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1. EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI

a) Eğitim Sisteminde Eğitim Felsefesi Sorunu
Eğitim sisteminin yetiştirmeyi ve görmeyi arzu ettiği insan tipini oluştururken orta-

ya koyduğu anlayış ve disiplin, o sistemin eğitim felsefesini belirler. Eğitim felsefesinde 
cevabı aranan ana soru; ‘Nasıl bir insan tipinin hedeflendiği?’ sorusudur. Türkiye eği-
tim sisteminde de bu soruya cevap bulmak adına natüralizm, ilerlemecilik, pragmatizm, 
materyalizm ve idealizm gibi felsefi akımlarının etkisinin olduğu görülse de bu konuda 
belirli ve istikrarlı bir anlayış ortaya koyulamamıştır. İdeolojilerin ağırlıklı etkisinin gö-
rüldüğü eğitim sistemi, gelen giden iktidarların anlayış ve dünya görüşlerine göre şekil 
değiştirip durmuştur. Halbuki bir modelin verimli olup olmadığının anlaşılabilmesi için 
girdiler ile çıktılar arasındaki zamanın beklenmesi ve tüm değişkenlerin değerlendirme-
ye tabi tutulması gerekir. Yalnız kısa zaman aralıklarıyla uygulanan ve değiştirilen mo-
dellerin farklılığı ve fazlalığı göz önüne alındığında eğitimin bir yapboza dönüştüğü ve 
istikrarsızlığa mahkûm edildiği gözden kaçmamaktadır.

Dışarıdan ithal edilen yabancı anlayışlar, kendine özgü kültürel yapısı olan bir top-
lumun sorunlarını çözemediği gibi var olan sorunları daha da girift ve çözümü zor bir 
hale sokmuştur. Toplumumuzun İslami değerlerle şekillenmiş kültürel yapısı düşünüldü-
ğünde, dışarıdan ithal edilen anlayışların toplumumuzun kültürel değerleri ile bu değer-
lerin yüreklerinde kök saldığı toplumla çatışacağı ve güveni zedeleyeceği bir hakikattir. 
Bu güvenin sarsılması eğitimin temel ilkelerine aykırı olduğu gibi eğitimde istenen ve-
rimi de veremeyecektir. Mevlâna, eğitilenin kalbini bir kuş yuvasına benzetmektedir. Bu 
manada eğiticinin o kuş yuvasına (gönüllere) ulaşması için toplum ile arasında sevgi ve 
güven duygusunu hâkim kılması gerekir.  Hal böyle olunca toplumun güvenini sarsma-
yan, kültürel değerleri ile uyuşan ve oradan beslenen anlayışların oluşturulması eğitim 
sisteminin olmazsa olmazıdır.

Toplumlar, kendilerine has yapılarıyla insan bedenine benzer. Her ne kadar top-
lumların ortak noktaları (evrensel yönleri) olsa da insanların kan grupları gibi kendilerine 
özgü yanları mevcuttur. Bir bedendeki kan grubu ile uyuşmayan anlayışlar o bedeni bes-
leyemez, ayakta tutamaz, ileriye taşıyamaz ve yaşatamaz. Bu yüzden felsefik anlayışlar, 
öncelikle içinde bulundukları kültürün içinde vücut bulmalı, orada yaşamalı ve sonra 
ürünü olduğu kültürü destekleyerek onu dünya kültürlerini etkileyecek güçlü bir konuma 
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ulaştırmalıdır. Başka kültürleri etkilemekten kasıt onları dejenerasyona uğratmak anlamın-
da değildir. Her kültürün kendisine has yönü olduğu gibi evrensel yönü de vardır. Başka 
kültürleri etkilemek, evrensel yönden destekleyip geliştirmeyi ifade eder. Bundan kasıt 
başka kültürlerin kılık kıyafetlerini, yaşayış şekillerini, gelenek ve göreneklerini alıp kendi 
toplumuna dayatmak değildir.

Eğitim felsefesi, eğitim sistemine ruh veren anlayışlar olup bir ağaca benzerler. İlk 
önce üzerinde bulunduğu toplumun değerleri içinde kök salmalı, sonra dallarını dünyanın 
dört bir yanına ulaştırmalıdır. Eğer başka yerlerde kök salmışsa o bizim değil başkalarının 
eğitim sistemine dönüşür ve biz de başkalarının gölgesinde var olma mücadelesi veren ve 
zamanla başkalaşıma uğrayan bir toplum haline dönüşürüz. Öncesi ile bugünü kıyasladı-
ğımızda toplumumuzda dönüşümün ve kültürel erozyonun ciddi boyutlara ulaştığı görüle-
cektir. Başkaları gibi giyinen, konuşan, yaşayan ve kendi toplumsal değerlerine, gelenek ve 
göreneklerine itici gözlerle bakan nesillerle karşılaşmaktayız.

İnsan gibi toplumlar da doğar, gelişir ve ölür. Kendisi olmayan toplumlar yaşarken 
ölmüş demektir. Unutmamak gerekir ki zayıflar, güçlüleri taklit eder. Ya kendimiz olacağız 
ya da öküze benzemeye çalışan kurbağa misali bu toplumu geçmişi ve değerleri ile bir yok 
oluşa sevk edeceğiz. Sormak lazım; binlerce yıllık bir medeniyete sahip olan, İslam’dan 
beslenen kültürü ile dünyanın dört bir tarafına dallarını ulaştıran ve dünya toplumlarını her 
yönden etkileyecek köklü bir geçmişe sahip olan bu toplum, kendi eğitim sistemini kendi 
içinde üretemeyecek kadar aciz midir ki, geçmişte kendi ülkesine saldırma cüreti gösteren, 
kanını dökmeye çalışan ve hala binlerce sinsi hesaplar peşinde olan devlet ve toplumların 
eğitim sistemlerine bağımlı olarak yaşasın? Bu söylediklerimiz başka toplumların evrensel 
ve iyi yönlerinin alınmaması şeklinde algılanmamalıdır. Yusuf Alpaydın bu konuda şunları 
dile getirmektedir: “Türkiye’de eğitim fakültelerinde, eğitim biliminde Amerikan tecrübesi 
takip edilmekte ve modellenmektedir. Amerikan eğitim bilimi ise pozitivist davranışçı bir 
temele sahiptir. Her ne kadar günümüzde yapılandırmacı/postmodern yaklaşımla aşılma-
ya çalışılsa da davranışçı yaklaşım varlığını korumaktadır. Türkiye’de eğitim alanındaki 
akademisyenler ve uzmanlar da bu paradigmanın dışına çıkmakta zorlanmaktadır. Sürekli 
ithal edilen eğitim modellerinin hiçbiri bugüne kadar tatmin edici bir sistem kurabilmiş gö-
zükmemektedir.” Türkiye’de eğitim sisteminin sorunlarının çözümü için öncelikle yaşadı-
ğımız toplumun tarihi-kültürel kodlarına uygun bir eğitim modeline ihtiyaç duyulmaktadır. 
Türkiye’ye özgü bir eğitim düşüncesi ve modeline ulaşma çabaları, alandaki tarihsel tecrü-
benin ve birikimin yeni bir gözle değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu da kendi ilim 
düşünce geleneğimizden beslenen bir eğitim düşüncesinin inşa edilmesi ve gerçekten bu 
toplumun eğitsel sorun ve ihtiyaçlarına dayalı olarak geliştirilen modellerin uygulamaya 
konulmasıyla mümkün olacaktır.”1

Japonya, İkinci Dünya Savaşından sonra çok kısa bir zaman içinde gelişerek batılı 
ülkelerle yarışır hale gelmesini, ithal ettiği anlayışlar yerine kendi kültüründen beslenen, o 
kültür içinde kök salan kendine has eğitim felsefesine borçludur. Bu da öz kültür ve değer-
lerden beslenmenin önemi açısından dikkate değerdir. Burada asıl dikkat edilmesi gereken 
mevzulardan biri; gelişmişliğin veya devamlılığın salt şekilsel bir kültür anlayışına bağlı 
olmayışıdır. Çünkü kültür, topluma öz benliğini kazandırmanın yanında evrensel mahiyet-
te değersel ve ahlaksal bir ruh da aşılar. Tüm kültürlerde aşılanması hedeflenen iyi-kötü, 

1  https://www.tohumdergisi.com/2017/01/19/turk-egitim-sisteminde-felsefe-arayisi/ E.T:15.10.2020
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doğru-yanlış, güzel-çirkin veya insanlığa yarar sunacak evrensel nitelikler mevcuttur. 
Kültürlerde var olan ve nesiller boyu süregelen hikayeler, edebi eserler, adet ve gelenek-
ler ile bilimsel gelişmeler, yeni nesillere bu ruhu ve benliği aşılayarak toplumun devam-
lılığını hedefler. Buradaki devamlılıktan kasıt, kimliksel olarak var olmak için öze dönük 
değerlerin; dünya toplumları arasında var olmak için de evrensel değerlerin aşılanması 
sürecidir. Toplumlar ise kültürlerinde bu iki faktörü barındırdıkları ölçüde tarih sahnesin-
de yer almışlardır. Özellikle İslam medeniyeti hem toplumların öz kimliklerini destek-
leyerek hem de onlara evrensel nitelikler kazandırarak onları dünya toplumları arasında 
rol model konumuna taşımıştır. Yalnız bugün bu gerçekliğin sorgulanır hale gelmesi veya 
insanlık sahnesinde bu öncülüğün devredilmesi, İslam medeniyetinin zayıflığından değil 
toplumların bu kültürel zenginliğe sırtını dönmesinden veya bu zenginlikten yeterli dü-
zeyde istifade edememesinden kaynaklanmaktadır. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy’a Av-
rupa ile ilgili gezisini soranlara: “Ne olsun, gördüğüm kadarıyla işleri var dinimiz gibi, 
dinleri var işimiz gibi!”2  şeklinde cevap vererek İslam medeniyetinin gücüne ve İslam 
toplumlarının bu güce sırtını çevirerek zayıflamışlığına atıfta bulunmuştur.

Batıdan ithal edilen, kendi kültürlerinin ve evrensel ahlak değerlerinin geri planda 
kaldığı eğitim felsefeleri, mesleki anlamda başarılı bireyler oluştursa da toplumsal uyumu 
güçlü, mutlu bireyler meydana getirememiştir. Eğitim felsefeleri ile dünyada rol model 
olarak sunulan Finlandiya ve ABD gelişmiş ülkeler arasında en çok intihar vakalarının 
olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2019 yılında bu 
konuda yayınladığı rapordaki gelişmiş bazı ülkelerde intihar oranları sıralama şöyledir:

• İzlanda: 21,7

• ABD: 21,1

• Finlandiya: 20,8

• Fransa: 17,9

• Norveç: 13,6

• Almanya: 13,6

• İngiltere: 11,9 3

İslam’ın evrensel yönünün olması ve kültürümüzün oluşmasında en güçlü etken 
olması, kültürümüze evrensel yönler kazandırarak daha güçlü hale getirmiştir. Bundan 
dolayı İslam medeniyetinden ve tarihsel birikiminden beslenen yeni bir eğitim felsefesini 
oluşturmak elzemdir.

                                                
b) Eğitim Sisteminde Kültür Sorunu
Bu konuya “Eğitim Felsefesi Sorunu'nu” işlerken kısmen de olsa değinmiştik. 

