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8. BASKIYA ÖN SÖZ

Eğitim Fakültelerinin  birinci sını�arında eğitim bilimin çeşitli yönlerden ta-
nıtan bir ders olarak programlarda yer alan “Eğitime Giriş” dersi için hazırladığı-
mız ve ilk baskısı Eylül 2007 de yapılan “Eğitim Bilimine Giriş” adlı  eser aradan 
geçen zaman içinde özellikle Türk Eğitim Sisteminde meydana gelen değişimleri 
yansıtmak üzere 8. Baskı için gözden geçirilerek, bazı bölümleri yenilendi. Deği-
şiklik özellikle okuyucuyu doğru bilgilendirmek adına I. VI. VII ve X. Bölümlerde 
gerçekleşti. Bu değişiklikler yapılırken Türk Milli Eğitim sisteminde  ve örgüt ya-
pısında son yıllarda meydana gelen değişmeler ve İlköğretim Kanununda son ya-
pılan değişiklikler dikkate alındı. Diğer bölümler de yazarları tarafından yeniden 
okunarak, bazı  düzeltmeler yapıldı. Bu son haliyle kitabımızın içeriğinin uygula-
mada mevcut durumu en iyi şekilde yansıttığı görüşündeyiz. Bu çalışmalara katı-
lan tüm meslektaşlarıma ve kitabımızın baskısını en iyi şekilde gerçekleştirmeye 
çalışan Pegem Akademi Yayınevi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.

İstanbul-Eylül 2015    Prof. Dr. Ayla Oktay

       Editör



ÖN SÖZ

Eğitim çağlar boyu insanı yetiştirme sanatı ya da kutsal bir görev olarak algı-
lanmıştır. Bu çerçeveden bakıldığında eğitim süreci bir sanatsal yapıp etme, tan-
rıya ulaşma yolunda sarf edilen bir çaba olarak düşünülmüştür. Sanat söz konusu 
olduğunda, öğretenin yeteneği, konuya bakışı veya dünyayı algılayış biçimi ön 
plana çıkarken, kutsal meslek çerçevesinde tanrının istediklerini yerine getirme, 
tanrı için çalışma ön plandadır. Her iki durumda da bilimsellikten ve objekti� ik-
ten, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasından söz edilemez. Oysa bu 
gün gelinen noktada eğitim bir bilimdir. Bazı özellikleri ile diğer bilimlerden farklı 
olsa da çağdaş bilimsel yöntemleri kullanan, kendi içinde değişik dalları bulunan 
bir sosyal bilim alanıdır. Bu alanın konusu insandır. 

Eğitim bilimi, insanı anlama konusunda insanlığın çağlar boyunca edindiği 
birikimleri ve insanla ilgili başta psikoloji olmak üzere çeşitli bilim alanlarına ait 
bilgileri kullanarak, çağdaş insanı tanımamıza ve yetiştirmemize olanak verir. Bu 
açıdan öğretmen yetiştiren programlarda, öğrenciyi eğitimin çeşitli konuları ile ta-
nıştırmak üzere “Eğitime Giriş” ya da “Eğitim Bilimine Giriş” dersinin konulması 
neredeyse bir gelenek haline gelmiştir.

Türkiye’de de bu ders 1982’de Eğitim Fakülteleri kurulduğunda üniversite 
programlarına girmiş, 1998 yılına kadar da bu isimde okutulmuştur. Bu tarihte 
YÖK’ün eğitim fakülteleri için hazırladığı yeni program uyarınca bu dersin yeri-
ni “Öğretmenlik Mesleğine Giriş” dersi almış, ancak 2005–2006 yılından başla-
yan yeni program çalışması çerçevesinde “Eğitim Bilimine Giriş” adı ile yeniden 
programlara dâhil edilmiştir. Dersin amacı öğretmen adaylarına daha ilk yıldan 
başlayarak, eğitim biliminin gelişimi, alanları, diğer disiplinlerle ilişkisi, öğret-
menlik mesleği ve günümüzün eğitim ve öğretmenlik mesleğine ilişkin konula-
rı hakkında bilgi vererek, merak uyandırmak ve öğretmen adaylarını alanla ilgili 
konulara hazır hale getirebilmektir. Bu ders her ne kadar programda meslek dersi 
kategorisinde yer almakta ise de eğitim alanına ve öğretmenlik mesleğinin tanıtıl-
masına ilişkin bir genel kültür dersi olarak da düşünülebilir. Ders öğrenciye geniş 
bir eğitim vizyonu kazandırmalıdır. Bu açıdan dersi verecek öğretim elemanının 
geniş bir dünya görüşü ve kültüre sahip olması,  çerçeve programın dışına çıkarak 
öğrencinin ilgisini çekebilecek yeni konuları da programına alması, hatta çerçeve 
program dışında koyabileceği konuları öğrencilerle birlikte oluşturması, dersleri 
işlerken farklı öğrenme-öğretme yöntem, teknik ve stratejilerini kullanması yarar-
lı olur. Bu yolla öğrencinin eğitim yönünden dünyada ve Türkiye’de neler olduğu-
nun farkına varması, ülke ve dünya sorunlarına çözümler araması için çaba sarf 
etmesi mümkün olabilir.



