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ÖN SÖZ

İnsanın eğitimi, hem tarihsel anlamda hem de günümüz-
de üzerinde en çok konuşulan, yazılan ve tartışılan konulardan 
biri olmuştur. Her insanın doğumdan itibaren toplumsal ya-
şama mecbur olması, çağın kendine özgü özellikleriyle donan-
ma ihtiyacı, varoluşsal merakı, yeteneklerini ortaya koyma ve 
başkalarına sunma isteği, eğitimin her zaman birinci planda ve 
vazgeçilmez görülmesini sağlamıştır. 

İnsanın kendini bilmesi, başkalarını tanıması ve hayatı an-
laması, başka insanlar tarafından yetiştirilmesine bağlıdır. Her 
insanın, ilk öğretmeni olan anne-babasıyla başlayan eğitim se-
rüveni, yakın-uzak akrabalar, komşular, arkadaşlar ve sokak-
lar tarafından devam ettirilir. Belli yaşlardan itibaren eğitimin 
formal bölümüne dâhil oluruz. İlgilerimiz ve ihtiyaçlarımız ar-
tarken, düşünce yanımız da gelişir. Eğitimin formal bölümü, 
bize, geçmişimizi öğretir, günümüzü tanıştırır ve geleceğimizi 
kurgulamamıza yardımcı olur. 

İnsanın beden ve ruhtan oluştuğu bilgisi kadim bir bilgidir. 
Beden-ruh bütünlüğünde esas belirleyici olan ruhtur. “İsteyen” 
tarafın beden olduğu düşünülür ama aslında isteyen ruhtur. Bu 
nedenle, eğitimin esas muhatabı ruhtur. Eğitim, bu ruhu işler 
ve topluma yöneltir. Bu süreç, bir sarmal gibi devam eder. Sü-
rekli değişime tabi olma, her nesne, olgu ve bireyin kaderidir. 
Bu kaderden eğitim de insan da nasibini alır. Ancak beklenilen 
şey, değişimin olumluya doğru olmasıdır. 

Yaşadığımız çağın belirgin özelliği, Batılı paradigmanın 
egemenliği, değişimin hızlılığı ve çeşitliliğidir. Bu hız ve çeşit-
lilik içinde değişimin yönünü ayarlayabilmek ve egemen para-
digmayı değiştirmek oldukça zordur. İçinde yaşadığımız çağın 
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özelliği işte bu zorluktur.
İnsanın eğitimi kendi başına zor bir durum iken, bu hal, 

çağımızda daha da zorlaşmıştır. Zorluğun nedeni ekonomik, 
teknolojik ve aşırı kalabalık bir yaşam olduğu kadar; insanı et-
kileyen etmenlerin sayısının da bir o kadar fazla olmasıdır. Öte 
yandan bu karmaşık ve çok etkenli ortam içinde yaşama zo-
runluluğu kimi olumsuz durumları da beraberinde getirmiştir. 
Bunların başlıcaları: Batı düşünce ve yaşam tarzının her alana 
egemen olmasıyla kültürlerin kaybolması, hayat ve insan algısı-
nın tek yönlüleşmesi, teknolojinin ve ekonominin oluşturduğu 
homojen yaşama tarzının yaygınlığıdır. Bu durum, her şeyin ol-
duğu gibi eğitimin de sabitesini (yani varoluşu temel almasını) 
kaybetmesine neden olmuştur. 

Bu çalışmada, eğitim ve eğitim yönetiminin paradigması 
yukarıda belirttiğimiz bakış açısıyla incelenmiştir. Belirtilen 
hususlardan her birinin paradigması incelenirken, eleştirilerin 
yanında önerilere de yer verilmiştir. Kitabın eğitimle ilgilenen 
insanlara yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Bu kitabı okuyarak, eleştiri ve önerilerde bulunarak emek 
sarf eden ağabeyim Mustafa Aydoğan’a, yazar Ali Ulvi Temel’e, 
arkadaşlarım Zeki Bilgili’ye ve Doç. Dr. Ali Faruk Yaylacı’ya 
içten teşekkür ederim.
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GİRİŞ

Allah insanların anlaşabilmesi için dili yaratmıştır. Dilin 
zenginliği insanın soyut yanının, fakirliği ise somut yanının 
geliştiğini gösterir. Dil kelimeler ve kavramlar demektir. Bir 
dilin kavramları, o dili kullanan insanın ve toplumun ruhunu 
yansıtır. Kendi başına düşünce öbekleri olan kavramlar, içinde 
bulunduğu toplumun düşünme biçimini yansıtırlar. Kavram-
ların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel tarihi arka planları 
ve algılama biçimleri bulunur. Mesela gelmek fiilinden sadece 
gelmek eylemi anlaşılırken, siyaset kavramı birçok göndermeye 
sahiptir. Sağlıklı bir diyalog ve anlaşma olabilmesi için kavram-
lar konusunda belirli bir toplumsal uzlaşının olması gerekir. Bu 
kavramlardan biri de paradigmadır.