Çünkü bu iki sorun birbirinden bağımsız değildir. ‘Nasıl bir insan tipi hedeflenmekte-
dir?’ sorusu eğitimin felsefesi, cevaplarından biri ise kültürle alakalıdır. Çünkü eğitim 
sistemi, merkezine bireyi ve toplumu alarak onların etrafında amaçlar belirler. Kültür de 
bu amaçların başında gelir. Bireyin yetişip gelişmesinde hem genetik hem de çevresel 

2 https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ali-akben/dinleri-isimiz-gibi-isleri-dinimiz-gibi-17165.html  
E.T:15.10.2020
3  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50343454 E.T:15.10.2020
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faktörlerin rolünün olduğu bilinmektedir. İnsanın, sosyo-kültürel ve psikolojik bir varlık 
olduğu düşünüldüğünde yetiştiği çevreden ve kültürden kopuk veya o kültürle çakışan bir 
eğitim politikasının bireye fayda yerine zarar vereceği bir gerçektir. Birey, kültür içinde 
hayata gözlerini açar ve ölene kadar da o kültürel ortamla ilişki içerisinde bir hayat sürer. 
Bu yüzden bireyin idealleri, hayalleri ve edindiği rollerin şekillenmesinde kültür en güç-
lü etkenlerdendir. Birey bu ortamda kök salar ve hayata uyum sağlar. Onu oradan söküp 
aldığınız zaman fayda yerine ciddi zarar verirsiniz. Vygotski; kişilik oluşumunun sadece 
biyolojik faktörlerle açıklanamayacağını, biyolojik ve kültürel faktörlerin onun şekillen-
mesinde beraber rol aldığını ifade etmiştir.4 Hayatın bir kültürlenme süreci olduğu, bireyin 
sosyo-kültürel ve boşluk kabul etmeyen yapısı düşünüldüğünde bireyin ya kendi kültürü 
ile hayata tutunacağı veya başka kültürlerin etkisi ile yozlaştırılarak yoluna devam edeceği 
bir hakikattir. Başka kültürlerin etkisine bağımlı olarak kendi kültürünün dejenere edilmesi 
ve yok oluşuna seyirci kalınması ise kabulü mümkün olmayan bir durumdur. Bundan do-
layı çevresel ve kültürel faktörlerden kopuk bir eğitim sistemi, bireyi hedeflenen ve amaç-
lanan düzeye ulaştıramayacaktır. Kültürün bu etkisi, eğitimciler ve psikologlar tarafından 
zikredilen bir hakikat olmasına rağmen maalesef eğitim sistemimizde gereği gibi yer edi-
nememiştir. Özellikle son yüzyılda sürekli kendi kültürü ve kültürel yapısı ile çatışmacı 
bir yol izlenmiştir. Çok kültürlü olan toplumumuzdaki tek tipçi uygulamalar ve ırksal vur-
guların yanında ABD ile 1949’da imzalanan ve hala yürürlükte olan Fulbright Sözleşmesi 
sebebiyle (ki komisyon üyelerinin yarıdan bir fazlası ABD’nin eğitimcilerinden oluşmak-
tadır) ABD’nin Türkiye elçisinin başkanlık ettiği komisyon, amacını; “Türk ve Amerikan 
halkları arasında eğitim ve kültürel değişim yoluyla ortak bir anlayış geliştirmek” olarak 
ifade etmiştir.5 Böylelikle kültürel değerlerimiz, yönetimlerin ideolojik baskılarının kurba-
nı olmaktan kurtulamamıştır.

Siyasi anlayışlar, bireyin yetiştiği kültür ve inançla çatışan ideolojik görüşler özel-
likle bulunduğumuz toplumun kültürel yapısının çok sığ anlayışlarla eğitimde yer edin-
mesine ve hatta kültürün, eğitim sisteminin raflarında sadece bir aksesuar ve folklorik bir 
argüman olarak görülmesine sebep olmuştur. Eğitim sistemine ruhundan soyutlanmış ve 
sadece folklorik olarak yansıtılan kültür, ticaret sektörü olarak da politikalara yansımıştır. 
Abdulkadir Turan, eğitim sistemindeki sorunların arka planını işlediği bir yazısında şunları 
dile getirmiştir: “Ülkenin bağımsız, tutarlı ve şamil bir kültür politikası yok. Bunun ilk 
kanıtı, Kültür Bakanlığının Turizm Bakanlığı ile bütünleştirilmesidir. Kültür işleri bir tür 
ticari tanıtım faaliyeti gibi değerlendiriliyor… Nihayetinde kökleri sağlam bir bağımsızlık 
hareketi ancak sağlam bir kültür ve dolayısıyla eğitim politikası ile mümkündür. Öyle gö-
rünüyor ki bu, hâlâ göze alınmıyor. Dışarıda Batı’dan kopuş, eksen kayması; içeride Tanzi-
mat’tan Cumhuriyete her yere sinmiş “çağdaşçı” yapıyla çatışma olarak yorumlanacak her 
tür girişim; program bozacak, işleri rayından çıkaracak hikmetsiz bir adım olarak görülü-
yor. Batı’nın ve içerideki acentelerin “tam bağımsızlık” olarak görecekleri her tür adımdan 
özenle kaçınılıyor. Aksine kültür ve eğitim politikaları üzerinden ana eksenden kopulma-
dığı, yapılanların sadece ana eksen içinde, Batılı anlamda bir sistem içi muhafazakârlık 
olduğu ispatlanma kaygısına düşülüyor.”6 Eğitim sisteminde bu kültürel boşluk kapatılarak 
eğitimin bireysel ve toplumsal amaçları sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

4  https://www.researchgate.net/publication/311090971_KULTUREL_DEGERLERE_DUYARLI_PEDA-
GOJI E.T:15.10.2020
5  https://fulbright.org.tr/hakkimizda E.T:15.10.2020
6  https://www.abdulkadirturan.com/egitim-kultur-ve-bagimsizlasma.html  E.T: 22.11.2020
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c) Eğitim Sisteminde İdeolojik ve Politik Sorunlar
Şüphesiz her devlet veya siyasi irade; politik anlayışını, varlığını ve temel ilkelerini 

topluma kabul ettirmek ve yerleştirmek ister. Devletin veya siyasi iradenin bu dönüşümü 
gerçekleştirmek için kullandığı en etkili araçlardan biri eğitimdir. Bu yönüyle eğitim, en 
etkili ideolojiksel araçlardan biri olarak karşımıza çıkabilmektedir. Mesele şu ki; bazen 
yanlış olan, toplumun inancı ve kültürü ile çakışan anlayışların eğitimle verilmeye çalı-
şılması ve bunun bir eğitsel faciaya dönüşmesidir. Çünkü bu anlayış, içsel dengeleri göz 
ardı ederek bireyin olmak istediği bir sonuç yerine devletin olmasını istediği bir sonuca 
götürdüğü için dayatmacı, çatışmacı, tercihleri sınırlandıran, bireye ket vuran, yetiştiği 
kültür ve inançla sorunlar yaşayan bir eğitim sorunu olarak karşımıza çıkabilmektedir. 
Ders kitaplarındaki ırksal vurguların ağırlıklı olması, tek tipçi bir anlayışın güdülmesi, 
andımız metninin bir zamanlar yüksek sesle okutulması ve bugün okutulmasa dahi ki-
taplarda yerini koruması, ders kitaplarında darwinist ve sol anlayışlara ağırlık verilmesi, 
metin ve örneklemelerde daha çok yabancı yazarlara ve metinlere yer verilmesi, batı 
örnekliğinin ve kavramların çok fazla yer edinmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin eğitim 
politikalarına yön vermesi, özellikle din ve inanç karşıtı anlayışların bazı metinlere ha-
kim olması, kültürel ve inançsal değerlerin ruh ve öz açısından eğitim müfredatında yer 
bulamaması, çok uluslu bir zeminde başka ırk ve kültürlerin yok sayılması, edebiyatta 
sol frekansın ağırlıklı olarak işlenmesi vs. gibi durumlar ideolojinin eğitim üzerinde oluş-
turduğu sorunlara örnek verilebilir. Özellikle 2020 yılında ÖSYM’nin kazanım ve yeter-
lilikleri ölçmeye yönelik yaptığı üniversiteye giriş sınavı, ideolojinin eğitime olumsuz 
yansımalarını gösteren en önemli ölçütlerden biridir. Eğitimci yazar Abdulkadir Turan’ın 
bu sınavla ilgili yaptığı analiz dikkate değerdir. Analizde şunlara yer verilmiştir: “Yüksek 
Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 
sorumluluğundaki bu sınavların Türkçe-Edebiyat kısmında 12 Eylül’den sonra bile çok 
belirgin bir ideolojik dil kullanılmadı. Tüm sınav tarihi boyunca herhâlde Türkçe-Edebi-
yatta on kez Mustafa Kemal’le ilgili soru sorulmamıştır. Bununla beraber yakın bir döne-
me kadar anlam sorularında, resmî ideolojinin Tanzimat’tan bu yana benimsediği eğilim; 
çocukların bilinçaltını etkileyecek bir dille alttan alta işlendi. Soru metinlerinde İslam 
sonrası Türk edebiyat birikimine, bir folklor nesnesi gibi ya da bir müze malzemesi gibi 
değinildi. İslam edebiyatı tamamen dışlandı. Batı edebiyatı, bütün birikimiyle ve kutsa-
narak metinlere yedirilip sunuldu. Hepsinden daha önemlisi: Yerel olan her şeye yönelik 
ustalıklı bir aşağılayıcı sol eleştiri getirildi; buna karşı Batı’ya ait her şey alttan alta kut-
sanarak verildi. Son yıllarda bu eleştirel yaklaşım genel olarak terk edildi. Bunun için de 
edebiyat ağırlıklı soru metinlerinin yerini kısmen günlük yaşama bakan sorular aldı. Ama 
bu kez de daha önce olmadığı kadar Batı dillerinden terim, metinlere girdi. Türkçe eği-
timini olumsuz etkileyecek bir dil Batılılaşması metinlere sirayet etti. Sıradanlığı ancak 
aşmış nice Batılı yazar ve akademisyen paragraf metinlerinde görülmeye başlandı. Bu yıl 
ise kelimenin tam anlamıyla bir facia yaşandı: Dil eğitimi ile günlük yaşam arasında ilgi 
kurma adına; geçmişin derin yapıları tarafından popülerlik kazandırılmış bir pop şarkıcı-
sı kadın ile adını ilk kez bu sınavda gördüğüm ve eşcinsellikle ilgisi bulunan bir popçu ile 
ilgili değerlendirme, Divan ve Halk edebiyatı ile mezcedilerek öğrencilerin önüne kon-
du, reklam edildi. Nereden tutsanız tam bir facia; çünkü metinde adı geçen kadın popçu, 
İzmir odaklı nesilsel değişimin bir simgesidir. Yaşam tarzı ile geçmişten kopmayı, Tan-
zimat günlerinden bugüne amaçlanan değişimi simgeliyor. Dede, dindar belki bir cami 
görevlisi (müezzin), baba ve anne, modern muhafazakâr (tesettürü benimsememiş ama 
inançlı), kendisi ise milli değerleri müzelik bağlamında dahi önemsemeyen sol eğilimli 
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“çağdaş kadın”. Bu pop şarkıcısı, yıllardır bu simge olma hâlinin ekmeğini yedi. Parasını 
bir tür sistemin fiili reklamı olma hâlinden kazandı. Bu çerçevede resmî ideoloji tarafından 
popülerleştirilip beslendi. Öte yandan aynı kadın şarkıcı, sayısı bilinmeyen evlilikleri ile 
aile yaşamının tüketilişinin de simgelerindendir. Herhâlde “modern muhafazakâr” ailelerin 
bu tür çılgın çocuklarından sonraki nesli, Batı’yla uyum içinde daha da “çağdaş” düşünü-
lüyor ki soruda o pop şarkıcısının yanına eşcinsellik yönü olduğu söylenen bir yeni nesil 
pop şarkıcısı yerleştirilmiş: Dede, alim veya din görevlisi; oğul modern muhafazakâr, torun 
pop şarkıcısı, torunun çocukları eşcinselliğe bile açık olacak kadar ultra modern, Batı’nın 
son versiyonu… “Dayatılan” silsile ne yazık ki bu. Paragraf metninin tasavvufi yönü de 
olan bir divan şairi ile ilişkilendirilmesi ise tam bir skandal. Zira 12 Eylül sonrası liberal 
politikalardan bu yana “milli bir eşcinsellik” üretmeye çalışan bir yapı var. Eşcinsellik, 
Batı’nın son üretimi değil; bize ait tarihi bir gerçeklik, renklerimizden biri diye propagan-
da yapıyorlar. Bu soru metni ne yazık ki bilerek veya bilmeyerek bu yapının emellerine 
hizmet ediyor. Sol yanı bulunan bir pop şarkıcısı ve eşcinsellik yönü olduğu söylenen bir 
neo-Batı kuşağı mensubu popçu ile Şeyh Galip’i aynı kareye alarak, onun da yanına halk 
türkülerini seslendirmesiyle milli sanatçı statüsü bulunan Neşet Ertaş’ı eklemek… “Hepsi 
de bizden” mantığına(!) bakıyor ki Batılılar bunu olumlu anlamda “salata” ile anlatsalar da 
bizde buna ancak “tırşık(!)” denir. “Tırşıkçılık” ise hiç de olumlu değil. Ve dikkat edin: Bu, 
bir yüksek lisans veya doktora sınavı değil, lise son sınıf öğrencilerine yönelik bir kazanım 
değerlendirme ve yetenek belirleme sınavı…”7 Elbette devletin kendine göre bir eğitim 
politikasının olması doğaldır. Yalnız burada sorun olarak karşımıza çıkan; bunun toplumun 
realitesi, sosyolojisi, kültürel ve inançsal değerleriyle çatışmacı bir role bürünmesidir.

