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Özet
Eğitim uzun bir sürece sahiptir. Bu yüzden dünyadaki çoğıı toplum, eğitim
problemleriyle yüz yüze gelmektedir. Bu problemlerden biri de, eğitimin ahlnki 'ue
etiksel boyutu ile yakmdmı ilgilidir.
Eğitimde

etik, öncelikle ele almması gereken bir konudur. Eğitim insam yaşamı
boyunca etkilerneye ve bir şekle sokmaya çalışır. Fakat etik, insanııı Ne yapmalıyım 7
Nasıl yaşamalıyım? sorularma vermeye çalıştı(~! yamttır. Eğitim 've etik arasmda bu
anlamda zorunlu bir ilişki vardır. Etik, öğretmenlcr tarafmdan kul/anılmı yöntem ve
tekııiklerle yakından ilgilenir. Aynı zamanda öğretmenler tarafıııdan kul/amlan
yöntem ve teknikler, öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlnrmı da etkiler. Bununla
beraber, bir öğretmen bu yöntem ve telmikleri nerede, ne zammı, Ilasıl ve Ile içiıı
kullanacağını iyi bilmelidir.
biLimi ve etik disiplinin temeli insandır. Bu, eğitim ve
Bu yüzden etik, eğitimin her kademesine müdahale edebilir.

Eğilim

yaklaştırır.

etiği

birbirine

Anahtar Kelimeler: Etik, Ahlak, Eğitim, Öğretim
Abstı'act

Education has a 10118 process, so many sacieties ın the world face wilh the
educahonal problems. One of these problems closely deals with the moral aHd ethical
dimension of education.
Ethics in educatioıı is tl subject which must be ımder debate primariEy.
Education tries to affect and deve/ap people during their life. But ethics is the reply
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H

er ins<ıll, doğuJllundan ölümüne kadm, sosyal ve fiziksel bir
çevre içerisinde yaş<ımak durumundadır. Yaşam boyu devam
eden bir

bu fiziksel ve sos~'al

cbvrilnış değiştirme süreci

Çl'\'rt'

olarak tammlanan

içerisinde vZlni hayZltınıızın

eğitim),

bütün <ılanlarında

kt'ndini hissl'ttirnıektl'dir. F.ğitimin bu k,ıda!' LlLun bir sürece ve geniş bir
k,ıps<ıma

sahip olması, bugün dı·llly.:ıc1;ıki bütıin toplumları çeşitli eğitim

problemleriyle kJrşl karşıy,] bırilkmZlkl.:ıdır. Bu problemlerden biri, eğitimin
<ılı l.:ı ki \'l"

etiksel boyutu ile ilgilidir.

Eği tim felsefesi bil Li

bi li III .ıd<ıIII I,ırıııca, <ılıbk i ve sosyal felsefenin bir
parç<ısı OIJrZlk görülnwktl', .:ınıaç, yöntem, progrZllll v.S. gibi eğitim problemleri
alıkıki ve SOSyili felsefenin bir problemi ol<lrilk ele alınmaktadır.~ Ahlak felsefesi
olaril k da adl<ınd i rı lan diı..., bi rey ve tnpl uın, bi re)' ve bi rey ili~kileri hakkındaki
görüşlerinin y;:ını sıril, ahl<ıkın toplunısal YJşamdaki yerini de dile getirir. l
I\sllııdCl ahlak Vl' etik fwk çok yCl7<ır tar;:ıfındClıı aynı aıılanıdd kullanılmış
ofnıasıııil kilrşın, bi rbi rindeıı .ıyırt edilmesi gerekeıı iki hı rklı ka vranı.dı r. Etik,
çoğu z.aman ahlak SÖ7rliğCı ilC:' eş ;:ııılamdd kullanılırken, bazen de; ahlak
sözcüğü ile eş ilnlilmdZl dC,0;il ama mesleki alZlnlarda "uyulması gereken

ı Nuray Senemoğlu, Gcli~iı/l. Ö.'~re"l)/c ",' Ö:~"l'IiIH; K,mıııırlll/J UygIı111n/llyll, Ankara, 1998,
S,

7

~ Remzi Y. Kıl1cal, Ö,~,.etm('ıılik /V1('.,I(',~ilıe Ci,-i:;, Erzurum, 1998. s. 29

