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1. BÖLÜM
GİRİŞ

Değişim hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Ülkeler, kültürler,
üretim biçimleri, ilişkiler ve hatta tabiat sürekli olarak değişmektedir. İnsanın bizzat kendisi de doğumdan ölüme hep değişerek bir
ömür sürer.
İçinde yaşadığımız çağ da birçok açıdan değişimin en fazla ve
en hızlı gerçekleştiği çağlardan birisidir. Çünkü ekonomide, sosyal
alanda kültürel yaşamda, siyasal ve toplumsal düzende ve teknolojik
yapıda sürekli olarak yeni gelişmeler ortaya çıkmaktadır.
Nitekim kültürler, toplumlar ve ülkeler arasındaki sınırlar kalkmakta, eskiye göre daha yoğun ve daha hızlı bir etkileşim yaşanmaktadır.
Gelişmelerin hızı ve biçimi karşısında hiç bir kurumun durağan
kalması ve eski yapısını koruması mümkün görünmemektedir. Global olarak, son on yıl içerisinde birçok devletin ekonomisini, siyasal
düzenini, bazılarının sınırlarını bile değiştirdiğini görmekteyiz. Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ülkeler kendilerini değiştirerek yollarına farklı şekilde devam ederlerken,
Irak, Afganistan, Küba1 gibi devletler de kendi içlerine kapanarak
ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Aynı şekilde kurumlar ve şirketler
1

Bu kitabın ilk baskısının yapıldığı 2000’li yıllarda böyle bir gerçek söz konusuydu. On yıl aradan sonra adı geçen ülkeler bugün değişmiş durumda.
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de yeni durumlara göre büyüyerek, küçülerek, hedeflerini değiştirerek değişmekte ve varlıklarını korumaktadırlar. Bu arada çok sayıda
şirket veya kurum da değişemeyerek kaybolup gitmektedir. Bu gerçek uluslar için de geçerlidir.
Türk’lerin değişimi gerçekleştirme açısından çok kabiliyetli olduğunu ifade etmek gerekir. Nitekim Türklerin tarihin akışı içinde
hep var olabilmeleri zamana uyum sağlayabilmek için sahip oldukları değişim kabiliyetleri ile açıklanabilir.
Uygarlık tarihinde birkaç başarılı değişim süreçlerinden biri
olarak değerlendirilen Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen devrim gerçek anlamda bir değişimdir.
2000’li yıllardan sonra da Avrupa Birliği’ne giriş gibi köklü başka bir değişim süreci yaşanmaktadır. 1960’lardan sonra kurulan koalisyon hükümetlerinin hüküm sürdüğü dönemden sonra yaklaşık
on yıldır devam eden tek parti iktidarı dönemi de yine Türkiye’nin
yaşadığı başka bir değişim sürecidir. Bu süreçte de sosyal-kültürel
alanda ekonomide, uluslara arası ilişkilerde ve daha birçok alanda
değişimler yaşanmaktadır.
Ekonomideki gelişmeler
Siyasetteki gelişmeler		
Sosyal alandaki gelişmeler

Değişme

Teknolojik alandaki gelişmeler
Ekonomideki, Siyasetteki
Teknolojideki, Sosyal
alanlardaki vb gelişmeler		
İlerlemeci Eğitim Ekolü
Toplam Kalite Felsefesi

Eğitimde
Değişme

Gelişmelerin seyri eğitim sistemini ve kurumlarını da değişim
için zorlamaktadır. Çünkü ekonomideki, siyasetteki ve sosyo-kültürel
alandaki gelişmelere karşı en duyarlı sistemlerden biridir eğitim.

