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OKULSUZ E⁄‹T‹M UYGULAMASINA ‹L‹fiK‹N
YEN‹ YAKLAfiIMLAR

– Tutoring Örne¤i’nin Elefltirisi –

Mustafa GÜNDÜZ*

ÖÖzzeett

Bu çal›flmada okul d›fl› e¤itim uygulamalar›n›n yeni ve farkl› bir versi-
yonu olan Tutoring yöntemi  de¤erlendirmektedir. Özel ders verme metodunun
(Tutoring) ne oldu¤u, temel olarak neleri öngördü¤ü, e¤itim bilimine getirdi¤i
yenilikler, avantajlar› ve dezavantajlar›, genel geçerli¤i, temel iddialar› ile Türk
ve dünya e¤itimindeki yeri ve önemi üzerinde durulmaktad›r.

Araflt›rmada yeni bir ö¤renme ve ö¤retme yöntemi olan özel ders ver-
me metodunun  tarihi serüveni, okulsuz toplum ile olan ba¤›nt›lar› karfl›laflt›r-
mal› olarak ele al›nmaktad›r. Bu ba¤lamda “tutoring,” okulsuz toplum ve “ho-
me schooling” uygulamalar›n›n farkl› bir versiyonu olarak düflünülmektedir. 

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr: Özel ders verme, okulsuz toplum, okulsuz e¤itim

GGiirriiflfl

Okul d›fl› e¤itim uygulamalar›n›n bafllang›c›n› 19. yüzy›l›n bafllar›na kadar gö-
türmek mümkündür. Öncelikle Bat› ülkelerinde sanayi toplumunun ortaya ç›kmas›y-
la birlikte önemli hale gelmeye bafllayan okul, aradan çok fazla süre geçmeden baz›
bilim adamlar› ve pedagoglar taraf›ndan elefltirilmeye bafllanm›fl ve okula alternatif
e¤itim ve ö¤retim yöntemleri ortaya konulmufltur. J.J. Rousseau taraf›ndan yaz›lan
“Emile” bunlar içerisinde ilk örne¤i teflkil ederken, 1935’lerde B. Russel taraf›ndan
okul ciddî bir flekilde elefltiriye tutulmufltur. 70’li y›llara gelindi¤inde ise ‹. ‹llich’in
“Okulsuz Toplumu” okul d›fl› e¤itim tart›flmalar›n› popüler bir düzleme tafl›m›flt›r.
Bunlar ve benzeri tart›flmalardan sonra, özelikle Bat› ülkelerinde bu günlerde de ba-
z› okul d›fl› uygulama örneklerinin oldu¤u görülmektedir. Bunlardan birisi de “özel
ders verme metodu” olarak bilinen “Tutoring” yöntemidir.

Bu çal›flmada, UNESCO kuruluflu olan Uluslararas› E¤itim Akademi-
si(IAE)’nin, Uluslararas› E¤itim Bürosu(IBE) taraf›ndan yay›nlanan, e¤itimsel araflt›r-
ma serilerinin 5. kitapç›¤› ‘Tutoring’de (Topping, 2000, 1-2) ele al›nan e¤itimsel yön-
tem farkl› yönleri ile de¤erlendirilecektir. Bununla birlikte, bu yeni yöntemin genel
e¤itim sürecindeki  ortaya ç›k›fl serüveni ve Türk e¤itim sistemine olas› katk›lar› tar-
t›fl›lmaktad›r.

Yazar (K.Topping), bu çal›flmas›nda genelde herkesin, özelde ise çocuklar›n
ö¤renme stratejilerine yeni bir metot getirdi¤i iddias›ndad›r. Bu iddias›n› temellendi-
recek varsay›mlar üretmekte ve bunlar› do¤rulay›c› araflt›rma bulgular› sunmaktad›r.
Bu çal›flmada söz konusu araflt›rman›n de¤erlendirmesini yapabilmek için afla¤›daki
sorulara Tutoring metni çerçevesinde cevaplar aranacakt›r:
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Yazar›n öne sürdü¤ü iddialar›n temelleri nelere dayanmaktad›r? 
Tutoring yönteminin e¤itim bilimine getirdi¤i iddia edilen yenilikler nelerdir?
Tutoring yöntemi neleri öngörmektedir? Nas›l uygulanmaktad›r? 
Yazar›n öne sürdü¤ü ö¤renme ve ö¤retme metodunun avantajlar› nelerdir?
Söz konusu çal›flman›n geçerlili¤i nedir?
Olas› dezavantajlar› neler olabilir?
Özel ders verme yetmiflli y›llar›n okulsuz toplum öngörüsünün devam› say›-

labilir mi?
Türk e¤itim sisteminde özel ders vermenin yeri nedir ya da neler olabilir?