\ in,)yct Aydın, Egitim uc Ö,~rct;lIJrlc Efi!., Ankara, 2003, s.13
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EGjTjM VE ÖGRETjMDE ETiK
doğrular"

biçiminde kullanılmaktadır.4 Etik ile ahlakın özdeş olmamasının
nedeni, etiğin ahlak felsefesi olması, ahlakın ise etiğin araştırma konusu
olmasındandır. Ahlak geneJlikle insanların kendilerine göre yaşadıkları bir
ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına gelir. Ahlaki bir seçim, daha iyi
bir alternatif yönünde verilen bir karardır, ahlaki olmayan bir seçim ise daha
kötü alternatif yönünde karar vermektir. s Ahlak değerlerle ilgilidir. Ahlak
felsefesi ya da etik ise ahlaktan farklı olarak bu tür değerlerin var olup
olmadıklar.ı, eğer varsalar ne tür varlığa sahip oldukları, değerlerin yapısı,
öznel mi, nesnel mi veya başka türden mi oldukları, değerlerin kaynağı veya
bir de~eri değer yapan şeyin ne olduğu vb. türünden problemlerle Hgilenir. 6
Neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü olduğunu araştıran etik, kısaca
doğru davranışın ne olduğunu ortaya koyar. İnsanın kişisel ve tOFlumsal
yaşamındaki
ahlaki sonınıarını ele alıp inceleyen etik7, tutum ve
davranışlarımızIa ilgili
isteklerimiz ve değerıerimizin yanında değer
sorunlarını da konu edinmektedir. Her insanda "doğru ya da yanhş", "iyi ya
da kötü", "yapılması hoş karşılanabilen" ya da "hiçbir şekilde kabul
edilemeyen" davranışların, neler olduğuna ilişkin yargılar bulunmaktadır.
Hayatımızın her aşamasında karşımıza çıkan bu yargılar, büyük oranda
bireyin içinde bulunduğu toplumun, kültürel değerlerinden etkilenerek
şekiHenmektedir. Bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan bireye özgü inanç ve
değerler sistemi, bireyin kendi davranış ve eylemlerini de belirleyen, neleri
yapıp neleri yapmaması gerektiği konusunun kaynağını oluşturmaktadır.s

Eğitim ve Etik İlişkisi

Her insan, aslında attığı her adımda, yaptığı her eylemde etiksel bir
tutum sergilemek durumundadır. Eğitimde etik, eğitimin hedefleri, değerleri
ve süreçleri açısından öncelikle ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi, eğitimin kendisine,
4 Babür Pınar, Etik; Kııvram Söılı:<~ii, Söylem ve Gerçek, Ed: Fikret Başkaya, Ankara, 2005,
s.175
5 Felidty Haynes, Eğitimde Etik, çev. Semra Kunt Akbaş, İstanbul, 2002, s. 18
6 Ahmet Arslan, Felsefeye Giriş, Ankara, 2005, s. 120
7 Bedia Akarsu, Ahlak Öğretileri, İstanbuL, 1982, s. 9-10
8 Münire Erden, Yasemin Akman, Eğitim Psikolojisi; Gelişim, Öğrerinıe, Öğretme, Ankara
1997, s.102

bin'yll'rdl' belli di1\Tillll~ I.k~i7i"likIL'n nll'~;d,ına getirmek gibi çok önemli bir
Iwdd çiznwsidir, Fğitiın in~,ını do~duğu ,ından öli.'ııııı·ıne kadar etkilemeye ve
bir şekıl' SOklııcıyil çcılış,ın bir sıirl'çtir. Etik ise, bu süreç içinde, insanın Ne
y,ıpmcılı}lım? N ası i ~ıcı~,ım,ı Iı\'ını? sorul,ırıııa \'ernıt'ye çalıştığı yanıttır. Eğitim
VL' eıik cırasımLı bu anı,ınıcb ıorun/u bir ilişki vcırdır:f
ı-:~itimin,

gelıı'l

<ınl,ınıda,

bireylere

ycışantlliln

boyunca istenilen
Du tilıııma t;öre,
nrt,ıdil bireye kil/.i1ndırıilıı,ı..;1 gl'l'l.'kl'n i..;tendik dil\'I'ilnışlar vardır. Fakat
k,ı/ilnd i rı i lllilSI gı'reken bu ıtı \TZln 1~I,ırın kiıııe glirı' istend ik alilccığı, daha
doğrusu, eğitim ve öğrdiıııin h,ıIl.gi <ını,1\,-larl,ı yilpıl,ıc,ığı etiksel problemleri de
berilberinde getirnwktL'dir.
dil\'filnl~l<ırı kcı7,ındırlıı,ı ~L'lreLi olduğundiln bahsedilmişti.

