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Resistance to the “Cultural” Lessons: Reproduction of Social Division of Labor 
Based on the Mental/Physical Labor Division in an Industrial High School 
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Öz
Bu makalede, Ankara ili merkezindeki bir endüstri meslek lisesinde (EML) öğrenci ve 
öğretmenlerle yapılan bir araştırmanın bulguları aktarılmaktadır. Örnekolay çalışması 
olarak yapılan araştırmada, kafa/kol emeği ayrımına dayanan işbölümünün yeniden üretimi, 
öğrenci-öğretmen ilişkileri ile öğrencilerin farklı ders gruplarına yönelik tutumları üzerinden 
çözümlenmiştir. Araştırmada 20 öğrenci, 11 öğretmen ve okul müdürüyle derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda toplam 95 öğrenciye de soru formu uygulanmıştır. 
Araştırmada, EML müfredatlarındaki Kültür dersi  (KD) ve Meslek dersi (MD) ayrımının 
esasen kafa ve kol emeği ayrımına dayalı işbölümü üzerinden oluşturularak eğitim süreçlerinde 
yeniden üretildiği sonucuna ulaşılmıştır. Gerek MD gerekse KD öğretmenleri, öğrencilerin 
teorik kültür derslerine (KD) yönelik ilgisizliklerini doğal karşılarken, teorik derslerin, 
geleceğin işçileri olarak gördükleri öğrencileri için gereksiz olduğunu düşünmektedirler. KD 
öğretmenleri ise derslerinin içeriğini seyrelterek öğrencilere aktarabilmektedirler. Benzer 
biçimde öğrenciler de emek süreçlerinde kendilerine bir yarar sağlamayacağı gerekçesiyle bu 
derslere ve öğretmenlerine karşı direniş sergilemektedirler. Öğrencilerin bu direnişi, sınıfsal 
olduğu kadar öğrencilerin kültürel habituslarıyla da ilişkilidir.  

Anahtar Sözcükler: Toplumsal yeniden üretim, mesleki teknik ortaöğretim.  

Abstract
This study is based on a case study in an Industrial High School (IHS) in the center of Ankara. 
Study focuses on the student-teacher interactions and students’ viewpoints about practical and 
theoretical lessons in terms of reproduction of mental/physical labor and theoretical knowledge/
practical knowledge division in the context of reproduction of social division of labor. In the 
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case study, 20 students, 11 teachers and a school administrator were interviewed. Also, a 
questionnaire were applied to 95 students. It was concluded that the division between “culture 
lessons” (CL) including theoretical knowledge and vocational lessons (VL) including practical 
intense knowledge in the IHS curriculum was constructed through the social division between 
mental/physical labor and was reproduced in the educational process. VL and CL teachers think 
that it is normal that students are not interested in theoretical knowledge and lessons (CL). At 
the same time, CL teachers attenuated their lessons contents during their teaching processes. 
Similarly, students resist the theoretical knowledge and theoretical CL. Because students think 
that neither theoretical knowledge nor CL teachers are relevant to the labor processes and won’t 
help them in these processes. Students’ resistances are related to the students’ cultural habitus 
as well as students’ social class backgrounds.

Keywords: Reproduction of social division of labour, vocational and technical secondary 
education. 

Giriş
Kapitalist toplumlardaki eğitim süreçleri, emek gücünün yeniden üretim 
süreçlerinin en önemli bileşenlerindendir. Eğitim kurumları, bireylerin 
toplumsal yapı içerisindeki toplumsal işbölümüne uygun düşen toplumsal/
mesleki konumlara ulaşmalarını sağlayacak biçimde kurgulanmışlardır. 
Toplumsal işbölümüne bağlı olarak eğitim kurumları kendi aralarında 
ayrışırken böylelikle farklı toplumsal kesimlerden gelen öğrencileri de 
ayrıştırmaktadır.

Ortaöğretim müfredatları temel olarak mesleki/teknik ve akademik olmak 
üzere ikiye ayrışmıştır. Bireyleri katmanlaştırmaya hizmet eden bir “sıralama 
makinesi” olarak farklı müfredatlar ve bu müfredatları uygulayan okullar 
arasındaki ayrışmalar, hiyerarşik olarak farklılaştırılmış okul türlerine işaret 
ederler (Kerckhoff, 2001: 3-4). Bu yönüyle mesleki teknik ortaöğretim (MTO) 
müfredatlarıyla genel/akademik ortaöğretim müfredatlarının ayrışması, politik 
bir bağlam içerisinde değerlendirilmelidir. Söz konusu politik bağlamın 
temel belirleyeni ise toplumsal sınıflar ve farklı kültürel kimlikler arasındaki 
güç ilişkileridir. Joshua’nın (1997) da belirttiği gibi bilginin dağıtımının 
müfredatlar aracılığıyla farklılaşması, toplumsal eşitsizliklere dayalı iktidar 
yapısının yeniden üretimine katkı sunmaktadır. Müfredata dayalı ayrışmayla 
öğrencilere, toplumdaki bireylerin eşit olmadığı, toplumsal kaynaklardan 
herkesin eşit yararlanamayacağı ve herkesin ihtiyaçlarını karşılamanın eşit 
şekilde mümkün olmadığına ilişkin ideoloji aktarılmaktadır. Müfredata dayalı 
ayrışmalar, yalnızca öğrencileri toplumsal kimlikler bağlamında sınıflandırarak 
birbirlerinden ayrıştırması nedeniyle değil, ayrıştırılan öğrencilerin eğitimsel 
kaynaklara ve farklı bilgi türlerine eşitsiz erişimlerine yol açması (Hout/
Garnier, 1979: 146) nedeniyle de politiktirler. 
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Emek gücünün yeniden üretiminin müfredatlara dayalı ayrışma yoluyla 
gerçekleştirilmesine ilişkin işlevselci kuramın en net açıklamalarından birisi, 
Durkheim (Aktaran: Tezcan, 1993: 13) tarafından şu şekilde açıklanmaktadır: 

Bir toplum, içinde çeşitli çevreler, muhitler olduğuna göre çeşitli 
türde eğitim vardır denebilir. Toplum kastlardan mı kurulmuştur? O 
halde eğitim, bir kasttan öbür kasta oranla değişir… Kentlinin eğitimi 
köylününkine benzemediği gibi, burjuvanın eğitimi de işçinin eğitimi 
gibi değildir… Eğitim aynı cinsten bir biçim almış değildir. Mademki 
çocuğun başaracağı ödevlere çevreye göre hazırlanması gerekir, eğitim 
de belirli bir yaştan sonra uyguladığı kimseler için aynı olmamak 
zorundadır. Bunun içindir ki bütün uygar ülkelerde eğitimin ayrı 
olduğunu ve uzmanlaştığını görüyoruz…

Durkheim, bireylerin emek gücü piyasalarında farklı mesleki pozisyonlara 
konumlandırılmasını işbölümünün “tamamen teknik bir zorunluluğu” olarak 
görürken, farklı mesleki pozisyonlara konumlandırılacak bireylerin farklı 
biçimlerde eğitilmesi gerektiğini belirterek, toplumsal eşitsizlikleri ve yeniden 
üretimini de meşrulaştırmaktadır. Benzer biçimde işlevci yaklaşımların, 
akademik ve mesleki eğitim veren okulların ayrışmasına yönelik en önemli 
savunularından birisinin bireylerin “zekâ” ya da “akademik liyakatleri” 
arasında farklılık olduğuna yönelik “meritokrasi” söylemine dayanması ve 
böylelikle ilgili eşitsizliklerin meşrulaştırılması şaşırtıcı değildir. 

Toplumsal işbölümüne bağlı olarak eğitimin farklı müfredat uygulamak üzere 
okul türleri üzerinden farklılaştırılarak ayrışması, çatışmacı kuramlarca da 
çözümlenmiştir. Hickox’a  (1982: 567) göre eğitimdeki müfredat türlerine 
bağlı farklılaşmalarla kafa ve kol emeği ayrımı arasında bağ kuran görüşler, 
genelde müfredata dayalı farklılaşmaların varlık nedeninin, kapitalizme içkin 
olan eşitsiz hiyerarşik işbölümünün meşrulaştırılması çabası olduğunu iddia 
etmektedirler. Bu görüşler ayrıca eğitimsel farklılaşma-ayrışmaların var olan 
işbölümünün teknik verimlilik için zorunlu olduğu ve ondan kaynaklandığına 
ilişkin meritokratik/işlevselci ideolojiyle birlikte yürüdüğünü belirtmektedir. 
Hickox (1982: 567–568), bu yöndeki görüşlere örnek olarak Poulantzas ve 
Gorz’u göstermektedir. Poulantzas, kapitalist eğitimin bütün formlarının 
muhakkak kafa/kol emeği ayrımı çerçevesinde farklılaştırıldığını belirtirken, 
Gorz da yönetici sınıfın emek süreçlerini kurma-devam ettirme çerçevesinde, 
bilgiye erişimi kısıtlayacaklarını söylemektedir. Her iki düşünür de eğitimsel 
diplomaların özellikle “bilişsel” ve “fiziksel” emek (kafa-kol emeği) arasındaki 
işbölümünün yeniden üretimi için önemli olduğunda hemfikirdirler. 
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Sanderson’un  (1993) da belirttiği gibi, temel olarak kol emeğine dayalı 
mesleklere emek gücü hazırlayan mesleki teknik eğitim okulları, akademik 
eğitim veren okullara göre 1800’lü yıllardan bu yana toplum tarafından 
daha az saygı duyulan okullar olagelmişlerdir. 1800’lü yıllarda, genel 
eğitim, matematik, felsefe ve temel bilimler gibi teorik bilgi birikimini 
içermiş ve dolayısıyla insanların “zihinlerini eğitebilecekleri” ve zekâlarını 
arttırabilecekleri bir müfredat türü olarak anlamlandırılmıştır. Buna karşılık 
mesleki-teknik eğitim, “önemsiz” ve “kölelikle ilintili” bir eğitim türü olarak 
algılanmıştır. Dolayısıyla mesleki eğitimde verilen bilgiler “araçsal bilgi” 
olarak görülerek aşağılanmışlardır (Sanderson, 1993: 189–190). Nitekim 
MTO’nun ilk olarak kurumsallaştığı Avrupa’da bu eğitim türünün, esasen 
işçi sınıfı gençlerinin eğitimi için, işlerliğini yitiren çıraklık eğitiminin yerini 
alarak kurumsallaşmış olması (Benavot, 1983: 64) ilgili müfredatların emek 
gücü piyasaları içerisinde kol emeğine dayalı işler ve pratik bilgiyle ilintili 
olduğunu göstermektedir. İşçi sınıfı gençlerinin eğitimi için kurumsallaşmış 
olan bu okulların büyük ölçüde özellikle işçi sınıfından erkek öğrencilerin 
eğitilmesi için kurumsallaştırıldığı ayrıca ifade edilmelidir. Zira kol emeğine 
dayalı işler, cinsiyetçi yaklaşımlar içerisinde temel olarak “erkek işi” olarak 
tanımlanmıştır. Bu kapsamda, kafa/kol emeğine dayalı işbölümünün özellikle 
kol emeğinin yeniden üretimi bağlamında toplumsal cinsiyet rollerinin 
yeniden üretimi ile de kesişebildiği belirtilmelidir. 

Meda (2004), ücretli çalışmanın tarihsel seyrini incelediği çalışmasında, kafa 
emeği/kol emeği ayrımına ilişkin toplumsal kavrayışın 1800’lü yıllardan çok 
daha eskiye, Antik Yunan dönemine kadar götürülebileceğini belirtmektedir. 
Meda’ya (2004: 42–46) göre antik Yunan’da ücretli çalışma, yalnızca 
maddi yaşamın zorunluluklarını aşmaya/biyolojik yeniden üretime yönelik, 
maddi öğelerle teması içeren, fiziksel güce dayalı “araçsal” çalışma, insanı 
insanlığından eden bir şey olarak algılanmış ve kölelerin yapması gereken 
bir pratik türü olarak “zorunluluk alanı”nın içerisinde konumlandırılmıştır. 
Diğer yandan antik Yunan’daki egemen düşünceye göre, insanın asıl amacı, 
“onu insan yapan ve tanrılara eş kılan “aklı””nı geliştirmektir. Bu ise ancak 
her durumda insanın yeteneklerini kusursuzca kullanmasını sağlayacak olan, 
amaçları kendi dışında değil örneğin bir ücret için yapılmayan, amaçları 
kendinde saklı olan faaliyetler yaparak gerçekleşebilir (Meda, 2004: 46). Bu 
anlamda yaşamın devamı için gerekli ücreti almaya yönelik yapılan ve temel 
olarak fiziksel güce/kol emeğine dayalı işler kölelikle ilişkilendirilirken, bunun 
dışında felsefe ve bilim yapmayı içeren “kafa emeği” ise, özgür yurttaşlarla 
ilişkilendirilmiştir. Görüldüğü gibi kafa ve kol emeği arasındaki ayrım, 
temelde üretim araçlarının sahipliğiyle ilintili bir konu olarak kavranmış 
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ve kafa emeği teori-üst sınıflar, kol emeği ise uygulama/pratik-alt sınıflarla 
ilişkilendirilmiştir. 

Goodson (1992), müfredat analizi yaptığı çalışmasında, özellikle günümüz 
ortaöğretimindeki farklı müfredatlar arasındaki ayrışmanın kökenlerinin, 
1770–1850 arası İngiltere’sinde müfredatlara ilişkin farklı dikotomilerden 
kaynaklandığını belirtmiştir. Goodson’a (1992: 67) göre, ilgili dönemde 
müfredatlar arasında üç farklı dikotomi yaratılmış ve bu dikotomiler, farklı 
müfredat türleri arasındaki hiyerarşinin meşrulaştırıcı araçları olarak hizmet 
görmüştür. İlk dikotomi, fiziksel/tensel/somut ile entelektüel/sözel ve soyut 
arasında yapılan ayrımdır. Fiziksel/tensel/somut olan, entelektüel/sözel/soyut 
olana göre aşağı sınıflarla ilişkilendirilen bilgi türleri olarak kodlanmıştır. İkinci 
ayrım, alt sınıflarla ilişkilendirilen bilgi türlerinin basitliğine karşı sofistike 
bilgi türlerinin üst sınıflarla ilişkilendirilmesidir. Müfredattaki ayrışmaya 
ilişkin üçüncü dikotomiyse, pasiflik/aktiflik ayrımına dayanmaktadır. Bu 
ayrımda pasiflik, alt sınıflarla ilişkili bilgi türleriyle ilişkilendirilirken, 
aktiflikse üst sınıfsal pozisyonlarla ilişkilendirilen bilgi türleriyle bağlantılı 
olarak kullanılmaktadır. Goodson (1992: 73–75), bu ayrımın izlerinin 
günümüzde de görülebileceğini aktararak, akademik/mesleki eğitim ayrımının 
temelinde kafa emeği/kol emeğine ilişkin hiyerarşik ayrışmanın etkilerinin 
bulunduğunu belirtmektedir. Goodson, günümüzde, özellikle ortaöğretim 
düzeyinde varolan bu hiyerarşik müfredat biçimlerinin temelinin ise aslında 
toplumsal katmanlaşmalar olduğunu belirtmektedir. Toplumda aynı sosyal 
kümelenme içerisinde olan bireyler genellikle aynı müfredat türlerine gitme 
eğilimi taşımakta ve böylelikle toplumda var olan güç ilişkileri kendisini 
yeniden üretmektedir.

