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Eğitici personelin eğitimde çok önemli işlevleri olduğu ve uzman
lık alanları ne olursa olsun eğitim sektöründe ortak sorumlulukları
bulunduğu bilinen bir gerçektir. Eğitimcinin profesyonel işlevi; amaç
lar, yöntemler, içerik, düzen vb. konularda eğitimin kuram ve uygu
lama yönünden iyi anlaşılmasını gerektirmektedir. Eğitim felsefesi,
insanda geliştirilecek davranış biçiminin (Nasıl bir insan?) belirlen
mesi ve eğitim disiplininin uygulama yönü ile ilgili bir alan olarak
önemli işleve sahiptir.
Teknik eğitim ise, sadece beceri ve bilgi öğretimi olmanın öte
rinde eğitimin tüm diğer uzmanlık alanları gibi, uygulamalarını yön
lendirecek ve değerlendirecek alan verilere ve sağlam uslamlamaya
dayanan güçlü kuramlara gereksinim gösterir.
Batı kültürü, hernekadar düşünme ve yapma farklılığı ikilemi
varsayımından hareketle mesleki yetenekler öğreten eğiticilere uy
gulamaları ile ilgili olarak kuram geliştirme gereksinimini inkâr et
mekteyse de. demokrasi fikrinin gelişmesi ve yaygınlaşması, bu tür
antitezci varsayımların yeniden değerlendirilmesini gerektirmiş ve
teknik eğitimcilere mesleki işlevlerini tüm olarak gerçekleştirme ola
nağı sağlamıştır. Herhangi bir entellektüel girişimin temel ilkeleri ve
başlıca varsayımları felsefi temellerden kaynaklanmakta olduğun
dan, sağlıklı bir teknik eğitimin de felsefi varsayımlara dayanması
gerekir. Bu nedenle her teknik eğitimcinin bu sonsuz soruşturma
alanının aktif bir öğrencisi olması zorunludur.
Eğitim felsefesi ile teknikeğitim arasındaki ilişkiyi açıkça anla
yabilmek ve eğitim felsefesinin teknikeğitime yapabileceğ katkıyı gö
rebilmek için felsefi soruşturmanın boyutlarına, temel niteliklerine ve
bunların teknikeğitim için doğurgularına bakmak gerekir.
Felsefi incelemelerin birinci boyutu gerçeğin ve insanın doğası
ile ilgilidir. Geleneksel felsefeler hernekadar insanın meslek boyu
tunu kabul ederlerse de bunlar, özelde mesleki teknikeğitim ive ge
nelde insanın çalışmasını desteklemekte aşırı derecede ısrarlıdırlar.
Bu anlayışa karşı bir tepki olarak mesleki eğitimciler insanın entel-*
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lektüel yönünün önemini ihmal ettiler. Bununla beraber, bu konuda
çağdaş felsefi varsayımlar mesleki teknikeğitime sağlam bir taban
sunmaktadırlar.
«Var olma»nın birincil, «tecrübe»nin ikincil olduğu anlayışı, «yapma»nın önemi ile ilgili savın ortaya atılması ile tir hayli değişti. Bcylece, bir kimse «iş için eğitim»le ilgili politikalar ve ulgulamaların, in
sanın eğitim ve iş yolu ile nasıl etkilendiği hususunaa, çok büyük önem
taşıdığını yadsıyamaz. İnsan karakterinin ve sosyal düzenin insanın
kullanmasını öğrendiği aletler ve bu aletlerin kullanıldığı görevlerin
maksadı ve düzenine göre biçimlendiği (üretim ilişkileri) tarihsel bir
olgudur.
Felsefi incelemelerin ikinci boyutu, bilginin yapısı, kaynağı, bil
menin yolları ve bilginin test edilmesi ile ilgilidir. Geleneksel varsa
yım, bilginin içeriğini öğrenme sürecinden ayıran ikilemli bir özelliğe
sahiptir. Buna karşın çağdaş bilgi kuramlarının savı, bilginin insan
tecrübeleri ve bilimsel deneyimler yolu ile yapısallaştırılabileceği yö
nündedir. Bu durumda süreç birincil olmakta ve insan tabiatının kıs
men onun eylemi yolu ile kazanılacağı anlamında yeni orijinal bilgi
nin oluşmasına yol açmaktadır.
Bu savın mesleki teknikeğitim için dcğurgusu çok büyüktür. İlk
olarak bilgi üretme kuramı mesleki eğitim için başta gelen bir engel
olan düşünme ve yapma antitezlerini red etmektedir. Öğretme-öğrenme ve çalışma gibi aktif beceriler bilgi üretme yöntemi olarak hizmet
etme fırsatı bulmaktadır. İş için eğitim şimdi kendisinden yeni bir an
layışın doğabileceği beceri öğretme yöntemi olarak öğrenmede bir
süreklilik geliştirebilmektedir. Bcylece bir kimse bir görevin nasıl ya
pılacağını öğrendiğinde bu «yapma» eylemi daha ileri bir bilgi için
potansiyel bir kaynak olmaktadır. Bu yeni epistemolojik yaklaşım ay
nı zamanda geleneksel ölçüte yani «uygunluk ve tutarlılık» boyutla
rına üçüncü bir boyut getirmektedir. Yeni boyut «sonuç»tur. Anlamı,
bir fikrin ve onun geçerliliğinin ne işe yaradığının sonucuna göre doğ
rulanabileceği şeklindedir. Bu kavramın, pratik insan çabalarının so
nuçlarına verdiği değer, pratik eylemlerin sonuçlarını değerlendirme
ve gözlemlemeyi vurgulamak için meslek eğitimine verdiği sorumlu
luk ve mesleki beceriler yanında yeni fikirler geliştirme yönünden mes
leki eğitim süreçlerine kazandırdığı yeni işlevler yönünden büyük doğurguları olmuştur.
Felsefi soruşturmaların üçüncü boyutu «değerler»in doğası ve
kaynaklarıdır. Yine geleneksel kuramlar bu konuda da meslek eğiti
mini desteklememişlerdir. Buna karşın yeni gelişmeler mesleki eği
timin amaçları ve yöntemlerinin kuramsal temellerini belirginleştir
mesi nedeni ile umut vadedici olmuştur.
5