I~ği tim

ve etik cı r,ısı nd,ık i ii işkiyi daha i:'i anlcıYilbi lillenı iz için, eği tim ve
i\0,retilıı sLirecini dl'l'inll'Il11'~iıli;' inCl.'lL'nıl.'lllil gerekir. Eğitimin temelinde
insilnın OlnlilSı, L'ğitim si-;lL'mi için belirlenen hedefler, bu hedeilere uli1şmak
içi n kul [ilnılmilsı gı'reken yönkill ler, eği ti ııı progrcııııınııı içeriğine nasıl karar
veri Idiği, geri dönü tiL'rin ncısıl dı'ğerlend irild iği, öğretmenlerin eti ksel
tutunılannııı tu tilflı Iığı, me.. . ld:lerim' bi1ğlılıklarl gibi konular eğitiııı ve etik
ilrasındilki ilişki Iıilkkıııdil bizlere ışık tutilcaktırl\l Buııun için, yukarıda
saydıklarınıııı etiksel boyut cıçısından ele alalım:
insanı temel h,,/,ekı'l no"t,ı~ı oli1rilk ele ,11(1n eğilime bcıktığııııızda,

bir

,ıraç niteliğinde kull,ın(lr,ık topluımı eğitnwye

\'L'

insanı

geliştirmeye çalışır.

[::<~itimin temelinde ins,ının OIIlli1SI, diğin de eğitimin içerisinde olmasını
gerekti rı'n en önem i i ıwdeıı k'rden bi rid ir. çi.·ın kCı bi rç(ık bi lim d isiplin gibi
ı'tiğin de teille/inde insZln \·,ırdıl'.

Eğitim Öğretim SL·ll'l'ciııdl.'

bireylerin davraııışlannı değiştirebilmek için
yöntem ve teknikler kuııaııılıııakt(ldır. Bu yöntem ve teknikler aynı
zcımanda, öğrı'ncilerin bilhi, beceri ve tutumlarını da etkileyecektir. Öğretmen
bu yöntem ve tek n ikleri lWl'ı'dl.', nı' 7,ı Ill,ın, nasıl \'12 ne ilınaçla ku Ilanacağıııı
çok iyi bi i mel idir ve Öğrenci içinde cereyan eden öğrenme Olily ın ın dışarıdan
desteklenmesi, geliştirilmesi, düzenlenmesi, yönetilmesi, kolaylaştırılması ve
güvenlik altına ilhnmils1 gerekmektedir. Bu sayılanlara doğru bir şekilde
ulaşabilmek için, öncelikle eğitimin genel ve özel amaçlarını dikkate almalıdır.
çeşitli
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ECİTiM VE ÖCRETiMOE ETiK

içerisinde eğitim etiğinin temel prensiplerini de
amaçlar ll çerçevesinde yer alan, bireyin, Türk milletinin
milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimsemesi, topluma karşı
sorumluluk duyması, toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek
sahibi olması konuları, etikle eğitim arasındaki ilişkiyi bizlere açıkça
anlatmaktadır. Yukanda da bahsettiğimiz gibi, toplumu eğitmeye ve
geliştirmeye çalışan eğitimin, bunu yaparken neyi ne kadar öğreteceği (öğretim
programlan) ve öğrencinin kendisine ve topluma ne kadar yararlı olacağı da
etiğin ilgi alanına girmektedir.
Çünkü

bu

amaçlar,

buiundurmaktadır.Bu

Eğitim

ile etiği bir araya getiren bir başka konu da eğitim ve öğretimin
geri dönüt boyutudur. Öğrencilerindeğerlendirilmesisürecinde kullanılan geri
dönüt araçlarının tutarlılığı kadar, bu sürecin etiksel kavramlar çerçevesinde,
adil, tarafsız ve objektif bir şekilde işlemesi de etiği yakından
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~a.tlı11

Tiirk Milli

Eğitimiııiıı Tenıel kanıı TL U ',ın

göre;

"Gmel Amaçlar
Maddı:2.

Eğitiminin gı:nel anıacı,

Tiirk Milli

Türk

milletinilı

biitiin {erılerini;

1. Ahıliirk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini [ndan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Tii-rk

milleiinin milli, ahlaki, insnni, manevi ve kiiltiirel
nile~ini, vntalı/nı,

başlmıgıcılldaki
CımrhllYiydi'
yurttaşlar

milletini

sevıon

ve daima yüceltmeye

temel ilkelere dayanan

ne

karşı görı:v

ve

değerlerini

dı:mokmtik,

sommlııluklarrm

benimseyen, kanlyan ve geliştiren;

