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Eğitim Yönetiminin Mirası

Türkçe Basım İçin Önsöz

Yedi yıl önce kitabımın İngilizce basımını yazmaya başladığımda amacım, her-
hangi bir kültür ya da yere bağlı kalmaksızın eğitim yönetimi, eğitim işletmeciliği 
veya eğitim liderliği gibi pek çok isme sahip bir çalışma alanının tarihine ve epis-
tomolojisine yönelik derinliği olan bir çalışma ortaya koymaktı. Ancak, 1990’dan 
günümüze dek alanda var olan çalışmaları incelerken, tıpkı alandaki diğer bilim 
insanları gibi bu bilim alanının uluslararası hale gelmiş olduğunu; alanın Anglo-
Amerikan uluslardan diğerlerine doğru bir yayılım gösterdiğini, alanın bilgi taba-
nına ve bilimsel sınırlarına pek çok katkı sağlandığını fark ettim. 

Alanın “diğer” kültürlere dağılımının oldukça olumlu bir örneği olan Türki-
ye bir yandan alanın Batı merkezli bilimine katkı sağlarken (ya da Batı bilimi ile 
boy ölçüşürken) diğer yandan da bizim eğitim yönetimi anlayışımıza ek bilgiler 
sunuyor. Bir başka deyişle, yıllar önce, alanın sadece ABD ile sınırlı olduğu za-
manlarda, değerleri ve normları ABD’den oldukça farklı olan Doğu toplumlarına 
yönelik çalışan okullarda elde edilen birçok olgu bugüne dek alanın oluşturulduğu 
yerde (anavatanında) hiç ele alınmadı denilebilir. Neyse ki Avrupa, Asya, Afrika 
ve Güney Amerika’daki birçok bilim insanı gibi, Türkiye’deki bilim insanları da 
eğitim yönetimi ve liderlik alanında yeni ve ilgi çekici diğer alanları ortaya çı-
karıyor, sırasıyla bizim alan bilgimizi zenginleştiriyor ve alanın teori, model ve 
kavramlarına katkı sağlıyorlar.

Türk okur bu kitapta, alanın sadece tarihî geçmişini değil aynı zamanda 
alanın sorumluluğunun bilimsel boyutları, alanın amaçları hakkında ilgi çekici 
ve hatta etkileyici, anımsatıcı fikirleri de bulabilecektir. Alanın tarihî derinlikle-
rinde dolaşırken, Türk okuyucu, Türkiye’deki eğitim yönetimi araştırmacılarının 
amaçları hakkında ‘arzu ettiği’ birçok bilgiye ulaşabilir, Türkiye’deki eğitim yöne-
timi alanının kendine özgü ‘yeri’ hakkında bilgi sahibi olabilir, Türk kültürü ve 
Osmanlı’dan kalan mirasın etkisinde olan alandaki Türk araştırmacıların kendi 
‘özgün’ rollerinin ne olduğunu anlayabilir ve Türkiye’deki arkadaşlarımızın geriye 
bırakacağı mirasın ne olacağı hakkında bilgi sahibi olabilir.

Bu kitapta bir araya getirilen alanın oldukça eski ve tarihî bilgi birikiminin 
Türkiye’deki okuyucuya kendi dilinde ulaşmasından çok mutlu olduğumu bilme-
nizi isterim.

