi, cinsiyetler arası benzerlikler, farklılıklar ve 

bunların fırsat eşitliğine olan yansımaları konusunda da birbirinden pek çok farklı fikirler 

öne sürülmüştür. Yine de veliler için ortak olduğunu öne sürebileceğimiz bazı görüşler 

ve bunlar hakkında çıkarabileceğimiz genel yargılar bulunmaktadır. Velilerin büyük bir 

kısmı, eğitimde ve mesleki hayatta kadın-erkek eşitliğini doğru bulmaktadır. Kadın ya da 

erkek fark etmeksizin velilerin pek çoğu, cinsiyetler arasındaki farkın, özellikle de 

fiziksel değil de zihinsel ve toplumsal farkların, onların cinsiyeti ile ilişkisi olmadığını 

düşünmektedir. Genel kanı, bu farkların doğuştan değil de sonradan oluştuğu yönündedir. 

Birkaç veli, bazı özelliklerin doğuştan geldiğini düşünse bile, söz konusu olan kız ve 

erkek çocukların akademik başarısı olunca, arada cinsiyete bağlı bir fark olduğunu 

düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Hatta kızların daha zeki ve çalışkan olduğunu belirten 

hem erkek hem kadın veliler olmuştur. Meslekler konusunda ise, kadınlar ya da erkeklere 

yakışan meslekler diye bir ayrımı genel olarak doğru bulmamışlardır. Meslek seçiminde 

yetenek ve isteklerin gözetilmesi, onlara doğru gelmiştir. Bununla birlikte, eğitim 

düzeyleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun, veliler arasında kadın ve erkeğin akademik ve 

mesleki anlamda eşit olamayacağını düşünen birkaç veli de olmuştur.  

Kadın velilerden bir tanesi, eğitimde kız-erkek farkını kesinlikle reddettiğini 

belirtmiş ve fırsat eşitliğini sonuna kadar savunmuştur. Kadınlar ve erkeklere yapılan 

farklı muamelelerin de toplumdaki geleneksel ve yanlış düşünce biçiminden 

kaynaklandığını ifade etmiştir: 

G2: Öyle bir ayrım yok, bence kız ve erkek ayrımı asla olmaz. İnsan olarak 

bakıp herkesi insan olarak görüp herkese eşit eğitim verilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. …erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz biz, her zaman erkek 

bir adım önde olmak zorundadır, ben eğitimli bir bayan olabilirim, 

özgüvenim de yüksek olabilir; ama toplumun getirmiş olduğu kurallardan 

dolayı ona da uymak zorundayım, yoksa toplumda yaşayamam. 

Bunlara bağlı olarak, kadınların da erkeklerin de her mesleği yapabileceğini ve 

yapması gerektiğini ifade etmektedir. Türkiye’de kadınların bazı meslekleri 

yapamamasının ve geleneksel rollere uymasının nedenlerinden birinin de, din ve 

toplumsal geleneklere dayalı halk arasında yaygın olan inançların yanı sıra, kadınların 

kendini bu tür görevlerde güvensiz hissetmesi olduğunu belirtmektedir. Kadınlar, 

toplumda maruz kaldıkları ayrımcılıklar yüzünden belli ortamlarda belli meslekleri 

yapamamaktadır: 
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G2: Bir bayan da tamirci olabilir, bir bayan da otobüs sürebilir, bir bayan da 

kamyon kullanabilir. Ama bizim toplumumuz bunu kabul etmiyor. Kesinlikle 

dini olarak yönlendirme vardır bizde, bayanlar zaten ikinci sınıf olarak 

düşünülür ama yine söylüyorum kulaktan dolma bilgilerle. …ben çok 

şaşırmıştım, ilk Avrupa’da İsveç’e gitmiştim. Stockholm’deyiz, kocaman on 

sekiz katlı bir gemi, gemiye bineceğiz, işte Finlandiya’ya gideceğiz, biz 

bütün bayanlar şaşırdık, geminin güvertesinde bir bayan o halatı çekiyor, 

kocaman bir halat çekiyor. … Yine hiç unutmuyorum hangi yıldı 

hatırlamıyorum dağın başında bir yer, otobanlar. Otobanda kim durur bizim 

ülkemizde, otobanların giriş ve çıkışlarında? Polisler durur. Orada öyle bir 

şey yok dağın başında bir yer, istisnasız hiçbir şey yok küçücük bir kulübe 

orada bir bayan bilet kesen. Türkiye’de bunu yapmak imkânsız, hatta onu 

oraya görevlendirmek imkânsız. Çünkü bir korku var. Güvensiz, ben 

güvensiz hissederim kendimi orada. Bu kadar konuşuyorum ediyorum, 

eğitimliyim ama ben orada bilet satma işinde kendimi güvende hissedemem. 

Çünkü bizim ülkemizde bayanlar güvende hissedebiliyor mu? Hissedemiyor. 

Diğer bir eğitim düzeyi yüksek ve resmi bir kurumda müdür olarak görev yapan kadın 

veli, hem toplumsal, hem mesleki hayatta hem de eğitim hayatında kadınların ayrımcı 

uygulamalara maruz kaldığını net biçimde ifade etmiştir. Kendi yaşadığı deneyimlerle de 

bunları somutlaştıran veliye göre kesinlikle kadınlar hak ettiği gibi eğitim almalı ve 

meslek sahibi olabilmelidir. Kadınlar çok daha akıllıdır ve mevcut düzenin değişmesi, 

erkeklerin çıkarına ters düştüğü için engellenmektedir: 

G10: Kadın bana göre erkeklerden daha akıllıdır. Bu kesinlikle ispatlanmış 

bir şeydir, şahsi görüşüm de öyle, bilimsel olarak da öyle. Kadının önü hep 

kesilmiştir ve hala da hep kesiliyor. Bugün KPSS falan var ama bir iş yerine 

girerken kadın olman, ya da işte şu Sivas’ta kaç tane bayan müdür var mesela 

hiç baktın mı? Okullarınızda kaç tane bayan müdür var? Bayanlar aptal 

olduğu için mi? Hayır, bayanlar çok daha akıllı olduğu için. Erkeklerin en 

büyük korkusu bayanlar bir gün dünyayı istila ederler diye korktukları için 

bayanları hep frenliyorlar, hep engelliyorlar. 

Eğitim hayatında kendi maruz kaldığı ayrımcılıkları da örneklendirerek düşüncelerini 

gerekçelendirmiştir: 

G10: Ben 19, erkek kardeşim 18 yaşında, ehliyet alacağız, babama ehliyet 

alacağız dedik, “ders çalışın” dedi. İyi tamam ders çalışalım baba, harıl harıl 

ders çalışıyoruz. Ben çalıştığım için erkek kardeşim de ders çalışıyor. Sınav 

günü geldiğinde babam beni sınava götürmedi, erkek kardeşimi sınava 

götürdü, ben kaldım. Neyse akşam babam geldi, dedim “baba beni neden 

götürmedin sınava ya da neden beni çalıştırdın madem götürmeyecektin?” 

Dedi ki, kardeşin ders çalışsın diye. Bak çok uzak değil, kendi hayatımdan 

örnek. “Hadi oğlum sana ehliyet alalım, ders çalış, dersem çalışmayacaktı ve 

sınavı geçemeyecekti. Ama seninle çalıştığı için seni geçme azmiyle çalıştığı 

için sınavı geçer” dedi babam. 
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… Ben yaşım büyük olduğu için biliyorum kadının adı yok o dönemde, çok

da önemsenmiyor. Mesela amcalarım benim okumamam için ellerinden 

geleni yaptılar. Benim bütün arkadaşlarım üniversite sınavlarına girerken, 

ben üniversite sınavlarına girmedim, izin verilmedi. Bütün arkadaşlarım 

sınavdayken ben okulun bahçesinde ağlıyordum. Okuma dürtüsüyle yanıp 

tutuşan bir insan olmama rağmen izin verilmedi. Ben babama onun için de 

yemin etmiştim. Ve ben okudum, araba da ehliyet de aldım. İşe gitmeme izin 

verilmedi. İşe girebilmek için, işte bayan olmanın zorluğu, erkeklere her şey 

altın tepside sunulurken bayanlara tenekede bile sunulmuyor yani. 

Çalışmayan bir kadın veli de kadınların hem eğitim hayatında, hem de mesleki olarak 

erkeklerle aynı koşullarda olması gerektiğini savunmuştur. İlginç olarak, kadınların daha 

üstün olduğunu söylemiş ve her iş için kadının uygun olmadığının altını çizmiştir: 

G14: Erkek de iyi yapabilir kadın da iyi yapabilir. Kadının yapamadığı bir 

görevi de erkek de daha iyi yapabilir yani orada bir ayrım yok. …mesela çok 

erkeklerle karşılaşıp da böyle kadının rencide olabileceği şeyleri pek yapması 

taraftarı değilim. Ama yüksek görevlerdir, yapabilir avukattır hâkimdir şudur 

budur… …eşitlik derken kendi üstünlüğümüzü onların seviyesine indirdik 

yani. Öyle düşündüm ben hep bakarken, izlerken… Bazen kadın bazı 

yerlerde olmaması gerektiğini bilmeli, bazı yerlerde olmamalı. Çünkü 

kadının gerçekten büyük bir şeyi var, toplum için önemi var, çünkü 

yetiştirdiğin her insan -yani anne- bu toplum için birer birey, ne kadar 

önemlisin değil mi? 

Dolayısıyla kadın, üst pozisyonlarda görev alabilir, ancak sert ve kaba işlerde 

çalışmamalıdır. Kadının daha üstün olduğunu, her şeyi başarabileceğini düşünmektedir. 

Bunun ise annelik vasfından geldiğine vurgulamıştır. Bununla birlikte kadının erkeklerin 

girdiği her ortama giremeyeceğini düşünmektedir. Bunu ise kadının naif ve kırılgan, 

annelikten gelen hassas ve duygusal yönüne bağlayarak gerekçelendirmiştir. Kadının, 

erkeklerin sert mücadelelerinin içine girerek yıpranmasını istememektedir. Bu katılımcı, 

aslında bir yönüyle kadınların toplumda ayrıcalıklı olmasından yana tavır alırken, bir 

yönüyle de mevcut ideolojiyi pekiştiren bir bakış açısına sahiptir, diyebiliriz. 

Bununla birlikte, kadın velilerden bir tanesi, cinsiyetler arasındaki farklılıkların 

doğuştan getirildiğini ve erkeğin hep daha üstün ve bir adım daha önde olması gerektiğini 

iddia etmiştir:  

G18: Ben kadın erkek eşitliğine inanlardan değilim. Kadınla erkek hiçbir 

zaman eşit değildir. Ne olursa olsun, benim hayat görüşümde erkek her 

zaman bir adım öndedir. Eğer erkek bir adım önde değildir deniyorsa, bu 

boşanmalarla sonuçlanıyor, ya -ben 19 yıllık evliyim- ben de çok erkek 

öndedir diyenlerden olduğumdan değil de eşim çok alttan aldığı için midir 

bilemiyorum; ama erkekle kadın eşit değildir. Ne fiziksel görünüş açısından, 

ne beyin, ne akıl, ne fikir, hiçbir şey hiçbir şekilde eşit değildir. Öndedir ya 
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şöyle düşünsene sigaran bitti. Sen gidip benzinlikten sigara alabiliyor musun? 

Doğuştan geliyor bence. Erkek çocuğu büyütülürken bile farklı büyütülüyor. 

Yine de, görüldüğü üzere farklılıkların doğuştan mı geliştiği sonradan mı oluştuğu ile 

ilgili iyi temellendirilmemiş ve çelişkili düşünceleri vardır. Ayrıca kadın ve erkeğin 

eşitliğinin iddia edildiği evliliklerin de boşanmayla sonuçlandığını düşünmektedir, bu 

sonucu da kadınla erkeğin eşit olmasının doğal bir şey olmaması, erkeğin üstün oluşu ile 

gerekçelendirmiştir. Bankacılıkta iyi bir kariyer yapmış ve eğitimli bir kadının böyle 

düşünmesi ise çalışma açısından ilginç bir bulgudur. Bu doğrultuda, erkek ve kadınlara 

uygun mesleklerin de ayrı olduğunu ve toplumsal cinsiyet rolleri etrafında şekillendiğini 

belirtmiştir: 

G18: Bir kamyon şoförü olur mu kız? Ama bir şube müdürü olur hem 

erkekten hem de bayandan. Ortak olabileceği şeyler de olur; ama her şeye de 

pıtır pıtır yanaşmasın kadınlar ya. Her yerde de kendimizi göstereceğiz diye 

o kadar heder etmesinler kendilerini.

Üniversite mezunu, çalışmayan bir kadın katılımcı da kız ve erkek çocukların 

doğuştan farklı olduklarını, bu nedenle geleneksel cinsiyet rollerinin normal olduğunu 

düşünmektedir. Kadınlara yakışan ve yakışmayan meslekler de vardır ve bunlar, cinsiyet 

rolleri etkisi altında şekillenmektedir: 

G6: Kız çocuğu doğası gereği daha çok ev işlerine, bebeklere; erkek çocuğu 

da arabalara, motorlara falan, bu tür farklılıkları oluyor. Kılık kıyafette yine 

öyle, erkek çocuğu ben abiyim falan diyor, kız çocuğu daha anaç oluyor. 

İçten doğuştan gelen bir şey bence. Daha küçücükken sen onları fark 

edebiliyorsun o anda dışarı çevre etki etmiyor. Mesela meslek konusunda 

öğretmenliği ben bayana daha çok yakıştırıyorum, tamam öğretmenlerde 

oluyor da bir şantiyede, kömür ocağında, madende çalışmak… 

Bunların aksine, kız ve erkek çocukların zekâ ve kapasite olarak aynı olduklarını 

ifade etmiştir: 

G6: Kızlar da erkekler de zekâ olarak ve kapasite olarak aynı. Öğretmenin 

verdiğini alabiliyorsa, öğretmen bir şey verir gerçekten çocuk alabiliyor biraz 

da evde çalışıp gayretini gösteriyorsa, bence kız erkek fark etmiyor bu 

konuda. 

Erkek veliler arasından da eğitim düzeyi ne olursa olsun, kadın ve erkeğin eğitimde 

ve mesleki hayatta eşit olması gerektiğini vurgulayan katılımcılar, çoğunluktadır: 

G3: Bence bayan da erkek de her işi yapabilir. Çünkü sonuçta her ikisi de 

insan. Cinsiyetine inmeye gerek yok, işte insan, insan olduğu için, Cenabı 

Allah akıl verdiyse ikisi de her işi yapabilir. Sıkıntı yok. 
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G7: Değil, kadın da erkek de her şeyi ikisi birlikte başarabilirler, herkes 

herkesin işini yapabilir. … Dünya üzerinde bütün aşçıların en iyilerinin hepsi 

erkektir, erkeklerin kadınlardan çok daha iyi yemek yaptığı kesindir hatta 

benim çocuklarım da “anne sen yemeği yapma” diye çok tartışmışlığı vardır. 

Benden çok daha iyi araba kullanabilen kadın da vardır. Bir insanın 

yeteneğine “ya git sen elinin hamuruyla erkek işine karışma” demek yerine 

onun o yeteneğini kullanmak için kendisini geliştirebilmesi için ne 

gerekiyorsa yapılması gerektiğine inanıyorum. Sen yapamazsın, edemezsin 

diye bir şey yok. 

G9: Yani istiyorsa yapar. Bugün fabrikada çalışan erkekler de var, kadınlar 

da var niye yapmasınlar ki? Bu beceriyle güvenle olur sadece. Bugün senin 

araban var, sürüyorsun da onun biraz daha büyüğü minibüs var onu süremez 

misin, sürersin mantığı aynı zaten. İstemek önemli olan dediğim gibi, kadın 

kuaför varsa erkek kuaför de var. Birbirinin işini yapıyor karşılıyor zaten. 

Ondan önce olabilir yani bu kişiye bağlı bir şey, yapamaz diye bir olay yok. 

Yakışan ben şöyle diyeyim, yakışansa öğretmenlik kadınlara çok yakışıyor 

doğru mu? Niye? Öyle denir ama erkekler de yapıyor erkekler yapmasın mı? 

Yakışan değil, sevdiğin mesleği başarılı olduğun şeyi her şeyi yapabilirsin. 

G23: Eğitim aynı olmalı değişmez tabi. Kız-erkek çocuk aynı şekilde 

eğitilmeli. Bence farklı değil. Yani bir erkeğin yaptığı bir işi kadın da gayet 

normal bir şekilde yapabilir. Yetenek bakımından her ikisi de aynı. Hiçbir 

farkı yok. Bir erkeğin yaptığı bir işi bir kadın yapabilir çok rahat bir şekilde.  

Bir başka erkek katılımcı, kız çocuğunun daha titiz ve çalışkan olduğunu belirtmiş, 

kadının da fiziksel güç gerektiren işler hariç her işi yapabileceğini vurgulamıştır: 

G15: Yansıyor bence çünkü dediğim gibi bugün bir insanın, çevremizdeki 

çocukların kızlarına baktığım zaman kız çocuk daha çalışkan daha dersine 

titiz; erkek çocuğu “aman okuyum mu ki” oğlum niye okumuyorsun, ne 

yapacaksın. … Mesela bayan bir ağır işi yapamaz benim gibi kaldıramaz, 

götüremez. Ne olursa olsun, bayan doğasında yoktur dövüşemez. Polis olur -

benim fikrim- olmalı; ama toplum polisi olmamalı. 

Yine bir katılımcıya göre de kızlar daha başarılı, disiplinli ve titizdir ve zekâda 

cinsiyet kaynaklı bir fark yoktur: 

G17: Erkek çocukları oyuna daha meraklı, okuldan geliyorlar direk top 

oynamaya parka falan; ama kız çocuğu öyle değil. Geliyor dersine çalışıyor, 

annesinin yanında bir şeyler öğreniyor. Çocuklarım için diyorum, üçü de çok 

zeki ben öyle görüyorum, oyuna falan daldıkları için pek bir verim olmuyor 

derslerinde. Kız çocuğu devamlı dersini yapar ve daha başarılı. 

Daha önce kadının da erkeğin de her işi yapabileceğini belirten G23 kodlu erkek 

katılımcı, diğer birkaç katılımcı gibi düşünerek meslek seçiminde fiziksel güç gerektiren 

ve doğası gereği sert işleri erkeklerin yapması hariç herkesin her şeyi yapabileceğini 

belirtmiştir: 
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G23: Asker olması polis olması bunlar uygun meslekler veya bedene dayalı 

işleri erkekler yapabilir. Yani kadınlar bu konuda daha hassas ve narindirler. 

Bedene dayalı ağır işler yapamazlar. Bir asker -misal askerliğimi yapmış 

birisi olarak şöyle düşünüyorum- ama bir kadın bunun altında geçmesi, 

çıkması zor. Çok az zaten var. Tercihlerle asker ve polis az neden, zor bir 

olay. Fiziksel olarak zor. 

Eğitim düzeyi yüksek ve iyi bir mesleki kariyeri olan bir erkek katılımcı ise, 

kadınların yaratılışla doğuştan getirdiği bazı cinsiyete özgü özelliklerin toplumda ve 

alınan eğitimle değiştiğini düşünmektedir. Bu da özgüven artışıyla kadınların tüm meslek 

kollarında çalışmasını getirmektedir, fakat katılımcı bunun da ne fıtrat özelliklerine ne de 

toplumdaki iş paylaşımına uygun düşmediğini ifade etmektedir ve işsizliğin ona göre en 

büyük sebebi, geleneksel olarak erkeklere uygun görülen işleri kadınların da artık tercih 

etmesidir: 

G19: …çocukta Allah’ın vermiş olduğu, kız olarak veya erkek olarak vermiş 

olduğu, belki kız için söyleyeyim masumiyet, çekingenlik, biraz ürkekliği 

kaybediyor; daha böyle rahat, daha kendine güvenen bir yaşam tarzı ediniyor. 

O yaşam tarzı şey getiriyor beraberinde, toplum içerisinde özgüven artışını 

getiriyor. Şimdi bakın, ben burada farklı bir şey diyeceğim; dediğimi lütfen 

yanlış anlamayın: Bence -ben kendi eşime de söylüyorum bunu- şu an 

yaşanılan mesela işsizliğin en büyük sebebi olarak -kendi eşim de çalışan 

anasınıfı öğretmeni- kadınların bu kadar şeye girmesini görüyorum, iş 

hayatına girmesini görüyorum. Hani bunu şey olarak görmüyorum, yanlış 

olarak görmüyorum; şu andaki dünya değerleri, en başında dedik ya, bunu 

gerektiriyor, bu şekilde devam ediyor. Ama baktığınız zaman bir rekabet 

ortamı var hani mesela oğlum var, oğlum konusunda benim çekincelerim çok 

fazla. 

İfadelerinden de anlaşıldığı gibi çağımızdaki gelişmeler kadının özgürleşmesini 

getirmiştir ve kadınlar iş hayatına atılmıştır, cinsiyet eşitliği de teşvik edilmektedir; bu 

yüzden de daha önceki ifadeleriyle çelişkili olarak bunda bir yanlışlık olmadığını 

belirtmiştir. Fakat aslında bu katılımcıya göre meslekler, toplumsal cinsiyet rollerinin 

etkisinde biçimlenmelidir. Kadının toplumda kariyerli mesleklerde görev almasının 

erkeklerin istihdamda zararına olduğunu ve onların özgüvenine gölge düşürdüğünü 

düşünen katılımcı, mesleklerde de eğer yüksek statülü ve kariyerli bir iş yapacaksa 

kadının yine kadınlara hizmet edeceğini, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine uyması 

gerektiğini iddia etmiştir: 

G19: Çocuğa özgüven açısından da şey veriyor -erkek çocuğu açısından 

söylüyorum- bir düşüklük veriyor. Kadınların şu an toplumda bulunmaları 

güzel bir şey mi, güzel bir şey. Yani iş hayatında özellikle bulunmaları. 

Mesela bir kadın muayenesiyle ilgili bir şey varsa doktorların tabi ki onunla 

alakalı bulunması lazım. Öğretmenlikte bulunması lazım, ama bir şantiyeye 
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gittiğinizde orada bir erkeğin mimar, mühendis olarak bulunması daha 

gerekli bir şeyse orada erkek bulunması lazım. Burada bu ayrımı 

yapamadığımızı düşünüyorum. Birbirimizin rollerine çok fazla gözlerimizi 

düşürüyoruz. Şimdi mesela bir anasınıfı öğretmenliğine bir kadın yakışıyor 

ama bir anasınıfı öğretmenliğine veya bir hemşireliğe erkek yakışmıyor. Ve 

çaldığımız roller de maalesef dünyanın dengesini değiştiriyor. Ve işsizlik 

artıyor. 

Bununla birlikte aynı veli, daha önce belirttiği görüşlerin tümünün aksine, kadınların 

erkeklerden daha zeki ve yetenekli olduğunu söylemiştir: 

G19: Zekâ ve genel kapasite olarak düşündüğümüzde kadın erkekten daha 

çok akıllı. Kesinlikle söylüyorum, ben bundan gocunmam da, bize göre çok 

daha farklı kafalarının çalıştığını ve bizim düşünmediğimiz çok yönlü 

boyutları görebildiklerini biliyorum. Kadınlarda o noktada sıkıntı yok. 

Sonuç olarak, bu katılımcının görüşleri, kadınlar her ne kadar zeki ve akıllı olsalar da 

belli iş kollarında ve mesleklerde erkeklerin önünün açılması için isteseler de ve 

yapabilecek dahi olsalar bu meslekleri tercih etmemeleri ve erkeğin önüne bu alanlarda 

geçmemeleri doğrultusundadır. Bunu da geleneksel toplumsal cinsiyet rolleriyle 

meşrulaştırarak fikirlerini gerekçelendirmiştir. 

G1 kodlu veli, meslek seçiminde de kadın ve erkekler arasında fark olması 

gerektiğini belirtmektedir. Kız ve erkeklerin eğitim-öğretim tercihleri arasında fark 

olmalı ve kızlar daha çok ailelerinin kontrolü altında eğitim hayatına devam etmelidir. 

Bölüm ve meslek tercihi yaparken de geleneksel ve toplumsal rollere uygun, 

ailenin/babanın yönlendirdiği bir bölüme gidebilir. Erkekler ise tam tersi, daha özgür ve 

güçlü olmalı, kendi hayatlarına üniversite düzeyinden sonra yön verebilmeli, özerk 

olabilmelidir. Kendini geliştireceği her türlü fırsata sahip olabilmelidir, çünkü gelecekte 

ailenin reisi olacak ve toplumda da önemli roller üstlenecektir: 

G1: …mesela biz muhafazakâr böyle dindar bir aile yapısından geldiğimiz 

için kızlarımız bizim ilkokuldan sonra başlarını örttü. Benim kız çocuklarına 

dair bir görüşüm var hep şunu söylüyorum, kız çocukları kesinlikle kendi 

ilinde kendi üniversitesinde okumalı -benim şahsi düşüncem eleştirilebilir, 

kabul edenler olmayabilir- erkek çocuğu da tam tersi şehir dışında hatta 

büyük şehirlerde okumalı, diye düşünüyorum. Mesela ben kızıma tek tercih 

Sivas İlahiyat Fakültesi’ni tercih ettirmiştim, ikinci bir tercihi yoktu, başka 

bir il yoktu. Oğluma da Sivas yazdırmayı düşünmüyorum yani kendini 

geliştirsin tecrübe kazasın sorumluluk alsın sonunda evinin bireyi olacak 

evlenecek diye kendini daha geliştirmek adına şehir dışında okumasını 

şahsen uygun görüyorum. 

Bu veliye göre, bir kadın, kariyerli bir meslek yapacaksa bile, hem dini hem de 

toplumsal kuralların şekillendirdiği tercihler yapmalıdır. Geleneksel cinsiyet rollerine ve 
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dini kurallara uymayan bir mesleği kadının yapmasını kesinlikle uygun bulmamaktadır. 

Kadınlara uygun olan ve olmayan meslekler hakkındaki düşüncelerini, şu sözlerle ifade 

etmektedir: 

G1: Şu bir gerçek, mesela ben kızıma imkân olsaydı seviyesini görseydim 

kesinlikle doktor olmasını isterdim çünkü bayan doktor çok büyük bir ihtiyaç, 

toplumsal bir ihtiyaç bayan doktorların fazlalığı, dinen de öyle. Şimdi benim 

hanımın rahatsızlığı var ultrasona gidecek bayan olmazsa gidemiyor 

rahatsızlık duyuyor, her ne kadar dinimizde erkek doktora mahrem olmasa da 

önce bayanı arıyoruz. İsterdim ki kızımın doktor olmasını ama kız çocuğuna 

her meslek uymuyor. Doktor olabilir, ben kızımın öğretmen olmasını arzu 

ediyorum, öğretmenlik mesleğinin ona daha uygun olduğunu düşünüyorum 

bir din kültürü öğretmeni, meslek dersleri öğretmeni, Kuran kursu hocası 

daha uygun diye düşünüyorum. Atıyorum -bazen bunu yaşıyoruz siyaseten 

de, bize bu talepler geldiği için söylüyorum- mesela bir ziraat mühendisi 

bayan, tarlaya gidecek, köye gidecek bunlar çok zor şeyler, başka erkeklerle 

yolda belde dayanıklılık noktasında… Çok şey bulmuyorum, kızların 

mesleğinin daha çok doktor, öğretmen, avukat olabilir; bu noktada 

olabileceğini düşünüyorum. 

Kısacası kadının her sosyal iş ortamına girmesi uygun bulunmamaktadır. Kız 

çocuğuna daha mütevazı meslekleri uygun bulan aynı velinin, kendi oğlu için ise 

beklentileri çok daha yüksektir ve iddialıdır. Erkek çocuğu için daha kariyerli, yüksek 

statülü meslekler uygun görülmüştür. Ayrıca erkekler hangi mesleği seçerse seçsin, 

cinsiyet rollerine uygun olması gerekmemektedir. Yani erkeklere daha büyük bir 

özgürlük alanı tanınmaktadır: 

G1: Tabi erkeklerin de daha uygun olduğu meslekler var ama erkeklere daha 

çok hepsi uyuyor. Bana önce hemşirler (erkek hemşire) çok değişik gelirdi 

ama ona bile alıştık yani hemşir erkekler de çoğalmaya başladı ona bile 

alıştık. … Oğlumun ise üniversite tercihinde tabi yönlendirmeye çalışıyorum 

çünkü okulda bazı arkadaşları çok aklını çeliyor, çünkü oğlum zeki ben 

bilgisayarla alakalı olduğu için yazılım mühendisi yoksa inşaat, makine 

mühendisi gibi olmasını istiyorum arzu ediyorum. Mimar olabilir daha çok o 

yönde düşünüyorum yönlendirmeye çalışıyorum. Okuldan birkaç arkadaşıyla 

sağlık lisesinden direk kadro atanıyormuş işte “baba ben gideyim oraya” 

falan dedi, “oğlum ne yapacaksın sen daha başarılı ol…” Daha seviye düşük 

belki öğrenciler tercih edebilir, ama kesinlikle sen mimar olacaksın mühendis 

olacaksın diye yönlendirmeye çalışıyoruz doğruya çünkü yapabileceğini de 

biliyorum kapasitesinin olduğunu düşünüyorum. 