Giriş
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Ancak eğitim sisteminin, en azından ülkemizde şimdiki haliyle
yukarıda belirtilen alanlardaki gelişmelere ayak uydurabildiğini ve
değiştiğini söylemek zordur.
Nitekim mevcut okul sisteminin örgütsel yapısı hala sanayi devrimi sonrası gelişmelere dayanmaktadır. Çünkü okullar hala sanayiye dayalı toplumların oluşması sonucu ortaya çıkan bilgi ve beceri
ihtiyacını karşılamaktaymış gibi işlev görmektedir. Yani okullar hala
imalathane gibi algılanmakta, ekonomi, endüstri ve ulusal devlet
gibi sistemlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yönlendirilen bir araç
gibi görülmektedir.
Oysa yeni ekonomik işleyişlerle, yeni endüstriyel yapıyla ve yeni
toplum düzeniyle karşı karşıyayız. Günümüzün okulları çok yönlü
çevresel değişme ve dalgalanmalarla karşı karşıyadır ve bundan etkilenmektedirler. Ekonomide yaşanan sorunların, siyasal uzlaşmazlıkların ve kültürel değişmelerin etkisi okullar üzerinde etkisi anında
hissedilebilmektedir.
Diğer taraftan eğitime duyulan taleplerin çeşitleri de hızla artmaktadır. Aynı konuda çok sayıda öğrencinin eğitimi için yapılanmış olan eğitim sistemi ihtiyaç duyulan yeni değer ve becerileri üretmede zorlanmaktadır. Birbirine benzer bireyler yetiştirmek üzere
yapılandırılmış olan okullar bireysel ihtiyaçları karşılamada yetersiz
kalmaktadır.
Eğitimin finansmanında da önemli sorunlar bulunmaktadır.
Eğitim için azımsanmayacak oranda kaynak ayrılmasına rağmen
okullarda yaşanan mali krizler artarak devam etmektedir. Eğitim
için ayrılan kaynaklar arttırılsa bile mali krizlerin ortadan kalkabileceğini iddia etmek zor görünmektedir. Dolayısıyla eğitim sisteminin
yaşadığı mali krizlerin aşılmasını daha fazla kaynağın arttırılması
gibi klasik yollarla çözülecek bir sorun olarak görmekten çok, sistemin mali yönetiminin yeniden düzenlenmesini gerekli kılacak bir
değişme ile ilişkilendirmek gerekir.
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Eğitim sistemi nicelik açısından da mevcut talepleri karşılamada zorlanmaktadır. Okulöncesi dönemden başlamak üzere yüksek
öğretime kadar bütün kademelerde okullaşma oranları düşüktür.
Eğitim sisteminin talepleri karşılamadaki yetersizliği sonucu mevcut
işgücünün eğitim düzeyi de oldukça yetersizdir. Toplam işgücünün
ortalama okul yılı yaklaşık 5 yıl civarında seyretmektedir. Eğitime
duyulan talebin hızla artması, eğitimi verme sorumluluğunu üstlenen devleti zorlamaktadır. Çünkü bu hizmetin verilebilmesi için büyük miktarda kaynak ayırmak gerekmektedir. Oysa devletin sağlık,
savunma, adalet ve sosyal güvenlik gibi diğer vazgeçilemez öncelikleri de vardır.
Klasik eğitim sistemi yoğun bir şekilde bilgi sunmaya dayalı idi.
Günümüzde ise bilginin kazandırılması değil bilgiye ulaşma yollarının öğretilmesi önem kazanmaktadır. Bir başka ifade ile öğretme
değil, öğrenmeyi öğretme ön plana geçmektedir. Ağırlıklı olarak önceki kuşakların yaptıklarını aktaran değil, yeni bir şeyler yapabilme
yeteneği olan insanların yetiştirilmesini sağlayan bir eğitim anlayışı
önem kazanmaktadır.
Eğitim konusunda artık eskiden olduğu gibi akla ağırlıklı olarak
örgün eğitim, çağı yani 6 ile 22 yaş arasında bulunan nüfus ile ilgili
sorunlar gelmemektedir. Günümüzde bu yaş grubunun dışında kalan kitlenin de eğitilmesi önem kazanmaktadır. Bu durumda eğitim
sisteminin örgün eğitim çağı dışında kalan kitlenin de ihtiyaçlarını
karşılayabilecek şekilde açılımlara girmesi gerekmektedir.
Bilgisayarın her alanda yaygınlaştığı bir döneme girmekteyiz.
Hızla dijitalleşen yaşamda bireyin bilgisayar temelli teknolojiyi bilmesi ve tanıması kaçınılmaz bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
Toplumun dijitalleşmesine paralel olarak fabrika, büro ve okul gibi
birçok yerde yapılan işlerin niteliği de değişmektedir. Bu durumda