Izhar Oplatka
Mayıs, 2016  





Türkçe Çeviriye Ön Söz

Eğitim Yönetimi (EY), bir disiplin ve çalışma alanı olarak yaklaşık 100 yılı geride 
bırakmıştır. Bununla birlikte alanın bilimsel temelleri ABD ve İngiltere’de atılmış, 
eğitim yönetiminin bugünkü mirası ise bu iki ülkedeki akademik yayın ve faaliyet-
lerle şekillenmiştir. Sosyal bilimlerden aldığı ödünç teori ve kavramlarla alan inşa 
edilmeye çalışılmış, özelde eğitim yönetimi genelde ise eğitim bilimleri, kuruluşun-
dan bu yana eklektik bir disiplin görünümü arz etmiştir. Bu ve bu çeviride üzerinde 
etraflıca durulan sebeplerden dolayı EY alanı bütüncül bilgi eksikliği, bölünmüş 
bilgi temelleri, muğlak ve tartışmalı sınırlarıyla mirasını bugüne kadar getirmeyi 
başarabilmiştir. Miras, Oplatka’ya göre ‘alanın kendi işlevlerini yerine getirerek bı-
raktığı şeylerdir.’ Alanın arkasında bıraktığı ampirik, pratik, değerlendirici, eğitici, 
ideolojik ve eleştirel miras aynı zamanda güçlü bir birikime göndermede bulun-
maktadır.  Türkiye’deki eğitim yönetimi araştırmacılarının özellikle ampirik mirasa 
katkı sağladıkları bir gerçektir. Tek başına bırakılan ampirik mirasın tehlikesi ise 
üretilen bilginin sadece birkaç yıl için geçerli olmasıdır.

EY alanında üretilen bilgiler, 1950’lerden bu yana sistematik olarak ince-
lendiğinde ki bu kitap o çizgide bir çalışmadır, yaklaşık her on yılda bir bazı ça-
lışma alanlarının öne çıktığı, bazılarının ise önemini kaybettiği görülmektedir. 
Sözgelimi, 1990’lı yıllara gelindiğinde eğitim ekonomisi, eğitim politikası, eğitim 
planlaması gibi bazı alanlar -önceki yıllarda temel çalışma alanıyken- giderek 
önemini kaybetmiştir. 1990’lı yıllardaki bilgi patlaması, aynı zamanda, alanın 
entelektüel ve düşünsel temellerini kısırlaştırmış; alanda bir araştırma gündeminin 
oluşamamasına da sebep olmuştur. 2000’li yıllara gelindiğinde ise okulda değişim, 
okulda yenilik, okul değerlendirme, okul yöneticisinin rolleri, yönetici yetiştirme 
programları, öğretmenlik mesleği, eğitimde reform ve eğitimde liderlik eğitim 
yönetiminin temel çalışma konuları haline gelmiştir.  Eğitim yönetiminde, son 
yıllarda gündeme gelen ve çok çalışılan bu konular daha önceki yıllarda da temel 
çalışma alanları arasında yer almıştır.

ABD ve İngiltere’de yapılan EY ile ilgili akademik çalışmaların, özellikle 
1990’lardan sonra, kendi eğitim politika ve mevzuatlarına uygun kendi ülkelerinin 
özgün bağlamlarıyla da özdeşleştiği görülmektedir. EY alanına Türkiye açısından 
bakıldığında; üretilen bilgi bakımından Batı ülkelerinden geri olmamasına rağmen 
Türkiye’nin uygulamadaki eğitim sorunlarına çözüm üretebilme niteliği açısından 
sorgulanması gerekmektedir.  Türkiye’de eğitim yönetimi ve uygulama çalışmala-
rının en azından Tanzimat’tan günümüze eleştirel ve özgün bir değerlendirilmesi 
akademik çalışmalara henüz konu olmamıştır. Genel hatlarıyla ifade etmek gerekir-
se Türkiye’de eğitim yönetimi alanında üretilen bilgi, incelenen konu ve kavramlar 
batılı biliş tarzlarının etkisi altındadır. Ülkemizde yapılan EY araştırma ve çalışma 
konularının çoğunlukla İngiltere ve ABD’den ithal edildiği söylenebilir. Özge bir 
deyişle Türkiye’deki eğitim yönetimi araştırmalarının gündemini söz konusu iki ülke 
belirlemektedir. 



Bu çevirinin yazarına göre, EY alanı artık birkaç İngilizce konuşan ülkenin 
tekelinden çıkmıştır. Türkiye’deki eğitim yönetimi araştırmacıları, kendi tarihî bi-
rikim ve bağlamına uygun araştırma yapmak zorundadır. Aksi takdirde başka bir 
toplumda geliştirilen kavram ve teorileri kendi kültürlerinde test etmenin ötesin-
de taklitte boğulma ve ithal bilgi distribütörlüğünün ötesine geçememe tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Bundan sonra yapılması gereken, alanla ilgili dünyada olup biten 
gelişmeleri yakından izleyip, kendi özgün koşullarımıza uygun, uygulamadaki so-
runlara vakıf; karma yöntemleri kullanarak, özellikle, nitel, biyografik, antropolojik, 
sağlam bilimsel derleme ve uluslararası karşılaştırmalı araştırmalar yaparak sadece 
ülkemize değil eğitim yönetiminin dünyadaki mirasına da katkı vermektir. 