Bir başka erkek veli ise, kız çocuklarının daha zeki ve çalışkan olduğunu düşünmekle 

birlikte, erkek ve kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği verilmesi düşüncesine tamamıyla 

karşı çıkmaktadır. Kadınların meslek sahibi olmasını ve bir işte çalışmasını doğru 

bulmayan katılımcı, bunu kadınlarla erkeklerin aynı ortamda olmasını tehlike olarak 
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görmekle meşrulaştırmaktadır. Bunun için de kadınların ev hanımı olması gerektiğini 

düşünmektedir: 

G5: …kız çocukları daha zekâlı, daha atik ve daha dürüst. Erkek çocukları, 

kendimden yola çıkarak söylüyorum, haylaz oluyor. Ama kız çocuklarına 

bakıyorum, eve gidiyordum ki kardeşimin biri bir tarafta ablam bir tarafta 

hepsinin elinde bir kitap okuyorlar, dersini yapıyor, çalışıyorlar. Bu yönden 

zekâ yönünden, tabi ki yaşam tarzına göre söylüyorum. … Bir kere ben şunu 

söyleyeyim, bayan çalışamaz! Çalışamaz evinde oturacak, eşini bekleyecek, 

çocuğuna bakacak, abdestini alacak namazını kılacak, imanına bakacak ben 

sadece bunu söylüyorum.  

Aynı katılımcı, kadınların çalışacaksa dahi erkeklerle aynı ortama girmemesi, farklı 

ortamlarda çalışması gerektiğini söyleyerek düşüncelerini geliştirmektedir: 

G5: …tamam bayan çalışsın ama nasıl, bayan bayana göre çalışsın, bayana 

hizmet verecekse çalışsın, erkeğe hizmet verecekse, benim kendi görüşüm 

bayan evde oturacak belli bir yaştan sonra, çoluğuna çocuğuna bakacak, 

evine ekmeğini getiren var zaten. Şu da var eğer eve ekmeği götüreni yoksa 

o bayan tabi ki çalışmak zorunda.

Kadın ve erkeğin aynı ortamda çalışmasını ve kadınların iyi bir eğitim almasını yanlış 

bulan veli, eğitim görürlerken de tercihinin kız ve erkeklerin ayrı sınıflarda ya da 

okullarda öğrenim görmesi olduğunu belirtmiştir. Yani karma eğitimi zararlı bulmaktadır 

ve tek cinsiyetli eğitime sıcak baktığını belirtmiştir. Bir arada olunca birbirlerine karşı 

cins gözüyle baktıklarını, bunun da onları eğitim almaktan alıkoyduğunu düşünmektedir. 

Bu yüzden kız çocuğunun “temel eğitim alıp aklı erdikten sonra okulu bırakması ve daha 

fazla eğitime devam etmeyerek evlenmesi” gerektiğini iddia etmektedir: 

G5: …mesela İmam-Hatip’ler de var, bayanlar ayrı erkekler ayrı sınıflar var, 

onlar yok değil. Tabi şöyle var, ayrı olması da tercihim olabilir, nasıl ayrı 

olabilir? Dediğim gibi bir bayanla bir erkek yan yana geldiğinde her şeyi 

unutuyor. Birbirlerine aşk anlatıyor sevgi anlatıyor dostluğunu anlatıyor 

şununla şunu yaptım bununla bunu yaptım diye anlatıyor, gerçek yani bu. 

…tercihim kesinlikle okulun ayrı olması sınıflarının ayrı olması, olabilir,

güzel bir şey. 

Yukarıda görüşlerini belirttiğimiz birkaç veli, görüldüğü üzere eğitim ortamlarında 

kız-erkek öğrencilerin ayrılmasına, kadınların geleneksel meslek gruplarına yönelmesine 

ve hatta hiç çalışmamasının daha yerinde olacağına dair görüş bildirmişlerdir. Bu 

kişilerin, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik durumu ne olursa olsun muhafazakâr, 

gelenekçi ya da dinci bakış açısına sahip erkek veliler olması ise dikkat çekicidir. 

Araştırma kapsamında böyle bir bulgudan yola çıkılarak, görüşlerini geleneksel veya 
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muhafazakâr İslam düşüncelerinin şekillendirdiği kişilerin, eğitimde cinsiyetler arası 

fırsat eşitliğine hiç sıcak bakmadığı sonucuna varılabilir.  

Belirtilen bu görüşlerin tam aksini savunan katılımcılar ve bunlara tamamen karşı 

çıkan, yanlış olduğunu düşünen veliler de vardır. Daha önceden kadınlara fırsat eşitliğinin 

yeteri kadar tanınmadığını ve kadınların eğitim ya da iş hayatında ayrımcılıklara maruz 

kaldığını savunan G10 kodlu kadın veli, G5 kodlu veli ile tam zıt olarak karma eğitimin 

doğruluğunu şöyle gerekçelendirmiştir: 

G10: …kesinlikle karma eğitimden yanayım; yani ayrıştırılmamalı çocuklar, 

çünkü ayrıştırdığınız zaman çocuklarda cinsel sapmalar başlıyor hangi yaş 

grubunda olursa olsun, bir erkek için kız erişilmez, bizler için de erkek her 

yerde bulunur malzeme ediliyor. 

Yine kadın ve erkeklerin her ikisinin de meslek tercihlerinde özgür olması gerektiğini 

belirten G7 kodlu erkek veli de “doğuştan kadın ve erkeğin annelik ve babalıkla ilgili 

rolleri” doğrultusunda “farklı özelliklere sahip olduğu” nu düşünse de, akademik olarak 

hem kız hem de erkek çocuklarına aynı eğitim verilmesini doğru bulmaktadır. Ayrıca 

katılımcı, bu ayrımın dini inanışlardan kaynaklandığını da ifade etmektedir: 

G7: Eksik etek lafı şuradan geliyor: O kadar baskıya, o kadar eğitimsizliğe, 

o kadar kültürsüzlüğe “sus sen karışma, sus sen bilmezsin” ondan sonra onu 

götür koy bir şeye, ne yapacak, tabi ki kafası çalışmayacak. Ama sen 

gösterdin, öğrettin, anlattın, yorumlamasına fırsat verdin, farklı seçenekler 

sundun da önüne bunu öğrettin de ondan, ondan doğru deyip de doğruyu 

bulamadı değil ki. Sen her seferinde onun önünden kaçırdın. Bu da dinimizin 

kadınlarımıza hediyesidir. 

Lise mezunu olan çalışmayan, muhafazakâr düşünceleri olan ve dindar yaşayan kadın 

velilerden bir tanesi de kendisinin de daha ileri seviyede eğitim almasına ailesi tarafından 

destek verilmediğini, fakat bunun kadınlar için kesinlikle gerekli olduğunu ifade 

etmektedir: 

G20: Eskiden kız çocukları okutulmasın derlermiş ama ben buna karşıyım. 

Biz kendi çabalarımızla liseye kadar okuduk. Aile desteği olsaydı şimdiki 

gibi, anneler babalar daha çok eğitime önem (yön) veriyor. O yüzden 

arkamızda desteklerimiz olsaydı ben de okurdum inanıyorum. Liseyi 

birincilikle bitirmiştim. Devam ederdim belki ama bir kere girdik bir daha 

girmedik yani. O zaman iki sınav vardı. ÖYS ve ÖSS diye. ÖSS’yi 

kazanmıştım ÖYS’yi kendi çabalarımla; yine güzel yerler kazanabilirdim 

ama destek olmayınca maalesef lisede kaldım. 

Eğitimin amaçları ve öğretim programıyla ilgili görüşlerinde de çağdaşlık, gelişim ve 

ileri gitmenin doğruluğunu vurgulayan G21, dinine bağlı ve milliyetçi fikirleri 
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savunurken, aynı zamanda kadın ve erkekler arasında toplumsal ve eğitsel açıdan bir fark 

ya da ayrım olduğunu düşünmenin, zihniyet olarak geri kalmış ve cahil olmanın 

göstergesi olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle de katılımcı, bu konuda tam bir eşitlik 

olması gerektiğini ifade etmiştir: 

G21: Şimdi bir defa gelişmemiş toplumlarda kız ve erkek ayrımı ön 

plandadır, bu bizlerin gelişmemişliğini gösterir; hâlbuki toplumlarda illa 

savaş erkeklerle kazanılan bir şey değildir. Savaşta “Nene Hatunlar, Kara 

Fatmalar” var. Bunu eğer bir kenara atarsanız bir anlam ifade etmez. Sadece 

ve sadece kazanmak erkeğin, harcamak kadının gibi yanlışlığı da kabul etmek 

mümkün değildir. Cenabı Hak erkeğe ayrı kadına ayrı akıl fikir vermemiş. 

Bugün dünyayı yöneten, ülkeleri yöneten veya çok büyük kurum ve 

kuruluşları yöneten kadınlarımız var. Burada ayrım yapmak cehaletin 

örneğidir, başka hiçbir şey değildir. Kesinlikle şiddetle reddediyorum, kabul 

etmiyorum. 

Özetle diyebiliriz ki velilerin neredeyse hepsi, kendi kız ve erkek evlatlarından da 

yola çıkarak kızlar ve erkekler arasında akıl, zekâ ve kapasite ya da yatkınlık açısından 

çok büyük farklar olduğunu düşünmemektedir. Bununla birlikte, alınması gereken eğitim 

ve yapılacak meslekler söz konusu olduğunda, sahip oldukları genel hayat görüşleri, 

topluma bakış açıları ve siyasi fikirleri doğrultusunda farklı fikirleri savunmaktadırlar. 

Bu da bize, eğitimde fırsat eşitliği olgusunun, veliler için bu eksende değerlendirilmesine 

yol açtığını göstermektedir ve fırsat eşitliğine dair uygulamalar, biyolojik olmaktan çok, 

toplumsal dinamiklerin etkisiyle şekillenmektedir.  

5.2.4. Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Sosyal İçlemesine İlişkin Görüşler 

Velilerin, engelli çocukların özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi yoluyla eğitimde 

sosyal içlemesine (social inclusion) dair görüşleri, bu tür çocukların bireyselleştirilmiş 

eğitim almasının fırsat eşitliğine olumlu bir katkı olduğu yönündedir. Bununla birlikte, 

kaynaştırma eğitimi ile ilgili birtakım endişelerini ve yanlış olabilecek uygulamaları da 

dile getirmişlerdir. Genel olarak incelendiğinde, engelli bireylerin eğitimde içlemesi ile 

ilgili son yıllarda Türkiye’de yaşanan gelişmeler olumlu değerlendirilmektedir. Görüşme 

yapılan katılımcıların iki tanesinin, çocuğu özel eğitim alan veliler olduğu da ifade 

edilmelidir.  

Bazı veliler, hem özel eğitim kurumlarında sadece engellilere yönelik olarak yapılan 

eğitimleri, hem de hafif düzeyde engelliler için yapılan kaynaştırma eğitimlerini faydalı 

bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu tür eğitim alan bireylerin de toplumda yaşadığını, bu 
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nedenle hem sağlıklı bireylerin gözünde bu durumun normalleşmesine hem de engelli 

bireylerin toplumla daha çok bütünleşmesine bu eğitimlerin büyük katkı sağlayacağını 

ifade etmişlerdir.  

G2: Üstün zekâlılar için de oluyor, üstün zekâlılar için belki ayrı eğitim 

olacak tabi ki. Zekâ farklılığı olan çok üst düzey, üstün zekâ veya geri zekâ 

adlandırdığımız gruplar için ayrıca eğitimler olabilmeli; ama aynı zamanda 

da normal olan çocuklarla bir arada bulunması gerekiyor. Belki beş saatlik 

bir eğitimin iki saatini normal olan çocuklarla geçirmeli ki o çocuklar da 

normal olabilsin, bu sadece benim düşüncem. Özürlü, geri zekâlı veya üstün 

zekâlı bir çocuk olduğu zaman ne olur, alışır o tür insanların olduğuna çünkü 

o da bir birey, bir çocuk bir insan. Çocukluğumuzdan itibaren bu şekilde 

devam ederseniz toplumda hiçbir özürlüyü özürlü olarak görmezsiniz. 

…eğitim almalılar bir arada da olmak zorunda çünkü onlar da toplumda var 

olan kişiler. 

G9: Onlara da onu kazandırmamız lazım. Bu çocuk da toplumdan dışlanmış 

değil de bir birey olduğunu hissetmeli. Topluma faydalı olduğunu, kendisinin 

de bir birey olduğunu muhakkak ki görmeli. 

Bir veli, hem sağlıklı hem de engelli öğrencilerin aynı okul binasında, kaynaştırma 

öğrencilerinin ise aynı sınıflarda bir arada olmasının çok daha faydalı olacağını ifade 

etmiştir: 

G11: Yani onların yaşam standartlarını yerine getirebilmesi için bu lazım 

olan bir şey bence, yani engelli çocuklarımız için ayrı sınıflar demeyelim de 

bence ayrı sınıf değil o çocuğu o sınıfa getirebilecek şartların uygun olacağı 

okulların olması gerekir. Her okulumuzun ikisini de kabul edeceği şartlarda 

yapılması gerekir o şartlarda olması gerekir diye düşünüyorum. 

Aynı veli (G11), engelli bireyleri “engelli durumuna göre sınıflandırmak” 

gerektiğini, “zihinsel engelli çocukların ayrı sınıflarda, ayrı derslerde ve ayrı bir eğitim 

almaları” gerektiğini, “bedensel engelli çocukların ise sağlıklı çocuklarla aynı sınıflarda 

eğitim almasının” doğru olacağını belirtmiştir. G22 kodlu veli ise kendi oğlunun 

okulundan böyle bir örnek vermiş ve bunun oldukça faydalı olduğunu, çocukların 

yardımlaşmayı öğrendiğini söylemiştir: 

G22: Oğlumun sınıfında vardı böyle bir kişi, şey yaparlardı o da okumayı 

çok seviyordu, tekerlekli sandalye ile gidip geliyordu. Ona çocuklar çok 

yardımcı oluyordu. Onların da onlar arasında eğitim görmelerinde bir sakınca 

yok. … Çocuklar tarafından küçük görülüyor sen özürlüsün diye küçük 

görülmediği sürece. Hepimiz zaten bir özürlü adayıyız. Öyle düşünürsek hiç 

kimseye zaten bir sıkıntımız olmaz. 

Kendi çocuğu da beyin felci olan ve bu nedenle özel eğitim alması gereken G3 kodlu 

veli, özel eğitim okullarına sağlıklı çocukların ziyarette bulunması gerektiğini ve 
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öğretmenlerin burada öğrencileri bilinçlendirici telkinlerde bulunması gerektiğini, bunun 

da sağlıklı çocuklarda olumlu etkiye yol açacağını ifade etmektedir: 

G3: Mesela o normal liselerdeki çocukların da o engellilerin olduğu okullara 

gitmesi lazım ki hallerine şükretsinler. Sizin (öğretmenlerin) toplumda buna 

yardımcı olmanız lazım. Şimdi, oraya gittikleri zaman, çocuklar ziyaret 

ederken orada öğretmen de anlatacak: Bak, oğlum bunlar da sizin sonuçta 

bireyleriniz. Siz de sonuçta böyle olabilirsiniz. Anneniz de böyle olabilir, 

babanız da böyle olabilir. Bunlara sahip çıkmanız lazım. Sizin de yarın bir 

gün başınıza gelmeyeceğinin garantisi yok. Çocuk, onu dediğin zaman, belki 

ileride bir şey diyeceği zaman “Ben de olabilirim, hocam bana böyle demişti” 

diyebilir. 

Velilerden başka bir tanesi, kaynaştırma eğitiminin önemli olduğunu ve bunun 

sayesinde çocukların tanınarak doğru yönlendirilebildiğini düşünmektedir. Farklı özellik 

ve yeteneklere sahip çocukların kesinlikle eğitilmesi gerektiğini, kendi haline bırakmanın 

eşitlik ve iyi sonuçlara ulaşabilmek açısından kesinlikle hatalı olacağını ifade etmiştir. 

G16: Kaynaştırmak lazım öyle olduğu zaman, bazen bilemiyorsunuz ki çok 

aptal görünen bir çocuğun altından çok müthiş bir çocuk çıkabiliyor yani 

bence. O yüzden onu kategoriye koymamak lazım. Bir arkadaşımın oğlu var, 

konuşma bozukluğu var, ben çocukta çok parlak bir zekâ gözlemliyorum 

aslında böyle üzerinde özgüven falan, ha bu derslerine yansımıyor. …zaten 

zeki olan çocuğu ön plana çıkarmak gerisini kendi haline bırakmak, bu çocuk 

kendi haline bırakılmış bir çocuk ama işlendiği zaman çok iyi şeyler ortaya 

çıkacağını düşünüyorum.  

Bazı veliler ise kaynaştırma eğitiminin olumsuz yönleri ile ilgili düşüncelerini de 

aktarmışlar ve bunun, hafif düzeyde engelli çocuklar için psikolojik ve duygusal gelişim 

açısından olumsuz sonuç doğurabileceğini ve topluma kazandırmanın aksi yönünde 

soyutlanacaklarını iddia etmişlerdir. İçlemeci bir kaynaştırma eğitimi hakkı, okullara da, 

tüm öğrencilere ayrım ve ihmal yapmaksızın ihtiyaçlarını sağlama, onlara kucak açma ve 

onlara göre de uyum sağlama sorumluluğunu yükler; fakat bu durum sorunludur, çünkü 

okulların bunu ne şekilde yapacağı konusunda üzerinde anlaşmaya varılmış değerler 

yoktur (Cigman, 2010). Örneğin kaynaştırma, daha önceden dışlanmış gruplar (engelliler, 

marjinalleştirilmiş kesimler vb.), resmiyette kabul edilse de, eğitim ortamlarında ve 

toplumsal hayatta onları dışlayıcı uygulamaların devam ettirilmesi biçimini alabilir. 

Onların bu durumunu Marion Young (2000) “içeride dışla(n)ma” olarak adlandırır.  

Kendi çocuğu da beyin felci olan ve özel eğitim alan G3 kodlu veli, daha önce engelli 

bireylerle toplumun sağlıklı bireyleri arasında bağ oluşturarak insanlar arasında anlayış 

ve karşılıklı saygı ve kabullenmeye dayanan bağların oluşturulmasını önemsediğini 
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belirtmiştir. Fakat hafif düzeyde engelli çocuklar söz konusu olduğunda, sağlıklı 

çocuklarla aynı sınıfta eğitim görmelerinin empati ve anlayıştan ziyade küçük düşürmeye 

ve zorbalığa yol açacağını düşünmektedir: 

G3: Okuyorlar da, onların velilerine sormak lazım hocam. Hani orada 

irdeleniyorlar mı, dalga konusu oluyorlar mı, alay ediliyorlar mı veya normal 

orada dostluk kurup bir araya mı geliyorlar? Çocuklar onlara destek çıkıyor 

mu, dalga mı geçiyor? Şimdi benim çocuğu götürürsünüz veya diyelim ki – 

benim çocuğumun da zekâsı yerinde ama engelli, yani tam da yerinde değil, 

yani zayıf (hafif seviyede) engelli – o çocuğu normal okula götürürsen 

oradakiler dalga konusu eder, alay ederler ve o çocuk hayata küser. Hayata 

küstüğü zaman o çocuğu daha istesen de hiçbir yere bağlayamazsın. Hiçbir 

yere gitmek istemez. Hatta sabah olmasını bile istemez sabah okula 

gideceğim diye. O yüzden sıkıntı olur bence en güzeli bu sistem (ayrı özel 

eğitim okul ve kurumlarının olması). Yani kendi gibi engel durumu olanlarla 

aynı okula gitmesi, orada bir eksikliği kayboluyor, eksik olduğunu bilmiyor.  

Bazı çocuklar, özellikle toplumsal, duygusal ve davranışsal problemleri olanlar, diğer 

çocukların eğitim alma hakkını engelleyici davranabilir. Öğretmenler, onlarla 

ilgilenmekten diğerlerini ihmal edebilir. Dolayısıyla, çocuklar yeterli yardımı ve ailenin 

bilinçli desteğini bulamadığında, kendini içlenmişten çok dışlanmış hissedebilir (Cigman, 

2010). Bunun sonucunda ise mutsuz ve öğrenmeye kapalı bireyler yetişebilir. Bir 

katılımcı da bu görüştedir. Kaynaştırma eğitiminin, engelli birey üzerinde olumsuz 

duygusal etkilerinin yanı sıra, diğer öğrencilerin akademik başarılarında da olumsuz 

sonuçlar ortaya çıkardığını düşünmektedir: 

G10: …kaynaştırma eğitimi diye bir şey var ve ben karşıyım kaynaştırma 

eğitimine. Şuradan yola çıkıyorum, oradaki çocuklar kaynaşmıyorlar, biz 

kaynaştırıyoruz ya da kaynaştırdığımızı sanıyoruz. Kaynaşmıyorlar, çünkü 

bunlar daha çocuk bir şeyleri tam idrak etmedikleri için onunla dalga 

geçiyorlar. Onu aşağılıyorlar, yeri geliyor dövüyorlar. 

Bu tür hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların farklı sınıflarda ve kendi 

durumlarındaki çocuklarla eğitim alması, ona göre daha sağlıklı olacaktır, öğretmen de 

kalabalık bir sınıfta enerjisini az sayıda çocuğun diğerlerine uyum sağlaması ve onlar 

tarafından kabullenilerek başarılı olması için harcamak yerine normal eğitim-öğretim 

sürecine devam edebilecektir: 

G10: …onlara ait bir sınıf olmalı, rakipleri kendileri olmalı. Öbür çocuklar 

onların rakibi değil, onlara zaten yetişmeyeceği için o çocuklar çok daha fazla 

agresif oluyorlar, daha şiddet meyilli oluyorlar, dinlemiyorlar, sınıfın 

düzenini bozuyorlar. Eğitim olmuyor orada, çünkü öğretmen hep o çocukla 

ilgilenmek zorunda, dolayısıyla diğer çocukları ihmal etmek zorunda kalıyor. 

Çünkü onunla ilgilenmese o çocuk diğer çocuklara zarar verecek, öbür türlü 



151 

 

 

öğretmenin başı belaya girecek; öğretmen orada arada kalıyor, diğer 

çocuklardan birkaç tane gerilemeye başlıyor.  

Bunlara ek olarak, özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerini de 

eleştirmiştir; bunların maddi kaygılarla oluşturulmuş ve nitelik açısından zayıf okullar 

olduğunu, bunu yaparak da çocukları kazanamayacağımızı, tam tersi kaybedeceğimizi 

ifade etmektedir: 

G10: Özel eğitim kurumları diyorsun, ben onu da istemiyorum. Şimdi 

rehabilitasyon merkezi diyorlar herhalde. Buralar bir ticarethane, kişi orayı 

açarken para kazanmak için açıyor; hani öğretmene çok cüz’i bir rakam 

veriyor ve devlet desteği olduğu için çok yüklü miktarda her çocuktan para 

alıyor. Çocuklara bir şey veriyorlar mı, vermiyorlar, kesinlikle vermiyorlar. 

Hoca diyor ki, asgari ücret veriyor bana 1000-1300 lira neden üstümü başımı 

yırtayım. Çok iyi de bir hocadır, ben neden burada durayım ki 15-20 çocuk 

için, bununla ilgili başka şehirlerde bu işi yapan büyük okullar var onları 

tercih ederim, diyor. Sonuçta kazanmamız gereken çocuklara ticari mantıkla 

yaklaştığınız zaman kaybedersin. Bence onların eğitimi ayrı, güzel, özel ve 

devlet eliyle olmalı. Özel sektör eliyle değil. 

G13 kodlu katılımcı ise fiziksel engelli bireylerin kazanılabilmesi için hazır 

kaynakların değil, istihdamın ve uygun iş pozisyonlarının sağlanması gerektiğini ifade 

etmiştir. Ona göre fırsat eşitliğini gerçekleştirmek isteyen yöneticilerin, bu tür insanları 

yapabilecekleri görevlere yerleştirmesi ve engellileri topluma böyle kazandırması 

gerekmektedir: 

G13: Devletin özürlü bir kişiyi alıp kömür vermesi para vermesi beslemesi 

hoşuma giden bir şey değil. Topluma kazandırması daha önemli. İki taraflı 

kalça çıkığı olan bir insanın özürlü oranı yüzde on iki kardeşim. Gittiği yerde 

özürlü kadrosundan işe girsin, kalça çıkığı insan için normal bir şey değildir. 

Onu desteklemeli, belki ona ağır şeyler verilmemeli ama adam belki elli 

yaşına kadar yaşayacak neredeyse normal insana yakın bir yaşam tarzı 

geliştirebilir kimseye ihtiyacı olmadan yaşayabilir, biraz hafif işler versek, 

masa başı işinde falan yormayacak şekilde o adamın ekmeğini kazanacağı bir 

sistem yapabiliriz.  

Birkaç veli de Türkiye’de son dönemlerde hem toplumda hem de iş ortamlarında 

fiziksel ve zihinsel engelli bireyler için yapılan uygulama ve düzenlemelerin doğru yönde 

olduğunu düşünmektedir: 

G24: Yeni yeni doğuyor mesela artık devlet dairelerinde engelli 

vatandaşlarımız çalışıyor, kadrolar açılıyor. Üniversitede de var engelliler 

için bir sürü rahat kolaylık, rahat hareket edebilsinler diye bir şeyler yapılıyor 

inşallah daha da iyi olacak, tam olmasa da yeni yeni başladı. 

G22: Ortamlara karışması güzel bir şey dışlanmadığını görmesi onun da 

gidip okuyabildiğini görmesi güzel bir şey. Kıyasladığım zaman şimdiki 
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aileler daha bilinçli öncekilerde bilmiyorum ben gördüğümde o zaman 

dışlama falan çok fazlaydı o yüzden de kendilerini geriye çekiyorlardı 

kendilerini içeri kapatıyorlardı ama şu anda daha farklı. Televizyonlardan 

olsun başka yerlerden olsun göre göre duya duya insanlar daha bilinçlendi 

diye düşünüyorum. 

Özetle, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sosyal içlemesi, neredeyse tüm veliler 

tarafından olumlu karşılanan bir şey olmakla birlikte, bu içlemenin uygulama biçimleri 

ve yöntemler konusunda tereddütler vardır ve bazı değişimlerin yaşanarak daha eşitlikçi 

ve daha gelişmiş bir anlayışa sahip olunması gerekmektedir. 

Özetle, veliler eğitimde eşit fırsatların ve adil uygulamaların gerçekleşmesini çok 

önemli bir mesele olarak görmüşlerdir. Bu fırsat eşitliğini ise, devletin tüm kaynakları 

vatandaşlara eşit paylaştırması anlamına gelen “kaynakların eşitlenmesi” bağlamında 

değerlendirmişlerdir. Ayrıca, velilerin geneli bu tür bir fırsat eşitliğinin Türkiye’de 

olduğuna inanmamaktadır. Gelir durumu ve sosyal sınıflara dayalı eşitsizliklerin ortadan 

kalkması için ise, özel öğretim kurumları ve uygulamaları ortadan kalkmalıdır. Özel 

okulların, aynı ya da daha iyi bir diplomayı para karşılığı sağlamasını veliler çok 

eleştirmişlerdir. Başarılı öğrenciler, sosyal sınıfı ve ekonomik durumu ne olursa olsun en 

çok desteklenmesi gereken öğrencilerdir. Hem mesleki yönlendirme hem de verilen 

eğitimde ise liyakat ve meritokratik anlayışa dayanan bir yerleştirme sistemi 

uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra, veliler, kaynaklar ve başlangıç koşulları eşitlense bile, 

sonuçların eşitlenmesinin garanti edilemeyeceğini düşünmektedirler. Bununla birlikte, 

fırsat eşitliğinin nihai hedefi bu olmalıdır. Özel eğitim ve sosyal içleme (social inclusion) 

konularında ise veliler, okullardaki uygulamaları olumlu olarak değerlendirmişlerdir. Bu 

yönde ve dezavantajlı kesimlere sağlanan eğitim, fırsat eşitliğinin bir parçasıdır ve çok 

gerekli bir uygulama olarak görülmüştür. Bununla birlikte, yine de konunun çeşitli 

boyutlarıyla iyi analiz edilerek ve detaylı düşünülerek, daha iyi özel eğitim ve 

kaynaştırma uygulamaları gerçekleştirilmesi gerektiğini de ifade etmişlerdir. Son olarak, 

cinsiyetler arası fırsat eşitliğini ise gerekli görmüşlerdir ve kız-erkek çocuklar arasında 

cinsiyete dayalı eğilim ya da başarı farkı olmadığını belirtmişlerdir. Bu nedenle, okul ve 

meslek yönlendirmelerinde de toplumsal cinsiyet rollerinin etkisinin azalması gerektiğini 

ifade etmişlerdir. Bu bulgular bütünüyle incelendiğinde, velilerin fırsat eşitliğinin 

gerçekleşmesi idealinin, doğru uygulamalarla mümkün olduğuna inandıkları sonucu 

çıkarılabilmektedir. 
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BÖLÜM VI 

6. AHLAK VE DİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

6.1. Ahlak Eğitimine İlişkin Görüşler 

Toplumsallaşma ve ahlaki öğrenme okullarda kaçınılmaz biçimde yer alır (Althof, 

2014). Okul, değerleri aktarmalı mıdır? Okullardaki ahlak eğitimi ne ölçüye kadar 

mümkündür? Eğitim, ahlaki doğru ve değerleri pedagojik olarak aşılamalı mıdır? Ahlak 

eğitimi çocuğa ahlaksal meselelerle ilgili doğru cevapları mı vermeli, onlara kendi ahlaki 

yargılarını kullanmaları için gereken araçları mı vermeli, yoksa onların erdemli insanlar 

olarak yetişmelerini mi sağlamalıdır? Bu sorular, eğitim felsefesi alanında çalışan 

eğitimci ve felsefecilerin tartışmalarının merkezini oluşturur. Bu çalışmada da eğitim ve 

ahlak arasındaki ilişki, bu sorular doğrultusunda incelenmiş ve velilerin ahlak eğitimine 

ilişkin görüşleri araştırılmıştır. 