Okul türlerinin teori/pratik temelinde belirgin bir biçimde ikiye ayrışması, 
kimi zaman mesleki eğitim veren okullarda da teorik bilginin verilmesi 
nedeniyle yeterince sorgulanmayabilmektedir. Ancak Tanguy’un (1985: 22–
27) da belirttiği gibi, bilginin farklı toplumsal grup/sınıflara farklılaştırılarak 
dağıtımının yanında, dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi, 
farklı müfredatlarda verilen aynı bilgi türlerinin aynı amaçla kullanılıp 
kullanılmadığıdır. Nitekim Tanguy, Fransa’da teknik eğitimde öğrencilere 
aktarılan bilgi türlerinin bir bölümünün, teknik ve bilimsel (diğer liselerde 
okutulan soyut/teorik dersler) bir nitelik taşısalar bile, bu derslerin herhangi 
pratik bir uygulamadan bağımsız kendinde değerinin yerine, emek süreçleri 
içerisindeki kullanımına uygun düşecek biçimde “teknikleştirilerek” 
öğrencilere aktarıldığını belirtmektedir. Emek süreçlerinde “uygulayıcılar” 
olmaları beklenen MTO öğrencilerine teorik dersler aktarılsa bile, öğrencilerin 
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üretim sürecinin bütünsel bilgisine sahip olmasının gereksiz/sakıncalı olduğu 
düşünülebilmektedir.  

Mesleki eğitim müfredatlarının, kol emeğine dayalı emek gücü piyasalarını 
hedefleyen örgütlenişi ve temel olarak kafa emeğiyle ilişkilendirilen teoriyi 
ikincilleştirirken, kol emeğiyle birlikte düşünülen pratiği ön plana alması, 
öğrencilerin kuramsal bilgiye (teoriye) erişimini sınırlamaktadır (Wheelahan, 
2007).  Böylelikle MTO okulları, büyük ölçüde işçi sınıfı çocuklarına 
gelecekteki kol emeğine dayalı mesleklerine ilişkin pratik yoğun bilgiler 
sunarken,  demokratik katılımcı ve toplumcu bir yaşam için gerekli olan 
eleştirel yaklaşımların aktarımını bilerek ihmal etmektedir (Lakes, 1993). 
Diğer yandan ilgili okullar, genellikle “akademik açıdan başarısız” olarak 
nitelenen öğrenci kitlesinin, geçmiş eğitim süreçlerindeki “akademik 
başarısızlıklarını”, bir başka ifadeyle “teoriye yönelik olumsuz yaklaşım ve 
algılarını” yok etme yönünde bir uğraş vermekten ziyade pekiştirebilmektedir  
(Gamoran/Mare, 1989: 1146). Bu durum, büyük ölçüde işçi sınıfından olan 
MTO öğrencilerinin özsaygılarını yok edebilmekte (Van Houtte, 2005), 
onların kafa emeğine dayalı mesleki pozisyonlara girebilme adına var olan 
cılız ümitlerini daha da azaltarak kendi sınıfsal pozisyonlarıyla uyumlu 
mesleki pozisyonlara yönelmesine neden olabilmektedir (Buchmann/Park, 
2009: 263). Bu durum, sınıfsal ve kültürel yeniden üretiminin de önemli 
bileşenlerinden birisidir (Oakes, 1982). 

Her ne kadar MTO okulları, çoğunluğu işçi sınıfından ailelerden gelen ve 
erkek olan öğrencileri yine kendi sınıfsal konumlarıyla uyumlu mesleklere 
hazırlama amacı gütse de yanıtlanması gereken önemli bir soru, öğrencilerin 
bu süreci nasıl anlamlandırdıklarıdır. Paul Willis’in “Learning to Be Labor” 
(1977) isimli çalışması bu kapsamdaki önemli çalışmalardan birisidir. Willis’in 
şu sözleri, çalışmanın temel amacını ortaya koymaktadır: 

Orta sınıf çocuklarının orta sınıf mesleklerini elde etmelerini 
açıklamakta zor olan husus, diğerlerinin [diğer toplumsal sınıflardan 
gelen öğrencilerin, bir anlamda temel olarak işçi sınıfından gelenlerin] 
buna nasıl izin verdikleri iken, işçi sınıfı çocuklarının işçi sınıfı 
mesleklerini elde etmelerini anlamakta zor olan husus ise bu duruma 
kendilerinin nasıl izin verdikleridir (Willis, 1977: 1). 

Willis’in çalışmasında dikkat çekici yönlerden birisi, işçi sınıfından 
öğrencilerin özellikle teorik bilgiye ve teorik bilgileri aktaran öğretmenlere 
yönelik direniş sergilediklerine ilişkin ulaştığı sonuçlardır. Buna göre 
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“Lads”’ler olarak tanımlanan öğrenciler, eğitimsel süreçleri anlamsız 
bulmakta, teorik derslerden nefret etmekte ve eğitim süreçlerinde otorite figürü 
olarak gördükleri öğretmenlerle, onların “yardakçısı” olarak tanımladıkları 
öğrencileri dışlamaktadır. Willis, öğrencilerin teoriye yönelik “direnişlerinin”, 
onların toplumsal sınıf kültürleriyle (işçi sınıfı kültürü) ilişkili olduğunu, 
işçilerin, aslında tüm üretimi kendilerinin yaptığı, bu nedenle asıl ve gerçek 
bilgiye kendilerinin sahip olduğuna yönelik inanışlarının öğrencilerde de 
etkili olduğunu aktarmaktadır. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak işçi sınıfından 
öğrenciler, okulda teorik dersleri anlamsız görerek reddetmektedirler. Zira 
öğrencilere göre emek süreçleri içerisinde pratik kabiliyet, her zaman geçerli 
olan yegâne kabiliyettir ve teori kendilerine emek süreçleri içerisinde doğrudan 
bir fayda sağlamayacaksa anlamsızdır (Willis, 1977: 53; 56). 

Türkiye’de MTO okulları, özellikle “yükseköğretime giriş sınavlarında 
zaten başarı olasılığı düşük” öğrencilerin gitmeleri gereken bir okul türü 
olarak ön plana çıkartılmıştır. Bu bağlamda, MTO’nun, “kafalarından” çok 
“kollarını” daha iyi çalıştırdıkları/çalıştıracakları varsayılan, çoğunluğu işçi 
sınıfından olan öğrencilere tahsis edilmiş olduğu, bir başka ifadeyle bu MTO 
okullarının, öğrencileri, özellikle kol emeğinin ağırlıklı olarak kullanılacağı 
mesleki pozisyonlarda istihdam edilebilir kılmak üzere kurumsallaştırıldıkları 
belirtilebilir. EML müfredatları incelendiğinde, derslerin genel olarak meslek 
dersi (MD) ve kültür dersi (KD) olarak ayrıştığı gözlemlenebilir. MTO okullarında 
pratik odaklı/yoğun bilgi kümesi MD biçiminde ön plana çıkartılırken, teorik 
dersler “kültür dersi” isminden de anlaşılabileceği gibi ikincilleştirilmektedir. 
Her ne kadar meslek dersleri içerisinde de teorik bilgiler/dersler olsa da, bu 
derslerde aktarılan bilgiler, emek süreçleri içerisindeki kullanımına uygun 
düşecek biçimde “teknikleştirilerek” öğrencilere aktarıldığından (Tanguy, 
1985), temelde “pratiğe”, bir başka deyişle  “kol emeğine” yönelik bir anlam 
ve yönelim taşımaktadırlar. Bu bağlamda, kafa emeğiyle kol emeği arasındaki 
ayrım, EML müfredatları içerisinde teori ile pratik arasındaki ayrıma denk 
düşmektedir. Bu çerçevede bu okullarda aynı okulda çalışmasına karşın iki 
farklı öğretmen grubunun varlığından da söz etmek mümkündür. Dolayısıyla, 
ortaöğretimin kendi içerisinde mesleki-akademik olarak ayrışması ve EML 
müfredatlarındaki derslerin de kültür dersleri/meslek dersleri olarak ayrışması 
temel olarak kafa/kol emeği arasındaki toplumsal işbölümüne uygundur. 
Bu ayrışmanın öğrenci-öğretmen ilişkileri ile öğrencilerin iki ders grubuna 
yönelik tutumlarını nasıl etkilediği sorusunun yanıtlanması bu araştırmanın 
amacını oluşturmaktadır. Böylelikle bu araştırmanın amacı, emek gücünün 
yeniden üretim süreçleri kapsamında, kafa/kol emeği ayrımı ve bu ayrımla 
ilişki teori/pratik ayrımına dayalı toplumsal işbölümünün yeniden üretiminin 



Yalçın Özdemir

75

öğrenci-öğretmen ilişkileri ile öğrencilerin kültür dersleri ile meslek derslerine 
yönelik görüşleri üzerinden çözümlenmesidir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMBİLİMSEL YAKLAŞIMI VE 
ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırmada, bütünü betimlemeye yönelen genelleyici bir yaklaşımdan 
ziyade, eğitim süreçleri içerisindeki öznelerin kendi gündelik yaşam 
koşullarını ve deneyimlerini nasıl anlamlandırdıklarını anlamaya çalışan nitel 
araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma, bir örnekolay çalışmasına 
dayanmaktadır. Örnekolay çalışmaları, güncel bir olguyu kendi gerçek 
yaşam çerçevesi içinde çalışan ve birden fazla kanıt ve veri kaynağının 
mevcut olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma yöntemidir (Yin, 1984: 
23; Aktaran: Yıldırım/Şimşek, 2003: 190). Örnekolay çalışması kapsamında, 
okul içerisindeki öznelerin eğitim süreçlerini nasıl yorumladıkları ve bu 
süreçlere karşı nasıl tepki verdikleri anlaşılmaya çalışılmış, bu çerçevede 
öğrenci ve öğretmenlerle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Aynı 
zamanda örnek olay kapsamında öğrencilerin çeşitli düşüncelerinin topluca 
değerlendirilebilmesi için araştırmada bir soru formu da kullanılmıştır. 

Örnekolay Çalışmasının Yapılacağı Okulun Belirlenme Süreci
Araştırma amaçları doğrultusunda, sınavla öğrenci almamaları, 12. sınıflarda 
öğrencilerin haftanın üç günü staja giderek fiilen çalışmalarına (pratikle yüz 
yüze gelme)  karşı, yalnızca iki gün okuldaki teorik dersleri görmeleri ve en 
fazla öğrenciye sahip olması gibi nedenlerle araştırmanın bir Endüstri Meslek 
Lisesinde (EML) yapılması kararlaştırılmıştır. 

Araştırmanın yapılacağı EML’nin seçiminde, seçilecek okulun bütün bölümler 
arasında en fazla öğrenciye sahip olan ahşap, bilgisayar, elektrik-elektronik, 
makine ve metal bölümlerinin hepsini içermesine dikkat edilmiştir. Okulun 
belirlenmesinde, okulun içerisinde yer aldığı semtin sosyoekonomik ve 
kültürel özellikleri de birer kriter olarak dikkate alınmıştır. 

Araştırmada görüşmelerin yapıldığı öğrenci, öğretmen ve okul müdürünün, 
ifadelerinin başkaları tarafından bilinmesini istememelerinden dolayı, 
araştırmanın gerçekleştirildiği okul için “Umut EML”, Umut EML’nin 
içerisinde yer aldığı semt için ise “Uzakköy” isimleri kod ismi olarak 
kullanılmıştır. 



“Kültür” Derselerine Direniş: Bir Endüstri Meslek Lisesinde Kafa/Kol Emeği Ayrımına Dayalı ...

76

Çalışma Grupları
Araştırma üç çalışma grubuyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma 
grupları şunlardır:

a) Ahşap, bilgisayar, elektrik/elektronik, metal ve makine bölümlerinde 
öğrenim gören tüm 12. sınıf öğrencileri,

b) Öğrenci çalışma grubu,

c) Öğretmen çalışma grubu,

Umut EML’de ahşap, bilgisayar, elektrik-elektronik, makine ve metal 
bölümlerinde öğrenim gören, sosyoekonomik ve demografik özellikleri ile 
mesleki eğitim süreçleri konusundaki düşüncelerine ilişkin betimsel verileri 
toplamak üzere hazırlanan soru formunun uygulandığı tüm 12. sınıf öğrencileri, 
araştırmanın birinci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmaya yalnızca 
12. sınıf öğrencilerinin dâhil edilmesinin iki nedeni bulunmaktadır. Öncelikle 
12. sınıf öğrencilerinin, eğitim-öğretim sürecinin sonundaki öğrenciler olarak, 
eğitim süreçleri hakkında daha deneyimli olacakları düşünülmüştür. İkinci 
neden ise, yalnızca 12. sınıf öğrencilerinin staj sürecini deneyimlemeleridir. 
Stajın olduğu öğrenim yılı içerisinde öğrenciler haftanın yalnızca iki günü 
okullarındaki teorik dersleri görebilirlerken, üç gün staja giderek pratikle yüz 
yüze kalmaktadırlar. Bu açıdan 12. Sınıf öğrencileri teori ile pratik arasındaki 
yarılmanın en net biçimde somutlaştığı bir süreci deneyimlemektedirler. 

Bu kapsamda soru formunun ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrencilere 
uygulanması hedeflenmiştir. Dolayısıyla araştırmanın birinci çalışma grubu, 
Çizelge 1’den de anlaşılabileceği gibi toplam 111 öğrenciden oluşmaktadır. 

Çizelge 1. Dağıtılan ve Dönüt Alınan Soru Formlarının Öğrencilerin 
Bölümlerine Göre Dağılımı

Bölüm Dağıtılan Soru 
Formu Sayısı

Dönüt Alınan 
Soru Formu 

Sayısı

 Dönüt Oranı 
(%)

Makine 28 27 96,4
Metal 16 13 81,3
Elektrik/Elektronik 38 29 76,3
Ahşap 12 11 91,7
Bilgisayar 17 15 88,2
Toplam 111 95 85,6
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Araştırmanın ikinci çalışma gurubu ise, birinci çalışma grubu içerisinde 
yer alan öğrenciler içinden seçilen ve derinlemesine görüşmelerin 
gerçekleştirildiği 20 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada amaçlı örneklem 
dâhilinde her bölümden eşit sayıda kız ve erkek öğrenciyle görüşülmesi 
tasarlanmışsa da, gerek kimi bölümlerde hiç kız öğrencinin bulunmaması1, 
gerekse kız öğrencilerin bulunduğu bölümlerdeki kız öğrencilerin de kimi 
gerekçelerle görüşme isteğini kabul etmemeleri2 nedeniyle yalnızca dört 
kız öğrenciyle görüşme gerçekleştirilebilmiştir3. Böylelikle, makine, metal, 
elektrik-elektronik bölümünden dörder, ahşap bölümünden üç, bilgisayar 
bölümünden bir erkek öğrenci ve ahşap bölümünden bir, bilgisayar 
bölümünden üç kız öğrenci olmak üzere her bölümden dört ve toplamda 20 
öğrenciyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın üçüncü çalışma grubu 
öğretmenlerden oluşmaktadır. Genel olarak meslek liselerindeki öğretmenler, 
KD ve MD öğretmeni olmak üzere iki ayrı gruptan oluşmaktadır. Her bir 
ders grubundan beş olmak üzere, toplam olarak 10 öğretmenle derinlemesine 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma, öğrencilerin öğrenim gördüğü 
beş farklı bölümde gerçekleştirildiğinden, ilgili bölümlere ilişkin süreçlerin 
anlaşılabilmesi için, MD öğretmenleri, her bir bölümden birer öğretmen 
olacak biçimde seçilmiştir. Görüşme yapılan MD öğretmenlerinin tamamı 
erkektir. Diğer yandan 12. sınıf öğrencilerinin derslerine girmiş olan 
Matematik, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce ve Tarih olmak üzere 
beş farklı KD öğretmeni, çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Matematik 
ve Tarih dersi öğretmenleri kadın, Felsefe, İngilizce ve Türk Dili ve 
Edebiyatı dersi öğretmenleri ise erkektir. Önceden planlanmamasına karşın, 
öğrenci ve öğretmenlerden görüşmeler yoluyla elde edilen kimi verilerin 
detaylandırılabilmesi amacıyla araştırma sürecinde, okul müdürü ve 
okulun rehber öğretmeniyle de görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 
araştırmanın üçüncü çalışma grubu, toplam 11 öğretmen ve okul müdüründen 
oluşturulmuştur. Araştırmaya dâhil edilen öğretmenlerin seçiminde kartopu 
örnekleme tekniğine başvurulmuştur. Böylelikle araştırmada toplam olarak 
20 öğrenci ve 11 öğretmen ve okul müdürü olmak üzere toplam 32 görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Tüm görüşmeler, katılımcıların onayı alınarak ses kayıt 
cihazına kaydedilmiştir. 