Bu kitap, alandaki saygın batılı dergilerde üretilen bilimsel makalelerin in-
celemesini içermektedir. Batı’da eğitim yönetiminin mirasının inşasına, ABD, İn-
giltere, Avustralya menşeli dergi ve dernekler ciddi katkı vermiştir. Söz konusu 
alanın saygın dergileri şunlardır: EAQ (Educational Administration Quarterly), 
JEA (Journal of Educational Administration), EMAL (Educational Management, 
Administration and Leadership), SLM (School Leadership and Management), LPS 
(Leadership and Policy in Schools), IJLE (International Journal of Leadership in 
Education). Söz konusu bu saygın dergilere paralel, Anglosakson ülkeler dışında 
da benzer dergi ve dernekler bulunmaktadır. 

Bu çevirinin eğitim yönetimi alanında çalışma yapan lisansüstü öğrenciler ile 
akademisyenlere yararlı olması ve alanın dünyadaki seyri ile mirası hakkında eleş-
tirel bir bakış açısının geliştirilmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu çalış-
malardan çıkarılacak bazı derslerin eğitim yönetiminin Türkiye’deki görünümüne 
olumlu katkı vermesi ümit edilmektedir. Eserin Türkçeye çevrilmesi ve yayımlan-
ması hususunda göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı başta Servet Sarıkaya ve 
Didem Kestek olmak üzere bütün PEGEM Akademi çalışanlarına, incelemeleriyle 
kitaba katkı sağlayan Kasım Kıroğlu’na, eserin Türkçeye kazandırılması ve Türkçe 
baskısına önsöz yazma nezaketinde bulunan Izhar Oplatka’ya teşekkürü bir borç 
biliriz.

Selahattin Turan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fatih Bektaş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Mikail Yalçın
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
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Bilginin üretildiği ve geliştirildiği sosyal örgütlenmenin temel birimi olarak aka-
demik disiplin modern bilimin temel unsurlarından biridir (MesserDavidow, 
Shumway ve Sylvan, 1993; Whitley, 1984). Bilimsel ve sosyal araştırmalar; tartış-
macılar, araştırmacılar ve eleştirmenler arasında gerçekleşmekte ve bu topluluklar 
içinde kalmaktadır. Bu tür bilim insanı topluluklarının oluşmasına imkân sağla-
yan şartlardan biri, entelektüel ve yaratıcı davranışların yaygın kurallarına ilişkin 
bilgi ve referansları da içeren ortak bir dile sahip olmasıdır (Bridges, 2006). Böy-
lece her disiplin kendi amacını içselleştirmekte, belli bir alanda özelleşmektedir 
(Hausman, 1979).

Bir disiplin; araştırmacılar ve özellikleri disiplinin içindeki iç ve dış güçler ta-
rafından yaratılan, uygulamadan kaldırılan ve yeniden şekillendirilen etkileşimli 
bir sistemdir (Klein, 1993). Belth (1962) disiplini ‘akademik eğitim gerektiren ça-
lışma ve araştırmalarla elde edilen bilgi dalı’ (s. 193) olarak tanımlamıştır. Ondan 
on yıl sonra Kiger (1971) disiplini, ‘üzerinde genel olarak anlaşılmış kanunları ve 
standartları’ olan ‘rasyonel bilgi içinde varlığı kabul edilen bir dal veya kısım’ ola-
rak tanımlamıştır (s. 99). 