çnlışnn;

insan

laik ve sosyallJir
I,ilı:n

ve

bıınlan

haklarına

hııkHk

ve

Anaynsanın

devleti olan

davmnış

haline

Tiirkiyı:
getirmiş

olnmk yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak,
ve kamktere, hür ve
sayııli; kişilik

ve

mn ve duy.s;ulınkımlarmdan

bilimsı:! düşiinme

teşebbiıse

giiciine,

deger ueren,

dmgeli

geniş

ııe sa<~lıklı şekilde gelişmiş

bir diinya

görfişiine

bir kişili<~e

snhip; insnn

toıı/ıının knrş/ sommll/lıık dı/yan; yapıcı,

hak/nrın.a

yamtlCl vc

verimli kişilerolarnk yetiştirmek;
3. İlgi, istidnt ve kabiliyetlerin.i geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, dnvrnııışlar ve birliktı: iş görme
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamnk ve onlaTın, kendilerini miltlu ktincak ve
topilimıın mııtlııiılğıınn ktlfkıdn bU/lInncak bir meslek ~ahihi ol Ituıla rı nı sağlamak; Böylece. hir
yandan Tiirk vatandaşlarm/n ve Tiirk toplıırrutnıın refah VI' 1I1II1l1llllğllJlII artımıak; öle .ııandan
milli birlik ve biifiinlük içinde iktisadi, sosyal ve hiltfire! kalk/nmnyı desteklemek ve
hızlandırmak ve nibayet Türk milletini çağdaş ı.tygarlıgm yapıcı, yamtıcı, seçkin bir ortağı
yapmaktır"

olarak

belirlenmiştir.

i I~i knd i rnwk tı)el i r.

13ütün

bu

sayılanl,ır,

eğitinıin içerisinde yer <ılan yöneticilerden
velilere belar, <ınc<ık bütün bireylerin doğru

öğretmenlere, müfettişIerden

ı'tiksel tutuııı sergilenw!t:'riyle ,~erçek1cşebilir.

Öğretmenlik Meslek Etiği
Ml'slek etiğinin
aynı

olsun,

L'IL iiıwnıli )'ilnl,ırındiln

Illeslekte çi1ıl~an bire~'lerin bu

d,wr;ınlll<ı]<ırıııın gerekliliğidir. Ceııer
lıulunın<ıki<ı

biri, dünyanın neresinde olursa

ins;ın

birlikte,

blınm;:ısı gl'reken

lizıwlerle

bbul

cLıvfcınış

nıesleki

uygun
ilkeler

ilgili bir (lf<ıştırıııil yapılırken bağlı

beıtünü kolıılsul1da

eli k kurilli il r

kıır<ıı.lanna

bazı

gören

bel i rli bi r uzlaşma yoktur. ıı

Herh., ngi bi r ın es lt> k tt.· lı ü künı süren doğru \'e v<ın i ıŞ da vra 111şları ele alan
nll'sleki eti k i' onla rı, ~u
eğilimlerinI?

d<ı

yil

bir sınır çi/en

bu ~eki lde d,wr<ınıııayZl zorlayzın, kişisel

deıh"

\'l)

ileri ~itl1ll'll'rjne engelolan kuraHMdlL I•

Bugün öğretnwnlik Ilwskğiııin kuts<ıllığını koruması ve h"len en ~i.ivenilir
meslekler ilr<ısındZl yer
i1.i!,retnwnlerin
öğretmenlerin

ilimilSI,

$,')'ISI il i il

ıtı lı ,ı

bu ınesll'ğin ı,tik ilkelerine sıkı sıkıya sarılnıış
f<ızlil ol dUğUllllll
iş" retid i r. l; Anca k bu,

SJhip oldukl,ın n1\.'slek diğinin, t,ıııı ZlIlJZllllly!a uygul<ındığının

bir göstergesi de değildir.
Diğer
f<ızla

bir

bazı

mesleklere or<ınl;ı öğretmenlik Illesleği ve etik Jrasında biraz daha

ilişki olduğu

etik

ilkeler

sorumluluklarJJlın

göz

Mdı

t.,dilelllP7. Bir

doğrullusunda

neler

öğretmenin br<ınşı

h<ıreket

olduğunu

çok

etıne

iyı

ne olursa olsun,

zorunluluğu

bilnıe'ii

vardır

gerekmektedir.

ve
Bu

b<ığliımd<ı, görevinde istenilen nicelik ve nitelikte de yeterli olmalıdır. Bundan
d;:ı

öte öğretmenler dZl\'l"ilnl~IMınd<ın ve bıınlilrın

topluma ma./iyetinden

kendileri soruıııludur.
Etik başkalim h"kkında .,lılaki y<ırgılard<ı bulunan, başka insanların
eyl emleri ni öven ya da kı n,ı yan herkesle ilgi i ici ir, Eği tiıııcie eti k özel bir önem
taşır; çünkü öğretmenler ve yöneticiler, şu <ında öğrencilerinin, yani gelecek

'" Gordon Marshnll, Etik; 50::;y%;i 5idii,~ii, çev: O~nı"n Hakınhay, Derya Kömürcü,
1998, s, 211
il Aydın, ERitim Vl.' ... , S. 13
,. Emile Dukheim, Meslek Alı/Ilkı, çe\'. Mehmet Karasan, Ankara, 1986, s. 11,
ı< 1:1JlP;1 ,":\:~.~.\Lk<ı ~ till.J.l<.'IJJı~rı,l.!i:>,J,';.( >\'.! ri;;!} IX' l\:r.i.'ı'iJ.l '-1.i.i f, 'tl i ~ Iı'ı/Hi /~iı'nSi/.l'. (07.09.2006)

