
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences 

Sonbahar Autumn 2021, Sayı Number 28,  463-481 
DOI:10.9775/kausbed.2021.026 

 
Gönderim Tarihi: 24.06.2021               Kabul Tarihi: 18.11.2021 

POST-CORONA DÖNEMİNDE MÜFREDAT İÇİN YENİ KONU 

ÖNERİLERİ 

New Subject Suggestions for the Curriculum in the Post-Corona Period 

Yusuf ARSLAN 
Doç. Dr. Batman Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

dryusufarslan@gmail.com 

ORCID ID: 0000-0003-1120-8627 

Çalışmanın Türü: Araştırma 

Öz 

Virüs ve salgın konuları insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihin her döneminde toplumları 

derinden etkilemişlerdir. Bunun son örneği corona virüs pandemisi (covid 19) olmuştur. 

Pandemi nedeniyle insan ve ürün hareketliliğinde kısıtlamalar yaşanmış, yönetim ve 

organizasyon problemleri ortaya çıkmıştır. Pandeminin tıp ve farmakoloji ile ilgisi olduğu 

kadar sosyolojinin bir dalı olan eğitim sosyolojisi ile de ilgisi bulunmaktadır. Eğitim 

sosyolojisi, toplumsal yapıda meydana gelen değişimlerin toplumsal bir kurum olan eğitim 

kurumunu nasıl etkilediğini sosyolojik perspektiften analiz eden bir disiplindir. Toplumsal 

değişime yol açan pandemi,  okullarda verilen eğitimi de tartışmaya açmıştır. Bu temelde 

bilgi toplumunun gözde kurumları olan okullarda pre-corona ve post-corona dönemleri 

için kıyas ve öneriler sunan bilimsel çalışmalar önem kazanmıştır. Okulların, sonraki 

nesillere daha iyi hizmet verebilmesi; ancak bilimsel çalışmaların sonuçları ile ortaya 

konulmuş eksikleri tamamlamakla mümkün olur. 

Anahtar Kavramlar: Eğitim Sosyolojisi, Corona Virüs, Corona Virüs ve Eğitim.  

Abstract 

Virus and epidemic issues are as old as human history. They have deeply influenced 

societies in every period of history. The last example of this was coronavirus pandemic 

(covid 19). Due to the pandemic, there were restrictions on human and product mobility, 

management and organizational problems emerged. The pandemic is not only related to 

medicine and pharmacology, but also to the sociology of education, which is a branch of 

sociology.  Educational sociology is a discipline that analyzes how the changes in the 

social structure affect the educational institution, which is a social institution, from a 

sociological perspective. The pandemic, which led to social change, also opened up the 

education given in schools to discussion. On this basis, scientific studies that offer 

comparisons and suggestions for pre-corona and post-corona periods in schools, which 

are the favorite institutions of the information society, have gained importance. Schools 

can serve the next generations better; it is only possible by completing the deficiencies 

revealed by the results of scientific studies. 

Keywords: Education Sociology, Corona Virus Epidemic, Corona Virus and Education 

1. GİRİŞ 

Bütün dünyayı esaret altına alan corona virüs pandemisi toplumları 

derinden etkilemeye devam etmektedir. Pandemi nedeniyle tüm dünyada 

kitlesel ölümler vuku bulmuş, insan hareketliliği kısıtlanmış, ürün 
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gamlarında azalmalar yaşanmıştır. Fabrikalar üretimlerini durdurmuş, 

işverenler çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmış, ibadet faaliyetleri 

kısıtlanmış, okullar tatil edilmiş, kara-hava-deniz trafiğine yasaklar 

getirilmiş, sağlık sistemleri işlemez hale gelmiştir. Makalenin yazıldığı 

tarihte, salgına yakalanmış 180 milyondan fazla vaka görülmüş, 3,5 

milyondan fazla insan hayatını kaybetmiştir (Web 1). Üretilen aşılarla 

birlikte salgının seyrinde düşüş gözlenmekteyse de vaka ve ölüm sayıları 

halen durdurulamamıştır.  

Corona virüs pandemisi toplumlar üzerinde sosyal yaşamdan, 

düşünme biçimine, eğitimden ekonomiye, üretimden tüketime kadar pek çok 

alanda öyle etkiler bırakarak ilerlemektedir ki, pandemi sonrası dönemde 

hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ifade edilmektedir. Dünyadaki yerimizi 

yeniden düşünmek, daha insani toplumlar inşa etmek, iyiliksever felsefenin 

yükselişi, sağlık, eğitim, ekonomide köklü yapısal değişimlerin yaşanacağı, 

günlük hayatta görüntülü internet kullanım ağırlığının daha geniş bir alana 

yayılacağı gibi öngörüler bunlardan akla ilk gelenlerdir. Pandemi, bütün 

dünyada ilk gündem maddesi olmuştur. Birçok bilim insanı salgının öncesi, 

bugünkü durumu ve gelecekteki etkileri üzerine canlı tartışmalar 

yapmaktadır. Her bilim insanı kendi zaviyesinden konuyla ilgili nitel ve 

nicel araştırmalar yaparak raporlar paylaşmaktadır. Konu ile ilgili gerek yurt 

dışında gerek yurt içinde ciddi bir literatür oluşmuştur. Belhouideg (2020), 

Vecchio, Ramella, Drago, Carraro, Littlewood, Somaini (2020), Ghosh, 

Gupta, Misra, (2020), Abdessater, Rouprêt, Misrai, Matillon, Gondran-

Tellier, Freton, Pradere, (2020), Rivera-Ferre, López-i-Gelats, Ravera, 

Oteros-Rozas, Masso, Binimelis, El Bilali’nin (2021) çalışmaları yurt 

dışında yapılan çalışmaların bazılarıdır. Karataş (2020), Ebru (2020), Demir, 

Günaydın, Demir (2020), Kıran (2020), Pembecioğlu (2020), Ertürk (2020), 

Altınkaya (2020), Geçer (2020), Kaya (2020), Yaman’ın (2021) çalışmaları 

ise yurt içinde yapılan araştırmaların bazı örnekleridir.  Bu çalışmalarda 

genellikle pandemi-sağlık-psikoloji ilişkisi, pandemi-üretim-tüketim ilişkisi 

ya da uzaktan eğitimin verimliliği-öğrenci-öğretmen performansı üzerindeki 

etkisi gibi konular ele alınmış, konunun eğitim sosyolojisi boyutuna 

bakılmamıştır. Eğitim sosyolojisi toplum ile eğitim kurumu arasındaki 

ilişkileri bilimsel metotlara göre inceleyen bir bilim alanı olduğu için 

pandeminin toplum ve eğitim üzerindeki yansımalarının da bilinmesi önem 

arz etmektedir. Bu temelde mevcut literatüre ufak bir katkısı olacağı 

düşüncesiyle bu makalede konuya eğitim sosyolojisi zaviyesinden katkı 

yapılmaya çalışılmıştır. 
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1.1.  Pandemi Tartışmalarında Egemen İki Görüşün Kısa Bir 