Bu ve diğer tanımların gösterdiği üzere, disiplin bazı temel unsurlardan oluş-
muştur. Bunlar arasında; üzerinde anlaşılmış ortak araştırma normları, paylaşılan 
bir söylem, paylaşılan hedefler, paylaşılan sistematik bir iletişim, ortak bir ön eği-
tim ve profesyonel konularda grubun kararının oybirliği ile (göreceli olarak) kabul 
edilmesi yer almaktadır (Bridges, 2006; Kuhn, 1977). Ayrıca, özelliklerinde geçici 
kaymalar olsa da, disiplinlerin fark edilen bir kimlikleri ve kendilerine özgü kül-
türel unsurları bulunmaktadır (Becher, 1989). İtibarlı disiplinler, bir konuda yazı 
yazanların belirli bilim insanlarına ve ispatlanmış kanıtlara atıfta bulunmasında 
ısrar ederler, böylece çalışmaların baskın grubun amaçlarından ve prosedürlerin-
den uzaklaşmamasını sağlarlar (Whitley, 1984).

Bir disiplinin kendine özgü işlevi; bağımsız eleştirel inceleme ve eyleme yönelik 
entelektüel girişimi içerir. Akademisyenden, daha karmaşık cevaplar önermesi ve 
soruları daha derin ve kolay anlaşılabilir şekilde sorması beklenmektedir (Dobbins 
ve Lee, 1968). Ancak eğitim çalışmalarını da içeren ‘profesyonel bir disiplinin’ işlevi 
daha çok uygulamaya yöneliktir. Bu tür bir disiplinin mensuplarının sorumluluğu, 
pratikte uygulanabilecek ya da uygulanma potansiyeli olan bilgi üretmektir (Hunt, 
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2002). Daha açık ifade etmek gerekirse, uygulamalı araştırmaların problemlere 
çözüm üretmesi, uygulamacılara yardımcı olması, politikalara rehberlik etmesi, 
bir anlayış ve kavrayış sunması ve öğrenmenin temel ilkelerini oluşturması 
beklenir (Dobbins ve Lee, 1968; Dunnette, 1990; Nisbet, 2005). İyi bir araştırma, 
uygulamada kullanılabilen ve neyin işe yaradığını tespit eden araştırmadır (Nis-
bet, 2005); ancak Rynes, Bartuneck ve Daft’ın (2001) örgütsel bilimler için tespit 
ettiği gibi, pek çok uygulamalı araştırmanın bulguları pratikteki problemleri çöz-
mek için gitgide daha faydasız bir hâl almaktadır. 

Ancak, profesyonel disiplinler ya da Becher’in (1989) deyimiyle ‘uygulamalı 
sosyal alanlar’, genellikle iyi işaretlenmiş bilimsel sınırların eksikliği, açık bir kar-
şılıklı uyum duygusu ve kimliğinin olmaması ve komşu disiplinlerle gevşek bir şe-
kilde tanımlanan sınırların geçirgenliği ile karakterize olmaktadır. Örneğin, kamu 
yönetimi alanında her zaman bir kimlik krizi mevcuttur ve bazı akademisyenler 
bu alanın odağının eksik olmasından ve sözkonusu alanın bir kimliği bulunma-
masından endişe etmektedir (Rodgers ve Rodgers, 2000). Bir başka deyişle, uygu-
lamalı bir alanın epistemolojik kimliğini tanımlamak oldukça zordur. Bu kitabın 
odağında yer alan eğitim yönetimi (EY) alanı da buna bir istisna teşkil etmemek-
tedir. EY’nin akademik bilgi temellerine dair bir fikir birliği bulunmamaktadır 
(Ribbins, 2006).

Bir alanın sınırlarının bulanık olması; o alanda üretilen öncü, yenilikçi çalış-
malar kadar ilgili disiplinin bakış açıları ve yöntemleri ile de ilişkilidir. Geçirgenlik 
disiplin boyunca sınırdan öze doğru gerçekleşir (Klein, 1993). Yeni disiplinlerin ve 
alt-disiplinlerin tomurcuklanması hiç sona ermediği için, bilgi alanı da bir yönüy-
le hep açık uçludur (Hausman, 1979; Hoskin, 1993; Rodgers ve Rodgers, 2000). 
Örneğin eğitim araştırmalarının çeşitlenmesi, bu çalışmalara çeşitli çalışma di-
siplinleri ve alanlarından, daha geniş bir yöntem ve teorik bilgi birikimine sahip 
kişiler yoluyla gerçekleşmektedir (Bridges, 2006). Böylece, araştırma özelliklerinin 
evrimi yıllar içinde disiplinlerin kendi iç organizasyonlarında ve yapılarında bir 
değişim meydana getirmektedir (Swoboda, 1979).

