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"John Dewey'nin felsefi düşünceyle çağının ihtiyaçlarını 
bağdaştıran kişiler arasında sınıflandırılması gerekir. Bu 
özelliğin uygulamaya geçirilmesi anlamında Dewey antik 
çağdaki Stoikler, Augustine, Aquinas, Francis Bacon, Des- 
cartes, Locke ve Auguste Comte ile birlikte değerlendiril
melidir."

— Alfred North VVlıitehead

"Eğitim alanında bilgisi olan hiç kimse John Dewey'nin ge
rek kuram gerekse de uygulama anlamında Amerikan eği
tim sistemi üzerindeki derin etkisinden bir an bile şüphe 
duyamaz."

— William Heard Kilpatrick

"Hiç şüphesiz John Dewey Amerikan felsefesindeki en üs
tün kişiliktir; liberal uygarlığın temel ülkülerinin canlı 
tutulmasmda hiç kimse ondan daha fazla şey yapmamışta; 
ve eğer milli filozofluk gibi bir ünvan olsaydı ondan başka 
hiç kimse aday gösterilemezdi."

—Morris R. Coherı





JO H N  D EW EY

Amerikan filozoflarının en nüfuzlusu olarak gösterilebilecek 
olan John Deıuey 1859'da Vermont'da doğdu. Vermont Üniver
sitesinden mezun olduktan sonra, John Hopkins Üniversite
sinden Doktor unvanım aldı ve aralarında Chicago Üniversite
si ve Columbia Üniversitesinin de bulunduğu çok sayıda önem
li üniversitede dersler verdi. 1952 yılındaki vefatından önce, fel
sefe, psikoloji ve liberal siyaset konularına olan pragmatik yakla
şımından dolayı uluslararası bir ün kazanmıştı. Bu alanlardaki 
başlıca kitaplarından bazıları şunlardır: Hozv We Think (1910), 
Reconstruction in Philosophy (1920), Experience and Nature 
(1925), ve Logic: The Theory oflncjuiry (1938). 1936-37 Mosko
va duruşmalarını araştıran komisyona başkanlık etmiş olması, 
hayatı boyunca Dewey'nin karakterini temsil eden ve kendisini 
liberaller arasında tartışmalı bir kişilik haline getiren (tüm Ko
münistler tarafindan da kınanmıştır) siyasal eylem konusunda
ki pratik yaklaşımına bir örnek olarak gösterilebilir.

Hiç şüphesiz, Deıuey'nin en kalıcı etkisi eğitim alanında ol
muştur. Kuram ve uygulamanın bütünleştirilmesi gerektiğine 
inanan Deıuey bu konu üzerinde sadece yazılar yazmakla kalma
mış, bir süre de Chicago Üniversitesinde yürütülen çocuklar 
için "laboratuvar okul" çalışmasına katılmıştır. Bu alandaki ilk 
eserlerinden en önemlisi, Democracy and Education (1916) ken
di bakış açısını en geniş kapsamlı şekilde ifade ettiği eseridir. De
mocracy and Education’dan yaklaşık yirmi yıl kadar sonra yaz
dığı Experience and Education (Yaşantı ve Eğitim), Deıuey'nin 
ilerlemeci okullarda edindiği tecrübe ve kendi kuramlarının ma
ruz kaldığı eleştirilerin ışığında düşüncelerini nasıl yeniden ya
pılandırdığını göstermektedir. Dolayısıyla bu eser, yirminci 
yüzyılın en önemli eğitim kuramcısının eğitimle ilgili en özlü 
değerlendirmelerini içermektedir. Bunun da ötesinde, muhteme
len bu kitap Deıuey'nin konu hakkında yaptığı geniş değerlen
dirmeleri en basit ve en okunabilir şekilde yazdığı eseridir.





İçindekiler

Önsöz............................................................................................. 11

Editörün Önsözü.........................................................................15

Bölüm 1
Geleneksel Eğitime Karşı İlerlemeci Eğitim ....................... 19

Bölüm 2
Deneyim Kuramı İhtiyacı..................................................... 29

Bölüm 3
Deneyim Ölçütleri.................................................................39

Bölüm 4
Toplumsal Denetim ...............................................................61

Bölüm 5
Özgürlüğün Doğası............................................................... 75

Bölüm 6
Maksadın Anlam ı.................................................................. 81

Bölüm 7
Konu Alanının İlerlemeci Tarzda Düzenlenmesi.............. 89

Bölüm 8
Deneyim -  Eğitimin Araç ve Am acı...............................109





Önsöz

T üm toplumsal hareketler entelektüel 
tartışmalara yansıyan çelişkiler içerir. 