Geleneksel olarak araçlar ve amaçlar birbirinden ayrı telakki
edilmişlerdir. Ayrıca araçları, amaçlara kıyasla daha düşük statüde
görmüşlerdir. Bu nedenle mesleki eğitim bilgi üretmek için bilgi ka
zandırmak iddiasında olmadığından büyük ölçüde ihmal edilmiştir.
Bununla beraber, yeni gelişmeler, amaçlar ve araçlar arasında ayı
rımdan çok süreklilik konusuna ağırlık vermişlerdir. Değerler, nihai
amaç olarak bağımsız varolma yerine, ulaşıldığında daha ileriki he
defleri seçme ve onlara ulaşmada araç olarak görülmeğe başlan
mıştır.
Felsefi soruşturmanın bu temel boyutlarının kısaca tartışılması,
bunların niteliği ve mesleki eğitim için doğurgularının incelenmesi
açıkça göstermektedir ki eğitim selsefesinin mesleki ve teknikeğitime kuramsal bir temel oluşturmada ve yön vermede büyük etkisi ve
katkısı vardır. Bu duruma göre eğer mesleki ve teknikeğitimin kuram
sal temelleri belirlenecek, açıklanacak, uygulanacak ve geliştirilecek
ise, bu alan ile eğitim felsefesi arasında yakın ilişkiler kurulması ka
çınılmaz bir zorunluluktur. Ayrıca bu husus, yalnızca ne eğitim felse
fecileri tarafından ne de mesleki teknik eğitimciler tarafından gerçek
leştirilemez. Bu konuda her iki grubun sürekli bir özveri ile işbirliği
içinde bulunmaları gerekmektedir.*•

TURK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ YAYINLARI :

# Ulusal Eğitim Politikamız
0

Yükseköğretime GirişSorunları

0

Çocuk ve Eğitim

• Temel Eğitim ve Sorunları
0

Atatürk ve Eğitim

: 100 TL.
: 100 TL.
: 150 TL.
: 200 TL.
: 400 TL.

Ülke çapındaki eğitimcilerin, Türk Eğitim Derneği «EĞİTİM TOPLANTILARbnda tartıştıkları bilimsel bildirilerini içeren bu yapıtlarını,
okurlarımıza sunmakla kıvanç duyarız.
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