Veri Toplama Teknikleri ve Araçları
Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen soru 
formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Soru formuyla 
görüşme formlarının hazırlanması aşamasında öncelikle alanyazın taraması 
yapılarak ilgili sorular oluşturulmuş, bu haliyle formlar dokuz alan uzmanının 
görüşlerine sunulmuştur. Alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda 
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revize edilen soru formu, İskitler ATL, TL ve EML’de toplam 58 öğrenciye 
uygulanarak pilot çalışması yapılmış ve sonrasında gerekli düzenlemelerle 
son haline ulaşmıştır. Benzer biçimde, görüşme formlarına da bir öğrenci, 
bir MD ve bir KD öğretmeniyle yapılan pilot görüşmeler sonrasında gerekli 
düzenlemeler yapılarak son hali verilmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Soru formu aracılığıyla toplanan veriler, betimsel bir çözümlemeye tabi 
tutulmuştur. Bu kapsamda toplanan veriler sayısallaştırılarak, frekans ve yüzde 
dağılımlarını gösteren tablolar aracılığıyla çözümlenmiştir. Görüşmelerle elde 
edilen verilerin analizinde sistematik analiz tekniği kullanılmıştır. Sistematik 
analiz, bazı nedensel ve açıklayıcı sonuçlara ulaşmak amacıyla verilerin 
betimsel olarak sunulması, verilerde yer alan bazı kavram ve temaların 
belirlenmesi ve belirlenen bu kavramlarla temalar arasındaki ilişkilerin ortaya 
konmasına dayanmaktadır (Kümbetoğlu, 2005, 154). Bu çerçevede ses kayıt 
cihazına kaydedilen ses kayıtları yazılı hale getirilmiş, araştırmanın amaçları 
ve ilgili alanyazın taraması doğrultusunda çeşitli temalar altında toplanarak 
ve soru formu aracılığıyla toplanan verilerle ilişkilendirilerek yorumlanmaya 
çalışılmıştır. 

Görüşmelerle elde edilen veriler analiz edilmeden önce öğrenci ve öğretmen 
isimleri kodlanmıştır. Öğrenci kodları, öncelikle öğrencilerin öğrenim 
gördükleri bölüm isminin kısaltılmış hali, öğrenci olduklarını gösteren Ö 
harfi, cinsiyetleri ve sıra numaralarından oluşmuştur (örneğin Bil_ÖK1). 
Bölüm isimleri kısaltılırken, “Bil” bilgisayarın, “Mak” Makinenin, “El/
Elo” Elektrik/Elektroniğin ve “Met” ise Metal bölümlerinin kısaltılmış hali 
olarak kullanılmış, Ahşap bölümü ise kısaltılmadan yer almıştır. Öğretmen 
isimlerinin kodlanmasında ise, MD öğretmenleri ve KD öğretmenlerinin ayırt 
edilebilmesi için kodlama MD öğretmenleri için “M” ve KD öğretmenleri 
için “K” ibaresiyle başlatılmış, daha sonra ise sırasıyla, MD öğretmenlerinin 
bölümleri ve KD öğretmenlerinin branşları ile cinsiyetleri yer almıştır (örneğin 
M_Bil_E veya K_Matematik_K). 

BULGULAR
Kafa/Kol emeği ayrımına dayalı işbölümünün yeniden üretimi, temel olarak 
teori ile pratik arasındaki ayrıma dayalı işbölümü üzerinden okunabilir. 
EML’lerdeki kültür dersleri ile meslek dersleri arasındaki ayrışma, bu 
kapsamda değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu ayrımın yeniden üretim süreci, 
öğrencilerin, iki ders grubuna yönelik deneyimleri ve bu çerçevede iki ders 
grubunun öğretmenleriyle ilişkileri üzerinden anlamlandırılabilir. Araştırmada 
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öğrencilerin kültür dersleri ile meslek derslerine yönelik düşünceleri, öncelikle 
öğretmen-öğrenci ilişkisi üzerinden çözümlenmiş, sonrasında öğrencilerin 
ilgili iki ders grubunda aktarılan bilgi türlerine ilişkin görüşleri üzerinde 
durulmuştur.  

Öğretmenlerin Gözünden Öğrenci Öğretmen İlişkileri: “İsyankâr” 
Öğrenciler mi? “İtaatkâr” Öğrenciler mi? 
Görüşmelerde öğretmenlere, öğrencileriyle ilişkilerine yönelik sorular 
yöneltilmiştir. Öğretmenlerin öğrencileriyle ilişkilerine yönelik anlatıları 
çözümlendiğinde, KD ve MD öğretmenlerine ait birbirinden oldukça farklı 
iki anlatı grubunun olduğu anlaşılmıştır. KD öğretmenleri, “isyankâr” olarak 
tasvir ettikleri öğrencileriyle yaşadıkları, fiziksel şiddetin de yer aldığı bir 
ilişki resmi çizerlerken, MD öğretmenleriyse, “itaatkâr” ama “akademik 
açıdan yetersiz” öğrencilerle yaşadıkları bir ilişki resmi çizdiler. 

MD öğretmenlerinin öğrencileriyle ilişkilerine yönelik anlatıları, onların, 
öğrencilerinin dersliklerde akademik olarak “yetersizliklerinden” kaynaklanan; 
öğrencilerden geri dönüt alamamak, dersleri tekrar tekrar anlatmak zorunda 
kalmak vb. sorunlar yaşadıklarını göstermiştir. Örneğin elektrik/elektronik 
bölümü öğretmeni, öğrencileriyle yaşadığı en büyük problemi, öğrencilerin 
akademik “yetersizliklerinden” ötürü öğrencilerine verdiklerini geri alamamak 
biçiminde tarif etti: 

…Yani bir çamurun, hamurun üstüne yumuşak bir malzemenin üstüne, 
bir tahtayla yazı yazmak var. Çünkü bizim elimizde kalem var. Biz 
öğretmeniz. Elimizde kalem olur. Ama bir de, camın üstüne, demirin 
üstüne, aynı kalemle yazı yazmaya çalışıyorsunuz. Veya NATO mermer 
kafaya, bir şey yazmaya çalışıyoruz… Yani en büyük sıkıntımız, 
öğretmenlik zevkini yüzde yüz öğretme ve geri alma, kolaylıkla geri 
alma […] konusunda o sıkıntıyı çok ciddi yaşıyorum ben şahsen (M_El/
Elo_E).

Benzer biçimde, bilgisayar bölümü öğretmeni de, öğrencileriyle ilişkilerinde 
herhangi bir sorun yaşamadığını belirtirken, yine de öğrencilerin, akademik 
“yetersizlikleri” yüzünden kendisini akademik olarak zorlayamadıklarını 
aktardı ve kendisini akademik açıdan bu okulda geliştirememekten, “okul 
olarak da çocuk bir şey istemiyor. Seni zorlamıyor. E ne yapıyorsun? Kendini 
stabil olarak aynı rayında gidiyorsun. Dolayısıyla şey yapmıyorsun. Hani 
çocuğu farklı yerlere kanalize etmek istemiyorsun” (M_Bil_E) ifadeleriyle 
şikâyetçi oldu.  
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Öğrencilerin akademik açıdan “yetersiz” olmalarından kaynaklanan kimi 
sorunlar yaşadıklarını aktarsalar da MD öğretmenlerinin tamamı, öğrencilerin 
kendi derslerinde oldukça disiplinli olduklarını ve onlarla derslik içi süreçlerde 
herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirttiler. Diğer yandan bir diğer MD 
öğretmeninin anlatıları, öğrencilerin meslek derslerinin tam aksine, KD 
öğretmenleriyle “direniş” olarak da nitelendirilebilecek disiplin problemleri 
yaşadıklarını ortaya koydu. Ahşap bölümü öğretmeninin ifadeleri bu açıdan 
ilgi çekiciydi:   

Bütün meslek lisesi öğrencileri, genelde bölümlerinde öğretmenlerine 
karşı daha saygılıdır, daha sevgilidir. Sebebi de şudur: En çok 
branş öğretmenleri onun dersine girer. Haftanın çok saati hep branş 
öğretmenleriyle geçer. Atıyorum mesela bizim bir atölye saatimiz olur 
10 saat,  yani bir gün tam gün. İşte mesleki derslerine gireriz. Dörder 
saat mesleki derslerine girmiş oluruz. Bize göstermiş oldukları saygı, 
sevgiyle kültür öğretmenlerine gösterdikleri arasında fark tabii ki var. 
Kültür öğretmeninin haftada bir saat veya iki saat dersi oluyor, bayan 
oluyor. Onları çok fazla kale almıyorlar. Dolayısıyla öğretmenler bize 
diyorlar. “Ya bu çocuklar ne kadar berbat. Ne kadar şey”. “Hayır 
hocam. Bizde öyle bir şey yok”. Çünkü öğrenci biliyor ki burada bizde 
daha fazla zaman geçirecek ya. Bizle de diyalogunu daha iyi ayarlamak 
durumunda. Veyahut da bizim sözümüz ondan çok daha etkili oluyor. 
Bunun nedeni, bu bölümün öğrencisi olduğundan dolayı, en çok da 
ders saatini bizimle geçireceğinden dolayı bize daha saygılı olmak 
zorundalar. Ya işte çocuk işte, bilmiyorum da yani, en fazla mesleğini 
öğrendiği, en fazla dersine giren öğretmene karşı daha farklı şey 
sergiliyor… (M_Ahşap_E)

Bu ifadeler, öğrencilerin kültür derslerine yönelik olumsuz tutumların aksine 
meslek derslerindeki olumlu tutumlarının, öğretmenler veya öğrencilerin 
kişisel özelliklerinin ötesinde, KD ve MD’ye karşı takındıkları tutumla 
ilişkili olduğunu düşündürmektedir. “Çocuk işte, bilmiyorum da yani, en 
fazla mesleğini öğrendiği, en fazla dersine giren öğretmene karşı daha 
farklı şey sergiliyor” ifadeleriyse, öğrencilerin gelecekte yapacakları işle 
ilişkilendirdikleri için meslek derslerine olumlu tavır sergilerken, bir anlamda 
kültür derslerinin kendi mesleki yaşantılarıyla ilişkisiz olarak görülmesi 
nedeniyle bu derslere karşı daha ilgisiz olduklarına ilişkin ipuçlarını 
vermektedir.  

Benzer biçimde elektrik/elektronik bölümü öğretmeni, öğrencilerin, MD ve 
MD öğretmenlerine karşı uyumlu tutumlarına karşın, KD ve KD öğretmenlerine 
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yönelik olumsuz tutumların, öğretmen veya öğrencilerin kişisel tutumlarından 
kaynaklanmadığına şu şekilde değindi: 

Meslek öğretmenlerine karşı öğrenciler biraz daha korkak veya saygılı 
ne derseniz adına... Ama kültür derslerine karşı gayet sıkıntılarından 
mıdır hoşlarına gitmediğinden midir? Biz de meslek lisesinde 
okurken, demiştik belki yani, “ya biz meslekçi olacaz, metalci olacaz, 
elektronikçi olacaz. Ne yapacaz edebiyatı? Ne yapacaz matematiği? 
Ne yapacaz kimyayı?” demişizdir yani. Böyle zamanlar olmuştur. 
Bu edebiyat günümüzde daha fazla olduğu için çocukların oradaki 
[kültür derslerini kastediyor] sıkıntısıyla buradaki [meslek derslerini 
kastediyor] arasında bariz fark var. Burada biz onların çoğunu 
yaşamıyoruz (M_El/Elo_E).

Yukarıdaki ifadeler de tıpkı ahşap bölümü öğretmeninin aktarımları gibi, 
öğrencilerin iki ders grubuna olan ilgilerinin veya öğretmenlerle öğrencilerin 
kurdukları ilişkinin esasen bu iki farklı ders grubunun öğrenciler tarafından 
emek süreçlerinde kendilerine yapacağı katkı üzerinden anlamlandırılmasına 
bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Ayrıca MD öğretmenleri, öğrencilerin 
KD ve öğretmenlerine yönelik olumsuz tutumları, okullarının EML olması ve 
dolayısıyla öğrencilerin işçiliği öğrendikleri vb. gerekçeler üzerinden “doğal” 
olarak karşılamaktadırlar. Nitekim bilgisayar bölümü öğretmeni, 

Şimdi bilinçli öğrenci için, şöyle diyeyim. Atölye derslerine [MD] 
daha fazla özen gösteriyor. Çünkü çocuk ekmeğini buradan, bu işten 
kazanacaksa ki, öyle olmak zorunda, ne yapıyor? Daha fazla özen 
gösteriyor. Öğrenmeye çalışıyor… Ama kültür derslerine gittiği zaman, 
çocuk normal dersimi geçeyim falan gibisinden arayışlar içinde… (M_
Bil_E)

ifadeleriyle, bir anlamda öğrencilerin kendilerine “ekmeklerini kazandırdığı” 
için meslek derslerinde itaatkâr olmalarını çok doğal karşıladığını belirtti. 
Görüldüğü gibi, öğrencilerin teorik dersleri daha az önemsemeleri, MD 
öğretmenlerince sınıfsal yeniden üretim bağlamında meşrulaştırılabildi. Yani 
MD öğretmenleri, işçilik yapacak bir bireyin teoriyle zaten çok da fazla işinin 
olmadığını düşünmekte ve bu durumu “olması gereken” bir durum olarak 
yorumlamaktaydılar.  

MD öğretmenlerinin öğrencilerin kendi derslerinde “uslu” ve bir anlamda 
itaatkâr olduklarına yönelik anlatılarına karşın, KD öğretmenleri, bambaşka 
bir öğrenci kitlesinden bahsedercesine, öğrencileriyle yaşadıkları şiddete 
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varan problemlere dikkat çektiler. KD öğretmenlerinin öğrencilerle 
ilişkilerine yönelik anlatıları, öğrencilerin okul içerisinde, özellikle KD 
öğretmenlerinin otoritelerini sınadıkları ve hatta öğretmen otoritesini yıkmaya 
çalıştıklarını gösterdi. Bir kadın olan matematik dersi öğretmeninin aşağıda 
aktarılan ifadeleri, bir yandan öğretmenin öğrencileriyle yaşadığı problemleri 
yansıtırken, ayrıca öğretmenin bu durum karşısındaki ruh halini de ortaya 
koymaktadır: 

Şöyle, ben bu okula geldiğim zaman neredeyse ilk iki ay boyunca 
ders işlemiyordum. Yani çocuklar, yani ders dinlemeye karşı çok 
dirençliydiler bir kere. Yani siz bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz, 
anlatıyorsunuz… Öyle bir direnç var ki. Çocuk bütün duyularını, 
alıcılarını kapatıyor. Almak istemiyor. Öğrenmek istemiyor. Hiç 
ilgilenmiyor derste. Davranışları da bir o kadar problemli. Size 
saygısız davranıyor. Ters ters cevaplar veriyor. İşte gürültü, patırtı, 
kavga, işte dışarıdan gelen öğrencilerin işte derse müdahale etmeleri, 
işte arkadaşlarını dövmeleri şeklinde. Bir gün ders anlatıyorum, dersin 
ortasında kapı açılıyor. Dalıyor işte üç, beş tane öğrenci. Ondan sonra 
problemli olduğu öğrencilerle kavgaya tutuşuyorlar… Ben dersteyken 
tabii problem çıkarttı bu şekilde. Ayırmak istiyorsunuz. Siz orada bir 
otoritesiniz, bir öğretmensiniz. Daha doğrusu bir büyüğüsünüz onların. 
Bir ablasısınız şeklinde. Yani öğrencilerin artık gözü dönüyor artık. 
Hiçbir şeyi gözü görmüyor. Ayırmaya çalışayım diyorum ama ben 
arada kalacağım. Ben o anda nasıl müdahale edebilirim? Ben orada 
böyle seyirci kalıyorum. Ve bu da, hem benim zoruma gidiyor, hem de 
çok kötü şeyler yaşattırıyor yani (K_Matematik_K).