Ankilr<ı,

Gl

kuşağın eğitiminin

ve ahlaki

iyiliğinin sorumluluğu taşımaktadırlar.16

Bu

sorumluluk bazılarının sandığının aksine, hiç de azımsanamayacak kadar
büyük bir sorumluluktur. Örneğin bir doktorun bir hatası, hastasını
kaybetmesine neden olabilir. Ancak bir öğretmenin bir hatası da, gelecek
nesilleri yok etmeye yetebilir. Bu nedenleöğretmenler etik açıdan;
1- Zengin ya da fakir, başarılı ya d a başarısız ayrımının yapıld ığını ve
öğretmenlik meslek etiğine aykırı olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Oysa
başarılı öğrenciyle daha fazla ilgilenmek, başarısız olan öğrenciyi daha fazla
başarısızlığa götürecektir. Bundan dolayı öğretmen sınıf içindeki ve dışındaki
her türlü etkinliği adaletli bir şekilde yürütmek durumundadır. Meslek etiğine
aykırı olan davranışlardan biri de bazı öğretmenlerin, veliterin sosyoekonomik
durumuna göre, öğrencilere eşit olmayan davranışlar sergilemeleridir. Aslında
öğrenci ile empati kurmaya çalışan bir öğretmen için bu durum, rahatlıkla
sorun olmaktan çıkacaktır. Kendisini, öğrencilerinin yerlerine koymayı
başarabilen bir öğretmen, hem öğrencisinin hem de toplumun saygısım
bunun

kazanır.

dürüstlük ve güven, her meslek grubunda olduğu gibi,
beklenen üç önemli etiksel ilkedir. Bu üç özelliği
kendisinde barındıran bir öğretmen hem kendi özgüvenini hem de öğrencinin
ve toplumun güvenini, kazanmış olacaktır.
2-

Doğruluk,

öğretmenlerden

de

yapmaları

3- Bunlara ek olarak öğretmen objektif olmak zorundadır. Öğretmenin
nesnelolması mesleki açıdan ve etik açısından son derece önemlidir.
4- Yine her meslekte olduğu gibi, öğretmenler de, sürekli bir gelişme
içerisinde olmak zorundadırlar. Bu durum hem kendileri hem de öğrencileri ve
toplumu için son derece elzemdir. Bunun için de öğretmenin yeniliklere açık
olması, eğitim olanaklarından yeterince yararlanması, mesleki gelişmeleri ve
yayınları sürekli izlemesi ve yeni gelen öğretmenlere oryantasyon hizmetini
sunması gerekir.
sahip olduğu değerleridir. Toplumsal değerler de
etiğin ayaklarını oluşturur. Ne devlet, ne millet, ne de etik toplumsal değerler
olmadan ayakta kalamaz. Bunun için de etik eğitime sıkı sıkıya sarılır ve
eğitimle bağını hiç kesmez. Öğretmenlere ait olan en büyük görevlerden biri de
budur. Öğretmen bu durumun önemini hem kavrama!ı, hem de kavratmalıdır.
5- Toplumu
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Haynes,

Eğitimde... ,

yaşatan
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6- Dahil dCl özı'le inect'k olurs<ık topluımı oluşturcın bireyin de tek başına
bir değeri VJrdır. Ne y<ızık ki, günümüzde ins<ın bir obje olarak kabul edilir ve
sadece görünen yönleriyle de?srlendirilirY Bu varlığa ve değere saygı
gösteri i 111 ek zorundadır, Ayncil insanın özel yaşClmına, özerk i iğine, kararlarına
ve insanlJr eırasındaki brklılıklClra da gereken saygı gösterilmelidir,l8
Öğretmen öğrencilerine cıit ulaıı sıricın kimseyle paylaşmamalı, öğrencder
arasındJki farklılıkleın hisst'ttirnıcm<:'yeçcılışmalıdır.l<J

i~ Npemettin To/lu, [,çiliııı Pnll,leJJI/<'!"iJJıi: O:ı'riııt' Dii~iiııc!'ler, AnkJra, 2003, s. 46
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Bununleı ilgili

