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Türkçe Baskı İçin Ön Söz

Modern ülkelerin neredeyse tamamının eğitim sistemleri ilerlemeci ya 
da modern eğitim fikirlerinden etkilenmiştir. Bu fikirler, büyük ölçüde, 
yaratıcı olmayan eski tarz pedagojiye ve geleneksel müfredata yönelik 
tepkinin ürünü niteliğindeydi. Belki de en belirgin örneği Jean-Jacqu-
es Rousseau olmak üzere Batı’da ortaya çıkan reformcular, eğitimin 
eski biçimlerinin, gelişmekte olan modern ekonomiler ve toplumlarda 
en çok ihtiyaç duyulan bilgi türünü göz ardı ettiğini ve öğrencilerin 
doğal öğrenme tarzını da büyük ölçüde görmezden geldiğini belirtmiş-
tir. Reformcular, eski okul sistemini, öğrencilerin öğrenmeye ilgisini 
çekmeye odaklanan ve artık geleneksel müfredata dayanmayan yeni bir 
sistemle değiştirmek istemekteydiler.

Güçlü ve etkili reformların çoğunda olduğu gibi, bu reform giri-
şiminde de sadece müfredata yeni konular eklenmekle kalınmadı, aynı 
zamanda modern toplumsal hayat bağlamında ilgisiz hale gelen gele-
neksel toplumsal konulardan kurtulmak da hedeflendi. Benzer şekilde, 
gittikçe artan bir yoğunlukta öğrencilerin öğrenme ve gelişme yöntem-
lerine odaklanmak, reformcuları, öğrencilerin pasif birer bilgi alıcısı ol-
duğunu varsayan eski öğretim biçimlerini; öğrencileri aktif, araştırmacı 
ve kâşif olmaları için teşvik edecek yeni yöntemlerle değiştirmeye yö-
neltmiştir. Bu kitapta, elbette en azından hayranlarının iddia ettiği üze-
re her zaman uygulanamamış olsalar bile söz konusu fikirlerin eğitim 
hakkındaki düşüncelere nasıl egemen olduğunu araştırmaya çalıştım. 

Bu kitap, reformcuların, eğitime ilişkin bazı temel fikirlerinde ne-
yin yanlış olduğunu araştırıyor olsa da bu araştırma geleneksel öğretim 
ve müfredat yöntemlerine geri dönüşün savunulduğu anlamına gelmez. 
İlerlemeci ya da modern eğitime karşı çıkıldığında, ilerlemeci eğitim 
tarafından değiştirilmeye çalışılan geleneksel eğitimin lehinde argü-
manlar üretilmiş olacağına ilişkin genel bir varsayım talihsizlik olacak-
tır. Esasen durum bu değildir. 



Kitap, modern eğitim fikirlerini ve onların eğitimde düşünme, uy-
gulama ve araştırmaya nasıl etki ettiklerini ele almaktadır. Fikirlerini in-
celediğim kişilerin eserlerini hiç okumamış birçok insan hâlâ onlardan 
etkilenmeye devam etmektedir: İnsanların bugün sahip oldukları eğitim 
anlayışı ve okullarda ne yapmamız gerektiği konusundaki varsayımları, 
araştırdığım fikir ve uygulamalardan derinden etkilenmiştir. Bu ilerle-
meci ya da modern fikirlerin etkili olduğu yüzyıllık bir dönemin ardın-
dan okullar, bu yazarların göreceğimizi iddia ettikleri başarıdan oldukça 
uzaktadır. Genellikle bu yazarların modern halefleri, okulların modern 
ilerlemeci fikirlerin yeterince uygulanmaması nedeniyle başarısız oldu-
ğunu iddia etmektedir. Bu yanıt bir asırdan fazla bir süredir varlığını 
korumaktadır ancak belki de en adanmış ilerlemeci eğitimcilerin bile 
artık problemin sadece reform programlarının uygulanmasındaki eksik-
liklerden kaynaklanmadığını belki de programların kendisinde bir sorun 
olabileceği konusunda derinlemesine düşünmesinin vakti gelmiştir. Bu 
kitabın temel olarak iddia ettiği şey budur. 

