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ÖN SÖZ
“Karşılaştırmalı eğitim araştırmaları,
eğitim bilimlerinde mükemmelliğin sağlanmasında yeni araçlar olmalıdır”.
Marc-Antoine Jullien
Eğitim, hem birey hem de ülkelerin gelişmesi ve güçlenmesi için bir çekirdek (tohum) gibi, aynı zamanda çiçek (ürün) gibi önemli bir gerekliliktir, anlamı
itibariyle büyük çıktılar sunmaktadır. Kuşkusuz, eğitimin olumlu çıktılarını başta
sağlık, güvenlik, adalet, eşitliklerin sağlanması ve çevre bilinci gibi birçok alanda
görmek mümkündür. Bu nedenle, okul öncesi eğitimden başlayarak ilkokul, ortaokul, yükseköğretim ve hayat boyu öğrenme gibi her eğitim basamağı ve süreci her
birey için çok önemlidir.
Temel insan haklarından biri olan eğitim hakkı, dünyanın neresinde ve hangi
koşulda olursa olsun bireylere sağlanmalıdır. Ancak böylece, belli becerileri kazanarak bireyler daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilir. Günümüzde herkes için okullaşma, evrensel bir amaç haline gelmiştir. Ne var ki, gelişmekte olan ülkeler -Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın bazı ülkeleri- gelişme, kalkınma ve sürdürülebilirlik
için eğitim koşullarının daha iyi düzeye getirilmesine ihtiyaç göstermektedir. Her
şeyden önce eğitim, gelişme için bir ön koşuldur. Çünkü eğitim ve gelişme, birbiriyle ilişkili iç içe geçmiş kavramlardır. Eğitim, gelişmeyi sağlar. Gelişmenin yapısı, eğitimi kapsamaktadır. Bu bağlamda, gelişmekte olan ülkelerin gelişmelerinin
tamamlanması ve sürdürülebilirlikleri için anahtar kavram, eğitimdir.
Tüm bu nedenlerle, gelişmekte olan ülkelerin eğitimde mevcut durumunun
ortaya konması ve ülkelerin gerçekleri bağlamında uygulanan eğitim politikalarının analiz edilip, anlaşılması gerekmektedir. Kaldı ki, gelişmekte olan ülkeler giderek daha çok sayıda araştırmacının dikkatini çeken bir alan olmaktadır. Ancak,
bir ülkenin eğitim koşulları tarihsel, sosyal, ekonomik, kültürel, dil, din, coğrafi
ve yerel gerçeklere kadar birçok etkene bağlı olarak ele alınması gereken karmaşık
bir konudur.
Son gelinen noktada, ulusal kalabilmek uluslararası olmaktan daha zor hale
geldiği görülmektedir. Küreselleşme olgusu, sınırsız iletişim, deniz aşırı ülkelere
seyahat etme kolaylığı, uluslararası kurumlar, uluslararası eğitim kurumları, uluslararası öğrenciler, uluslararası dereceler ve küresel başarı sıralamaları gibi birçok
fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu fırsatlar içerisinde özgünlüğü koruyabilmek ve
ulusal kalabilmek zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, gelişmekte
olan ülkelerin eğitim politika ve uygulamalarında öncelikle ulusal gerçeklikleri
önemsemeleri ve beraberinde uluslararası gelişmeleri izlemeleri önemli bir gerek-
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liliktir. Nitekim, küreselleşme çerçevesinde yapılan eğitim araştırmaları çoğaldıkça, karşılaştırmalı eğitim ve uluslararası eğitim araştırmalarının dikkat çekmeye
devam edeceği söylenebilir.
Gelişmekte olan ülkelerin eğitim politika ve uygulamalarını ele alan bu kitap,
üç bölümden oluşmaktadır: Bu birinci bölümünde, karşılaştırmalı eğitim alanı,
karşılaştırmalı eğitimin amacı, karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında yöntem,
karşılaştırmalı eğitimin gelişimi, karşılaştırmalı eğitim ve uluslararası örgütler,
karşılaştırmalı eğitimde batı kültürünün etkisi, gelişmekte olan ülkelerde uluslararası yardımların katkısı, uluslararası yardımların eğitimde gelişmeye katkısı,
karşılaştırmalı eğitim ve gelişmekte olan ülkeler ele alınmaktadır.
İkinci bölümde, gelişmekte olan ülkelerde eğitim politikaları sunulmaktadır.
Bu çerçevede, gelişmekte olan ülkelerde eğitime genel bir bakış, gelişmekte olan
ülkelerde okul kaynakları ve çıktıları, gelişmekte olan ülkelerde okul öncesi eğitim, gelişmekte olan ülkelerde öğrenciler ve veliler için teşvikler, gelişmekte olan
ülkelerde eğitimde merkezileşme ve yerelleşme, gelişmekte olan ülkelerde okul yönetimi, eğitsel çıktıları iyileştirmek için okul girdileri ve okul yönetimi, eğitimde
eşitlik sorunu ve farklı müdahale uygulamaları, eğitimde rekâbet etme ve eğitsel
anlamda üretkenlik, eğitimde kupon sistemini uygulayan gelişmekte olan ülke örnekleri, gelişmekte olan ülkelerde politika oluşumunda maliyet etkililik analizleri,
gelişmekte olan ülkelerde yaşam boyu eğitim ve son olarak, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri çerçevesinde eğitim uygulamalarına yer verilmektedir.
Üçüncü bölüm, uluslararası eğitim temelinde yapılmış olan “OECD Ülkeleri ile Gelişmekte Olan Ülkelerin Eğitim İstatistiklerinin Karşılaştırılması” adlı
bir araştırmadan oluşmaktadır. Son bölümde yer alan araştırmayla birlikte, hem
bu konuda ele alınmamış bir araştırmanın alan yazını güçlendirmesi ve hem de
araştırma kitabının konu alanıyla bütünüyle örtüşmesi ve tamamlanması hedeflenmiştir. Böylece bu kitabın, akademisyenler, eğitimciler, öğrenciler ve eğitim politikacılarının katkısıyla karşılaştırmalı ve uluslararası eğitim konusunda yapılan
tartışmalara zenginlik katması beklenmektedir.
Doç. Dr. İlknur MAYA
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1. BÖLÜM
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