Bir kadın olarak bu öğretmen, öğrencilerin, dersi dinlememe, öğretmene 
saygısız davranma, derse müdahale etme ve özellikle birbirleriyle kavga etme 
biçimindeki “direnç”lerine müdahale edememesini bir anlamda kendisinin 
kadın olmasına bağladı. Nitekim öğrencilerle okul koridorları içerisindeki 
nöbetçi öğretmen olduğu bir günde yaşadığı benzer bir olay üzerinden, 
EML’de kadın öğretmen olmanın zorluklarına şu şekilde değindi:  

Yani yine bir nöbetimde olan bir olaydı. Birinci katta nöbetçiyim ve 
bir sınıf, diğer sınıfla böyle bir kavgaya tutuştu koridorda ve böyle, 
birbirine girdiler. Okul birbirine girdi resmen. Polis arandı. Ondan 
sonra işte nöbetçi öğretmensiniz. Koridorun o başına gitmeye 
gerçekten korkuyorsunuz. Yumruklar çıkıyor falan bir şekilde yani. 
Ayılan, bayılan sürekli olan şeyler. Artık nefret edesiniz geliyor. 
Müdahale edemiyorsunuz. Bir bayansınız. Meslek lisesinde bir bayan 
olmak da meslek lisesinde bayan olarak da çalışmak gerçekten de 
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çok güç. Ben bunu tecrübe ettim… Ayırmaya çalışacaksınız, tamam 
orada nasıl ayırabilirsiniz ki? Hem sizden daha güçlüler, hem erkek 
öğrenciler, sonuçta gözü dönüyor ve ortada hiçbir şeyi görmüyor. Yani 
gidemiyorsunuz. Olay yerine müdahale yapamıyorsunuz. Ondan sonra 
ne oluyor? Diğer erkek öğretmenler dökülüyor. Ondan sonra idareciler 
geliyor, polis geliyor, götürüyor işte. Ne kadar müdahale ediliyor, 
ne kadar iyi sonuç alınıyor o da tartışılır… Bakıyorsunuz ilerleyen 
günlerde aynı şeylerle, aynı sorunlarla yine karşılaşıyorsunuz yani. 
Huzursuz bir ortam (K_Matematik_K).

Her ne kadar bu öğretmen, öğrencilerle yaşadığı problemleri veya bu 
problemlere karşı müdahale edememesini kendisinin kadın olmasıyla 
ilişkilendirse de, erkek KD öğretmenlerinin ifadeleri, öğrencilerin KD 
öğretmenleriyle ilişkilerindeki sorunların veya K_Matematik_K’nın 
ifadesiyle “direnç”lerinin, en azından sadece öğretmen cinsiyetiyle sınırlı 
olmayan bir bağlama sahip olduğunu gösterdi. Örneğin öğretmenlikteki 
ikinci, Umut EML’deki birinci yılını yaşayan, felsefe dersi öğretmeni, okula 
ilk geldiği zaman diliminde öğrencilerin kendi dersine olan ilgisizliğiyle ilgili 
problemler yaşadığını belirterek, ilerleyen zamanlarda, öğrencilerini disiplin 
kuruluna gönderecek dereceye varan büyük sorunlar yaşadığını, somut bir 
deneyimiyle açıkladı:  

Derste bir olaydı. Çocukları ikinci saat sınav yapacaktım. İlk saat 
çalışmaları için bıraktım… Bir öğrencim sırayı yumrukluyordu. Ben de 
ona, hani yumruklamadan sessizce işini halletmesini söyledim. Daha 
sonra küfür etmeye başladı… Ben “ne diyorsun sen” dedim, tabii okul 
içerisinde. O da üstüme geldi, çocuklar araya girdi. Yani böyle bir olay 
oldu… İşte dilekçe yazdım. Disipline verdim. Öyle kaldı. Bir de okulda 
her gün olay oluyor. Bunlar çok normal olaylar orada. Buradaki 
güvenliğin üç kere dört kere burnu kırılmıştır mesela. Çok normal 
bunlar… (K_Felsefe_E)

Görüldüğü gibi KD öğretmenleri, öğrencilerin derslik içerisinde kendilerinin 
otoritelerini sınamaya yönelik girişimlerinin fiziksel kavga boyutlarına 
ulaşabildiğini söylediler. Diğer yandan K_Felsefe_E’nin ifadelerinden, 
öğrencilerin KD öğretmenlerine yönelik davranış biçimlerinin “normal” 
olarak algılanacak kadar sık yaşandığı anlaşılabiliyor. Dolayısıyla, özellikle 
KD öğretmenlerinin öğrencileriyle ilişkilerinde yaşadıkları sorunların, kişisel 
veya rastlantısal olmadığı yorumu yapılabilir. Görüşmelerdeki diğer KD 
öğretmenlerinin, öğrencileriyle benzer deneyimler yaşadıklarına yönelik 
anlatıları, bu yorumu desteklemektedir.  Örneğin tıpkı felsefe dersi öğretmeni 
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gibi bu okuldaki ilk yılını yaşayan, ancak öğretmenlikteki ikinci yılını yaşayan 
felsefe dersi öğretmeninin aksine, 32 yıllık öğretmenlik deneyimi olduğunu 
belirten İngilizce dersi öğretmeni de, öğrencilerle çeşitli problemler yaşadığını 
belirtti. Her ne kadar bu öğretmen, problem yaşadığı öğrencilerin azınlıkta 
olduğunu söylese de, az sayıdaki öğrencilerin kimi durumlarda dersliklerdeki 
eğitim-öğretim süreçlerini engelleyecek kadar etkili olabildiği de aşağıdaki 
ifadelerden anlaşılabiliyor: 

Mesela dedi ki öğrenci, “ben sekiz sene okudum kalmadım. Siz 
çalışmazsanız kalırsınız diyorsunuz. Öğretmenler sekiz sene yalan 
söyledi, siz de yalan söylüyorsunuz.” Ben de “çalış yavrum” dedim. 
Ondan sonra, “ben” dedi, “dersi bırakıyorum.” “Bırakma” dedim, 
“devam et dedim.” Üzerime fazla geldi. İşte, arkadaşlarının eğitim 
öğretimine engel oldular. Bu dört, beş kişilik grup yalnız. Büyük 
çoğunluk yine iyi. Dedim “bakın arkadaşlarınız öğrenemiyor. Bu 
yanlıştır” dedim. Dilekçelerini yazdım, eğitim öğretimi engellemekten 
(K_İngilizce_E).

K_İngilizce_E, öğrencilerin dersliklerde eğitim-öğretime nasıl engel oldukları 
sorulduğunda ise şunları aktardı: 

Örneğin sözüme karışıyor. Her birisi söze, “hocam bana mı kafayı 
taktınız? Ben dersi anlayamıyorum arkadaşlar da anlayamıyor.” 
“Arkadaşların adına konuşma, arkadaşların anlıyor. Bak bu 
sınıfta 100 alan öğrenciler var. İyi alan öğrenciler çoğunlukta, ne 
yapıyorsun?” dediğimde, tekrar işte ilgiyi kendi üzerine çekmeye 
çalışıyor. Sürekli hareketleriyle mimikleriyle, yanıma geliyor, mesela 
kravatımla oynuyor. “Yapma evladım, oturur musun yerine” diyorum, 
işte bağırıyor çağırıyor… Üzerime yürüdü. Dedim “ne yapmak 
istiyorsun”. Dedi “ben öğretmeni döverim”. Dedim, “ben bak 32. 
yılımı çalışıyorum, şaşırdım”. Ondan sonra bir kızımız araya girdi… 
İçkili geliyorlar ve dersi dinlemiyorlar, sınıfta şarkı söylüyorlar. 
Pet şişelerle sınıfta birbirlerini dövmeye çalışıyorlar. Ondan sonra 
tahtaya ben yazı yazıyorum, dönüyorum faydalı oluyorum diye 
kendimle iftihar ediyorum, bir dönüyorum bakıyorum, “çocuklar” 
diyorum” iyi anladınız değil mi” diyorum, bir bakıyorum, tahtaya bir 
öğrenci kalkmış,  kaşla göz arasında silmiş... Ondan sonra bakıyorum 
ki, öğrenci geliyor, “hocam” diyor, “beni düzeltti atölye şefi. Ben bir 
daha yapmayacağım”. Ama alışmış kudurmuştan beterdir. Affedersin 
biraz kaba oldu ama. (K_İngilizce_E)
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Görüldüğü gibi, öğrenciler KD öğretmenlerinin otoritesine çeşitli biçimlerde 
“direniş” gösterebilmektedirler. Dersliklere alkol alarak gelme, öğretmenin 
tahtaya yazdıklarını silme, öğretmenin kravatıyla oynama, öğretmeni “ben 
öğretmeni döverim” şeklinde tehdit etme, doğrudan öğretmenin üzerine yürüme 
vb. örnekler, öğrencilerin derse ve dersin öğretmenine karşı direnişlerinin pasif 
veya dolaylı değil, aksine aktif ve görünür olduğunu göstermektedir. Diğer 
yandan yukarıdaki anlatıda öğretmenin, bir öğrencisinin kendisini atölye 
şefinin “düzelttiği”ne ilişkin ifadeleriyse, MD öğretmenlerinin öğrencilerin 
gözünde birer otorite figürü olarak değer bulduğunu düşündürmektedir. 

Öğrencilerin Gözünden Öğrenci-Öğretmen İlişkileri: “Argo 
Öğretmenler”e Karşı “Kibar Öğretmenler” 
Araştırmada öğretmenlere sorulan soruya benzer şekilde, öğrencilere 
görüşmelerde, öğretmenleriyle ilişkilerinin KD ve MD öğretmenleri arasında 
farklılaşıp farklılaşmadığı sorulmuştur. Öğrencilerin bu soruya ilişkin yanıtları 
incelendiğinde, öğrencilerin yarısına yakının, KD ve MD öğretmenleriyle 
ilişkileri arasında bir fark olmadığını düşündüğü, diğerlerininse KD ve MD 
öğretmenleriyle ilişkilerinde kimi farklılıklar olduğunu belirttiği anlaşıldı.

KD ve MD öğretmenlerinin öğrencilere yaklaşımlarının farklı olduğunu, 
dolayısıyla KD ve MD öğretmenleriyle ilişkilerinin farklılaştığını belirten 
öğrencilerin anlatıları çözümlendiğinde, bu öğrencilerin tamamına 
yakınının MD öğretmenlerini daha “disiplinli”, “kuralcı” ve “otoriter” 
olarak tanımladıkları anlaşıldı. Yalnızca iki öğrenci bu görüşün aksine, MD 
öğretmenlerinin kendilerine daha “sıcak” yaklaştığını belirtti. İlginç biçimde, 
KD ve MD öğretmenleriyle ilişkilerinin farklılaştığını aktaran öğrencilerin 
büyük bölümü, MD öğretmenlerinin daha otoriter ve disiplinli olduğunu 
aktarsalar da, onlarla ilişkilerinin daha iyi olduğunu belirttiler. Örneğin 
öğretmenleriyle ilişkilerinin genelde iyi olduğunu aktaran bir öğrenci, 
öğretmenleriyle ilişkilerinin KD ve MD öğretmenleri açısından farklılaştığını 
belirtti. Bunun nedenini ise, meslek derslerinin sayısal olarak ve ders saati 
olarak fazlalığından ötürü, MD öğretmenleriyle birlikte geçirdikleri sürenin 
fazlalığı üzerinden “Yani kültür dersindeki hocaları en fazla iki saat görüyoruz. 
Biz meslek hocalarını sekiz, dokuz saat gördüğümüz için, biraz yakınlaşma 
oluyor onlara göre. Güven oluyor.” (Mak_ÖE1) şeklinde açıkladı. Görüldüğü 
gibi, her ne kadar bu okulun öğrencileri “zaten akademik olarak başarısız” 
varsayılsalar da, bizzat okul içerisinde teorik derslerin azlığı, onların teorik 
derslere öğretmenleriyle ilişkileri bağlamındaki ilgisizliklerini yeniden 
üretebilmektedir. Aynı öğrenci, MD öğretmenlerinin daha “otoriter” olduğunu 
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düşündüğünü belirtirken, MD öğretmenlerinin daha “kuralcı” olmasının bir 
zorunluluk olduğunu şöyle açıkladı:  

O mecbur oluyor çünkü sekiz saat adamla hocalarımızla beraber ne 
zamana kadar öyle laubalilik yapacaz? Şımarıklık yapamazsın yani. 
Her türlü bir şey olabilir. Atölyedesin. Kavga çıksa eğelerle birbirimizin 
kafasına vursak parçalanır. Kafalar parçalanır. Bizim meslek de biraz 
kesici delici olduğu için otoriter olmaları lazım hocaların. Öyle de 
davranıyorlar (Mak_ÖE1).

Bir diğer öğrenciyse, MD ve KD öğretmenleriyle ilişkilerindeki farklılaşmayı, 
öncelikle KD ve MD öğretmenlerinin öğrencilere yaklaşımları arasındaki 
farklılıklar üzerinden açıkladı. Bu öğrenci, MD öğretmenlerini daha “argo” 
ve KD öğretmenlerini ise daha “kibar” olarak nitelendirdi:

Kültür dersi öğretmenleri bölüm dersi öğretmenlerine bakarak daha 
argo, mesela kültür dersi öğretmenleri daha kibar mı deyim artık öyle 
bir şey… Ama bölüm dersi [MD] öğretmenlerimiz yani kültür dersi 
öğretmenlerine bakarak daha çok seviyorum (Mak_ÖE4).

Meslek derslerini öğrencilerin işçileştirilmesi için temel süreçler olarak 
değerlendiren ve bir anlamda öğrencilerin “piyasa”ya uyum göstermesine 
çabalayan MD öğretmenlerinin “piyasa”da kullanılan dili derslik içerisinde 
kullandıkları, yukarıdaki ifadelerden anlaşılabilmektedir. Bu dilin temel 
niteliği ise, hiyerarşik ilişkileri meşrulaştıran, otoriter ve eril bir dil 
olmasıdır. Bernstein’ın (Aktaran: Balanuye, 2001) da belirttiği gibi, egemen 
kültürel kategorilerin meşrulaştırılarak yeniden üretilmesini sağlayan dil, 
“meşrulaştırma ortamı” içerisinde “zayıf olanın kontrolü için gerekenleri 
bulunduran bir ortam”dır. Bernstein’a göre egemen sınıflar yalnızca 
toplumsal işbölümü içerisindeki uzmanlık alanlarını ve uzmanlık alanlarına 
konuşlandırılacak kişileri değil, aynı zamanda onların dil biçimleriyle bu 
biçimlere sahip olma derecelerini de belirlemektedir (Köse, 2001: 107). MD 
öğretmenlerinin, yalnızca mesleki bilgi ve becerileri değil, aynı zamanda 
emek süreçleri içerisindeki eril kültürü ve dili de öğrencilere aktardıklarına 
ilişkin araştırma bulguları, bu belirlenim sürecinin bir parçası olarak 
değerlendirilebilir. Bernstein’ın tanımlarıyla “sınırlayıcı” dil kodları, genel 
olarak düşük sosyoekonomik çevre ve özellikle işçi sınıfından bireylerin 
kullandığı dil kodları iken, “açımlayıcı” kodlar ise, eğitim süreçlerinde başarılı 
olmak için öğrenilmesi gereken ve çoğunlukla orta ve üst sınıftan bireylerin 
yetkin oldukları dil kodlarıdır ve yalnızca sınırlayıcı dil kodlarının geçerli 
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olduğu çevrelerden gelen öğrenciler, okulun “nesnel” kriterleri tarafından 
cezalandırılarak “başarısız” olarak nitelendirilmektedirler (Balanuye, 2001). 
MD öğretmenleri, sınırlandırıcı kodları kullanan öğrencileri, bu kodları 
kullandığı için başarısız olarak nitelendirerek cezalandırmayıp tam aksine bu 
kodların yeniden üretimine katkıda bulunsalar da, öğrencilerin “açımlayıcı 
kodlar”a olan yabancılığını yeniden üretmektedirler. Bu durum, öğrencilerin 
toplumsal işbölümü içerisinde, bu dilsel kodların kullanıldığı uzmanlık 
alanlarına sosyalleşme süreçlerinin bir parçasını oluşturmaktadır. Umut 
EML’de özellikle MD öğretmenlerinin ilgili pratikleri, EML’lerin, öğrencilerin 
işçilikle “sınırlandırılma”sı yönündeki yapısına katkıda bulunmaktadırlar.
 