Paradigma kavramını Kuhn1 bir dünya görüşü, bir algı da-
yanağı, bir topluluğu oluşturan bireylerin çoğunluğu tarafından 
kabul gören ve sorgulanmadan benimsenen inanç, değerler ve 
uygulamalar olarak belirtir. Bu anlamda paradigma toplumun 
düşünme biçimlerini, zihinsel modellerini belirlediği gibi, gün-
lük hayattan iş hayatına kadar kişilerin tüm yaşam tarzlarına 
bir perspektif sunar. İnsanlar ve toplumlar tüm yaratımlarını; 
doğru ve yanlışlarını, iyi ve kötülerini, olumlu ve olumsuzluk-
larını, evlerini, kıyafetlerini, esprilerini, devletlerini, okullarını, 
öğretmenlerini, arkadaşlarını, dostlarını ve düşmanlarını kısa-
ca tüm düşünce, eylem veya edimlerini paradigmalarına göre 
belirlerler. İçselleşmiş ve dolayısıyla alışkanlık haline gelmiş 
durum olarak paradigma kimi zaman bilinçli, kimi zaman da 
bilinçaltı yoluyla işlevselleşir. 

Paradigma gittikçe dogmatizm gibi alternatifsiz ve sorgula-
namaz hâle gelir. Bütün gerçeklik paradigmanın sınırları içinde 

1 Thomas S. Kuhn (2000). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. (Çev. Nilüfer Kuyaş), Alan Yayıne-
vi, İst.
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anlaşılmaya başlanır2. Bu bağlamda, eğitim ve paradigma ara-
sında sıkı bir bağ vardır: Paradigma, eğitim anlayışını belirler; 
eğitim sistemi de paradigmayı korur ve güçlendirir. Paradig-
ma değiştiğinde eğitim anlayışı da değişir. Çünkü paradigma 
hayatı algılayış ve düşünme biçimidir; hayatın ve insanın ko-
numlarını belirleyen bir tasavvurdur. Paradigma aynı zamanda 
bir medeniyet tasavvurudur. Kapitalizm paradigmasının hayatı 
ve insanı algılayış biçimiyle, Budizm paradigmasının hayatı ve 
insanı algılayış biçimi farklıdır. Aynı zaman diliminde farklı 
coğrafyalarda bir kaç paradigmadan söz edilebilir (örneğin Batı 
dünyası paradigması, Asya ülkeleri paradigması ve İslam ülke-
leri paradigmaları gibi). Ama aynı coğrafya üzerinde eski-yeni 
paradigmadan da bahsedilebilir (örneğin Batılı ülkelerin orta-
çağ dönemindeki paradigması ile günümüzdeki paradigması-
nın farklılığı gibi). Ancak aynı zaman diliminde yaşayan pa-
radigmalardan biri diğerlerine baskın gelebilir. Örneğin günü-
müzde Batı paradigmasının hem Asya ülkelerine hem de İslam 
ülkelerine baskın gelmiş olduğunu görüyoruz. Her ne kadar bu 
baskın geliş, davranış boyutunda daha belirgin olsa da, düşün-
ce bazında da gittikçe etkisini gösterebilmektedir.

Paradigmanın en önemli özelliği, ekonomiden hukuka; tu-
rizmden eğitime kadar her alanda kendini ortaya koyması veya 
her alanı kapsamasıdır. Egemen paradigmanın bu belirleyiciliği 
rasyonel olabileceği gibi irrasyonel de olabilmektedir. Örneğin 
günlük yaşam tarzını belirlediği gibi, insanın mutluluk biçim-
lerini de belirlemektedir. Kısaca ilk insandan günümüze kadar, 
her toplum ve her insan belli bir paradigmanın içinde bulunur. 
Dolayısıyla ilk toplumlar da dahil olmak üzere toplumsal kül-
türü ve bireysel düşünme biçimini belirleyen şey paradigmadır. 