Bugün Türkiye üniversitelerinde okutulmak üzere hazırlanmış, ancak içerik 
açısından farklılıklar gösteren pek çok Eğitime Giriş kitabı vardır. Bunların her 
biri ülkemizin farklı üniversitelerinden değerli bilim insanlarımız tarafından ya-
zılmıştır. Bu kitabın içeriği oluşturulurken farklı “Eğitim Bilimine Giriş” kitapları 
incelenmiş, hazırlanan yeni programdaki ders içerikleri göz önünde bulundurul-
muş ve yazarların görüşleri de alınarak diğer kitaplardan farklı bir içerik oluştu-
rulmaya çalışılmıştır. Özellikle günümüzün eğitim alanında öne çıkan konulara 
yer vermeye özen gösterilmiştir. Teknoloji ve eğitim, çocuk hakları ve insan hakla-
rı, okul destek sistemleri, yirmi birinci yüzyıl ve eğitimde yeni yaklaşımlar bunlar-
dan bazılarıdır. Kitap, bir yarıyıllık ders için, on bir bölüm olarak hazırlanmıştır. 
Konuların öğrenci-öğreten etkileşimi içinde ve aktif öğrenme yaklaşımı ile işleni-
lerek, öğrenciler açısından bilgi düzeyinden daha yüksek bilişsel süreçleri harekete 
geçirmesi mümkün olabilir. Bu yolla öğrencilerin bilgilerini çağın sorunlarının 
çözümü için farklı alanlara transfer etmeleri söz konusu olacaktır.

Kitabın yazar kadrosu, her biri alanlarında uzman değerli akademisyenlerden 
oluşmaktadır. Tüm yazarlarımıza, öğretim, sınav ve akademik çalışmalar yönün-
den son derece yoğun oldukları ve tatile ihtiyaçları olduğu bir dönemde, kendi-
lerine verilen kısa süre içinde yazım işini tamamlayarak, bu görevi zamanında 
yerine getirmiş olmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Onların gayretleri 
olmasaydı kitabı zamanında tamamlamamız mümkün olamazdı. Ayrıca kitabın 
hazırlanmasında emeği geçen Öğr. Gör. Dr. Elif Esmer’e ve kendileri ile ilk defa 
çalışıyor olmamıza rağmen anlayış ve sabırla isteklerimizi yerine getiren Pegem 
Akademi Yayıncılık mensuplarına içtenlikle teşekkür ederim.  

İstanbul, Eylül 2007     Prof. Dr. Ayla Oktay

                                                                                             Editör
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Giriş

Eğitim, insanı diğer canlılardan ayıran en temel süreçlerden biridir. Toplum-
sal bir varlık olan ve bazı yeterliliklerle dünyaya gelen insan bulunduğu topluma 
ve değerlerine uyumu, hatta hayatını sürdürebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi 
eğitim yoluyla kazanır. Doğa, insanı en uzun çocukluk dönemine sahip bir varlık 
olarak eğitilebilme yetisi ile donatmıştır. İnsanın bu yetisini en iyi şekilde kulla-
nabilmesi, toplumun kendisine sunacağı olanaklarla ilgilidir. Bu, bir anlamda in-
sanın toplumun yarattığı kültürden etkilenmesi ve gelişmesini tamamlamak için 
kültürel öğelere de ihtiyaç duymasıdır.

Başka bir açıdan baktığımızda ise toplum yaşamı insanın eğitimini zorunlu 
kılmaktadır. Aslında toplum yaşamı olmadığında insanın eğitilme ihtiyacından 
da söz edilemez. Bu nedenle eğitimin tarihsel gelişimi hakkında yapılacak bir in-
celeme aynı zamanda insanlık tarihinin de araştırılması anlamına gelir. Eğitimin 
tarihsel süreç içinde değişimi eğitimle ilişkili temel kavramların da zamanla değiş-
mesine neden olmuştur. Hem eğitimin hem de eğitimle ilişkili kavramların taşıdı-
ğı anlamları bilmek, eğitim olgusunun anlaşılmasında oldukça önemlidir. 