Özel ders verme, bafll›¤›yla yay›nlanan kitapç›k 10 bölümden oluflmaktad›r. Bu
bafll›klar flunlard›r: Gerçek yaflam amaçlar›, soru sorma ve h›zland›rma, kontrol ve
yanl›fllar› do¤rulama, tart›flma ve ödüllendirme, destekleme ve yeniden inceleme, yaz-
ma: planlama ve düzeltme, matematik: onu gerçek yap ve özetle, eksi¤ini tamamla ve
ortaklar›na uydur, e¤itimi ve materyalleri gelifltirme, izleme ve geri bildirim verme.

Kitapç›¤›n ilk dört bölümü özel ders vericiler için, yeni metodun genel pren-
siplerinin neler oldu¤unu tan›tmaya ayr›lm›flt›r. Sonraki üç bölüm özel ders vericile-
rin okuma, yazma ve matematik derslerini ö¤retmedeki uymalar› gereken genel
prensiplerin neler oldu¤una, son üç bölüm ise, özel ders vermenin organize edilme-
siyle ilgili kurallara ayr›lm›flt›r. 

Kitapç›ktaki her bölüm yazar taraf›ndan sistematik bir tarzda ele al›nm›flt›r.
Araflt›rman›n önemine yönelik uzun bir girifl k›sm› ve genel geçerli¤ine yönelik sonuç
bölümü bulunmaktad›r. Öncelikle belirlenen konular hakk›nda araflt›rma bulgular›-
na, daha sonra da bu bulgulara yönelik olarak pratik uygulamalara/örneklemelere
yer verilmifltir. 

““ÖÖzzeell DDeerrss VVeerrmmee MMeettoodduu”” ((TTuuttoorriinngg)) NNeeddiirr??

Yazar çal›flmas›na  ‘tutoring’ kavram›n›n tan›m›n› yapmakla bafllamaktad›r.
Yazara göre “özel ders verme” flöyle tan›mlanmaktad›r: Profesyonel olmayan e¤itim-
cilerin amaçl› ve sistematik bir yolla etkileflimli bir flekilde di¤erlerinin ö¤renmeleri-
ni desteklemeleri ve onlara yard›m etmeleridir. Bu genellikle bire bir çift olarak (iki
kifli ile) yap›l›r (Topping, 2000, 1). Tan›mdan özel ders vermenin bir çeflit birlikte ders
çal›flma oldu¤u ç›karsanabilir. Bu metodun uygulanabilmesi için neler öngörülmek-
tedir? Bunun e¤itim aç›s›ndan önemsenmesi gereken yönleri nelerdir? 

Genel olarak çal›flman›n tamam›nda, e¤itim tarihine çok yabanc› olmayan bir
e¤itim kavram›ndan ve onun uygulama özeliklerinden söz edilmektedir. Özel ders
verme çok eski bir uygulamad›r. Eski Roma’da, Yunan’da hatta onlardan da önce es-
ki metinlerin kay›tlar›na girmifltir. Yüzy›llardan beri popülaritesi azal›p ço¤almakta
ama hiçbir zaman kaybolmamaktad›r (Topping, 2000, 6). Yazar taraf›ndan özel ders
verme metodunun bu günün koflullar›nda uygulanmas›nda baz› yeniliklere ve de¤i-
flikliklere dikkat çekilmekte ve çeflitli öneriler de verilmektedir. 

““ÖÖzzeell DDeerrss VVeerrmmee MMeettoodduu””nnuunn AAvvaannttaajjllaarr›› NNeelleerrddiirr??