Her paradigma belli bir sorunlar demetine yanıt olarak ge-
liştirildiği için, yanıt olarak karşılık geldiği sorunlar etkililiğini 
yitirdikçe paradigma da etkililiğini yitirir. Eleştiriler yükselir ve 

2 Hasan Şimşek (1997). Pozitivizm Ötesi Paradigmatik Dönüşüm ve Eğitim Yönetiminde Kuram 
ve Uygulamada Yeni Yaklaşımlar. Eğitim Yönetimi, 3(1).
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yeni arayışlar ortaya çıkar. Paradigmalar etrafında tartışmalar 
hararetlenir. Yine benzer bir şekilde küçük bir azınlık alışılma-
mış yeni kurallarla oynamaya başlar. Bunlar ilk etapta aykırı 
ve bilim dışı kabul edilir. Yavaş yavaş, yeni kurallar birikmiş 
sorunlara etkili çözümler üretmeye başlar ve özellikle yeni nesil 
bilim adamları bu yeni kurallarla oyunu oynamaya başlarlar. 
Yeni paradigma yavaş yavaş eskisiyle yer değiştirmeye başlar3. 

Öte yandan paradigmanın değişimi ya devrimlerle ya da re-
formlarla mümkündür. Devrim, bir durumda birden ve tüm 
boyutlarda yapılan radikal değişimdir, reform ise süreç içinde, 
belirli bir periyotta, aşamalı olarak yapılan bir değişimdir. Eği-
tim gibi toplumun tüm kesimlerinin içinde bulunduğu veya 
etkilendiği sistemlerde paradigma değişimi devrimlerle olabile-
ceği gibi reformlarla da mümkün olur. 

3 Şimşek, 1997, a.g.e
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EĞİTİM PARADİGMASI

Türkiye Tanzimat Fermanı ile birlikte Batılılaşma çaba-
sı içine girdiğinde karşısında ana örnek olarak Fransa eğitim 
sistemi vardı. Bu nedenle, devlet tarafından açılan okulların 
programları ve yöntemleri Fransız okullarının program ve yön-
temleri oldu. Hatta o dönemden başlayarak neredeyse 1980’li 
yıllara kadar okullarda öğretilen yabancı diller arasında en et-
kili olanı da Fransızcaydı. Fransız eğitim sisteminin temel aldığı 
Descartes’ın akılcılığı ve onun görüşleriyle şekillen Kartezyen 
düşünceye göre matematik, bütün insan bilgisinin temelini 
oluşturuyordu. Fen bilimleri hatta sosyal bilimlerin gelişme-
si matematiğe dayandırılıyordu. Fransız aydınlarının vardığı 
bu sonuçlar, Tanzimat’la ülkemize de girmiştir. Hatta hâlen 
matematiğin en temel bilim olduğu görüşü ve bu görüş doğ-
rultusunda eğitimcilerin, ailelerin veya ülkemizde hemen her-
kesin önem verdiği tek ders olarak matematiğin görülmesinin 
altında Fransız aydınlarından etkilenen Türk aydınının ve eği-
timcilerinin dayanılmaz ısrarı vardır. Oysa bunun tersini o dö-
nem İngilizler deneye önem vermekle göstermişlerdi. İngilizler, 
Fransızların kabul ettiği varsayımdan ayrılarak (ki Fransızlar 
soyuttan somuta eğitimi savundukları için eğitime soyut dü-
şünceyle başlanmasını, soyut düşüncenin de ancak matematik-
le sağlanacağını kabul etmişlerdi) somuttan soyuta doğru bir 
eğitim yapılmasını önceledikleri için eğitimde somutun önem-
li olduğunu; bu nedenle tabiat ve hayat bilgisini temel almak 
gerektiğini savunuyorlardı. İngilizlerin bu kabulü hayat bilgisi 
derslerinin müfredata konmasına hatta ampirik çalışmaların 
okullarda laboratuarla gerçekleştirilmesine neden olmuştur. 
Ardından Kant ve Dilthey’den ilham alarak gelişen Alman 
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eğitim sisteminin bilimleri sosyal ve fen olarak ikiye ayırması, 
bu ayrım doğrultusunda okulların ve müfredatın sosyal ve fen 
olarak farklılaşması, hatta aynı okul içinde edebiyat-fen ayrımı 
olgusu, Tanzimat’la ve yeni kurulan cumhuriyetle bizim eği-
tim sistemimize girmiştir. Öte yandan, 1950 yılından itibaren 
Amerika eğitim sisteminin temeli olan pragmatizmin Türk eği-
tim sistemine girmesiyle bireyin yararına olan bilimlerin veya 
bilgilerin öğretilmesi, diğer bilim veya bilgilerin geri planda 
kalmasını doğurmuştur. Hatta Amerika’nın etkisiyle ampirik 
çalışmalar bilim dünyasına olduğu kadar eğitim sistemine de 
girmiştir4. 