Birtakım katılımcılar, okulda verilen eğitimin en önemli amacının, çocukları 

akademik bilgiyle geliştirmek ve iyi bir mesleğe sahip olmasını sağlamaktan önce ahlaklı 

bir toplum yetiştirmek olduğunu iddia etmişlerdir. Katılımcılardan biri, herkesin mesleki 

anlamda nereye gelirse gelsin, “en başta insan” olması gerektiğini, “sanayide çalışsa bile 

insana değer vermesi, ahlaki değerleri olması ve düzgün şekilde yetişmesi” gerektiğini, 

bu olmadan eğitimin anlamsız olduğunu vurgulamıştır. Diğer bir katılımcı da ilkokuldan 

en üst kademede eğitime kadar önemli olanın “çocuğa ahlaklı olmayı öğretmek ve ahlaklı 

bir eğitim verdirmek” olduğunu ifade ederek ahlaklı bir toplumun yetiştirilmesini 

eğitimin amacı olarak merkeze almıştır. Aşağıdaki katılımcı ise, temel amaç olarak 

eğitimin topluma ahlaken doğru ve iyi insan yetiştirmeyi alması gerektiğini 

vurgulamaktadır: 

G16: Eğitimin amacı ilk önce topluma doğru insan kazandırmak olmalı her 

şeyden önce, ondan sonra da işte çocuğun hayatıyla ilgili şeyler geliyor; 

başarılı olsun, hayatına yön versin, meslek sahibi olsun. Çünkü toplumlar 
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kötü yerlere gidiyor zaten görüyorsunuz. Bunu yapanlar da, atıyorum bir terör 

örgütünden mühendis de çıkıyor doktor da çıkıyor, öyle değil mi? 

G9 kodlu katılımcının, eğitimin amaçları ve ahlakla ilgili aşağıdaki görüşleri, 

yukarıda daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz “iyi bir toplum ve devlet yapısı” ve 

“toplumda kimlerin çıkarlarının gözetilmesi” gerektiğine dair fikirleri ile aynı 

doğrultudadır: 

G9: Okumuş okumamış (akademik eğitimden bahsediyor) her neyse ama her 

ne iş yapıyorsa yapsın dürüst düzgün yapsın. O zaman toplum daha güzel olur 

bence. Bu dürüstlük hepsine yansır, herkes düzgün yapıyorsa içinden bir 

yanlış yapan dışlandığı an öbür sefer o da düzgün yapmaya çalışacaktır. … 

Gençlik yetiştiriyorsak eğer, ahlaklı bir toplum yetiştirmek eğitimle olacaksa 

eğer onu oradayken vermemiz lazım. Ama biz ahlak yönünü düşünmüyoruz, 

sadece diyoruz ki meslek sahibi olarak yetiştirelim. Meslek sahibi değil, 

ahlaklı meslek sahibi yetiştirmemiz lazım. Ahlaklı toplum yetiştirmemiz 

lazım başta, dürüst olmalı. Yaptığı işiyle kendi kendine, herkese dürüst 

olmalı. 

Ahlak eğitimi ve genel anlamda eğitim arasındaki ilişki nasıldır? Haydon’a göre 

(2003), iki uç nokta arasında değişen pek çok pozisyon bulunur: 1)Ahlak eğitimi genel 

eğitimin belli bir kısmıdır. 2) Tüm eğitim, bir bakıma ahlaki eğitim demektir. Ahlak 

kuralları geniş çerçevede ele alınırsa, eğitimde benimsenen tüm hedef ve değerlerin ahlaki 

olduğu anlaşılır (Dewey, 1916). Araştırmada velilerle yapılan görüşmelere genel bir 

bakışla denilebilir ki, ahlak, eğitimin en önemli parçalarından biri olarak görülmekte, 

hatta çoğunlukla katılımcılar tarafından eğitimin aslen ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğu 

ifade edilmektedir. Veliler görüşmeler boyunca sık sık ahlaklı olmaya değinerek pek çok 

eğitim meselesini ahlakla ilişkilendirmişler, her biri eğitimin ve okulun ahlaklı eylem ve 

davranışları geliştirmede çok önemli bir rolü ve etkisi olduğu yönünde muhakkak fikir 

beyan etmişlerdir. Toplumda günlük hayatta ya da iş hayatında, yönetimde karşılaşılan 

sorunların iyi ahlaklı bireyler yetiştirmekle çözülebileceğini iddia etmişlerdir.  

G2: Ahlak, eğitim bir bütün olmalı bence ayrı ayrı olmamalı. Sadece belirli 

dersler değil ama… Zaten ahlakın olmazsa eğitimin hiçbir şekilde anlamı 

olmaz ki bence. 

G6: …eğitim deyince direk çocuğun eğitilmesi, toplumda nasıl davranılması 

gerektiği, toplumla bir araya geldiğinde uyumu, düzeni…  

G3: Önce saygı hocam, saygı olmazsa eğitimin olması pek de önemli değil 

yani. Büyüklerimize saygı, mesela günümüzde o kadar kalmadı küçüğün 

büyüğe saygısı, hani saygıyı öğrendikten sonra eğitimde bir sıkıntı olmaz. 

Saygısı olan bir çocuk ileride çok yüksek makamlara gelmese bile, mesela 

sanayide bir kaportacı olsa da, saygılı olduğu için, o işi yapsa da topluma çok 

faydalı olur.  
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G13: Ahlak… Hep şey diyoruz ya, hırs yüklüyoruz başarılı olacak şöyle 

böyle. Ben hep şey derim, Türkiye’nin temel sorunu iyi insanlar yetiştirmek 

üzerine kurulsa, daha iyi öğretmenler, daha iyi mühendisler, daha iyi 

doktorlar falan filan olacak daha rahat edeceğiz. Dolayısıyla eğitime çok 

fazla iş düşüyor. En iyi yüksek maaş öğretmenlere verilmeli diyorum ki iyi 

bir toplum yetiştirsinler. 

Bir katılımcı ise temel eğitimden kastedilenin, bir vatana ve millete mensup olarak 

yaşayan insanların ortak ahlaki değerlerini öğretmek olduğunu ifade etmiştir: 

G11: Aslında temel eğitim dediğimiz, bizim ahlaki değerlerimiz ve 

vatanımızın milletimizin içinde yaşayan her Türk gencinin bilmesi muhakkak 

olan, muhakkak bilmesi gereken bir eğitim şekli diye düşünüyorum. Herkesin 

ona önce, bir ant gibi düşünün, her insanın hani bir milletvekilinin mecliste 

ant içmesine benziyor temel eğitim. 

Başka bir katılımcıya göre ise ahlak eğitimi demek, insanlığın, manevi değerlerin 

öğretilmesi demektir ve okullarda yaşanan problemleri çözmenin yolu da maddi değer 

göstergeleri (para, statü, güç vb.) yerine ahlaki doğruların teşvik edilmesi anlamına 

gelmektedir: 

G16: Çocuklara ders eğitiminden önce ahlak eğitimi verilmeli, o kadar 

önemli ki, belki bu da artık çok verilemediğinden okullarımızda bu kadar çok 

problemler yaşanıyor. Bir kitap okumuştum, yazarı yabancı da 

hatırlayamadım şimdi “Leyla” diye kitabın arka kapağında şey yazıyordu 

“insanlık diye bir ders, o fırsat bana verilseydi insanlık diye bir ders koyardım 

ve bu kitabın herkes tarafından okutulmasını mecbur kılardım” gibi bir sözdü 

çok güzel gerçekten. Artık çoğu kişi bunu kaybediyor da değerler çok farklı 

insanlarda artık, para, ne bileyim işte statü… O yüzden de okullarda her 

şeyden önce ahlak, insani değerler bunlar verilmesi lazım. Bunu da yapan 

öğretmenlerimiz var hiç yapmayan öğretmenlerimiz var. 

Bu ifadelere bakılırsa, daha önce eğitimin amaçlarında farklı duruşlar benimseyen 

pek çok katılımcının birleştiği ortak nokta, ahlak eğitiminin çok temel bir yere sahip 

olduğudur. Eğitimin ahlaki boyutuyla ilgili velilerin fikirlerinin birbirinden farklılaştığı 

nokta ise bu ahlak eğitiminin neye ulaşmak için ve nasıl verilmesi gerektiği ile ilgili 

olmuştur. Halstead (2010), okullarda ahlakla ilgili değerlerin öğretiminde üç amaç 

benimsendiğini ve okulun üç rolü olduğunu belirtmiştir: 

1) Bilgilenmiş ahlaklı failler üretmek; yani çocukları ahlaki geleneklere göre

(dini gelenekler, toplum ve aile gelenekleri vb.) eğitmek. Bu görüşe göre okul,

parçası olduğu toplumun vatandaşlık değerlerini yansıtıp onları

desteklemelidir.
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2) Ahlak ilkelerine bağlı, aktif ahlaklı failler üretmek; yani ahlak ilkelerini

çocuğun yaşantısında eyleme dönüştürmesini sağlamak. Öğrencilerde

ahlaksal değerlerle uyumlu olarak hareket etmenin önemi hakkında bilgi ve

anlayış oluşturulmalıdır.

3) Özerk, eleştirel düşünen ahlaklı failler üretmek; diğer bir deyişle ahlaki

meselelerle ilgili hem bağımsız hem de eleştirel düşünen kişiler yetiştirmektir.

Bu amaca uygun olarak okul, öğrencilerin değerlerini geliştirmelerini

etkileyen çeşitli etkenler arasında rasyonel bir yol seçmelerine yardım etmeli,

eleştirel düşünceyi teşvik etmelidir.

Çalışma kapsamında incelendiğinde ise, pek çok veli için okullarda verilmesi gereken 

ahlak eğitiminin yöntem ve nihai amacının, ahlaki norm ve ilkelere, kültürel ahlaki değer 

ve kurallara uygun davranmak şeklinde anlaşıldığı görülmektedir. Bu nedenle de velilerin 

çoğunluğunun ahlak eğitimi ve onun amaçlarına ilişkin görüşlerinin; kişilerin özerk ve 

rasyonel kararlar vererek doğru eylemleri gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Kantçı 

ve bireye vurgu yapan etikten ziyade, toplumcu yönüyle öne çıkan, Aristotelesçi erdem 

etiği anlayışına daha yakın olduğu söylenebilir (Sandel, 2013). Aristoteles’e göre sadece 

erdemli davranışın geliştirilmesi, erdemlerin uygulanışı ve buna yönelik alışkanlıklar 

kişilerin ahlaklı bireyler olmasını sağlayabilir. Öğretmenler, iyi ifade edilmiş değerleri 

vermeli, çocuk doğru ve yanlışın doğasını anlamalıdır. Erdemli davranışlar doğrudan 

öğretilmelidir. Ahlaki erdemler, eylemde bulunan kişinin arka plandaki bağlılıklarının bir 

parçası olacaktır ve ahlaki bir karar verileceği zaman gerekli zemini sağlayacaktır 

(Haydon, 2003).  

Velilerden bazıları “eğitimin her konuda olması gerektiğini, ahlaki kültürümüzün 

öğretilmesi gerektiğini” ifade etmektedir. Aşağıdaki katılımcı ise, dini de içine alan ve 

ailede başlayan bir ahlak eğitimi anlayışını şu sözlerle savunmaktadır:  

G24: Bence iyi, doğru bir hayat için valla önce evlatlarını çok güzel bir 

şekilde yetiştirmek lazım, önce eğitim aileden başlıyor biliyorsun. Bu kendim 

açımdan iyi doğru bir olay, önce ailedeki saygı, sevgi ondan sonra önce dini 

ondan sonra büyüklere karşı saygı, daha sonraki normal kültürel yöndeki 

eğitim devam eder. 

Eğitimin bireyi toplumla bütünleştirme amacında olması gerektiğini vurgulayan G10, 

ahlak eğitimi konusunda da bu görüşüyle paralel olarak üzerinde anlaşılmış toplumsal 

ahlaki değerlerin aktarılması ve gösterilmesi gerektiğini ifade etmektedir: 
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G10: Yani hani kuramsal kabul görmüş bazı ya da toplumda olması gereken 

ahlaki kurallar, bunlar verilebilir. Toplumun düzenini bozan ya da karşı 

tarafın küçülten ya da kendini küçülten davranışların olmaması gerektiği, 

bunlar okulda verilebilir. Verilmelidir de zaten veriliyor da. …toplumda 

hangi kurallarla yaşayacağın ya da ilerideki yaşantıda şu kurallar da olmalıdır 

diye öngörülen şeyler öğrenilebilir. Ama detayı aileden öğrenebilir ailenin 

yapısına bağlı bana göre. 

Yukarıda temel eğitimin milli ve vatansever değerlere dayalı bir ahlak eğitimi olması 

gerektiğini savunan G11 kodlu veli, ahlak eğitiminin içeriğinde de yaşadığımız toplumun 

vatandaşlık değerleri ve yerel ahlak kurallarının yer almasını savunmaktadır. Bir ülkenin 

ve milletin ayakta durmasını ve gelişmesini sağlamanın yolu ise, kendi ahlak 

değerlerimize sahip çıkarak onları okullarda öğretmektir:  

G11: Dış toplumlar tarafından yani ülkemize göz diken kötü niyetli toplumlar 

yüzünden Türk insanının, ilk başında konuştuğumuz, ahlaki değerlerini, 

toplumsal değerlerini ve geleneklerini dejenere ettiğini yani geleneklerini 

yıprattığını düşünüyorum. Özel okulların da böyle yerlerin de bunu yaptığına 

inanıyorum, bunun bir amacı olmalı. … En başta ahlaki değerler, erdemli bir 

insanın vatan, millet sevgisi, ülke sevgisi ve insan sevgisinin öğretilmesi 

lazım. 

Bir veli ise, medyanın ahlak eğitimi üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu, doğru 

olanın kendi milli ve dini geleneklerinin, aile geleneklerinin ve toplumsal kurallara 

yansıyan ahlakın öğretilmesi olduğunu düşünmektedir:  

G20: (Değerlerin yozlaşmasından bahsederken) Nasıl oldu da bu hale 

geldi… Tabi ki medya, televizyon, diziler… Aile seviyemize, Türk ahlakına 

uymayacak diziler yayınlanıyor. Bunlar da reyting rekorları kırıyorlar bu da 

bizlerden kaynaklanıyor. Yani izliyoruz izlemedik değiliz. Ama bunların 

yanlış olduğundan bahsediyorum çocuklarıma izletmemek taraftarıyım ama 

her halükarda karşılaşıyorlar. Yanlış olduğunu sürekli dile getiriyorum. 

Benim annem de öyleydi bana söylemezdi ama bir yanlış gördüğü zaman “ 

aa şuna bak yanlış bir davranış” derdi ben onu alırdım kafama. Allah öyle 

alanlardan eylesin.  

Katılımcılardan bir tanesi, ahlak değerlerinin kuramsal olarak öğretilmesinden ve 

doğru-yanlış konusunda çocukları bilgilendirmekten öte, hem model olarak hem de 

çocuğun uygulamasını ve eyleme dönüştürmesini teşvik ederek sağlam bir ahlak 

eğitiminin gerçekleşeceğini vurgulamaktadır. Çocuğun öğrendiği değerlerle uyumlu 

olarak hareket etmenin önemini kavraması gerekmektedir: 

G14: Ama işte bunu söylüyoruz, yaşamaya da çalışıyoruz, yaşamak 

gerekiyor yani tek otur anlat değil, hayatında bunu yaşatacaksın çocuğuna. 

Çocuğuna dürüst ol, deyip de dürüstlüğünü bozuyorsan o zaman hiçbir 

anlamı kalmıyor, çünkü çocuk senin hareketini takip ediyor. Yalan söyleme, 
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deyip komşuna yalan söylüyorsan o zaman çocuk o senin yalancılığını 

kapıyor. Çocuğa bir şey öğretiyorsan biraz da uygulayacaksın, tabi hepsini 

tam anlamıyla uyguluyor musun, desen uygulayamıyorum; ama en azından 

uygulamaya çalışıyorum. En azından doğru olmak gerektiğini, dürüst olmak 

gerektiğini öğretmeye çalışıyorsun.  

Fakat Kneller’e (1971) göre, hiçbir öğretmen görevini en layıkıyla yerine getirmiş 

olsa da, öğrencinin ahlaklı davranmasını garanti edemez. Ona göre bir öğretmenin 

yapabileceği en üst şey; öğrencinin neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmesi, neden 

öyle olduklarını bilmesi ve bu bildikleri ile ne yapması gerektiği konusunda fikrinin 

olmasını sağlamaktır.  

Bununla birlikte, rasyonel ahlak eğitimi anlayışına göre ise çocuklar, ahlaki 

meselelerde rasyonel düşünüp, eleştirel bakmalı, sorgulamalı ve buna göre en doğru olanı 

seçmelidir. Bunu yapamamak, rasyonalistlere göre aşılanmak demektir ve aşılamadan 

kaçınılmalıdır (Haydon, 2003). Alasdair McIntyre, Michael Sandel ve Charles Taylor gibi 

isimler, erdem teorisiyle toplumların sosyal bağlamları ve farklı yerel hayat biçimlerinin 

ahlaki merkeziliğine vurgu yapmış, daha komüniteryen bir bakışla ahlak eğitiminin yerel 

değerlerden ayrılamayacağını iddia etmişlerdir (Noddings ve Slote, 2003). Ancak içinde 

yaşadığımız toplumun değerleri, gelenekleri ve iyi alışkanlıklarına bağlı olursak ahlaki 

olarak erdemli olabiliriz. John Rawls ise, McIntyre ve Sandel’in eleştirdiği “toplumsal 

sözleşme” den bahseder ve erdemli olmanın ya da iyi bir vatandaş olmanın insan aklının 

ve rasyonelliğinin bir ürünü olduğunu belirtir (Sandel, 2013). Eğer tüm insanlık bir 

toplum sözleşmesi için bir araya gelse ve kimse ne statü, ne ekonomik ne de sosyokültürel 

konumunu bilse, sınıf-ırk-cinsiyet-etnik aidiyet ve siyasal ya da dinsel tercihlerini 

bilmese hangi ahlaki ilkeler üzerinde hemfikir olurlar? Rawls, bunu bilgisizlik peçesi 

altında yapılan varsayımsal sözleşme olarak adlandırır. Rawls’ın bu varsayımsal 

sözleşmesinde izlenen yol, Kant’ın eyleme karar vermede salt pratik aklı kullanırken 

izlediği yolun aynısıdır. Rawls’a göre belli bir iyi yaşam düşüncesine dayanan ahlak 

anlayışı özgürlükle bağdaşmaz. Bazı değerleri diğerlerine empoze eder. Aristotelesçi 

erdem etiğinde siyasetin amacı iyi insanlardan oluşan bir toplum ve sistem yaratmaktır. 

Ama bu aynı zamanda bazı amaç ve değerler uğruna, insanların kendi değerlerini özgürce 

oluşturmalarına, benliklerini kendi kararlarına göre inşa etmelerine ve özgür tercihler 

yapmalarına engel olma ve birtakım değerleri dayatma riskini barındırır.  

Dolayısıyla, bu anlayıştan yola çıkan ahlak eğitiminin amacı, hem bağımsız 

düşünmeye cesareti olan, hem de kendini gruba ve içinde yaşadığı topluma bağlayabilen 
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insanlar yetiştirmektir. Yani hem bireysel, hem toplumsal bilinç bir aradadır. Piaget 

ahlaki gelişimi, çocuğun kurallar ve toplumsal beklentileri sorguladığı aktif bir süreç 

olarak kavramsallaştırmıştır (Howell, 2009). 1950lerde ise Piaget’in yaklaşımını 

geliştirerek farklı yaş gruplarındaki çocuklar için ahlaki ikilem dizileri inşa eden ve ahlaki 

gelişim kuramını oluşturan Lawrence Kohlberg, modern toplumun açmazlarına çare 

bulmak için işe bireyi düzeltmekle başlamak gerektiğini ifade etmiştir (Althof, 2014). 

Bunun için bireyler kişisel olarak neyi istediklerini, izleyecekleri hedefleri özgürce ve iyi 

bir düşünce süzgecinden geçirdikten sonra kendileri özgürce seçmelidir. Herkes 

tarafından kabul edilmiş kurallar ve toplumsal normlar dayatılmaz, kişilerin bunları 

eleştirel süzgeçten geçirerek karar vermesi beklenir. Bu nedenle öğretmen ve okul eğitimi 

çocuklara kendi değer yargılarını oluşturmasında yardımcı olmalı, bunu yaparken tarafsız 

bir duruş sergilemeli, öğrencilerin ahlaka dair cevaplarını netleştirmeleri için 

kolaylaştırıcı rol üstlenmelidir. Dewey’e göre de (1916) “doğrudan ahlak bilgilerinin 

sunulduğu dersler, yalnızca çoğunluğun, otorite konumundaki azınlık kontrolü altında 

olduğu sosyal gruplarda etkili olabilir”. Çünkü ona göre ahlak derslerinde gözü kapalı 

kurallara itaat etmek, başkalarına olan bağımlılığı derinleştirecektir. Bilginin sosyal 

anlamı ve gerçekle bağlantısı anlaşılırsa, ahlaki ilgi artacak ve böylece ahlaki bir bakış 

gelişecektir (Dewey, 1916). 

Çalışma kapsamında görüşleri alınan veliler arasında, ahlak eğitimiyle bireylere 

kendi değerlerini oluşturabilme yetisinin verilmesi gerektiğini savunan çok az kişi 

olmuştur. Fakat bu kişiler de görüşmenin pek çok yerinde, bu tercih özgürlüğü ve eleştirel 

düşünme üzerinde durmuş, farklı örneklerle toplumda insanların belli kalıplara 

sokulmaması gerektiğini, tek tipleştirmenin yanlışlığını, insanların tercihlerinde özerk 

olabilmesi gerektiğini vurgulamışlardır: 

G13: Herkese göre, eğitim durumuna göre, özellikle şu son dönemlerde 

televizyonları falan kurcalıyorum, bakıyorum tek doğru varmış gibi kendi 

doğrularını, insanları tek tipleştirmeye çalışıyorlar ve bu doğruyu kabul 

etmek zorundaymışız gibi. Öyle bir şey yok. 

Daha önceki görüşlerinde de özgürlüğe, herkesin kendi doğrusunu yaşaması 

gerektiğine, çoğunluğun azınlığa kendi doğrusunu dikte etmesinin yanlışlığına değinen 

veli G13, yine bireysel özerkliği desteklemektedir.  

G13: Kendisi olmalı herkes. Toplumun ne düşündüğü çok önemli değil o 

yüzden geniş düşünen beyinlere ihtiyacımız var. Burada tutuculuktan 

bahsedebiliriz de 
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Buna göre katılımcı, muhafazakârlığın insanları dar görüşlülüğe yönlendirdiğini 

düşünmektedir. “Geniş düşünen beyinler” den kastedilen de bir ahlaki ve toplumsal 

olguyu pek çok boyutu ve yönüyle aklın süzgecinden geçirmenin önemidir. Ona göre her 

birey düşünür ve kendi özgür iradesiyle tercihlerini yaparsa, daha doğru olacaktır. Yine 

bir başka konuşmasında, toplumda hoş karşılanan ve karşılanmayan davranışlar ve 

bunlarla ilgili verilen eğitimde, kadın ve erkeğin toplumda farklı yönlendirildiğini ve 

kadının toplum tarafından ahlaken daha çok kontrol altında tutulduğunu kendi hayatından 

bir örnekle anlatmıştır: 

G13: Benim kız kardeşim var benden üç yaş küçük, ilkokula giderken yaşlı 

babaannem vardı, şey derdi: “kızım az gülesin”. Kadının gülmesi hoş 

karşılanmıyor ya. Böyle bir toplum olabilir mi ya? Niye gülmesin, çocuk 

gülmek istiyorsa gülsün. “Kızım az gülesin”, üç öğüt verir, birisi de budur; 

“yanlış anlarlar seni”, ben gülünce bir şey olmuyor sen gülünce sıkıntı oluyor, 

niye öyle olsun ki? 

Bu örnekler göstermektedir ki, veli, devletin toplumlarda olması gerektiğini 

düşündüğü bazı değerlerin okullarda ve sosyal hayatta dayatıldığını düşünmektedir. 

G7 kodlu veli de benzer görüşleri savunmuştur. Eğitimin genel anlamda amaçlarına 

dair rasyonalite ve eleştirel düşünceyi savunan veli, ahlak ve ahlak eğitimi konusunda da 

bunlarla tutarlı görüşler öne sürmüştür: 

G7: Tabi ki ben bütün koyunların gittiği yere gitmem, bana doğru gelmiyor; 

herkes aynısını yapar, ama asla kabul etmem. Sadece burada doğduğum için, 

burada doğduysan kurallara uy diye bir bakış… Yani mecbur olduğum için 

yoksa inandığım açısından değil. …illa herkesin yaptığı gibi bu budur doğru 

diye kalıpların içine sığacağım diye bir şey yok. Hiç kimsenin yediğine 

içtiğine gezdiğine inandığına hal ve hareketlerine karışmam karışılmasını da 

hoş görmem bana da karışılmasına çok sert tepki gösteririm.  

G7: Mesela şey de hiç doğru bulmadığım bir şeydir, Amerika’da 

“özgürlükler ülkesi” diyor, gey barı bastı adam elli tane insan öldürdü. Ben 

geylerden hiç hoşlanmam ama onların yaşam hakkına tutup da orada silah ile 

öldürmenin kesinlikle vahşet olduğuna inanırım. Onları sevmiyor olmam 

onlara katılmıyor olmam onları öldüreceğim karşı çıkacağım anlamına 

gelmez. O onun tercihidir onun yaşam tarzıdır karşı çıkmamalıyım. Bir gün 

çıkıp “siz nasıl Müslümansınız, görmediğiniz Allah için kurban mı 

kesiyorsunuz?” dese bu da farklı bir yaklaşım olur. Onun da insani değerlere 

saygı göstermesini beklemek lazım. 

Aynı katılımcıya “ahlak eğitiminde ne öğretilmeli?” sorusu sorulunca şöyle 

cevaplamıştır: 

G7: Toplumun kabul edebileceği en küçük bireyden en yaşlı bireye kadar bu 

dünyada herkesin ortak olarak kabul edebileceği ne varsa. Nedir? Birinin 
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evini yakmamak değer midir doğrudur, birinin malına kast etmemek 

toplumsal değerse, değerdir, bir başkasının çocuğuna zarar vermemek 

gerekiyorsa ki bu, bütün siyahından beyazına zencisinden keline tüm 

dünyanın, Asya’sından Afrika’sına kadar yaşayan herkesin kabul edebileceği 

bir değerdir. Bütün dünya üzerinde yaşayan insanların kabul ettiği ortak 

değer olmalı benim için. Yoksa ben bunu insanlara anlatırım diyen liderler 

gibi olmamalı. 

Yukarıda görüşleri alıntılanan G7 ve G13 kodlu iki katılımcı da verilmesi gereken 

ahlak anlayışında sorgulamayı ön planda tutmaktadır. Aynı Rawls’ın toplumsal 

sözleşmesinde olduğu gibi bu katılımcılar da herkesin üzerinde anlaşmaya varacağı insani 

değerlerin gözetilmesini savunurken, aynı zamanda bu değerlere tehdit oluşturmadıkça 

başka tercihlerde bulunanlara saygı olması gerektiğini ve bunların öğretilmesinin gerekli 

olduğunu ifade etmişlerdir.  

G7: Bütün insanlığı ilgilendiren bütün insanlığın doğru dediği senin 

renginden, teninden, dilinden, dininden, ırkından, cinsiyetinden, 

zevklerinden, beğendiklerinden, beğenmediklerinden bağımsız olarak, sen 

şusun diye değil, iyi bir insansın diye değerlendirilmeli. Kimse dış 

görünüşüyle veya giydikleriyle değerlendirilmemeli. Ben kafasında 

kulaklarında piercing olup kollarında dövmesiyle camiye giden adamlar 

gördüm. Buraya kadar sakalıyla her türlü fırıldağı da çeviren insanlar var. O 

yüzden kişileri görüntüsüyle yargılamamak lazım ayrımcılık olmamalı. 

G13: Bir şeyi yaparken bu işten ne çıkarım olur düşüncesi ön planda olduğu 

için doğrusu ne ise onu yapalım düşüncesinden uzaklaşıyoruz. Mesela hasta 

geliyor, anlatıyorum anlamıyor hasta, gelmiş kırığını yapmışız acilde 

kontrole gelmiş o pazar günü acil kontrol yeri değil. 