MD ve KD öğretmenlerinin iki ayrı öğrenci kitlesinden bahsedercesine, 
öğrencilerle ilişkilerine ilişkin anlatılarının birbirlerinden tamamen 
farklılaşmasına benzer biçimde, KD ve MD öğretmenleriyle ilişkilerinin 
farklılığına işaret eden öğrenciler, bir anlamda birbirlerinden tamamen farklı 
iki ayrı öğretmen algısına sahip olduklarını ortaya koydular. Mak_ÖE4’ün 
“argo/kibar” biçiminde tanımladığı bu farklılık, bir öğrenci tarafından 
“atölyedeki öğretmen ayrı, buradaki [kültür derslerini kastediyor] öğretmen 
ayrı” (Met_ÖE3) biçiminde tarif edildi. Bu öğrenci, MD öğretmenlerinin daha 
“baskıcı” ve “disiplinli” olduğunu belirterek, bir anlamda MD öğretmenlerinin 
otoriterliğine vurgu yapan diğer öğrencilerin görüşlerini destekledi: 

Atölyedeki hocalar, işi öğretmek için mesleğini öğretmek için 
disiplinli davranıyorlar. Genellikle senin üstünde baskı kuruyorlar. 
İşte işi öğrensin hayatını kurtarsın diye. Buradaki sözel öğretmenler 
[KD öğretmenleri] işte, onlar da işte meslek geldikleri için mesleği 
öğrensinler diye fazla ders göstermiyorlar. İşte kültürel olarak 
nasılsa mesleğe gelmişler, mesleği öğrensin, dersleri fazla, geçirelim 
yeter filan diyorlar. Atölye öyle değil, işte bir şeyler kaptırmak için, 
işte mesela biz metalciyiz.  Kaynağı daha iyi öğrensin diye üstümüze 
geliyorlar, çok iş veriyorlar. Mesela ben döner sermayede çalıştım 
okulda. Daha iyi bir şey… (Met_ÖE3)

Yukarıdaki ifadeler, öğrencilerin MD öğretmenlerinin tüm otoriter, katı ve eril 
dili içeren ilişki biçimlerine rağmen öğrenciler tarafından neden daha fazla 
onaylandığını da göstermektedir. Öğrencilerin önemli bir bölümü, meslek 
derslerinin işçilikle ilişkili olduğu için bu derslere ve öğretmenlerine karşı 
çok daha fazla ilgili ve saygılıdırlar. Zira MD öğretmenlerinin, öğrencilerinin 
kendilerine saygılı olduklarına ilişkin anlatı da öğrencilerin anlatılarıyla uyum 
göstermektedir. Diğer yandan ilgili anlatılar, kültür derslerine gösterilen 
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direnişin temelde öğrencilerin bu derslerde aktarılan bilgi kümesini “işçilik”le 
ilişkilendirmemelerinden kaynaklandığına işaret etmektedir. Öğrencilerin MD 
öğretmenleriyle KD öğretmenlerini, özellikle otoriter olma açısından farklı 
değerlendirmeleri, birçok öğrencinin ifadelerinde de açıkça görüldü:

… Ne bileyim, derse girerken, ders anlatış şekilleri [kültür dersi 
öğretmenlerini kastediyor], fazla disiplin yok... Mesela lise 2’de 
matematik öğretmeni ders anlatırken herkes uyuyor. Matematik 
öğretmeni de haliyle konuyu saptırıyor. Fazla bir şey yapamıyor… 
Arada fark var. Makine öğretmenleri, şey meslek öğretmenlerimiz 
daha disiplinli. Daha çok bize şey öğretmeye çalışıyorlar, daha çok 
katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Ama branş öğretmenlerimiz fazla şey 
yapmıyor. Şey konusunda ders konusunda fazla şey yapmıyorlar (Mak_
ÖE3).

Kuralcılık açısından burası [meslek derslerini kastediyor] daha kuralcı 
bence. Herkes bir işin ucundan tutar. Hiç kimse yatmaz, uyumaz, ama 
orda [kültür derslerinde] öyle değil. Orda herkes kafasına göre takılır 
(El_Elo_ÖE1).

 Şeyde, kültür derslerinde daha rahatım… Hocalar hiç bakmıyor ki. Yani 
orda [meslek derslerinde] biraz daha şey ses çıkarmaya korkuyorum 
(Bil_ÖE4). 

Benzer biçimde, kimi öğrenciler de, KD ve MD öğretmenleriyle farklılaşan 
ilişkilerini,   kültür derslerinde gösterdikleri direnişler üzerinden açıkladılar. 
Bilgisayar bölümünden bir kız öğrenci, “kültür dersi öğretmenleri düz 
lisede daha rahat ederler. Çünkü meslekteki öğrenciler tepki gösterirler 
kültür derslerine, ama düz lise öğrencisi mecbur”  (Bil_ÖK1) ifadeleriyle, 
genel liselerde ve meslek liselerinde kültür derslerinin öğrenciler için farklı 
anlamlar taşıdığını belirtti. Ahşap bölümünden bir öğrenciyse, “bu okul 
meslek lisesi.  Kültür derslerinde, öğretmenler bize yüklenmez çünkü 
yüklenince öğrencinin patlayacağını bilirler” (Ahşap_ÖE1), ifadeleriyle, 
meslek ve kültür dersleri arasında değişen öğrenci-öğretmen ilişkisinin 
nedenini, bir anlamda öğrencilerin bu iki farklı ders kümesine bakış 
açısından kaynaklandığını belirtmiş oldu. Öğrencilerin ilgili aktarımları, KD 
öğretmenlerine yönelik öğrenci tutumlarının yalnızca Umut EML özelinde 
değil, diğer meslek liselerinde de olabileceğini düşündürmektedir.    

Öğretmen ve öğrencilerin öğretmen-öğrenci ilişkilerine yönelik açıklamaları 
topluca değerlendirildiğinde, öğrenci öğretmen ilişkilerinin temel olarak MD 
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ve KD bağlamında farklılaştığı açık biçimde söylenebilir. KD öğretmenleri, 
kendilerine karşı saygısız, otoritelerini sarsmaya yönelik sözlü ve fiziksel 
şiddet kullanabilen bir öğrenci kitlesiyle ilişkilerinin genel anlamda sorunlu 
olduğunu belirttiler. Benzer biçimde öğrencilerin bir bölümü de KD 
öğretmenlerini, daha “kibar”, daha az “kuralcı” vb. sıfatlarla tarif ederek, kültür 
derslerinin “daha kolay kaynatılabilir” olduğunu, öğrencilerin bu derslerde her 
an “patlayabileceği”ni belirttiler. Böylelikle öğrenciler, KD öğretmenlerinin, 
öğrencilerin kendi derslerine direniş sergilediklerine ilişkin ifadelerini teyit 
ettiler. Bulgular, aynı okul sınırları içerisinde, birbirinden tamamen farklı iki 
okul kültürünün var olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda kültür dersleri 
“okul”, buna karşın meslek dersleri ise bir anlamda “işyeri” kültürünü 
temsil etmektedir. Araştırma bulgularına dayanılarak, “eğitim”, “öğretmen”, 
“öğrenci”, “ders” gibi kavramların Umut EML sınırları içerisinde, bahsedilen iki 
farklı kültür içerisindeki anlamlarının da farklılaştığı belirtilmelidir. Doğrudan 
öğrencilerin öğrenim gördükleri mesleklerle ilgili olan derslerin verildiği 
bölüm binalarının bir anlamda işyerlerine, bu binalardaki MD öğretmenlerinin 
ustalara, öğrencilerin çıraklara dönüştüğü, aynı zamanda öğrencilerin bölüm 
binalarındaki meslek derslerini pratik/ücretli çalışma/iş/ekmek parasıyla 
ilişkilendirdikleri belirtilebilir. Öğrencilerin meslek derslerinde, bir anlamda 
emek süreçlerindeki ilişkilere dönüştürülmeye çalışılan “eğitim süreçleri”ne 
ilişkin tutumlarının, itaat etme ve bu süreçleri içselleştirmeye yönelik olması, 
bu bağlamda öğrencilerin itaatkâr işçilik rollerini kabul ettikleri biçiminde 
değerlendirilebilir. Diğer yandan okulun teorik kültür derslerinin verildiği 
“ana bina”da ise, öğrenci öğretmen ilişkilerinin sorunlu olduğu, öğrencilerin 
eğitim süreçlerine direniş gösterdikleri bir okul kültürünün egemen olduğu 
belirtilebilir. Dolayısıyla, öğrencilerin ana bina içerisinde kültür derslerine 
direnişleri, yalnızca KD öğretmenlerine değil, aynı zamanda “teori” ya da 
“kafa emeği”ne ilişkin olarak da okunabilir. 

Öğrencilerin KD ve MD’de Aktarılan Bilgi Kümelerine Yönelik Görüşleri 
Her ne kadar araştırmada burada kadar aktarılan bulgular, öğrencilerin, kültür 
derslerine, bu derslerin öğretmenlerine direnişlerini üzerinden direndiklerini 
ortaya koymuş olsa da, öğrencilerin bu derslerin öğretmenlerinden ziyade, 
doğrudan derslerin içeriğine yönelik nasıl bir anlam dünyasına sahip 
olduklarının anlaşılması önem taşımaktadır.
 
Öğrencilerin kültür ve meslek derslerinde aktarılan bilgi kümelerine ilişkin 
tutumlarının anlaşılmasına yönelik olarak öncelikle, öğrencilerin lise 
eğitimleri süresince en çok zevk alarak devam ettikleri derslerin hangisi 
olduğuna yönelik soru öğrencilere soru formu aracılığıyla yöneltilmiştir. Soru 
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formuna verilen öğrenci yanıtları çözümlendiğinde, öğrencilerin en çok zevk 
alarak devam ettikleri derslere yönelik işaretlemelerinin %36,7’sinin kültür 
dersleri ve buna karşılık geri kalan %57,1’inin ise meslek dersleri olduğu 
anlaşılmıştır. İlgili öğrenci işaretlemelerinin %3,7’si hiçbir derse zevk alarak 
devam etmediğini belirtirken, %2,5’i ise soruyu işaretlememiştir. Bu açıdan 
öğrencilerin büyük bölümünün pratikle ilişkilendirilen meslek derslerine zevk 
alarak devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Öğrencilere soru formu aracılığıyla sorulan bir diğer soruysa, en fazla 
zorlandıkları derslerin hangisi olduğuna yöneliktir. İlgili soruya yönelik 
veriler çözümlendiğinde, öğrencilerin en çok zorlandıkları derslere ilgili 
işaretlemelerinin %64,2’sinin kültür dersleri olduğu görülmüştür. Buna 
karşılık işaretlemelerin yalnızca %21,5’i meslek derslerine yöneliktir. Bir 
başka ifadeyle öğrenciler kültür derslerinde büyük oranda zorlanmakta ve 
aynı zamanda bu derslere meslek derslerine kıyasla daha az istekli olarak 
devam etmektedirler. İlgili bulgu, öğrencilerin teorik/pratik dersler arasında 
belirgin bir biçimde farklı başarı algıları olduğunu göstermektedir. Bu durum, 
bir ölçüde öğrencilerin teorik derslerdeki geçmiş eğitim yaşantılarındaki 
“başarı” düzeyleriyle ilişkilendirilebilir. Zira egemen işlevselci yaklaşımlar, 
EML öğrencilerinin zaten akademik olarak başarısız öğrencilerden oluştuğunu 
iddia ederken,  bu açıdan ilgili bulgular da bu iddiayı destekler nitelikte 
yorumlanabilir. Ancak EML’de öğrenim görmenin, öğrencilerin teorik 
derslere ilişkin geçmişteki algılarını, ya da başarı-başarısızlık düzeylerini 
nasıl etkilediği sorusu bu yorumun yapılabilmesi için önem taşımaktadır. Bir 
başka ifadeyle, acaba EML “zaten başarısız” öğrencilerin teorik derslere olan 
ilgisi üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır? Bu kapsamda öğrencilere EML’ye 
girdikten sonra kültür derslerine gösterdikleri ilginin ne yönde değiştiği sorusu 
yine soru formu aracılığıyla yöneltilmiştir. Dikkat çekici biçimde öğrencilerin 
%35,8’i EML’ye girdikten sonra ilgili derslere yönelik ilgilerinin daha da 
azaldığını belirtmişlerdir. Bir başka deyişle, öğrencilerin lise eğitimleri, onları 
teoriye daha da mesafeli hale getirmiştir. 

Bu bulgudan yola çıkarak, “zaten başarısız” olan EML öğrencilerinin 
“başarısızlıklarının” ya da başarısızlık algılarının EML eğitimi aracılığıyla 
perçinlendiği belirtilmelidir. Bu açıdan, işlevselci yaklaşımların öğrenci başarı-
başarısızlığını sabit, değiştirilemez bir şeymişçesine anlamlandırmaları, eğitim 
süreçlerinin ve okul türlerinin bu süreçteki etkisinin görünmez kılınmasına 
neden olabilmektedir. EML’nin müfredat yapısı içerisinde derslerin KD 
ve MD olarak ayrışması, öğrencilerin 12. sınıfta haftanın üç günü okuldan 
uzaklaştırılarak çalışma yaşamının içerisine “staj” adı altında sokulması, 
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öğretmenlerin birçoğunun gelecekte işçilik yapacakları düşüncesiyle, KD 
içeriklerini öğrenciler için elzem görmemesi vb. nedenler, EML öğrencilerinin 
KD özelinde kuramsal bilgiye daha da mesafeli olmasının kimi nedenleri 
arasında sayılabilir. Bu bağlamda öğretmenlerin müfredat içerisindeki KD/
MD ağırlıklarına yönelik görüşlerine yönelik bulguların aktarılması anlam 
kazanmaktadır. 

Öğretmenlerin okullarındaki kültür ve meslek derslerinin müfredat içerisindeki 
ağırlığına ilgili görüşleri irdelendiğinde, kimi öğretmenlerin mevcut haliyle 
müfredatın ve müfredat içerisindeki kültür dersleri ile meslek derslerinin 
ağırlığının uygun olduğunu düşündüğü buna karşın kimi öğretmenlerin 
kültür derslerinin müfredat içerisindeki ağırlığının arttırılması gerektiğini 
düşündüğü belirtilebilir. Diğer yandan öğretmenlerin büyük bölümüyse, 
müfredat içerisindeki derslerin niceliğinin değil niteliğinin önemli olduğunu 
belirterek, kültür derslerinin EML öğrencilerine “seyreltilerek”, bir başka 
ifadeyle daha yüzeysel olarak verilmesi gerektiğini aktardı. Bu bağlamda 
en dikkat çekici bulgu, kültür derslerinin öğrencilere seyreltilerek verilmesi 
gerektiğini düşünen öğretmenlerin çoğunlukla KD öğretmenleri olmasıydı. 