çalışma yaşamında yer alabilmek için temel bir bilgisayar aşinalığına
sahip olmak kaçınılmaz bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayar aşinalığının bu derece zorunlu olması en fazla eğitim sistemini
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ilgilendirmektedir. Çünkü bilgisayar aşinalığına sahip olacak işgücünü, tüketiciyi ve vatandaşı yetiştirecek olan eğitim sistemidir. Bu
nedenle okullar, bireyleri en azından temel bir aşinalık düzeyine sahip
olacak biçimde yetiştirmek için yapılanmalıdır.
Günlük hayatımızın önemli bir parçası haline gelen medya, eğitim sürecine de dahil olmaktadır. Bireyin sosyalleşmesinde medyanın
etkisi giderek artmaktadır. Medya, adı okul olmadığı halde benzer
işlevleri gören bir kurum haline gelmektedir. Nitekim bazı davranışların, bilgilerin ve tavırların medya yoluyla daha etkili bir şekilde kazandırıldığı gözlenmektedir. Bu durumda, eğitim ile medya arasında
en verimli ve uyumlu ilişkinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla,
okullardaki eğitim ve öğretim uygulamaları, medyadan da yararlanabilecek şekilde yeniden ele alınmalıdır ve düzenlenmelidir.
Okul çağındaki nüfusun önemli bir oranı okul dışında kalmaktadır. Eğitim sistemi zorunlu eğitimden liseye geçişte yüzde 30; liseden
üniversiteye geçişte yüzde 35 dolayında fire vermektedir.
Okul çağında olup da çeşitli nedenlerden dolayı okul dışında kalan bu nüfus için eğitime her an dönme imkanı tanınmalıdır. Okullar
ileriki bir yaş döneminde bile eğitime devam edilebilecek yerler olmalıdır. Bunun için, okullar ve özellikle de üniversiteler, katı yapılarını
daha esnek bir hale getirmelidirler. Bu amaçla, bireyler, okul dışında
da kendilerini yetiştirebilecekleri imkanlara sahip olmalıdır. Ayrıca,
okullar da okul dışında kalmış bireylerin kendilerini geliştirebilmelerini sağlayacak bir yapıya kavuşturulmalıdırlar.
1990’lı yıllardan sonraki küreselleşme olgusu toplumları birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Bu çerçevede Türkiye’de yaşayan bireylerin de başka toplumlarla olan ilişkisi ve etkileşimi yaygınlaşmaktadır.
Bu durumda yeni tavır ve değerlere sahip olmak gerekmektedir. Bunu
ise sağlayabilecek kurumların başında yine eğitim gelir. Bu nedenle
eğitim anlayışının yeni değerleri kazandırmaya ağırlık verecek şekilde
bir yapıya oturması gerekir. Eğitim programları kültürde, teknolojide,
siyasette ve dış dünya ile olan ilişkilerde yaşanılan değişim için gerekli
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olan tutum, tavır, değer ve bilgileri kazandıracak şekilde düzenlenmelidir. Bu çerçevede ders kitaplarının yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmazdır. Bu şekilde her alanda etkileşim içine gireceğimiz farklı
kültürleri ve toplumları daha iyi anlayabilir ve tanıyabiliriz.
Görüldüğü gibi eğitimle ilgili çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu durumda, eğitim anlayışının 21. yüzyıla girerken oluşan
gelişmeler çerçevesinde değişmesi kaçınılmazdır. Çünkü tarım ve
tarım sonrası sanayiye dayalı toplum yapısının ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılandırılmış olan eğitim sisteminin ve anlayışının mevcut haliyle bilgi çağına özgü ihtiyaçlara cevap verebilmesi
ve uyum sağlayabilmesi oldukça zor, hatta imkansızdır denilebilir.
Dolayısıyla mevcut eğitim sisteminin ve anlayışının değişik alanlarında değişimlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Eğitimin sunuluş
biçiminden, teknolojik altyapısına, idari örgütlenmesinden ve mali
yapısına kadar birçok alanda önemli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Eğitimde değişmeyi kaçınılmaz kılan yukarıdaki makro gelişmelerin dışında daha özel gelişmeler de bulunmaktadır. Bireysel
davranışların değişmesi, bilgi patlaması, ürünlerin hızla eskimesi,