Eğitim Kavramı

Bundan iki yüzyıl önce Kant şöyle söylüyordu: “İnsan, ancak eğitim sayesinde 
insan olur. İnsanda önceden mevcut olmayan bu niteliği, eğitim gerçekleştirir, çün-
kü insanın doğal yeteneklerinin gelişmesi kendiliğinden olup bitmez, doğa insana 
hazır yetenekler vermemiştir. Doğa, insanı, sahip olduğu yeteneklerin, olanakların 
çekirdekleri ile donatmış, onları geliştirmeyi de insanın kendisine bırakmıştır…”1

Eğitim tanımlanması oldukça zor ve karmaşık bir süreçtir. Ancak bu eğiti-
min tanımlanamayacağı anlamına değil, yapılacak tek bir tanımın hiçbir zaman 
yeterli olmayacağı, bunun için de birden fazla tanımın gerekli olduğu anlamına 
gelir. Varış (1978), eğitimle ilgili görüşünü şöyle ifade etmektedir: “İnsanın birçok 
davranışları öğrenme ile kazanılmıştır. Öğrenmenin olduğu her durumda insanın 
davranışını değiştiren, düzenleyen bir eğitim olgusu söz konusudur. Eğitim hak-
kında düşünürken, eğitimin yaşayan bir organizmanın gelişen özelliklerine sahip 
olduğunu unutmamak gerekir. Eğitim, sürekli (değişmez – kalıcı) özelliklere sa-
hipken, aynı zamanda sürekli olarak değişir, yeni talep ve ortamlara uyum sağlar.”2 
Hangi çağ ve ortamda olursa olsun eğitim tanımlarında kullanılan en yaygın ortak 
ifadelerden biri “eğitimin bir davranış değiştirme süreci olduğu” dur. Bu değişim 
fikrinin arkasında gruba uyum, topluma uyum, hatta kendine ve tabiata uyum 
vardır. Uyum olmaksızın insanın mutlu olması da söz konusu değildir. Bireyin 
bu uyuma ulaşabilmesi için ailenin, okulun ve toplumun onun eğitimi konusun-
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da ahenkli bir şekilde çaba göstermesi gerekir. Bu nedenle, eğitimle ilgili yaşanan 
sorunların toplumsal bağlantılarını düşünmeden, bu sorunlar hakkında fikir yü-
rütmek neredeyse olanaksızdır.3

Eğitim, bireyi topluma uyumlu hale getirmenin dışında da bazı sorumluluk-
lar üstlenmiştir. Eğitimin amaçları şöyle özetlenebilir.

• Kişinin kendisini gerçekleştirmesini sağlamak, başka bir deyişle potansi-
yel bütün yeti ve yeteneklerini geliştirmek,

• Kişinin toplumsal doğasına etkili bir biçimde sağlıklı uyumunu sağla-
mak ve çağdaş uygarlığın değişme, gelişme ve ilerleme gibi değerlerini 
benimsemesine yardım etmek,

• Kişinin, sevgi ve hakseverlik duygu ve anlayışıyla, dayanışma ruhu için-
de, hoşgörülü, özgür, iradeli, demokratik ve bağımsız çalışabilme gücü 
kazanmasını sağlamak,

• Bireyi ‘yaratıcı’ ve ‘üretici’ yaşama hazırlamak, ona meslekî yeterlilik ve 
bilimsel bir anlayış kazandırmak,

• Erdemli, girişimci ve sağlam karakterli bir kişilik yetiştirmek.4

Eğitim, insan ile yaşam arasında bir köprü durumundadır. Toplumdaki de-
ğişme ve gelişme hızına paralel olarak, insanın eğitilmesi ve yetiştirilmesi de önem 
kazanmaktadır.5 Eğitimle ilgili olarak yapılan ‘istendik davranış değişikliği oluş-
turma’ tanımı bu noktada yetersiz kalmaktadır. İstendik davranışın kime ya da 
neye göre belirleneceği, tanımdaki en önemli eksikliktir. Eğitim istendik davranış 
değişikliği olarak tanımlandığında, istendik davranışların zamanın şartlarına göre 
değişebileceği göz önünde tutulmalıdır.6 Eğitimin davranış değişikliği yaratma 
gibi iddialı bir girişim olarak ortaya çıkması, eğitimin hede� eri, değerleri ve süreç-
leri açısından, eğitimde etik konusunun da ön plana çıkmasına neden olmuştur.7 
Etiğin, eğitim için özel bir anlam taşımasının başka bir nedeni de öğretmenlerin 
gelecek toplumların ahlâkî iyiliğinin sorumluluğunu taşımasıdır.8 Eğitim, bireyde 
davranış ve düşünüş değişikliği meydana getirmeye çalışırken değiştirilmeye çalı-
şılan bu davranışlar da eğitimin hede� erini oluşturur. 