Uygulamalı bir alanın kimliği ile sınırlarındaki belirsizlik, akademisyenleri 
sınırları aşmayı, bozmayı ve yeniden oluşturmayı ve de belirli bilgi dallarına özgü 
seçilmiş özellikleri nitelendiren bir dizi farklılaştırıcı faaliyeti belirlemeyi içeren, 
Klein’in (1993) ‘sınır belirleme’ olarak adlandırdığı hususların tartışılmaya açılma-
sına vesile olmuştur. Bir başka deyişle, bir alanın mensuplarının kendi alanlarının 
doğası ve içeriğine ait özellikler, alanın içsel ve dışsal sınırları, alandaki uzmanlık-
lar arasındaki birlik derecesi, alanın en yakın entelektüel komşuları ve profilinin 
bir ülkeden diğerine ne derece değiştiği gibi konularla ilgilendiği varsayılmaktadır 
(Becher, 1989). Dobbins ve Lee (1968) uzun yıllar önce alanın bütün mensupla-
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rının kendilerine; bizim disiplinimizdeki en önemli soru nedir ve bu disiplinde 
ne tür sorulara izin verilmektedir sorularını sorması gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Alanın mensupları ancak uygulamalardaki farklılıklardan dolayı kim ol-
duklarının ve ne yaptıklarının farkına varırlar (Messer-Davidow ve diğ., 1993).  
Farklılaşma olgusu üzerinde çalışmanın çeşitli yolları vardır; iki komşu disiplinin/
alanın karşılaştırılması ve belirli bir alanın tarihsel analizi gibi. Tarihsel açıdan 
bakıldığında bu kitapta kullanılan yöntem, çeşitli disiplinlerin ve alanların nasıl 
ortaya çıktığı, neden bilginin bazı türlerini kapsayıp diğerlerini dışarıda bıraktığı 
üzerinde çalışmaya ve disiplinlerin gelişimindeki temel özellikleri aydınlatmaya 
imkân sağlamaktadır (Swoboda, 1979). 

Kitabın Amacı

Pek çok uygulamalı çalışma alanı gibi EY alanı da belirsiz sınırlar, birikimli bilgi 
eksikliği, alanın ürünlerinin sınırlı bir şekilde kullanılması ve 19. yüzyılın son çey-
reğinde ortaya çıkışından bu yana gerçekleşen farklılaşma ve parçalanma ile nite-
lenmektedir (Foskett, Lumby ve Fidler, 2005; Pounder ve Johnson, 2007; Oplatka, 
2009a; Ribbins, 2006). Ayrıca uygulamalı bir alanın açık sınırlarının olmadığı ve 
bu alanın mensuplarının genellikle bir konudan diğerine atladıkları her geçen gün 
daha fazla kabul görse de, alanın sınırlarının daha açık bir şekilde çizilmesi gerek-
tiğini söyleyen, EY gibi bir akademik alanın bazı özel konulara ya da araştırma 
konularına daha fazla odaklanması gerektiğinde direten, bu odaklanmanın bilgi 
üretimini arttıracağını savunan bazı sesler de bulunmaktadır (ör. Ogawa, Gold-
ring ve Conley, 2000; Tschannen-Moran ve diğ., 2000).

Bu düşünce çizgisi ile uyumlu olan bu kitap, EY’deki önemli epistemolojik 
gelişmeleri, özellikle EY’yi ve dinamik bilgi üretimini her yıl daha ileriye götüre-
cek bilgi türleri ile ilgili konuları gözden geçirmeyi ve değerlendirmeyi amaçla-
maktadır. Bu kitap, alandaki çeşitli akademik dergilerin analizine dayanan meta-
epistemolojik bir düşünce sunmakta ve alanda 1960’ların başında yayımlanan ilk 
dergilerden bu güne EY akademisyenlerinin son elli yılda neler yaptığını irdele-
meyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım; kamu yönetimi (Miller ve Jaja, 2005), eğitim 
felsefesi (Suttle, 1974) ve EY alan mensupları tarafından da (ör. Murphy, Vriesenga 
ve Storey, 2007; Oplatka, 2007) benimsenmiştir. Sonuç olarak bir alanın kimliği 
aslında üyelerinin neler yayımladığı ve nerede yayımladığından ibarettir (Rodgers 
ve Rodgers, 2000). 