Aklın bütün ilimlerin kaynağı olarak kabul edildiği episte-
molojik bir görüş olan rasyonalizm ve bunun savunucuları olan 
rasyonalistler, sadece aklın, gerçeği yanılsamadan ayırt edebi-
leceğini ve deneyime anlam kazandıracağını kabul ederler. Öte 
taraftan rasyonalistler soyut akıl yürütmeyle; doğa, varoluş ve 
tüm gerçeklik hakkında inkâr edilemez, kesin hakikatlere ula-
şılabileceğine inanırlar. Rasyonalistlerin hedefi matematikteki-
ne benzer mutlak kesinliği elde etmektir. Rasyonalist Descartes 
matematiksel kesinlik yönteminin evrene dair hakikati keşfet-
mede tek güvenilir yol olduğuna inanmıştır. Her şeyi yeniden 
sorgulamak için yeni bir bilimsel araştırma ve matematiksel 
kesinlik ruhu kullanmayı önermiştir5. 

Avrupa’nın ortaçağ döneminin özelliği; dinsel içerikli dü-
şünme ve yaşama tarzının geçerli olması; bunun sonucu olarak 
da her şeyin ve tüm bilimlerin kaynağında dini (Katolikliği) 
referans almasıdır. Bu nedenle ortaçağ sonrası Avrupa’da aklın 
tüm insan bilgisinin ve yaşamın temelini oluşturması kabulü-
nün, bu duruma karşı geliştirilen bir tepki olduğunu belirt-
mek gerekir. Ancak yine belirtmek gerekir ki, kilise dininin 
egemenliğini ortadan kaldırmak için geliştirilen matematik 
düşüncesi, ileriki yıllarda bilimsel gelişmelerin kaynağı da ol-

4 Hilmi Ziya Ülken (2013). Eğitim Felsefesi, Doğu-Batı Yayınları, İst. 
5 Douglas J. Soccio, (2010). Felsefeye Giriş. Kaknüs Yayınları, İst.
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muştur. Ayrıca matematiksel düşünme tarzı, evreni, hayatı ve 
insanı mutlak bir kesinlik içinde var etmeyi hedefleyerek, insa-
na tanrısal bir büyüklük; hayatı da bu kesinlikte yönetilebilir 
olarak anlamlandırmıştır. İnsan mühendisliğiyle yeni bir insan 
türü; toplum mühendisliğiyle yeni bir hayat biçimi oluşturul-
muştur. Son yüzyılın popüler bilimleri olan psikoloji ve sosyoloji 
bu iki mühendislik alanlarının doğmasına yardımcı olmuştur. 

Buna karşın, ülkemizde geçerli olan matematiğe ilişkin algı 
temelden yoksundur. Soyut düşünmeyi geliştirdiği söylenen 
matematik biliminin, hemen her türlü yeti ve kaynağın temeli 
olarak düşünülmesi doğru bir yaklaşım değildir. Medeniyetin, 
kültürün dikkate alınmadığı bu tür Batı merkezli bilim öncele-
mesi veya önemliliği tartışılmalıdır. Çünkü soyut düşünceyi ge-
liştiren tek bilim ya da düşünce matematik düşüncesi değildir. 
Özellikle Türk-İslam medeniyeti veya genel olarak doğu kültü-
ründeki insanların soyut düşüncesinin şiir ve edebiyatla gelişti-
ği unutulmamalıdır. Öte yandan edebiyat ve şiir sadece bir ders 
olarak düşünülmemelidir. Bunun bir paradigma oluşturduğu, 
bu nedenle edebiyat ve şiir ağırlıklı ruhu önceleyen sistemin 
yaratacağı şiirsel ve edebi bir ruhun mimarlık, müteahhitlik, 
mühendislik ve benzeri alanlardaki yaratımları farklı olacaktır. 
Bunun örneklerini gerek Selçuklu gerekse Osmanlı Devletinin 
her tür ürünlerinde görmek mümkün olacaktır. Örneğin bu 
ruhun ortaya koyduğu pınar veya çeşme kültürünün sadece in-
sanların su ihtiyacını karşılamak olmadığı, aynı zamanda insan 
ömrünü simgeleyen bir metafor olduğu bilinmektedir6. Aynı 
durum matematiği önceleyen ruhun rasyonel olduğu ve kesinli-
ği öncelediği, bunun da hayatın tüm alanlarındaki yaratımları-
nın rasyonel bir ruhla gerçekleştirileceği/gerçekleştirdiği rahat-
lıkla görülebilir. Sonuç olarak eğitim sistemimiz bir sentez so-
nucu değil, eklentiler sonucudur. Bu nedenle günümüzde, biraz 
batılı, biraz doğulu bir eğitim sisteminin içinde bulunuyoruz. 