Günümüzde toplumların ulaşmaya çalıştığı en temel özelliklerden biri de-
mokrasidir. Demokrasi, toplumsal yaşamda uzlaşma, bireysel yaşamda ise kendi 
kendini denetleyebilmek, kendi hak ve sorumluluklarını kullanırken, başkalarının 
hak ve sorumluluklarını dikkate almak, davranışlarını buna göre gerçekleştirmek 
demektir. Böyle bir sonuca ulaşmak için demokratik değerlerle uyumlu eğitim ve-
rilmelidir. 
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Genelde demokratik ev ve okul ortamlarında yetişen çocuk ve gençlerin top-
lumsal demokrasiyi daha iyi benimsediklerine dair pek çok kanıt vardır. Bu da 
bize çağdaş demokratik eğitim için okul ve aile işbirliğinin zorunlu olduğunu gös-
termektedir. Bugün öğretmen, artık geçmişte olduğu gibi insanın yegâne eğitim-
cisi olarak kabul edilmemektedir. Bu süreçte aile-öğrenen-öğretmen işbirliği de 
söz konusudur. Böyle bir işbirliğinden yoksun olan eğitimin niteliği tartışılabilir.

Eğitimle İlişkili Temel Kavramlar

Eğitimle ilgili pek çok kavramdan söz edilebilir. Bu kavramlar daima eğitim-
le birlikte anılan, aynı zamanda eğitimi anlamamıza yardımcı olan kavramlardır. 
Bunlar arasında üzerinde özellikle durulması gerekenleri şöyle sıralamak müm-
kündür:

Kültürleme

Her insan bir topluluk içinde dünyaya gelir ve gelişme süreci boyunca içinde 
yer aldığı toplumdan belirli ölçülerde etkilenir. Ertürk (1979)’ün ifadesi ile ‘kül-
türleme’, bireyin içinde yaşadığı kültürdeki özellikleri kazanmasıdır.9 Çevre bireyi 
belirli bir yönde değiştirebilecek biçimde ayarlanabilir. Kültürlemenin böyle kasıtlı 
bir biçimde yapılması ise eğitimdir. Kültürleme toplum içindeki yaşantılar yolu ile 
kendiliğinden gerçekleşebileceği gibi, planlı ve programlı bir biçimde de gerçek-
leştirilebilir. Genellikle okullar kültürlemenin planlı ve programlı bölümünde yer 
alırlar. Aile yaşantısı, toplum içindeki günlük yaşam deneyimleri için ise plansız 
kültürleme ifadesi daha uygun olabilir.

Böylece insan davranışlarının kültürleme yoluyla kazanılmış olması ve kül-
türlemenin de maksatlı faaliyetlerle şu ya da bu yönde insan tarafından etkilene-
bilmesi, yani eğitimin mümkün olması, insana kendi kendinin bilinçli bir yaratıcı-
sı olma olanağını vermektedir.10

Öğrenme

İnsanın gelişiminin önemli bir bölümünde öğrenmenin etkisi vardır. Çocuk 
doğduğu andan itibaren öğrenme sürecinin içinde yer alır. Öğrenme olmadan 
alışkanlıkların kazanılması, kültür değerlerinin kazandırılması gerçekleşemez. İn-
sanoğlu öğrenme yetisi ve isteği ile doğar; aile, okul ve toplumdan aldığı destekle 
yaşamı için gerekli pek çok bilgi ve beceriyi öğrenme yolu ile kazanır. Öğrenme 
bireyin çevresi ile etkileşim yoluyla oluşur ve bireyin davranışlarında değişiklik 
meydana getirir.11 Başka bir deyişle, kişi yeni bir şey öğrendiğinde artık onu bil-
mediği zamandaki davranışı göstermez. Ancak öğrenmenin sürekli olması için 
unutmanın engellenmesi, tekrar ya da pekiştirme de gereklidir. 
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