Bu kitabının Türkçe çevirisinin yapılmış olmasından dolayı çok 
mutluyum ve umarım bu kitap Türkiye’deki eğitim uygulamalarını, araş-
tırmalarını ve teorilerini şekillendiren ana fikirlerin yeniden düşünülme-
sine yol açabilir. Bu kitabı, İngilizce okuyucuları düşünerek yazdığım 
için, Türkçe okuyucular için sıkıntı yaratabilecek bir biçimde, kitaptaki 
referansların çoğunun anadili İngilizce olan okurların ülkelerindeki bas-
kın fikirler ve uygulamalarla ilgili olması nedeniyle üzgünüm. Yine de bu 
fikir ve uygulamaların Türkçe okurlara kendi ülkeleri bağlamında da ta-
nıdık geleceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar çok sayıda Türk eğitimci 
ile tanışmış olmaktan ve onlarla etkileşim kurmaktan büyük zevk aldım 
ve umarım bu kitap okullar ve okulların nasıl geliştirilebileceği konusun-
daki tartışmalara yararlı bir katkı olarak kabul görür. Umarım kitabı oku-
maktan zevk alırsınız. Elbette insanlar, birkaç saatlik eğlenceli bir okuma 
deneyimi için kitap ararken, eğitim teorisi ve pratiği hakkındaki kitaplara 
yönelmezler, ancak yine umarım ki oldukça ince nükteler içeren bu kitabı 
türünün diğer örneklerinden daha heyecan verici bulursunuz. 

Kieran Egan
Vancouver 2019



Çevirenlerin Ön Sözü

Kieran Egan’ın Türkiye’de az tanınan ve az okunan bir eğitim-
ci olması esasen önemli bir eksikliktir. Egan’ın kendine özgü, farklı 
ve köklü eleştirilere dayalı yaklaşımının daha yakından tanınmasının 
Türkiye’deki eğitim tartışmaları ve araştırmaları açısından büyük önem 
taşıdığını düşünmekteyiz. Bu noktadan hareketle Egan’ın bu kitabını 
Türkçeye kazandırmaya çalıştık. Türkiye’deki eğitim uygulamaları-
nı, eğitim araştırmalarını ve eğitim hakkındaki genel kanıları büyük 
ölçüde şekillendiren temel paradigmanın da Egan’ın bu kitapta izini 
sürdüğü düşünürlerin eseri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Sayısız reform girişimleri, farklı boyut ve nitelikteki araştırmalar ve 
yaygın anlayışlar esasen ilerlemeci eğitim fikirlerine dayanmaktadır. 
Aynı zamanda söz konusu paradigmanın ürünü olan fikirler neredeyse 
tartışılmaz hakikatler olarak kabul görmeye devam etmektedir. Egan’ın 
sık sık vurguladığı gibi her zaman farkında olmasak bile üzerine eğitim 
anlayışlarımızı inşa ettiğimiz zemin Spencer ile başlayan, Dewey ve 
Piaget ile devam eden çizginin mirasıdır. Bu zemin ve miras anlamlı bir 
eleştiriye uğratılmadan etkisini sürdürmektedir. Yine Egan’ın anlatma-
ya çalıştığı üzere belki de eğitimdeki sorunların kaynağı, reformların 
uygulanamayışı, araştırmaların dikkate alınmayışı vb. etkenlerden çok 
bu mirasın kendisidir. 

Gerçekte Egan’ın bu kitapta anlattığı serüven bize hiç yabancı 
değildir. Kitapta adı geçen isimler, yazarlar, eğitimciler ve coğrafya-
lar farklı olsa da bu eleştirel öyküyü kendi eğitim tarihimiz üzerinden 
rahatlıkla okuyabiliriz. Umuyoruz ki böylesi bir okuma, eğitim ikli-
mimize egemen olan birbirini tekrar eden araştırmalardan, sayısız re-
formlardan, monoton tartışmalardan uzaklaşmak için oldukça verimli 
bir fırsat sunabilir. Eğitim fikirlerimiz ve uygulamalarımız söz konusu 
olduğunda her şey baştan beri yanlış olabilir. Bu yüzden Egan, bizi en 
baştan başlamak üzere farklı bir pencereden bakmaya çağırıyor.