Karşılaştırmalı Eğitim Alanı
Karşılaştırmalı eğitim, önemlidir. Çünkü eğitim, hem bir disiplin hem de bir
olgu olarak önemlidir. Zorunlu olarak, olgu olan eğitim disiplinden daha önce
gelmiştir. Bu nedenle, eğitimi ilk olarak olgu şeklinde ele almak gerekir. Olgu olarak eğitimin tanımı, kolaydır. Çünkü, iki temel eylem olan öğrenme ve öğretmeyi
karşılaştırır. Disiplin olarak eğitim ise, özellikle resmi eğitimin nasıl örgütlendiği,
nasıl yönetildiği, nasıl kontrol edildiği, nasıl finanse edildiği ve nasıl değerlendirildiği gibi konuları içeren daha geniş alanı kapsar (Brock & Alexiadou, 2013).
Karşılaştırmalı eğitim, küresel arenada herhangi bir konuda ayrıntılı veri elde
etmeyi ve var olan durumu büyük pencereden görmeyi sağlayan bir disiplindir.
Karşılaştırmalı eğitim, 21.yüzyıl başlarında egemen olan güçlerin etkisi altında gelişen bir bilim alanıdır. Bu güçler, ekonomik, sosyal ve politik şekilde içsel güçler
olduğu kadar, uluslararası bağlantıları içeren güçleri de kapsamaktadır (Moutsios,
2010). Bu nedenle, karşılaştırmalı eğitim bağlamında uluslararası yapıyı anlamaya
çalışmak ve sorunlara küresel bakmak, eğitim sisteminin potansiyelini görmeyi ve
sınırlılıklarını anlamayı sağlayacağı gibi, okul ile toplum, okul ile ekonomi ve okul
ile kalkınma arasındaki ilişkilerin dinamiklerini daha geniş bir çerçeveden anlamaya hizmet etmesi beklenir (Arnove, 2013; Crossley, 2000; Dale, 2005).
Karşılaştırmalı eğitim çalışması yapmak, uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak demektir. Çünkü uluslararası çalışmalar, genellikle karşılaştırmalıdır. Birleşik
Krallıkta ve dünyada başka herhangi bir yerdeki yaygın kullanımında karşılaştırma
çalışmaları, uluslararası eğitimi de ifade eder. Karşılaştırmalı eğitim, sınırlarının
belirlenmesi açısından zorluklar taşımaktadır. Bu nedenle karşılaştırmalı eğitim,
uluslararası eğitimle birlikte kullanılmaktadır. Ne var ki, karşılaştırmalı eğitim,
genel olarak batının endüstrileşmiş dünyası ile ilişkilidir. Uluslararası eğitim ise,
gelişen dünyadaki eğitim çalışmalarını vurgulamaktadır. Ne var ki, karşılaştırmalı
ve uluslararası eğitim birbirinin tamamlayıcılarıdır. Karşılaştırmalı ve uluslarara-
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sı eğitim, birçok bilim adamı tarafından tanımlanmıştır (Crossley & Tikly, 2004;
Phillips & Schweisfurth, 2008; Thompson, 2002):
Ervin Epstein’e göre; karşılaştırmalı eğitim, akademik ve disiplinler arası bir
araştırmadır. Karşılaştırmalı eğitimi, eğitimde uluslararası sorunlarda tarihsel, felsefi ve sosyal bilimlerin kuramlarını ve yöntemlerini uygulayan bir çalışma alanı
olarak ifade etmektedir. Epstein, uluslararası eğitimi tanımlarken bilgi ve tutumlarda uluslararası bir yönelimi desteklemekte, birbirlerinden öğrenmeleri için
farklı uluslardan öğretmenleri, araştırmacıları ve öğrencileri biraraya getirmeyi
teşvik etmektedir. İngiliz karşılaştırmacı France Halls, hem bir çalışma konusu
hem de bir yöntem olarak uluslarası eğitimi, karşılaştırmalı eğitimin içerisinde
eylemlerin bir alt kümesi olarak ifade etmektedir. Patricia Broadfoot’a göre karşılaştırmalı eğitim, bir disiplinden çok bağlamdır. Platon’un görüşüne göre, iyi karar
farklılıkları ve benzerlikleri eşit olarak ele alarak ortaya çıkar. Bu nedenle, ne öğreteceğimiz, nasıl öğreteceğimiz, nasıl yöneteceğimiz ve eğitimi nasıl değerlendireceğimiz konularında karar alma aşamasında karşılaştırmalar yapmak önemlidir.
Huhges’e göre, toplum temelinde özellikle eğitim açısından yapılan uluslararası
karşılaştırmalar, toplumda var olan eğitimi daha iyiye getirme arzusunun bir sonucudur (Phillips & Schweisfurth, 2008).
Karşılaştırmalı eğitim, tarih, felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimlerin teori ve yöntemlerini kullanan ve eğitimde değerlendirme, özel ihtiyaçlar, erken çocukluk eğitimi, ev ve okul ilişkisi ve denetim gibi eğitimin çeşitli alanlarında
çalışmaları içeren çok yönlü/birleşimsel ve disiplinler arası bir yaklaşımdır. Broadfoot, karşılaştırmalı eğitimde bağlam boyutuna vurgu yaparak, karşılaştırmalı
eğitimin kuralcı ya da mutlak bir disiplin olmadığını, farklı disiplinlerdeki araştırmaların karşılaştırmalı eğitime ilişkin anlamlandırma ve yorumlamalara olanak tanıyan bağlamı ortaya koyduğunu belirtmiştir. Halls’un savunduğu kültürel
yaklaşım da bu durumu destekleyici niteliktedir. Söz konusu yaklaşım kapsamında, Halls karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında gözlemlenen eğitimsel olgunun yer
aldığı ya da gerçekleştiği tarihsel, kültürel, toplumsal ve politik bağlamların dikkate alınması gerektiğini; böylelikle, eğitim olgusunu biçimlendiren ve yapılandıran
bağlamsal etmenlerin daha açık ve betimleyici anlamlandırmalar sağlayacağını
ileri sürmüştür. Aşağıda Halls tarafından, geliştirilen karşılaştırmalı eğitim tipolojisi sunulmaktadır (Phillips & Schweisfurth, 2008):
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Karşılaştırmalı
Çalışmalar