Zaten eğitim gibi önemli bir toplumsal konunun aym za
manda pratik ve kuramsal görüşlerin çatıştığı bir mücade
le alanı olmaması pek de sağlıklı bir durumun göstergesi 
olmazdı. Ancak, uygulama ile ilgili çatışmalar ve bu çatış
malar üzerinden yapılan tartışmalar, kuram için, en azın
dan eğitim felsefesini oluşturan kuram için, sadece bir so
run teşkil etmektedir. Zekice düşünülmüş bir eğitim kura
mının görevi, mevcut çaüşmalarm sebeplerini kesin olarak 
ortaya koyup, daha sonra da herhangi bir taraf tutmadan, 
muhalif tarafların fikir ve uygulamalarının bulunduğu 
noktadan daha derin ve daha kapsamlı bir seviyeden baş
layacak kullanıma hazır bir planı göstermektir.
Eğitim felsefesinin görevini bu şekilde tanımlamak, eğitim 
felsefesinin yapması gerekenin çatışan düşünce grupları 
arasmda bir uyum yaratmaya çalışmak, bir orta yol bulmak 
veya bütün ekollerin düşüncelerinden birer parça alarak
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Önsöz

eklektik bir yapı oluşturmak olduğu anlamına gelmez. Bu
nun anlamı, yeni uygulama biçimlerine yol açacak yeni bir 
kavramsal düzen oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğudur. 
Bir eğitim felsefesini gelenekten ve alışkanlıklardan kopa
rak geliştirmeye çalışmanın zorluğu bu sebeptendir. Yeni 
bir kavramsal düzende işleyen okulları yönetmenin, çok 
kullanılmaktan ötürü aşınarak iyice belirginleşmiş olan 
yollarda ilerleyen okulları idare etmekten daha zor olması
nın sebebi de budur. Dolayısıyla yeni bir düşünce düzeni 
ve bu düzen tarafından yönlendirilen faaliyetler oluştur
maya yönelik her hareket, er ya da geç geçmişin daha basit 
ve daha temel görünen düşünce ve uygulamalarına bir ge
ri dönüşü gerektirir ki bunun günümüzdeki örneği, antik 
Yunan ve Ortaçağ prensiplerini eğitim alanında yeniden 
canlandırmaya yönelik çabadır.

İşte bu bağlamda, yeni bir toplumsal düzene duyulan 
mevcut ihtiyaca uyarlanmış yeni bir eğitim hareketi mey
dana getirmeye çalışanlara bu kısa kitabın sonunda şunu 
önerdim: Progressivism* [ilerlemecilik] gibi bir -izm'in bile 
dâhil olduğu eğitimle ilgili bir grup 'izm'lere değil de, sa
dece 'Eğitim' kavramının kendisine dayalı olarak düşün
mek gerekmektedir. Çünkü herhangi bir -izm 'e dayalı ola
rak düşünen ve davranan her hareket, diğer -izm'lere kar
şı tepki gösterme davranışının içerisinde öylesine kaybolur 
ki; bir noktada, kendisine rağmen ve kendisi bile farkına 
varmadan, diğer 'İzm'ler tarafından yönetilmeye başlar.

* Bütün eser boyunca 'progressivism' kelimesinin Türkçe karşılığı olarak 'ilerle
mecilik' kelimesi kullanılacaktır. Bu cümlede orijinal İngilizce terim anlam kay
bına yol açmamak için korunmuştur. Ç.N.
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Deneyim ve Eğitim

Çünkü böyle bir durumda bu hareket kendi prensiplerini 
gerçek ihtiyaçların, sorunların ve ihtimallerin kapsamlı ve 
yapıcı bir değerlendirmesini yaparak değil de, sırf başka 
hareketlere tepki olarak oluşturmuş duruma gelir. Bu kısa 
kitapta sunulan denemelerin sahip olduğu tüm değer, 'Eği
tim'in geniş ve derin sorunlarına dikkat çekmeye ve bunla
ra uygun temel prensipler önermeye çalışmasmda yatmak
tadır.