Yazar özel ders verme yöntemiyle ö¤renmede flu avantajlar›n sa¤lanabilece¤i-
ni öngörmektedir: Daha fazla al›flt›rma yapma, daha fazla aktivite ve çeflitlilik, daha
fazla bireyselleflmifl yard›m alam, daha fazla soru sorma, daha basit kelime ö¤renimi,
daha fazla modellik yapma ve demonstrasyon (gösterim), daha fazla yerel ve ilgili ör-
nek görme, yanl›fl anlaman›n daha fazla d›fla vurumu, daha fazla kiflisel destekleme
ve kendi kendini düzeltme imkan›n, daha fazla geri bildirim, ödüllendirme ve övgü,
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genellefltirme için daha fazla f›rsatlar, ö¤renmenin içine daha fazla nüfuz etme (do¤-
ruyu sorgulama, yanl›fl›n fark›na varma, üst bilifl), daha fazla öz düzenleme ve ö¤ren-
me süreçlerine hakim olma (Topping, 2000, 6-7 ).

““ÖÖzzeell DDeerrss VVeerrmmee MMeettoodduu””nnuunn OOllaass›› DDeezzaavvaannttaajjllaarr›› NNeelleerrddiirr??

Yazar bu yöntemin olas› dezavantajlar›n› da flöyle s›ralamaktad›r: “Özel ders
vericiler muhtemelen okuldaki ö¤retmenlerden daha zay›f ve tecrübesizdirler, yap-
t›klar› yanl›fllar daha ciddî ve elde ettikleri tespitler daha az güvenilir bir niteliktedir,
özel ders verenler yanl›fl fleyleri do¤ru fleylermifl gibi ö¤retebilirler, sab›rl› olamaya-
bilirler (Topping, 2000, 7).

ÖÖzzeell DDeerrss VVeerrmmee MMeettoodduu”” NNaass››ll  UUyygguullaann››rr??

Bu metodun uygulamas›n› yazar flu flekilde belirlemektedir. Özel ders verme
yönteminde profesyonel e¤itimcilerden oluflan organize bir ekip ve bu ekibi yöneten
bir baflkan bulunmaktad›r. Bu organizasyondaki kifliler, ö¤rencilerin almalar› gere-
ken dersler ve onlara yard›m edecek (özel ders verecek) kimseler hakk›nda gerek bil-
gi, gerekse arflivlere sahiptirler. Özel ders almak isteyen ö¤renciler bu organizasyo-
nun ilgili birimine baflvurmakta ve almak istedikleri ders konusunda onlara ihtiyaç-
lar›n› bildirmektedirler. Onlar da gerekli özelliklere sahip özel ders vericileri bulmak-
tad›rlar. Burada önemli olan her iki taraf›n özelliklerinin bir birleriyle örtüflmesidir.
Özel ders verecek olan kimse bir ö¤retmen ya da profesyonel bir e¤itimci de¤ildir. Sa-
dece ders alacak olan ö¤renciden seviye olarak biraz daha üst seviyede bulunan biri-
sidir. Bu kimse bir ö¤renci olabilece¤i gibi e¤itim alm›fl birisi de olabilir. Burada
önemli olan, özel ders verecek olan kimsenin konular›, ders verece¤i ö¤renciden bi-
raz daha iyi bilmesi gereklili¤idir. 

Yazar bu yöntemin uygulanabilmesi için belirli bir mekan›n gerekli olmad›¤›-
n› belirtmektedir. Evde, okulda uygulanabilece¤i gibi özel ders verme ifllemini orga-
nize eden heyetin belirleyece¤i her hangi bir yerde de gerçeklefltirilebilir. Ancak orta-
m›n birlikte çal›flmaya elveriflli olmas› gereklidir, motivasyonu ve verimi  düflürücü
fiziki ve psikolojik rahats›zl›k verici çevresel etkilerin olmamas› gerekmektedir.

Özel ders verme ifllemini düzenleyen ekip, sürecin kurallar›n›, maliyetini ve
kifliler aras› uygulama kurallar›n› belirlemektedir. Ders verme ifllemi bafllamadan ön-
ce sürecin kurallar› taraflara söylendi¤i gibi, özel ders vermenin kurallar› da k›sa bir
seminer fleklinde ilgililere iletilmektedir. Program bafllamadan önce esasl› bir haz›rl›k
yap›lmaktad›r. 