Batı paradigmasında Aristo, Eflatun gibi antik Yunan dö-

6 Mardin’de bulunan Kasımiye camii (medrese) çeşmesi örnek olarak verilebilir.
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nemi aydınlarının öncülüğü ile oluşturulan hayat ve insan algı-
sı ile neredeyse onlardan sonra günümüze kadar olan süredeki 
Batı dünyası aydınlarının oluşturduğu hayat ve insan algısı ara-
sında ciddi bir fark vardır. Bu süreçte, insanı merkeze alan bir 
anlayıştan devleti/sermayeyi/egemen gücü merkeze alan bir an-
layışa geçilmiştir. Esasında bu, hayat ve insan mühendisliğine 
soyunarak, evreni kendisine ram etmeye çalışan bir zihniyettir. 
Bu pozitivist anlayış doğayı ve insanı “öteki” olarak algılaya 
gelmiştir. Kötülük algısını insanın doğuşuna atfettiği gibi, do-
ğayı da aynı minval üzere değerlendire gelmiştir. Dolayısıyla 
her şey ve herkes yetiştirilmeli ve istenen şekle ve içeriğe sahip 
olmalıdır. Okullar böyle bir zihniyetin ürünü olarak doğmuş-
tur. Bu anlamda okullar bu anlayışın (pozitivizmin) rot-balans 
servisleridir. Sıkıştırılmış hayat tarzı, insanın değersizliği ya da 
ikame edilebilirliği, insan ruhundan bihaber insan algısı, ge-
liştiği veya arttığı söylenen bilgi, ayartıcı/kışkırtıcı söylemler 
başka bir hayat ve insan algısı yaratmıştır. Yaratılmış bu insan, 
ruhundan, özünden, transandantal değerlerinden soyutlanmış 
insandır. Ne olduğu değil, ne olması gerektiğine inandırılmış 
bir insandır. Baudrillard’ın7 yerinde bir şekilde dile getirdiği 
gibi, simüle edilmiş hayat ve insanda, düşünme yetisi ortadan 
kaldırılarak, bu insanlara okullar aracılığıyla düşünme gücü 
verilmesi amaçlanmıştır. Bu güç, oluşturulan hayata uyum 
sağlama gücü verecektir. Piaget’nin zekâ tanımı tam da buna 
göredir: Zekâ, çevreye uyum sağlama kapasitesidir. 21. yüzyıl 
bilgi çağında bilgilerin sürekli arttığı dillendirilerek, söz ko-
nusu bilgilerin insanlara verilmesi okul yıllarının artırılmasını 
gerekli kılmaktadır. Oysa insanın biricik amacı, hayatı sağlıklı 
(sadece bedensel sağlık anlamında değil) yaşamak ve ölmektir. 
Arttığı söylenen bilgi, aslında insanın sağlıklı bir yaşam sür-
mesine değil, sağlıklı bir işçi/vatandaş olmasına yaramaktadır. 
Aksi takdirde modern aforoz sistemi işlemektedir. Tüm bunlar 

7 Jean Baudrillard (2006). Simulakrlar ve Simülasyon, (Çev: Oğuz Adanır), Doğu-Batı 
Yayınları, İstanbul; Jean Baudrillard (2011). Çaresiz Stratejiler, (Çev: Oğuz Adanır), 
Boğaziçi Yayınları, İst. 
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sonucunda 19. yüzyılda Batıda zorunlu eğitim başladı ve 1948 
yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile de yaygınlaş-
tı. Tam da bu bağlamda Batı düşünce sisteminde öğretmenin, 
ekonomiye ve oluşturulan hayatın anlamına uygun birey yetiş-
tiren kişi olarak tasavvur edildiği söylenebilir. 