JOHN DEWEY
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Y aşantı ve Eğitim Kappa Delta Pi Ders 
Notlan Serisi'nin ilk on yıllık döngüsü
nü tamamlamaktadır. Bu nedenle, bu cilt bir anlamda da 

Derneğin ilk ve onuncu konuşmacısı olan Dr. Dewey onu
runa hazırlanmış bir yıldönümü yayımdır. Her ne kadar 
yazarın diğer eserlerine kıyasla oldukça kısa olsa da, Ya
şantı ve Eğitim eğitim felsefesi alamna önemli bir katkıdır. 
Amerikan eğitim sisteminin güçlerini darmadağm eden ve 
birbiriyle bağdaşmayacak taraflara aym anda sadık olma 
yaftalarım yücelten geniş çaplı bir kargaşamn tam ortasın
da ortaya çıkan bu kısa eser, birleşmiş bir eğitim safı oluş
turulmasına yönelik açık ve kesin bir yol göstermektedir. 
Madem ki "yeni" eğitim anlayışına bağlı öğretmenler Dr. 
Dewey'nin öğretilerini benimseyip uyguladı ve yaşantıyı, 
deneyi, amaçlı öğrenmeyi, özgürlüğü ve "ilerlemeci eği
tim" in diğer bilindik kavramlarım ön plana çıkardı, bu du
rumda Dr. Dewey'nin kendisinin mevcut eğitim uygula
malarına nasıl bir tepki verdiğim öğrenmek faydalı olacak
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Editörün Önsözü

tır. Açıkça anlaşılabilme ve mevcut çabaları birleştirme adı
na, Kappa Delta Pi Yönteim Kurulu Dr. Dewey'den, halen 
Amerikan eğitim camiasım iki karşıt gruba bölmüş ve böy- 
lece de tehlikeli toplumsal değişim süreçlerinden geçerken 
ne yapacağım şaşırmış olan bir millete tüm gücüyle yol 
göstermesi gereken bu eğitim sistemim zayıflatmış olan 
tartışmalı sorularm bazıları hakkmdaki görüşlerim belirt
mesini istedi.

Yaşantı ve Eğitim hem "geleneksel" hem de "ilerleme
ci" eğitim anlayışları hakkmda kolay anlaşılır bir çözümle
me sunmaktadır. Her iki kavramın da temel eksiklikleri 
burada anlatılmaktadır. Geleneksel okul kendi içeriğini be
lirlemede öznelere veya kültürel mirasa bağlı kalırken, 
"yeni" okul öğrencinin dürtü ve ilgisini ve değişim içeri
sindeki toplumun mevcut sorunlarım ön plana çıkarmıştır. 
Bu iki değerler kümesinin hiçbirisi kendi başına yeterli de
ğildir. Her ikisi de aslidir. Anlamlı bir eğitim tecrübesi, her 
şeyden önce, öğrenci ve öğrenilen şey arasmda süreklilik 
ve etkileşim olmasım gerektirir. Hiç şüphesiz geleneksel 
müfredat katı bir tasniflendirmeye ve çocuk doğasımn ka
pasite ve ilgi alanlarını gözardı eden bir disiplin oluşması
na yol açmıştır. Öte yandan günümüzde bu tür bir eğitim 
anlayışına verilen tepki de, bölük pörçük bir müfredata, 
aşırı bireyselciliğe ve yanıltıcı bir özgürlük göstergesi olan 
kendiliğindenliğe yol açan diğer bir aşırılığı körüklemekte
dir. Dr. Dewey ne eski ne de yeni eğitim anlayışının kendi 
başına yeterli olacağım ısrarla belirtmektedir. Özenle geliş
tirilmiş bir yaşantı felsefesinin prensiplerini uygulamadık
ları için her ikisi de yanlış yönde eğiticidir. Bu cildin sayfa-
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Deneyim ve Eğitim

larmda yaşantının anlamını ve eğitim ile olan ilişkisini an
latan birçok örnek bulacaksınız.