Ancak alanda gerek akademik, gerekse pratiğe yönelik çok sayıda dergi oldu-
ğundan (Richardson ve McLeod, 2009), tek bir kişinin bütün dergileri ele alması 
mümkün değildir. Bu nedenle ilk ve en önemli olarak sadece akademik dergiler 
(hakemli olanlar) seçilmiştir. Yine de bugünlerde EY alanında bu tür en az on beş 
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dergi olduğu için, coğrafi olarak farklı kaynakları olan dergiler tercih edilmiştir. 
Böylece ilk olarak üç temel, köklü dergi seçilmiştir (EAQ, JEA, EMAL1). Daha 
sonra bunlara 1980’den bu yana yayın hayatında olan ve farklı eğitim alanlarını 
temsil ettiği düşünülen dört dergi daha eklenmiştir (SLM, LPS US, IJLE, IJEM2). 
Bu seçimin makul kavramsal ayrımları dengeleyeceğine ve bir çalışma alanı olarak 
EY’nin tarihî gelişimini daha iyi yansıtacağını düşünüyorum. Bu tercihlerin bazı 
önyargılar oluşturabileceğinin farkındayım ve metin içinde gerektiği yerlerde bu 
konuya ilişkin çeşitli yorumlarda bulundum. 

Bu kitabın ana hatlarının belirlenmesi ve amacına yönelik bölümlerin oluştu-
rulmasında, aşağıda yer alan, üç temel soru rehberlik etmiştir: 

a. Alanın amaçları

Bir üniversitenin (dolaylı olarak disiplinin) üç temel amacı bulunmaktadır: bilgiyi 
aktarmak, genişletmek ve uygulamak (Dobbins ve Lee, 1968). Bu bağlamda EY 
alanının kapsamına neler girmektedir ve 1960’ların başından bu yana EY alanı her 
on yıllık süreçte nasıl bir yol izlemiştir?

b. EY’nin bilgi temeli

İlk EY dergisinin yayımlanmasından bu yana EY’nin bilgi temeli nedir? Son elli 
yılda, her on yılda bir alanın ana konuları neler olmuştur ve alanın kendisine özgü 
kimliği nasıl bir görünüm arz etmektedir?

c. Yöntemler/değerlendirmeler

Alan mensuplarının yıllar boyunca kullandığı yayın türleri ve yöntemsel araçlar 
nelerdir? Alan mensuplarını kimler oluşturmaktadır?

Bu kitapta yer alan analizlerin ve tartışmaların konusu, EY’nin kendisi ve ta-
rihsel mirasıdır. Ancak EY alanının ne olması gerektiğine dair reçeteler sunmak 
yerine, alanın ne hale geldiğini gösteren kanıtlar sunulmuştur. Böylece bu kitap; 
EY alanının potansiyel epistemolojik sınırlarını ortaya koymakta ve EY’nin farklı 
bir çalışma alanı olup olmadığını ele almaktadır. Bu kitabın amacı alanda gerçek-
leşen her araştırma akımının bulgularını değerlendirmek değil, her çalışma akı-
mında ortaya çıkan amaçları ve soruları ortaya koymak ve bu akımın teori, araş-
tırma ve uygulama açısından taşıdığı değeri mümkün olduğu ölçüde belirlemektir. 