Değerlendirmesi 

Öldürücü salgınla ilgili değerlendirmelere bakıldığında iki 

yaklaşımın öne çıktığı görülmektedir. Bunların ilki kapitalizmi suçlu gören 

anlayış diğeriyse politikacıları suçlu gören bakış açısıdır. Kapitalizmin insan 

ve doğayı bir kazanç nesnesi olarak gören mantığının uygarlığımıza verdiği 

zararı inkâr etmenin boşuna bir zaman kaybı olduğunu belirtmeye gerek 

yoktur. Endüstri Devrimi sonrasında görülen sanayileşme teşebbüsünün 

doğayı metalaştırıp bütünüyle kazanç aracı olarak gören misyonu yıkıcı 

sonuçlar yaratmıştır. Üretim biçimindeki kapitalist dönüşüm aynı zamanda 

yoğun bir insan göçünü, kentleşmeyi, ormansızlaştırmayı, ekosistemin 

tahribatını ve iklim değişikliklerini tetikleyerek doğanın hızla tahrip 

edilmesine ve doğal yaşamın kendini yenileme yeteneğinin sekteye 

uğratılmasına yol açmıştır (Berkley’den akt. Beyaz, 2021:183). Doğadaki ve 

doğal dengedeki bu yıkıcı tahribat salgın hastalıkların üreme ve 

dağılmasında baş etkenlerden biri olmuştur. Buna karşın bu hastalıkların 

ortaya çıkmasında neredeyse tek suçluyu kapitalizm olarak gören 

yaklaşımların yüzeysel ve indirgemeci görüşler olduğunu belirtmek gerekir. 

Çünkü kapitalizm öncesi dönemlerde de toplumları sarsan salgınlar 

yaşanmıştır; hatta tarihin başlangıcından beri enfeksiyon ve salgınlar durmak 

nedir bilmemiştir. Uygarlıklar, enfeksiyon ve özellikle bulaşıcı hastalıklar 

tarafından bir yap/boz gibi değiştirilmiştir. Bu salgınlarda insan, ürün ve 

yönetim sorunları tıpkı bugünkü gibi baş göstermiştir. Örneğin Atina Vebası, 

Atina ve Sparta arasındaki güç dengesini değiştirip Perikles'in altın çağını ve 

antik dünyadaki Atina hâkimiyetini sona erdirip Yunanistan'ın çöküşüne 

sebep olmuştur (Cunha, 2004:xi). Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne neden 

olan etkenlerden birinin Justinian Vebası’nın yaptığı tahribat olduğu 

söylenmektedir (Lewis, 1998: 60-65). 1347 veba salgını Avrupa’da 

buhranlara sebep olacak sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurmuş, 

kent yaşamı, yerel yönetimler, ekonomi, nüfus, çevre, din ve tıp bilimine 

hem olumlu hem de olumsuz etkileri ve katkıları olmuştur (Özden ve 

Özmat:2014). “Tüfek, Mikrop, Çelik” adlı eserde Diamond (2016), 

Avrupalıların Amerika’da koloni kurma girişimlerinin başladığı dönemde 

beraberinde taşıdıkları mikroplara karşı herhangi bir bağışıklığı bulunmayan 

Amerikan yerli popülasyonun hastalıklardan kırıma uğradıklarını ifade 

etmektedir. Son kertede, farklı zaman ölçekleri ve farklı yerleri göz önüne 

alarak araştırmalar yapmış olan “Crosby (2009), Diamond (1997) ve Ladurie 

(1981) ve benzerlerinin de vurguladığı gibi virüsler ve salgınlar bugüne ait 

olmayıp, tarih boyunca insanlık tarihinin rutin unsurları arasındaki 

vakalardır” (McMillen: 2013). Bu gerçeğe rağmen Annales gibi sosyal tarih 

http://www.virginia.edu/cgi-local/ldapweb?cwm6w
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yaklaşımlarını benimsemiş olanları saymazsak virüs ve salgınlar konusu 

öğretmen ya da akademisyen sosyal bilimcilerin dikkatini pek çekmemiştir. 

Hatta sosyal bilimler alanında okulda ya da üniversitede mesleğini icra eden 

bir çok kimse virüs ve salgın gibi tıbbın konusuna giren olayların gerçek 

önemini kavrayamamış, bu olaylar hakkında ne kendileri bilgi sahibi olmuş 

ne de bunları okullarda çocuklara aktarmaya değer konular olarak 

görmüşlerdir. Bu tutumun sebebinin egemen paradigma olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserinde Kuhn (2008), 

bilimle uğraşanların bir paradigma etrafında birleşerek çalıştıklarını, 

paradigma dışında kalan konu ve görüşlerin yadsınmasını norm haline 

getirdiklerinin altını çizmektedir. Konuya katkı yapan İliç de (2006:15) 