2. EĞİTİM SİSTEMİNDE MÜFREDAT VE DERS KİTAPLARININ İÇERİK 
SORUNU

a) Müfredatta İdeolojik ve Politik Sorunlar
Müfredat, bir ülkedeki eğitimin ana çerçevesinin, sınırlarının, planlanmasının ve fa-

aliyetlerinin yer aldığı eğitim ve öğretim programıdır. Türk eğitim sisteminde müfredatın 
ana dayanağını öncelikle yasalar ve kanunlar belirlemiştir. İster istemez bunun eğitime 
olumlu ve olumsuz yansımaları olmuştur. Özellikle hem çağdaşlık adı altında batılı değer-
ler hem de ulus devlet anlayışı devletin tüm işleyişine hâkim kılınmaya çalışılmıştır. Eğitim 
de bu amacın topluma benimsetilmesine hizmet eden en büyük araç olarak görülmüştür. Bu 
ideolojik anlayış, eğitim üzerinden (dokunulmazlık zırhı giydirilmiş) yasal dayanaklarla 
müfredata yansımış ve hatta ana dayanağı haline gelmiştir.

İdeoloji; bilimden, akıldan, değerlerden ve kültürden önce kendi menfaatlerini ve 
öngördüğü fikri önceler. Bu da eğitimin istenen kaliteye ulaşmasında ana sorun olarak 
karşımıza çıkabilir. Eğitimci yazar Ethem Paksoy bu konuya dair şöyle demektedir: “Türk 
eğitim sistemi, demokratik bir anlayışla herkesi farklılıklarında serbest bırakarak toplumun 
ortak değerleri üzerine oturmak yerine amacına ulus devlet modelini koyarak müfredatı da 
bu ideoloji üzerine oturtmuştur. Bu amaca ulaşmak için herkesin tek etnik kökeni, tek 
dili, Batı’dan ithal tek hayat tarzı olmasını varsaymıştır. Müfredatta dil, tarih, din ve hat-
tâ bilim bile bu anlayışa göre şekillendirilmiştir. Müfredatın bu sorunu, bütün sorunların 
doğduğu veya etkilendiği anaç bir sorundur. Çocuk taşıdığı kimlikte, konuştuğu dilde, öğ-

7  https://www.abdulkadirturan.com/egitim-kultur-ve-bagimsizlasma.html  E.T:22.11.2020
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rendiği tarihte, yaşadığı hayat tarzında hep bu sorunla karşılaşmaktadır. Çağdışı anlayış 
üzerine oturtulan bu müfredat milletin onayı olmadan dayatılmış, cumhuriyetin ulusal 
değerleri ile dokunulmazlık zırhına büründürülmüştür.”8 Bu konuda verilecek en güncel 
örneklerden biri ise İLKHA’nın yayınlamış olduğu şu haberdir: “MEB, Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nin (MHP) geçen yıl 9. Sınıflar kitabında Kürtlerle ilgili yer alan bilgilere 
itiraz ederek gerekenin yapılmasını istediği bölümleri yeni baskıda bir kısmını çıkardı, 
bir kısmını değiştirdi. Kitapta, Kürtlerin İslamiyeti kabul eden kaynak olarak gösterilen 
Belazuri’nin “Futuhu-l Buldan” eserinin görseli de çıkarıldı. Kitabın 2019 baskısında, 
“İslamiyet’in Araplar dışında Türklerin, Acemlerin, Berberilerin ve Kürtlerin arasında 
benimsenmesinden” bahsederken, 2020 baskısında “Kürtler” ibaresi çıkarıldı. 9. Sınıf 
Tarih kitabının 2019 yılındaki baskısında “İslamiyet Araplar ve Türkler dışında Acemler, 
Berberiler ve Kürtler tarafından da benimsendi” denilirken 2020 baskısında “İslamiyet 
Araplar ve Türkler dışında Acemler ve Berberiler tarafından da benimsendi” denilerek 
cümleden sadece Kürtler kelimesi atıldı. 2019 baskısında Kürtlerin Müslümanlaşması 
(3 kısa paragraf) bilgisi Belazuri’den alıntı yapılarak anlatıldığı halde 2020 baskısında 
Kürtler basite alınarak bir millet olarak ele alınmadı. “Acemler ve Berberiler gibi İsla-
miyet’i kabul eden topluluklardan biri de bölgede yaşayan Kürt aşiretleridir” denildi. 
2019 yılında sahabe Caban El-Kurdi’den bahsedilirken ve Kürtlerin Müslümanlaşma sü-
recinin Hz. Muhammed döneminde başladığı aktarılırken 2020 yılındaki 9. Sınıf Tarih 
kitabında bu bilgiler yer almadı.”9 Tüm bunlar, ideolojik ve politik düşüncenin müfredatı 
şekillendiren ve ona yansıyan onlarca örneklerden sadece birkaçıdır.

b) Siyasal Gelişmelerin ve Değişimlerin Müfredata Olumsuz Yansıması
Yaşanan siyasi değişimler, yeni iktidarlar ve sürekli değişen milli eğitim bakan-

ları, müfredatın sık aralıklarla değişime uğramasına sebep olmuştur. Hatta müfredat bir 
yapboz haline gelmiştir. Her müfredatın verimliliğini ölçmek için girdilerin, girdilerin 
işlendiği sürecin ve çıktıların beklenmesi gerekir ki o müfredattan hem verim alınabilsin 
hem de hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapılabilsin. Ama maalesef siyasi fırtınaların 
ve değişimlerin çokça yaşandığı ve her gelenin önceki uygulamaların tam işlenmesini 
beklemeden ve sağlıklı değerlendirmesini yapmadan yeni uygulamalarla işe giriştiği ül-
kemizde müfredat da bundan olumsuz bir şekilde etkilenmiştir.

c) Müfredatın Yasalarla Sınırlandırılması Sorunu
Ulus devlet anlayışının uygulamaları, ideolojik ve politik düşüncenin yasalarla 

müfredata yansıtılması ve dokunulmazlık zırhının giydirilmesi hem müfredatı tek tip-
çi bir yapıya büründürerek sınırlamakta hem de vatandaş nazarında eğitime ve devlete 
olan güveni sarsıcı bir görüntü vermektedir. Yasalarca topluma dayatılan uygulamalar, 
eğitimin birey üzerindeki etkinliğini sınırlamaktadır. Bireyler, bir müfredatta kendini 
bulabildikleri ve özgür olarak saygı duyabildikleri oranda onu kabullenirler. Tek tipçi 
düşünceler ve dayatmalar; çeşitliliği, özgürlüğü, renkliliği, zenginliği ve dolayısı ile bi-
reyi sınırlamış ve eğitim ile birey arasına duvarlar örmüştür. Strateji Düşünce ve Analiz 
Merkezi’nin (SDAM) 2017-2018 eğitim ve öğretim yılına ait müfredatı değerlendirdiği 
bir analizinde bu konuya dair şunlara yer verilmiştir: “Müfredat, eğitim ve öğretimin 

8  Ethem Paksoy, Türk Eğitim Sisteminin Temel Sorunları, Yeni Türkiye Yayınları, 2017, s. 23.
9  https://ilkha.com/analiz/bu-neyin-tahammulsuzlugu-138817  E.T: 11.10.2020
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yasal mevzuatından sonra ikinci adımını oluşturmaktadır. Müfredatın esasını, anayasa ve 
ilgili yasalar oluşturur. Müfredat değişikliğine esas mevzuat değişikliği ile başlanmalıdır. 
Anayasa’nın 42. Maddesi’nde yer alan “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları 
doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında 
yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.” ifadesi, müfredat değişiklik-
lerini sınırlandırmaktadır. Anayasa’nın başlangıç metni ve ilk maddeleri ile desteklenen bu 
maddesi, 1739 Sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” ile adeta şerh edilmiş; eğitim müfreda-
tı katı esaslara bağlanmıştır. Söz konusu kanuna göre eğitim, Türkiye Milli Eğitimi değil, 
“Türk Milli Eğitimi”dir; “Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve 
Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı” yetiştirmek Türk Milli Eğiti-
mi’nin ilk genel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda yetişenler, “Türk toplumunun refah ve 
mutluluğunu artırmak” için çalışacaktır. Aynı yasada “Eğitim sistemimizin her derece ve 
türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetle-
rinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Anayasa’da ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği 
temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli 
ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Milli bir-
lik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, 
özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim 
ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu ile iş birliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığı’nca gereken tedbirler alınır.” 
maddesi, “Türk Milli Eğitiminin İlkeleri”nden biri olarak kabul edilmiştir. Türkiye gerçek-
liği ve Türkiye’nin dışarıya açılma hedefiyle uyumlu olarak eğitimle ilgili bu sınırlandırıcı, 
milliyetçi, ideolojik mevzuat değişmeli, bu maddelerin yerini daha kapsayıcı ve birleştirici 
maddeler almalıdır. Müfredat, ideolojik ve milliyetçi anlayışın gölgesinden çıkarılmalı-
dır.”10

d) Tekli Müfredat Anlayışı
Eğitimin tek bir müfredata sıkı sıkıya bağlı olması müfredatın çeşitliliğini, rekabe-

tini, kıyaslanmasını ve değerlendirilmesini sınırlandırmaktadır. Çeşitlilik, bireysel ve böl-
gesel farklılığa cevap vererek rekabet ortamı oluşturur. Bu da değerlendirmeyi, gelişimi 
ve verimliliği sağlar. Eğitim alanında çok iyi noktada olan birçok ülkede, birden fazla 
müfredat vardır. Devletin belirlediği müfredatlarla beraber, okulların ve öğretmenlerin de 
kendilerince hazırladıkları müfredatlar mevcuttur. Asıl olması gereken de sahadakilerin 
bölgesel ve bireysel farklılığa, değişken çevreye, eğitim ortamına, imkanlarına, eğitimci 
ile eğitilenin kabiliyetlerine göre geliştirilen müfredatların uygulanmasıdır. Özellikle Tür-
kiye gibi birçok etnik kökenin, dinin ve kültür çeşitliliğinin yaşandığı bir ülkede tekli bir 
müfredat dayatmak ve öğretmenin de kabiliyetlerini sınırlayabilen bu müfredata bağlılığını 
zorunlu kılmak, eğitim açısından büyük bir dezavantajdır.

e) Müfredatın Toplum Değerleri ile Çelişmesi
Birey, toplumuyla sosyolojik ve psikolojik bir etkileşim kurarak yeşerir ve çiçek 

açar. Birey, toplumunun kültürü, değerleri, adetleri, yazılı ve sözlü geleneği ile yoğrularak 
onunla uyumsal bir bağ kurar. Birey; toplum içinde kök salar, rol model edinir ve kimlik 

10 http://sdam.org.tr/haber/77-yeni-egitim-ogretim-mufredati-taslagi-nitelik-elestiri-ve-oneriler/ E.T: 17.09.2020



13

TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI

sdamstrateji

oluşumunu tamamlar. Bundan dolayı bireyin parçası olduğu bir toplumun gelenek, gö-
renek ve değerleri ile çatışan bir eğitim sistemi; o bireyin gelişimini sınırlayan, onunla 
çatışan, özgür iradesine ket vuran ve güvensiz bir ortam oluşturur. Bu gibi sosyolojik ve 
pedagojik gerekçeler, eğitimin bireyin içinde yetiştiği toplumun kültür ve değerleri ile 
barışık olmasını gerekli kılar. Paksoy bu konuyla ilgili olarak şunları ifade etmektedir: 
“Müfredatın en büyük sorunu toplumsal değerlerimize yabancı ve Batılı değerlerle örtü-
şüyor olmasıdır. Gönüllü sömürgecilikle Batı’dan kopyalanarak alınan bu müfredat yeni 
bir Batılı toplum doğurmak için konmuştur. Eğitime konulan bu amaç, eğitime teslim 
ettiğimiz çocuğun irademiz dışında nasıl bir kalıba dökülmek istendiğini ortaya koymak-
tadır.”11

f) Türk - İslam Sentezinin ve Ulus Devlet Anlayışının Müfredata Eklemlenmesi
Daha önceki başlıklarda ulus devlet anlayışının eğitim sistemine etkisini yazmıştık.  