Dolayısıyla bir şeyler sadece kural olduğu için değil, mantıklı düşünüldüğünde doğru 

olduğu için yapılmalı ve kişisel çıkarlardan çok yapılması gereken ahlaki davranışlar 

sergilenmelidir. Bu velilerin görüşlerinde, Kant etiğinin izlerini de görebiliriz: 

G7: Senin dışında başka insanlar da var ona göre. Ben oruç tutmam ama çıkıp 

da birinin yanında asla yemek yemem, hoş olmaz diye. Birinin de gelip “sen 

neden oruç tutmuyorsun” demesini ne kadar yadırgarsam, ne kadar kızarsam 

orada aynı kızgınlığımı bir başkasına onu yapmakla eş değer görürüm. … 

Empati olması lazım, ezbere uyanıklığa gerek yok. “Sana olmasını ister 

miydin?” sorusunun cevabı olmalı. 

Daha önceki konuşmalarında yine sorgulayıcı, rasyonel düşünceyi geliştiren eğitimi 

destekleyen, “düşünme yetisi” ne önem veren, din baskısının da ülke yönetiminde ve 

okullarda olmaması gerektiğini savunan G19, toplumsal ahlak kurallarının yönetimi 

elinde bulunduranlar tarafından, bir ülkeyi kolay yönetmek için düzenlenmiş olduğunu 

iddia etmiştir. Ahlak eğitimiyle ilgili görüşlerini de buna uyumlu olarak şöyle ifade 

etmiştir: 
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G19: Valla bu da çok göreceli bir şey aslında. Toplumların kendi ahlak 

düzenleri var, ahlak yapısı var. O da aslında çizilen bir şeydir. Ahlak 

toplumlarda artık en başından beri söylediğimiz güç ve egemen söylemden 

gelen ahlakta. Toplumlar da maalesef, bana göre budur, diyecek bir adamın 

olmadığı bir ahlak yapısına gidiyor. Aslında ben de o ahlak yapısının 

içerisinde yanlış bir pozisyondayım. Söyleyemiyorum, çünkü ben beş altı 

sene öncesine kadar bunu söylediğim zaman, “ya her yerde de her doğru 

söylenmez bu söylemden vazgeç bak kaybediyorsun, insanlar sana yanlış 

davranıyor” denilen noktada hakikaten çok canım yandı. 

Katılımcının bu ifadelerinden yola çıkarak, artık eylemlerde ahlaki kaygılardan çok, 

şartların gerektirdiği şekilde davranılmasının teşvik edildiğini ve ahlak eğitiminin 

bozulduğunu düşündüğüne ulaşılabilir.  

Kısacası, ahlak eğitiminde yapılması gerekenler ve amaçlarla ilgili olarak, velilerin 

büyük çoğunluğu toplumsal, milli ve manevi değerlerin, geleneksel ve ailevi ahlak 

kültürünün çocuklara aktarılması ve öğretilmesini uygun görürken, sadece birkaç veli 

ahlaki anlamda eleştirel olma ve özerk kararlar alabilmenin gerekliliği üzerinde 

durmuşlardır. 

 6.1.1. Ahlak Eğitimi ve Dini İnançlar Arasındaki İlişkiye Dair Görüşler 

Velilerden birçoğu, okulda verilmesi gereken ahlak eğitimine dair görüşlerini 

belirtirken, dini inanışlara, okullarda verilen “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersine ve 

onların ahlak eğitimiyle ilişkisine dair yorumlamalarda bulunmuşlardır. Diğer hususlarda 

olduğu gibi ahlak eğitiminin dinle ilişkisi konusunda da veliler pek çok farklı duruşu 

savunmuşlardır. Bazı veliler dinin ahlak değerleri öğretiminde etkili olduğunu ve dini 

göndermeler yapmanın faydalı olacağını savunmuşlardır. Bu veliler, ahlak eğitimiyle 

ilgili diğer görüşlerinde de geleneksel ve toplumsal ahlaki değerlerin aktarılmasını 

savunanlar arasından olmuştur.  

G14: …biz din ve ahlak dersi alırdık, çok önemli. Demek ki ahlaklı olmak 

dindar olmak, ikisi birbiriyle bağlantılı. Hem namaz kılmayı öğrenirdik hem 

de dürüst olmayı, faziletlerimizin olması gerektiğini işte insanın mesela 

komşusunun haklarını gözetmesi gerektiğini de orada öğrenirdik, yani 

çocuklar yetişirken bunun eğitimini almalı. …dürüst olacak mesela, kimsenin 

hakkını yemeyecek, işte bu dini eğitime de onun için çok önem veriyorum; 

dini eğitimi de ilkokulda çocuk öğrenecek. Hz. Ömer’in adaletini öğrenecek 

mesela, Peygamber Efendimiz’in neden El-Emin olduğunu öğrenecek, 

bilecek. “Elhamdülillah Müslümanım” dediğinde çocuk diyecek ki “ya ben 

Müslümanım ama benim kimsenin malına tenezzülüm olmaz” “ben 

Müslümanım adaletliyim kimsenin hakkını yemem” bunu dedirttirirse zaten 

güzel birey yetişir diye düşünüyorum.  
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G23: Ahlaki eğitimde mesela din derslerinde ahlaki eğitim verilebiliyor. 

Ahlaki eğitimlerde başta da konuştuğumuz gibi dürüstlüğün de öğretilmesi, 

topluma faydalı olabilmek, bunların empoze edilmesi lazım. 

Bir katılımcı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde verilenlerin çoğunlukla ahlaki 

boyutla ilgili olması gerektiğini ifade etmiş ve bunu şöyle gerekçelendirmiştir: 

G10: Zaten dediğim gibi ahlak bilgisi dersi var, o derste bunlar veriliyor 

zaten, hangi çocuk ne kadar uygular bilemem ama. Böyle bir eğitim var 

fazlası olmalı mı, diye soracaksınız gibi geliyor. Yok, bence olmamalı. 

Çünkü dini işlere karıştırdığınız anda işin rengi değişebiliyor, her yaptığın 

şeyin yeri farklı olmalı; dini bir eğitim alıyorsan onun yeri ayrı, normal bir 

eğitim almak istiyorsan onun yeri ayrı.  

Benzer şekilde, bir katılımcı da çocukta vicdan duygusunun geliştirilmesinde bu 

dersin etkili olabileceğini ve gerekli olduğunu, fakat sınırın iyi belirlenmesi gerektiğini 

söylemektedir: 

G19: Her ne yaparsak yapalım bu seksen milyonluk ailenin içerisinde var 

olmamız gerekiyor. Ha bencilce mi var olacağız, evet bencilce var olacağız 

doğru; ama o bencilliği ne kadar ego seviyesine getirirsek topluma verdiğimiz 

zarar o yönde fazla olur. Ama bunu din ve vicdanla hâkimlik bir seviyede 

koruyabilirsek ve eğitim sistemimiz de biraz daha dinden uzak durursa… 

Eğitim sistemi dinle bağlı bir şekilde gitmemesi gerekiyor. Ama ben bunu 

yapabilir miyim, kendi adıma söyleyeyim ben çocuğuma biraz da din vermek 

isterim, onun içerisinde biraz da vicdan olsun isterim. İşte o zaman iyi bir 

eğitim sistemini de beraberinde getirirsin. Ailede bitiyor her şey. Ve 

yönetimlerin dini olgu içerisine fazla girmemesinden geçiyor.  

Öte yandan, hayat görüşlerinde dini inançlarını merkeze alan bir veli, ahlak eğitimi 

konusuna da bu dini inançtan gelen etkiyi yansıtmaktadır. Ahlakı, İslami inanç temelinde 

yorumlamıştır: 

G1: (Kötülük ve insan doğasına dair görüşleri) Kesinlikle, doğuştan gelmez. 

Bizim mesela inancımızda ilk doğan çocuk bile akıl-baliğ olana kadar 

Müslüman olarak biliriz biz, bir gayrimüslimin çocuğu dahi olsa. Bu 

çevrenin, ailenin, arkadaş gruplarının etkisiyle doğruluktan dürüstlükten 

ayrılıp yanlışa meyletmenin sonradan kazanıldığına inanıyorum. 

Bu katılımcının sözlerinden, insanın eğitimle doğruya yönlendirilebileceği, eğitimin, 

insanın içindeki doğruyu ortaya çıkarmak için olduğu, çünkü kötülüğün sonradan 

oluştuğuna inandığını görebiliriz. Buna ek olarak, bu katılımcı, ahlaki davranışlarında kız 

ve erkek çocuklara da nasıl eğitim verilmesinin doğru olacağı hususundaki görüşlerini de 

dini inancı ve toplum geleneklerine dayandırarak açıklamaktadır: 

G1: …kız çocuğu biraz daha şey- farklı yapıda aile hayatı olanlarda da kız 

çocukları sıkıntı. Bizler de mesela lisede okuduk bizlerin de gençlik 
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zamanları oldu, ben bazen farklı liselerde kız erkek ilişkilerine bakıyorum 

toplumda bakıyorum, kız çocuğuna sahip çıkmak kız çocuğunu idare etmek 

bu noktada bazı ailelere daha zor, çünkü çok sosyal ve çok rahat bırakılmış 

kız çocukları. Eskiden erkekler kızlara asılır laf atarlardı şimdi kızlar 

erkeklere laf atıyor. Çok şükür bizim kızlarımız dediğim gibi ayrı, geçmişten 

anamızın babamızdan gelen bir örf adet geleneğimiz olduğu için bizim 

kızlarımız bu noktada böyle biraz aile baskısından dolayı -kendileri de 

sonunda kabullendiler tabi- daha dikkatli daha mutaassıp. Diğer ailelerin 

kızları gibi çarşıda pazarda gezen kafelerde erkeklerle oturan kalkan olmadığı 

için biz kızlarımızdan daha rahatız ama erkekler de rahatlar kızlarımıza göre 

ama etrafımızda bizim arkadaş çevremiz de aynı cenahta… Bir aile toplumu 

olduğu için komşularımız ailelerimiz daha çok aynı şekilde. 

Dini görüşlere dayandırılan ahlak eğitiminin bir parçası da kızların toplumsal 

normlara uyum konusunda daha sıkı tutulması gerektiğidir. Cinsellikle ilişkilendirilerek 

görülen ahlak anlayışında, kontrol kız çocukları üzerinden yönetilmelidir. Bu anlayışa 

göre kızlar, ahlak ve karşı cinsle ilişkiler konusunda davranışlarına dikkat eden, karşılıklı 

etkileşimi sınırlamada toplumsal hayatta erkek çocukların ve gençlerin girebildiği sosyal 

ortamlara karışmaması gereken bireyler olarak görülmektedir. Bunun için de kız 

çocuklarının diğer insanlarla, özellikle karşı cinsle iletişimleri kısıtlanmalı hatta 

engellenmeli; gerekirse de aile baskısı yapılmalıdır. Katılımcı, konuşmasında bunu kız 

çocuklarının yetiştirilmesinde bir “sıkıntı” olarak ifade etmiştir. Kız çocuğuna “sahip 

çıkılması” gerektiğini, bunun aile, örf-adet ve geleneklerdeki anlayıştan geldiğini 

belirtmiştir. Kendi kızlarını bu anlayışa göre yetiştirdiklerine ve buna kızlarının da 

uymasının “şükürlük” bir mesele olduğuna değinmiştir. Sosyal hayata karışıp erkeklerle 

iletişimi olan kız çocuklarını ise ayıplamış, eleştirmiş; bunun da çok sosyal ve çok rahat 

bırakılmalarından kaynaklandığını söylemiştir. Erkek çocuklarını ise daha rahat 

yetiştirdiklerini, zaten çevrelerindeki ailelerin de aynı anlayışta olmasından dolayı bunun 

gayet normal bir fark olduğunu ifade ederek de fikrini meşrulaştırmıştır. 

Özetle diyebiliriz ki, ahlak eğitiminde dinin etkisinin olumlu olduğu düşünülmekle 

beraber, kimi veliler bunun belli bir seviyede kalması gerektiğini düşünürken, kimi veliler 

doğrudan ve tamamen dini inanışların şekillendirdiği bir ahlak eğitiminin doğru olduğunu 

savunmaktadırlar.  

6.2. Din Eğitimine İlişkin Görüşler 

Din eğitiminin okullarda verilmesiyle ilgili olarak eğitimciler ve düşünürler 

tarafından, birbirinden farklı görüşler öne sürülmektedir. Uyuşmazlığın çıktığı nokta, dini 

grupların öznel ve kapalı dünyası ile seküler dünyanın din ve dinleri objektif açıklamaya 
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yönelik çabalarının kesişmesidir (Moran, 2003). Okullarda din eğitiminin verilmesi 

gerektiğini savunanlar, dinin insanlara yol gösterici olduğunu, hayatın en önemli parçası 

olduğunu düşünürler. Bu nedenle de mensup olunan dinde eğitim görülmesini doğru 

bulurlar. Din eğitiminin okullarda verilmesi gerektiğini savunan diğer bir kesime göre 

ise, din çalışılmaya değer bir alan olduğu ve insanlık için önem arz ettiğinden dolayı “din 

kültürü” olarak verilmelidir. Onlara göre din, içinde dini vecibelerin yerine getirildiği bir 

alan olarak temel eğitimde değil, akademik bir çalışma olarak üniversitelerin ilgili 

bölümlerinde ya da okul dışındaki kurumlarda verilebilir. Okullarda din eğitimi 

yapılmasının yanlış olduğunu düşünenler için ise eğitimle bağlantılı bir din anlayışı 

değerli değildir. Din, insanlara neyi düşünmesi ve neye inanması gerektiğini aşılar, oysa 

eğitim, insanların aklını kullanarak ve düşünerek doğru bilgiye ulaştığı yer olmalıdır. Bu 

nedenle de din, doğası gereği okullarda verilmeye uygun bir alan değildir.  

Alexander ve McLaughlin (2003), din ve maneviyat eğitiminde öne çıkan iki ana 

yaklaşım olduğundan bahseder: Dışarıdan anlayışla (from the outside) din ve maneviyat 

eğitimi ve içeriden anlayışla (from the inside) din ve maneviyat eğitimi. 

Dışarıdan din ve maneviyat eğitimi ile kastedilen, dinler ve manevi geleneklerin 

anlam, hakikat ve değerleri konusunda verilen eğitimin normatif olarak değil; keşfetme, 

tartışma ve eleştirel değerlendirme temelli olarak, nesnel biçimde verilmesidir. Bu 

eğitimin amacı ya da önkoşullarından hiçbiri dini ve manevi inanç, bağlılık, iman ya da 

dini vecibeleri yerine getirmek değildir. Amaç bu din ve inanışlardaki gelenekler ve 

fikirlerin anlaşılması ve aydınlatılmasıdır. Diğer bir deyişle “din hakkında eğitim” olarak 

adlandırılabilir. Genelde liberal demokrat toplumlardaki devlet okullarında verilen dini 

eğitim tipi budur ve dini ya da manevi tercih ya da yönelimleri ne olursa olsun bütün 

vatandaşlar içindir. 

İçeriden din ve maneviyat eğitimi ise, belli bir dini ya da manevi geleneğin içerisinde 

ve onun kuralları, pratikleri ve değerlerine göre verilen eğitimdir. “Din içinde eğitim” 

olarak da adlandırılabilir. Genelde ayrı din okullarında verilir. Amaç belli bir inanca 

bağlılığı oluşturmak ve beslemektir. Çoğulcu demokratik toplumlarda, tüm farklı din 

görüşlerine yönelik olarak farklı dini topluluklarının ve velilerin hak ve inanç 

özgürlükleri temelinde böyle okulların da açılması gerekmektedir. 

Araştırma kapsamında görüşmeler yapılan velilerin din eğitimi ve bir amaç olarak 

dini değerlerin öğretilmesine dair görüşleri incelendiğinde, görülmüştür ki velilerin 



166 

büyük bir çoğunluğu okullarda din eğitiminin verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Dini 

eğitimin insanları doğruya yönlendirdiğini, insanların vicdan sahibi olmasında rol 

oynadığını ya da mensup olunan dinin öğretilerinin, uygulama ve değerlerinin edinilmesi 

için okullarda din eğitiminin faydalı hatta gerekli olduğunu düşünmektedirler. 

Katılımcılardan biri, din olgusunu hayatın ve eğitimin merkezinde gördüğünü şu sözlerle 

ifade etmiştir: 

G1: İyi ve doğru bir hayat öncelikle tabi İmam-Hatip mezunu olarak o nesil 

o okuldan geldiğimiz için dinine bağlı, Allah’ını kitabını bilen, ibadetlerini 

elinden geldiği kadar yapmaya çalışan, saygılı, sevgili, hürmetli biri olmak, 

devletini, vatanını, milletini sevmek, milletinin yücelmesi, vatanını korumak 

adına en güzel şekilde kendini yetiştirip hizmet etmektir, diye düşünüyorum. 

İnsan hayatı Rabbimizin bize lütfetmiş olduğu, şükretmemiz gereken bir 

olay. Ayet-i Kerime’de “ben insanları, cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye 

yarattım” buyurmuştur, aynı şekilde Peygamber Efendimiz buyurduğu 

şekilde de “yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için 

çalışmamız” gerektiğini söylüyor. Biz de ne zaman öleceğimizi hiçbirimiz 

bilmiyoruz. Son nefesimize kadar hem ibadet noktasında hem de hayatımızı 

devam ettirme noktasında çalışmamızın gerektiğine inanıyoruz.  

Genel hayat görüşlerinde dini merkezi bir noktaya koyan ve yaşamını buna göre 

şekillendiren bir kişi için eğitimde de nihai amaç, manevi gerçekliğe ulaşmak ve ona 

uygun yaşamaktır, diyebiliriz. Diğer iki katılımcı, eğitimde çocuğa öğretilmesi gereken 

en önemli değerlerin dini inanç ve ahlak olduğunu belirtmişlerdir. G5’e göre “Eğitimi bir 

çocuğa nasıl aşılarsın dinini imanını Allah’ını kitabını Kuran’ını ve ondan sonra 

büyüğünü küçüğünü saygıyı sevgiyi ve çevreye bakış açısını onu (verirsin).” G22 ise “ilk 

başta ahlaki değerler, dini bilgiler, o konuda daha çok önem verilirse gerisi arkasından 

gelir” diye düşünmektedir.  

6.2.1. Okullarda İçeriden Anlayışla (Din İçinde) Din ve Maneviyat Eğitimini 

Savunanlar 

Okullarda din eğitimi verilmesinin gerekli olduğunu düşünen velilerin çoğunluğu, bu 

din eğitiminin içeriden (din içinde) bir anlayışla verilmesini istemektedir.  

G23: (öğretim programında neler olması gerektiğinden bahsederken) …din 

eğitimi tabi çok önemli. Aile bir yere kadar veriyor; ama öğretmenlerin de 

daha detaylı vermesi lazım. Temel dini eğitim dediğimiz, nedir bu temel dini 

eğitim, mesela namaz öğretilmeli. Dualar öğretilmeli. Ahlak bilgisi verilmeli. 

Peygamber Efendimiz’in yaşantısı verilmeli bence. Dinimizin gereği.  
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Yukarıda dini, hayat görüşünün merkezinde gördüğünü ifade ettiğimiz G1 kodlu veli 

ise, okullarda içeriden bir anlayışla verilen seçmeli din derslerini olumlu olarak 

değerlendirmiştir: 

G1: …hükümetimiz zamanında liselere seçmeli Kur’an-ı Kerim, Siyer dersi 

kondu bu noktada İmam-Hatip’e gitmeyip normal liselerde eğitim gören 

çocuklarımızın da peygamber efendimizin hayatını ve Kur’an-ı Kerim 

öğrenmeleri, isteyenlerin öğrenmeleri çok olumlu. 

G24: Dini eğitim. Peygamber Efendimiz’in hayatının konusuna girdiler. 

Arapça, Kur’an-ı Kerim öğrendiler. Maşallah seneye de tecvit 

öğreneceklermiş -harflerin falan öğrendiler bu sene- Allah nasip ederse. Bu 

sefer Peygamber Efendimizin ailesi hakkında detaylı… Ne güzel bak. Biz 

anne baba olarak öğren dediğimiz halde öğrenmeyen çocuklarımız bunlar. 

Bu veli, okulda ailenin öğretemediği dini konuların öğretilmesinden memnuniyetini 

dile getirmektedir. Yine başka bir katılımcı, okulda da din dersleri öğretilmesini, çünkü 

ailenin benimsetmede zorluklar yaşayabileceğini düşünmektedir. Din konusunda biraz da 

zorunluluk gerektiğine inanmaktadır: 

G4: Verilmeli. Niye, biz ne kadar şey olursa olsun kafalarına sokamıyoruz 

onların. Okulda ister istemez, hani ders diyor, bazen zoraki oluyor. Şunu 

yapacan denilince onu yapmazlık etmiyor. Bir yazar iki yazarsa üçüncüye 

aklında kalıyor. Burada ne kadar anne söylerse söylesin, fazla dinlemiyor. 

Ha, de ki baskı niye? Biraz baskı gerekiyor bunda. Çünkü dini konu. Diyor 

ki Rabbim, önce size soracam evladınızın şeyini. Çocuk o, ne bilir? Sadece 

biraz yumuşaklık da iyi olmuyor. Biraz otoriteni de koyacan. Din dersinin 

okulda olması konusunda çok çok seviniyorum. Şimdi, hayat tamam, okuma 

ama bence bura değil toprağın altı daha önemli. Ben istiyorum çocuklarımın 

Kuran okumalarını. 

Çalışan bir anne, çocuğa mensup olduğu dininin öğretilmesi gerektiğini, bunu ise 

okulun yapması gerektiğini ifade etmiştir. Çalışıyor olması, onun çocuğunun dini yönden 

eğitilmesiyle yeteri kadar ilgilenememesine yol açtığı için okulun bu görevi üstlenmesi 

gerektiğini de düşünüyor olabilir. 

G18: Bence eğer nüfus cüzdanında dini İslam yazıyorsa İslami bilgi de o 

çocuğa verilmeli ben öyle düşünüyorum. İslamiyet öğretilmeli. 32 farzı 

bilmeyen çocuklarımız var. Böyle bir nesilde yaşıyoruz ama dini İslam. 

Peygamberinin adını bilmeyen çocuklar var. (Nüfus cüzdanında) Yazmasa da 

ben sana geldim sordum dinin ne İslam dedin. İslamiyet’i biliyor musun 

dediğimde “ııı…” dememen lazım. En azından Peygamber’imi, Allah’ımı, 

Kitabımı biliyorum demen lazım, ya da ne bileyim dinin gerektirdiği bir 

şeyleri biliyorum, namaz kılmanın farz olduğunu biliyorum ama 

yapamıyorum, abdestin nasıl alındığını biliyorum… Gerçekten Hristiyan ise 

kiliseye nasıl gidileceğini bilsin ayinlere nasıl gidileceğini bilsin ben yalnızca 
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İslam ya da Hristiyan ya da Musevi diye ayırt etmiyorum. Ama dinini de 

bilmek zorunda, okulda da öğretilmeli diye düşünüyorum.  

Diğer bir veli, bu eğitimin çocuğun eğitim hayatıyla birlikte başlaması gerektiğini 

düşünmektedir: 

G22: Din öğretiminin birinci sınıftan başlamasını isterim. Kur’an-ı Kerim 

olsun, Peygamberimizin hayatı olsun onları zaten zamanla bir şekilde kimse 

anlatmasa bile kendisi eline kitabı alıp bir şekilde öğrenecek. Din eğitimi de 

dediğim gibi ahlaki yönlere konuşmalara kötü sözlere onların daha çok ön 

planda olması şeklinde eğitim verilmesi hoşuma gider. 

Ona göre din öğretimi okulda olmalı, fakat daha çok dinin ahlak boyutuna ağırlık 

verilmelidir. Yine çalışan bir kadın olan velilerden bir tanesi, dinin erken yaşlarda 

öğretilmesini desteklemektedir. Fakat bu eğitim köktenci, zorlamacı bir anlayışla 

olmamalıdır: 

G2: Dini bilgileri de okulda öğrenmesi gerekiyor, ailede başlar okulda 

ayrıntılı ve güzel bir şekilde öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. 

Anaokulundan hatta kreşten itibaren verilmeli. Ben ilkokul birinci sınıfta, 

namaz kılmayı -tabi ki annem de babam da biliyordu dini olarak 

değerlendirirsek- ama benim ilkokul öğretmenim o kadar güzel bir şekilde 

namaz kılmayı, abdest almayı, Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerimizi o kadar 

zevkli ve eğlenceli bir şekilde anlatmıştı ki. … “Sen bir erkeksin siz buraya 

geçin, kızlar buraya geçin, kızlar zorunlulukla başını örtecek” öyle bir şey 

asla yapmadı. Bir oyunla beraber erkek arkadaşlarımızı bir tarafa aldı, kızları 

bir tarafa aldı bunların hepsini din kültürü dersimizde yaptı. Benim şu anda 

kızım camiye… Çok iyi eğitimler veriyorum evde ama camiye gitmek onu 

ürkütüyor.  

Başka bir veli ise, dini gelenekler ve değerlerin de, teknolojinin de eğitimi olması 

gerektiğini, gelişim için ikisinin de gerekli olduğunu belirtmiştir. Atatürk’ün laiklik 

anlayışını da bu doğrultuda yorumlamaktadır. 

G14: Atatürk’ün dediği gibi Diyanet’i kurmuş, gerçekten millet dinini 

öğrensin diye kurmuş, bu ülkede bu insanlar gerçekten dinini öğrensin, 

bugünküler gerçekten dinini bilmiyorlar. Onu da eğer tam anlamıyla 

öğrenirlerse bu modern Cumhuriyet’in içinde gerçekten çok düzgün 

yaşayacağız aslında. Çok güzel bir yere gelecek. Din dersleri de öğretilmeli 

gerçekten de çok ehil ellerden almalı çocuklar. Peygamber efendimiz nasıl 

yaşardı, o zaman insanlar neler yapardı, dinimiz neyi emrediyor, yani 

Müslümanlık ne bilmeli.  

Din eğitiminin okullarda nasıl bir anlayışla verilmesi gerektiğini ise şöyle 

açıklamaktadır: 

G14: Bunu da kendi dilimizden bilmeli çocuk. Arapçası çok güzel okusun 

hiç karşı değilim, çok da severim; ama inanıyorum ki ben çocuklarımıza 
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Türkçe bizim anlayacağımız dilde dini eğitim verilirse gerçekten çok daha iyi 

bir toplum yetişir. Her şeye kapılmazlar en azından her söylenene dikkatle 

bakarlar, bilgi olursa. … Atatürk de zaten ilk olarak en ücra köşeye kadar 

Kuran’ı Türkçeleştirilmesini göndermesinin tek sebebi herkes gerçekten 

dinini anlasın yaşasın diye, çünkü anlamadan yaşanmaz.  

Farklı bir dini inanış kökeninden gelen velilerden bir tanesi, bu konuda önce ikileme 

düşmüş, fakat sonra doğru ve temel dini bilgilerin, isteyen inançlı ailelerin çocuklarına 

seçmeli olarak verilmesini doğru bulduğunu ifade etmiştir: 

G16: Din dersi… Bu konuda biraz düşüneyim. Nasıl olması gerektiği 

konusunda benim kendi çevrem de ikiye bölünmüş durumda da hangisine hak 

vereceğimi ben tam olarak şey yapamıyorum. Birine sorarsan diyor ki “benim 

küçük çocuğumun kafasına niçin bunları sokuyorlar belki de o büyüdüğünde 

bunu düşünmeyecek” diyor. Nasreddin Hoca hesabı “haklısın”. Öbürü de 

“bizim bir dinimiz varsa temelden verilmeli” diyor onun düşündüğüne 

bakarsan o da haklı aslında. Ama inançlıysak -ki ben inançlıyım- din dersi 

çocuğa temelde verilmeli diye düşünüyorum; ama safsata şeklinde değil 

güzel doğru şekilde, ağır olmayacak şekilde temeli öğretilmeli ama seçmeli 

olabilir diye düşünüyorum. 

Aynı doğrultuda düşünen birkaç veli daha bulunmaktadır. Önceki görüşlerinde dini 

eğitimin okullarda içeriden (din içinde) anlayışla verilmesi gerektiğini düşünen velilerden 

birkaç tanesi de bu fikri ileri sürmüşlerdir: 

G14: İşte bir de şu var başka dindeyse bu dini dersler, çok dikkat edilmeli 

başka dinden olabilir yani. Herkes aynı dinin mensubu olacak diye bir kaide 

yok. Orada da eğer aile istemiyorsa çocuğuna o dini dersi aldırmama hakkı 

olmalı. Belli bir yaştan sonra kendisi şekillenecektir çocuğun. Ama o 

küçüklükte sen istemiyorsan çocuğa aldırmama hakkın olmalı yani. 

G23: Bence seçmeli olması lazım. Zorunlu olmaması lazım kesinlikle, dinde 

dayatma yok biliyorsun. Hıristiyan olabilir, aramızda yaşıyor olabilir ki 

vardır bunun birçok örneği.  

G6: Zorlayamazsın ki zorlasan da çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Bir 

Hristiyan çocuğa illa bizim din dersimize gireceksin diye zorlasan zaten çok 

sonuç vereceğini sanmıyorum. Almak isteyen öğrenciye vereceksin mesela 

ben şimdi kızıma Din Kültürü dersi aldırıyorum, Kur’an-ı Kerim dersi 

aldırıyorum benim çocuğum da severek gidiyor, isteyen öğrenciye verilecek 

bence o konuda. 