Yabancı Ülkelerde
Eğitim

Uluslararası
Eğitim

Eğitim
Gelişimi

Şekil 1. Karşılaştırmalı Eğitim Tipolojisi
Halls, karşılaştırmalı ve uluslararası eğitim arasındaki ilişkiyi birtakım etkinlikler çerçevesinde nasıl tanımlayabileceğine ilişki olarak açıklayıcı bir şema
geliştirmiştir. Halls, bu bağlamda karşılaştırmalı eğitimi üst kavram olarak ele
almış ve (i) karşılaştırmalı çalışmalar, (ii) yabancı ülkelerde eğitim, (iii) uluslararası eğitim ve (iv) eğitim gelişimi olmak üzere toplam dört ulam bağlamında
karşılaştırmalı eğitimi incelemiştir. Halls’a göre uluslararası eğitim, karşılaştırmalı
eğitim bağlamında hem bir yöntem hem de bir çalışma nesnesi işlevi görmektedir.
Karşılaştırmalı eğitim bilimi, farklı ülkelerdeki eğitim-öğretim ve sınıf yönetimi
çalışmalarının tarihsel, toplumsal ve kültürel bağlamlar gibi çeşitli etmenler bağlamında incelenmesini içermektedir. Yabancı ülkelerde eğitim, eğitim sistem ya
da sistemlerinin pek çok ülkelerde incelenmesidir. Uluslararası eğitim; (i) uluslararası eğitim bilimi (international pedegogy) ve (ii) uluslararası örgüt çalışmaları (study of international organization) olmak üzere iki boyutta ele alınmaktadır.
Uluslararası eğitim bilimi, çok uluslu ve çok kültürlü eğitim, uluslararası anlayış
için eğitim, barış eğitimi, uluslararası nüfus, kültür içi farklılıklar ve bunların sonuçları, uluslararası eğitim normları ve eğitim programlarının uyumlaştırılması
gibi pek çok farklı açıdan yapılan araştırmalar kapsamında ele alınmaktadır. Son
olarak, tipolojide yer alan eğitim gelişimi kavramı, politika üreticilerine destek olmak amacıyla plan üretilmesi, uygun eğitim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi
ve programların uygulanması için çalışanların eğitimi gibi konular bağlamında
tanımlanmaktadır. Karşılaştırmalı eğitimde, öncelikle başkalarının deneyimlerinden öğrenme amaçlanmaktadır (Phillips & Schweisfurth, 2008).

Karşılaştırmalı Eğitimin Amacı
Karşılaştırmalı eğitim araştırmalarının doğasını anlamak, araştırmaların
amaçlarını ve bu çalışmaları yapan araştırmacıların amaçlarını anlamayı gerektirmektedir (Bray, 2014). Karşılaştırma, dünyayı anlamlandırmaya ve deneyimlerin
çerçevelerinin sunulmasına olanak tanıyan düşünce süreçlerinden biridir. Karşılaştırma, temelde bir düşünceyi ya da düşünme sistemini geliştirme yöntemidir.
Bu bağlamda karşılaştırmada, yalnızca benzerlik ya da farklılıkların belirlenmesi
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değil, aynı zamanda söz konusu benzerliklere ve farklılıklara ilişkin açıklamaların,
değerlendirmelerin ve bilgilendirmelerin de ortaya konması amaçlanmaktadır.
Sosyolojik açıdan toplumsal yaşama uyum için edilen bilgi, beceri ve değerlerin
genç kuşaklara aktarımı ve böylece toplumsal hareketliliğin bir sonucu olarak
toplumun yaşam koşullarını yükseltme ve geliştirme süreci biçiminde tanımlanan
‘eğitim’ kapsamında da karşılaştırma büyük bir öneme sahiptir. Çünkü iki ülke
eğitim sisteminin ya da bir ülke eğitim sisteminin başka ülkelerle karşılaştırılması,