Bu eserin Türkçeye kazandırılması sürecinde katkı ve desteklerini 
esirgemeyen PEGEM ekibine, çeviri metnini gözden geçirerek daha iyi 
bir metin haline gelmesine katkı sağlayan Doç. Dr. Kasım Kıroğlu’na 
teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Ali Faruk Yaylacı 
Doç. Dr. Enes Gök

Eskişehir ve Karaman 
Aralık, 2019
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( 1 )

1887 yılında orta büyüklükte bir Amerikan kasabasına tren-
le seyahat eden kırk beş yaşında, orta sınıftan bir beyaz olduğu-
nuzu hayal ediniz. Muhtemelen, yükselmekte olan yeni binalar 
görürdünüz. Belki de en büyüğü bir fabrikadır; civarını işçiler 
için yapılmakta olan evlerin kaba inşaatları oluşturmaktadır ve 
belki de yeni bir kilise ve okul inşa edilmektedir. Mali açıdan ra-
hatsınız; kişisel refahınızın ve komşularınızın refahının bu yeni 
fabrikaların ürünlerinin ve yarattıkları ticaretin doğrudan ya da 
dolaylı sonucu olarak artmakta olduğunun farkındasınız. Kasa-
banın nüfusu artmaktadır, dahası; mağazalar, yeni hizmetler ve 
buluşlar da hayatınızı dönüştürmektedir.

Diyelim ki yanından geçerken bakmak için döndüğünüz bu 
inşa edilmekte olan fabrikanın, yeni bir icat olan elektrikle ay-
dınlatma sistemi için teçhizat ürettiğini biliyorsunuz. Üst kattaki 
odalarda kullandığınız birkaç eski gazyağı lambasının yanında 
şimdi eviniz gaz ile aydınlatılıyor. Biliyorsunuz ki on yıl ka-
dar önce Sir Joseph Wilson, havanın kısmi olarak boşaltıldığı 
lale soğanı şeklindeki cam bir hazne içinde ince karbon teller 
tarafından ısıtılan yeni bir akkor ampul icat etmişti. Takip eden 
yıl, Thomas Alven Edison aynı fikirle çıkageldi fakat İngiliz’den 
farklı olarak Edison, pratik bir aydınlatma sistemi kurulabilmesi 

GİRİŞ
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için gerekli olan teçhizat ve güç hatlarına ilişkin planlar geliştir-
di. Bu yeni elektrik ışığının, hâlihazırda kullanmakta olduğunuz 
daha az güvenli, daha az temiz ve daha az verimli olan sistemin 
yerini alacağını tahmin edebilirsiniz. 

Bütün bu değişimi, bu binaları ve icatları, büyüyen kasa-
bayı ve insanların yaşamlarında dönüşen dokuları-kalıpları, 
biraz da gururla ilerleme olarak kabul etmektesiniz. İlerlemeci 
modern bir insan olarak, geçen yarım yüz küsur yıl boyunca 
öteki beyaz orta sınıfa mensup insanlarca öne sürülmüş fikirleri 
öğrenmiştiniz...

Atalarınızdan ve modern Batılı toplumların dışında kalan 
diğer toplumlardaki tüm insanlardan farklı olarak, Dünya’nın 
erimiş bir madde kütlesinden şimdiki, yaşamı destekleyen for-
muna doğru geliştiğine, yaşamın kendisinin en basit mikrop-
böceklerden gezegenin üzerindeki zirvesine –yani kendinize– 
doğru evrildiğine ve medeniyetlerin de benzer bir şekilde ilkel 
başlangıçlardan özenli karmaşıklığınıza doğru evrildiğine emin 
bir şekilde inanıyorsunuz. İlkelden modern toplumlara doğru 
olan bu toplumsal evrim, takdir edersiniz ki elbette tek bir biçim-
de ortaya çıkmamaktadır; gelişimsel olarak ilkel durumunda kal-
maya devam eden birçok toplum hâlâ beşeriyetin çocukluğunu 
yansıtan bir hayat yaşamaktadır. Artık ortak bir tabir olan beşeri-
yetin çocukluğu ifadesini, ilkel insanların zihinlerinin, çocukların 
zihinlerinin yetişkinlerinkinden aşağıda olduğu kadar, sizin mo-
dern zihninizden de aşağıda olduğu manasında anlamaktasınız.