Bölünmüşlüğü ifade eden ve hatta sürdürmeye çalı
şan yaftalara karşı tavır alan Dr. Dewey, eğitimi insanoğlu
nun dünyayı incelemekte ve anlamlara ve değerlere ait gi
derek artan bir bilgi elde etmede -  ki bunlardan elde ettiği 
sonuçlar eleştirel araştırma ve zekice yaşama için gerekli 
verileri oluşturmaktadır -  kullandığı bilimsel bir yöntem 
olarak yorumlamaktadır. Bilimsel araştırmada eğilim, da
ha ileri düzeyde araştırmaya yön verecek olan bir birikim 
olarak anlaşılması gereken bir bilgi bütünü elde etmeye yö
neliktir. Bundan ötürü, bilim adamı araştırmasını keşfedi
len sorunlarla sınırlandırmaktan ziyade, sorunların doğası
nı, dönemini, koşullarım ve önemini çalışmak yönünde 
ilerlemektedir. Bu amaca yönelik olarak, bilim adamı bağ
lantılı bilgi yığınlarını gözden geçirmek ihtiyacı içerisinde 
kalabilir. Bunun bir sonucu olarak eğitim, çalışma konusu
nun anlaşılmasının aynı zamanda sorunların anlamı ve 
önemini de aydınlatabilmesi için çalışma konusunu ilerle
meci bir şekilde düzenleme yoluna gitmelidir. Bilimsel 
araştırma yaşantıya yol açar ve yaşantıyı genişletir; ancak 
bu yaşantı sadece önemli bir bilginin sürekliliğine bağlı ol
duğu ve bu bilginin de öğrencinin görünümünü, tavrını ve 
becerisini değiştirdiği veya "akort ettiği" derecede eğitici
dir. Bu da demektir ki; gerçek öğrenme durumunun hem 
boylamsal hem de yanal boyutları vardır. Hem tarihsel 
hem de toplumsaldır. Düzenli ve devingendir.

Elinizden bırakamayacağınız bu sayfalar şu anda cid
den güvenilir bir rehber arayışı içerisinde olan çok sayıda
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Editörün Önsözü

eğitimciyi ve öğretmeni beklemektedir. Yaşantı ve Eğitim, 
üzerinde eğitimcilerin biraraya gelerek tüm yaşantı kay
naklarına saygı gösteren ve olumsuzdan ziyade olumlu bir 
yaşantı ve eğitim felsefesine dayanan bir Amerikan eğitim 
sistemini teşvik edebilecekleri sağlam bir temel teşkil et
mektedir. Böylesine müspet bir felsefe ışığında Amerikan 
eğitimcileri ihtilaflarını bir kenara bırakarak daha iyi yarın
lar yaratma adına sıkı bir işbirliği içinde çalışmaya başlaya
caktır.

ALFRED L. HALL-QUEST 
Kappa Delta Pi Yayınları Editörü
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Bölüm 1

Geleneksel Eğitime Karşı 
İlerlemeci Eğitim

İ nsanoğlu aşırı zıtlıklar içerisinde dü
şünmeyi sever. İnançlarım ya o -  ya bu 

mantığıyla şekillendirme eğilimi içerisindedir. Öyle ki, bu 
iki uç arasındaki hiçbir ihtimali tanımaz. Sadece aşırı uçla
ra bağlı kalınamayacağım fark etmeye zorlandığında bile 
bu aşırı uçların kuramsal olarak geçerli olduğuna, ancak 
uygulamaya gelince koşullarm bizi uzlaşmaya mecbur bı
raktığına inanır. Eğitim felsefesi için de durum farklı değil
dir. Eğitim kuramının tarihi iki karşıt görüşle şekillenmiş
tir. Bunlardan ilki, eğitimin öğrencinin doğal yeteneklerine 
dayalı, içsel bir gelişim olduğudur. Bunun karşıtı olan gö
rüş ise, eğitimin söz konusu yeteneklerden bağımsız bir dı
şarıdan oluşturma süreci olduğunu savunur. Bu süreç, do
ğal eğilimlerin giderilmesi ve bunların dışarıdan müdaha
le ile kazandırılacak alışkanlıklarla yer değiştirilmesi süre
cidir.

Çağımızda okulun pratik işlevleri açısından bakıldı
ğında, bu zıtlık geleneksel ve ilerlemeci eğitim görüşleri
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