farklılıkların ve benzerliklerin saptanarak üstünlüklerin/zayıflıkların ya da geliştirilmesi gereken yönlerin açığa çıkmasına, bu anlamda da var olan eğitim sistemine
yeni bir düşünce sisteminin gelişmesine aracılık etmektedir (Phillips & Schweisfurth, 2008).
Karşılaştırmalı eğitim çalışmaları, eğitsel ve toplumsal olguları sınıflandırarak incelemektedir. Karşılaştırmalı eğitimin amacı, eğitsel anlamda ülkeler hakkında bilgi toplamak, toplanan bilgileri analiz etmek ve kendi eğitim sistemini
geliştirmektir (Cowen, 2009). Bu çerçevede karşılaştırmalı eğitim, uluslararası
iyi niyeti teşvik etmektedir. Böylece, dünya ölçeğinde iki veya daha çok bölge,
kıta veya ülkelerin eğitim sistemleri araştırma kapsamına girmektedir. Karşılaştırmalı eğitim, farklı kültürler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tartışarak,
uluslar arasındaki işbirliği ve karşılıklı anlayışın güçlenmesine yardım etmektedir (Carney, Rappleye & Silova, 2012). Örneğin, Arap ülkeleri ile Latin Amerika
ülkeleri benzerlikler, farklılıklar, avantajlar, dezavantajlar, nitelikler ve eksiklikler
bakımından karşılaştırılabilirler. Yine, Türkiye’de kızların yükseköğretime erişimi
seçilen bölgelerde incelenebilir. Mevcut çalışma, Ortadoğu ülkeleriyle de karşılaştırma yapılarak yürütülebilir. Bu nedenle, karşılaştırmalı ve uluslararası eğitimde
dil, araştırmacılar ve öğrenciler için bir zorunluluktur. Aksi hâlde, yabancı uygulamaları yanlış raporlama, bilgilerin yanlış raporlanması, sonuçların yanlış raporlanması ve etnomerkezci yaklaşım karşılaştırmalı eğitim çalışmalarını yanlış
etkilemektedir (Phillips & Schweisfurth, 2008; Somers, McEwan & Willms, 2004).
Noah, karşılaştırmalı eğitimin temel görevinin, dünyadaki ulusların eğitimine yönelik çabalarına ilişkin veri toplamak, sınıflandırmak ve sıralamak olduğunu
belirtmiştir. Lauwerys’e göre; karşılaştırmalı eğitim, normatif değildir. Belirli kalıplara bağlı kalmamaktadır. Bu bağlamda, en iyi eğitim sistemleri sunma amacında değildir. Karşılaştırma çalışmaları, neyin neden yapıldığını analiz etmeye
ve anlamaya çalışır. Bu çerçevede, eğitim sistemleri hakkında sayısal verileri toplamak ve sınıflandırmak başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Bereday’a
göre ise, karşılaştırmalı eğitimde temel iki bileşen bulunmaktadır. Bunlardan biri,
kendi eğitim sistemimizi anlamak ve diğeri ise, başka ülkelerin eğitim sistemini
anlamaktır. Schneider, karşılaştırılan ülkelerin zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya ko-
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nulması yoluyla karşılaştırmalı eğitimin, eğitim reformlarının gelişmesine ve uluslararası işbirliğinin sağlanmasına hizmet edeceğini ifade etmektedir. Bu noktada
karşılaştırmalı eğitim bilimciler, başka ülkelerle ilgili veri toplamak için politika
belgeleri, müfredat çerçevesi ve eğitim istatistiklerinden yararlanabilirler. Ek olarak, internet verileri de kullanılabilir. Özellikle, karşılaştırmalı eğitimde verilerin
kullanımı çok önemlidir. Bu anlamda, Halls’a göre karşılaştırmalı eğitimin amaçları şunlardır (Phillips & Schweisfurth, 2008):
•