Son dönemlerde bu anlayışa bir de Türk-İslam anlayışı eklemlenmiştir. Ancak buradaki 
eklemlenme derinsel bir içerik yerine yüzeysel, ırk odaklı, folklorik ve sloganik bir hava 
taşımaktadır. Stratejik Düşünce ve Analiz Merkezi’nin (SDAM) daha önce yayınladığı 
bir analizde bu gerçek şu şekilde dile getirilmiştir: “28 Şubat Dönemi'nde müfredat nere-
deyse sosyalist ülkeler düzeyinde bir kez daha İslâm'ı çağrıştıran unsurlardan uzaklaştı-
rılmış, İslâm'ı çağrıştırdığı gerekçesiyle “Ahmet, Ayşe” gibi isimler ve aile tablosundaki 
başörtülü yaşlı kadın resimleri dahi ders kitaplarından çıkarılmıştır. AK Parti döneminde 
2012’de Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dinî Bilgiler derslerinin ‘seçmeli ders’ olarak 
müfredata yerleştirilmesi önemli bir adım olmakla birlikte Cumhuriyet Dönemi’nden 
devralınan ve 28 Şubat’la daha da katılaştırılan “Batılılaşmak ve Türkleşmek” hedefleri 
doğrultusunda hazırlanmış müfredata genellikle bağlı kalınmıştır. Askıya çıkarılan müf-
redat taslağında bu iki hedefe “İslâmlaşmak” da eklenmiş görünmektedir. Bu değişiklikle 
Ziya Gökalp’ın “Türkleşmek, İslâmlaşmak, Batılılaşmak” sentezi tamamlanmıştır. Ziya 
Gökalp’ta “İslâmlaşmak” hedefinin, mevcut müfredatta ise “Batılılaşmak” hedefinin ge-
lecek tepkileri hafifletmeye dönük olduğu iddia edilebilir. Bu iddia, aksi yöndeki bütün 
ayrıntılara rağmen kabul edilse bile bu müfredat taslağı, Türk-İslâm sentezi yaklaşımı-
nın ürünü olarak kendisini göstermektedir. Bakanlığın önerdiği müfredat taslağı, Türkiye 
gerçeği ve Türkiye’nin dışarıya açılma hedefleriyle çelişkili olarak baştan sona yoğun 
bir milliyetçilikle donatılmıştır. Müfredatta İslâm’la ilgili başlıklar artırılmış ancak bu 
durum milliyetçilik çatısı altında veya bizzat milliyetçiliğin bir unsuru gibi müfredata 
yerleştirilmiştir. Müfredat taslağında Türk tarihi dışında herhangi bir Müslüman kavmin 
tarihine yer verilmemiştir. İslâm tarihinin Türk tarihini doğrudan ilgilendirmeyen bö-
lümlerinin programda yer alması, Türk tarihini dolaylı olarak ilgilendirmesi bakımından 
müfredatta yer almış görünmektedir. Niyet bu değilse bile format, bu şekilde oluşturul-
muştur. Bu format, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir dönem zihniyet engeline takılma-
mak için her hususu Türklük formatına yüklemesini andırmaktadır. Müfredat taslağında 
Türkler dışında herhangi bir Müslüman kavmin edebiyatına, dolayısıyla İslâm dünyası-
nın edebiyat birikimine de yer verilmemiştir. Oysa modernleşme dönemi Türk edebiyatı 
çerçevesinde Batı edebiyatı, bütün ayrıntılarıyla müfredata yansıyacaktır. Bu müfredatla 
yetişen öğrenciler, geçmişte olduğu gibi Batı edebiyatını en zayıf temsilcilerine kadar 
tanıma olanağı bulacak ama Türklerin katkısıyla oluşmuş kısımları dışında İslâm dünya-

11  Paksoy, s. 24.
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sının edebiyat birikiminden habersiz kalacaktır. Felsefe derslerinde Batı felsefesi ayrıntılı 
yer alırken İslâm düşünce tarihi ile ilgili bölümler sınırlı kalmıştır. Bu müfredatla yetişen 
nesiller, önlem alınmadığı takdirde sorunlara Batılı bir zihniyetle yaklaşacaklardır.”12 Müf-
redatla ilgili saydığımız bu sorunların yanında başka sorunlar da mevcuttur. Sağlıklı bir 
eğitim, sağlıklı bir toplum demektir. Sağlıklı bir toplum da sağlıklı bir müfredatla şekille-
nir.

3. EĞİTİM SİSTEMİNDE KARMA EĞİTİM SORUNU
Karma eğitim, 19. yüzyılın sonlarında ABD ve gelişmekte olan birçok Batı ve Doğu 

ülkelerinde uygulanmaya başlanmış ve özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra gelişmek-
te olan birçok ülkenin daha çok sarıldığı bir uygulama haline gelmiştir. Yalnız yıllar geç-
tikçe eğitim sahasında meydana gelen sorunlar ve çıkmazlar, bu uygulama üzerinde soru 
işaretlerini arttırmaya başlamış ve birçok ülkeyi bu uygulama üzerinde araştırma yapmaya 
yöneltmiştir. “Çeşitli dönemlerde yapılan araştırmalarla öğrenciler, öğretmenler ve okul 
idarecileri dinlenmiştir. Karma eğitimin birçok soruna yol açtığını tespit eden yönetim, 
kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı sınıfların açılmasını teşvik etmeye başlamıştır. Uygu-
lamanın eğitimde kaliteyi yükselttiğini gören pek çok devlet okulu da ayrı sınıf açmıştır. 
1995 yılında 3 devlet okulunda yürütülen ayrı eğitim uygulaması, 2007’de 253 okula çık-
mıştır. Yine 2007’de 200 okulun daha, kız-erkek öğrencilerin farklı ve ayrı yerlerde eğitim 
almaları için girişimde bulunmuştur. Yakın bir gelecekte, bu tür okul sayısının 5.000’i bu-
labileceği tahmin edilmektedir. Kanada’da ise en fazla öğrencinin eğitim gördüğü Toronto 
Devlet Okulları Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı araştırma, karma eğitimin başarısızlığını 
ortaya koymuş, karma eğitim karşısında sesler yükselmeye başlamıştır. ‘Bir Ümit Viz-
yonu’ başlıklı raporun sonuçları karma eğitimden kaynaklanan sorunlar nedeniyle erkek 
çocukların kızlara göre başarısız olduğunu ortaya çıkarmıştır. Erkek çocukların kızlara 
göre farklı bir eğitime tabi tutulması zorunluluğuna dikkati çeken Toronto Devlet Okulları 
Eğitim Müdürü Chris Spence, 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında ‘Erkek Liderlik Okulu’ 
adlı proje başlattı. Spence, öğretmenler ve velilerle yaptıkları 200 toplantıdan sonra kız ve 
erkek çocukların ayrı okuduğu 300 sınıf projesine karar verdiklerini ifade etti. Almanya’ya 
bakıldığında ise yine benzer sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Almanya’nın Bayern Eyaleti 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Schul Report dergisinde, Münih Okul Pedagojisi ve 
Eğitim Araştırmaları Devlet Enstitüsü’nün raporuna yer veriliyor. Raporda 1960’lı yıllar-
da, karma eğitimin ilerlemenin ölçüsü olarak kabul edildiğine, 1980’lerden sonra ise karma 
eğitimin zararlarının tartışılmaya başlandığına dikkat çekiliyor ve sonuç olarak “karma 
eğitim hem kızlar hem erkekler için fayda sağlamamıştır.” denilerek ayrı eğitim okulu 
uygulamasına başlanması gerektiği ifade ediliyor.”13 Dünyada karma eğitimin tartışılmaya 
ve esnek uygulamaların önünün açılmaya başlandığı bir dönemde, 1927 yılında karma uy-
gulamaya geçen Türkiye ise 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında eğitim sisteminde aksi 
yönde kararlar arttırılmıştır. “2000-2001 öğretim yılı başında, bizim Milli Eğitim Bakanı 
Metin Bostancıoğlu’nun bütün okullara ve kurslara karma eğitim mecburiyeti getirdiği 
sene, Almanya’nın tanınan dergisi Der Spiegel’de “Yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı: 
Karma Eğitim Karaya Oturdu” başlığıyla konuyu gündeme taşıdı ve Kuzey Rheinwesta-
falen Eyaletinin Sosyal Demokrat Eğitim ve Bilim Bakanı Gabriele Behler, okullara birer 

12 http://sdam.org.tr/haber/77-yeni-egitim-ogretim-mufredati-taslagi-nitelik-elestiri-ve-oneriler/  
12.09.2020
13  https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/Egitime_Bakis_22_Sayi.pdf E.T:10.11.2020
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yazı göndererek imkânları ölçüsünde ve kademeli olarak ayrı eğitime geçmelerini em-
retti.”14

a) Karma Eğitimin Yanlışlığını Gösteren Gerekçeler
• Karma eğitim, kız ve erkek öğrenciler arasındaki farklılıkları göz ardı etmekte-

dir. Bu nedenle karma eğitimde kız öğrenciler yeteneklerini kolay geliştirememektedir.

• Kızlar, erkeklerle aynı sınıflarda çekingenleşmekte, alay edilme korkusuyla içe 
kapanmakta kısaca kişisel olarak baskılanmaktadır.

• Öğrencilerin sınıftaki karşı cinse karşı olan ilgisi dikkatlerini dağıtabilmekte, 
zihinsel performanslarını düşürebilmektedir.

• Karşı cinslerin birbirine ilgisi, mesajlaşmalar ve görüşmeler, kıskançlık ve kav-
galar; gençlerin konsantrasyonunu bozmakta, derslerden soğutmaktadır.

• Cinsel taciz, istenmeyen gebelikler karma eğitimle artış göstermektedir.

• Muhafazakâr aileler, kız çocuklarını okula göndermemekte kızların okullaşma 
oranı da düşmektedir. Bu nedenle bayanlar, iyi bir eğitim almaktan mahrum kalmakta-
dır.15

• Bireylerin beyin farklılıklarını görmezden gelen karma eğitim modeli, bireylerin 
yetenek gelişimini olumsuz etkilemektedir.

• Karışık sınıflarda stres oluyor, karşı cinse rezil olurum veya alay ederler diye 
öğrenci anlayamadığı konuyu soramıyor, bu durum başarısızlığa yol açıyor.16

• Karma eğitimde kızlar daha çok erkek hegemonyasına maruz kaldıkları için bu 
eğitimi olumsuz etkilemektedir.

• Karma eğitimin verimsizliği ile ilgili yapılan araştırmalarda tek cinsiyetli eğiti-
min daha verimli, başarılı olduğunu ve daha çok özgüven kazandırdığı ortaya konmuştur.

“ABD’de 2008 yılında Stetson Üniversitesi’nin yürüttüğü dört yıllık pilot araştır-
manın sonuçları son derece çarpıcı: Karma okulda okuyan erkeklerin yüzde 55’i sınavı 
başarıyla verdi. Buna karşılık sadece erkeklerin okuduğu okulda, aynı sınavdaki başarı 
oranı yüzde 85’ti. Üstelik demografik yapı, sınıftaki öğrenci sayısı ve müfredat bakımın-
dan iki okul tamamen birbirinin aynıydı. İngiliz The Times’da yayınlanan habere göre, 
kız ve erkek okullarının başarı oranı, karma eğitim yapan okullara göre daha yüksek. 
Karşılaştırma, İngiltere’de liseyi tamamlama sınavı olan A Level ve GCSE sonuçlarına 
bakarak yapılmıştır. A Level, bizim üniversite sınavına tekabül ediyor denebilir. Çünkü 
öğrenciler bu sınavda aldıkları puanla üniversitelere başvuruyor. Bu listeye göre ilk üçe 
giren okulların hepsi özel. Karma eğitimin uygulanmadığı okullardan olan St. Paul’s 
Girls School’un birinci, Perse School for Girls’ün ikinci olması, özel kız okullarının 
fark attığının da kanıtı. Genel olarak kızların başarısı göze çarpıyor: İlk 50’ye giren li-
seden, 27’si kız, 14’ü erkek okulu. Bir başka ifadeyle karma olmayan okulların başarısı 