““ÖÖzzeell DDeerrss VVeerrmmee MMeettoodduu””nnuunn GGeeççeerrlliillii¤¤ii

Özel ders verme (tutoring) ö¤retme ve ö¤renme stratejileri içerisinde önemli
bir yere sahiptir.  Ancak bu metot, tüm dünyada ve her istenilen ortamda Topping’in
çal›flmas›nda söylenilen etkisini ve etkinli¤ini gösteremeyebilir. Bu yönüyle bir genel-
lik arz etmeyebilir. Tutoring yazar› Topping ortaya att›¤› bu yeni ö¤retim yönteminin
dünyan›n her yerinde geçerli olamayabilece¤ini flöyle ifade etmektedir: Araflt›rma ra-
porunda belirtilen etkililik sizin bulundu¤unuz yerde etkisini göstermeyebilir ve
do¤ru ç›kmayabilir (Topping, 2000, 8). Bu durumun sebebinin ne/ler olabilece¤i ko-
nusunda yazar bilgi vermemektedir. Ancak sebep olarak; kültürel ve toplumsal fark-
l›l›klar gösterilebilir 

Çeflitli kültürlerde, kifliler aras› birebir iliflkilerin çok farkl› alg›lamalar› ve
uygulamalar› bulunabilir. Dolay›s›yla bu çal›flmada anlat›ld›¤› flekliyle özel ders ver-
me her yerde ve her zaman uygulan›labilecek bir yöntem olarak görülmemektedir.
Bir bafllang›ç aflamas› olmas› nedeniyle etkili ama spesifik bir yöntem olarak görüle-

OOkkuullssuuzz EE¤¤iittiimm UUyygguullaammaass››nnaa ‹‹lliiflflkkiinn YYeennii YYaakkllaaflfl››mmllaarr --TTuuttoorriinngg ÖÖrrnnee¤¤ii’’nniinn EElleeflflttiirriissii-- u
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bilir. Gelifltirilme, de¤ifltirilme ve üzerinde çeflitli durumlara uyarlama çal›flmalar›
yap›labilir. Bunlar özel ders verme yönteminin olas› dezavantajlar› olarak görülebi-
lir. 

““ÖÖzzeell DDeerrss VVeerrmmee MMeettoodduu””nnuunn KKöökkeennlleerrii

Özel ders verme yöntemi genel içerik anlam›nda e¤itim dünyas›na çok yeni
olarak getirilmifl bir yöntem olarak görülmeyebilir. Ancak bu çal›flmada farkl› uygu-
lama stratejilerinden bahsedilmektedir. Çal›flman›n yazar›na göre baz› yenilikler ge-
tirildi¤i iddia edilmektedir. Bunlar nelerdir? Genel olarak e¤itimin geliflim süreci göz
önüne al›nd›¤›nda nas›l bir tablo ortaya ç›kmaktad›r?

Türk ve Dünya e¤itim tarihlerine ve bu süreç içerisindeki ö¤retme ve ö¤ren-
me stratejilerine bak›ld›¤›nda farkl› uygulamalar›n oldu¤u görülmektedir. Özel ders
verme metoduna benzer bir uygulama olan ev okulu (home schooling) için Pehlivan,
Marberry, Knowles, Ray ve Marlow’dan naklen flöyle bir aflama ortaya koymaktad›r:
Kamu okullar›na iliflkin elefltiri ve karfl› ç›k›fllar; kamu okullar› yöneticilerinin ev
okullar›na iliflkin yasa ve düzenlemelerle yüz yüze gelmeleri; kamu okullar›yla iflbir-
li¤i; birlefltirme ve ev okullar› uygulamalar›n›n çeflitli bölümlere ayr›lmas› (Pehlivan,
2003, 92). Her ne kadar bu aflamalar “tutoring” için  bire bir geçerli say›lmasa da, bu-
nun da benzer bir aflamadan geldi¤i söylenebilir. Özel ders verme ile ev okulu uygu-
lamalar›n›n okula karfl› getirilen elefltirilerin ve giriflilen faaliyetlerin son aflamas›nda
birbirlerinden uygulama yönüyle ayr›ld›¤› görülmektedir.