bir hiUye"; hurada nilkletmek istiymum;
"nil, çok .llılInr ,iıı ci , i,/r ılI,o/dl! ı;:::rı'l IIIt'1lilı iıı (111~lıldnn S('ÇCIl hı' hikfıyalir. Adı Bnynn
T/IOJJII"OIı'dl. Ve 5,:;IIIl(ô,çn'llı"lll'rılıilı iiııiiııdı' nynhtn dıırdll,\:H ilk SiiJJ oJJ/om bir yalnll :;öylcdi,
Çı\~ıı ii,i:reIJJıı:1l Sil'i, oıılıım 1,1/1.11 ,'e lıeV'iııi nyııı dCI"ı'cl'ıit' ,ı: udi(; iııi nıı/nllı. Bıı miimkiin de(;ildi.
Omdn iIJ. ,ımdn, ,ım;ıııa Iıdl'I" (öI"JJii~ Si},i olıımıı kiiçıik I,ir iigreııci vnrdı. Adı Teddy
!'Ioddnrd. Bir öı/ceki yıl, Bnyaıı T/rr111l1)'OIl Terfrly'i Sii:lı'ltıi~, (lillin di,~er çowk/nrla
O,l/llI1ymıındl,i:'11I; siyşiil'riııiıı hırli ,'" hcııdiııiıı dc Irqr /ınııyo ynpll1i7:>1 sı'tekeıı I,ir hnldı! oldJlğllllIl
siirıııii~lii. Ve Teddy 111111:;1/: dil o/Ilhilirdi. Çnll~/(,çl ohııldn Bnynıı TI/()IııI,~VII, her O"ğreııciııiıı
seçıııi~/eki kn,ıı/Unr/III illt'l'!e1lr1'kll' d.. siir,'ı)/':ııdiri/ıııi~ıi.
V,, Teıtdı(ııiıı hilgileriui Cil :;oııa
lılI"Ilhnıışll. Oıırııı dasynşıııı illl'dı'rii,çıııde ~nşırdı. Çiiııkii /,irilici 'IIIJ!"("i.~retlııelıi: "Teddy zeki I'ir
çowh Vt' llCi" aıı Sii/ıııcy" Iın:ır. (Jdcderiııi dii:cııli nlamh ynpıyor (Ol. iyi 1III,ljlll ... ve nrkndnş/arı
"111111111 o/llınktnH 111111111 ... " diye Y17:"JI~11. hiııci '1111/ ii,~re!lIleııi: "Miikemme! !ıir öğrel1ci,
nrhndaşlnrr lam/iııdnıı scvi/eıı Iıiri /111.17/ cude ,lıllle,il1jll aıııaıı:;ı: /ınstnllğl 01111 iiziiyol' ve sanmm
ı'vdeki ya~nll11 çok zor. "diyordil. Oriiııcii ,lıılfö,-::rellllı'JTi: "Aııııı:siııiıı iiliimii 0/H1I1 içiıı çok zor
II/rlJl. BniJn:;1 oıın yderilic!' i/Si sii,lerCII'i,I/or ilC e,i:l'I" Iıir ~ı'yler ynpilııınz:;n evdeki o/Jlmsıız ynşnm
OLL/( !'tkileııı·cck." diye !!1l=1II'~fl. Diırdiiııcii .';lIl1!" ö:{n'lıııeııil1c seliııct': "Teddy içiue kapnJllk ve
"kJlIlllıiç ilSi siistemıiyor Iıir ıırh(/dl1~1 .1/01. ,'e 1'11:'1,11 ,lIllfll ııyııyor." dellJi~/i.
Şinıdi Bnyaıı T/ıoml':;oıı ,orııı"ı çö:ıııii~lii uc kCl/diııdı:l! ııımııyordıı. Öğrenciler ona
giizel kiı,~,llnm ,an/llll~ :>iis/ii hıırdele/"rle pnketlc'lIIli~ Noe/ hediyeleri setirdiğinde kendiııi dnha
da kiilii ıü,seııi. Çiiııkii Tedd,ı!'ııiıı nl"/lın,~111/1 knl'a ka/wen'ıısi hiJ" kı:,e kf(~ıdııın /Jeceriksiıce
'rlJ"lll/lI~ll. BIIIIH di.çcr ii,~r('Iıc1lel"{l1 ililiiııde l1çmnh oıın ı,:oh ncı "erdi. Bnzllnrı I'akdleıı çıkniı bmı
In~/IlJ'l dii~nriiş ve :;nh/e la~lnrdnlı YIII)j/l/rl~ I'ile:::i::;" ,lı' Üçte lıiri do/ır par{i"im şişesini göriince
~iilıııeye lınşlndllar {nknt öf!,retllJcıı I,ilı:zi,~in lll' kndnr zarif oldll,çımıı söyleyerek ve pnrtanıden de
hirkaç dl1lı/lnyl I'ileğiııe damınıarak oJ//arllı Im giilmdaini /ın,.;lırdl.
O giin okııldmı sOJ/m Tı:dd!! 1\i:rdmeuil1 yanııın gelerek"Baynn Thornpson, imgiirı hep
nunı'IH gihi kaHHIllIz" dedi. ÇOCllhlnr :iiUiklel[ :;01'11'11 ö::;re/JIl(,/1 yaklaşlh lıir snaı kadar ağladı. O
siinden sonm dn çocıık/nm nk ii ilin, yn:;ııın, mnleııınlih öSretmı:klı:1ı vazgeçerek o/ıları eğitmeye
hn~/ndl. Teddy'ye özel Mr ilgi giisıerdi. OI1I1I1/n çnlışırkaı likiısının tekrar cmılandığını hissetti.
Ona cı:saret verdikçe çocıık Xdişiyordıı. Yılın somınn dek Teddy sınıfın en çalışkan
i"
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7- Hepsinden de öte, öğretmenlik mesleğinin etiksel ilkelerinden
bahsedebilmemiz için öğretmenin tam bir profesyonelolarak yetişti rilmesi
gerekmektedir. Bu mesleği öğretmenlik eğitimi dönemlerinde belirtilen
standartlar içinde yapabilecek yeterlilikte olmayan bir öğretmenin meslek
etiğinden bahsetmek mümkün değildir.