Okulsuz Toplum adlı eserinde bilim insanları için neyin önemli bilgi neyin 

önemsiz bilgi olduğu yönündeki uzmanlaşma konusunun tekelleşmiş 

olduğuna dikkat çekmiştir. Ona göre, bilimdeki kural, ölçüt ve yöntemlerin 

tekelleşmesi bilime hizmet etmesi bir yana onu baltalamıştır 

(Feyerabend:1996). Öyle ki bir süre sonra bilimdeki bu normatif tekelcilik 

anlayışına duyulan tepkiler sonucu “epistemik cemaat” (Arslan:2007) veya 

“bilimsel cemaat”, “akademik cemaat” (Shils’den akt. Arslan, 2007:79) gibi 

adlandırmalar ortaya çıkmıştır. Epistemik cemaatin hegamonik etkisinden 

kurtulmayı başaramayan çok sayıda öğretmen, öğrencilerine bir yandan 

dönemin geçerli normlarına uygun olan ders konularını anlatırken diğer 

yandan virüs, enfeksiyon, salgın, pandemi ve bunların insan-insan, insan-

toplum, insan-tarih içindeki durumuna ilişkin enformasyonu göz ardı etmiş, 

hayatın bu tip gerçeklerine karşı öğrencilerini kayıtsız ve bellekleri boş 

bırakmıştır. Branşı sosyal alan olanların dönüp okul yıllarına baktıklarında 

bu manzaraya itiraz edecekleri yan hemen hemen yoktur. Virüs ve salgın 

konuları üniversitelerin sosyal bölümlerinde de benzer bir yaklaşıma 

muhatap olmuştur. Eğitim fakülteleri, edebiyat fakülteleri, iktisadi-idari 

bilimler fakültelerinin altında yer alan bölümlerde adı geçen konularda 

öğrencilere bilgiler verilmediği sır değildir. Her bölüm uzmanlık alanı içine 

girmediği savıyla bu konuları yadsıyan bir öğretimi benimsemiştir. Adı 

geçen fakültelerde öğrencilik yapmış veya ders vermiş olanlar, 

üniversitelerde manzaranın bu olduğunu bilirler. Biz de lisans, yüksek lisans, 

doktora öğrenciliğimiz sırasında ve üniversitede farklı fakültelerin 

bölümlerinde verdiğimiz derslerde bu yadsımanın bazen nesnesi bazen 

öznesi olduğumuzu biliyoruz. Dürüst olmak gerekirse bize yadsıyıcı bu 

yaklaşımın “iyi akademisyenlik” olduğu öğretildi.  Çünkü pozitivist bir 

paradigmanın geçerli felsefe kabul edildiği 21. yüzyılda uzmanlaşma-

indirgemecilik-seçmeci anlayış dünya genelinde yalnızca bilimin mantığını 

değil, okul ve öğretmen sistemlerinin mantığını da oluşturmuştur. Milli 
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Eğitim Bakanlığı, belli uzmanlıkları bulunan bürokrat kadroları tarafından 

derslerde ve ders kitaplarında neyin öğretileceğini –dolayısıyla neyin 

öğretilmeyeceğini de- yaptırım gücü olan yönetmeliklerle denetim altına 

almıştır. Mesela bakanlık bürokratlarının imzasıyla gönderilen sosyal bilim 

alanı müfredatında virüs ve salgın konuları alan dışı kabul edildiğinden tarih, 

coğrafya, sosyoloji vb. derslerde ya hiç konu edilmemiş ya da geçiştirilerek 

varlığından söz edilmiştir. MEB sosyal alanlar öğretim programlarını birkaç 

dakikalığına inceleyen birisi bu savın doğru ya da yanlış olduğunu kolaylıkla 

tespit edebilir (Web 2). Öğretmenlerin niçin virüs ve salgın konularını 

gözden çıkardıkları veya gereksiz konular arasında gördüklerini, öğrencilerin 

uzmanlık alanı dışındaki konularda bilgisiz kaldıklarını, ayrıca öğrencilerin 

var olan bilgilerini tıbbi konulara doğru genişletme yönünde niçin arzulu 

olmadıklarını da verilen bu örnekten anlayabiliriz. Corona virüsle 

mücadelede alınan tedbirlere ve icra edilen uygulamalara karşı insanların 

tutarlılıktan uzak yorum ve davranışları, birbirinden farklı tepkiler 

göstermesi de aynı hatalı tutum ile ilgilidir.  İnsanların yaşadığı şok ve 

korku, karantina kurallarını ihlal eden insan manzaraları, kesilen idari para 

cezaları, iktidar ile muhalefet çekişmesi, yönetim ve organizasyondaki 

aksamalar gibi birbirinden farklı tepkilere bakıldığında yine temelinde 

pandemi dönemlerindeki salgın ve kısıtlamalar hakkında okul sistemlerinin 

mezunlarını yeterli bilgiyle donatıp, geleceğe hazırlayamamış olması 

yatmaktadır. Yeterli bir bilgi tabanı olmadan, gerek bireyler gerek kurumlar 

virüs, salgın ve kısıtlamalara karşı iyi tasarlanmış stratejik tepkiler 

geliştiremezler (Kekiç ve Miladinoviç, 2013:269). Pandemi sürecindeki 

tutarsızlıklar ve belirsizlikler bir bütün olarak düşünüldüğünde eğitim doğru 

verilmediğinde devletin yönetim şekli ister kapitalist, ister sosyalist, ister 

liberalist, ister muhafazakar olsun bir teferruat olduğunu açık şekilde ortaya 

koymuştur. 

Corona pandemisinin bunaltıcı sonuçlarıyla baş etmekte zorlanan 

politikacıları günah keçisi görüp, onlara kızarken de indirgemeci bir bakış 

içinde olunduğunu, bir teferruatı eleştirdiğimizi ifade etmek gerekir. 

Politikacıların bilim insanı değil politikacı olduklarını hatırdan çıkarmamak 

gerekir. Politikacıların bilimsel seçenekleri harfiyen uygulayan kimseler 

olmadığını belirtmeye gerek yoktur. Politikacılar bilgiden beslenirler fakat 

bilginin kendi politik ayarlarına ne ölçüde uygun olup olmadığına da 

bakarlar.  Politikacıların salgınla mücadele yöntemlerinde eksikleri, 

yanlışları olduğunu söyleyenler haksız mıdır? Kesinlikle haksız değillerdir. 

Ancak işini eksik yapan politikacı tutumları sebep değil, sonuçtur. 

Politikacılara kızmak yerine, önce okullarda bilimin nasıl öğretildiğine 

bakmak gerekirdi. Sonuçta her politikacı ve onlara oy veren her seçmen bu 
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okullardan mezun olmuştur. Okulun mantığında bir yanlış var ise 

politikacının suçu nedir? 7 yaşından itibaren okula gönderilen çocuklara 

eğitim hayatları boyunca ne öğretilmektedir? Sınıflarda öğretilenler 

çocukların gelecekte karşılaşacakları gerçek yaşamın zorluklarıyla baş 

etmelerinde ne ölçüde katkı yapmaktadır? Her olayın hazırdaki günah 

keçileri olarak kapitalizm ve politikacılar suçlanacağına “okullarda ne 

öğretiliyor?” sorusunu sormak daha işe yarar ve gerçekçi bir fikir değil 

midir? 

2. EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLARIN ÖNEMİ: 

KANITLANMIŞ BİR ÖRNEK OLARAK POZİTİF EĞİTİM  

Pandemi krizinin tarihteki yapay ve doğal diğer krizler gibi içinde 

belli fırsatlar barındırdığı fikri abartılı bir yaklaşım değildir. Tarih boyunca 

krizlerle birlikte fırsatlar da ortaya çıkmıştır. Batı uygarlığının bilim teknikte 

vardığı gelişmişlik düzeyine gelmesinde pozitif bakış açısını işe koşarak 

tarihsel krizleri fırsata çeviren anlayışı önemli bir rol oynamıştır. Batıda 

krizler genellikle bireyselci, rekabetçi, pragmatik ve işlevsel olarak 

yorumlanmıştır. Doğu uygarlığında ise krizlerin pragmatik taraflarına daha 

az, yıkıcı taraflarına daha fazla odaklanılmıştır. Markus ve Kitayama (1991), 

Kubokawa ve Ottaway (2009), Suh ve arkadaşları (1998) gibi birbirinden 

bağımsız araştırmacılar da iki kültür arasındaki pozitif bakış açısı farkına 

dair bulgular ortaya koymuş, Batı toplumlarında pozitif psikoloji tarzının 

daha gelişkin olduğuna vurgu yapmışlardır.  

Pozitif psikoloji Batı’da zaman içerisinde gelişmiş ve bir sisteme 

kavuşmuştur. Pensilvanya Üniversitesi’nden Martin Seligman’ın (2002) 

öncülük ettiği pozitif psikoloji akımı, klasik öncü psikologların patoloji 

odaklı çalışmalara fazlasıyla odaklandığını, pozitif psikolojinin insan 

yaşamına kattığı doyum ve huzuru görmezden geldiklerini belirterek klasik 

psikoloji görüşlerine itiraz etmiş, pozitif psikoloji üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Wundt, Freud, Jung, Adler, Froom gibi öncü psikologlar, umut etme, olumlu 

düşünme, cesur olma, azimli davranma gibi konuları patolojik sonuçlarla 

izah etme hatasına düşmüşlerdir (Seligman ve Csikszentmihalyi:2000). 

Pozitif psikoloji savunucuları, olumsuz duyguların yerine olumlu duyguların 

insan hayatındaki işlevselliğine dikkat çekmiş ve öznel iyi olma olarak da 

tanımlanan yeni bir psikoloji akımını kalıcılaştırmışlardır. “İyi hisset, iyi 

yap!” olarak formüle edilen pozitif psikoloji yaklaşımının bilinen öncüleri 

Seligman, Csikszentmihalyi, Rosenhan, Peterson olmuştur. Pozitif 

psikolojinin amacı bireylerin yaşamındaki kötü şeyleri onarmak, aynı 

zamanda iyi olan nitelikleri de güçlendirmektir (Seligman:2002).  
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Yıkıcılığı ile bilinen II. Dünya Savaşı pozitif psikolojinin ortaya 

çıkmasında zemin oluşturmuştur. II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyaya 

yayılan pesimizme karşı bireyi, durum, olay ve krizler karşısında olumlu 

düşünmeye sevk edecek zihinsel beceri ve bakış açısı kazandırmak pozitif 

psikolojinin ana fikrini oluşturmuştur. Bu anlayış zaman içinde “Yukarıya 

Durumsal Etkiler (Dienner ve diğerleri:1999), Dinamik Denge Modeli 

(Headey ve Wearing:1992), Çelişki Teorileri (Michelos:1985) ve Amaca 

Ulaşma Teorileri (Diener:1984) olmak üzere en çok bilinen teorik 

yaklaşımları ortaya çıkarmıştır” (Akın, 2015:20). Bu yaklaşımlar, pozitif 

düşünme becerilerini geliştiren bireylerde insan yaşamının daha anlamlı ve 

doyurucu olacağına dikkat çekmektedirler. Olumsuz yaşam durumlarına 

karşı bireylerin pozitif bakış açısı ile kararlar almasının değişim, gelişim, 

ilerleme ve başarı üzerinde katalizör rolü bulunmaktadır. “Olumlu düşün, 

olumlu olsun” şeklinde özetlenecek pozitif psikoloji, bu akımın öncülerince 

yaşamı sadece başarılı değil, değerli ve anlamlı kılmanın yolunun psikolojik 

iyi olma halinden geçtiğinin altını çizerler. Psikolojik iyi olmayı işlevsel ve 

faydacı olarak ortaya koyan pozitif psikoloji kısa sürede endüstriden, tıbba, 

ekonomiye, spora, sanata, yönetim ve organizasyona, örgüt yönetimleri ve 

liderliğe kadar pek çok alanda psikolojinin ilgiyle karşılanan bir dalı haline 

gelmiştir.  

Eğitim sahasında da pozitif eğitim son dönemlerde artan bir ilgi 

görmüştür. Seligman ve arkadaşları da (2009) pozitif eğitim hakkında şu 

umut verici cümlelerin altını çizmişlerdir:  

“Pozitif eğitim, hem geleneksel beceriler hem de mutluluk için 

eğitim olarak tanımlanır. Gençler arasında depresyonun dünya 

çapında ki yüksek yaygınlığı, yaşam memnuniyetindeki düşüş, 

öğrenme ile olumlu duygular arasındaki negatif sinerji, 

mutluluk becerilerinin okulda öğretilmesi gerektiğini ortaya 

koymuştur. İyi kontrol edilen çalışmalardan elde edilen önemli 

kanıtlar, okul çocuklarına olumlu esnekliği, olumlu duyguyu, 

olumlu bağlılığı ve anlamı artıran becerilerin öğretilebildiğine 

dair Avustralya'daki Geelong Grammar School adlı okulu 

bütün bir okula öğretme hikâyesini pozitif eğitimin hem 

zenginliğe hem de refaha değer veren bir politikanın temelini 

oluşturacağını düşünüyoruz”.  