Kültür derslerinin müfredat içerisinde sayısal olarak az olduğunu ya da bu 
derslerin saatlerinin az olduğunu düşünen az sayıdaki öğretmen, kültür 
derslerinin sayısal olarak az olmasının, öğrencilerin yükseköğretime erişimleri 
önünde bir engel olduğunu düşündüklerini belirterek, kültür derslerinin sayısal 
olarak arttırılması gerekliliğine vurgu yaptılar: 

Kültür derslerinin yeterli olduğunu sanmıyorum ben. Zaten üniversite 
sınavında da aradaki dengesizlik ortada yani. Meslek lisesini bitiren 
her öğrenci de, ille de ara eleman olacak diye de bir şey yok. Yani 
bunun içinde de bizler gibi kararlı insan varsa eğer sıyrılması da 
lazım…(M_Ahşap_E) 

Kimi öğretmenlerse, yukarıda aktarılan görüşün aksine, kültür derslerinin 
sayısal olarak az oluşunun gayet doğal ve uygun olduğunu aktardılar. Bu 
öğretmenler, ilgili düşüncelerini, okulun EML olmasıyla gerekçelendirdiler. 
Örneğin İngilizce dersi öğretmeni, okullarında 9. sınıflarda verilen İngilizce 
dersinin haftalık üç ders saati olduğunu belirterek, kültür derslerinin ağırlığının 
gayet uygun olduğunu belirtti. Kendisine dokuzuncu sınıfların tüm genel 
ortaöğretimde ortak olduğu ve EML’de sonraki sınıflarda kültür derslerinin 
sayısal olarak azaldığı hatırlatıldığında ise, 



“Kültür” Derselerine Direniş: Bir Endüstri Meslek Lisesinde Kafa/Kol Emeği Ayrımına Dayalı ...

92

Ama meslek. Yani bura, okulun amacı da o. Bir meslek kazandırmak. 
Bunun yanı sıra kültürlü yetiştirmek. Yani çocuk kendini yetiştirmek 
istiyorsa, öğretmenler altın anahtar veriyor, kapıları açarlar… 
Devletimiz düşünmüş, özel dershaneleri kurmuş. “Oraya gitsinler”  
(K_İngilizce_E).

şeklindeki ifadeleriyle, bir anlamda EML’de kültür derslerinin az olmasının, bu 
okulların doğasından kaynaklanan normal bir durum olduğunu aktardı. Okul 
öğrencilerinin çoğunun sosyoekonomik olarak dezavantajlı aile çocukları 
olduğu düşünüldüğünde,  bu öğretmenin daha kültür derslerini almak isteyen 
öğrencilere özel dershaneleri adres göstermesi oldukça ikircikli bir tutum 
olarak nitelenebilir.  EML’de KD olarak ifade edilen derslerin az olmasını 
doğal karşılayan bir diğer öğretmense, EML öğrencilerinin de bu durumu 
doğal karşılamaları gerektiğini aktardı: 

Gayet yeterli kadar. Eskisinden çok şu an. 10 sene öncesine göre çok 
bile. Şimdi birinci sınıfta tamamen Türkiye genelinde ortak biliyorsunuz. 
Yani meslek lisesi diye bir kavram yok artık birinci sınıfta. Fiziki 
imkânları kullanıyorlar. O yüzden yani teorik konularda sıkıntı yok… 
Mutlaka eksiklik var. Çocuğun haftada göreceği ders saati, bakanlık 
tarafından sınırlandırılmış. Şimdi bu sınırı aşamazsınız. Adam 
meslek dersi mi görecek, teorik dersi mi görecek? Adını koymuş, “sen 
meslek lisesindeysen meslek dersi göreceksin”. Üniversiteye gitmek 
istiyorduysan, kardeşim, aha sana Anadolu. Aha sana fen lisesi, aha 
düz lise. Bu seçim orta sonda yanlış yapıldıysa devletin yapacağı 
burada bir şey yok. Devlet sana yolu çizmiş koymuş. Sen yanlış yere de 
girdiysen, yanlış yola girdiysen, devlet sana “u dönüşü yap” diyemez 
yani. Bir sürü arkadan gelen insan var. O yüzden onu o şekilde değil 
de, şöyle diyebiliriz. Öğrencilerimiz, kesinlikle düz lisedeki derslere 
paralel olarak, biraz daha belki hafifletilmiş dersleri dört yıl boyunca 
görmeli... (M_El/Elo_E)

Görüldüğü gibi bu öğretmen, öğrencilerin EML okullarına yönelişlerini 
“özgürce yapılmış rasyonel bir tercih” olarak yorumlayabildi ve bu 
varsayımdan yola çıkarak, “üniversiteye gitmek yerine işçi olmayı “seçmiş” 
öğrencilerin, kültür derslerinin azlığından şikâyetçi olamayacağını iddia 
edebildi. Ancak, öğrencilerin EML okullarına yönelimlerine ilişkin birçok 
araştırma (Karaarslan, 2008; Akkaya, 2005; Tokalı, 2007; Çelik, 2007), 
ailelerin sınıfsal konumlarından kaynaklanan dezavantajlar ve bununla ilişkili 
olarak, öğrencilerin “kısa yoldan bir meslek edinme” yönündeki amaçlarının 
bu “özgür seçimin” çok da özgür olmadığını göstermektedir. 
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Öğretmenlerinin EML müfredatındaki kültür derslerinin ağırlığı konusunda 
aktardıkları üçüncü bakış açısıysa, kültür derslerinin öğrencilere seyreltilerek 
verilmesi gerektiğine yöneliktir. Öğretmenlerin çoğunluğunun bu görüşü 
dillendirdiği belirtilebilir. Bu yönde görüş belirten öğretmenler, kültür 
derslerinin niceliğiyle ilgili herhangi bir görüş bildirmekten ziyade, EML 
öğrencilerinin akademik açıdan başarısızlıkları üzerinden, herhangi bir genel 
lise öğrencisine verilecek ders içeriğinin, EML öğrencilerine verilmemesi 
gerektiğini belirttiler:
 

Yani bu müfredat, düz lise müfredatıyla aynı. Yani bir meslek lisesi 
müfredatının, matematik müfredatının, düz lise müfredatıyla aynı olması 
kadar böyle ters bir şey olamaz bence. Çünkü seviye belli… Onlara 
ayrı bir müfredat programı uygulanmalı ve o çerçeve içerisinde ders 
anlatılmalı… Daha seyreltilmiş, daha çok kullanacaklarına yönelik. 
Çünkü ister istemez, müfredatta var o konular, ama siz o müfredatı 
veremiyorsunuz ki. Sadece sınıf defterine, müfredat, planda ne varsa, 
siz onu yazmak durumundasınız. Ben dört işlem anlatıldı, işte çarpım 
tablosu ezberletildi şeklinde yazamam ki oraya. Ama ben ne yapıyorum. 
Anlatınca zaten, seviye ortada. İşlem yapamıyor. Çocuğa ben temel 
dört işlem öğretiyorum. Dört işlem problemleri öğretiyorum. Çarpma 
bölme öğretiyorum yani… Daha basitleştirilmiş şekliyle olabilir. (K_
Matematik_K)

Yani şöyle olmalı bence. Bu çocuk mesleğe yöneliyorsa. Mesela 
LYS’deki bu çocuğun yani integral diye bir konuya ihtiyacı yok. 
Bilmesin yani. Çok da problem değil. Herkesin bilmesine gerek yok 
(K_Felsefe_E).

İçerikten bahsediyorum. Sonuçta bunu Anadolu lisesine de aynı 
müfredatı veriyorsun, meslek lisesine de aynı müfredatı veriyorsun. Bu 
çocukların ders saati daha az, o ders saatinde o müfredatı sıkıştırmak 
çok daha zor yani. Biz bunu normal okulda, normal öğrencilere 
anlatırken zorlanırken hoca, orada beş günde anlatıyorsun, burada 
üç günde anlat diyorlar ve çocuklardan da anlamasını bekliyorlar. Bir 
şekilde bunun […] daha yüzeyselleştirilmesi gerekiyor galiba. Ya da 
belli konuların müfredattan çıkarılması gerekiyor… (K_Edebiyat_E)

…Yani sonuç olarak, şu aslında yapılmalı. Çocuğa ilköğretimde, 
ilköğretimde matematik ve sözel dersler, çocuğun tarihini de bilmesi 
gerekiyor. Coğrafyasını da bilmesi gerekiyor. Güzel bir şekilde 
özümsenerek… İlköğretimde verilmeli… Ortaöğretimde bu biraz daha 
temel düzeye, temel mesela nedir işte matematiğin temel konuları… 
En düşük profilli öğrenciler EML’ye geldiği için, çocuğun zaten 
matematiği yok… (M_Bil_E)
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Belirtilmesi gereken diğer önemli nokta da, öğrencilerin akademik 
yetersizliklerinin yanı sıra, kültür derslerinin seyreltilmesinin gerekçesi olarak, 
zaten bu bilgilerin öğrencilerin gelecek yaşantılarında çok da ihtiyaçları 
olmayacak bir bilgi kümesi olarak anlamlandırılmasıdır. Öğretmenlerin, 
gelecek yaşantılarında “işçilik” yapmalarını bekledikleri öğrencilerinin 
“teoriye” ihtiyaçları olmayacağını çeşitli vesilelerle dillendirmeleri, teori/
pratik arasındaki işbölümünün yeniden üretiminde öğretmenlerin de önemli bir 
payı olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin kültür derslerine/teoriye yönelik 
olumsuz tutumlarını değiştirmek yerine bir anlamda bu tutumları yeniden 
üretecek biçimde, kültür derslerinin öğrencilere daha yüzeysel bir şekilde 
“seyreltilerek” aktarılması gerektiğine yönelik KD öğretmenlerinin tutumları, 
onları öğrencilerin işçileştirilmesi sürecine dâhil etmektedir. KD olarak ifade 
edilen derslerin içeriklerinin yükseköğretime giriş sınavlarında öğrencilere 
sorulan sorulara kaynaklık ettiği düşünüldüğünde, KD öğretmenlerinin, 
bu dersleri öğrencilere yüzeysel aktarma eğilimleriyle, öğrencilerinin 
yükseköğretime giriş sınavlarında başarısız olma olasılığını arttırdığı 
belirtilebilir. Bu anlamda KD öğretmenlerinin ilgili tutumları, öğrencilerin 
yükseköğretime girme olasılıklarını daha da zayıflatmaktadır. Dolayısıyla, 
KD öğretmenleri, öğrencilerin ortaöğretim sonrasında yükseköğretime 
giriş olasılıklarını daha da zayıflatarak, öğrencilerin ortaöğretimden sonra 
yükseköğretim yerine emek süreçlerine dâhil olmasını amaçlayan okulun 
amaçlarına katkıda bulunmaktadırlar. 

Öğrencilerin kültür ve meslek derslerine ilişkin bakış açılarını anlayabilmek 
için, soru formunun yanı sıra, görüşmelerle onlara, kültür ve meslek derslerinin 
kendileri için ne anlam taşıdığına yönelik sorular yöneltildi. Öğrencilerin 
anlatıları topluca değerlendirildiğinde, onların temel olarak teorik derslerle 
ilgili geçmişten gelen yetersizlik duygularının ve yükseköğretime girmeye 
yönelik düşüncelerinin bu iki ders kümesine yaklaşımlarını etkilediği anlaşıldı. 

“Picasso Beni Ne İlgilendirir?” 
Kültür ve meslek derslerini, yükseköğretime giriş sınavlarındaki yeri ve önemi 
açısından değerlendiren kimi öğrenciler, kültür ve meslek dersleri hakkında 
birbirlerinden farklı görüşler aktardılar. Örneğin bir öğrenci, EML’deki eğitim 
süreci içerisinde 12. sınıf öncesinde kendilerine yeterince KD verilmediği için, 
artık bu derslerin kendisi için bir anlamının olmadığını, bu derslerde canının 
sıkıldığını, dolayısıyla kültür derslerine girmediğini belirtti: 

… Derse girmiyorum. Kültür derslerine girmiyorum ben yani. Canım 
sıkılıyor. Hocalar ders anlatmıyor genellikle. Zaten son sene. Muhabbet, 
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aynı muhabbetler. Aynı muhabbetler canımı sıkıyor. Genellikle 
girmiyorum… Şu anda gerekli değil. Ne gerekli? Son senemiz. Bitmiş. 
Onu en baştan, alttan tabandan verecekler ki bize bir bilgimiz olsun 
(Mak_ÖE1).

Bu öğrenci, EML’nin en başından itibaren bu derslerin kendilerine verilmiş 
olması durumunda, bu derslerin kendisi için gerekli olup olmadığına yönelik 
soruyu ise, “ne diyeyim? Gerekli olur, niye olmasın. Üniversiteyi kazanırsa bir 
yerlere yükselir, mühendis, belki başka bölümü seçecek tornacı. Belki ailesi 
zorla yolladı. Belki kafası çalışıyor, başka bir bölüme geçecek üniversitede” 
şeklinde yanıtladı. Böylelikle öğrenci, kültür derslerini yükseköğretime giriş 
sınavlarını kazanmanın bir aracı olarak anlamlandırarak, artık bu sınavlara 
girmek gibi bir ümidi olmadığı için, bu derslerin kendisi için anlamsızlığını 
da vurgulamış oldu. Diğer yandan bu ifadeler de, bir MD öğretmeninin 
EML öğrencilerinin “özgür bir seçim” yaparak EML’ye geldiklerine ilişkin 
anlatısını da çürütür niteliktedir.  Benzer şekilde bilgisayar bölümünden bir 
kız öğrenci de, kültür derslerini eğitimi süresince yeterince alamadığını “bu 
okulda aslında zaten bir şeyi hiç görmediğimiz için, desem ki ben matematiği, 
kimyayı, fiziği seviyorum diye, onları görmediğimiz için onlar hakkında bir 
genelleme yapamam… Hani bir tek zaten 10 saat bir bilgisayar görüyoruz…” 
(Bil_ÖK1) sözleriyle aktardı. Kendisine kültür derslerini görmüş olmayı isteyip 
istemediği sorulduğunda ise, “evet çok isterdim. Çünkü bana faydası olacaktı 
onları görseydim… Zaten üniversite onların üstüne konmuş ağırlıklı olarak 
şeyler” şeklinde yanıt vererek, kültür derslerinin kendisi için yükseköğretime 
giriş sınavlarında başarılı olmanın bir aracı olduğunu dillendirmiş oldu. 

Bir diğer öğrenci de yukarıda anlatıları aktarılan iki öğrenci gibi, kültür 
derslerini yükseköğretime giriş bağlamında araçsallaştırırken, yükseköğretime 
gitmeyi düşünmeyen öğrenciler için kültür derslerinin bir anlamı olmadığını 
belirtti. Kendisi her ne kadar iki yıllık askeri yüksekokullara gitmeyi istediğini 
belirtmiş olsa da, bu öğrenci de diğer iki öğrenci gibi, okullarında kültür 
derslerinin az olduğunu, kültür derslerinin arttırılmasını istese de böylesi bir 
uygulamanın artık kendisi için bir faydası olmadığını belirtti: 

Ya şimdi, hedefi yüksek olanlar için gerekli. Yani mesela ben dersem 
ben üniversite okumayacam ben makineci olacam, ben CNC operatörü 
dersem, bu dersler fazla da gerekli gereği olmaz yani. Sonuçta sanayiye 
gidecen. Ama ben öğretmen okuluna gidecem, ben makine mühendisi 
olacam, şu olacam bu olacam diyenlere önemli yani… Benim için işte 
bu şeyler önemli tabii. Makine şeyi için mesela ben astsubay olmayı 
istiyorum. Matematik, Türkçe, tarih bunlar benim için önemli… 
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Arttırılmasını isterim ama tabii şimdi bizden geçti…  Arttırılsın yani. 
Yani daha ileriye bakanlar için arttırılsın (Mak_ÖE3).