UNESCO ve OECD’nin yaptığı gibi çeşitli eğitim sistemi formlarını kullanarak küresel bir tanımlama ve sınıflandırma için eğitimsel bir morfoloji (biçim) sağlamak,

•

Eğitimin farklı özellikleri ile eğitim ve toplum arasındaki ilişkiye ve etkileşime karar vermek,

•

Eğitimde değişimin temel koşullarını ayırt etmek.

Karşılaştırmalı Eğitim Araştırmalarında Yöntem
Alan yazın incelendiğinde, “yöntem” kelimesinin tek bir araştırma tekniğini
ifade ettiği, diğer taraftan araştırma yöntemi ifadesinin bir araştırma konusu için
genel bir yaklaşımı tanımladığı anlaşılmaktadır (Willig, 2008). Bu bağlamda karşılaştırmalı eğitim alanı, tarihsel olarak uzun bir yöntem geleneğine sahiptir. Bu
nedenle, araştırma tasarımı sadece verilerin toplanması ve analizini içermemektedir. Bununla birlikte, seçilen yöntemin kuramsal çerçevesinin doğruluğu da dikkate alınmalıdır. Karşılaştırmalı eğitim alanında çalışan bilim adamları-Kandel,
Hans, Schneider- eğitsel olguları anlamlandırmak ve yorumlamak için ekonomik,
politik, sosyal ve kültürel bağlama dikkat etmişlerdir. Bu nedenle, karşılaştırmalı eğitim çalışmalarında ekonomi, politik bilim, sosyoloji ve tarih bilimlerinden
yaralanmak önemlidir (Cowen, 2000; Rust & Liao, 2011). Görüldüğü gibi, karşılaştırmalı eğitim çalışmalarının yöntemi, temelinde sosyal bilimlerden gelmektedir (Jacob & Hawkins, 2011). Ancak, araştırmacılar bu bilim dallarının aynı anda
hepsinden, birkaçından yararlanabilir veya kendi geliştirdikleri ölçütleri kullandıkları için hiçbirinden yararlanmayabilirler (Henrickson, Faison & Rust, 2003).
Karşılaştırmalı eğitim alanında, kullanılan yöntemler için geçmişten günümüze
tartışmalar yapılmıştır (Phillips & Ochs, 2004). Bu çerçevede, karşılaştırmalı eğitim alanı sürekli bir olgunlaşma içerisindedir. Nitekim Bray, Adamson ve Mason
(2007), yöntemsel tartışmaların dünyada eşit şekilde olmadığını, daha çok İngilizce konuşulan ülkelerin alan yazında etkili olduğunu ve araştırmaların yapıldığını
belirtmektedir.