İlerlemeci modern bir insan olarak, Herbert Spencer tara-
fından otuz yıl önce yazılmış olan İlerleme: Yasaları ve Neden-
leri adlı etkili ve meşhur denemeyi okumuş olacaktınız. Spen-
cer, sizi ve başka birçok insanı ilerlemenin bir tesadüf ya da 
insanın kontrolü altında olan bir şey olmadığına fakat faydalı 
bir gereklilik (Spencer, 1966, 60) olduğuna ikna etmiş olacak-
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tı. Her bir milletin olduğu kadar bir bütün olarak medeniyetin 
ilerlemesinde görünür olan ve artan bir hızla varlığını sürdüren 
temel bir kanun vaz’ etmişti (19). Bu fabrika, bu yeni evler ve 
binmiş olduğunuz tren hepsi (onun) bu zorlu iddiasının onayla-
yıcı kanıtlarıdır.

Tarihte sizden önce hiçbir yolcu için hayal edilemeyecek 
bir konfor ve hıza sahip tren sizi taşırken, görmekte olduğunuz 
fiziki ve toplumsal değişmelerin, yeni fikirlerin mayalanışının 
ürünü ya da yansıması olduğunu teşhis edersiniz. Bu yeni fi-
kirlerin sayısı ve özgünlüğü daha önce hiç deneyimlenmemiş 
bir skalaya dağılmıştır. Bu sonuç sizin gibi ilerlemeci zihinleri 
neşelendirirken, kendi eski entelektüel dünyalarının temelleri-
nin tehdit altında olduğunu görenler içinse kaygı yaratmaktadır.

Haydi diyelim ki inşa edilmekte olan okulun yanından ge-
çerken, özel ve mesleki bir ilgi ile bakmak için döndünüz çünkü 
yakın zamanda yenice organize edilmiş olan bu okul bölgesine 
üst düzey bir yetkili olarak atandınız. Farkında olduğunuz bu 
fikirler mayası, belirgin bir şekilde eğitim ile ilgili şeyler de içer-
mektedir. Yeni Dünya için toplumda bütün çocukların yeni dev-
let okullarındaki eğitimlerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin 
kararlı fikirlere sahipsiniz. Somut bir biçimde etrafınızda şekil-
lenmekte olan Yeni Dünya onların yaşayacakları dünya olacaktır 
ve şevkle farkındasınız ki bu dünya sizin yetiştiğiniz dünyadan 
oldukça farklıdır. Eğitime ilişkin fikirleriniz, modern insanın 
kafasını takabileceği neredeyse her konuda yazmış olduğu gibi 
eğitim hakkında da uzun uzadıya yazmış olan 1820 doğumlu 
bir İngiliz, heybetli Bay Spencer’dan da etkilenmiştir. Spencer, 
1882’de Amerika’nın her tarafında muzaffer bir konferans turu 
yapmıştı. Diyelim ki siz de onun heyecan verici konuşmaların-
dan ikisine katıldınız. Onun eğitim hakkındaki fikirleri yaşamın, 
medeniyetin ve bireysel potansiyelin gelişimi ile ilgili ilerlemeci 
iddialarını destekleyen temel ilkelerden yararlanmaktadır. 
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Peki, şimdi sizin kendiniz (daha sert bir ifade belki de) ol-
duğunuzu tahayyül edelim ve dışardan trendeki adamımızı göz 
önünde bulunduralım. Bu adam, halihazırda sahip olduğumuz 
okul türlerinin yaratılmasının aracısıdır. O ve ona benzeyen 
yüzlercesi, güçlü eğitim fikirleri kümesinin etkisi altında yeni 
okulları şekillendirmişti. On dokuzuncu yüzyılın son dönemleri 
boyunca, herkesin eğitilmesi için modern teçhizat devreye so-
kulmuştu. Benim buradaki meselem de, o zamandan bu yana ha-
len hayatımızda bulunan türlerini ortaya çıkarmak üzere bu yeni 
devlet okullarını şekillendiren eğitim hakkındaki fikirler, özel-
likle de müfredatı ve okul organizasyonunu belirleyen, çocukla-
rın zihinleri, öğrenmeleri ve gelişme usullerine ilişkin fikirlerdir. 