Öğrenci anlatıları, kimi öğrencilerin kültür derslerinin özellikle yükseköğretime 
giriş sınavlarında kendilerine gerekli olduğunu düşünmelerine karşın, 
artık yükseköğretime gitme ümidi taşımadıklarından dolayı, bir anlamda 
“gerekli ama bizden geçti” şeklinde özetlenebilecek bir tutum takındıklarını 
göstermektedir. Kültür derslerini yükseköğretime giriş sınavları ve dolayısıyla 
yükseköğretime giriş bağlamında araçsallaştıran öğrencilerin anlatıları, bir 
açıdan meslek derslerine ilişkin görüşler bağlamında da ele alınabilir. Bu 
açıdan bakıldığında, meslek derslerinin özellikle yükseköğretime gitmeyip 
ortaöğretim sonrasında kendi alanlarında çalışmak isteyen öğrenciler için 
değer kazandığı söylenebilir. Bir başka ifadeyle, meslek dersleri, öğrencilerce, 
işçi olabilmek için zorunlu olarak başarılı olunması gereken dersler olarak 
algılanmaktadır. Mak_ÖE3’ün yukarıda aktarılan ifadelerinin diğer ilgi 
çekici yanıysa, kültür derslerinin “ileriye bakan” öğrencilerin dışında kalan 
öğrenciler için anlamsız olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Öğrencilerin bu 
yöndeki ifadeleriyle, işçi olacak öğrenciler için teorik bilginin gereksizliğini 
veya pratik bilginin yanında ikincilliğini vurguladıkları söylenebilir. Kültür 
derslerinin ikincilleştirilmesine yönelik olarak elektrik/elektronik bölümünden 
bir öğrencinin ifadeleri irdelenebilir: 

Meslek derslerini daha çok seviyorum çünkü artık bir mesleğim var. 
Bu mesleği icra edebilmem için belirli bilgiye ulaşmam lazım. Yani bu 
işi yapıyorsam en iyisini yapmak için... Bölüm derslerini mesleğinden 
dolayı daha çok sevdiğim için, onların ağırlıklı olmasını istiyorum. 
Ama diğer derslerim de bilmem gerektiği için genel kültür amaçlı… 
Kullanacağım bir yer yok da beynimi çalıştırmak için daha farklı 
düşünmek için (El/Elo_ÖE4).

Bu ifadeler, ortaöğretim sonrasında yükseköğretime devam etmek 
istemeyen ve doğrudan kendi eğitim aldığı meslek dalında çalışmak isteyen 
öğrencilerin, kültür derslerini anlamsız ya da ikincil öneme sahip dersler 
olarak gördüklerinin bir başka örneği olarak okunabilir.  Her ne kadar bu 
öğrenci, kültür derslerinin kendisi için bir anlamı olduğunu ima etse de, 
kültür derslerini işçilik yaşantısında kullanmayacağını açıkça belirterek, işçi 
olacak bir EML öğrencisi için birincil önemdeki derslerin meslek dersleri 
olduğunu vurgulamış oldu. Diğer yandan öğrencinin kültür derslerini 
iş yaşantısında kullanmayacağını aktarması ve kültür derslerini “beyini 
çalıştıracak” bilgilerin aktarıldığı dersler olarak tanımlaması, bir anlamda 
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öğrencinin mesleki yaşantısında beynini kullanmayacağı şeklinde bir algıya 
sahip olduğunu göstermektedir. Bu açıdan öğrencinin ifadeleri, kafa emeği ve 
kol emeğine dayalı işbölümünün mesleki eğitim süreçleri içerisinde özellikle 
KD ve MD ikiliği üzerinden yeniden üretildiği biçiminde değerlendirilebilir. 
Öğrencinin öğrenim gördüğü meslek dalının çok rahatlıkla teorik bilgiyle 
ilişkilendirilebilecek elektrik/elektronik olması ise oldukça ilginçtir. Elektrik/
elektronik meslek dalına ait emek süreçleri, yoğun biçimde teknolojiye ve 
teorik bilgiye dayalıdır. Buna karşın öğrencinin iş yaşantısında teorik bilgiye 
ihtiyacı olmayacağını belirtmesi, bir anlamda onun emek süreçleri içerisinde 
“tasarlayıcı” değil, “uygulayıcı” olacağına ilişkin bir ön bilgiye sahip 
olduğunu göstermektedir. Dolaysıyla, EML’de emek gücünün yeniden üretim 
süreçlerinin aynı zamanda “tasarlayanlar” ve “uygulayanlar” ya da kafa ve 
kol emeği ayrımının yeniden üretimi de içerdiği söylenebilir. Bu kapsamda, 
öğrencinin elektrik/elektronik alanında çalışacak bir işçi olarak teoriye 
gereksinim duymayacağına ilişkin ifadeleri, onun kafa ve kol emeğine dayalı 
işbölümünü, bu işbölümü içerisinde gelecekte kendisinin yer alacağı konumu 
ve bu işbölümünü yeniden üreten eğitim süreçlerini sorgulamadığını ve bir 
anlamda içselleştirdiğini göstermektedir. 

Diğer yandan öğrencilerin KD ve MD’ye ilişkin araçsalcı bakış açıları, aynı 
zamanda kapitalist toplumsal formasyon içerisinde kullanım değeri ve değişim 
değeri arasındaki ayrışma bağlamında da değerlendirilebilir. Öğrenciler, kültür 
derslerini emek süreçleri içerisinde kendilerine hiçbir katkı sağlamayan, yani, 
değişim değeri olmayan bilgilerin aktarıldığı dersler olarak görmektedirler. 
Kullanım değeri ve değişim değeri biçimindeki kapitalist toplumsal 
formasyona özgü ayrışmanın, tüm eğitim tür ve düzeylerinde yabancılaştırıcı 
etkileri olduğu şüphesizdir. Örneğin genel liselerde de öğrencilerin dersleri 
anlamlandırmaları ve derslere ilişkin tutumları, tıpkı yukarıda aktarılan öğrenci 
anlatılarındaki gibi,  yükseköğretime giriş bağlamında değişebilmektedir. 
Öğrencilerin derslerde aktarılan bilgileri, kendilerini gerçekleştirebilme 
bağlamında değil, yükseköğretime giriş sınavlarında kendilerine ne kadar 
katkı sağlayacağına göre anlamlandırmaları olasıdır. Ancak EML özelinde 
kullanım değeri ve değişim değeri arasındaki ayrışmanın ayırt edici yönü, 
öğrencilerin teorik bilgiye olan mesafeli tutumlarının bizzat EML’deki KD/
MD ayrılığı ve öğretmen tutumları yoluyla yeniden üretiliyor olmasıdır. 

MTO süresince kafa ve kol emeğine dayalı işbölümünü yeniden üretecek 
biçimde emek gücünün yeniden üretiminin öğrenciler özelinde somutlanması, 
öğrencilerin bir anlamda KD özelinde teorik bilgiye yabancılaşmalarında 
kolaylıkla görünür olabilmektedir. Öğrencilerin KD’yi ikincilleştirdikleri 
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değerlendirmelerine gösterilebilecek bir diğer örnek ise, yine elektrik/
elektronik bölümü öğrencilerinden birisinin (El/Elo_ÖE2) ifadelerinde 
görülebilir. Bu öğrenci, KD hakkındaki görüşleri sorulduğunda, “kültür dersi 
deyince genelde işte, geçmişten geleceğe olan şeyler ya da tarih olsun falan 
öyle” şeklinde yanıt vererek, kendisinin kültür derslerini sevmediğini, meslek 
derslerinde kendisini daha rahat hissettiğini belirtti. Ona, kültür derslerinin 
kendisi için gerekli olup olmadığı şeklinde bir soru yöneltildiğinde ise şunları 
aktardı: 

… Bir soru soruluyor sana, bir yerde bir mesela tarihten bir soru 
soruluyor dışardan. Ama bilmeyince mahcup duruma düşüyorsun. Yani 
bir yerde gerekli. Ama bana kalsa gerekli değil. Yani ben onu şey 
yapacam da yani edebiyat biyoloji beni ne ilgilendirir? Picasso beni 
ne ilgilendirir? Bana bir katkı sağlamaz ki sadece bilgi amaçlı (El/
Elo_ÖE2).

Yukarıdaki anlatı, kimi öğrencilerin kültür derslerine tamamen yabancılaştığını 
göstermektedir. Bu yabancılaşmanın temelinde, öğrencilerin, kültür derslerinin 
gündelik yaşamlarındaki kullanım değerinin, iş yaşamında bir değer (değişim 
değeri) taşımayacağına yönelik kavrayışları yatmaktadır. Nitekim El/Elo_
ÖE2, meslek derslerinin kendisine katkı sağlayacağını ise “evet. Ya çünkü 
burada gördüğüm konuları ilerde yani dışarıda çalıştığım yerde diyorum ki 
“ben bunu tanıyorum, ben bu malzemeyi tanıyorum ben, bunu yapabilirim” 
ifadeleriyle aktararak, meslek derslerinin kendisinin işçilik yaşantısında 
değişim değeri yaratacağını belirtmiş oldu. 

Öğrencilerin KD olarak sınıflandırdıkları derslerin temel niteliğinin daha 
çok teoriye dayalı olduğu düşünüldüğünde, öğrencilerin kültür derslerine 
yönelik direnişlerinin bir anlamda teoriye yönelik bir direniş olduğu 
belirtilebilir. Bu kapsamda, öğrencilerin işçilikle fazla ilişkilendirmedikleri 
kültür derslerini ikincilleştirmeleri, bu direnişin en önemli boyutlarından 
birisini oluşturmaktadır. Kültür derslerinin öğrencilerin “zihinlerini açan” 
ya da “kültürünü” arttıran dersler olarak niteleyen bir diğer öğrencinin 
aşağıda aktarılan ifadeleri, öğrencilerin kültür derslerini “zihin” (kafa)-teori 
ve meslek derslerini de beden(kol)-pratik ya da “ücretli iş/çalışma”yla nasıl 
ilişkilendirdiklerinin iyi bir örneği olarak değerlendirilebilir:  

Kültür dersleri, mesela yani, bizim kitap okumamız çok iyi yani, 
konuşmamızı bile değiştiriyor yani. Beynimiz güçleniyor. Zihnimiz 
daha iyi açılıyor kitap okuduğumuzda. Kültür dersleri ne kadar çok 
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görürsek, kültürümüz o kadar çok fazlalaşır. Meslek dersleri ne kadar 
çok görürsek, işimiz daha iyi olur yani…  Bizim okulda mesela kültür 
derslerinin arttırılması lazım. Yani ama lise son olduğu için, kültür 
dersleri az. Matematik falan kalktığı için, genelde zaten “meslek 
lisesinden çıkanlar, sınavlara falan girmeyi düşünmüyor direkt, iş 
hayatına atılıyor diyorlar. Onun için kaldırdılar. Mesela düz liselerde 
öyle değil. Sürekli yani üçer saat edebiyat dersi görüyorlar, dörder saat 
edebiyat, ondan sonra dil anlatım dersleri fazla üçer saat, her ders 
fazla yani matematik. (Met_ÖE2)

Öğrencinin, KD’yi “zihin açıcı” ya da “kültürü fazlalaştırıcı” dersler 
olarak tanımlaması ve MD’yi de ücretli iş/çalışmayla ilişkilendirmesine 
yönelik ifadeleri, kapitalist toplumsal formasyon içerisindeki kafa ve 
kol emeği arasındaki toplumsal işbölümünün öğrencilerce meşru olarak 
görüldüğünü ve içselleştirildiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu yaklaşım, 
kapitalist toplumsal formasyon içerisinde ücretli çalışmanın zihinsel emeği 
gerektirmeyen ya da en azından dar uzmanlıklar çerçevesindeki bir zihinsel 
emeğe olanak tanıyan inşasına ilişkin değerlerin bu okul içerisindeki 
öğrencilerce de kabullenildiğini düşündürmektedir. Met_ÖE2, metal 
bölümünde eğitim görmesine karşın bir anlamda metal bölümü mezunu 
olarak gireceği işlerde zihnini kullanmasına çok gerek olmadığını düşünerek, 
temel olarak işinin emek süreçleri içerisinde uygulayıcılıkla sınırlı olduğunun 
farkında olduğunu ortaya koydu. Ancak bu farkındalık, anlaşılacağı üzere 
mevcut koşulların eleştirisine yönelik bir tutum yerine, mevcut koşulların 
yeniden üretimiyle sonuçlanmıştır. Nitekim devam eden ifadelerinde bu 
öğrenci, kendisinin ve sınıfındaki diğer öğrencilerin kültür derslerine yönelik 
direnişlerini ve dolayısıyla kafa ve kol emeği ayrımı bağlamında kendilerine 
biçilen, düşünmeyen, yalnızca uygulayan kol emekçisi rolünü nasıl yeniden 
ürettiklerini ortaya koymaktadır: 

Atölye derslerini daha fazla seviyorum. Ötekiler çok fazla iyi olmadığı 
için. Yani onda çok fazla şeyimiz yok yani… Ya temelimiz yok. Hoca 
sorduğunda bilmediğimiz için, yüzün kızarıyor. Arkadaşlarına 
rezil oluyorsun mesela. Öyle yani. Meslek lisesinde en azından, şey 
meslek derslerinde bilgimiz olduğu için en azından bildiğimizi 
söylüyoz. Bilmediğin şeyi söyleyemezsin... Hoca anlatmaya çalışıyor 
ama biz bilmediğimiz için hoca anlatıyor ama biz anlamıyoruz. 
Bilmiyoruz, temel yok. Baştan anlatıyor. Anladıklarımızı söylüyoruz, 
anlamadığımızı işte bilmiyoruz... Yani öyle fazla ders işleme şeyimiz 
yok. Çünkü arkadaşlar son sene olduğu için gelmiyorlar. Hoca da işte 
sınıf beş, altı kişi oluyor, ders işlemiyor. Sınıf çok olduğunda da ders 
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işlemiyor. Hoca işlemek istemiyor. Ders işlemek istesek biz, hoca ders 
işler. Biz de istemiyoruz son sene olduğumuzdan (Met_ÖE2).

Met_ÖE2, kültür derslerinin müfredat içerisindeki ağırlığının arttırılmasını 
istemesine karşın, devam eden ifadelerinde bir anlamda teoriye olan 
“yetersizliğinin” kültür derslerine yönelik olumsuz tutumunun temelinde 
yatan neden olduğunu belirtti. Diğer yandan öğrencinin “ders işlemek istesek 
biz, hoca ders işler” şeklindeki ifadeleriyse, öğrencilerin dersin yapılmamasına 
bile karar verecek kadar derslik içi süreçleri kontrolleri altına aldığının bir 
göstergesi olarak okunabilir. 

Okul içerisindeki öğrenci-öğretmen ilişkisine yönelik bulgularla, öğrencilerin 
meslek ve kültür derslerine yönelik tutumlarına ilişkin bulgular birlikte 
değerlendirildiğinde, öğrencilerin açık biçimde meslek derslerine “çalışma” 
ya da işçi rolleri bağlamında olumlu anlamlar yükledikleri görülebilmektedir. 
Dolayısıyla öğrenciler, tüm otoriterliklerine karşın MD öğretmenlerine 
uyumlu öğrenci rollerini sergilerken, çok daha “kibar” davranmalarına karşın, 
çalışma yaşamında kendilerine hiçbir katkı sağlamayacağını düşündükleri KD 
öğretmenlerine direniş sergilemektedirler. 