Eğitim

Yöneticileri ve Etik

Eğitim yöneticiliği, iL veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul
müdürlükleri gibi kendi içerisinde bazı alt alanlara ayrılmaktadır. Bunlar
içerisinde en önemlisi, okul müdürlükleridir.

Okullar, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte
müdür tarafından yönetilir, Okul müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları,

öğrencilerinden biri olmuştu. Öğretmenin, hepinizi aynı derecede seviyonmı yalanma karşın

en sevdiği öğrenci olmuştu.
Bir .'Ili sonm knpısının altmda bir not buldlt, Teddy'dendi, Tüm yaşanlısındnki en iyi
ö(~retmenin kendisi olduğunıı yazıyordu. Ondan yeni bir not alnnn kn.dnr 6 yıl geçti, O nofta
liseyi bitirdiğini ve sınıftndaki üçüncü en iyi öğrenci olduğunu ve Baynn Thompson'un hala
hayntında gördüğü en iyi öğretmen olduğunu yazıyordu. Dört yıl sonra, bir mektup daha aldı
Teddy'dm. O arada zamanın onun için zor old[ığunıı çünkü iiniversitede Okııduğunıı ve çok iyi
dereceyle mezun olmak için çok çaba sarfetmesi gerektiğini yazıyordu. Ve Bayan Thompso1T hala
onım hayntında tanıdığı en iyi öğretmen di. Arndan dört yıl daha geçti ve bir mektu/, dahn geldi.
Çok iyi bir dereceyle iiniversiteden mewn olduğunu aıııa daha ileriye gitmek istediğini
yazıyordu. Ve hala Bnyan Tlwmpson onıııı tamdığı ve en çok sevdiği öğretmendi. Bıı kc:
mektrilmn nltındnki imza /ıimz dahn uzundıı.
Theodore F.Stoddard Tıl' Doktom.
Bıı hikfiye lwradn bitmedi. Sonra ilkbahnrda bir mektup dnha aldı Bayan Tlrompson.
Teddy hayatının kızıyla tanrşlığını ve evleneceğini yaznıı~tı. Ve Iıabasınııı birkaç yrl öııce
öldüğiinü ve Bayan Thompson 'ııl'! diiğünde damadın anne ve babası için ayrılan yere olllnll'
oturamnyercağını sonıyordıı, tnbii ki olum.lıilirdi. Ve tahmin ediıı ne o/dıı? O töreııe girlTken
birkaç taşı düşmiiş olan o hileziği taktı ve talıii ki Noe/'de Teddy'nin ona verdiği ve allı/es; gilıi
koklI(ğllrzıl söylediği parfiirtıii de sürmeyi i/mını etmedi. Birbirleriııi sevgiyle kııcaklarlarkeıı,
Teddy on niL kulnğına "Bana irıandığınlz için çok teşekkiirler Bayan TilOmpson, kendimi
önemli 11issetmemi sn<~ladığ1l1Iz için ve beni /1öyle değiştirdiğiniz için ... " dj)/efısı/dadl. Bnynlı
Tlıompson gözünde ynşlarln ona karşılık verdi: "Ben sann teşekkiir ederim Tedd.lI" dedi. 'Sen
ynnılıyorsım. Ben sann değil, sen lınnn iJgrettin, Seninle karşılaşıncnyn kadar ben öğretmenliğ;
bilmiyormuşum .. /" (Aydın, Eğilim ve ... ,s, 55-57)
TeddV
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öğrdnwnin j'ilnıııdil

kdnun, li'l/ük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere
görevlerini viirütıııcy\?, okulu düzeıw koymaya ve denetlemeye
çillışmcıktır. MüdCırCın sonlll1ll1 olduğu birinci 'husus, okulun amaçlarımı göre
"önetilmesi, d\?ğerIcndiriln1l'~i ve gı'ljştirilmesidir.~(1