Seçmeli din derslerini savunan G16, çocukluğunda bunun bir örneğini yaşadığını, 

fakat şu anda özellikle Anadolu’da seçmeli olursa nasıl karşılanacağı konusunda 

tereddütlü olduğunu ifade etmiştir: 

G16: Ortaokuldayken Atilla diye bir arkadaşımız vardı babası Hristiyan’dı 

sanırım, çocuk da Hristiyan’dı din derslerine girmiyordu mesela. Bilmiyorum 

zorunlu mu girmek; ama orada söylüyordu Müdür Bey’e çocuk din dersinde 
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dışarıda bahçede oynuyordu o da güzel bir anlayıştı ve kimse de o çocuğu 

yadırgamıyordu orada güzeldi; ama burada olsa nasıl olur İç Anadolu’da.  

6.2.2. Okullarda Dışarıdan (Din Hakkında) Anlayışla Din ve Maneviyat Eğitimini 

Savunanlar 

Okullarda din derslerinin olması gerektiğini düşünen velilerden bazıları, İslamiyet’le 

ilgili din derslerinin gayrimüslimlere öğretilemeyeceğini, onların seçmeli olmasını 

savunmaktadır. Bu nedenle herkese öğretilecek olan Din Kültürü derslerinin de dışarıdan 

(nesnel) bir anlayışla verilmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Bazı veliler ise Müslüman 

olsun ya da olmasın tüm çocukların dinlerin hepsini Din Kültürü dersinde aynı mesafeden 

ve dışarıdan anlayışla öğrenmesini daha doğru bulmaktadır.  

Aşağıda görüşlerinden alıntılar yapılan veliler, Müslümanlara din içinde ve seçmeli 

verilen din derslerini savunan, herkese verilecek olanın ise zorunlu ve din hakkında 

anlayışla yapılması gerektiğini düşünen velilerin düşünceleridir: 

G16: Farklı bir eğitim mesela şöyle, işte İslamiyet anlatılırken ya da bazı 

şeyler duygusal olgulara yer verilmeden objektif olarak. Mesela dünyada 

Hristiyanlığın gelişi gibi onlar pek okutulmuyor onlar çok eksik aslında. 

Aslında din eğitimi temelde verilmeli, bizim söylediğimiz gibi bir din eğitimi 

olsa hiçbir aile de karşı çıkmayabilir buna. Objektif bir şekilde bütün dinler 

anlatılsa Dinler Tarihi şeklinde anlatılsa güzel. 

G22: Onları da bilmesinde fayda var. Zaman zaman önlerine geliyor belki 

bilmeseler kafaları karışacak. Az da olsa bilgi edinmelerinde bir zarar 

görmüyorum. İyi de olur. 

G23: Tabii ki olmak zorunda. Onları da bilmek zorunda. Çünkü bir birey 

nasıl doğruyu bulacak. Hepsini öğrenecek aklına en uygunu seçmesi lazım. 

İşte hani dinde dayatma yok ya. Dayatma yok dinde. Ona diğer dinlerin de 

öğretilmesi lazım. Kendisi en doğru olanı bulacaktır. 

G24: Bence öğretilmeli mesela benim dinim öğretilmeli. Benim dinim 

öğretilirken diğer dinler de öğretilmeli anlatabildim mi? Yani çocuk aradaki 

farkı görmeli İslam dinini de Hristiyan, Alevi de(Aleviliği de) . Her şeyi 

bilmesi aradaki farkı öğrenmesi lazım. Ben istiyorum yani dinleri bütün 

dinlerin okutulmasını. Bütün dinlerin çocuklara öğretilmesini sırf Kur’an-ı 

Kerim’den ziyade diğer İncil’de de bazı konuların incelenmesini isterim 

şahsım adına. Çocuğum aradaki farkı İslamiyet’in ne kadar hoşgörülü bir din 

olduğunu görmeli. İslamiyet’in korkutucu bir din olmadığını bilmeli. 

 Görüldüğü üzere, din hakkında eğitim anlayışını da destekleyen veliler, genel olarak 

çocuğun kendi dini görüşü ve hayat tarzını ileride seçerken doğru karar verebilmesi ya da 

kendi mensup olduğu dinin en doğrusu olduğunu teyit etmesi için diğer dinleri de 
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öğrenmesi gerektiğini düşünmektedir. Ama bu eğitim İslam dini eğitimi gibi olmamalıdır, 

İslam eğitiminde bazı şeyler aşılanmalıdır.  

Öte yandan bazı veliler, inancı ne olursa olsun tüm öğrenciler için din eğitiminin 

tarafsız olarak ve nesnel bir eğitimle verilmesini doğru bulmaktadırlar. Din, insanlık 

tarihinin, kültürün ve yaşamın bir parçasıdır ve insanların manevi bir yönü, inanmaya 

olan ihtiyacından dolayı din olgusu öğretilmeli, insanlar bu konuda bilgilendirilmelidir. 

G21: Dinin temel unsurlarının, temel dinamiklerinin düzgün bir şekilde ve 

düzgün yetiştirilmiş kişiler tarafından verilmesi lazım. Çünkü insanın 

doğasında mutlak surette inanma, tapınma, inancını yaşamaya ihtiyaç vardır. 

Bunu gerçek anlamda dinin temel değerlerini, temel kurallarını, temel 

felsefesini iyi vermemiz lazım. Bu eğitimin içerisinde doğru biçimde 

verilebilir. Eğitim de A’dan Z’ye. Biraz önce de dedik sosyal anlamda ilmi 

anlamda mesleki anlamda bunları vereceğiz, dini anlamda da vereceğiz bunu 

da vermemiz lazım. Donatacağız ya öğrenciyi bireyleri gençleri ben inanç 

bazında derken sadece İslami anlamda düşünmüyorum. Gelir bir vatandaş da 

der ki “ben kendi dinimi öğrenmek istiyorum” öğrenecek. Mukayese 

yapabilme fırsatını yakalamış olur. Ama bunu bir misyonerlik yapısı 

içerisinde yapılmasına karşıyım hangi din olursa olsun karşıyım. 

G21 kodlu katılımcı, dinin bu tür bir anlayışla neden okullarda öğretilmesi gerektiğini 

ise şöyle gerekçelendirmektedir: 

G21: İnancını bilerek yaşamayan insanların inanç bazında bu siyasi anlamda 

da olabilir öyle cemaatleşme yapısı içerisinde tarikat vs. olabilir. Hep 

kullanılmaya müsaittir toplumlar. İnançlar en hassas noktalardır özellikle 

inancını tam olarak bilmeyen insanların kullanılması mümkündür. İnancını 

tam olarak bilen ve yaşayan insanlar böylesi kullanılma hadisesine girmezler. 

Biraz önce dedik ya sorgulayan, irdeleyen bir yapı. O boyutta yetiştirilmezse 

o sıkıntı bugün de olur, elli yıl sonra da olur, yüz yıl sonra da. 

Dolayısıyla bu katılımcı için, insanların dinleri doğru ve sorgulayıcı biçimde 

öğrenmesi, onların kötü niyetli siyasetçi ya da dinci oluşumlar tarafından kullanılmasını 

engelleyeceği için çok değerlidir. Birçok kişi, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da ve 

öncesinde yaşanan durumlardan ve Ortadoğu’daki Radikal İslamcı hareketlerden dolayı 

dini inanışların toplumu yanlış yönlendirmede bir araç olarak kullanılması ve bilgisizliğin 

kişileri bu noktada savunmasız yapmasından duyduğu endişeyi dile getirmişlerdir. 

G15: Herkes Müslüman değil ülkemizde, Hristiyan veya Musevi veya her bir 

şey… O adam zaten evde neyi bellediyse onu devam ettirecek. Ona sen din 

dersi verirsen ver ne faydası var ki hiç bir faydası yok. Şu kitabı kapattığın 

zaman içindekilerin bize hiçbir faydası yok, ama bellet. Bugün bize diyorlar 

IŞİD işte şu işte bu, bunu en azından bizim dinimizi bellesin, İslam dininden 

zarar gelmeyeceğini bellesinler ama yeterince.  
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G7: Verilmeli ama… Eğitimin bütün kriterlerini din belirliyor konumunda 

olmamalı. Din bir gerekliliktir ihtiyaçtır diye anlatılmalı; ama bütün eğitim 

sistemine Fiziği bile tutup dinle birleştirmek, Peygamberimiz şöyle ediyordu 

diye Matematiği onunla birleştirmek… İşte Peygamberimiz zamanında 

uzayda şöyle ediliyordu diye her şeyi dönüp dolaşıp tek bir noktaya bağlamak 

kadar cahilliğe gidilmemeli. Din eğitimi kişinin inancı mutlaka olması 

gerektiğine inanıyorum…  

Aynı katılımcıya, din dersinin okul dışı kurumlarda verilirse nasıl olacağı 

sorulduğunda ise, okulda verilmesinin devletin kontrol edebilirliği açısından çok daha 

sağlıklı olacağını ifade ediyor: 

G7: Okul, kontrol edilebilirliği açısından disipline edilebilirliği açısından. Bu 

okulun dışına çıktı mı filtreden süzgeçten geçmeyince sonucu çok tehlikeli 

yerlere varan din eğitimleri çıkar ortaya. Kime hangi dini anlatacaksın? Biri 

bakıyorsun Aczmendi birine bakıyorsun Süleymancı biri Şia öbürü 

bakıyorsun Ali öbürü diyor Hacı Osman Dergâhı… Bu nasıl? Her taraftan 

din kesinlikle devletin tekelinde olmalı –devlet tekelinde derken tek olarak 

bir yerden doğru olan herkese- … Devletin kontrolü altında olmalı din 

eğitilmeli insanlara öğretilmeli, devlet tarafından doğru öğretilmeli yanlı 

yönlü olmamalı.  

Daha önce ahlak eğitimi ve din-ahlak ilişkisine dair görüşlerini belirtirken okullarda 

din derslerinin belli bir sınırda kalmasının ve daha çok herkes için aynı olan değerlerin 

sınır olmasının en doğrusu olacağını belirten G10, ne tür sorunlar çıktığını ve bu tür 

sorunlarla karşılaşmanın nereden kaynaklandığını şöyle açıklamaktadır: 

G10: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, orada dediğim gibi Alevi var, Sünni var, 

Ermeni var, Çerkez’i var, Zaza var, Kürt var; dolayısıyla herkesin ortak 

yaşayabileceği ya da herkesin ortak olarak algılayabileceği budur. Herkesi 

değişmez kurallar doğrultusunda sadece yönlendirebilirsiniz. Yani yoksa bir 

çocuğa verdiğiniz ahlak, ötesine geçtiğiniz zaman, temel kurallar var kabul, 

bir de onun ötesi var, işte o temel sınırdır. Temel neye göre sınırdır sen zaten 

bir mozaikteysen mozaiğin kabul gördüğü ölçüde sınır koyabilirsin. Onun 

ötesine geçtiğin zaman öbürü der ki “benim çocuğuma sen bunu vermek 

zorunda değilsin” öbürü der ki “sen ne yapıyorsun bu bana az” öbürü der ki… 

Dediğim gibi mozaiğin aldığı ölçüde neler yapabilirseniz onun ötesine 

geçemezsiniz ondan sonra tepki toplarsınız. Sen benim ne vereceğime 

karışamazsın demeler başlar, ama kabul görmüşle sınırlarsanız hepsi için 

geçerli şeyler hiçbir sıkıntı yaratmaz, ötesi zaten problem yaratır. Okulda 

ötesine gitmemelidir ondan sonra aile nasıl istiyorsa çocuğunu o şekilde 

yönlendirir. 

 6.2.3. Din Öğretiminde Sınırlar ve Dinde Aşılamayla İlgili Görüşler 

Okullarda yapılan din öğretiminde belli bir çerçeve içinde hareket etmenin ve din 

eğitimini belli bir anlayışta gerçekleştirmenin oluşabilecek tehlikeli ve sakıncalı 
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durumların önüne geçmek için gerekli olduğunu düşünen bazı veliler, bu konudaki 

görüşlerini dile getirmişlerdir. Bununla birlikte, din eğitimi verilmesi, çocuklarda belli 

davranışları geliştirmede ve yanlış eylemleri engellemede etkili olduğu için faydalı 

görülmektedir. 

G10: Çocuklar mesela yanlış bir şey yapılıp da Din ve Ahlak dersinde onunla 

ilgili bir pasaj geçtiğiniz zaman onu oraya bağlarsanız, çocuğu biraz daha 

hem disipline, hem de kurallara uymaya zorlamış olursunuz, sınırları belirli 

olduğu sürece sıkıntı değil. Olmalıdır, olmalıdır ama ötesinin eğitimini 

dışarıda almalısınız, daha ötesinin eğitimini dışarıda almalısınızdır o okulda 

olmaz. 

G19: …din iyi veya kötü sizi frenleyen bir mekanizmadır. Aşırısına 

gitmediğiniz takdirde. Aşırısına gittiğiniz zaman afyon etkisi oluyor. Ama 

normal çizgisinde gittiğiniz zaman size hakemlik yapıyor. O hakemliği 

güzelse size işletebiliyor.  

Katılımcı, din öğretiminin ne çok sıkı, ne de çok gevşek bırakılamayacağını şu 

sözlerle anlatmaktadır: 

G19: Şimdi din öğretimi noktasına geldiğimizde insanlara din güdümlü bir 

eğitim verdiğiniz zaman IŞİD gibi bir toplumu yaratabilirsiniz, çok aşırı 

üzerine baskıyla gittiğinizde; ya da çok aşırı gevşettiğiniz zaman da ateist bir 

toplum, vicdansız bir topluma götürebilirsiniz. Bunu dengeye sokabilmek 

çok zordur. Yani bunu bir afyon haline de getirebilirsiniz, dini çok önemsiz 

bir yapı haline de getirebilirsiniz. Bunun ortasını ve dengesini sağlamak 

lazım idealde. Ama ideali sağlamak o kadar zor ki, bunun boşluğunu şöyle şu 

anda yaşadığımız günden düşünelim Cemaat’e bakın Cemaat (FETÖ’den 

bahsediyor) dini kullanarak şu anda gücü elde edilemeyen masonik bir yapı. 

Benzer şekilde bir diğer katılımcı ise, mutlak doğruların olup olmadığı sorulduğunda, 

dinde bazı mutlak doğruların olduğunu, fakat devletlerin ve imtiyazlı bazı toplulukların 

dini düşünceleri ve söylemleri kendi çıkarlarına hizmet etmesi için kullandığını 

söylemiştir. Fakat dini ve ahlaki eğitimde yapılması gerekenin muhakeme yetisini, 

akılcılığı, eleştirel düşünmeyi kullanarak çocukları doğruya ulaştırmak olduğunu 

belirtmektedir: 

G21: İnançlar bazında da doğrular vardır ama inancı da bizim doğru 

yaşamamız lazım. Kaynağından iyi edinip iyi yaşamamız lazım. İyi bilmemiz 

lazım. Bilmiyorsak biz doğruları tam keşfedip yürüyemeyiz. Hedef 

koyamayız. Zaten bugün en büyük sıkıntı bilmediğimiz, yaşamadığımız, 

yaşadığımızı hissettiğimiz inançlar bazında bizi yönlendiren kişiler cemaatler 

vs. Bunun temeline indiğimiz zaman bizim inancımızı tam olarak 

bilmediğimiz (ortaya çıkıyor). Zaten inançlar bazında da şunu ifade etmekte 

yarar var bizim inandığımız dini, inandığımız yapıyı, araştırarak geldiğimizi 

söylemek mümkün değil, miras. Hâlbuki bunun böyle olmaması lazım. 

Mutlak suretle onu iyi irdeleyip iyi okuyup bilmek ve yanlışa sürükleyen 
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insanlara kanmamak anlamında doğruyu… Zaten bugün hastalığımızın 

sebeplerinin başında da budur. İnançlarımızı çeşitli platformlarda diledikleri 

gibi kullanan bunu siyasi yelpazede kullanan veya cemaatler ve çıkarlar 

boyutunda kullanan art niyetli insanlar her zaman vardır olmuştur ve hep 

olacaktır. Bugün sonlanmış değil yarın da olacaktır. Ama bizim buna insan 

olarak, düşünen bir beyin olarak fırsat vermememiz lazım. Bilen insanların, 

düşünen insanların da doğru bilgileri doğru şekilde iletebilmek için gayret ve 

teşebbüslerinin olması lazım. …eğitim noktasında şöyle mi böyle mi 

sorgulamıyorsa öğrenci, ya da bireyler, koyun gibi yetiştirmiş oluruz. 

Güdülen bir toplum değil araştıran sorgulayan bir toplum olmamız lazım. 

Dinin okulda belli sınırlar içinde kalması gerektiğini savunan bir diğer katılımcı, son 

dönemlerde etkili olmuş cemaat yapılarının tehlikesinden de bahsetmiştir: 

G11: Yani belli bir kural çerçevesinde olması gerekiyor yani kural derken 

orda insan bu sefer yaşadığı dini de değiştirebiliyor yani mesela dini tarikatlar 

dediğimiz mesele var. Düşünün bu Fethullah Gülen Cemaati dedik, altından 

neler çıktı şimdi başka tarikatların da böyle olmadığına ne kadar emin 

olabilirsiniz? Bunları değiştirebilirler insanlar o zaman insanlara yanlış bilgi 

öğretirler. İdeolojik olmaması lazım onun için de akademik kariyer yapmış 

bir devlet kontrolünde kontrollü insanların olması lazım. O zaman her önüne 

gelen bilgi birikimine sahip olan insanlar, hani bu geçmişte şeyhlere 

benziyorlar, yani her şeyh dediğimiz kişi yirmi kişi birine iyi derse o da gider 

orda ders verir, bu da yanlış.  

Dinine önem veren ve dindar bir yaşam sürmeye çalıştığını ifade eden bir katılımcı 

da aşılamaya karşı olduğunu söylemiştir: 

G20: Baskıya karşıyım. Mesela kimse kimsenin başını zorla örttüremez ya 

da açtıramaz. İnsan bir birey ve fikirlerine saygı duymak lazım. Kendisi 

doğruyu yanlışı bulacak. Kimse kimsenin hayatına karışmaya hakkı yoktur. 

(İnsanın) Mantığı olmadan hiçbir şey olmuyor. Baskıyla hiçbir şey olmuyor. 

Okullarda dışarıdan anlayışla verilen din eğitimini ve bunu da sorgulayıcı bir anlayış 

kazandırarak vermek gerektiğini savunan G21, aşılamaya ise karşı çıkmaktadır: 

G21: Ahlaki değerler olacaktır hatta ve hatta önem arz ettiğini düşündüğüm 

dini eğitimler de olacaktır gerçek manada. Ama bunu bir konuyu empoze 

etmek bir fikriyatı aşılamak bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Milli 

Eğitim’in bir politikası olması lazım bu politikanın içerisinde siyasi politikası 

değil siyasi düşüncesinin empozesi değil veya bir cemaatin ruh yapısının 

gidişatı değil bunlara kesinlikle katılmıyorum reddediyorum. Bir inancın da 

ideal anlamda yaşaması konusunda olmazsa olmazı diye düşünüyorum. 

Bir veli ise, lisedeyken yaşadığı bir olumsuz durumu ve bunun aşılama olduğunu, 

bunun ise bir öğretmenin yapmaması gereken bir şey olduğunu anlatmış, öğretmenlerin 

ve eğitimin tarafsızlığını savunmuştur: 
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G16: …lisede de ben liseyi Yozgat’ta okudum ailem köyde olduğu için 

dışarıda bir yerlerde okumak zorunda kaldım. Orada da şey vardı mesela bazı 

öğretmenlerimizi –ben hepsini çok severek ayrıldım ….öğretmenlerimizin- 

ama şimdi bazı görüşleri kendimce bir dünya görüşüm olduğu için artık yani 

bize söyledikleri bazı şeyler ne kadar yanlışmış diyorum mesela. Sınıfta tek 

Alevi öğrenci bendim orada, okula yeni başlamıştık. Radikal gazetesi 

yayınına yeni başlamıştı -Yaşar Nuri Öztürk de yeni vefat etti ya- o da 

Alevilerle ilgili bir yazı yayınlamıştı. Hocamız da asla kötü bir hoca değildi 

çok iyi bir insandı aslında, kırılmasın diye Öğretmenler Günü’nde 

çocuklardan hediye kabul etmeyen, o da idealist bir insandı. Mesela ben 

yurtta kalıyordum -biz dışarıdan gelen öğrenciler yurtta kalıyorduk- 

hastalandığımda, yurtta çorba içebiliyor mu içemiyor mu diye evine götürüp 

çorba falan içirmişti, öyle de iyi bir insandı yani kesinlikle unutmuyorum o 

iyilik tarafını; ama o gazeteyi bir hışımla sınıfa getirdiğini hatırlıyorum. Şey 

demişti “Çocuklar Radikal diye bir gazete yayına çıkmış ve…” –hakaret 

etmişti işte Yaşar Nuri Öztürk’e böyle de bir adam yazı yayınlamış, Alevi 

kültürünü anlatmış, güzel bir şekilde anlatmış insani yönlerinin yüksek 

olduğunu falan anlatmış- ondan sonra “Bazı din adamları vardır, yüz tane 

söyler, doksan dokuzu doğrudur bir tane yanlıştır ve bu sırf bir yanlışı 

empoze etmek için vardır bu insanlar bu da bu insanlardan bir tanesi, siz ne 

zannediyorsunuz ki Alevileri onlar mum söndü yapan insanlar” bunu açık 

açık söylemişti ya. O zamanlar daha yeni başlamıştık lise bire çok da böyle 

ürkek öğrencilerdik, çıkıp da bir şey söyleyememiştim. Ama şimdi “senin 

söylediğin şey yanlış hocam sen iyi bir insan olursun ama sen bir topluma 

bariz iftirada bulunuyorsun ve bu iftirayı diğer çocuklara da şey yapıyorsun, 

aşılıyorsun”. Bu kesin böyledir diye bunlara da aşılıyorsun, sen inancın 

gereği öbür dünyada bunun hesabını nasıl vereceksin yani değil mi? Hem 

kendi adına hem o çocuklar adına hem bana o an o duyguyu yaşattın. Ben 

bakıyorum benim kültürümde öyle bir şey yok; ama sen bunu öyle bir var 

gibi anlatıyorsun ki öyle bir hışımla içeri girmişsin ki… Tarafsız olmalı 

kesinlikle, eğitimci tarafsız olmalı ya da bir tarafın varsa bile bunu çocuklara 

yansıtmamalısın, kendi tarafını ona bastırmamalısın. 

Bu örnek, belli bir din ve dünya görüşünü öğrencilere aşılamanın, farklı inanıştan bir 

birey üzerindeki etkisinin nasıl olabileceğinin çarpıcı bir örneğidir. Öğretmen her ne 

kadar insani değerlere önem verse de, farklı dini ve toplumsal değerler karşısında tarafsız 

olmadığı için eleştirilmiş, toplumun bir kesimiyle ilgili genellemelerin dayatılmasının 

yanlışlığı örneklenmiştir. 

 6.2.4. Okullarda Din Öğretiminin Yapılmaması Gerektiğini Düşünenler 

Çok az sayıda veli, okullarda din öğretimi yapılmasının doğru olmadığını 

düşünmektedir. Velilerden bir tanesi, ne din içinde ne de din hakkında eğitim anlayışıyla 

hiçbir şekilde din ve maneviyat eğitiminin okullarda olmasının doğru olmayacağını 
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düşünmektedir. Özellikle de içeriden ve sapkınlaştırılmış ve yozlaştırılmış bir şekilde 

verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez bulunmaktadır: 

G13: Ben verilmesi taraftarı değilim. İhtiyaç duyuyorsa gitsin nerede 

öğrenirse öğrensin kitaptan. … Böyle bir din eğitimi istemiyorum sapık bir 

din istemiyorum. Bir iki tane cümle söyleyeyim ben size, birincisi yakın 

zamanda ülkemize papa geldi, çok güzel bir şey söylüyor “Çok güzel bir 

dininiz var, ne yazıyorsa tersini yapıyorsunuz”, kimse Kur’an-ı Kerim’i 

okumuyor ki. Müslümanım diyor Türkiye’nin yüzde doksan dokuzu 

Müslüman. Şarkıcı bir oğlan var, Yusuf İslam mıydı, Kur’an-ı Kerim’i 

okudum Müslüman oldum, diyor. Müslümanları tanısaydım asla Müslüman 

olmazdım, diyor. Yazılı kitabı olan bir din uygulama şekli ne manaya 

geldiğini anlamıyorlar, gerek yok böyle bir anlayışla öğretilmesine. 

Dinin okulda nesnel anlayışla verilmesini savunan G10 kodlu veli, ailenin mensup 

olduğu dini inançla ilgili çocuğun okulda eksik aldığı bilgilerin, okul dışında dini eğitim 

kurumlarında telafi edilebileceğini ifade etmiştir: 

G10: …okulda dini eğitim alırken eğer o aile yapısına oradaki dini eğitim 

yetmiyorsa ne yapıyor, dışarıdan takviye alıyor ya da çocuğu eğitim sürecini 

tamamladıktan sonra sadece o alanda ilgili okullar var o alana yönlendiriyor 

ya da bununla ilgili kurslar var o tarafa yönlendirebiliyor.  

Ayrıca, merkezi sınavlarda çocuğa İslam dini ile ilgili sorular sorulmasının, dini 

bilgileri öğrenmeyi formaliteye dönüştürdüğünü ve içi boşaltılmış bir hale 

dönüştürdüğünü düşünmektedir: 

G10: TEOG sınavına koymuşlar -üniversite sınavında yok bildiğim kadarıyla 

da- çocuk onu var ya, şimdi geçen bir aile var, bir komşum diyor ki “şu din 

bilgisini bir ezberleteyim de aradan bir çıksın” diyor bak, öğrensin demiyor 

“bir ezberleteyim de aradan çıksın” diyor; yani bir de onunla uğraşmayalım 

diyor yani. Bu boyutta olmamalı din, din malzeme olmamalı. Bunu ben 

derken, benim oğlum ilkokul bire gittiği zaman okumayı öğrendiğinin 

akabinde de bir yaz boyu camiye gönderdim ben. Çok güzel sesi vardır, çok 

güzel tecvitle Kuran’ını okur, namazını kılar, bunu okul vermedi ama. 

Okuldaki dayatmayla olmuyor. 

Diğer iki katılımcı da dini, kişinin ailesinden ya da kendi kendine araştırarak 

öğrenebileceği için İslam dininin okulda içeriden anlayışla öğretilmesini gereksiz 

bulmaktadır: 

G12: Namaz kılmayı kendi bir ilmihal alıp da öğrenebilir araştırıp istediği 

gibi. Onu aileden öğrenir, araştırıp öğrenir yaz tatillerinde, Kuran kurslarına 

gidip öğrenir; ama okul derslerini, hayatını sürdürecek dersleri öğrenmesi 

bence daha çok önemli. 

G3: Olmasa olur hocam. Din dersinin o kadar önemi yok, çünkü aileden 

alabileceği bir şey. Öğretmenin verdiği derste değil, ailenin verdiği terbiyede, 
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Allah korkusunu, her şeyi orada öğrenir. Onlar (farklı inançtakiler) için ayıp 

olur. Şimdi diyelim ki benim inancım İslam değil, ama sen geliyorsun, bana 

anlatıyorsun. Ben derim ki, beni ilgilendiren bir konu yok ki burada, ben boşa 

geliyorum gibi bir şey. Çünkü adamın inancı başka bir şey. Ateistse, ona 

istediğin kadar anlat, onun anlamayacağı bir şey. Onun ailesi neyse, onu da 

oraya yönlendirir, o ders hiç olmaz. Ülkemizde farklı dinler de var, ama 

dediğiniz gibi hocam tek şey olmaktansa, hiç olmasın daha güzel. Din 

eğitimini de farklı, mesela yaz Kuran kursları var, çok güzel, öyle bir yerden 

alabilir. Veya çocuğun öğleden sonra dersi yoksa özel olarak alabilir. Dinini 

en güzeli aileden alması lazım hocam. Çünkü ailesinden almadıktan sonra 

okuldan öğrenmesinin bir faydası yok ki. Sadece İslam’ın şartı kaç, 

dediklerinde, beş, der ve sayar; ama onun ne olduğunu bilmez. Ailesi oturur 

ona anlatırsa anlaması daha güzel. Mesela “Oğlum, bak, Kurban Bayramı 

geliyor, kurban keseceğiz, bu sebeple keseceğiz” der çocuk sorduğu zaman. 

Çünkü öğretmen onu ders olarak anlatıyor.  

 G3 kodlu veli, okullarda bu eğitimi gereksiz görürken, ailelerin ve çocukların okul 

dışında farklı kurumlarda içeriden anlayışla din dersleri alarak ve dinini benimseyerek 

yaşayabileceğini, bu özgürlüğün tanınmasının iyi bir şey olduğunu vurgulamaktadır: 

G3: Kendi çocuklarımızı bu yaşta şeye gönderiyoruz mesela, Sübyan 

okullarına, öğrensinler biz öğrenemedik diye. Benim beş yaşındaki çocuğu, 

geçen sene Diyanet’in açtığı bir Sübyan Okulu vardı, oraya göndermiştim 

beş-altı ay bir süreyle. Hani hiç yoktan bir şeyler öğrensin diye. Ama faydalı 

da oldu.  