işgücünün doğasının değişmesi, iş yaşamının kalitesindeki değişmeler eğitim ve öğretimde değişmeyi etkileyen somut etkenlerdir
(Özdemir, 2000).
Eğitim, kurum olarak hep toplumu, ekonomiyi, değerleri değiştiren etken olarak görüle geldi. Yani değişik alanlarda değişim önemli
ölçüde eğitime bırakıldı. Siyasal anlayışta yeni değerler, ekonomide
yeni işleyişler, endüstride yeni çalışma biçimleri için eğitim değiştirici kurum olarak görüldü. Nitekim bir eğitim ekolü olan yeniden
kurmacılık düşüncesine göre eğitimin başta gelen amacı; toplumu
yeniden düzenlemektir.
Ancak yukarıda değindiğimiz nedenlerden dolayı eğitimi sadece değiştiren bir kurum olarak değil değişmemiş bir kurum olarak
da görmek gerekir. Çünkü değişmemiş bir eğitim anlayışının kendi
dışındaki kurumları değiştirmesi mümkün olmayabilir.
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Pragmatistlerin “Gerçeğin esası değişmedir” görüşünü temel alan
ilerlemeci eğitim yaklaşımı eğitimin devamlı olarak gelişme içinde
olduğunu ileri sürer. Buna göre eğitim yaşantılarının devamlı olarak
yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu ekolden yola çıkarsak eğitimi ve
okulu sürekli değiştirmek durumundayız. Aksi takdirde eğitim zamanın gerisinde ve işlevsiz kalabilir.
Toplam Kalite Felsefesi de değişimin gerekliliğine işaret eder.
Çünkü Toplam Kalite Felsefesi özde iyinin iyisine ulaşmayı hedefler. Kurumun amaçlarının süreklilik içinde değişen ihtiyaçlara cevap
vermek için değiştirilmesini öngörür. Üretimin gerçekleştirildiği
sistemin sürekli geliştirilmesini, örgütsel yapının sürekli olarak değişmeyi ve gelişmeyi sağlayıcı özelliklere sahip olmasını, değişmeler
karşısında uyum sağlayabilecek esneklikte ve özellikte olması gerektiğini öngörür. Görüldüğü gibi eğitimde özellikle son zamanlarda
sıkça dile getirilen Toplam Kalite Felsefesi de önemli ölçüde değişimi
içerir.
Eğitim sisteminde özellikle son yıllarda yerinden yönetim, özel
okulların yaygınlaştırılması, ders geçme ve kredili sisteme geçiş, sekiz yıllık zorunlu eğitim ve okullaşma oranlarının yükseltilmesi gibi
yeni arayışlar gündeme gelmektedir. Sistemde yapısal değişmelere
yol açabilecek nitelikte olan bu arayışların hepsini, etkili bir şekilde yönetilmesi gereken değişim girişimleri olarak görmek gerekir.
Gelecekte de değişen koşullara uyum sağlamak için benzer değişim
istekleri olacaktır. Bu nedenle değişimin okullarda nasıl yönetileceği
araştırılması ve biçimlendirilmesi gereken bir konudur.
Okulların aşırı merkeziyetçi bir yapı içerisinde değil, yerinden yönetilmesi dile getirilmektedir. Nitekim Bölge Eğitim Kurulları oluşturulmaya başlanmış ve bu kurullardan sorumlu oldukları bölgedeki eğitim ve öğretime yön vermeleri beklenmektedir. Bu
durumda eğitim ve öğretimde inisiyatifi artacak olan kişilerin, yani
okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, velilerin, öğrenciler ve diğer sorumluların da değişimle yüz yüze kalmaları söz konusu olacağı için
bu süreci bilmeleri gerekir.
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Değişim belirli bir sistematiği olan bir süreçtir. Ancak, Türk
eğitim sisteminde gerçekleşen değişim girişimlerinde değişim sürecinin iyi bir şekilde işlediğini söyleyemeyiz. Örneğin, Ders Geçme ve
Kredili Sistem’ e geçiş gibi yarıda kalmış, sekiz yıllık zorunlu eğitime
geçiş gibi nasıl bir sonuca ulaşacağı belli olmayan değişim girişimleri
için belirgin bir sistematikten ve süreçten bahsetmek zordur.
Bunun en önemli nedenlerinden biri değişim çabalarının etkili
bir şekilde nasıl yönetilebileceği konusunda hissedilen bilgi ve deneyim eksikliğidir. Bu açıdan bakıldığında eğitimde değişimin nasıl
yönetileceği hakkında bilgi ve deneyim birikimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan sonraki bölümlerde değişimin ne olduğu irdelenecek ve değişimin nasıl yönetilebileceği ele alınacaktır.