Pozitif eğitimi okulda uygulayan Terjesen ve arkadaşları (2004) 

olumlu sonuçlara ulaşmıştır. Lewinsohn ve Clarke’de (1999) benzer kanıt ve 

bulgular elde etmiştir. Noddings de (2003) pozitif eğitimin okul kültürüne 

katkı yapmasının yanında sosyal ve akademik başarıyı arttırdığını bulmuştur. 
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Eryılmaz’ın (2003:7) belirttiği gibi pozitif eğitim, eğitim kurumlarında 

iyimserlik eğilimini arttırıp çok yönlülüğe katkı yapmakta, öğrenme 

süreçlerinde olumlu duyguları harekete geçirerek bireylerin hem fiziksel 

sağlıkları hem de psikolojik sağlıklarını olumlu etkilemekte, hayattan 

aldıkları doyumu arttırmaktadır.  

Pozitif eğitimde ortaya çıkan başarı, eğitimde yeni arayışların önemli 

olduğunu göstermektedir. Başdemir’in de (2014:101) tespit ettiği gibi 

Tevhid-i Tedrisat Kanuna kadar uzanan Türk eğitim sisteminde bugün yeni 

arayışlara eskisinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim sisteminde 

birçok defa çeşitli reformlar yapılmış olsa da beklenen başarı 

sağlanamamıştır. Bu durum eğitimde köklü bir değişime ihtiyaç olup 

olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Değişen dünya koşulları ve değişen 

insan ihtiyaçları Türk eğitim sisteminin yeni fikir ve önerilere ihtiyacı 

olduğunu göstermektedir.  

3. SAYI VE SORULARLA TÜRKİYE’DE EĞİTİM-

ÖĞRETİM  

Her ülkenin kendine göre var ettiği bir eğitim sistemi bulunmaktadır. 

Türkiye’ye bakıldığında imparatorluktan erken Cumhuriyet’e, erken 

Cumhuriyetten günümüze doğru gelindiğinde eskiden yetersiz bir durumda 

olan eğitim, günümüzde gelişmiş ve bir hayli ilerlemiştir.  Kuşkusuz daha iyi 

seviyelerde de olunabilirdi ancak dünyadaki pek çok ülkeden de ileridedir. 

Örneğin Asya, Afrika, Ortadoğu gibi bölgelerde elektriği bulunmayan, 

derme çatma barakalarda, internet sisteminden yoksun, öğrencilerin dayakla 

korkutulduğu, kız çocuklarının okutulmadığı yerler bulunmaktadır. Son 

zamanlarda eğitimdeki imkân ve olanaklarımız daha da ilerlemiştir. Son 

yıllarda  

“Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli 

Dönüşüm” kapsamında “içerik geliştirme ekosistemi ve ulusal 

dijital içerik arşivi” oluşturma çalışmaları yapılmış, bu 

kapsamda hazırlanan ders kitaplarına yönelik etkinlikler, 

etkileşimli uygulamalar, soru havuzu ve ders sunularının 

bulunduğu web siteleri öğretmen ve öğrencilerin kullanımına 

sunulmuştur. Bu siteler aracılığıyla etkileşimli hale getirilen 

ders kitapları tablet, cep telefonu ve bilgisayarlara indirilerek 

çevrimiçi ve çevrimdışı olarak kullanılabilmektedir” (MEB, 

2019:54).   

Sayılarla Türkiye’de eğitim durumunu gösteren aşağıdaki tablolar 

bugün gelinen noktadaki ilerlemeyi göstermesi açısından fikir vericidir.   
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Tablo 1. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personel Sayıları (Eylül 2020 

itibariyle) 

 
          Kaynak: 2021 yılı MEB Bütçe Sunumu (2021:31). 

Tablo 2. Yükseköğretim Akademik Personel Sayısı (2019-2020) 

 
                      Kaynak: 2021 yılı MEB Bütçe Sunumu (2021:34). 

Tablo 1 ve Tablo 2’den anlaşıldığı üzere Türkiye’de öğretmen 

pozisyonunda 1.149.331 kişi görev başındadır. İsveç’te ilkokul öğretmen 

sayısı 92.890 iken (Web 3), Türkiye’de 297.176’dır (Web 4). İngiltere’de 

16.784 ilkokul var iken Türkiye’de 24.576 ilkokul bulunmakta; ayrıca  

İngiltere’de 32.028 okula karşın Türkiye’de 67.125 okul mevcuttur (Web 5) 

Bu sayılar Türkiye’nin okul ve öğretmen sayısının birçok Avrupa ülkesinden 

daha fazla olduğunu açık biçimde göstermektedir. Üniversitelerde görev 

yapan akademik personel sayısı için de aynı tespit geçerlidir. Yapılan 

iyileştirmelerle Türkiye’de akademisyen sayısında da yıllara göre büyük 

artış sağlanmıştır. 2000’li yılların başında öğretim elemanı sayısı 76.090 

iken, bugün bu sayı 166.225’e ulaşmıştır. Bu, Türkiye için büyük bir güç ve 

avantajdır. Ancak konu bilim ve teknolojide öncülük olduğunda bu gücün 

arzulanan seviyede çıktılar sunamadığı görülür. Örneğin “Türkiye 2010 yılı 

itibariyle uluslararası atıf endekslerince taranan bilimsel dergilerde 



Yusuf ARSLAN / KAÜSBED, 2021; 28; 463-481 

 
472 

yayınlanan makale sayısı bakımından halen pek çok gelişmiş ülkenin 

gerisinde kalmıştır (Günay ve Günay, 2011:20). 3 yılda bir 15 yaşındaki 

çocukların kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA 

sonuçlarına bakıldığında tüm alanlarda OECD ortalamasının altında 

olunduğu görülür (Web 6). Tablo 1 ve Tablo 2 nazara alındığında sorulması 

gereken soru şudur: Öğretmen, öğrenci ve akademisyenlerde ne eksiktir?  

Tablo 3. Eğitimde Öğrenci Sayıları (Örgün) (Resmî ve Özel/Açık Öğretim 

Dâhil) (2019-2020) 

 

                Kaynak: 2021 yılı MEB Bütçe Sunumu (2021:75).  

Tablo 3’e bakıldığında Türkiye’de 18.241.881 öğrenci eğitim 

hayatının içindedir. Bu sayıya 8.240.997 üniversite okuyan öğrenci de dâhil 

edildiğinde 26.482.878 öğrenci yapmaktadır. Bu sayılar 143 ülke 

nüfusundan daha fazladır. Bunun muazzam bir eğitilmiş insan kaynağı 

olduğu ortadadır. Bu sayılar Türkiye’nin son yıllarda okullaşmaya ve 

eğitime verdiği önemin başarısını ortaya koyan sonuçlardır. Bu kaynağın 

Finlandiya, Singapur, Almanya, Hollanda gibi ülkelerle ortaya koyduğu çıktı 

bakımından kıyası yapıldığında bazı sorunlar olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 3 nazara alındığında şu soruları sormak gereklidir: Öğrencilere ne 

öğretilmektedir? Öğretilen şey nasıl öğretilmektedir? 
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Tablo 4.   Yükseköğretim Verileri (2020) 

 
                    Kaynak: 2021 yılı MEB Bütçe Sunumu (2021:33). 