uygun

olilr<ık

ÖIKt'den bı'lirlı'llıııi~ 01<111 bııun, h.izük, yöııetmelik, yönerge vb. gibi
~'il/.ı11 düzı'n lemekr, Okııhı il yôıwt im i esnilsında bazen yetersiz kalır. işte bu
noktadil, eğitim yöneticisinin sahip olduğu etiksel değerler devreye girer.
Eğitim yöneticisinin, sahip olduğu etik değerler de, onun kültürel alt yap~smda
ve mesleki profesyonelliğinde gizlidir. Bundan dolayıdır ki, bir müdürun
davraııışlilnnı veyil wrecl.'ği karildarı, bilinçaltında yer alan ahlaki eğilimler
etkiler.
Okul müdürlinüıı, dı'ğişcn kamın ve yönetmelikleri yakından takip
etmesi, devamlı olcır<lk kı'ndiııi geliştirmesi gerekmektedir. Fakat bunun okul
müdürleri lilriliından u~'gulilnmi1milsl, aynı ildeki filrklı okullarda,
öğretmenlere
fcırklı
yöıwtmeliklerin
uygulcınması
karmaşıklığa
yol
açcıbilmektedir. Örneğin yönetıııenliğe göre, altı aylık bebeği olan bir bayan
öğretmene nöbet tuttu i" Li i ma mcıS i gl'rek ir. Faka t bu durum fcırklı okullarda,
fark] i uygulamala rla kcırşımızil Çı kabi lınektedi r..Bu da, okufJa rdaki etiksel
havayı olumsuz olarak etkilemektedir.
Okuldaki

işleyişin

aksamadan

d\?vanı

edebilmesi, mlidürün, o okuldaki
Bu havayı kurabilmesi için de, aldığı
tünı kararlilrın etiksel
ilkelert> uygun olması gerekmektedir. Çünkü
öğretmenlerin ve diğer çalışanların moralini düşüren en önemli etkenlerden
biri yöneticilerin dürüstlüğü ve tarafsızlığından kuşku duyulmasıdır, bir başka
deyişle, yöneticinin eti ksel i i kelere ay kın hareket etmesidir.

etiksel

havayı oluşturmilsına bağlıdır.

Sonuç
Eğitimin genel amileının "bir davranış değiştirme süreci" olması, etikle
eğitim arcıSJllda çok yakın bir ilişkinin doğmasına neden olmuştur. İnsanı
temele alan eğitim bilimi ve etik disiplini, bu noktada birbirleriyle ilgilenmeye
başlcırJar. Etik, eğitiınin hedefleriyle, bu hedeflere ulaşmak için kullanılan
yöntem ve tekniklerle, sınavların nasıl değerlendirildiğiyle, müdürlerin veya

ECiTİM VE ÖCRETiMDE ETİK
öğretmenlerin

etiksel

tutumlarıyla,

meslekteki ahlaki

tutumlarıyla

vb. gibi

durumlarla yakından ilgilenerek eğitime katkı sağlamaya çalışır. Öğretmenin
neyi, ne zaman, nerede ve ne amaçla kullanacağı etik açısından çok önemlidir.
Çünkü kısa vadede öğrencilerin, uzun vadede de toplumun eğitimi ve gelişimi
söz konusudur.
Etik, öğrenciler arasındaki farklılıkları gözeten, her zaman doğru, dürüst
ve güvenilir olan, sürekli bir gelişme içerisinde olan öğretmenler hedefler.
Etiğin bu hedeflere ulaşmasının temelinde, öğretmenin yaşamı boyunca
kazanmış olduğu kültürel ve ahlaki değerlerle, aday öğretmenken kazanmış
olduğu profesyonellik yatar. Bu açıdan, eğitim fakültelerinde verilen eğitimin
çok özelolması gerekmektedir.
ters bir orantı vardır. Yani kültürel
değerlerimizin hayatımıza yön vermesi arttıkça, etiksel kuramlara ihtiyaç da o
oranda azalır. Kültürel değerlerimiz kaybolmaya başladıkça da, etiksel
kuramlar artmaya başlar. Öğretmenlerin Türk kültürünü bilmeleri ve devam
ettirmeleri gerektiği, Türk milli eğitiminin genel amaçlarında açıkça
belirtilmektedir.
Kültürel

değerlerimizle etik arasında

Bu araştırma göstermiştir ki, eğitim ve öğretimde etik, eğitimin sağlıklı
yürütülmesi, istenilen hedef ve davranışlara ulaşılması V.s. açı.lardan büyük
öneme haizdir. Bu öneme binaen gerekli etiksel davranışı eğitim-öğretimle
ilgili her birey veya kurum göstermek zorundadır.
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