Topping’in yöntemi, çal›flman›n giriflinde belirtildi¤i gibi daha önceleri de¤i-
flik flekillerde  dile getirilmifl ve farkl› uygulama alanlar› bulmufl, popülaritesi azal›p
ço¤almakla birlikte hiçbir zaman kaybolmam›fl olan bir yöntemden esinlenilerek ge-
lifltirilmifl bir ö¤retme tekni¤i olarak görülmektedir. Çeflitli ülkelerin e¤itim tarihleri-
ne bak›ld›¤› zaman, özellikle yüksek tabaka mensuplar›n›n gerek kendileri ve gerek-
se çocuklar›n›n e¤itimleri için özel e¤itimciler tuttuklar› bilinmektedir. Bunun farkl›
uygulamalar› Türk ve Dünya e¤itim tarihlerinde görülmektedir. Bu durum, her ne
kadar yazar›n bu çal›flmas›nda üzerinde durdu¤u profesyonel olmayan e¤itimcilerin
ders vermesinden ayr›l›yorsa da, mahiyet aç›s›ndan birbirinden tamamen ayr› fleyler
de¤ildir.

Buradan da anlafl›ld›¤› üzere özel ders verme asl›nda Türk E¤itim Tarihinde
fakl› türde örneklerini bulan bir uygulama olarak görülebilmektedir. Topping’in
önerdi¤i ö¤retme tekni¤i de buraya kadar anlat›lan uygulamalar›n bir versiyonu ola-
rak düflünülebilir. 

Böyle bir sonuca ve de¤iflime hangi aflamalardan sonra gelinmifltir? Bulunulan
noktada, yazar›n oldukça önemli gördü¤ü özel ders verme metodunun, geleneksel
e¤itim anlay›fl›n›n dönüflüm sürecine katk›lar› neler olabilir? Bunlar vb. bir çok soru-
nun sorulabilmesi için Topping’in görüfllerine bak›lmas› ve bu sorulara cevap verile-
bilmesi için de e¤itim aç›s›ndan günümüzdeki noktaya gelme aflamalar›na k›saca göz
at›lmas› gerekmektedir.

OOkkuull EE¤¤iittiimmiinnee GGeettiirriilleenn ‹‹llkk RRaaddiikkaall EElleeflflttiirriilleerr:: ““OOkkuullssuuzz TToopplluumm vvee ‹‹lllliicchh””

‹nsanl›¤›n geliflim süreci 18. yy’daki sanayi devrimiyle çok de¤iflik bir hâl al-
m›flt›r. Toplumsal hayat›n düzeni, devaml›l›¤› ve refah› için bir çok yeni kurumlar or-
taya ç›karken, buna karfl›l›k bir çok kurum ortadan kalkmak zorunda kalm›flt›r. 

Sanayi devrimine kadar çocu¤un e¤itiminde en etkin ve önemli görevi aile
üstlenirken bu dönemden sonra, çocuk ve e¤itimi konusunda aile giderek önceli¤ini
kaybetmifltir. Aile toplum hayat›ndan belli bir noktaya kadar geri çekilmifl, onun ye-
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rine e¤itim girmifltir. Dönemin spesifik özelliklerinden biri, çocuk e¤itiminin aile d›-
fl›ndaki bir kuruma havale edilmesinin kaç›n›lmaz hale gelmesidir. Fabrikalaflma, ka-
d›nlar için ev d›fl›nda çal›flmaya bafllama, geleneksel mesleklerin çal›flma koflullar›y-
la, modernleflme dönemi mesleklerinin çal›flma flartlar› oldukça de¤iflmifltir. Çal›flma
ve günlük hayattaki bu farkl›laflma beraberinde çocuk e¤itimine yönelik farkl›laflma-
lar› da getirmifltir. 

Modernitenin bir anlamda geri plana itti¤i ailenin yerine geçen ve onun görev-
lerine talip olan okul, bu görevini bir baflka kuruma devretme haz›rl›¤›ndad›r. Bu ye-
ni kurum medyad›r. Toplumsal hayat›n bütün detaylar›na nüfuz etmeye bafllayan
medya e¤itime de el atm›fl ve ondan önemli bir pay alm›fl durumdad›r. Medya insan-
lar için hem haber kayna¤›, hem e¤lence, kamuoyu oluflturma mekanizmas›, hem de
e¤itsel araç olarak görülmektedir.

Sanayi toplumunun etkili e¤itim kurumu olan okul daha 1930’lu y›llarda elefl-
tirilmeye bafllanm›flt›r. B. Russell  E¤itim ve Toplum Düzeni adl› kitab›nda okulu çe-
flitli yönleriyle elefltirmifltir. 1970’lere gelindi¤inde ‹. ‹llich, Okulsuz Toplum (Descho-
oling Society) adl› kitab›n› yay›nlam›flt›r (Tan, 1984; 1987; Do¤an, 1997). Okulsuz Top-
lum, ça¤dafl toplumun e¤itim dahil, baflat tüm kurumlar›na yöneltti¤i kapsaml› ve
çarp›c› suçlamalarla radikal elefltirmenlerin Manga Carta’s› (Tan, 1984, 58)  olarak an›-
lacak bir eser olarak bilinmektedir. 