          Türkiye son yıllarda yükseköğretimde başarısını sürdürmüştür. 2002 

yılında 76 olan üniversite sayısı bugün 207’ye ulaşmıştır. Çağdaş dünyada 

üniversitelerin vazgeçilmez önemini kavramış olan Türkiye, genç nüfus 

kaynağını çağın koşullarına göre bilgiyle donatmak için her ile bir üniversite 

açarak büyük bir dönüşüm başlatmıştır. “Uluslararası bilim, teknik ve sanat 

birikiminden daha fazla yararlanarak ülkemizin gelişimine ivme 

kazandırabilecek ve ülkemizi ihtiyaç duyulan alanlarda daha ileriye 

taşıyabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla” (MEB:2019:31) 

bu dönüşüm süreci yeni YÖK ile beraber hızla sürmektedir. Genç kuşakları 

bilgiyle donatarak onları geleceğe hazırlamayı önüne hedef olarak koyan 

üniversitelerden bunca yatırıma rağmen istenilen sonuçlar alınamamıştır. Bu 

noktada şu sorunun hem kendisi hem de cevabı değer taşımaktadır: Bu 

binalarda ne anlatılmaktadır? 

4. POST-CORONA DÖNEMİ MÜFREDAT KONULARI İÇİN 

YENİ ÖNERİLER 

Corona virüs pandemisi bütün dünyaya sağlığın önemini 

öğretmesinin yanında bilinçli bireyler olmadığında gerisinin teferruat 

olduğunu da öğretmiştir. Okullarda virüs, salgın ve bunlarla mücadele 

yöntemleri konusunda çocuklara yeterli bilgi verilmiş olsa, simülasyonlar 

denenseydi bugün yaşanan olumsuzlukların bir kısmı hiç yaşanmaz bir kısmı 

da daha az görülürdü. Alınan tedbirlere rağmen karantinadan kaçan, 

tedbirlere uymayan, sokağa çıkma yasaklarını çiğneyen, bütün duyurulara 

rağmen sosyal mesafeye uymayan, virüs taşıdığını gizleyen, hastanelerden 

kaçan, alışverişlerde yaşanan izdiham manzaralarına bakıldığında toplumu 

oluşturan bireylerin şok ve korku krizinde karşılarına çıkan zorluklar 

karşısında genellikle sakin kalamadıkları gibi pozitif psikoloji ile 

davranmakta eksikleri olduğu anlaşılmaktadır. Bilgi toplumu okullarında 

hâlihazırda okuyan veya mezun olmuş nesillere, virüs, salgın, karantina, 
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zorluklarla başa çıkmak, pozitif düşünmek, pozitif iyi olma gibi konularda 

neredeyse hiçbir şey öğretmeden, neredeyse belleklerini boş bırakarak 

mezun ettiğimiz gerçeğiyle yüz yüze kalmamız pandeminin gösterdiği bir 

sonuç olmuştur.  

Pandemi ile birlikte çalışma hayatından, ekonomiye, siyasetten 

sanata kadar pek çok alanda özelleşmelerin ortaya çıktığı görülmektedir. 

Örneğin e-ticaretteki %100’lük artış bu dönemin somut özelleşmelerinden 

biridir. Home Office tarzı çalışma biçimi de bu özelleşmeye örnek 

verilebilir. Holding ve şirketlerin bu özelleşmelere verdikleri yanıt daha 

fazla yatırım kaynağını bu alanlara kaydırmak şeklinde olmuştur. Bu 

gelişmelere rağmen eğitim politikalarında hiçbir reformun konuşulmuyor 

oluşu dikkat çekici olduğu kadar düşündürücüdür de. Pandeminin ortaya 

çıktığı 2020 yılındaki programın 2021-2022 yıllarında hiçbir değişiklik 

yapılmadan okutuluyor olması MEB yetkililerinin sık sık ifade ettiği 

“tarihten ders alınmalıdır” öğüdüne kendilerinin bile uymadığını açık 

biçimde ortaya koymaktadır. Öyle olmamış olsaydı müfredat programlarına 

virüs-pandemi-karantina konuları dahil edilir, öğrencilerin bu konularda 

bilgi edinmeleri sağlanmış olurdu.  

Feyerabend (1996: 8-10) her ulusun kendi özel gereksinimlerini 

karşılayacak bir bilim ve eğitim-öğretim reformu yapabileceğini 

belirtmektedir. Bu reform daha gelişmiş okul binaları yapmak, daha sofistike 

eğitilmiş öğretmen ve müdür atamalarını gerçekleştirmek biçiminde maddi 

unsurları düşünmek demek değildir. Aristotalesçi deyimle “patos”u nazarı 

dikkate alarak okul politikasının “logos”unu tartışmak olmalıdır. Başka bir 

deyişle bilgi çağının gözde kurumları dediğimiz okullarda aktüel yaşamın 

zor problemleriyle baş edebilmeleri için öğrencilerin yaşamları boyunca 

yüzleşecekleri hayatın zorluklarına karşı hazırlıklı olmalarına katkı yapmak 

gerekir. Zamanın ruhunu yakalayamamış, durağan, kendini tekrar eden, klişe 

bilgilerle zamanın doldurulduğu eğitim sistemleri zaman ve para kaybından 

başka bir anlam ifade etmemektedir. Aşağıda Bruce (2019) tarafından 

hazırlanan, üzerinde tarafımızdan ufak değişiklikler yapılmış, okullarda 

öğretildiğinde çocukları geleceğe daha iyi hazırlayacağı düşünülen bazı konu 

önerileri yer almaktadır. 

Tablo 5.  Müfredat İçin Yeni Konu Önerileri 

Konu adı Konu adı Konu adı Konu adı 

Kişisel bütçe yönetimi bilgisi Bileşik faiz bilgisi Para yönetimi bilgisi Yatırım bilgisi  

Kredi kartları nasıl kullanılır? Borç nasıl önlenir? Sigorta bilgisi Büyük alışverişler nasıl 

yapılır? 