14  Ali Erkan Kavaklı, Karma Eğitim, 2009, http://www.alierkankavakli.org/karma-egitim-2  
E.T:10.11.2020
15  Sefa Saygılı, Karma Eğitimin Eleştirisi, 2012
16  https://www.yeniakit.com.tr/haber/karma-egitim-yuzyilin-en-buyuk-pedagojik-yanlisi-518758.html  
E.T:10.11.2020
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%80’lerde. Gazeteye okulunun başarısının sebebini açıklayan Kuzey Londra Kız Yüksek 
Okulu Müdürü Bernice McCabe, “Kızlar, erkeklerden ayrı mekanlarda eğitim almalarının 
faydasını görüyor. Sadece hemcinslerinin bulunduğu ortamlarda kendilerine son derece 
güven duyuyorlar. Etrafında kendilerini etkileyecek ya da yadırgayacak erkekler olmadı-
ğı için yanlış yapmaktan korkmuyorlar, rahat davranıyorlar. Erkeklerin olmadığı bir or-
tamda kızlar zekalarını daha aktif kullanabiliyorlar, zekâ ve bilgilerine güvenmeleri için 
daha serbest bir ortam yakalıyorlar” dedi. Karma okullarda, öğretmenlerin bildirdiklerine 
göre bilhassa dört konuda öğrenciler sorun yaşamaktadırlar. Bunlar; öğrenci motivasyonu, 
davranışı, sınıf yönetimi ve disiplin olarak sıralanmıştır. Özellikle motivasyon konusunda 
kız-erkek ayrı sınıflarda öğrencilerin daha verimli oldukları gözlenmiştir. Belirtildiği gibi, 
sadece kızlara yönelik eğitim veren okullarda, derslere yönelimin daha fazla olduğu ve 
karakterlerin daha rahat olgunlaştığı gözlenirken; karma okullarda eğitim gören kızların 
ise daha ziyade görünümlerine önem veren davranışlara yöneldikleri saptanmıştır. Yine 
karma okullarda, ergenlik dönemindeki öğrencilerin, birbirleriyle olan kız-erkek ilişkileri 
sonucunda bunalımlar geçirdikleri ve derslere ilgi seviyesinin çok düştüğü de ispatlanan 
gerçekler arasındadır. Bütün bu araştırma sonuçlarına göre amaç eğer öğrenci başarısını 
artırmaksa karma eğitimin olumsuz olduğu açık ve net olarak ortaya çıkmıştır. Yapılması 
gereken en kısa sürede öğrenci başarısı için karma eğitim yanlışından dönmektir.”17 “İngil-
tere Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu”, 2002 yılında, okul büyüklüğü ve tipinin (karma 
veya ayrı) akademik performans üzerindeki etkilerini araştırmakla görevlendirilmiştir. Ku-
rum, tek cinsiyetli devlet liselerinin yaygın olarak bulunduğu İngiltere’nin her tarafından 
2954 lise üzerinde çalışmıştır. Kurumun bu araştırma neticesinde yayınladığı raporda, kız 
ve erkek öğrencilerin akademik kabiliyetleri açısından tek cinsiyetli okullarda daha başa-
rılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”18 “Wellesley Üniversitesinde bir araştırma yapan Alman 
Sigridmetz Göckel’in tespitlerinden en çarpıcısı şudur: “Kız ve erkek ayrı öğretim yapan 
okullarda öğrencilerin, kendilerine güvenleri daha yüksek olup, karakterlerini daha rahat 
olgunlaştırmaktadırlar.”19

b) Genel Değerlendirme
Karma eğitim veren okullarda çıkan sorunlar, yeni araştırmaların doğuşuna zemin 

hazırlamıştır. Yapılan bu yeni araştırmalar sonucunda da tek cins eğitimin verildiği okullar-
da eğitimin karma eğitime oranla ciddi farkla başarı sağladığı gözlemlenmiş ve bu gözlem-
ler neticesinde tek cins eğitim veren kurumların sayısında ciddi artışlar olmuştur. Dünya 
karma eğitim konusunda esnekliğe gidip eğitimdeki çıtayı yükseltirken, Türkiye eğitim 
sisteminde karma eğitim, bilimsel veri ve araştırmalardan kopuk bir şekilde ideolojiksel bir 
dürtü ile dayatılmaktadır. Özellikle 28 Şubat Döneminde eğitim ve öğretimde uygulanan 
ideolojiksel katılık, 1999-2000 eğitim öğretim yılında karma eğitimin bütünüyle zorunlu 
hale getirilmesine sebep olmuştur. Maalesef eğitim sistemi var olan siyasi iradelerin ide-
olojik ve politik kavgalarının verildiği bir alana dönüştürülmüştür. Günümüzde dahi 28 
Şubat Döneminde eğitim üzerinden din ve kültüre savaş açanların, karma eğitim ile ilgili 
olumsuz bir görüş ileri sürüldüğünde; “Eğitimde haremlik, selamlık” ve “Şeriat geri geli-

17  https://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/Egitime_Bakis_22_Sayi.pdf-   http://www.alierkan-
kavakli.org E.T:13.10.2020
18  The Ġmpact of School Size and Single-Sex Education on Performance, National Foundation for Educa-
tional Research, Berkshire, 2003, s. 49.
19  “Karma Eğitim” http://www.alierkankavakli.org/karmaegitim-2; “ABD Kız-Erkek Ayrı Eğitimi Teşvik 
Ediyor” http://islamiyetdini.com/kesintisizzulum.html  E.T: 15.10.2020
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yor” gibi akla ve mantığa uymayan, bilimsel gerçeklikten uzak ideolojiksel ve duygusal 
tepkilerle gündemleştirmeleri siyasilerin, eğitim ve öğretimde tek cins eğitimine yönelik 
cesaret ve şevklerini kırmaktadır. Yetkililerin bu konuda cesaretlerini toplamaları ve kar-
ma eğitimin sonlandırılması veya tek cins eğitimine yönelik alanların açılmasına yönelik 
adımlar atmaları gerekmektedir. Aksi taktirde eğitim ve öğretimde ciddi kayıplar yaşan-
maya devam edecektir. Şüphesiz eğitimdeki her bir gediğin toplumda devasa sorunlar 
doğuracağı unutulmamalıdır. Bu konudaki ilginç meselelerden biri de Türkiye’nin BM 
ve AB gibi ülkelerle yaptığı bazı anlaşmaların karma eğitimi destekliyor olmasıdır. CE-
DAW ve ETCEP (Toplumsal cinsiyet eşitliği projesi) gibi sözleşmelerin karma eğitimi 
dayatmasıdır. Daha ilginç olan bir durum var ki, Türkiye eğitim sistemi bu anlaşma ve 
sözleşmelerle önüne aşılması zor engeller çıkarırken, BM ve AB bünyesindeki gelişmiş 
çoğu Batı ülkesinin bu sözleşmelere imza atmaması ve eğitim sistemlerine başkalarının 
müdahale etmesine izin vermemesidir. Bundan dolayı yetkililerin acilen eğitim sistemi-
nin üzerindeki bu kamburlardan ve karma eğitimden kurtulması gerekir.

c) ETCEP (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi)’nin Eğitime Olumsuz 
Yansımaları
Eğitimin tanımlarından biri de bireyin kültürlenme süreci olmasıdır. Eğitim, bireyin 

içinde yeşerdiği toplumun değer yargılarını benimsemesi, onunla uyum içerisinde yaşa-
ması ve toplumun varlığını sürdürmesi için gerekli bilinç ve donanımı sağlar.  Zaten eği-
timin var oluş amacı da bu değil midir? Daha önceki konularda bir toplumun değer yargı-
larının ve kültürünün önemine ve eğitim sürecinin olmazsa olmazı olduğuna değinmiştik. 
Kısaca kültür bir toplumu meydana getiren, genetik yapısını oluşturan ve ona özgünlük 
katan değerlerin bütünüdür. Eğer bir topluma ait bir eğitimden bahsediyorsak, o eğitim 
sisteminin toplum ve değer yargılarıyla çatışmacı bir görüntüye sahip olmaması gerekir. 
Aksi taktirde bu eğitim sistemi bir toplumun eğitim sistemi olmaktan çıkar, toplumun 
değerlerine rağmen çıkar ve ideolojisini topluma dayatan küçük bir zümrenin dikta eği-
tim sistemi olarak karşımıza çıkar. Bu gerçekler göz önünde bulundurulduğunda eğitim 
sisteminin önündeki en büyük tehlike, dışarıdan ithal edilen veya ortaklaşa imzalanarak 
yürürlüğe konulan anlaşmaların eğitime yön vermesidir. Örnek olarak 1949’da ABD ile 
imzalanan Fulbright Anlaşması gösterilebilir. Bu anlaşmaya göre Türkiye’de, Türkiye’ye 
ait olan bir eğitim sistemini yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla bir eğitim komisyonu 
kurulacak ve bu komisyonun 4 üyesi Türkiye vatandaşı, 4 üyesi ABD vatandaşı olacaktı. 
Buna ek olarak da ABD’nin Türkiye elçisi komisyona başkanlık yapacaktı. Bu tablodaki 
bir başka ilginç olan durum ise Türkiye’de görev yapan ABD elçilerinin elçilik görevin-
den sonra kendi ülkelerinde diğer ülkelerde yürütülecek olan istihbari görevlerin başına 
getirilmesidir. Başka toplumları kendine bağımlı hale getirerek ve kanlarını emerek güç-
lü olmaya çalışan bir devletin yıllarca eğitim sistemine yön vermesi ne acı! Peki sadece 
Fulbrigt mi? Maalesef buna benzer, eğitim sistemine dışarıdan müdahaleyi gerektirecek 
ve yön verdirecek birçok uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler mevcut. Toplumsal cin-
siyet eşitliğini konu edinen feminist bir zihniyetin ağırlık kazandığı CEDAW ile ET-
CEP (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi) gibi sözleşmeler bunların en sıkıntılı 
olanları olarak göze çarpmaktadır. Bu sözleşmeler, feminist ve LGBTİ gibi toplumsal ve 
kültürel değerlerimizle uyuşmayan yapıların desteklediği sözleşmelerdir. BM ve AB gibi 
uluslararası kuruluşların sunduğu bu sözleşmeler ne ilginçtir ki AB ve BM’ye öncülük 
eden ülkelerin çoğunluğu tarafından ya kabul edilmemiş ya çekince konmuş ya da daha 
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sonra toplumsal değerleri ile bağdaşmadığı için imzalar geri çekilmiştir. Bu uluslarara-
sı sözleşmeler gereği Millî Eğitim Bakanlığı ve ilişkili kurumlarca eğitime yansıtılmak 
üzere ciddi paralar harcanmış, yüzlerce seminerler verilmiş, onlarca il ve yüzlerce okulda 
pilot olarak uygulanmıştır. “Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa 
finanse edilen ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonun-
da yürütülen, “ETCEP (Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi)”, 
19 Eylül 2014 tarihinden itibaren 24 aylık bir proje olarak uygulanmaya başlamıştır.”20 
Eğitimde fırsat eşitliği gibi kavramlar bahane edilerek uluslararası devletlere ve yapılara, 
ders kitaplarına ve içeriklerine sözleşmeler gereği müdahale etme fırsatı verilmiş oldu. Bu 
toplum ve eğitimin gerçekliğini, hayatilik ve sosyolojik hedeflerini alt üst eden bir durum-
dur. Elbette bilimsel veriler ışığında eğitim sistemini geliştirmek adına ülkelerin birbirle-
rinin tecrübelerinden yararlanmaları gerekir. Ama burada bu söz konusu değildir. Çünkü 
bu sözleşmelerle fırsat eşitliği kavramları suistimal edilerek eğitim sistemine ideolojiksel 
yargılar empoze edilmektedir. Abdulkadir TURAN, bir makalesinde bu konuyla alakalı 
şunlara yer vermektedir: “Üniversiteye giriş sınavları, zorunlu eğitimin kazanımlarının 
karşılık bulup bulmadığını sorgulayan, dolayısıyla her yıl zorunlu eğitimin minyatürünü 
sorular üzerinden yapan, eğitimin bir mikro resmini çeken sınavlardır. O sınavlara bakarak 
ülkenin kültür ve eğitim politikalarını; dolayısıyla ülkenin kendisini hangi köklerle ilişki-
lendirdiğini, bugün nasıl gördüğünü ve yarın nasıl görünmek istediğini görebilmeliyiz…. 
Bu yıl ise kelimenin tam anlamıyla bir facia yaşandı: Dil eğitimi ile günlük yaşam arasında 
ilgi kurma adına; geçmişin derin yapıları tarafından popülerlik kazandırılmış bir pop şarkı-
cısı kadın ile adını ilk kez bu sınavda gördüğüm ve eşcinsellikle ilgisi bulunan bir popçu ile 
ilgili değerlendirme, divan ve halk edebiyatı ile mezcedilerek öğrencilerin önüne kondu, 
reklam edildi.”21 Burada bahsedilen eşcinsellik vb. konular yukarıda mevzu bahis edilen 
sözleşmelerin eğitim sistemine olumsuz yansımalarından sadece biridir. Bu sözleşmeler, 
kadın ve erkek kavramlarının toplumsal değer yargıları, kültürü ve dini inanışı tarafından 
verilen ayrılıkçı nitelemeler olduğunu ve bunlara biçilen rollerin de toplum tarafından bi-
çilen göreceli roller olduğunu iddia ederek toplumsal değerleri, kültürü ve inancı açık bir 
şekilde maddeleri arasında zikretmekten ve bu kavramlara savaş açmaktan çekinmemiştir. 
Cinsiyetsiz bir toplum hedefleyen bu sözleşmeler, toplumda ve eğitimde cinsiyet eşitliği 
derken fırsat ve imkân eşitliği davası gütmediği açık ve net olarak ortadadır. Diğer taraftan 
bu eğitsel, bilimsel ve pedagojik verilerle uyuşmamaktadır. Örneğin; kız çocuğu ile erkek 
çocuğu arasında ilgisel ve yeteneksel ile psikolojiksel ve biyolojiksel farklılıklar tüm eği-
timcilerin, bilim adamlarının ve psikologlarının zikrettiği hakikatlerdir. Bunca farklılığı 
görmezden gelmek eğitimin bireysel ve kişisel farklılıkları ile de uyuşmamaktadır. Çünkü 
eğitimde her birey, ayrı bir dünya kabul edilir. Eğitim sistemine dışarıdan müdahale ettiren 
sözleşmeler gözden geçirilip, bilimsel gerçeklikten uzak toplumsal cinsiyet eşitliği gibi 
söylemlerle fırsat ve imkân eşitliği gibi haklı bir mevzu üzerinden eğitim sistemine ideoloji 
empoze edilmesine izin verilmemelidir.