Doğu paradigmasında ise, İslam’ın doğuşu (6.yüzyıl) ile 11. 
yüzyıla (Selçuklu ve Osmanlıyı da katarsak 18. asra kadar da 
gelebilir) kadar olan hayat ve insan algısı ile 18.yüzyıldan günü-
müze kadar gelen insan ve hayat algısı arasında farklar vardır. 
Doğunun ilk dönem entelektüellerinin (İmam Muhammed, 
İmam Ebu Yusuf (toprak hukuku), İmam Maverdi (yönetim 
hukuku), Seyit Halil (savaş hukuku), Gazali ve Nevevi (ticaret 
hukuku), El Kindi, Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Bace, İbn-i Tu-
feyl, İbn-i Rüşd (felsefe) Şahabettin Suhreverdi, Nizamülmülk, 
Yusuf Has Hacip) hayat ve insan algısı İslam’ın hayat ve in-
san algısından beslenmektedir. Dört halife dönemi, Emeviler, 
Abbasiler, Endülüs yönetici ve entelektüelleri, hayatı kalıcı bir 
mekân, insanı da bu mekânın sürekli bekçisi olarak görmemiş-
lerdir. Onlar hayatın bir imtihan, insanın ise bu imtihanın esas 
muhatabı olan bir “kul” olduğunu düşünmüşlerdir. Doğayı da 
“öteki” olarak egemenlik altına alınması gereken bir unsur ola-
rak değil, insanın “kulluğunu” anlamlandıran bir unsur ola-
rak algılamışlardır. Bilgiyi ise insanların hayatını kolaylaştırıcı 
araçlar olarak değil, kulluğunu anlamlandıran bir araç olarak 
görmüşlerdir. Ve her bilginin insanı Tanrıya götürmesi gerekti-
ğini düşünmüşlerdir. Gazali bunun dışındaki bilgilerin yararsız 
hatta zararlı olduğunu belirtirken bu mantalite ile düşünüyor-
du. Dolayısıyla evrendeki her şey insana yaratıcısını hatırlatma-
lıdır. Bu nedenle insanın eğitimi her yer ve her şeydedir. Öğ-
retmen ise, bu tasavvurda, evrendeki her şeyin transandantal 
(aşkın) değerini anlamaya ve anlatmaya çalışan kişi olarak yer 
almaktadır. 

Doğu, 18. yüzyıldan sonra durağanlığa düşmüş ve bir süre 
sonra ise çöküşe doğru yol almıştır. Hayat ve insan tasavvu-
runda bir yozlaşma başlamış ve bunun sonucunda ise Batı ül-
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kelerindeki gelişmelere, Biraderoğlu’nun8 tespitiyle, önce hayret 
etme, sonra hayran olma duygusuyla bakmış ve bunların so-
nucunda da kendinden iğrenme duygusu başlamıştır. 18. yüz-
yıl aslında batının doğudaki hâkimiyetinin başlama yıllarıdır 
denilebilir. Çünkü Osmanlı özelinde doğu ülkelerinde yapılan 
tüm reform çalışmaları Batıya olan öykünmeciliğin sonucunda 
yapılmıştır. 

Ancak Batı kültür çevresinin içinde bulunmayan ve bu 
kültür çevresinin içine bir türlü giremeyen birçok doğu ülkesi 
(elbette Türkiye de dahil), bilim, felsefe, sanat ve teknik alan-
larında yaratıcı olmaktan çok, tüketici bir durumda kalmış-
lardır. Bu tüketici durum, yani sadece hazır sonuçları alma, 
ancak onların hayatlarının dış görünüşünü değiştirmiş; fakat 
onların hayat tarzlarının içeriğini etkilememiştir. Çünkü Doğu 
ile Batı, farklı hayat ve insan görüşüne sahiptirler. Hayata ve 
insana ilişkin görüş farkı, bireylerin hayat, insan ve doğa kar-
şısındaki tavırları, onları kavrayışları, tarihsel varlık alanındaki 
başarıları, olayları ve durumları fazlasıyla etkiler. Bakış açıları 
birbirine aykırı olan uluslar, ancak yan yana yaşayabilirler. On-
lar arasındaki ilişkiler, ancak karşılıklı gereksinmelerini sağla-
ma gibi sadece maddi, teknik ve ekonomik alanda kalır. Böyle 
bir durumda, herhangi bir kültür alışverişine, yani insan başa-
rısı alışverişine rastlanmaz. Çünkü tarihsel varlık alanı, insan 
başarılarının ve beşeri olayların bir varlık alanıdır ve onların 
temelinde daima bir görüş tarzı gizlidir9.

Ülken’in de10 belirttiği gibi eğitim düşüncesi bir kültür için-
de gerçekleşir. Kendi kültürünü bilmeyen, önemsemeyen ya 
da dışlayan insanların, kendi insan yapısına uygun çözümler 
üretmesi, eğitim vermesi hayli zordur. Gülmenin, ağlamanın, 
esprilerin bile kültür tarafından biçimlendiği dikkate alınırsa 
eğitim konusunda yerelleşmekten önce millileşmek (özgünleş-