1850’lerde Herbert Spencer, eğitim üzerine dört maka-
le yazdı. Spencer, baştan beri makalelerin tek bir ciltte görün-
mesine niyetlenmişti fakat dergilerde ayrı ayrı basıldı. Bu cilt 
1860’da New York’ta, takip eden yıl Londra’da Eğitim: Ente-
lektüel, Moral ve Fiziki (Education: Intellectual, Moral, and 
Physical) başlığı altında basıldı. 1860’ların sonuna kadar kitap 
yedi yayıncı tarafından basılarak on beşinci baskıya ulaşmıştı. 
1870’ler boyunca kitap sadece Dr. Appleton tarafından dokuz 
defa New York’ta basıldı ve 1880’lerde ikisi ABD dışında olmak 
üzere on beş baskı bulunuyordu. (Telif haklarına ilişkin yasalar-
daki özellikle yabancı yayınlarla ilgili gevşeklik bu çoğalmanın 
sorumlusudur.) 1890’larda on yıl boyunca yedi Amerikalı ya-
yıncı tarafından farklı edisyonlar halinde on üç basım yapılması 
kitabın popülerliğinde bir duraklama ortaya çıktığını göstermek-
tedir. Appleton’ın kendisi yüzbinlerce kopya satmıştır.

On dokuzuncu yüzyılın sonları eğitsel düşünce için kritik 
bir dönemdi. Hızlı nüfus artışı, endüstriyel gelişme ve evrensel 
okullaşmanın başlangıcı çekici evrim teorisinin yarattığı yan-
kılarla aynı döneme rastlamıştı. Herbert Spencer bu kesişme 
noktasında yer aldı. Yeni bir fikirler silsilesinden yararlandı ve 
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bu ilkelere sahip olanlarca tarihsel kaynakları görünmez hale 
gelmiş olsa bile, okullarımızın sorumluluğunu taşıyanların dü-
şüncelerinde temel haline gelen ve öyle olmaya devam eden bir 
eğitim ilkeleri kümesi biçimlendirdi.

Eğitim tarihçisi Lawrence Cremin 1890’ları Amerikan eği-
timi için devrim olarak tanımlamıştır. Bu on yılda ortaya çıkan, 
William James’ın 1890 tarihli Psikolojinin İlkeleri (Principles 
of Psychology) ve 1899 tarihli, Öğretmenlerle Psikoloji Üzeri-
ne Konuşmalar (Talks to Teachers on Psychology), Francis W. 
Parker’ın 1894 tarihli Pedagoji Üzerine Konuşmalar (Talks on 
Pedagogics), Edward L. Thorndike’ın 1898 tarihli Hayvan Aklı 
(Animal Intelligence) ve John Dewey’in 1899 tarihli Okul ve Top-
lum’unu (School and Society) kapsayan etkili kitaplardan bah-
setmiştir. Cremin, zaman çerçevesini G. Stanley Hall’ün 1904 
tarihli iki ciltlik Ergenlik: Psikolojisi ve Psikoloji, Antropoloji, 
Sosyoloji, Cinsel Suçlar, Din ve Eğitimle İlişkileri (Adolescen-
ce: Its Psychology and Its Relations to Psychology, Anthropo-
logy, Sociology, Sex, Crime, Religion, and Education) kitabını 
da kapsayacak biçimde genişletebilirdi. Bu devrimsel eserler 
Spencer’ın çalışmalarından derinden etkilenmiş olma gerçeğine 
ortaklaşa sahiptirler: Eğer devrim bir başlangıca sahip idi ise 
muhakkak bu Herbert Spencer’ın çalışmalarıdır (Cremin 1961, 
91). Spencer’ın ölümünün ardından gelen nesilde, onun yazmış 
olduğu eğitsel denemelerden oluşan koleksiyonun başka her-
hangi bir kitaptan daha fazla ‘modern’ olarak adlandırılan eği-
timdeki bütün düşüncelerin temeli (Samuel ve Elliot 1917, 176) 
olduğunu iddia etmek tartışılmaz bir şeydi.

Aynı zamanda Cremin, 1950’lere dek ilerlemecilerin daha 
kökten öğretilerinin, Amerikan eğitiminin geleneksel bilgeliğine 
dönüşmüş (1976, 19) olduğunu iddia eder. Günümüzde çok sa-
yıda kişi okullarımızın etkisizliğinin kesin olarak bu ilerlemeci 
fikirlerin etkisine bağlı olduğunu savunmaktadır. Fakat bu iler-