Bu kitapta kullanılan başlıca yöntem nitel içerik analizidir (NİA). Bu analiz 
etnografik içerik analizi olarak da adlandırılır; çünkü dergide yer alan bir maka-
le metin analizi yapılabilecek bir belge olarak görülür. Bir doküman, ‘analiz için 
kaydedilebilen ya da alınabilen her tür sembolik betimleme’ olarak tanımlanabilir 
(Altheide, 1996, s. 2). NİA hem nitel, hem de nicel içerik analizini bir araya getirir. 
İçerik analizi, üzerinde çalışılan her metin için kategorik ve kendine özgü veriler 
elde edilmesini vurgulayan sayısal ve sözlü veriler toplamayı gerektirir. 
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Analizler iki temel konu etrafında düzenlenmiştir: yazıyı sunanların (yazarlık 
biçimi, yazarların ülkeleri ve çalıştıkları kurumlar gibi) arka planlarındaki özel-
likler ve yazının kendisi (makalenin türü, yöntemsel uygulamalar ve ele alınan 
konular gibi). Her yazı altı değişkenle kodlanmıştır: yazar sayısı, konusu, amacı, 
makalenin türü (ampirik, yorum, kavramsal vb.), öznesi ve yöntem (eğer varsa), 
daha sonra özetler her kategorinin içinde ve kategoriler arasında karşılaştırılmış, 
böylece kategoriler arasındaki açık sınırlar doğrulanmış ve tutarsızlıklar saptan-
mıştır. 

Teorik düzeyde, bu kitap pek çok bağlantısız görüş ve paradigmaya ayrılmış 
bir alan olarak görülen EY alanının, 1960’ların başından bu yana entelektüel ve 
epistemolojik gelişimini sistematik olarak betimlemeye çalışmaktadır  (Oplatka, 
2009a; Pounder ve Johnson, 2007; Ribbins, 2006). Entelektüel gelişmenin gerçek-
leşmesi için, alandaki teoriler, araştırma yöntemleri ve yeni gelenlerin disipline 
girme kuralları üzerinde göreceli de olsa birbirine yakın bir fikir birliği gerektiğin-
den (Kuhn, 1977), bu durum bilimsel gelişimi ve işe yarar uygulamalı bilgi üre-
timini daha az olası bir hale sokmaktaydı. Bu yüzden elinizdeki çalışma, Humes 
ve Bryce’ın (2001) eğitim çalışmaları için belirttiği gibi, meta-epistemolojik bir 
yansıma (bu kitapta izlenen yöntem) ile ‘alanı karakter olarak daha birikimli bir 
hale getirmeye (tıp ve mühendislik gibi) ve benzer çabaların gereksiz tekrarından 
kaçınmaya’ çalışılmaktadır (s. 342). 

Ayrıca, eğitim liderliği ve eğitim yönetimi üzerine yazılmış ve hazırlanmış 
pek çok kitap da bulunmaktadır; ancak bunların pek çoğu alanı açıklama konu-
sunda yeterli değildir. Bu anlamda, alandaki güncel kitapların pek çoğu, alanın 
akademik gelişimini göz ardı etmekte ve gerek teorik, gerekse uygulamalı olarak 
liderlik, insan yönetimi, okul yapısı ile ilgili konulara odaklanmaktadır. EY ala-
nının kendisine odaklanan az sayıdaki kitaplardan bir kısmı ise çok uzun zaman 
önce basılmıştır (Callahan, 1962; Cunningham ve ar, 1977; Monahan, 1975). Ba-
zıları alanın felsefî (ör. Evers ve Lakomski, 1991) veya post-modernist analizine 
(ör. F. W. English’in çalışmaları, 2003) odaklanmış ve bazıları da alanı inceleyen 
makalelerden türetilmiştir (ör. Firestone ve Riehl, 2005; Mitchell, 2006; Murphy 
ve Forsyth, 1999; Murphy ve Seashore-Louis, 1999). 

Uygulama söz konusu olduğunda, akademisyenler alışılagelmiş araştırmala-
rın her tarafa yayılmış olan uygulayıcılara ulaşmakta yetersiz kaldığından ve po-
litika üretenler ile yöneticiler nezdindeki kötü ününden şikâyet etmişlerdir (Go-
rard, 2005). Bu eksiklik, EY’nin parçalanmış yapısından dolayı daha da güçlenmiş, 
alanı etkileyen politikacılara ya da diğer uygulayıcılara katkı vermeyi çok güç bir 
hale getirmiş; hatta alanın mensupları arasında iletişim sorunları doğmasına se-
bep olmuştur. Oysaki, tarihî analizler olayları açık bir şekilde tanımlanmış bir za-

Giriş 5