‹llich  bu eserinde toplumun okulsuzlaflt›r›lmas› fikriyle birlikte as›l, okula
flartlanm›fl kafalar›n, düflüncelerin okulsuzlaflt›r›lmas› gerekti¤ini öne sürmüfltür.
O’na göre okul, de¤erleri kurumsallaflt›rmakta, ça¤dafllaflm›fl proletaryan›n dini ol-
makta,  liberal bir e¤itim verememekte, meflru bir e¤itimin görevini yerine getireme-
mekte, gelenekleri bütün kat›l›¤›yla bireylere aktarmakta, bireyi topluma koflulsuz
olarak takdim etmekte, evrensel yönü bulunmamakta,  programlanm›fl bilgiler suna-
rak gerçe¤i gizlemekte, insanlar› tamamen sertifikalaflt›rmakta, çok pahal›ya mâl ol-
makta, devam zorunlulu¤u nedeniyle çocuklar› bütün günlük yaflam olanaklar›ndan
al›koymakta, koparmakta ve daha yaban›l, büyüsel ve son derece ciddi bir ortam›n
içerisine koymakta, insanlar›n farkl›laflmalar›n› ve çok farkl› olan insan yeteneklerini
ortaya ç›kmas›n› engellemektedir.

‹llich Okulsuz Toplum’da, okulun bütün olumsuzluklar›n› saymakta ve orta-
ya ç›kan sorunlar hakk›nda çözüm önerisi olarak flunlar› söylemektedir: 

“De¤erlerin kurumsallaflmas› olarak kabul edilen okullaflma evrensel gerile-
menin ve ça¤dafl yoksullu¤un üç boyutunu oluflturan fiziksel çöküntünün, toplumsal
kutupsallaflman›n ve ruhsal yetersizli¤in bafll›ca nedenidir. Dolay›s›yla toplumun
okulsuzlaflt›r›lmas› kamusal e¤itimin yarar›na olaca¤› gibi aile yaflam›n›n, siyasetin,
güvenli¤in ve benzer kurumlar›n kurtar›lmas› onlar›n yarar›na olacakt›r (‹llich, 1998).

Peki bu okulsuzlaflt›rma nas›l ve kim taraf›ndan yap›lacakt›r?  Bu soruya da ‹l-
lich flöyle bir çözüm yolu önerir: T›pk› dinde reformu gerçeklefltirmenin kiliseden ye-
tiflmifl din adamlar›na nasip olmas› gibi, e¤itimin okulsuzlaflt›r›lmas› görevi de okul-
dan yetiflenlere düflmektedir (‹llich, 1998, 104).

‹llich, e¤itimde okulsuzlaflt›rmay› sa¤layacak olan e¤itimciler için “educati-
onal network” ad›n› verdi¤i e¤itim a¤lar›n› önermifltir. Bu e¤itimsel a¤ içerisinde bir-
birinden farkl› olarak dört ayr› çal›flma a¤› bulunmaktad›r. Bunlar flunlard›r: E¤itim
amaçlar› için kaynak hizmeti, yetenek de¤iflimleri, akran efllenimi ve serbest e¤itim-
ciler için  kaynak hizmetidir (‹llich, 1998,  114).

Buraya kadar ‹llich’in görüfllerine yer vermek, bu yaz›n›n amac› bak›m›ndan
ilgisiz gibi görünse de, ortaya ilginç bir sonuç ç›kmaktad›r: Burada Topping’in görüfl-
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lerinin zemini olarak görülebilecek fikirler bulunmaktad›r. Bu durum özel ders ver-
me metoduyla okulsuz toplum uygulamas›n›n karfl›laflt›r›lmas›na zemin haz›rlamak-
tad›r. ‹llic’in çal›flmas›nda de¤inilen akran efllenimi Topping’in çal›flmas›nda aç›kla-
nan bire bir birlikte çal›flma yöntemini ça¤r›flt›rmaktad›r. ‹llich, akran efllenimini flöy-
le aç›klar: Bu, nedenini ve niçinini sorabilecekleri bir partner bulma ümidiyle içinde
bulunmay› arzulad›klar›, ö¤renme aktivitesi tan›mlamalar› için kiflilere imkan sa¤la-
yan bir e¤itimsel a¤d›r” (‹llich, 1998, 114).