Aynı veliye, başka dinlerin ve onlarla ilgili temel bilgilerin okulda öğretilmesiyle 

ilgili görüşleri sorulduğunda ise bunun, çocuğu daha fazla karmaşaya sürükleyeceğini 

belirtiyor: 

G3: Çocuğun aklını karıştırmaz mı hocam? Şimdi diyelim ki çocuk diyor ki, 

bu dinde de böyle vardı. O zaman çocuğun aklına biraz şüphe düşmeye başlar 

bence. Belki ileride meyilli olabilir. Bir de onların yaşantısı bizden daha 

dürüst, bunu da görürse kötü olur çocuk için. 

İlginç olan ise, başka dinlerin mensup olunan dini inanca iman konusunda tehlike 

olarak görülmesidir. Diğer bir veli de aynı görüşte olmakla birlikte, çocukların reşit 

olduktan sonra kendileri araştırarak doğruya ulaşmalarının daha mantıklı olacağını ifade 

etmiştir: 

G6: Ben o zaman biraz daha kafaları karışır diye düşünüyorum farklı dinler 

anlatılırsa. Ben kendi dinimizin anlatılmasından yanayım çocukların hepsi 

değil ama belki bazılarının kafası karışacaktır. Araştırmak isteyen ileride 

araştırsın da kendi isteğiyle araştırsın, öbür türlü belki çocuğun kafasında 

soru işareti olacak; ama yaş ilerledikten sonra tamam araştırsın, diğer dinlerin 

de kitabını okusun, araştırsın etsin ama bu okul döneminde bocalar gibi 

geliyor. Zaten kişilikleri oturmadıkları için kafaları karışır diye 

düşünüyorum.  
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Kısaca, velilere göre ahlak eğitimi, okul eğitiminin en önemli parçasıdır. Tüm eğitim, 

bir bakıma ahlak eğitimidir ve çocuğun ahlaki yönden doğru eğitim alması, mesleki ve 

akademik eğitimden daha önceliklidir. Ahlak eğitimi, velilerin geneline göre ahlak 

değerleri ve toplumsal kuralların aktarılması demektir ve toplumsal, milli-manevi 

değerlerden, geleneksel ve yerel ahlak kültüründen ayrı düşünülemez. Ayrıca, din ve 

ahlak eğitimi, velilerin çoğunluğuna göre birbiriyle ilişkilidir ve ahlak eğitiminde dinin 

etkisi de olumludur. 

Araştırma kapsamında velilerin çoğunluğu mensup olunan İslam dininin içeriden (din 

içinde) bir anlayışla okullarda verilmesini desteklemektedir. Din, insanların hayatında 

önemli bir yere sahiptir. İnanca göre şekillenen bir hayat tarzına sempati duyulmaktadır. 

Okul da onlara göre bunu desteklemelidir. İslami kurallar, dini pratikler ve ahlak değerleri 

çocuklara öğretilmelidir. Fakat bu, aşırı İslamcı anlayıştan ziyade, toplum hayatını ve 

insan davranışlarını düzenleyici olması sebebiyle verilmelidir. Diğer dinlere mensup 

insanlar için ise seçmeli olması, daha iyi olacaktır. Başka dinlerin öğrenilmesi konusunda 

ise farklı görüşler vardır. Katılımcılardan kimisi bunu gereksiz bulurken, kimisi hoş 

karşılamaktadır. Çok az sayıda kişi ise İslam dininin de diğer dünya dinleri gibi tarafsız 

ve dışarıdan anlayışla verilmesini uygun bulduğunu dile getirmiştir. Din öğretiminin 

devlet kontrolünde olmasını güvenli gören ve bunun farklı dini oluşumlar tarafından 

siyasi tehdit haline gelmesini engellemesi gerektiğini düşünenler olduğu gibi, okul 

dışında devlet kontrolünde olan dini eğitim kurumları tarafından verilmesinin en doğrusu 

olacağını düşünenler de bulunmaktadır. Fakat kabaca şöyle bir genellemeye varmak 

mümkündür: Eğitimin amaçlarıyla ilgili daha önce belirttikleri görüşlerinde rasyonelliği, 

bireysel özerkliği, eleştirel düşünceyi öne çıkaran katılımcılar, genelde din eğitiminin 

okullarda ya hiç verilmemesini, ya da verilecekse dışarıdan (nesnel) anlayışla verilmesi 

gerektiğini savunmuşlardır. Daha muhafazakâr, toplumcu ya da geleneklere bağlı 

eğitimden yana olanlar içinse din, okullarda içeriden (din içinde eğitim) anlayışla 

muhakkak yer almalıdır. Bu velilerden de birkaç tanesi, bu anlayışta din derslerinin 

seçmeli olması gerektiği veya herkes için zorunlu din dersinin objektif doğruları, diğer 

dinlerle ilgili bilgiler ve ahlak değerleriyle sınırlı kalmasının uygun olacağını ifade 

etmişlerdir. 
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BÖLÜM VII 

7. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Çalışmanın bu bölümünde, yaptığımız araştırmada bulduklarımız ve bunların 

yorumlaması, ne kattığı ve gelecekteki ilgili çalışmalar için ne ifade ettiği açıklanacaktır. 

Bunun için öncelikle bulgular kısmındaki ana başlıklara ait tespit ettiğimiz sonuçlar 

belirtilmiş, daha sonra ise bu sonuçlarla ilgili bir tartışma yapılmıştır. Son olarak ise 

uygulamaya ve daha ileri araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.  

Yaptığımız bu durum çalışmasında, velilerin eğitime ilişkin düşünceleri, arkalarında 

belli felsefi dayanaklar ve tercihler olduğu inancıyla, akademik bir alan olarak eğitim 

felsefesi meselelerine ilişkin uzman görüşleri ve çeşitli kuramlar bağlamında 

incelenmiştir. Sonuç, tartışma ve öneriler bölümü, eğitim felsefesi meseleleri ile ilgili veli 

görüşlerinin bütüncül bir şekilde sunulmasını hedeflemektedir. 

 7.1. Velilerin Eğitimin Amaçlarına Dair Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

Araştırma kapsamında görüşmeler yapılan velilerin, eğitimin amaçları ile ilgili 

görüşleri hakkındaki bulgulardan elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda belirtilmiştir: 

 Eğitimin amaçları konusundaki görüşler, farklı hayat görüşlerinin, farklı

yaşam anlayışları ve felsefi düşüncelerin etkisiyle çok çeşitlidir ve bu

açılardan farklı olan katılımcılar, farklı amaçları öncelikli bulmuşlardır.

 Bununla birlikte, velilerin geneli eğitimle bireyi topluma hazırlamanın

gerekliliğini ve toplumcu amaçları, bireyci amaçlara göre çok daha ön planda

tutmuşlardır. Buradan bireyin tamamen toplum için var olduğu anlamı

çıkmamaktadır, fakat tek tek bireylerin değeri, doğru yönlendirilmesi ve iyi

bir eğitimden geçmesi, toplumun içindeki uyumları ve görev paylaşımında

doğru yerlerde bulunmalarıyla anlam kazanmaktadır.
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 Araştırmaya katılan velilerin %60’ı (14 katılımcı), geleneksel bir eğitim 

anlayışıyla eğitimi toplumsal bir olgu olarak değerlendirmeleri ve eğitimin 

temel amacını da “toplumla uyumlu hale gelme” olarak görmelerinin yanı sıra; 

eğitimin daha yenilikçi, özgürlükçü ve ilerlemeci anlayışlarını savunan az 

sayıda katılımcı da (4 katılımcı-%16’sı) bulunmaktadır. Bunlara göre eğitimle 

topluma eleştiren, sorgulayan, rasyonel ve toleranslı bireyler yetiştirilmelidir.  

 Eğitim, katılımcı velilerin çoğunluğuna göre sosyal adaleti sağlama amacında 

olmalıdır. Ayrıca veliler, herkesin hak ettiği ve layık olduğu konumda 

olmasının gerekliliği ve önemini de vurgulamışlardır. Bu konuda mevcut 

toplum ve devlet yönetiminde eksiklikler olduğunu sık sık dile getirmişler ve 

adaletin gerçekleştirilmesini en üst sıralara koymuşlardır. 

 Toplumsal değerlere ve ahlak bilincine sahip iyi vatandaşların yetişmesi, G3, 

G4, G9, G14 ve G24 kodlu katılımcıların vurguladığı gibi (bkz. s. 62-63) 

çocukların iyi bir meslek sahibi olması ve ekonomik anlamda kendilerini 

güvenceye alma amacından daha önemli görülmektedir.  

 Eğitimin toplumsal ekonomik kalkınma ve gelişmeye hizmet etme amacını, 

daha çok sosyoekonomik durumu iyi olan birkaç veli (G13, G17, G19, G21-

%16’sı) dile getirmiştir.  

 Bireyci amaçları vurgulayan ise neredeyse hiç veli olmamıştır. Sadece G2, G7 

ve G19 kodlu veliler, eğitimle bireyin özerkliğinin güçlenmesini savunurken, 

G2 ve G12 kodlu kadın katılımcılar ise, eğitimin özgürlük, mutluluk ve 

özsaygıyı geliştirme amacını vurgulamışlardır.  

 Eğitimin mesleki amaçları açısından ise veliler, meslek edinmeyi bir amaç 

olarak görmekten çok, alınan mesleğe yönelik eğitimi, işini iyi ve doğru 

yapabilmenin yolu olarak görmektedirler (Velilerin %40’ı, 10 katılımcı). Yani 

neredeyse hiçbir veli için (G1, G6, G8, G10 hariç, bkz. s. 78-79) meslek 

edindirmek eğitimin temel bir amacı olmamıştır.  

 Mesleki yönlendirme, velilere göre kişilerin kendini tanıyarak karakter, ilgi ve 

yeteneklerine uygun ve başarıları ölçüsünde meslek sahibi olmalarını 

sağlayacak yolları göstermelidir. Bu tarz bir yönlendirme, bu kişilerin işini 

severek yapmasını ve hem kendisine hem çevresine daha çok faydasının 

dokunmasını sağlamaktadır (Velilerin %40’ı, 10 katılımcı). 
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 Türkiye’deki standart sınav ve ölçme araçlarına dayalı, akademik başarıyı esas 

alan değerlendirme ve yönlendirme sistemi, bu amaç için yetersiz bulunarak 

veliler tarafından (G10, G11, G13 ve G17 katılımcıları hariç - %84’ü 

tarafından) çok eleştirilmiştir.  

 İşsizlik ve güvenceli bir iş bulma kaygılarının, insanları çıkarcı yaptığı 

değerlendirmesinde bulunan katılımcılar, eğitimin iş bulmanın tek yolu olarak 

görülmeye başlanmasını olumsuz bulmaktadırlar. Meslek edinmenin eğitimin 

tek amacı olduğu günümüzdeki faydacı anlayış, yanlıştır ve değişmelidir. 

 Her çocuğun üniversite okuması gerekmediğini düşünmüşler ve mesleki 

eğitim kurumlarına çocuklar ve gençlerin, kapasitesi ve eğilimleri 

doğrultusunda yönelmelerinin öneminden bahsetmişlerdir (5 veli, %20’si).  

 Veliler, sadece para kazanmak için istenmeyen işlerde çalışılmasını ve buna 

yönelik eğitim sistemini, en kötü olasılık olarak değerlendirmektedirler.  

 Bununla beraber, iyi bir eğitimin iyi bir meslek sahibi olmak anlamına 

geldiğini düşünen veliler de (G1, G6, G8, G10 kodlu katılımcılar) vardır.  

 Meslek liseleriyle ilgili olumlu görüşler belirtmişlerdir ve çocukların belli bir 

aşamadan sonra mesleki eğitime yönlenebileceğini ifade etmişlerdir.  

 Her öğrencinin akademik başarısının yüksek olmak zorunda olmadığı ve her 

meslek grubundan insana ihtiyaç olduğu da velilerin vurguladığı bir diğer 

görüş olmuştur.  

Eğitimin amaçlarına ilişkin görüşler, veliler arasında çok çeşitlilik 

gösterebilmektedir. Aynı eğitim felsefecileri, eğitimciler ve filozofların farklı vurguları 

olduğu gibi, velilerin de farklı vurguları olduğu bulunmuştur. Velilerin birbirinden farklı 

görüşleri savunmasına rağmen, aslında genelinin amaçlar konusunda belli bir ortak 

düşünceye sahip olduğu söylenebilir. Bu düşünce, eğitimle çocukların 

toplumsallaşmasının amaçlanması gerektiğidir. Bu sonuç, eğitim felsefesi disiplininde de 

eğitimin daha çok topluma hazırlayıcı yönünü vurgulayan geleneksel anlayışa uygun 

düşmektedir. Bu sonuçlar bütünüyle incelendiğinde, velilerin gözünde eğitimin maddi 

menfaatlere hizmet eden bir yol olmanın ötesinde olduğunu, ona manevi değerler, üstün 

amaçlar ve bir nevi kutsallık yüklediklerini göstermektedir, diyebiliriz. Eğitim, velilere 

göre basit bir iş değildir, olmamalıdır ve insanları ve toplumu daha iyi yapmalıdır. 
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7.2. Velilerin Öğretim Programı ve Okulda Nelerin Öğretilmeye Değer olduğuna 

dair Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

Araştırma kapsamında görüşmeler yapılan velilerin, öğretim programı ve okulda 

nelerin öğretilmeye değer olduğu ile ilgili görüşleri hakkındaki bulgulardan elde edilen 

sonuçlar aşağıda belirtilmiştir: 

 Velilerin geneli (20 katılımcı-%83’ü), toplum merkezli ve erdemlere dayalı

bir öğretim programının okullarda uygulanmasını doğru bulmuştur.

 Toplumsal ve ahlaki ortak değerler, erdemler (10 katılımcı, %40’ı), okullarda

çocuklara asıl öğretilmesi gerekenler olarak vurgulanmıştır.

 Toplamda 12 veliye göre (katılımcıların %50’si) okullarda sosyal faaliyetler

ve ders dışı etkinlikler, çocukların eğitimi ve gelişiminde çok değerlidir,

toplumsal, kültürel ve duygusal anlamda gelişimlerini sağlamaktadır.

 Veliler, mevcut öğretim programlarından memnun olmadıklarını dile

getirmişler (katılımcıların %60’ı, 14 veli) ve öğretim programı

uygulamalarının bir kısmını eleştirmişlerdir. Günümüzde uygulanan öğretim

programında olduğu gibi soyut, teknik ve akademik bilgilerden ziyade, çocuğa

günlük hayatında ve toplumda ihtiyacı olacak somut bilgi ve beceriler

öğretilmelidir, çocuk doğrudan tecrübe ederek öğrenmelidir.

 Veliler ayrıca, sınav sistemimize ve çocukların okulda uzun bir süreçte

öğrendikleri bilgi ve becerilerin sadece standart testler ve puanlarla

değerlendirilmesine de sıcak bakmamaktadırlar. Buna dayalı bir mesleki ya da

akademik yerleştirmeyi ise doğru bulmamaktadırlar.

 Derslerde her çocuğa hayatında ve geleceğinde gerekli olabilecek pratik

bilgiler öğretilmeli, daha ileri akademik, mesleki, teknik ve uygulamalı

öğretim için çocuklar ilgi ve yeteneklerine göre ayrıştırılmalıdır; belli bir yaşa

kadar ortak öğretim programı uygulansa da eğitim süreci ilerledikçe eğitim

daha çok bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eder hale gelmelidir. Herkesin her

akademik bilgiyi aynı şekilde öğrenmesine gerek yoktur.

 Mevcut öğretim programlarının bilgi merkezli uygulamaları, yanlış

bulunmaktadır. Çocuklara bu kadar detaylı ve yoğun bilginin verilmesi,

öğrencinin “beyninin gereksiz bilgilerle doldurulması” anlamsızdır. Bu

anlayışla çocukların ilerleme kaydedemediğini düşünmektedirler.
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 Kültür öğretimi ve hangi kültürün gelecek nesillere aktarılması gerektiği 

konusunda, velilerde yerel toplumsal değerler, ahlak, milli tarih ve milli 

kültürün ağır bastığı görülmüştür (15 veli-katılımcıların %62’si). Toplumsal 

geleneklerimiz ve erdemli davranışlar, okulda öğretilmelidir, çünkü bunlar, 

toplumun birliğini ve bütünlüğünü sağlayan ögelerdir. 

 Evrensel kültürün okullarda öğretimi, veliler tarafından milli kültür kadar 

önemli, gerekli ve üst sıralarda görülmemiştir. Sadece G21 kodlu veli, milli 

ve evrensel kültür değerlerinin birlikte öğretimini savunmuş, bunun milli 

kültürü daha yakından tanıma yanında entelektüel birikimi de arttıracağını 

ifade etmiştir (s. 100-101). G7 kodlu veli ise ahlak eğitiminde evrensel ahlak 

değerlerinin öğretimini savunmuştur (s. 161-162). 

 Okullarda herkes için ortak erdemler ve ahlaki davranışların öğretilmesi, 

veliler tarafından çok değerli ve gerekli olarak değerlendirilmiştir ve velilerin 

neredeyse hepsi, bunları akademik derslerden daha önemli bularak bunları 

öğretim programlarının merkezine yerleştirmişlerdir. 

 Bu erdem ve ahlak davranışlarının arasında ise en çok saygı, dürüstlük, güzel 

konuşma, vatanseverlik, toplumsal normlar ve dini değerler ön planda 

tutulmaktadır. 

 Değerlerin aşılanması konusunda, toplumcu ve gelenekçi anlayışları 

benimseyen veliler, belli değerlerin aşılanmasını doğru bulmuşlardır. 

İdeolojiler aşılanmamalıdır, fakat vatan sevgisi, cumhuriyet, toplumsal 

normlar vb. aşılanmalıdır (G10, G16, G23). Bu doğrultuda velilerin, iyi 

niyetlerle aşılanmış değerleri sakıncalı bulmadığı, fakat kötü niyetlerle bir 

insanın eleştirel yönünü, açık görüşlü olmasını ve sağlıklı değerlendirmeler 

yapmasını önleyecek bir öğretim biçimine ise karşı oldukları görülmektedir.  

 G3 ve G13 kodlu, eğitimin amaçlarında birey-toplum çizgisinde bireyciliğe 

yakın anlayışları destekleyen veliler ise aşılamayı yanlış bulmuş ve tarafsız 

değerler öğretimini savunmuştur. 

 Velilerin bir kısmı (8 katılımcı, %35’i), çocukların aktif, özerk, sosyal 

olabildiği ve kendini her yönden geliştirebildiği bir eğitimi gerekli bularak, 

ilerlemeci eğitim anlayışındaki bütün çocuk (whole child) idealini 

desteklemişlerdir.  
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Bu sonuçlar bize, velilerin standart sınavların çocukların kaderini belirlemediği, bilgi 

odaklı değil, hayat ve toplum odaklı, milli ortak değerlerin üst sırada olduğu bir programı 

idealize ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, öğretim programı anlayışlarında 

uzmanların görüşlerinde de olduğu gibi bireysel olarak velilerin görüşlerini kategorilere 

ayırmak ve belli bir doğrultuda kalıp düşünceleri, sadece ilerlemeci ya da sadece bireyci, 

toplumcu vb. öğretim programı anlayışlarını savunduklarını iddia etmek, doğru 

olmayacaktır. Bu nedenle, ancak velilerin belli anlayışlara daha çok ağırlık verdiği 

söylenebilir. 

7.3. Velilerin Eğitimde Fırsat Eşitliğine dair Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

Araştırma kapsamında görüşmeler yaptığımız velilerin, eğitimde fırsat eşitliği ile 

ilgili görüşleri hakkındaki bulgulardan elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda belirtilmiştir: 

 Eğitimde fırsat eşitliği ve adaletli uygulamalar, velilerin üzerinde en çok 

durduğu meselelerdendir.  

 Fırsat eşitliği, veliler tarafından daha çok (22 veli, %92’si) eğitim 

kaynaklarının ve imkânlarının, tüm öğrenciler için adil ve eşit paylaştırılması 

düşüncesine dayanan kaynakların eşitlenmesi olarak anlaşılmaktadır.  

 Velilerin %62’si (15 katılımcı), Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği olduğunu 

düşünmediklerini dile getirmişlerdir. 

 Velilerin %65’i (16 katılımcı), özel okullara sıcak bakmamaktadır, 

dershaneler ve özel derslerin fırsat eşitliğinin önünde engel oluşturduğunu 

düşünmektedir. Bu nedenle eğitimin devlet eliyle ve devlet okullarında 

nitelikli biçimde verilmesinin fırsat eşitliğini getireceğini düşünmektedirler.  

 5 katılımcı veli ise, özel okulların olabileceğini ve fırsat eşitliğine uymasa da 

ülke koşullarında ekonomik gücü olanların gönderebileceğini savunmaktadır. 

 Kaynakların eşitliğini önemseyen velilere göre, başarılı öğrenciler, en çok 

desteklenmesi gereken gruptur (18 veli, %75’i), çünkü liyakat çok önemlidir. 

Hiç kimseye maddi durumundan ya da sosyal statüsünden dolayı eğitim ya da 

iş hayatında ayrıcalık tanınmamalıdır ya da ayrımcılık yapılmamalıdır.  

 Velilere göre başarıda sonuçların eşitlenmesi ise imkânsız görülmektedir (13 

veli, %54’ü). Yine de 4 veli tarafından (G6, G9, G23, G24) belli bir seviyeye 

kadar herkesin getirilebilmesi için çaba harcanması gerekli bulunmuştur. 
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 Sonuçların eşitlenmesi, akademik başarı ve yeterliklerin eşitlenmesi

anlamında imkânsız görülmektedir, fakat belli toplumsal değerler, davranışlar

ve sosyal becerilerde çocuklar eşitlenebilmelidir.

 Çaba ve içsel motivasyon başarıda önemli görülse de çocuğa maddi ve manevi

desteğin ve uygun çevresel koşulların sağlanması da 9 veli tarafından önemli

bulunarak vurgulanmıştır. Bu da bize, velilerin fırsat eşitliğinde kaynak ve

başlangıç koşullarının eşitlenmesi hususunda bir şeyler yapılması gerektiğini

düşündüğü ve çoğunun da fırsat eşitliğinin gerçekleştirilebileceğine inandığını

göstermektedir.

 Başarılı olmada doğuştan cinsiyete dayalı fark gözetmeyen 10 veli (%40’ı),

oluşan farkların çevre ve koşullar etkisiyle sonradan hem erkek hem kız

öğrencilerde meydana gelebileceğini vurgulamışlardır. 4 veli ise başarı ve

yetenekte doğuştan getirilen cinsiyet özelliklerinin etkili olduğunu

savunmuştur.

 Velilerin %55’i (13 katılımcı), erkek ve kadının meslek seçimlerinde eşit

olması gerektiğine inanmaktadır ve toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız

olarak herkesin her mesleği tercih edebileceğinden bahsetmişlerdir. Erkek ve

kadınlara uygun meslekler, diyebileceğimiz bir ayrımın yapılamayacağını,

kız-erkek fark etmeksizin herkesin istek ve yeteneğine göre meslek tercih

etmesini savunmuşlardır.

 Velilerin %75’i (18 katılımcı), eğitimde kadın-erkek ayrımını reddetmiş ve

cinsiyetler arası fırsat eşitliğini savunmuşlardır. Bununla birlikte, özellikle

eğitimli veya çalışan kadın katılımcılardan birkaçı (G2, G10, G14), kadınların

eğitim hayatlarında, meslekte ve sosyal yaşamda ayrımcılığa maruz bırakıldığı

uygulamalar olduğunu düşünmektedir.

 Sosyoekonomik durumları ve eğitim düzeyleri fark etmeksizin,

katılımcılardan 4 tanesi ise (G1, G5, G18, G19), kadınlarla erkeklerin eşit

olamayacağını, cinsiyetlere uygun meslekler olduğunu ve kadınların

geleneksel toplum yapısına uygun eğitim alarak iş yapmaları gerektiğini

düşünmektedirler. Bu tür velilerin ortak noktası, hayat görüşlerinde ve

inançlarında katı muhafazakâr ve İslamcı anlayışı benimseyen ya da aşırı

gelenekçi kişiler olmalarıdır.

 Yine de velilerin büyük çoğunluğu (22 katılımcı), karma eğitimden yanadır.
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 İçlemeci eğitimi ise (Inclusive education) veliler olumlu bir uygulama olarak

değerlendirmektedirler (9 veli, %37’si). Engelli çocukların kaynaştırma ya da

özel eğitim yoluyla desteklenmesini doğru bulmaktadırlar ve bunu fırsat

eşitliğinin bir parçası olarak görmektedirler.

 G3, G7, G10 ve G24 kodlu katılımcılar, kaynaştırma eğitimiyle hafif düzeyde

engelli çocukların diğer öğrencilerle birlikte eğitim almasına temkinli

yaklaşmışlardır ve bu tür bir eğitimin, bütünleşmeden çok ayrımcılık ve

çocuklar arasında zorbalığa yol açmasından duydukları endişeyi dile

getirmişlerdir.

Bu sonuçlar göstermektedir ki adalet, velilerin eğitimde çok değer verdikleri bir 

olgudur ve belki de bu, şimdiki eğitim uygulamalarında adil uygulamaların eksikliğini 

duyuyor olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Velilere göre günümüzdeki eğitim 

sisteminde eşitlik yoktur ve adil davranılmamaktadır. Bununla birlikte adalet ve fırsat 

eşitliği, eğitimde bir ütopya değildir ve veliler, doğru uygulamalarla bunun 

gerçekleştirilebileceğine inanmaktadırlar. 

7.4. Velilerin Ahlak ve Din Eğitimine dair Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

Araştırma kapsamında görüşmeler yaptığımız velilerin, ahlak ve din eğitimi ile ilgili 

görüşleri hakkındaki bulgulardan elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda belirtilmiştir: 

 Eğitimin tümünü bir bakıma ahlak eğitimi olarak gören 12 katılımcı (%50’si)

olmuştur, bu da bize velilerin önemli bir kısmının, ahlak eğitimini en üst

sıralara koyarak, okul eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini

göstermiştir.

 Ahlak eğitimi, velilere göre mesleki ya da akademik eğitimden daha

önemlidir. Ahlak eğitiminin çok temel bir yere sahip olduğu fikri, tüm

katılımcılarda ortaktır.

 Temel eğitim ahlak eğitimiyle bir görülmüştür ve çoğu veliye göre (19

katılımcı, % 80’i) ahlak eğitiminin içeriğinde ahlaki norm, ilke, kültürel ahlak

değerleri ve kuralları olmalıdır. Öğrencilere doğru davranışların neler olduğu

öğretilmelidir. Bu da velilerin geleneksel ve erdeme dayalı bir ahlak eğitimini

idealize ettiğini gösterir. Diğer bir deyişle, eğitimde mevcut ahlak anlayışları

ve normları öğrenciler tarafından değerlendirilmekten çok, olduğu gibi

benimsenmelidir.
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 G7 ve G13 kodlu veliler ise ahlak eğitiminin çocukları rasyonel, eleştirel ve

özerk bireyler yetiştirmek üzere verilmesi gerektiğini düşünmekte ve

çocuklara sorgulamanın gerekliliğinin öğretilmesini doğru bulmaktadır. Bu

veliler, eğitimin amaçları ve öğretim programı anlayışlarında da ilerlemeci

eğitim uygulamalarını destekleyen veliler arasından olmuştur.

 Veliler genel olarak (19 katılımcı, %79’u) din ve ahlak eğitimini

ilişkilendirmekte ve dini kuralları öğretmenin, çocukları ahlaklı davranmaya

teşvik edeceğini düşünmektedirler. Bazıları bu din-ahlak eğitimi ilişkisinin

belli bir ölçüde kalmasını doğru bulurken, bazıları ise İslam ahlakına dayalı

bir eğitimi savunmuşlardır.

 Velilerin büyük çoğunluğu (16 katılımcı, ~%65’i), okullarda din eğitimi

verilmesi gerektiğini düşünmektedir.

 Bu din eğitiminin ise, mensup olunan dinin kuralları çerçevesinde ve bu dinin

anlayışının, öğretilerinin ve uygun bulduğu davranışların benimsetilmesi

şeklinde gerçekleşmesini istemektedirler. Müslüman ailelerin çocukları, İslam

dinini öğrenmelidir (11 veli, toplam katılımcıların %42’si). Bizim ülkemiz

özelinde, namaz, oruç, ibadetler, dualar, İslam’a uygun davranışlar ve ahlak

kuralları, çocuklara din derslerinde verilmelidir.

 Okulda ailenin öğretemediği, çocuğun benimsemesinde zorlanılan dini

kurallar da okulda öğretilmelidir.

 Din, insanları kötü davranışlar yapmaktan alıkoyduğu, toplum hayatı ve insan

davranışlarını düzenlediği için öğretilmelidir. Din, insan için önemli bir olgu

olduğundan ötürü de din derslerinin okullarda olması gerektiği

düşünülmektedir.

 Fakat bu din eğitimi aşırıcı ve zorlayıcı olmamalıdır. Özellikle bazı veliler

(G6, G14, G16, G23 kodlu katılımcılar), isteyen velilerin çocuklarına böyle

bir eğitimin seçmeli olarak verilmesini savunmuşlardır. Bazı veliler (G7, G10,

G15, G16, G21, G23, G24 kodlu katılımcılar) ise, herkese öğretilecek Din

Kültürü ders içeriklerinin de olması gerektiğini, bunun da çeşitli dinler

hakkında bilgi, fikir ve anlayış oluşturmak ve nesnel biçimde değerlendirmek

için gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

 Çocukların diğer dinleri de tanımasının, aradaki farkları görmek ve kendi

inancını daha iyi tanımak için fırsat oluşturacağını düşünenlerin (G14, G16,
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G21, G23, G24, %20’si) yanında, bunun öğrencilerde kafa karışıklığına ve 

kaygılara yol açacağını düşündüğü için başka dinlerin hiç öğretilmemesini 

savunan katılımcılar (G3, G6 kodlu katılımcılar) da olmuştur.  