 
4. EĞİTİM SİSTEMİNDE REHBERLİK SORUNU
Rehberlik; bireyin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden kendisini, çevresini 

ve fırsatları tanıyarak, kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olan ve hayat boyu süren 

20  https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/proje_oykusu-son.pdf E.T:18.12.2020
21 https://dogruhaber.com.tr/yazar/dr-abdulkadir-turan/14648-egitim-kultur-ve-bagimsizlasma/  
E.T:17.11.2020
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aktivitelerin bütününe denir. Rehberlik hizmeti ilk olarak Batıda iş alanlarında mesleki 
alanda doğmuş ve merhale merhale hayatın birçok evresine dahil edilmiştir. Rehberliğin 
amacına bakıldığı zaman, bireyin hayatı için bir dönüm noktası olan eğitimden kopuk 
olması düşünülemez. Batı ülkelerinde eğitime çok erken yıllarda dahil olmasına rağmen 
ülkemize kavram olarak 1950’li yıllarda, bir disiplin olarak da 1970-1971 eğitim ve öğ-
retim yılında okullarda hizmet vermeye başlamıştır. Hizmetleri, genelde mesleki anlam-
da ve yüksek öğretime hazırlık alanında olmuştur. 1974’te 9. Eğitim şurasında 9. Sınıf 
öğrencisinin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmesine ve öğretmenlerin formasyon 
eğitiminin bir parçası olmasına karar verilmiştir. 

Eğitim sisteminde rehberlikle ilgili; 

- Uzun yıllardır MEB’in kendine özgü bir rehberlik modelinin ve politikasının ol-
maması, 

- Yarım asırlık geçmişe rağmen kendi kültürüne özgü milli bir rehberlik ve moti-
vasyon anlayışının olmaması (ki sorunların en büyük odağını teşkil etmektedir),

- Modelsizlik sorununun rol karmaşasına ve PDR hizmetlerinin sadece sorunlu, 
başarısız ve uyumsuz öğrencilere çare bulucu bir hizmet olarak algılanmasına sebep ol-
ması,

- Fayda yerine zevk odaklı bir yönlendirmenin olması,

- Genelde sorun ve kriz odaklı olması, 

- Akademik kadroları hem nicelik hem de nitelik olarak yeterli olmayan üniversite-
lerin, PDR lisans eğitimi vermeleri,

- Yetişecek öğretmenlerin yetersiz olması, masa başı uygulamalarının ağırlıkta ol-
ması gibi sorunlar sayılabilir.

Her ne kadar bahsettiğimiz bu sorunlarda az da olsa iyileştirici bazı adımlar atıl-
sa da kendi kültürüne has milli bir rehberlik modelinin olmaması ve fayda yerine zevk 
odaklı bir rehberlik anlayışının, rehberliğin odağına oturtulması ciddi bir eksiklik olarak 
yerini korumaktadır. Bu konuda Abdulkadir Turan şunları dile getirmektedir; “Bana bir 
harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözü Hz. Ali’ye atfedilmiştir. Sözün kaynağı ile 
ilgili bilgi sahih veya değil, söz bizde kabul görmüştür. Bizde öğretmen “ata” unvanlı 
“bey” sınıfındandır; öğrenci üzerinde tasarruf sahibi bir efendidir. Öğretmenin otoritesi 
vardır, öğretmen o otoriteyi öğrencinin lehine kullanmakla mükelleftir. Nitekim, bizde 
geçmişte şehzadeleri yetiştiren öğretmenler, “atabey” veya “lala” olarak sadece öğreten 
kişi değil, aynı zamanda yönlendiren konumunda idiler. Atabey, şehzadenin hem öğret-
meni hem mülkünün idarecisi olacak kadar önemli bir konumdaydı… Bizim babacan 
öğretmenimiz öğrenciye varlığını hissettirerek “Aslanım, çalışacaksın, şunu bunu bil-
mem!” dediği an, öğrenci ona duyduğu saygıdan ve onu otorite olarak tanımaktan motive 
olup çalışıyordu. Onun yerini “Çalışıp çalışmamak senin tercihin, hani çalışırsan daha iyi 
olur!” diyen yalvaran öğretmen aldı ki bu yalvaran öğretmenin terminolojisi de yaklaşımı 
da bizim öğrencimiz için çok şey ifade etmiyor. “Ben, seni anlıyorum ama senin de ken-
dini gerçekleştirmen lazım!” gibi ifadeler, bizde yeterli karşılığı bulmuyor… Özellikle 
2000'li yılların başında ABD'deki Protestan kilise vaazlarına dayalı motivasyon, seküler-
leştirilerek liberal bir mantıkla Türkçe'ye aktırıldı ve ne yazık ki okullarda artan rehberlik 
hizmetleri de aynı motivasyon anlayışıyla şekillendi… ABD, Protestan kilise motivas-
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yonunu en azından sekülerleştirmiyor. Öğretmen, öğrenciye “Tanrı’nın senden razı olma-
sı, Meryem Ana’nın sana gülümsemesi için” diyebiliyor. Bunun için motivasyon kısmen 
anlam kazanıyor. Bizde son dönem motivasyonunda o da yok… Rehberlik uzmanlarımız, 
üniversitede aldıkları eğitimin etkisiyle eskinin öğretmeninin “milletin için, memleketin 
için…” söylemini bile çağdışı buluyor. Bunu eski öğretmenlerin boş tavsiyeleri diye değer-
lendiriyor. Hatta öğrenciye “ailen için” demeyi bile “aileyi baskı unsuru olarak kullanmak” 
çerçevesinde değerlendiriyor… Biz öğrencimize neden “Allah için, ümmet için, millet için, 
ülken için, ailen için…” demeyelim? Motivasyon, doğrudan amaçlarla ilgilidir. Öğrencinin 
önüne neden daha sürükleyici/çekici amaçlar koymayalım? Eğitimde yabancı bir motivas-
yonla millî hedeflere ulaşılmaz. Eğitimde başarı için müfredatımızın yanında motivasyon 
programımızın da baştan sona değişmesi ve bize ait olması gerekiyor. Aksi hâlde başarı-
sızlıktan şikâyet etmeye devam edeceğiz.”22 Sevgi ve zevke dayalı olması bir yere kadar 
iyi olmasına rağmen, faydanın yerine salt bir zevk anlayışı ile hareket ise eğitimde tam 
anlamıyla bir faciadır. Bu konuda yine TURAN şunları dile getirmektedir: “Bir zaman-
lar, hocalar talebelerine “En faydalı iş hangisi ise ona yönel!” diyorlardı. Oysa son 25-30 
yıldan bu yana okul ve kurslardaki rehberlik servisleri “Neyi seviyorsan, hangi işten zevk 
alıyorsan onu yap!” demeye başladılar. Öğrenci, bu “olağanüstü” rehberlikle bir anda pe-
şinde koştuğu ideallerden, ülkesine, ailesine ve kendisine dair zihin dünyasında tasarladık-
larından bir andan kuşku duyuyor ve “Ben, acaba neyden zevk alıyorum?” diyerek yeni bir 
arayışa giriyordu. Daha önce ölçü “fayda” iken ölçü artık “zevk”ti. Öğrenci artık “fayda”yı 
unutup “zevk”i bulmak durumundaydı. Zira “fayda”yı “zevk”e tercih etmek artık kınanır 
bir durumdu. “Liberal dünyanın rehberlikçileri”, “Zevk almayacağın şeyi sakın yapma!” 
diyorlardı, başarının şartını da “zevk almaya” bağlıyorlardı. Bu, zevkperizmin “resmiyet” 
kazandığına ve toplumsal bir projeye dönüştürüldüğüne dair ilk işaretlerdendi. O ilk işa-
retlerin ardından henüz 10-15 yıl geçmeden kitabın kapağını açmayan nice genç “Hocam, 
ne yapayım işte, okumaktan zevk almıyorum!” demeye başladı. Henüz o ilk işaretlerin 
üzerinden 20 yıl geçmeden gecekondu semtlerinden sırtında koca sazlarla sabahın erken 
saatlerinde müzik kurslarına giden gençler görünmeye başladı. Belki iyi bir doktor olabile-
cek bir genç… Siz ona neden müzikle uğraştığını sorduğunuzda “Aslında ailem doktor ol-
mamı istiyordu, matematiğim de iyiydi, ben de matematik, fen derslerini seviyordum ama 
sonra müziğe daha yatkın olduğumu keşfettim” diye bir cevap alıyordunuz. Çoğu zaman 
mantıklı gibi görünen bu cevabı biraz irdelediğinizde ise o gencin tercihinin perde arkasın-
da televizyonda gördüğü bir müzisyene özenmenin bulunduğunu rahatlıkla anlıyordunuz. 
Gencimiz, bu özentisini “beğenisi” zannetmiş; ilgili rehberlik servisleri de “beğeni”yi esas 
alınca zavallı genç, yolunu değiştirmenin zorunluluğuna inanmış ve kendisi ile ilgili “de-
ğişim” kararı almış. Açıkçası gence yol göstermekle görevli olanlar, “fayda”yı kınamışlar, 
“beğeni”yi kutsamışlar ve nihayetinde ona bir “beğeni” bulup onu değişime zorlamışlardır. 
Topluma da yayılan, daha doğrusu dayatılan bu değişimin arka planında ne var?

İnsan ve Nefs
İnsan yaratılırken imtihanına anlam kazandıracak bir unsur olarak ona nefs de veril-

miştir. Bir yandan insanın fıtrat ve vahiy kaynaklı inancı… Bunun yanında onu, o inancın 
gereklerine sevk eden aklı… Diğer yandan nefsi… Nice insan, hakkı bilmiş, hakka inan-

22  https://dogruhaber.com.tr/yazar/dr-abdulkadir-turan/11025-egitimde-milli-hedef-
ler-yabanci-motivasyon/ E.T:13.12.2020
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mış, akılları onları inancın gereğini yerine getirmeye yöneltmiş ama onlar, inatla buna 
karşı koymuşlardır. Sorulduğunda doğruyu biliyorum ama bana zor geliyor, kabullene-
miyorum, demişlerdir. Onlar, nefse karşı imtihanı kaybetmiş kişilerdir. Kalpleri mühür-
lenenler de bu sınıftandır. Öte yandan geçmişten bu yana inancının aksine günaha sapan 
insanlar vardır, günaha yönelme gerekçeleri sorulduğu zaman “Nefsime yenildim” diye 
cevap verirler. Ama iyice irdelediğinizde söz konusu şahsın aslında hayatının merkezi-
ne inancı değil, “zevk”i yerleştirdiğini anlayabiliyorsunuz. Bu, bir bireysel zevkperizm 
yönelimidir. Bu zevkperizmin tarihi insanlık kadar eskidir. Ancak, bireysel zevkperestin 
zevkle ilgili bir siyasal hedefi yoktur. Onun zevkin ellerine düşmesi, kendi açısından ta-
mamen bir zafiyettir. Çoğu zaman o, zafiyetinden dolayı da muzdariptir, kendisini kınar 
hatta evlatlarının kendisine benzemesinden rahatsız olur. Araştırmacıların kimi zaman 
“geleneksel zevkperizm” dedikleri bu bireysel zevkperizmin yanında bir de “modern 
zevkperizm” vardır.