8 Ali Biraderoğlu (2013). Düşünme Üzerine, Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 
Kayseri.

9 Takiyettin Mengüşoğlu (2003). Felsefeye Giriş. Remzi Kitabevi, İst.
10 Ülken, 2013, a.g.e.
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mek) gerektiği bilinmelidir. Liberal dünyanın öngördüğü eği-
tim sistemleri insandan önce bireyi, fedakârlıktan önce egoizmi 
desteklediği, bu anlamda kendi kültürüne yabancılaşmayı pe-
kiştirdiği için, yerelleşme hiçbir işe yaramayacaktır. Özetle söy-
lemek gerekirse, Türk eğitim sisteminin birincisi yapısal ikinci-
si içeriksel olmak üzere iki sorununun bulunduğu; birincisinin 
genel devlet reformuyla ele alınması gerektiği, ikincisinin ise en 
temel sorun olduğu ve derhal ele alınması gerektiği ve bu bağ-
lamda eğitim paradigmasının öğrenilerek, anlaşılarak ve günü-
müze uyarlanarak müfredata eklenmesi gerektiği söylenebilir. 

Eğitim paradigmasında birbirine bağlı dört unsur bulun-
maktadır. Bunlar; eğitim felsefesi, kültür, tarih ve bilimdir. 

a. Eğitim felsefesi: Eğitim felsefesinden kasıt, nasıl bir ha-
yat ve insan düşlediğinizdir. En basit ifadeyle “nasıl bir insan 
yetiştirmek istiyorsunuz?” sorusuna verdiğiniz yanıt sizin eği-
tim felsefenizi oluşturur. Tanzimat’tan beri böyle bir soru ya 
sorulmamış ya da çeşitli kesimlerce geçiştirilmiş veya bir yön 
dayatılmıştır. Tarihsel sürecimiz dikkate alındığında böyle bir 
sorunun sorulmamış ya da geçiştirilmiş olması olası görünmü-
yor. Geriye tek bir seçenek kalıyor, o da yön dayatılmasıdır. Bu 
yönün Batıya doğru olduğu konusunda bir kuşku yoktur. Ba-
tının teknik ve bilim üstünlüğü temel alınarak yapılan bu yön 
belirlemesiyle, Batılı, modern ölçütlere uygun insan yetiştirme 
zımnen kabul edilmiştir. Bu durum, daha sonra yasal metin 
haline getirilerek alenileştirilmiştir. Batılı, çağdaş, modern 
insan yetiştirme gayreti, doku uyuşmazlığı nedeniyle sıkıntılı 
alanlar yaratmıştır ki, biz bugün bu sıkıntılarla boğuşuyoruz. 
Bu doku uyuşmazlığı meselesi hayli önemlidir. Bunu toplumu-
muzdaki üvey evlat ya da kuma metaforuyla anlayabiliriz. Dı-
şarıdan gelenler içeridekilerle hiçbir zaman aynı olmuyor. Aile 
fertleri dışarıdan gelen kişileri benimseyemiyor. Çünkü mev-
cut ailenin iklimi, duygusu, birlikte yaşamışlığın oluşturduğu 
ailenin kısa tarihi “kuma”yı kabullenemiyor. Bu metafordan 
hareketle Türkiye, insan yetiştirme sistemindeki doku uyuş-
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mazlığını, Batıdan kendine dönerek ortadan kaldırabilir. Bu 
ne demek oluyor şu halde? Bu şu demek oluyor: Doğu (İslam) 
medeniyetinin içinden geldiğini kabul eden, kendi tarihsel sü-
reçlerini bilen, geleneklerini yaşatan, kültürel değerlere sahip 
çıkan ve tüm bunlardan sonra diğer medeniyet, kültür ve in-
sanlarla evrensel gelişmeler için işbirliği kuran bir insanın ye-
tişmesi hedeflenmelidir. Mesela; Farabi, İbn-i Sina, Yusuf Has 
Hacip, İbn-i Bace, İbn-i Tüfeyl, İbn-i Rüşd, Gazzali ve Nevevi 
gibi doğu medeniyetinin entelektüellerine ait bilgi ve bilincinin 
Freud, Pastolazzi, J. J. Rousseau vb.’ne ait olan bilgi ve bilinçten 
fazla olduğu insan, özgün eğitim felsefemizin olduğunu göste-
rir. Matematiğin konularından trigonometriyi anlamakla veya 
fizik dersinden başarılı-başarısız olmakla batıya ya da doğuya 
yönelmiş olmanın birbiriyle olan ilişkisi, annesi ölmüş ya da 
boşanmış ailede yaşayan bir çocuğun okul başarısının düşmesi 
arasındaki ilişki gibidir. 