 4 katılımcı veliye göre (G3, G7, G12, G13) dinler, sadece nesnel olarak 

okullarda öğretilmelidir, tarafsız bir şekilde tüm dinler tanıtılmalıdır. Bunun, 

çocukların kendi hayat görüşlerini ve dini inancını oluşturmasında özgür 

olmasını sağlayacağını düşünmektedirler. Dinlerin tarafsız anlayışla 

öğretilmesinin, bireylerin yanlış yönlendirilmesi ve aşılanması tehlikesini de 

ortadan kaldıracağı düşünülmektedir.  

 G7, G10, G11, G12, G15, G19 ve G21 kodlu veliler (%29’u), dini inançları 

kullanarak belli imtiyazları elde etmek isteyen cemaatleri ve radikal 

oluşumları tehlikeli görmektedir ve bu nedenle din konusunda insanların 

bilgisiz kalarak körü körüne inanmaması için okullarda dini inançlar, onlara 

göre bilinçli ve kontrollü bir şekilde öğretilmelidir. 

 Eğitimin amaçlarında rasyonel ve eleştirel bireyler yetişmesini önemsediğini 

belirten veliler (G7, G13, G19, G21), din yoluyla aşılamaya kesinlikle karşı 

çıkmaktadır. 

 Okullarda hiç din dersi olmaması gerektiğini düşünen ise 2 katılımcı (G3 ve 

G13) olmuştur.  

 Tarafsız din eğitimi anlayışını savunan velilerden G3 ve G10 kodlu 

katılımcılar, isteyen velilerin çocuklarını okul dışında dini eğitim kurumlarına 

kendi mensup olduğu dinin benimsetilmesi için göndermelerinin daha uygun 

olduğunu savunmuşlardır. 

7.5. Sonuçlar Üzerine Genel Bir Tartışma 

Velilerin eğitim düşüncelerinde belli felsefi eğilimlerin olup olmadığını, varsa neler 

olduğunu araştırdığımız bu çalışmanın yukarıdaki sonuçları bize, velilerin eğitim 

görüşlerinin, belli felsefi temelleri olduğunu göstermektedir. Veliler, görüşmeler 

sırasında kavramlar üzerine düşüncelerini ifade etmiş, eğitimle ilgili bazı felsefi tartışma 

temalarına değinmişlerdir. Doğrudan akademik bir felsefe dili kullanmasalar da günlük 

konuşma diliyle ve kendi kelimeleriyle eğitime ilişkin pek çok olguya dair yorumlamalar 

ve çıkarımlarını paylaşmışlardır. Sorduğumuz sorular üzerine, onların eğitim 

meselelerine ilişkin fikirleri, akademik bir alan olarak eğitim felsefesinin kapsamında 



189 

 

 

yapılan tartışmalarla aynı iddialar üzerinde yoğunlaşmış, katılımcılar benzer fikirleri öne 

sürerek, alanda yer alan çeşitli savları destekleyici argümanlar ortaya koymuşlardır. 

Ayrıca eğitim felsefesi meselelerine ilişkin öne sürdükleri düşünceler, felsefenin 

metafizik, epistemoloji, aksiyoloji gibi alanlarındakine benzer temellendirmelere sahiptir. 

Örnek olarak, velilerin toplumcu öğretim programını savunmalarının arkasında, nesnel 

maddi ve zihinsel veya tinsel gerçekliğin olması (metafizik), değişmez ve mutlak 

doğruların olması (epistemolojik), nesnel göreli olmayan erdemler ve toplum kurallarının 

nesiller boyu aynı kalması (meta-etik) gibi felsefi inanışlar vardır. Bunları ise, genel hayat 

görüşlerini ve felsefi eğilimlerini açıklamaya yönelik sorular ve öğretim programına 

ilişkin sorulara verilen cevaplar arasındaki ilişkide görmek mümkün olmuştur: 

G9: Allah’ın varlığı birliği sorgulanmayacak bir doğrudur, doğru mu? Bunu 

felsefi olarak ya da farklı yönlerden, farklı farklı anlatırlar; inançsız kişiler de 

anlatır mesela, farklı yorumlar getirirler ama onun doğrusu bir tanedir, varlığı 

birdir. 

G9: Şu anda ben zannetmiyorum ki hiçbir okulumuzda o çocuğun toplum 

yapımıza göre çocuğa ahlak dersi veya davranış şeklinde ders verildiğini 

zannetmiyorum öyle bir şeyimiz yok. Gençlik yetiştiriyorsak eğer bunun 

ahlaklı bir toplum yetiştirmek eğitimle olacaksa eğer onu oradayken 

vermemiz lazım. 

Yukarıdaki katılımcı, hayat görüşlerini açıklarken, değişmez doğrular olduğundan 

bahsetmiş ve bunların manevi, zihinsel gerçekler olduğunun örneğini vermiştir. Daha 

sonra da okullarda ahlak değerlerine sahip bir toplum yetiştirecek öğretim programını 

savunmuştur.  

Katılımcıların pek çoğunun farklı konularda birbiriyle iç tutarlılık gösteren 

düşüncelere sahip olduğu görülmüştür, bu sonuçlardan aslında onların da felsefe yaptığı 

çıkarılabilir. Örnek olarak, rasyonel bakış açısına sahip aşağıdaki katılımcı, en doğru 

bilginin, kişinin ihtiyacı olan ve ona fayda sağlayacak olan bilgi olduğunu, gerçeğin de 

akıl ve mantıkla belirlenebileceğini belirtmiş, ayrıca bununla paralel olarak çocuklara da 

ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik eğitim verilmesini savunmuştur. Bu iki yorum, ilerlemeci 

eğitim felsefesi doğrultusunda aynı katılımcının birbiriyle tutarlı ifadeleridir: 

G3: İnternet. Kafamıza takılan her şeyi sorduğumuz yer “Google”. Önce 

okursun, en mantıklısı hangisiyse ona inanırsın herhalde. Çünkü her şey 

burada (akıllı telefonunu gösteriyor). 

G3: İlkokulda zaten belli bir şey öğretiliyor. Ondan sonra çocuğun gidişatına 

göre değişmesi lazım derslerin. Çocuk neye meyilliyse, hangi derslere 

meyilliyse, ya da ileride olabileceği hangi şeyse ona yönelmesi lazım. Çocuğa 
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bir sürü kitap verip bunları oku demektense birkaç tane verip, onları öğrenip 

çocuğun o yolda gitmesi daha güzel bence. 

Bilgi ve doğruların doğasının değişken olduğunu belirten başka bir katılımcı, öğretim 

programlarında da buna paralel olarak, ilerlemeci eğitimi desteklemiştir. 

G19: Doğru kişiden kişiye değişen bir şeydir. Bana göre doğru olan bir şey 

sana göre doğru olmayabilir. Bir başkasına yanlış olabilir. 

G19: Öğrenmeyi öğrenmek en önemlisi o. İtalya’da şu var, oğlum iki ile ikiyi 

toplarsan şu eder. Bunları öğrettiğiniz zaman standart bilgi. Bir şeyi 

araştırabilmesi, çok yönlü düşünebilmesi en önemlisi o. Bunu yapabiliyorsa 

zaten o toplumun ilerlemesi de çok daha mümkün olur. Ama bizim 

bulunduğumuz coğrafyada bu ne kadar mümkündür, yani bir yönden de 

yönetenlerin bakış tarzına girdiğim zaman da hak vermiyor değilim. Bizim 

bulunduğumuz coğrafyada belki de tek tip bir insanın olması doğru bir 

yöntem olarak da maalesef görünüyor. Çok yönlü düşünen bir toplumun 

olması demek falanca insanların bir grup kurup isyan etmesi demektir. 

Başka bir katılımcı da aklı kullanma ve rasyonel düşünmenin önemini vurgulamış, 

din derslerinin öğretiminde de bununla örtüşen bir açıklamada bulunarak, her öğrencinin 

aklını kullanarak irdeleme yetisine sahip olması gerektiğini belirtmiştir: 

G21: Aynı zamanda bizler de vatandaş olarak bilgi kirliliğinin önüne 

geçebilmek için duyduğumuzu her yerde ifade etmek yerine araştırmayı ön 

planda tutmamız lazım. Zaten toplum olarak en büyük sıkıntılarımızın 

başında, araştırmama, okumama gibi zafiyetlerimiz var. Bu zafiyetimizden 

de faydalanılıyor. Gerçek manada araştıran bir toplum olmuş olsak o bilgi 

kirliliğinin önüne geçmiş olacağız veya o yanlış bilgileri veya toplumu 

yönlendiren birimleri pasifize etmiş olacağız. 

… 

İnancını bilerek yaşamayan insanların inanç bazında -bu siyasi anlamda da 

olabilir, öyle cemaatleşme yapısı içerisinde tarikat vs. de olabilir- hep 

kullanılmaya müsaittir böyle toplumlar. İnançlar en hassas noktalardır, 

özellikle inancını tam olarak bilmeyen insanların kullanılması mümkündür. 

Biraz önce dedik ya sorgulayan, irdeleyen bir yapı. O boyutta yetiştirilmezse 

o sıkıntı bugün de olur elli yıl sonra da olur yüz yıl sonra da. 

Ayrıca veliler, tıpkı felsefecilerin ve eğitimcilerin yaptığı gibi olandan yola çıkarak, 

olması gerekenler hakkında pek çok fikir açıklamışlardır. Özellikle basında ve sosyal 

medyada yer alan eğitim meselelerinden, günlük deneyimlerinden, çocuklarının eğitim 

deneyimlerinden ve kendi çocukluklarındaki tecrübelerinden yola çıkarak pek çok 

kıyaslama, karşılaştırma ve değerlendirmede bulunmuş, eleştiriler yapmış ve akıl 

yürütmüşlerdir. Bu doğrultuda eğitim, veliler tarafından çok önemsenen bir olgudur. 

Eğitimin iyi bir toplum ve devlet yönetiminin temeli olduğu düşünülmektedir. Eğitim, 

onlara göre manevi bir değer taşımaktadır. 
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Katılımcı veliler, Türkiye’deki eğitim sisteminde mesleki yönlendirmeden (s. 81-83), 

öğretim programlarına (s. 94-97) ve fırsat eşitliğine (s. 122-124, s.126, s.129) kadar pek 

çok meselede yanlışlık, eksiklik ve düzeltilmesi gereken pek çok uygulama olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bunlarla ilgili şikâyetleri ve fikirlerini dile getirmişler, olmaması 

gerekenler ya da iyi örneklerden yola çıkarak pek çok ortak sonuca ulaşmışlardır; yani 

belli eğitim felsefesi anlayışlarını yansıtmışlardır.  

Velilerin hayat görüşleri ve tercihlerine göre eğitim görüşleri de çeşitlenmektedir. 

Diğer bir deyişle, velilerin genelinin ortak bir eğitim felsefesi eğilimi olmasının yanı sıra, 

tek tek bireylerin de katılımcıların genel yorumundan farklı ve bununla birlikte kendi 

içinde bütünlüklü felsefi eğilimleri vardır. Onların hayat görüşleri, felsefi düşünceleri ve 

eğitimin çeşitli boyutlarına ilişkin fikirleri iç tutarlılık göstermektedir. Bu da her insanın 

felsefe yapabildiği iddiamızı destekler niteliktedir. Fakat bunlar, uzmanların felsefi 

görüşlerine göre daha az sistematik ve daha az derin düşünülmüştür. Katılımcıların pek 

çoğu, fikirlerini böyle bir görüşme sırasında muhtemelen ilk defa bir arada ve düzenli 

biçimde ortaya koymuşlardır. Eğitim üzerine böyle bir tartışma ortamında bu kadar 

bütünlüklü ve derinlemesine düşünebilme fırsatını belki ilk kez yakalamışlardır. Ayrıca 

görüşleri, bugüne kadar ortaya atılmış eğitim görüşleriyle, filozof ve eğitimcilerin belli 

başlı fikirleriyle de uyuşmaktadır. Aşağıda G11 kodlu katılımcının, bilgi ve gerçekliğin 

doğası, eğitimin amaçları, öğretim programları, fırsat eşitliği, ahlak eğitimi ve din eğitimi 

meselelerine ilişkin düşünceleri, bu iç tutarlılığı ve kişilerin görüşlerinin arkasında belli 

eğitim felsefesi anlayışlarının olduğunun bir örneği verilmiştir. Bu katılımcı, mutlak 

doğrular olduğunu ve bunların da manevi değerler olduğunu şu ifadelerle açıklamıştır: 

G11: Şimdi [ahlaksal] doğru bir tanedir aslında tabi herkesin kabul ettiği şey 

budur hayatta doğru bir tanedir. Hani doğru bir tane ama insanlar bunu 

dejenere ediyor yani nasıl işine geldiği taraftan aldığı zaman o doğrunun 

yanlışa çekilebileceği veya yıpratılabileceğini onun üzerinde bazı 

oynamalarla karşıdaki insanı yanlış olduğuna ikna edebileceği bir pozisyona 

getiriyorlar. 

Aynı katılımcı, eğitimin amaçlarının da yine bu doğrultuda, toplumda doğru kabul 

edilen değerlerine uygun bireyler yetiştirilmesini savunmaktadır: 

G11: Toplum huzurunu yakalamak için, insanların birbirleriyle iletişimi 

sağlayabilmek için, toplumun yargılarını, toplumun değerlerini gözetmek 

için eğitimin şart olduğuna inanıyorum. Topluma hazırlanmak için o 

toplumun bireyi olarak o eğitimi almamız gerekir ki aynı dili konuşalım. 
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Öğretim programlarında da toplumcu bir anlayışla erdemlere dayalı öğretim 

programlarını savunmuştur. Erdem etiğine uygun biçimde, ülkemizin milli değerleri, 

vatandaşlık duygusu aşılanmalıdır. Toplumu bir arada tutacak birtakım değerler olduğunu 

ve bunların bilincinde olarak sahip çıkmanın erdem olduğunu, bunun için de okulda 

bunların öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir: 

G11: Devletin milletin bağımsızlığını, milletin devletin her şeyin üzerinde 

olduğunu, bu ülkenin bir bireyi olarak vatanımızı milletimizi ülkemizi çok 

sevmemiz gerektiğini, o ülkenin içinde belli kuralları öğrenmemiz gerektiğini 

işte her Türk gencinin işte bir İstiklal Marşı’nı bilmesi gerektiğini bütün 

çocuklarımıza aşılıyoruz. Yani bu bizim duygusal manevi bağımız, 

birbirimizle yakınlaşabileceğimiz bir bağ, düşünün öyle değil mi? O bizim 

değerimiz, en büyük değerimiz, yani onu öğrenmemiz lazım; bunun için de 

herkesin o temel eğitimde onu öğrenmesi gerekir, şart hocam. … En başta 

ahlaki değerler, erdemli bir insanın vatan millet sevgisi ülke sevgisi ve insan 

sevgisinin öğretilmesi lazım. 

Fırsat eşitliği meselelerine dair olarak ise, özel okulların kapatılarak sadece devlet 

okullarında eğitim verilmesini doğru bulduğunu ifade etmiştir ve sosyal adaletçi bir bakış 

açısıyla yorumlamıştır: 

G11: Ben yanlış bir politika diye düşünüyorum. Yani eğitimin özel okul veya 

devlet okulu diye ayrım yapılmaması, devlet buna kesinlikle el atması 

gerektiğini düşünüyorum. (Devlet) Özel okul zihniyetini ortadan kaldırmalı 

bence, burada bazı kesimlere rant sağlamamalı, eğitim tek olmalı. Bakın, 

eğitimin tek olmadığı durumda ne oldu, darbe oldu ülkede; bakın ben bunu 

biraz derine inerek düşünüyorum. 

Yukarıdaki ifadeleriyle, devletin belli kesimlere ayrıcalık tanıyarak onları 

güçlendirmesinin hem fırsat eşitliğine hem de ülke menfaatlerine ters düşeceğini ifade 

eden veli, din eğitiminde aşılama meselesiyle ilgili olarak da bununla paralellik gösteren 

bir açıklama yapmıştır: 

G11: Belli bir kural çerçevesinde olması gerekiyor, yani kural derken mesela 

dini tarikatlar dediğimiz mesele var. Düşünün bu Fethullah Gülen Cemaati 

dedik, altından neler çıktı şimdi başka tarikatların da böyle olmadığına ne 

kadar emin olabilirsiniz? Bunları değiştirebilirler insanlar o zaman insanlara 

yanlış bilgi öğretirler. İdeolojik olmaması lazım onun için de akademik 

kariyer yapmış bir devlet kontrolünde kontrollü insanların olması lazım. O 

zaman her önüne gelen bilgi birikimine sahip olan insanlar, hani bu geçmişte 

şeyhlere benziyorlar, yani her şeyh dediğimiz kişi yirmi kişi birine iyi derse 

o da gider orda ders verir, bu da yanlış. 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, her bir veli, eğitim felsefesi meselelerinde, 

birbirleriyle kendi içinde tutarlı görüşler öne sürmüşlerdir. Sonuçlar bölümünde yine aynı 

meselelere ilişkin olarak velilerin görüşlerinde genel eğilimin hangi savlar üzerinde 
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ağırlıklı olduğu incelendiğinde de bir topluluk olarak velilerin eğitimin farklı konularında 

birbiriyle tutarlı ve ilintili fikirleri savunduğu görülebilir. Dolayısıyla, velilerin genel 

olarak bir eğitim felsefelerinin olduğu da öne sürülebilir. 

Velilerin geneli, daha toplumcu ve birey-toplum ilişkisinde toplumun daha ağır 

bastığı bir eğitimi idealize etmektedir. Birey, toplumla bütünleşmelidir. Daha ilerlemeci 

ve yenilikçi bir eğitim anlayışı yerine geleneksel ve muhafazakâr bir eğilim 

göstermelerinin arkasında, çocuklukta kendi deneyimledikleri okul yaşantıları ve genel 

hayat görüşleri etkili olmuş olabilir.  

Bunlardan yola çıkarak ve araştırmada velilerin bu mesele ile ilgili görüşlerini göz 

önünde bulundurarak, eğitimle toplum bilinci ve sosyal dayanışma, vatandaşlık ve ahlaklı 

bireyler olma eğilimlerini geliştirmek, temel amaçlardan biri olmalıdır, diyebiliriz. Buna 

ek olarak, bireyin de varlığının ve özerkliğinin önemsenmesi çok önem taşımaktadır. Bu 

nedenle eğitim, kişilerin kendilerini gerçekleştirmesini, özerk kararlar alabilmesini, daha 

özgür olarak potansiyellerini gerçekleştirebilmesini de hedeflemelidir. Eğitimin 

amaçlarını belirlerken, ancak bu birey-toplum dengesi kurulduğu zaman sağlıklı bir 

eğitim süreci gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Bireyin bir insan olarak değerini 

verebilmek ve toplumun da bir bütün olarak hayatına devam edebilmesi için eğitim, 

bireysel özgürlüklerle toplumsal ihtiyaçların dengelendiği bir zemin üzerinde 

gerçekleşmelidir. Bireyler, değerli olduklarını hissedebildikleri ve kendi isteklerini 

gerçekleştirdikleri ölçüde toplumu da geliştirerek insanlığa daha iyi hizmet edebilecektir. 

Bu dengenin sağlanabilmesi için de öğrencilere toplumsal, kültürel ve ahlaki değerlerin 

yanı sıra çağdaş değerler de verilmeli ve kişilerin bu süreçte doğru kararlar alarak 

değişime ve gelişime yol açabilmeleri için sağlam muhakeme yetisine sahip, meraklı ve 

araştıran, rasyonel ve eleştirel bireyler olmaları teşvik edilmelidir. Okul eğitiminde 

uygulanan yöntem ve tekniklerle bireylerin anlama ve algılama kapasitesi ve sorgulama 

yetileri de bilgi düzeyleri kadar geliştirilmelidir. Yaratıcılıklarının, doğru düşünme 

yetileriyle gelecek nesiller için ve ilerlemiş, adil, gelişmiş bir toplum için harekete 

geçmesi sağlanmalıdır. Böylece içinde bulunduğumuz çağın gereklerini yerine 

getirebilen bir insan profili oluşturmak mümkün olabilir. 

Araştırmaya katılan velilerin çok büyük bir kısmı, toplum merkezli ve erdemlere 

dayalı öğretim programını, en ideal olarak savunmuşlardır. Çocuklarının, ahlaki değerleri 

ve milli kültürü öğrendiği, sosyal faaliyetlere katıldığı ve pratik yaşamda ve toplumla 
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ilişkilerde işine yarayacak bilgileri öğrendikleri bir eğitim almalarını istediklerini 

belirtmişlerdir. Bu anlamda da mevcut öğretim programlarını yetersiz bulmuşlardır. Bu 

görüşler, onların toplumcu doğası olan eğitim amaçlarını savunmalarıyla da aynı 

doğrultudadır. Velilerin 1/3’ü ise okullarda ilerlemeci öğretim programları 

uygulanmasını doğru bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu velilerin sayıca ve toplumculara 

oranla daha azınlıkta kalma nedenlerinden biri, hayat görüşlerinde ve eğitimin 

amaçlarında da daha çağdaş ve yenilikçi düşünenlerin az sayıda olması olabilir.  

Öğretim programlarına ilişkin olarak uzmanların belirttiği alternatifler ve araştırma 

sonuçlarında velilerin tercih ederek gerekçelendirdiği öğretim programlarından hareketle, 

okullarda hem bireyin isteklerinin gözetildiği, hem de kültürün eğitimle aktarıldığı 

“ilerlemeci öğretim programı” daha doğru olmaktadır. Öğrenciler, ders içeriklerinin 

şekillendirilmesinde, uygulanmasında ve diğer tüm süreçlerde aktif olmalıdır. Çocukların 

içsel motivasyonunu teşvik eden, dünyanın gerçeklerini öğreten bir program 

uygulanmalıdır. Çocuklar, küçük yaştan itibaren sorgulayarak ve rasyonel düşünce 

yapısını alacak biçimde eğitilmeli, olaylar ve olgulara eleştirel bakarak daha üretken 

olabilecekleri sosyal etkinlikler ve grup çalışmaları yapılmalıdır. Hayatın gerçek 

problemlerinin nasıl çözülebileceğiyle ilgili bir eğitim olmalıdır ve çocukların, gelişim ve 

değişime açık düşünceleri edinmesi sağlanmalıdır. Ders içerikleri ve bilginin öğrenilmesi 

amaç değil, araç olmalıdır. Çocuklar, ayrıca, toplumsal meselelere ilişkin yapılabilecek 

olanları da gerçekleştirmeye hazır olacak şekilde eğitim almalıdır. Öğrencilere bu nedenle 

problem çözme becerileri de kazandırılmalıdır. Çocuklar, okul sayesinde her yönden 

(fiziksel, zihinsel, ruhsal, ahlaki vb.) gelişimlerini tamamlayabilmelidir. Kısacası, birey-

toplum dengesi çok iyi sağlanabilmelidir.  

Velilerin eğitimde fırsat eşitliğine dair beklentileri ve bu konudaki felsefi görüşleri 

ise, eğitimde sunulan kaynakların adil dağılımı ve başlangıç koşullarının herkes için 

eşitlenmesi ile ilgilidir, fakat Türkiye’de fırsat eşitliği olduğunu düşünmediklerini ifade 

etmişlerdir. Özel öğretim kurumlarını, liyakatsiz eğitsel ve mesleki yerleştirmeleri, 

başarılı öğrencilerin yeterince desteklenmemesini eleştirmelerinin yanı sıra, daha fazla 

cinsiyet eşitliği ve dezavantajlıların içlemesini de gözetmeleri, fırsat eşitliğinde güncel 

tartışmalardan haberdar olduklarını ve bunlarla ilgili fikir yürüttüklerini göstermektedir. 

Bu anlamda, eğitimin amaçları ve öğretim programları hususunda gelenekçi ve 

muhafazakâr fikirler ağırlıklı olsa da, fırsat eşitliğinde çağın gereklerine uygun bir 
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anlayışın ağırlığı, ilginç bir sonuçtur. Bu fikirlerin biçimlenmesinde, medyada eğitimde 

fırsat eşitliğinin çokça vurgulanmış olmasının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Alanda fırsat eşitliğine ilişkin yapılan akademik tartışmalar ve araştırmanın ilgili 

sonuçlarından hareketle, eğitimde fırsat eşitliğinde sadece biçimsel fırsat eşitliğinin ya da 

sadece kaynakların eşitlenmesi anlamına gelen yatay fırsat eşitliğinin sağlanması yeterli 

değildir. Fırsat eşitliği, bütüncül olarak ele alınması gereken bir olgudur ve toplumun tüm 

kesimlerini içine alarak, her birinin kendine özgü ihtiyaçlarını, diğer kesimlerin de 

ihtiyaçlarıyla dengeleyerek adil dağılım sağlanmalıdır. Bireylerin tek tek de değer 

görmesi gerekir ve hiçbir öğrenci, fırsatlardan yoksun bırakılmamalıdır. Bu nedenle 

sosyal içleme (social inclusion) olgusu da çok geniş çapta ele alınmalıdır ve iyi 

uygulamalarla herkesi kapsayıcı bir eğitim gerçekleştirilebilmelidir. Böylece hem tek tek 

kişiler, hem de bir toplum gelişebilmek için daha iyi olanaklara sahip olabilecektir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre ahlak ve din eğitimi konularında da veliler, gelenekçi 

ve toplumcu fikirleri idealize etmişlerdir. Bulgular ve kuramdaki tartışmalar birlikte 

düşünüldüğünde, ahlak eğitiminde çocuklara, eğitimin ilerlemeci amaçları ve öğretim 

programı doğrultusunda değerler ve ahlak kuralları değişmez doğrular gibi değil, rasyonel 

olarak incelenebilir ve tartışılabilir şekilde verilmelidir. Böylece bireylerin kendi ahlak 

anlayışlarını toplumla uzlaşı içinde oluşturabilecekleri bir ahlak eğitimi verilmiş olur. Bu 

eğitim sürecinde çocuklara geleneksel değer yargıları ve evrensel ahlak değerleri tarafsız 

bir biçimde verilmeli, doğru bir rehberlik yoluyla, çocuğun eleştirel düşünerek akla en 

uygun ahlaki kararları verebilmesi hedeflenmelidir ve birey bu aldığı ahlak eğitimi ile 

gelecekte kendi hayat anlayışı ve değer yargılarını oluşturarak toplumla uyumlu biçimde 

yaşamalıdır. Diğer bir deyişle bireyin özerklik alanı olmalı ve buna saygı duyulmalıdır. 

Ahlak değerleri, insan hakları, evrensel ahlak ilkeleri ve özgürlükler bağlamında 

tartışılmalıdır. Sadece geleneksel değerlerin uyulacak kurallar bütünü olarak sorgusuz 

sualsiz öğretilmesi, kişilerin özerklik kazanamamasına ve hem kendini hem de toplumu 

olumlu yönde değiştirmek için inisiyatif alamamasına neden olur. Din ise, insanlık 

tarihinde önemli bir olgudur ve bu nedenle çeşitli dinlerin yapısı, özellikleri, temel 

dayanakları ve ilkeleri, dinler tarihi, dini inanışların karakteristiği, çeşitli dini 

uygulamalar hakkındaki bilgiler “Din Kültürü” derslerinde verilmeli ve bunlarla ilgili 

çeşitli olgular rasyonel ve eleştirel düşünme süzgecinden geçirilerek tartışılmalıdır. Dini 

ve ahlaki değerleri aşılamaktan ise kaçınılması gerekir. Bu da bir toplumda yaşayan her 
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bireye geçmişi ve özellikleri ne olursa olsun saygı duyabildiğimiz, toplumu geliştirirken 

bireyi de göz ardı etmediğimiz bir eğitim felsefesini oluşturur. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak, özetle velilerin çoğunluğunun, aslında milliyetçi 

muhafazakâr bir eğitim anlayışına sahip olduğunu ifade edebiliriz. Veliler, var olan kültür 

ve toplum yapısının, geleneklerin devam etmesini ve eğitim yoluyla çocuklara 

aktarılmasını istemektedirler. Gelişmek ve ilerlemek ya da özgürlükten çok, şimdiye 

kadar getirdiğimiz en iyi özelliklerin korunması, milli birlik ve bütünlük, adalet, ahlak, 

din, vatan vb. vurgulanmaktadır. Sonuçlar bütüncül olarak incelendiğinde, velilerin 

genelinin eğitim felsefesinin toplum, ahlak ve adalet olguları merkezinde şekillendiği 

görülmektedir. Eğitim, bireyin toplumla bütünlüklü hale gelmesi içindir, toplumun 

ahlaklı olması için okulda iyi bir ahlak ve milli değerler eğitimi verilmelidir ve adalet, 

eğitim sürecinde sağlanması gereken en önemli koşuldur. Velilerin eğitim felsefelerinde 

bireyin ilgi ve ihtiyaçlarının toplumunkilere göre geri planda kaldığını ifade edebiliriz, 

fakat bireyin de kendini yeteri kadar değerli ve önemli hissetmediği bir eğitim, çağdaş 

dünyada ve günümüz şartlarında nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesinde yetersiz 

kalacaktır. Bu nedenle de birey ve toplumun etkileşimine daha çok önem verilmelidir ve 

eğitim, bu iki unsur arasında iyi bir köprü işlevi görebilmelidir. 