Modern Zevkperizm
“Hedonizm” denen “modern zevkperizm”, nefsinin arzularına müptela olmuş bi-

reylerin zevkperizmine benzese de ondan farklılık arz eder. Modern zevkperizm, eko-
nomik çıkarlar elde etmeye, bir siyasi hedefe ulaşmaya dönük “siyasal bir zevkperiz-
m”dir. Bu zevkperizmin felsefi arka planı vardır, sonra psikiyatri üzerinden sözde bir 
tıbbi tedaviye, nihayetinde ideolojileri güçlendirici bir yardımcıya dönüştürülmüştür. En 
nihayetinde ise bugün vardığı aşamayla bütün ideolojilerin yerine ikame edilmiştir. Batılı 
araştırmacılara göre “hedon”; “zevk, keyif” anlamında Yunanca bir kelimedir. Hedonizm 
de “hazcılık” anlamında ilkin eski Yunanlılarda felsefi bir arka planla öne sürülmüştür. 
Sokrates’in öğrencisi Aristoppos ve taraftarları, insan için iyi olanın “haz” olduğunu, 
“insan eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması gerektiğini, 
sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi olduğunu” iddia etmişlerdir. 
Batı, Katoliklikten kopuş sürecinde hedonizmi Fransızca literatüre taşıdı ve eylemlerinde 
zevkini esas alan kişiye “hazcı” anlamında “hedonist” dedi.

19. yüzyılda Yahudi psikolog Sigmund Freud, Alman gençlerine “İçinizden geldi-
ği gibi yaşarsanız mutlu olursunuz” dedi. Freud, insanı kısıtlayan her tür inanç ve onu 
harekete sevk eden her tür ideali “ruhsal bir bunalım” sebebi gibi tarif etmiş; o inanç ve 
idealden kaynaklı sorumluluğun ağırlığını insan için bir tür “mikrop” gibi tarif etmiş, 
Alman gençliğini inanç ve ideallerinden uzaklaştırmak için onlara “keyfinize bakarsanız 
mutlu olursunuz, bunun için haz almaya bakın” demiştir. Onun bu düşünceleri sürrea-
lizm üzerinden sanata da taşınmış, sürrealist sanatçılar, her tür ahlaki sınırlandırmadan 
uzaklaşmış sanatın en üstün sanat olduğunu öne sürmüşler ve sanatlarını bu yönde icra 
etmişlerdir. Zevkperizmi Batı’dan dünyaya yayan en önemli kesimler arasında çoğu aynı 
zamanda sosyalist olan bu sürrealist sanatçılardır. Onlarla birlikte “eğlence sektörü pat-
ronları” denen liberal meyhaneciler, doyumsuz liberal tüccarlar ve sosyalist örgütler her 
biri kendi mecrasından 20. yüzyıl boyunca dünyaya zevkperizmi pompaladılar. Böylece 
zevkperizmin modern literatürü tamamlandı ve neredeyse hayatın bütün alanlarına uyar-
landı. Ekonomide tüketimi artırarak kâr artışını artırmaya yönelik uyarlanışı da ondan az 
sarsıcı değildir. Zevkperizm ile tüketim arasındaki ilişkiyi inceleyen kapitalist firmaların 
ARGE’lerine göre, tüketicinin bir asli ihtiyaçları vardır bir de zevk/hazla ilgili ihtiyaç-
ları… Asli ihtiyaçları sınırlı, zevk/hazla ilgili ihtiyaçları sınırsızdır. Bunun için tüketimi 
artırmanın asıl yolu, zevke, hazza hitap etmektir. Bir firma, zevki, hazzı ne kadar kışkır-



22

D Ü Ş Ü N C E  A N A L İ Z

 sdam.org.tr

tabilirse o ölçüde ürününü daha çok aldırır, dolayısıyla daha çok kazanır. Aynı kapitalist 
ARGE’cilere göre asli zevkperestler var, bir de “gecekondular”da oturan “türedi zevk-
perestler” … Lüks bir yaşamı sürdürecek kadar varlıklı asli zevkperestler, kendileri için 
sürekli yeni zevkler üretirler, “türedi zevkperestler” ise onları taklit ederek tüketimi artırır, 
böylece büyük firmaların kâr sağlayıcısı birer çalışan hâline gelirler. Kapitalist firma için 
her iki zevkperest türü de kârı artırmak için dikkate alınmaya değerdir. Bu korkunç anlayış, 
reklamları, sinema, dizi ve sair medya unsurlarını aynı anda bir strateji etrafında çalıştıra-
rak toplumu zevkperizme yöneltti. Sosyalizmin çöküşünden sonra ise boşluğa düşen nice 
sosyalist, zihin dünyasındaki boşluğu hazza, zevke yönelerek doldurma yoluna gitti. Dü-
nün sokak militanları bir anda meyhanelerin baş adamları hâline geldiler ve üstelik eskiden 
beri okudukları sürrealist sanat literatürü üzerinden zevkperestliklerini hızla bir felsefi arka 
plana kavuşturdular, zevkperizmi “çağdaş yaşam” adı altında idealleştirdiler, zevkperizmi 
savunmayı eski sosyalist düşünceleri savunmak kadar mühim ve hatta “insani” bir vazife 
olarak telakki ettiler. Sosyalizmin çöküşüne kadar, liberal devletler sosyalizmi toplumsal 
muhalefeti eritecek bir pota olarak kullandılar. İslam dünyasında ise sosyalizm aynı za-
manda “çağdaşlaştırıcı” bir unsur olarak da ele alınıyordu. Bunun için sosyalist literatürün 
önü açılıyor; gençler, sosyalist eserlerle avutuluyordu. Sosyalizmin çöküşünden sonra, li-
beral devletlerin elinde kala kala zevkperizm kaldı, bir anda bütün dünya düşünmeye sevk 
edici eserler yerine zevke, hazza yönelten eserlere yöneldi. Eğitim çalışmaları da bu zevk, 
haz merkezli anlayışa uyarlandı. Dolayısıyla bugün dünyada zevkperizm konusunda bir 
tür ittifak oluşmuştur. Eğer Yahudiliğin dünya iktidarından söz edilirse bu iktidarın en çok 
başarılı olduğu husus, zevkperizmi “evrenselleştirme”sidir. Öyle ki dün kendilerini inanç-
ları ile düşünceleri ile ifade eden kesimler, bugün kendisini zevkleri ve beğenileri ile ifade 
ediyor…”23 Kimse bu küresel güçlerin bu şekil hedeflerinin olmadığını iddia edemez. Bu 
yüzden daha gerçekçi bir bakış açısı ile bu anlayışlar sorgulanmalı ve kendimize has bir 
rehberlik modeli anlayışı geliştirilmelidir.

5. EĞİTİM SİSTEMİNİN İSTİHDAM SORUNU
İstihdam, bireyin herhangi bir işte çalıştırılmasıdır. İstihdam edilebilirlik ise; bire-

yin herhangi bir iş alanıyla ilgili gerekli bilgiye, beceriye, donanıma, teknolojik beceriye, 
problem çözme yeteneğine, üretkenliğe, uyum, esneklik ve yönetme gibi kişisel yönlere 
sahip olmasıdır. Ve istihdam edilebilirlik sürekli gelişimi ve devamlılığı gerektirir. Çünkü 
çalışma hayatı boyunca istihdam alanında yaşanan değişim ve teknolojik gelişmeler bunu 
gerekli kılmaktadır. Eğitimin amaçlarından biri de toplumun ve ülkenin ihtiyaç duyduğu 
alanlara, istihdam edilebilir bireyler yetiştirmektir. Eğitim, bireyin ilgi ve yetenekleri doğ-
rultusunda ona gerekli bilgi ve beceriyi kazandırarak hem bireyin hayat boyu mutlu olabi-
leceği bir meslek sahibi olmasını hem de toplumun ihtiyaç duyduğu istihdam alanlarındaki 
boşluğun giderilmesini amaçlar. Eğitim sistemi bu ihtiyaca cevap vermeye çalışırken bir-
çok sorun yaşamaktadır. Bu sorunların bir kısmı eğitim sisteminden bir kısmı da ekonomik 
sistemden veya iki sistem arasındaki uyum ve koordine eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 
İstihdam edilebilirliğin söz konusu olduğu bir düzlemde bu iki alan birbirinden bağımsız 
düşünülemez. Bu sorunlardan başlıcaları şunlardır:

23 https://dogruhaber.com.tr/yazar/dr-abdulkadir-turan/14181-ellerinde-bir-zevkperizm-kaldi/   
E.T:22.12.2020
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- Ülkemizde her yıl üniversiteden mezun olup istihdam edilemeyenlerin sayısı ile 
önceki yıllarda mezun olup da istihdam edilemeyenlerin sayısı toplandığında; işsiz üni-
versiteli sayısı kimi zaman bir milyonu aşabilmektedir.

- Bir alandan mezun olanların sayısının devasa büyüklükte olmasına karşın o alan-
da çok az kişinin istihdam ediliyor olması; Tarih, Edebiyat, Fizik vb. alanlarda her yıl 
binlerce öğrenci üniversiteye kayıt yapmasına ve bir o kadarı da mezun olmasına rağmen 
bu alanlarda istihdam edilenlerin sayısı çok sınırlı kalmaktadır. Ve yüz binlerce öğrenci 
bu alanlarda eğitildikleri için bir nevi mağdur olmaktadırlar. Eğitim sisteminin istihdam 
etmek gibi bir görevi olamayabilir ama istihdam edilebilmesi için gerekli yeterlilikleri 
kazandırmak, onun ihtiyaçlarını giderecek bir birey haline getirmek onun görevidir. Bir 
ülkenin eğitim sistemi, ülkenin gerçeklerine göre ayarlanmalıdır aksi halde eğitim; bireyi 
aldatan, umut aşılayan ve bireyin yıllarını heder eden, ütopik hayallerle avutan, gerçekli-
ğini, geçerliliğini ve güvenirliğini yitiren bir kurum haline gelecektir. 

 - Eğitimle bir alanda bilgi, beceri ve donanım edinenlerin kendi alanlarında istih-
dam edilemeyip başka alanlarda istihdam edilmesi veya o yola başvurması; bir bireyi 
kendi ilgi ve yeteneği doğrultusunda tarih alanında istihdam edilebilir kılınmasına karşın 
o alanda kendisine karşılık bulamadığı için tekrardan başka alanlar için üniversiteye ha-
zırlanmakta veya işsiz kaldığı için eğitimle istihdam edilebilir kılındığı alanların dışında 
bir alana yönelmektedir. Bu noktada kaybedilen yıllar, kişinin kendi ilgi ve alanında is-
tihdam edilememesinin doğurduğu psikolojik sorunlar ile maalesef beraberinde doğur-
duğu intihar olaylarına da kimi zaman şahit olabilmekteyiz.

 -Eğitim ve eğitim ortamının, bireyin istihdam edilebilirliğinde yetersiz kalması; 
eğitim ortamının teknolojik, teknik imkanlar, eğitici ve müfredat açısından yetersiz ol-
ması ciddi bir sorundur. Bir alanda yetiştirilen bireylerin, kendi alanlarıyla alakasız ders-
ler veya güncellikte karşılığı olmayan içerikler sebebiyle tüm enerjileri tüketilebilmek-
tedir. Eğitim ortamlarının teknik ve teknolojik eksikliği ülkemizde hala giderilemeyen 
bir sorundur. Eski alet, makine ve masalarla teknolojinin sürekli çağ atlayarak istihdam 
alanlarına girdiği bir sürece hazırlanmak bireyin istihdam edilebilirlik açısından yetersiz 
kalmasına sebep olmaktadır.

 - Eğitim sürecinde sağlıklı bir mesleki rehberliğin verilememesi; mesleki reh-
berlikte bireyin kendisini tanımasına ve kendi yetenekleri doğrultusunda bir alana yön-
lendirilmesi hedeflenir. Bu kısım ile ilgili iki sorunun sağlıklı bir şekilde cevaplanması 
gerekmektedir. Birincisi; bireyin kendisini gereği gibi tanıma ve bilgi ile becerilerinin 
farkına varma süreci iyi yürütülebildi mi? İkincisi; bireyin bilgi ve becerilerini kullanıp 
geliştirebileceği bir eğitim ortamı hazırlanabildi mi? Maalesef özellikle var olan sınav 
sisteminin çoktan seçmeli ölçme araçlarına dayanması, beceri ve yeteneği ölçmede daha 
işin başında bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişinin kendisini tanıma süre-
cindeki rehberlik ve yönlendirmeler de sorgulanmaya muhtaçtır. Diğer taraftan eğitim 
ortamlarının teknik ve donanım yönündeki eksikleri, uygulama merkezli bir eğitimden 
bahsediliyor olmasına karşın daha çok ezberci bir anlayışın uygulanması, müfredatın ve 
ders içeriklerinin bunu gerekli kılması gibi sorunlar bireyin ilgi ve becerisini ve istihdam 
edilebilirliğini sınırlayan sorunlardır.

- Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinden ziyade önceki eğitim kademesinde ders başa-
rısı düşük veya sorunlu olan öğrencilerin; “Adam olsun, zanaat öğrensin, mesleksiz kal-
masın.” şeklindeki bir mantıkla meslek liselerine yönlendirilmesi ve bu liselerin üzerinde 
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sorunlu bir algının oluşturulması; bu liselerin, ülkenin ekonomik gelişmişliğinin temelini 
ve en iyi ölçüt alanlarını oluşturması gerekirken maalesef bu okullar sorunlu ve kesinlikle 
ilgi, bilgi ve yeteneğe dayalı olmayan bir alana dönüşmüştür. Bugün ortaöğretimde dersleri 
yüksek olan öğrencilerin kaçı bu liseleri tercih etmektedir veya tercih etmemelerinin sebe-
bi nedir? Meslek liselerine gitmediği halde Bilgisayar, Makine ve Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği alanlarını tercih edenlerin asıl yetişmeleri gereken, temel ve uygulamalı eği-
timin verildiği meslek liseleriyken neden bu liselere yönelememektedirler? Halbuki yete-
nek ve beceri ile tercihin ve eğitim ortamının uyumlu olması gerekirken, eğitim sisteminde 
tam tersi bir görüntü mevcuttur. Bu ciddi bir şekilde sorgulanması gereken bir sorundur.

Sonuç olarak; bu sorunlar sadece eğitim sisteminden kaynaklanmamaktadır. Ülkeyi 
yönetenlerin uyguladıkları politikalar ile eğitimin istihdam politikası birbirinden bağımsız 
değildir. Bu yüzden politikalarda uyum, işbirliğinin ve iyileştirilmelerin yapılması, yeni 
alanların açılması, sistemsel çarpıklıkların giderilmesi, sağlıklı bir rehberliğin uygulan-
ması, eğitim ortamlarının ve içeriğinin bireyin günlük hayattaki ihtiyaçları ve istihdam 
edilebilirliği yönünden geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 
mesleki anlamda eğitim veren kurumların ilgili iş kurumları ile işbirliği yaparak iş orta-
mında daha çok yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlamak, ilk ve ortaöğretim kurumların-
da eğitsel mesleki ortamlar oluşturularak yetenek ve ilgiler daha küçük yaşta daha sağlıklı 
bir şekilde tespit edilip, o yaşlardan itibaren meslek odaklı bir eğitim süreci oluşturmak 
gerekmektedir. Çünkü bir ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şey, kendi alanında uzman bi-
reylerin yetişmesidir. Eğer küçük yaşlardan itibaren bu sağlanabilirse daha genç yaşlarda 
ülkenin geleceğine katkıda bulunacak ve o ülkeyi dünyada örnek konuma yükseltecek be-
yinler yetişecektir.

6. EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUNU
Eğitim, bireyin kendini gerçekleştirme ve kemale erme sürecidir. Bu süreç, bireyin 

kendini tanımasını, ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını, bunları kullanacağı alanlar 
oluşturarak hayata hazırlamayı ve yaşam boyu gelişimini ifade eder. Adeta bir yağmurun 
toprağın bağrındaki tohumcukları yeşertmesi, ortaya çıkarması ve gelişimini sağlaması gi-
bidir. Bu bilgi, yeteneklerin (tohumcukların) tespit ve gelişimi, ölçme ve değerlendirme 
araçlarını söz konusu sürecin en önemli parçalarından biri haline getirmiştir.

Ölçme ve değerlendirme araçları, eğitim sürecinin pusulasıdır. Hem eğiticiye hem 
eğitilene hem de eğitimin işleyişine yön verir. Bireyin bilgi ve yeteneğinin, eğitim sü-
recinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi; ölçme ve değerlendir-
me araçlarının türüne ve doğru kullanımına bağlıdır. Türkiye eğitim sisteminde, ölçme ve 
değerlendirme olarak en fazla kullanılan araçlar test odaklı sınavlardır. Ortaöğretime ve 
yüksek öğretime yerleştirmede ve hatta mesleki atamalarda dahi yetenek ve beceri odak-
lı değerlendirmeler yerine ezberci bir mantığın hâkim olduğu ve sadece bilgiyi ölçmeye 
çalışan ölçme ve değerlendirme araçlarının olduğu bir hakikattir. Yaparak ve yaşayarak 
öğrenmenin ilke edindiği ve ezberci anlayışın tenkit edildiği bir sistemde, ezberci bir eği-
timin ürünü olan ölçme ve değerlendirme araçlarını esas almak tutarlı bir davranış değil-
dir. Geçmiş ve günümüz, ezberci anlayışın ürünü olan ölçme ve değerlendirme araçlarının 
kullanıldığı derslerde başarılı olamayan ama hayatın ileriki safhasında çok önemli işler 
başarmış dahilerle doludur. Burada eğitim sistemi ya doğru davranışı verememekte ya da 
bir eğitime rağmen doğru kazanımı ölçecek, ölçme ve değerlendirme araçları kullanıla-
mamaktadır. Eğitim sistemine getirilen tenkitler bu iki alanda da eksikliğin var olduğunu 
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göstermektedir. Aslında sınav çok geniş anlamlı bir kavramdır. Ama sınav merkezli bir 
eğitim derken daha çok testlerin ve ezberci mantığın hâkim olduğu ölçme araçları kas-
tedilmektedir. Tüm başarının sınavla ölçüldüğü ve sınavın eğitimin odak noktası haline 
getirildiği sistemlerde bireyler; eğitimdeki kazanımları öğrenmek, anlamak, içselleştir-
mek ve hayata yansıtıp geliştirmek yerine ezberci bir mantıkla yüzeysel bir şekilde öğ-
renmektedir. Çünkü onun ezberciliği ölçecek bir sınav sisteminde başarılı olmasının yolu 
bilginin tekrarlanarak ezberlenmesinden geçmektedir. Gagne’nin çoklu zekâ kuramı ve 
eğitilen bireylerin yetenek alanlarının farklılığı her bir öğrencinin bir alanda zekasını iyi 
kullandığı ve başarılı olduğunu göstermektedir. Bunu hayatımız ve eğitim sürecinde de 
rahatlıkla görmekteyiz. Bireylerin her biri farklı bir dünya ve yetenektir. Eğitimin amacı 
da bu farklılığı kabul ederek, her bireyin içindeki cevheri keşfedip ortaya çıkarmak ve 
geliştirmek olmalıdır. Yalnız buna rağmen bunca farklı dünya tek düze bir sahada, tek 
düze sorularla, tek düze ölçüt araçları ile ezberci mantığın baskınlığı altında başarısızlığa 
hapsedilmektedir. Mevzu bahis edilen ezberci sınav sistemi, tek düze bir ürün çıkaran 
fabrikaya benzer. Onca farklı dünyayı o fabrikada işleme sokarak tek düze ve aynı olan 
bir ürün çıkarma mantığına dayalıdır. Ama maalesef var olan sınav sistemleri, çeşitliliği 
ölçme ve değerlendirmeden mahrum olmanın yanında, farklı alanlarda yetenek sahibi 
olanların başarısız olarak nitelenmesine ve bireyin de psikolojikmen bu algıya kapılıp 
olumsuz stresler yaşamasına ve özgüvenini yitirmesine, sahip olduğu yeteneğin de kö-
relmesine ve sönmesine sebep olabiliyor. Diğer taraftan tek düze sınav sistemleri bin-
lerce öğrencinin bir kulvara yoğunlaşmasına ve adeta bir at yarışı içine girmesine sebep 
olmaktadır. Bu uygulamalarla sınavlar, araç olmaktan çıkıp amaç haline dönüşmüş öyle 
ki şu an öğrenciler, veliler, öğretmenler ve hatta okul idarecileri de bu yarışa dahil olmuş 
durumdadırlar. Hepsinde de aynı hedef; sınavlarda iyi bir puan almak ve başarılı ol-
mak. Başarılı bir öğrenci, başarılı bir veli, başarılı öğretmen, başarılı bir idareci, bir okul 
vs… Tüm bu beklentileri karşılaması beklenen ve bu yükün altında ezilen ise öğrencidir. 
Eğitim asıl mecrasından çıkarak amaç iken araçsallaşmış, sınav sistemleri de merkeze 
alınarak amaçsallaştırılmıştır. Eğitim sürecinin her evresinde onlarca sınavla karşılaşan 
bir bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda içselleştirilmiş bir eğitimden uzak, yarış 
atına dönmüş ve streslerle boğuşmak durumunda kalmıştır. Ezberci bir mantıkla yarış 
atına dönmüş, büyük bir strese maruz kalmış bir bireyin psikolojisi ve hayata bakış açısı 
sorgulanmaya muhtaç hale gelmiştir. Bunu fark eden eğitimcilerin baskıları, sınav deği-
şikliklerine (SBS, TEOG, Ortaöğretime Geçiş Sınavı vs.) sebep olmuştur. Ama istenen 
sorun yine de sağlıklı bir şekilde çözülememiştir. Çünkü sınavdan kaynaklı bir sorunu 
yine yerine benzer sınavlar koyarak çözmek sorunu çözmeyecek, sadece belli bir zamana 
kadar algıda yumuşamaya sevk edecektir.

Sonuç olarak; ölçme ve değerlendirme araçları eğitene, eğitilene, eğitim sistemine 
ve sürecine yön veren haritalardır. Ölçme ve değerlendirme araçları; tanıma, geliştirme 
ve sonlandırma amacı güderek, eğitimin amacına hizmet eden araçlardır. Bu amaca ge-
rekli şekilde hizmet etmesi için, tek düze ve salt ezberci mantığın hâkim olduğu ölçme ve 
değerlendirme araçları yerine bireyi tüm yönleri ile değerlendirebilen ve gelişimine katkı 
sağlayan ilgi ve yetenek odaklı ölçme ve değerlendirme araçları kullanılmalıdır. Eğitim 
sürecinde bu araçlarda çeşitliliğe gitmek önemlidir. Diğer taraftan sınav merkezli bir eği-
tim sistemi, eğitimi amaç olmaktan çıkarıp araç haline getirmekte ve öğrenciyi bir yarış 
atına çevirmektedir. Bu şekilde işleyen bir sistemde birey bilgiyi almak, anlamak, kavra-
mak, içselleştirmek ve geliştirmek yerine ezberleyerek yüzeysel bir şekilde öğrenmesine 
ve bilginin beceriye dönüşmesini engellemektedir. Bu da eğitimin amaçlarını sorgular 
hale getirmekte, mutsuz ve yılmış bireyler meydana getirmektedir.
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7. EĞİTİM POLİTİKALARI İLE DİĞER POLİTİKALAR ARASINDAKİ 
UYUM SORUNU
Eğitim sistemini yönlendiren, bir ülkenin hedef ve amaçlarıdır.  Bu, yönetimin eğitim 

sistemi üzerindeki güçlü etkisini göstermektedir. Eğitimin amaçlarından biri; toplumun de-
vamlılığını, şekillenmesini, gelişimini, kültürel mirasın aktarılmasını, bireyin toplumsal-
laşmasını sağlayan, toplumun sorunlarını çözebilen yararlı-yenilikçi bireyler yetiştirmektir. 
Bundan dolayı eğitimin kazanımlarının büyük çoğunluğu, toplumsal kazanımlardır. Ülke 
yönetiminin çalışma alanının merkezinde toplum olduğu için eğitim politikaları ile yö-
netenlerin diğer politikaları arasında paralel ve işbirlikçi bir uyum olması gerekmektedir. 
Örneğin; eğitim bireye istihdam edilebilir özellikler kazandırır. Ekonomik politikalar da bu 
bireylerin istihdam edilmesi için gerekli projeler ve alanlar üretir. Eğitim bireye kültürel 
ve toplumsal değerleri aktararak toplumla uyumunu ve toplumun devamlılığını hedefler. 
Ülkeyi yönetenlerin kültürel politikaları da bu alanı bireyin bu kazanımlarını sergileyeceği 
ve destekleyeceği projeler üretir. Kısacası eğitim politikaları ile diğer politikalar arasında 
uyum olmadığı sürece eğitimin amaç ve hedefleri, geçerliliği, gerçekliği ve güvenilirliği 
sorgulanır hale gelir. Güvenin söz konusu olmadığı bir zeminde eğitimden söz etmek ve 
randıman almak da imkânsız hale gelir. Sigara içen bir eğiticinin sigara içmemeyi önerme-
si, ırkçılık yapan birinin hoşgörü ve kardeşliği telkin etmesi, hırsızlık yapan birinin hırsız-
lık yapmamayı öğütlemesi, ahlaki yönü zayıf birinin ahlaktan söz etmesi, yalan söyleyen 
birinin doğruluk dersi vermesi ne kadar uyumsuz ve geçersizse eğitim politikaları ile yöne-
tenlerin diğer politikaları arasındaki uyumsuzluk ve zıtlık da bu kadar ters ve geçersizdir. 
Bundan dolayı bu uyumun güçlendirilmesi ve birbirini desteklemesi şarttır.