b. Kültür: Bir topluma özgü bilgi, inanç ve davranışlar bü-
tünüdür. Toplumun felsefesinin bilgi, inanç ve davranış haline 
gelmiş halidir. Dolayısıyla eğitim felsefesiyle toplumun kültürü 
girifttir. Eğitim paradigması, o toplumun kültürüne göre, bir 
başka ifadeyle, o toplumun bilgi sistemine, inanç sistemine ve 
geleneklerine göre oluşturulur. Kültürün dokuları eğitim siste-
minin vazgeçilmezleridir. Türkiye olarak kültürümüzün doku-
ları doğunun kadim geleneklerinin sonuçlarıdır. Alevi-Sünni, 
Kürt-Türk-Çerkez v.s bu toplumun kültür dokuları olarak eği-
tim paradigmasının nirengi unsurlarıdır. Bu unsurlarla barı-
şık, bu unsurları içine alan, önyargısız, olumsuz algıdan uzak 
bir şekildeki inanç ve kabul, eğitim paradigması oluşturmada 
esas teşkil etmelidir. Kültürü yaratan ya da oluşturan önemli 
bir kaynak da dindir. Din, bireylere ve toplumlara kimlik ve 
kişilik verir. Bireyde bir düşünme biçimi oluşturan din, hem 
toplumsal yaşamı var eden geleneklerin kaynağı hem de birey-
sel ahlakın dayanağıdır. Son 1-2 asır, günümüz insan ve top-
lum algısı din merkezli olmaktan çok, seküler veya ekonomi 
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merkezli olmuştur (Oysa XX. yüzyıla kadar dünya tarihi, din 
odaklı devletler tarafından oluşturulmuş bir tarihti. Toplumlar 
bu yüzyıla kadar dindar olmaya göre insanları, toplumları ve 
devletleri sınıflandırırdı. Ancak tarih, güçlüler tarafından ya-
zıldığı için günümüz kapitalist yaşamın gereği olarak ekonomi 
odaklı bir tarih yazılmaktadır. Petrol aşkının çıkardığı savaşlar 
gibi). Yaşamın ayrıntılarını düzenleyen ana saik, ekonomik gü-
düler olmaya başladığından beri dini referans almayan bir gele-
nek, dine dayanmayan bir bireysel ahlak anlayışı oluşturulmuş-
tur. Bu hercai kişiliğin en büyük problemi toplumsal duyarlığı 
olmaması, bir başka ifadeyle harcıâlem eğilime kapılmasıdır. 
Yapılan araştırmalarda kişilerin ahlaki anlamda oldukça prob-
lemli oldukları gözlenmektedir11. Bu araştırmalardan çıkarıla-
bilecek en önemli sonuçlardan biri, yeni bir insan tipinin ortaya 
çıktığıdır; bilen ama yapmayan/yapamayan, gören ama önem-
semeyen, düşünen ama uygulamayan bir insan.

Baudrillard’ın12 ifadesiyle küreselleşmeyle “her şeyin çoğala-
rak yok olmasına” izin verilmeyecekse, “her şeyin” ahlaki bir ze-
mine oturtulması gerekir. Bunun yollarından biri de, eğitimin 
ahlakının sorgulanması, ardından eğitimin “ahlakileştirilmesi” 
ve sonuçta düşüncesi ve uygulaması aynı olan insan yetiştirme 
düzenine olanak sağlanmasıdır. Öte yandan sürekli gelişmek-
te olduğuna inandırılmış insanlar13 egosantrikleştikçe insani-
leştiklerini, narsistleştikçe akıllı olduklarını düşünmektedirler. 
Bu insan, dünyanın herhangi bir yerindeki savaş ya da açlık 
vakasından haberdar olmayı bir bilinç düzeyi sayarken, kendi-
sinden çok uzaklarda olmasına rağmen aynı acıyı “yüreğinde 

11 İsmail Aydoğan (2008). Küreselleşme ve Etkisi: Rus ve Kırım Tatar Öğrencilerin Tutum ve 
Davranışlarının Analizi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 25: 
Salih Şimşek (1995). Ekonomik Refahın Batı Toplumu Üzerindeki Erozyon Etkisi, Yeni 
Türkiye Dergisi, 6.

12 Baudrillard, 2011, a.g.e.
13 Batı öncülüğündeki gelişme olgusu çoğunlukla teknolojik olmuş, insan ruhunun veya 

vicdanının gelişmesi o denli olmamıştır. Bu nedenle sanayileşme ve modernizmle, insan 
ruhen ve vicdanen gerilerken, onun kullandığı araçlar gelişmiştir! Yine bu nedenle es-
kiye göre azalmayan savaşların ortasında insanlar yaşıyor. Belki de eskiden savaşlardan 
geç haber alınıyordu ama şimdi savaşın “gerçeğinden” hiç haber alınamıyor.