Acil durumlara nasıl 

hazırlanılır? 

Vergiler hakkında 

bilgiler 

Kişisel arşivleme  Eleştirellik ve sorgulayıcılık 
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Yaratıcılığı teşvik Farkındalık Girişimcilik Problem çözme 

Hataların değeri Sabır ve kararlılık Esneklik Mantık ve muhakeme 

İş ve üretkenlik Akıllı çalışma Pareto İlkesi (80/20 

kuralı) 

Liderlik 

Zaman/Yaşam yönetimi  Online görgü kuralları 

ve güvenlik 

Kişisel yetenekler Satış 

Reklam ve pazarlama Temsil-Temsilcilik 

Bilgisi 

Takım Çalışması Gerçek topluluk önünde 

konuşma becerileri 

İş görüşmeleri bilgisi Kendi işini kurma bilgisi Müzakere bilgisi Duygusal zekâ bilgisi 

Temel hukuk Kişisel bakım ve yaşam 

becerileri 

Stres yönetimi İş-Yaşam dengesi 

İlişki yönetimi Aldatılmalara karşı 

önlemler bilgisi 

Temel ilk yardım ve 

acil durumlar bilgisi 

Temel ev ve araba bakımı 

Ebeveynlik bilgisi Kişisel savunma bilgisi Hayatta kalma 

becerileri 

Ruh sağlığı bilgisi 

İyimser düşünme Kurallara uymanın 

önemi 

Sabır yönetimi Şükretme becerisi 

     21. yüzyılda okullarda verilen eğitimin niteliğini nasıl daha 

iyileştirebiliriz sorusuna yukarıdaki tablo minör bir fikri katkı yapabilir. Bu 

tablo daha da geliştirilmeye hiç kuşku yok ki açıktır. Nereden başlanırsa 

başlansın çağın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan müfredatın aynı şekilde 

bırakılmasına razı olmaksızın revizyona gidilmesi post corona dönemi için 

açığa çıkan bir ihtiyaçtır. Değişen zaman ve bilgi ile birlikte insan unsuru da 

değişmekte; insandaki arzu ve ihtiyaçlar da kuşku yok ki hiç durmadan 

çeşitlilik kazanarak farklılaşma göstermektedir. Bu gerçeğe rağmen eğitim-

öğretimi geleneksel anlayış ve konu başlıkları ile sürdürmeye devam etmek 

bilimsel ve pedegojik olmadığı gibi işe yarar ve gerçekçi de değildir.  

Nitekim Gülbenkian Komisyonu’nun (2016) hazırladığı Sosyal Bilimleri 

Açın kitabında ifade edildiği gibi sosyal bilimlerde hâkim olan 

geleneksel/statükocu anlayış ve bakış açısını zamanın ruhuna uygun şekilde 

reforma tabi tutmaktan başka çıkar yol görünmemektedir. Paulo Freire’nin 

(2010) Ezilenlerin Pedagojisi adlı eserinde ifade ettiği gibi çocukları 

kalıplaşmış/statükocu/geleneksel eğitim konularıyla ezmek yerine kendi 

aktüel etkinliklerini gerçekleştirecek bir praksis ile çağın koşullarına hazır 

hale getirmek şiddetle ihtiyaç duyulan bir meseledir. Nitekim ünlü sosyolog 

Weber de (2012) ideoloji ve önyargılar bir kenara bırakıldığında rasyonel 

eğitimin nihai amacının çocukları ileride karşılaşacakları sosyal, psikolojik, 

ekonomik, tıbbi, siyasal, gündelik şartlara hazır etmek olduğuna vurgu 

yapmıştır. Weber dönemindeki bu ihtiyacın günümüzde de varlığını devam 

ettirdiğine kuşku duyulmadığı düşünülmektedir. Nitekim öğrencilerin 

toplumları, aileleri, gelenekleri, din ve milliyetleri gibi konularda bilgileri 

olduğunu rahatlıkla görürken; bir yatırım hesabı açmak ve yönetmek 
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konusuna sıra gelince birdenbire bilgilerinde düşüş olduğunu görmek olsa 

olsa bu konuda yeterli bilgileri olmadığı ile ilgili bir konudur. 1453, 1919, 

1923 tarihleri öğrencide bazı bilgileri harekete geçirirken bileşik faiz 

hesaplama, sigortacılık ile ilgili konularda susması da eksik bilgiyle ilgili bir 

meseledir. Tablo 5’teki diğer konularda da aynı bilgi düşüklüğü kendini 

gösterir. Tan’ın (2019:291) Okulsuz Toplumdan Sonrası adlı makalesinde 

belirttiği gibi okul mezunlarımız alanları dışındaki konularda daima 

yetersizliklerinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Rousseau (2014), 

İliç (2006), Spring (1991), Freire (2010),  Baker (2013) gibi düşünürler de 

bu konuda ortak kanıdadırlar.   

Müfredat program konuları incelendiğinde kimi eksiklerin 

bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu programlar zamanın koşul ve 

ihtiyaçlarına göre güncelleneceğine, her yıl bir öncekinin tekrarı olan 

konularla doldurulmuştur. Örneğin 70’li yıllarda bir tarih dersinde ne 

öğretiliyor ise aşağı yukarı bugün öğretilen de odur. 90’lı yıllarda din 

derslerinde öğretilen konular bugünküyle neredeyse tıpa tıp aynıdır. Felsefe 

derslerine bakıldığında antikçağ, ortaçağ, yakınçağ, modern çağ olarak 

yapılmış sınıflandırmalarda Sokrates, Hegel, Kant gibi tanınmış filozoflar ile 

kuşkuculuk, varoluşçuluk, rasyonalizm gibi artık ezberlenmiş konuların 

etrafında dönüp durulduğu, örneğin enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıkların 