Bu tan›mlaman›n devam›nda partner uygulamas›yla ilgili aflamalar bulun-
maktad›r. ‹llich bu bölümde e¤itimsel a¤›n bafllama ve uygulama aflamalar›yla, avan-
tajlar›, amaçlar›, faydalar› ve organizasyonu hakk›nda  muhtemel bir e¤itim düzene-
¤inin öngörülerinin bilgilerini vermektedir. Buradan hareketle Topping’in çal›flmas›-
n›n fikri temellerinin okulsuz toplum öngörüsünden esinlendi¤i ve ‹llich’in eserinin
ilgili sayfalar›yla uygunluk içerisinde oldu¤u söylenebilir.

‹llich’in flu sat›rlar› neredeyse Topping’in çal›flmas›nda tam olarak karfl›l›¤›n›
bulabilmektedir: Arzu edilebilir bir e¤itim sistemi her bir bireye partnerini ve kat›l-
mak istedi¤i aktiviteyi aç›kça belirlemesine olanak tan›maktad›r.... Çocuklara daha
küçük yafltan itibaren de¤erlendirme ve baflkalar›yla beraber olma imkan› tan›ma, on-
lar› yeni giriflimler için yeni partnerler aramaya karfl› yaflam boyu sürecek bir ilgiye
haz›rlama hizmeti görür... Partner uygulamas›nda klüpler bu amaca hizmet etmekte-
dirler.... Belli bafll› kitaplar›, makaleleri tart›flmak isteyen insanlar, baflka tart›flmalar
için muhtemelen ücret ödemek zorunda kalacaklard›r...Yetenek ö¤retimi partnerleri
elefltirmede oldu¤u gibi, her iki taraf için eflit faydalar sa¤lamayabilir... Partner uygu-
lamas› son derece basittir... Kullan›c› kendisini ad› ve adresiyle tan›tarak ve partner
arad›¤› alan› aç›klayarak ilgili birimlere baflvuracakt›r... Böylesi bir efllemenin, telefon
ve posta uygulamas›nda oldu¤u gibi sömürülebilece¤i ve hatta ahlak d›fl› amaçlar
do¤rultusunda kullan›labilece¤i ihtimalini göz önünde bulundurmal›y›z. Bu uygula-
malar için önceden baz› önlemler al›nmal›d›r.... Okulsuzlaflt›r›lm›fl bir toplumda uz-
manlar art›k, müflterilerinin kendi sahip oluklar› e¤itim geçmifllerine güvenmeleri id-
dias›nda bulunmayacaklard›r ya da müflterilerinin kendi e¤itilmiflliklerini taktir eden
di¤er uzmanlara gelifli güzel bir flekilde müracaat etmeleri garanti olamayacakt›r. Uz-
manlara güven besleme yerine, bilgisayar vas›tas›yla kurulmufl olan akran uygula-
malar›yla, onlar›n memnuniyet duyduklar› bir uzman›n deneyimli müflterileriyle gö-
rüflmek, potansiyel bir müflteri için mümkün olmal›d›r. Böylesi uygulamalar hastala-
ra kendi doktorlar›n›, ö¤renciler de kendi ö¤retmenlerini seçmeye imkan tan›m›fl olan
kamu yararlar› olarak görülebilir (‹llich, 1998, 130-137).

TTuuttoorriinngg’’ee BBeennzzeerr BBiirr  EE¤¤iittiimm YYaakkllaaflfl››mm››:: ““HHoommee SScchhoooolliinngg”” ((EEvvddee EE¤¤iittiimm))