Öte yandan, veliler pek çok temel konuda muhafazakâr görüşleri savunsalar da, yine 

de çağdaşlığa dönük bir yüzlerinin olduğu ve cinsiyet eşitliği, dezavantajlıların eğitime 

dâhil edilmesi ya da din öğretimi gibi konularda günümüz gerçeklerinden çok uzak 

görüşler ifade etmedikleri, belli iddiaları körü körüne savunan neredeyse hiç katılımcı 

olmadığı ifade edilmelidir. Yine de yenilikçi, gelişime ya da ilerlemeye vurgu yapan 

katılımcılar azınlıkta kalmıştır. Çalışma kapsamında görüşülen veliler arasından eğitimin 

daha özgürleştirici, bireye ağırlık veren, modernleştirici ve akılcı yönlerini savunan bir 

kesim mevcuttur. Bu kişilerin görüşleri de Türkiye’deki eğitimle ilgili toplumun felsefi 

eğilimleri hakkında bir şeyler söylemektedir.  

Toplumun genelinin eğitim konusunda belli felsefi anlayışlarının olduğu, bunun ise 

hem yetişme tarzı, hayat görüşleri, sosyal çevreleri, kendi deneyimleri ve eğitim 

yaşantıları, hem de günümüzdeki eğitim politikaları, eğitim sistemi ve pratiklerinden 

etkilendiği ve velilerin bunları sorgulayıp, benimseyerek ya da karşı çıkarak bir anlayış 

oluşturdukları iddia edilebilir. Hem memnun oldukları hem de eleştirdikleri mevcut 
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eğitim-öğretim meseleleri de onların bazı şeyleri kabul, bazılarını ise reddederek olması 

gerekene ulaştıklarını görmemizi sağlamıştır. 

7.6. Öneriler 

Çalışmanın bu bölümünde, elde ettiğimiz sonuçlardan yola çıkılarak, uygulama ve 

ileri araştırmalar için öneriler sunulmuştur: 

 Okullarda eğitim pratiklerini geliştirmede velilerin beklentilerine dair fikir 

alabilmek için daha çok başvurulmalı ve eğitim-öğretim sürecine daha sağlam 

bir felsefi temel oluşturmak için veli katılımı daha çok sağlanmalıdır. 

 Eğitimin sonuçları ve hedeflerinin en önemli unsuru toplum olduğu için, 

devletin eğitim sistemi ve öğretim programlarının eğitim felsefelerini 

geliştirirken, toplumun görüşleri ve var olan uygulamalardan nasıl etkilendiği 

ya da bunlara göre ne tür fikirlerin oluştuğu da dikkate alınmalı, bunlara 

yönelik uygulamalar geliştirilmelidir. 

 Eğitim politikaları sadece güncel siyasi gelişmelere ve kısa vadeli çözümlere 

göre değil, halkın gerçekleriyle uyuşur biçimde ve sağlam bir anlayışla, 

demokratik yöntemlerle geliştirilmelidir. 

 Öğretim programları, kendi kültür ve medeniyetimizin unsurları da 

gözetilerek hazırlanmalı, ülkenin gerçeklerine uygun ve özgün bir eğitim 

felsefesi meydana getirilmelidir. 

 Öğrencilerin değerlendirilmesinde sadece test temelli merkezi sınavlar ve 

akademik başarıya yönelik ölçütlerden, daha geniş kapsamlı ve alternatif 

değerlendirme yöntemlerinin de yer alabildiği, eğitsel ve mesleki 

yönlendirmelerin de buna göre yapılabildiği uygulamalara geçilmelidir. 

 Okullar, sadece daha iyi eğitim kurumlarına ve mesleklere çocukları 

yönlendirici olmaktan öte anlamlar taşımalı, çocukların bütün yönleriyle 

gelişimini hedefleyecek bir öğretim programı geliştirilmelidir. 

 Öğrencilerin temel becerilerini geliştirme ve iyi ahlaklı, erdemli davranışlar 

kazandırmaya yönelik çalışmalara öğretim programlarında ağırlık 

verilmelidir. Fakat bunun yanı sıra, çocukların gelecekte özerk bireyler haline 

gelmelerini sağlayacak öğretim programları ve ders içerikleri geliştirilmeli, 

öğrencilerle ahlaki olguların derinlemesine tartışılabildiği, ezberci eğitimden 

uzak bir program uygulanmalıdır. 
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 Eğitimde fırsat eşitliği, bir devlet politikası olarak görülmeli ve biçimsel bir 

fırsat eşitliğinden daha kapsayıcı ve çok yönlü bir fırsat eşitliği anlayışı 

gelmelidir.  

 Din öğretiminin okullarda uygulanışında, bu ders seçmeli hale getirilmeli ve 

tüm dinlerin okulda tarafsız ve laik bir anlayışla öğretildiği programlara ağırlık 

verilmelidir.  

 Türkiye’deki okullarda gerçekleştirilen eğitim uygulamaları ve eğitim 

sisteminde mevzuatta gösterilen ve yönetmeliklerde belirtilen düzenlemelerin 

arasındaki uyumsuzluk ve çelişkileri tutarsızlıklar giderilmelidir. 

Mevzuatlarda belirlenen eğitim felsefesi, eğitim sistemi ve öğretim 

uygulamaları, sabit ve tutarlı, birbiriyle bütünlüklü biçimde ve aynı doğrultuda 

olmalıdır. Okullarda gerçekleştirilen eğitim ise, yönetmelikte belirtilen 

felsefeyi tam anlamıyla yansıtmalı, resmi belgelerdeki ifadeler kâğıt üzerinde 

kalmayarak, uygun yöntem ve tekniklerle uygulamaya dönüştürülmelidir. 

Bunun için de eğitim ile ilgili tüm kurum ve kademelerin birbiriyle etkileşimli 

halde ve bütüncül bir bakış açısıyla sık sık teftiş edilmesi ve verimsiz ya da 

yetersiz uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Eğitim sisteminde yenilikler, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmalı ve 

birbiriyle tutarlı, istikrarlı, sistemli bir eğitim felsefesi anlayışı 

benimsenmelidir. 

 Türkiye’deki eğitim sistemi ve eğitim pratiklerinin nasıl bir eğitim felsefesi 

anlayışıyla daha iyi hale getirilebileceğine yönelik hem uygulamalı, hem 

kuramsal hem de araştırmaya dayalı daha çok akademik çalışma yapılmalıdır. 

 Sadece velilerin değil, öğretmenler, eğitim yöneticileri ve karar alıcıların da 

eğitim görüşlerinin felsefi tartışmalar içinde değerlendirildiği nitel çalışmalar 

yapılmalıdır ve daha kapsamlı, sağlıklı bir eğitim felsefesi anlayışının 

oluşturulmasına yönelik görüşler genişletilmelidir. 

 Türkiye’de eğitim felsefesi disiplininin konu alanına giren çeşitli meselelerin, 

ayrı ayrı ve detaylı biçimde ele alındığı akademik çalışmalarla eğitim felsefesi 

hem bir akademik alan olarak, hem de eğitim sistemiyle ilgili uygulamalar 

doğrultusunda geliştirilmelidir. 
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EK-A 

GÖRÜŞME SORULARI FORMU 

1. Genel Hayat Görüşleri/Felsefi Yargılar 

a. Sizce iyi ve doğru bir yaşam nasıl olmalı? 

b. İnsanlar hayatta ne için yaşarlar? Hayatta en önemli (x sayıda) şeyler 
nelerdir?  

c. Sizce en yararlı, en güvenilir, en doğru bilgi hangisidir? 

d. Bazılarına göre doğru ve yanlış yer/ zaman ve topluma bağlı olarak 
değişirken, bazılarına göre değişmez doğrular vardır. Siz ne 
düşünüyorsunuz? Bu konuda kesin yargılar belirtebilir miyiz? 

e. Sizce iyi bir toplum nasıl olmalıdır? Bunun için devlet nasıl yönetilmelidir? 

f. İnsanlar önce kendinin ve çevresinin çıkarlarını mı düşünmeli, yoksa 
eylemlerinde herkesi mi gözetmeli? 

g. İnsan doğası üzerine görüşler 

i. İnsanlar iyi şeyler yapmaya meyillidir, kötü şeyler yapmaya mı? 
Yoksa ne iyiye ne de kötüye mi? 

ii. İnsanlar doğuştan mı iyi veya kötüdür, yoksa yetişme tarzından mı? 

iii. Kız çocuklar:  

1. Kız ve erkek çocukların (doğuştan gelen) eğilimleri farklı 
mıdır, yoksa cinsiyet bu farklılık için bir faktör değil midir? 
Ne düşünüyorsunuz? 

2. (aşağıdakiler) deniyor? Siz ne diyorsunuz? 

a. Kızını dövmeyen dizini döver mi? 

b. Kızı kendi haline bırakırsan, davulcuya zurnacıya mı 
varır? 

c. Yoksa bunlar temelsiz laflar mı? 

3. Zihinsel kapasiteleri, yetenekleri, başarılı oldukları 
alanlar/dersler aynı mı farklı mı?  

4. Kız ve erkek çocuklara uygun kariyerler aynı mı farklı mı? 

5. Kız ve erkek çocukların eğitimi aynı mı olmalı farklı mı 
olmalı? 

2. Sizce eğitim ne için olmalı? Eğitimin amacı ne olmalıdır? Neden? 

a. Eğitim, Bilim ve teknolojinin kalkınmayı arttırması ve üretimin devamını 
sağlamak için midir?  

b. Hangi kültürler /değerler kazandırılmalıdır? 

c. Eğitim ile iş arasında nasıl bir ilişki vardır? 

d. Mesleki eğitim verilmeli mi? Evet ise kaç yaşından sonra? 

e. Meslek kazandırma amacı varsa, buna hangi aşamadan sonra yer 
verilmelidir? 

3. Sizce kimler, nasıl eğitilmelidir? Öğretim programları (müfredat) bütün öğrenciler 
için ortak mı olmalıdır? 

a. Farklı olmalıysa, neye göre değişiklik göstermelidir (cinsiyet, sosyal statü, 
bireysel ilgi, beceri ve farklılıklar …)? 
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b. Herkes, her şeyi olabilir mi? Herkes için sonuçlar eşitlenebilir mi, geç de 
olsa tüm öğrenenler standart bir seviyeye getirilebilir mi? 

c. Sizce zekâ nereden gelir? Sizce zekânın eğitimdeki rolü nedir?  

d. Başarılı ve başarısız olanlar aynı/farklı yerde mi eğitilmeli? Neden? 

4. Eğitimle insana ne(ler) kazandırılmalıdır? 

a. Ne öğretilmelidir? (hangi bilgi, beceri, bedensel ve zihinsel yatkınlıklar, 
değerler, ahlaksal erdemler kazandırılmalıdır?) 

b. Kültür öğretilmeli mi? Hangi kültür (milli, evrensel, …) öğretilmeli? 

c. Sizce neler, ne kadar, kimlere öğretilmeye değerdir? 

i. Doğa bilimleri, toplum bilimleri, edebiyat, tarih, din dersleri… 

ii. Resim, müzik, beden eğitimi... 

iii. Sosyal faaliyetler, sosyal kol faaliyetleri: spor, 

iv. Eğitimde sanatın rolü nedir? 

v. Zanaatlar ve becerilerin geliştirilmesi eğitimde nasıl bir rol oynar? 

vi. Faydalı faydasız bilgi var mı? Neler mesela? 

vii. Bunlar ulusal mı olmalı? Başka milletlerin edebiyatı, dini, müziği de 
öğretilmeli midir?  

d. Okuldan bazı dersleri çıkarabilseniz, hangi dersleri çıkarmak isterdiniz? 
Neden? 

5. Bir öğrencinin okuldaki başarı ya da başarısızlığını neye bağlayabiliriz? Neden? 

a. Çocuklar bir yatkınlıkları varsa mı başarır, yoksa çok çalışmak mı başarıyı 
getirir? 

b. Bazılarına göre okumak insanın “içinde” olmalıdır. Siz bu konuda ne 

düşünüyorsunuz? Çevrenizde gördüğünüz buna ilişkin örnekler var mı? 

c. Başarıda öğrencinin kalıtımsal özellikleri mi önemlidir, çevresel koşullar 
mı? 

6. Eğitimde fırsat eşitliği size neler ifade ediyor? Adaletli bir eğitim sizce nasıl olmalı? 

a. Farklı sosyoekonomik statülerden gelen çocukların eğitimi nasıl olmalı? 

b. Kimler/hangi gruplar desteklenirse fırsat eşitliği gerçekleşir?  

7. Eğitim ile ahlaklı olmak arasındaki ilişkiyi nasıl yorumlarsınız? 

a. Okullarda ahlak eğitimi ne için ve ne şekilde verilmelidir? 

b. Çocuğun ahlaksal eğitiminde okul mu önemli, aile mi? Okul çocukları 
bozuyor mu, iyileştiriyor mu? 

c. Eğitimin ahlaki değerleri aşılamadaki rolü ne olmalıdır? 

8. Eğitim ve din arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? 

a. Okullarda din eğitimi verilmeli mi, ne şekilde, nasıl, ne kadar verilmeli? 

b. Din öğretiminde sınır olmalı mı? Bu sınır ne olmalı? 

c. Din eğitimi okul dışı kurumlarda verilse nasıl olur? 

d. Din eğitimi ile ahlak eğitimi özdeş midir? Ahlak, dinin yarısı mıdır? Neden? 
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EK-B 

KATILIMCI PROFİLİ 

12 KADIN 12 ERKEK 

Katılımcı Eğitim 
Durumu 

Aylık 
Gelir 

Durumu 

Çocuklarının 
Devam Ettiği 

Okullar 
Katılımcı Eğitim 

Durumu 
Aylık 
Gelir 

Durumu 

Çocuklarının 
Devam Ettiği 

Okullar 
Kod İsim İlköğretim Kod İsim İlköğretim 

G12 İlkokul <3500 TL İlk-Ortaöğretim G3 Ortaokul <3500 TL İlköğretim
 (Özel Eğitim) 

G4 İlkokul <3500 TL İlköğretim G5 Ortaokul <3500 TL İlköğretim 
(Özel Eğitim) 

G8 Ortaokul >10000 TL İlk-Ortaöğretim 
(Özel okul) G17 Ortaokul >10000 TL İlk-Ortaöğretim 

(Özel Okul) 
G15 İlkokul <3500 TL İlk-Ortaöğretim 

Kod İsim Ortaöğretim 
(Lise) Kod İsim Ortaöğretim 

(Lise) 
G6 Lise <3500 TL İlköğretim G9 Lise <3500 TL Yükseköğretim 

G14 Lise 3500-
10000 TL 

Orta-
Yükseköğretim G11 Lise 3500-

10000 TL İlk-Ortaöğretim 

G20 Lise 3500-
10000 TL 

İlk-Ortaöğretim 
(Özel okul) G21 Lise >10000 TL Yükseköğretim 

G22 Lise <3500 TL İlk-Ortaöğretim G23 Lise <3500 TL İlk-Ortaöğretim 

G24 Lise 3500-
10000 TL İlk-Ortaöğretim

Kod İsim Yükseköğretim Kod İsim Yükseköğretim 

G2 Lisans 3500-
10000 TL İlköğretim G1 Lisans >10000 TL Orta-

Yükseköğretim 

G10 Lisans 3500-
10000 TL Ortaöğretim G7 Lisans 3500-

10000 TL İlk-Ortaöğretim 

G16 Önlisans 3500-
10000 TL İlköğretim G13 Doktora 3500-

10000 TL 

Orta-
Yükseköğretim 

(Özel okul) 

G18 Lisans >10000 TL İlk-Ortaöğretim 
(Özel okul) G19 Yüksek Lisans 3500-

10000 TL İlköğretim 
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EK-C 

ARAŞTIRMA GÖNÜLLÜ KATILIM FORMU 

Bu çalışma, Velilerin Eğitime İlişkin Görüşlerine Yansıyan Eğitim Felsefesi 

Yaklaşımları başlıklı bir araştırma çalışması olup velilerin eğitim görüşlerinin, eğitimci 

ve filozoflarım eğitime ilişkin düşünceleri ve eğitim felsefesi yaklaşımlarından 

hangileriyle uyuştuğunu tespit etme amacını taşımaktadır. Çalışma, Büşra SÖYLEMEZ  

tarafından yürütülmektedir ve sonuçları ile velilerin eğitim görüşlerinin, ortak bir eğitim 

felsefesi oluşturup oluşturmadığı ortaya konacaktır.  

 Bu çalışmaya katılımınız gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

 Çalışmanın amacı doğrultusunda, yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak 

sizden veriler toplanacaktır. 

 Araştırmada katılımcıların isimleri ve kimlik bilgileri gizli tutulacaktır. 

 Araştırma kapsamında toplanan veriler, sadece bilimsel amaçlar doğrultusunda 

kullanılacak, araştırmanın amacı dışında ya da bir başka araştırmada 

kullanılmayacak ve gerekmesi halinde, sizin (yazılı) izniniz olmadan 

başkalarıyla paylaşılmayacaktır.  

 İstemeniz halinde sizden toplanan verileri inceleme hakkınız bulunmaktadır. 

 Sizden toplanan veriler, ses kaydı yöntemi ile korunacak ve araştırma bitiminde 

arşivlenecek veya imha edilecektir. 

 Veri toplama sürecinde size rahatsızlık verebilecek herhangi bir soru/talep 

olmayacaktır. Yine de katılımınız sırasında herhangi bir sebepten rahatsızlık 

hissederseniz çalışmadan istediğiniz zamanda ayrılabileceksiniz.  Çalışmadan 

ayrılmanız durumunda sizden toplanan veriler çalışmadan çıkarılacak ve imha 

edilecektir. 

Gönüllü katılım formunu okumak ve değerlendirmek üzere ayırdığınız zaman için 

teşekkür ederim. Çalışma hakkındaki sorularınızı Ankara Üniversitesi Eğitimin Kültürel 

Temelleri Anabilim Dalı Eğitim Felsefesi bölümünden Hasan ÜNDER’e 

(hasanaliunder@gmail.com) yöneltebilirsiniz. 

 Araştırmacı Adı : Büşra SÖYLEMEZ 

 Adres: Dört Eylül Mah. 8/3 Sivas 

 Mail: busra.soylemez@gmail.com 

 

Bu çalışmaya tamamen kendi rızamla, istediğim takdirde çalışmadan 

ayrılabileceğimi bilerek verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılmasını 

kabul ediyorum. 

(Lütfen bu formu doldurup imzaladıktan sonra veri toplayan kişiye veriniz.) 

 

 Katılımcı Ad ve Soyadı: 

 İmza: 

 Tarih: 
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EK-D 

VERİ ANALİZİNE AİT TEMA, KATEGORİ VE KODLAR 

1. Eğitimin Amaçları 

a. Bireyci Amaçlar 

i. Gelişim, ilerleme ve kendini gerçekleştirmeyi güçlendirme                        

(A-Birey.-Gel.-İlerl.) 

ii. Özerkliğin güçlendirilmesi (A-Birey-Özrk.) 

iii. Özgürlük, mutluluk ve özsaygının maksimize edilmesi                                

(A-Birey-Özg.-Mutl.) 

b. Hem Bireyci Hem Toplumcu Amaçlar 

i. Anlama ve algılama kapasitesinin yükseltilmesi (A-Bir.Topl.-Anl.-

Alg.) 

ii. Rasyonalite ve eleştirel düşünme becerilerini ve eğilimlerini 

güçlendirmek (A-Bir.Topl.-Rasy.-Eleşt.-Düş.) 

iii. Yerellik ve kapalı görüşlülüğün üstesinden gelmek (A-Bir.Topl.-

Yerl.-Kap.-Gör.) 

iv. Bireyin topluma entegrasyonu (A-Bir.Topl.-Entgr.) 

v. Yaratıcılığın güçlendirilmesi (A-Bir.Topl.-Yaratıcılık) 

vi. Merak ve araştırma duygusunun teşvik edilmesi (A-Bir.Topl.-Merak-

Arş.) 

vii. Liberal tarzda eğitilmiş kişilerin yetiştirilmesi (A-Bir.Topl.-Libr.) 

1. Öğrencileri medenileştirmek (A.-Bir.Topl.-Libr.-Medeni) 

2. Sağlam muhakeme yetisinin geliştirilmesi (A.-Bir.Topl.-Libr.-

Muhk.) 

3. Bilgi ve bilgili öğrencilerin yetiştirilmesi (A.-Bir.Topl.-Libr.-

Bilg.) 

c. Toplumcu Amaçlar 

i. Ekonomik faydacılar (A-Topl.Ekon.) 

1. Uysallık ve otoriteye uyma özelliğini yerleştirmek (A.-Topl.-

Ekon.-Uys.-Otorite) 

2. Öğrencileri medeniyetin yıkıcı etkilerine karşı korumak (A.-

Topl.-Ekon.-Yık.-Medeniyet) 

3. Bir ulusun kalkınması için işgücü oluşturmak (A-Topl.-Ekon.-

Kalkınma) 

ii. Sosyal Adaletçiler (A.-Topl.-Sos.-Adl.) 

1. Topluluk, sosyal dayanışma ve vatandaşlık duygularını 

güçlendirmek (A-Topl.-Sos.-Adl.-Daynş.) 

2. İyi vatandaşlar yetiştirmek (A-Topl-Sos-Adl-Vatandaş) 

3. Toplumu dönüştürerek sosyal adaleti garanti edecek bireyler 

yetiştirmek (A-Topl-Sos-Adl-Dönüşüm) 

d. Mesleki Amaçlar1 

i. Bireyin karakterine uygun mesleği edinmesini sağlamak (A-Mesl-

Karakter) 

ii. İyi bir meslek için eğitim vermek (A-Mesl-İyi) 

                                                 
1 Eğitimin mesleki amaçları, hem mesleki eğitim hem de eğitimin temel amacı olarak mesleğe hazırlama 

açılarından ayrı ayrı pek çok boyut içerdiği için ayrı bir kategori halinde değerlendirilmiştir, yoksa hem 

bireysel hem de toplumsal içermeleri olduğu kabul edilmektedir. 
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iii. Eğitim için eğitim vermek, mesleki amaç gütmemek (A-Mesl-Yok) 

iv. Öğrencinin akademik kapasitesine göre mesleki eğitim vermek (A-

Mesl-Akd-Kapasite) 

v. Mesleki eğitime yönlendirme aşaması (A-Mesl-Aşama) 

2. Öğretim Programı–Okulda öğretilmesi Gerekenler 

a. Bilgi Merkezli Öğretim Programı 

i. Bilgi merkezli öğretim programına ilişkin genel görüşler (Müf-

Bilg-Genel) 

ii. Bilgi merkezli öğretim programında akademik dersler (Müf-Bilg-

Akd) 

iii. Bilgi merkezli öğretim programının sosyal etkinliklere bakışı 

(Müf-Bilg-Sos) 

iv. Bilgi merkezli öğretim programı ve kültür öğretimi (Müf-Bilg-

Kült) 

b. İlerlemeci Öğretim Programı 

i. İlerlemeci öğretim programına ilişkin genel görüşler (Müf-İlerl-

Genel) 

ii. İlerlemeci öğretim programında akademik dersler (Müf-İlerl-Akd) 

iii. İlerlemeci öğretim programının sosyal etkinliklere bakışı (Müf-

İlerl-Sos) 

iv. İlerlemeci öğretim programı ve kültür öğretimi (Müf-ilerl-Kült) 

c. Öğrenci Merkezli Öğretim Programı (Müf-Öğr)2 

d. Toplum Merkezli Öğretim Programı 

i. Toplum merkezli öğretim programına ilişkin genel görüşler (Müf-

Topl-Genel) 

ii. Toplum merkezli öğretim programında akademik dersler (Müf-

Topl-Akd) 

iii. Toplum merkezli öğretim programının sosyal etkinliklere bakışı 

(Müf-Topl-Sos) 

iv. Toplum merkezli öğretim programında kültür öğretimi (Müf-Topl-

Kült) 

v. Erdemlere dayalı toplum merkezli öğretim programı (Müf-Topl-Erd) 

1. Erdemlere dayalı öğretim programı ve ahlak eğitimi (Müf-

Topl-Erd-Ahl) 

2. Erdemlere dayalı öğretim programı ve kültür eğitimi (Müf-

Topl-Erd-Kült) 

3. Eğitimde fırsat eşitliği 

a. Çaba ve Koşulların Başarı Üzerindeki Etkisi 

i. Başarıda çaba daha çok etkilidir (Eşt-Başarı-Çaba) 

ii. Başarıda koşullar daha çok etkilidir (Eşt-Başarı-Koşullar) 

b. Kaynakların Eşitlenmesi Olarak Fırsat Eşitliği (Eşt-Kaynak) 

c. Sonuçların Eşitlenmesi Olarak Fırsat Eşitliği (Eşt-Sonuç) 

d. Cinsiyetler arası fırsat eşitliği 

i. Kız ve erkek çocukların eğilim, zihinsel kapasite ve yeteneklerdeki 

farklılıkları (Eşt-Cinsiyet-Fark) 

1. Farklılıkların genetik ve cinsiyete bağlı olduğunu düşünenler 

(Eşt-Cinsiyet-Fark-Genetik) 

                                                 
2 Öğrenci merkezli öğretim programına ilişkin sadece bir katılımcı görüş belirttiği için, ayrı kodlar 

oluşturulmamış, kategorinin kendisi kodlanmıştır. 
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2. Farklılıkların toplumsal olduğunu düşünenler (Eşt-Cinsiyet-

Fark-Topl) 

ii. Kız ve erkek çocukların eğitim ortamları (Eşt-Cinsiyet-Ort) 

1. Karma eğitimden yana olanlar (Eşt-Cinsiyet-Ort-Karma) 

2. Ayrı eğitilmesinden yana olanlar (Eşt-Cinsiyet-Ort-Ayrı) 

iii. Kız ve erkek çocuklara uygun meslekler (Eşt-Cinsiyet-Mesl) 

1. Kız ve erkek çocuklara uygun meslekleri ayıranlar (Eşt-

Cinsiyet-Mesl-Ayrı) 

2. Kız ve erkek çocuklara uygun meslek ayrımı olmadığını 

düşünenler (Eşt-Cinsiyet-Mesl-Ayrı-Yok) 

e. Sosyal İçleme (Social Inclusion) ve Dezavantajlıların Eğitimi 

i. Özel eğitim ve kaynaştırma öğrencilerinin içlemesi (Eşt-Özel-Kayn) 

ii. Sosyal sınıfların eşitlenmesi ve ekonomik anlamda dezavantajlıların 

eğitimi (Eşt-Sınıf) 

4. Ahlak Eğitimi 

a. Eğitimin Amacı Olarak Ahlaklı Bireyler Yetiştirmek  

i. Ahlaki düşünce ve eylemin teşvik edilmesi (Ahl-Eylem-Amaç) 

ii. Ahlak eğitiminin genel eğitimin bir kısmı olması gerektiğini 

düşünenler (Ahl-Kısm) 

iii. Tüm eğitimin bir bakıma ahlak eğitimi olması gerektiğini düşünenler 

(Ahl-Tüm) 

b. Ahlak eğitiminin içeriği konusundaki görüşler 

i. Ahlak eğitiminde, eleştirel düşünme ve özerk tercihler yapılmasının 

sağlanması (Ahl-Eleşt-Özrk) 

ii. Ahlak eğitiminde evrensel değerlerin öğretilmesi (Ahl-Evrensel) 

iii. Ahlak eğitiminde toplumsal değerlerin öğretilmesi (Ahl-Topl-Değ) 

c. Ahlak Eğitimi ve Din ilişkisi (Ahl-Din) 

d. Ahlak Değerlerinin Aşılanması (Ahl-Aşl) 

5. Din Eğitimi  

a. Eğitimin Amacı olarak Dindarlık ve Maneviyatın Geliştirilmesi                

(Din-Amaç) 

b. Din Eğitiminin Okullarda Verilmesi Gerektiğini Düşünenler 

i. Din eğitiminin içeriden (öznel) anlayışla verilmesini doğru bulanlar 

(Din-İçeriden-Ver) 

ii. Din eğitiminin dışarıdan (nesnel) anlayışla verilmesini doğru bulanlar 

(Din-Dışarıdan-Ver) 

iii. Din derslerinin seçmeli olması gerektiğini düşünenler (Din-Seçmeli) 

iv. Okullarda din eğitiminde sınır (Din-Sınır) 

c. Din Eğitiminin Okullarda Verilmemesi Gerektiğini Düşünenler 

i. Din eğitiminin okulda içeriden (öznel) anlayışla verilmesini doğru 

bulmayanlar (Din-İçeriden-Verme) 

ii. Din eğitiminin okulda dışarıdan (nesnel) anlayışla verilmesinin doğru 

bulmayanlar (Din-Dışarıdan-Verme) 

iii. Din eğitiminin içeriden anlayışla okul dışı kurumlarda verilmesine 

ilişkin görüşler (Din-İçeriden-Okul Dışı-Ver) 

d. Din Eğitiminde Aşılama (Din-Aşl) 
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