düşünce üzerindeki etki ve sonuçları veya para politikası konusunda tek 

kelime edilmediği görülür. Benzer eksiklik sosyoloji, edebiyat, psikoloji ve 

diğer derslerde de görülmektedir. Örneğin sosyolojide toplumsal gruplar ve 

kurumlar konusu hakkında yazılmış ciltler dolusu bilgi ortaya konulmuş 

ancak parayı yöneten kurumlar, zaman ve yaşam yönetimi, toplumsal hayatta 

ayakta kalma becerisi gibi konularda öğrencilerin belleklerinin boş kaldığı 

görülebilir. Örneğin lise tarih ders kitaplarına kalırsa Türk tarihi boyunca 

hiçbir Türk virüs ve salgın hastalıklarla uğraşmamış sanırsınız. Sosyoloji 

bölümünde okuyan birine virüs/salgın/karantina ve toplumsal yapı üstündeki 

etkisi ile ilgili ne öğrendiğini sorarsanız birçoğu “hiçbir şey”  cevabını 

verecektir. Bugünkü okul sisteminde okuyan öğrencilerin bilgi paketlerinde 

Tablo 5’te sıralandığı gibi kişisel finans, vergi sistemi, sosyal ilişki değerleri, 

hayatta kalma becerileri, mental sağlık epistemolojisi, sürdürülebilir yaşam, 

sağlıklı beslenme, haklarımız ve kanunlar, tıbbi bilgiler, tamirat-tadilat vb. 

konularında da ciddi biçimde bilgi eksiklikleri olduğu bir sır değildir. Oysa 

tüm bunlar gerçek hayatta öğrencilerin yüzleşmek zorunda oldukları 

gereksinimlerdir. Türk eğitim sistemindeki mevcut müfredat konuları 

genellikle bu gereksinimleri karşılayacak durumda değildir. Yukarıda da 

vurgulandığı gibi bu durum eğitime karşı olan hatalı eğilimimizin 

sonucudur. 

https://www.kitapyurdu.com/yazar/jean-jacques-rousseau/11478.html
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5. SONUÇ 

Okullar çocukları ileri görüşlü müfredat programlarıyla geleceğe 

yeterince iyi hazırlayamadığı için pandemi sürecinde hükümet kararları 

devreye girmiştir. “Evde kal”, “hayat eve sığar”, “14 kural”, “30 saniye el 

yıka”, “hapşırırken ağzını kapat”, “ sosyal mesafeni koru” gibi kampanyalara 

ağırlık verilmiş, salgına karşı farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır. 

Vatandaşların bu kampanyalara uymasıyla ilgili ibadethanelerden her gün 

çağrılarla hatırlatmalar yapılmıştır. Belediye araçları her şehirde tekrar tekrar 

anons yapıp vatandaşları uyarmak zorunda kalmışlardır. Radyo, tv’lerde 

salgın ile ilgili saat başı kamu spotları yayınlanmıştır. Bunların dışında ek 

tedbirler alınmış ve pandemi kararlarına uymayanlara para ve hapis cezası 

verilmesi noktasında hükümler konulması zorunluluk olmuştur. Hükümleri 

uygulamak konusunda asker ve polislerin izinleri ikinci bir emre kadar 

kaldırılmıştır. Karantinaya alınan binaların önüne 24 saat görev yapacak 

kolluk gücü görevlendirilmiştir. Alınan tedbirlere rağmen, karantinadan 

kaçan, tedbirlere uymayan, sokağa çıkma yasaklarını çiğneyen birçok vaka 

yaşanmasının önüne geçilememiştir. Bu da göstermektedir ki eğitim iyi 

olmadığında kurallar teferruat olmaktadır. Bunun yanında daha önemli bir 

konu pandemi sürecinde virüs ve salgınla açığa çıkan sonuçlara karşı bu 

neslin belleğinin yeterli derecede bilgi sahibi olmadığının ifşa olmuş 

olmasıdır. Bir başka deyişle, corona virüs pandemisi bilgi toplumunun 

modern kurumları diye baktığımız okullarda okuyan ve mezun olmuş 

nesillere virüs, salgın, karantina gibi konularda neredeyse hiçbir şey 

öğretmeden, neredeyse belleklerini boş bırakarak mezun ettiğimiz gerçeğiyle 

yüz yüze kalmamıza neden olmuştur. Eğer okullar eğitimin en başından 

başlayarak tıbbın konuları olan enfeksiyon, virüs, salgın, karantina gibi daha 

geniş bir konu yelpazesi sunmuş olsaydı bir sonraki neslin bundan büyük 

ölçüde faydalanacağına kuşku duyulamazdı Okullarda karantina 

dönemlerinde bağımsız yaşam için değerli beceriler öğretilseydi hem 

kendilerinin hem de çevrelerindeki insanların hayatına daha fazla dikkat eder 

ve daha fazla saygı görür davranış sergileyebilirlerdi. 

Post-corona döneminde müfredat konuları elden geçirilip günümüz 

ihtiyaçlarına yanıt verebilen iyileştirmeler yapılırsa kuşku yok ki ülke adına 

bu büyük bir kazanç olur. Eğitim politikaları başta olmak üzere müfredat 

program konularında zamanın ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan her türlü 

reform ve iyileştirme çocukların geleceğe hazırlanmasında birer katkıdır. 

Eğer müfredat konuları bireylerin bugün en çok ihtiyaç duydukları, 

yaşamlarında sık sık karşılarına çıkan problemler göz önüne alınıp 

hazırlanırsa sonraki nesillere yararları olacaktır. Seçilecek ileri görüşlü yeni 
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müfredat konuları çocukların hayat boyu kullanacakları bilgilerin, zamanın 

ruhuna uygun becerilerin niteliğine katkı yaparak, refahlarını da arttıracaktır. 

Sonuç olarak bu makale boyunca zamanın ihtiyaçlarına cevap 

verebilen yeni müfredat konularına ihtiyaç olduğu ve Tablo 5’teki yeni konu 

önerilerinin söze konu ihtiyaca küçük bir katkı sunabileceği savunulmaya 

çalışılmıştır. Bu görüşün tek cümleyle özetlenecek bir ana fikir cümlesi 

olsaydı, bu, çocuklara yaşamdan kopuk bilgiler yerine ileriki yaşlarda karşı 

karşıya kalacakları sahici zorlukları kapsayan bilgilerin öğretilmesi onları 

geleceğe daha hazırlıklı kılar, cümlesi olurdu. 
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Çatışma beyanı: Makalenin yazarı bu çalışma ile ilgili taraf olabilecek 

herhangi bir kişi ya da finansal ilişkileri bulunmadığını dolayısıyla herhangi 

bir çıkar çatışmasının olmadığını beyan eder.  

Destek ve teşekkür: Çalışmada herhangi bir kurum ya da kuruluştan destek 

alınmamıştır. 
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