Topping’in çal›flmas›, 70’li y›llarda, asl›nda büyük bir öngörü olarak alg›lanan
kehanetin (Do¤an, 1997, 130), günümüzde imkan buldu¤u baz› ortamlarda uygulama
imkan› buldu¤unu gözler önüne sermektedir. Öyle ki, “f›rsatlar ve hürriyetler ülkesi
olarak bilinen ABD’de baflka bir e¤itim türü de ‘home schooling’ denen evde e¤itim
art›k tart›flmadan uygulama düzeyine geçmifltir. “Çocuklar›n okul yerine evde formal
e¤itimi”, ailelerin çocuklar›n› devlet veya özel okul d›fl›nda baflka bir flekilde e¤itme-
lerini sa¤layan bir olanak, çocuklar›n e¤itiminde ailelerin birinci derecede rol sahibi
olmas› (Pehlivan, 2003, 92 ) vb. flekillerde tan›mlanan “home schooling” uygulamas›-
na bak›ld›¤›nda “tutoring” ile bir çok noktada uygunluk içerisinde oldu¤u görülebi-
lir. 

ABD’de bir milyondan fazla çocuk okula gitme yerine eve gelen ö¤retmenler
taraf›ndan özel olarak e¤itilmektedir. Bunu tercih edenler, ö¤renme için okulun ge-
rekli oldu¤una inanmayanlar, okuldaki e¤itimin kiflileri tek tipçilili¤e yöneltti¤ini dü-
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flünenler ve çocuklar›n› okuldaki kötü etkilerden muhafaza etmek isteyen ailelerdir.
‹statistiklere göre evde e¤itilen ö¤renci say›s› gün geçtikçe artmaktad›r (Çengel, 2001,
9). Bu uygulama Topping’in görüfllerinden farkl› olmakla birlikte, tamamen ayr› fley-
ler olarak da durmamaktad›r. Aralar›ndaki farkl›l›klar, temelde olmay›p ayr›nt›dad›r.
Evde e¤itim uygulamas› özel ders verme e¤itiminin bir öncesinde yer alabilecek ya-
da efl güdümlü bir aflama olarak görülebilir. Evde e¤itim uygulamalar›n›n bafllam›fl
olmas›, Topping’in görüfllerinin s›radaki ö¤retme stratejisi oldu¤unu haber vermek-
tedir. 

SSoonnuuçç

Bütün bunlar›n sonunda, önemli bir gerçekle ve belki de bir paradoksla karfl›
karfl›ya kal›nmaktad›r. Gerek ‹llich’in, gerekse Topping’in e¤itim uygulamalar›nda
gerekli geliflimi ve de¤iflimi yapacak olan aktörler: profesyonel e¤itimciler, usta orga-
nizatörler ve tecrübeli kifliler olarak tayin edilmektedir. Bir taraftan okul e¤itim süre-
cinin d›fl›nda b›rak›l›rken, di¤er taraftan kurulacak yeni sistemin mimarlar› olarak
okul mensuplar›na bel ba¤lanmas› temelde bir tür çeliflki meydana getirmektedir.
Okul olmadan böylesi aktörlerin yetiflmesi mümkün müdür? Mümkünse, buna yöne-
lik görüfller nelerdir? Bu sorulara cevap vermek, bu de¤erlendirme yaz›s›n›n amac›n›
aflmaktad›r. Ancak paradoksun temelinde var olan e¤itimi ve toplumu tamamen
okulsuzlaflt›rmak fikrine bir virgül konularak, özelikle ve öncellikle insan hayat›nda
okullaflman›n ve okulsuzlaflt›rman›n yap›ld›¤› dönemler belirlenerek s›n›rlar çizilme-
lidir. Ancak bu aflamadan sonra çeliflkileri ortadan kald›rmak mümkün olabilir. Bun-
dan sonra, okulsuz ö¤renme süreci daha sa¤l›kl› bir biçimde tart›fl›labilir.
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NEW APPROACHING APPLICATION 

OF DESCHOOLING EDUCATION
– Critics of Tutoring Case –

Mustafa GÜNDÜZ*

AAbbssttrraacctt

This study is an evaluation of the tutoring that new and different met-
hod in deschooling education. The main concern of the study was what tutoring
is, which methods should be used in tutoring, its advantage and disadvantages
and what tutoring brings into the field of educational sciences. Additionally
study investigates the fundamental claims of tutoring and its validity. Impor-
tance of tutoring in the world and Turkey was also mentioned in the study.

As a new teaching and learning methods of post-modern society tuto-
ring, compared with historical background and deschooling in the article. Tuto-
ring has been taken into consideration as a different version of deschooling so-
ciety and home schooling.

KKeeyy WWoorrddss: Deschooling society, deschooling education, home scho-
oling
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