Araştırmanın bu bulguları, Willis’in (1977) araştırmasındaki, işçi sınıfına 
mensup öğrencilerin teorik dersleri ya da teoriyi çalışma yaşantısında 
kendilerine bir katkı sunmayacak gereksiz şeyler olarak gördükleri ve 
dolayısıyla teorik derslerde öğrenci direnişlerinin yoğun olarak yaşanabildiğine 
yönelik sonuçlarını desteklemektedir. Diğer yandan öğrencilerin meslek 
derslerini teori ile daha az ilişkilendirmeleri ve gelecekte kendileri için asıl 
değerli olacak bilgilerin meslek derslerinde verildiğine yönelik kavrayışları, 
Umut EML’deki meslek derslerinde temel olarak uygulayıcılık rollerinin, bir 
başka ifadeyle işçi rollerinin aktarıldığını, aktarılan bu değerlerin öğrenciler 
tarafından içselleştirildiğini ortaya koymaktadır. 

Çözümlemelerde elde edilen bulgulardan yola çıkılarak, okul içerisindeki 
eğitim süreçlerinde, öğrencilerin temel olarak dersler ekseninde yürüttükleri 
görünür direnişlerin, öğrencilerin “kişilik problemleri”nden kaynaklı, ya da 
bireysel cezalandırmalar yoluyla yok edilebilecek “bireysel eylemler” olmadığı 
da söylenebilir. Öğrencilerin kültür derslerinde sergiledikleri direnişe yönelik 
tutumlarının, sınıfsal olduğu kadar kültürel bağlamlarının olup olmadığına 
yönelik bir yorum yapılabilmesi için, okulun kültürel habitusuna ilişkin 
çözümlemelerin irdelenmesi anlamlı olacaktır. 
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Kültür Derslerine Direnişi Kültürel Habitus Üzerinden Yorumlamak: 
“Uzakköylü Olmak”
Araştırmada ulaşılan bulgular, öğrencilerin, eğitim süreçleri içerisinde 
KD ve KD öğretmenlerine yönelik direnişsel tutumlarının, temel olarak 
öğrencilerin gelecekteki sınıfsal konumlarıyla ilişkisini ortaya koymuştur. 
Aynı zamanda bulgular, bu direnişin önemli ölçüde okulun içerisinde yer 
aldığı Uzakköy semtinin kültürel iklimi ve çoğunluğu Uzakköy’de ikamet 
eden okul öğrencilerinin kültürel profilleriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. 
Bu bağlamda, okul öğretmenlerinin anlatıları fikir açıcı niteliktedir. 

Öğretmenlerin ve okul müdürünün öğrenci direnişinin kültürel bağlamına 
ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin tamamının, Uzakköy’ün kültürel 
profilinin, öğrencilerin kültür derslerine direnişlerini beslediğini düşündükleri 
anlaşıldı. Özellikle KD öğretmenleri, öğrencilerin ve Uzakköy’ün kültürel 
özelliklerinin, kendilerine direnişsel tutumlar biçiminde yansıdığını anlattılar. 
Buna karşın MD öğretmenleriyse, her ne kadar öğrencilerin ve semtin kültürel 
kimliğine ilişkin olumsuz betimlemelerde bulunsalar da, bunun kendileri için 
herhangi olumsuz bir sonuç yaratmadığını söylediler. Diğer yandan yapılan 
görüşmeler, öğretmenlerin Uzakköy’ün kültürel profiline yakınlık düzeylerinin 
öğrencilerle iletişiminde de büyük bir farklılık yarattığını gösterdi. 

Uzakköy’ün kültürel dokusuna yönelik öğretmen anlatıları, bu kültürün temel 
olarak şiddete dayanan niteliğini gösterdi. Tarih dersi öğretmeni, Uzakköy’ün 
kültürel özellikleri hakkında şunları anlattı:

Tabii ki aynı dili konuşmak diye bir şey vardır. Aynı dili konuşamıyorsunuz. 
Sizi anlamak istemiyorlar. Farklı bir dünyaları var yani. Çok farklı 
ya. Mesela bir sınıfta “ben elekçiyim hocam”. İşte “ben de kürdüm” 
hocam. İşte “benim dayım hapiste hocam” diye övünen tipler var. 
Bunu övünç meselesi olarak görüyorlar ve senin yaşadığın hiçbir 
şeye de, okuduğun okula da heves etmiyorlar. Yaşadığın kültüre de 
heves etmiyorlar. Çok farklı bir kültür (K_Tarih_K).

Tıpkı tarih dersi öğretmeni gibi, İngilizce dersi öğretmeni de,  Uzakköy’ün 
şiddet ve suçla ilişkili kültürü hakkındaki görüşlerini aktarırken bu kültüre ne 
kadar yabancı olduğunu belirtti:

Hatta maddi yönden sıkıntısı olan öğrencilerin bazıları şöyle 
diyebiliyor. “Ben Kızılay’ı dahi görmedim. Evimden okula okuldan eve 
gidebiliyorum anca” diyenler bile var... Abidinpaşa Endüstri Meslek 
Lisesi böyle değil. Burası konum itibariyle mahalle itibariyle farklı… 
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Biraz yabancıyım. Bazen bana geliyorlar. “Hocam” işte “onunla 
fazla ilgilenme. Onun babası torbacı” diyorlar bana. “Torbacı nedir” 
diyorum? “Babası” işte “cepçi” diyorlar. “Cepçi nedir” diyorum? 
“Hocam işte, alır, çalar falan” diyorlar. Ondan sonra, işte “o içkili 
geldi” falan diyorlar. “Çocuk sınıfa içkili geldi” diyorlar… Tamamen 
ortama yabancıyım ben. İlk defa geliyorum. Bu sene işte… Biraz 
şiddete yöneltiyor onları. Kaba kuvvete yöneltiyor. Başaramadıkları 
şeylerde şiddet uygulamaya çalışıyorlar. O şekilde, o yolla geçinmeye 
çalışıyorlar. Yani, mutluluğu efendilikte, çalışmakta aramıyorlar. Ben 
sık sık onu anlatmak zorunda kalıyorum. Yani “insanlar” diyorum 
“çalışınca kazanınca daha mutlu olurlar. Efendi olunca mutlu 
olurlar”. Hatta bazen biraz daha aşırı gidiyorum. “İyiler daima 
kazanır diyorum”, ve karşı çıkıyorlar. “Bizler” diyorlar “kötünün de 
kazandığını gördük” diyorlar (K_İngilizce_E).

Yukarıdaki anlatılar, Uzakköy’ün suçun yoğun olarak yaşandığı bir semt 
olmasının yanında, öğrencilerin de özellikle şiddeti içeren bu kültüre büyük 
ölçüde sahip olduklarını ve aynı zamanda şiddeti bir iletişim aracı ve biçimi 
olarak kullandıklarını düşündürmektedir.  Nitekim bir diğer KD öğretmeninin,

Çevre çok önemli. Yani bir Ulus’la buranın bulunduğu yer Uzakköy 
olarak geçiyor. Bu kadar büyük belirgin bir fark var yani. Aileler 
olsun, çocukların işte kültürel durumları olsun ekonomik… Yani 
sonuçta ben burada saygı görmedim. Yani böyle kendi şahsım adına 
değil genel anlamda, çocukların bir kere kendilerine saygıları yok. 
Ailede çevrede gördükleri şeyleri yansıtıyorlar... Yani, farklı şekillerde 
kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını gözlemledim. 19 Mayıs töreninde 
öğrenciler ellerinde poşet poşet yumurtalarla geliyorlar, işte tören 
sırasında o yumurtaları işte tören alanına, arabalara, öğretmenlere, 
nereye gelirse, rast gelirse fırlatıyorlar ve bunu zevkle yapıyorlar… 
O kadar farklı bir şekilde kendilerini ifade etme yöntemleri var ki, 
yani bu tarzda. Yani buna ne söylenilir?... Tabii ben de şaşırıyorum. 
Çevrenin, ailenin ve kültürel anlamda bunlar çok çok aşırı derecede 
eksik olmasının sebebi dolayısıyla da bütün bunlar ortaya çıkıyor. Ve 
gerçekten ben geldiğime lanet ediyorum dedim yani ben bunu açıkça 
söyledim (K_Matematik_K).

şeklindeki ifadeleri, KD öğretmenlerinin yabancısı oldukları şiddetin bir 
iletişim aracı ve biçimi olarak kullanılabildiği bu semt kültürünün, öğrencilerin 
kendileri ve derslerine direnişe yol açtığını göstermektedir. KD ve MD 
öğretmenleriyle rehber öğretmen ve okul müdürünün anlatıları, öğrencilerin, 
“Uzakköylü olma”yı, gerek okul içerisinde Uzakköylü olmayan öğrencilere 
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gerekse öğretmenlere karşı bir güç/iktidar aracı olarak kullanabildiklerini 
ortaya koydu:

…Yani hazır bir imaj var. Size güç sağlayan kudret sağlayan hazır 
bir imaj var. Uzakköy. Burada doğmuşsunuz. Bu gücü elde etmek için 
ekstra bir çabaya gereksiniminiz yok. Kızılay’a giderseniz de, “ben 
Uzakköy’den geliyorum” derseniz, herhalde önünüzden çekilir insanlar 
değil mi? Yani çocuk bunu kullanıyor mutlaka. Kullanıyordur yani 
(Rehber Öğretmen).

Ya şimdi Uzakköylü olmak bunlar için, bir güç unsuru olarak 
görüyor tamam mı?… Uzakköy’de olmasından dolayı, kendisini 
her bir şeyde farklıymış ki farklıdır hakikaten. Niye farklılar? İşte 
biraz önce anlattığımız hadiseler. Yani sosyo gelişmişliklerin az 
olması, işte parçalanmış aile çocuğu olmasının vermiş olduğu 
ezikliğin dışa yansıması, saldırganlık ve benzeri şekillerde gelişiyor. 
Bu da onlar için, ne olmuş oluyor? Onlar için belki bir güç unsuru 
olmuyor mu bunun içerisinde? Mesela zaman zaman para istiyor. 
Bilmem ne. İşte “biz Uzakköylüyüz şöyle yaparız böyle yaparız” Ya 
bir kurum müdürünün tehdit edildiği bir ortamda veliler tarafından, 
öğrencilerin tehdit edilmemesi mümkün mü? Değil. Ama veli geliyor 
diyor ki “hocam sen disiplin noktasında işte çocuğuma ceza verirsen 
şu şurayı şu durağı biliyorsun değil mi” diyebiliyor. Biz de cenabı 
hakka sığınarak zaman zaman, inançlı olmamızın getirmiş olduğu 
şeyler, bunları şeye katma. Diyoruz “tamam”, gidiyoruz, oradan 
gidiyoruz (Okul Müdürü). 

Bulgular, ilgi çekici biçimde, KD öğretmenlerinin, yabancısı oldukları bu 
kültür karşısındaki çaresizliklerini aşabilmek için, belirli bir süre sonra, 
öğrencilerle benzer dili kullanmaya başladıklarını ortaya koymuştur. Örneğin 
rehber öğretmen “…Şimdi burada birçok yerden arkadaş geliyor. ‘Ya bunları, 
bunlara bağırıp çağırmazsak, bunlar üzerinde baskı kurmazsak, bir türlü sınıfı 
yönetemiyoruz. Bu konuda başarısız oluyoruz’…” şeklindeki ifadeleriyle, KD 
öğretmenlerinin çoğunun, yaşadıkları çaresizliği aşabilmek için öğrencilerin 
kültürünü bir anlamda taklit ettiğini gösterdi.  Nitekim yukarıda öğrencilerin 
şiddet kültüründen korktuğunu ve bu kültür karşısında çaresiz kaldığını dile 
getiren Felsefe dersi öğretmeninin aşağıdaki ifadeleri, öğretmenlerin zamanla, 
karşısında çaresiz kaldıkları şiddet dilini öğrencilerle iletişim kurma, sınıf 
yönetimini sağlama ve böylelikle bir anlamda kendilerini koruma aracı olarak 
nasıl kullanabildiklerini gösterdi: 
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…İlk gittiğimde bahsettim ya, biraz daha böyle işte, ders anlatayım 
falan filan. Biraz da böyle, “susun, konuşmayın, kimse konuşmasın, şu 
an 15 dakika bir ders dinleyin” … Ama olmuyordu bu ve ters tepiyordu. 
Ne bileyim işte “senin motorunun lastiğini patlatacağız, arabayı 
çizeceğiz” falan filan. Böyle tehditler ediyorlardı, açıktan yapıyorlardı 
bunu. Daha sonra şeyi fark ettim. Bu dili değiştirdim ben. Son iki 
aydır bu dili değiştirdim mesela çocuğa küfrediyorum şeyde sınıfta, 
küfrettiğin zaman çocuk susuyor ve gülüyor... Ya böyle alışmış 
buna. Buna etmediğin zaman onun için ilgisi de önemli değil. Ama 
çocuğa işte hareket yaparsan mesela bugün seninle birlikte bir olay 
oldu. “Hocam motorun güzelmiş, senin motorun filan olayım” dedi 
çocuk… Ben de şey dedim, “gel ol benim motorum” dedim. “Akşam 
benim motorum ol” dedim. Tamam, o çocuk artık benle iletişimini bu 
şekilde konuşamaz. Böyle bir kültür var işte. Yani buna zorluyor seni 
(K_Felsefe_E).

Rehber öğretmen de, öğrencilerin şiddet kültürü karşısında ezilmemek için, 
aynı şiddet dilini kendisinin de kullandığını, ya da bu dili taklit ettiğini şu 
şekilde dile getirdi: 

Yani çocuk ne yapıyor dedik ya sorunu şiddetle çözme… Fiziksel güç 
uygulayarak […] terör yaratıyor. Korkuyla karşındaki kişiyi sindirip 
istediği gibi onun karşısında davranabilme alanı açıyor kendisine. 
Öğretmen öğrenciyi disipline verdiğinde, öğrenci gelip tehdit 
edebiliyor öğretmeni. Bunu yanına koymam senin diyebiliyor… Ha ben 
de korkuyorum ama ben biraz daha işi çözmüş bir insanım burada. 
Biraz daha omuzlarımı dik tutarak yürüyorum. Biraz daha kalın bir 
ses tonu kullanarak. Biraz daha onların dilini kullanıyorum (Rehber 
öğretmen).

MD öğretmenleri de öğrenci kültürünü ve Uzakköy’ün kültürel özelliklerini 
KD öğretmenleriyle benzer şekilde tanımladılar:

Mesela bir tane öğrenciniz var. Burada çocuğa biz elimizden geldiği 
kadar iyi davranıyoruz. Geçen velisi geldi annesi. Dedi ki “hocam 
benim beyim” dedi, “bunu yani öyle bir döverdi ki yani bir tarafını 
kırmadan bırakmaz.” Ya dedik “niye çalışmıyor, niye bu kadar 
haşarılık yapıyor”. Dedi ki “bunun bir tarafını kırmadan bırakmaz” 
dedi. “Öyle döver, şöyle döver” dedi. Şimdi çocuğa biz, arkadaşları da 
bizde, çalışmıyor, biraz daha biz de çalışmayan öğrenciye daha fazla 
ilgileniyoruz, çünkü çalışsın bir şeyler yapmaya başlasın. Birazcık ilgi 
göstermeye başlayınca çocuk bunu yanlış anlıyor ve tam tersine iyice 
şımarıklığa vuruyor. Yani, bu çevredeki öğrencilerin geneli bu şekilde. 
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Aileden şiddet görüyor ya da çevresinden şiddet görüyor, öğretmeni 
ona hani insan muamelesi yaptığı zaman çocuk bunu yanlış alıyor… 
İşte bu da dediğim gibi, çocuğun yetişme kültüründen kaynaklanıyor 
(M_Bil_E).

Tüm KD öğretmenlerinin yanında Okul müdürünün bile şikâyetçi olduğu 
bu kültürel yapının nasıl olup da MD öğretmenlerine direniş biçiminde 
yansımadığı sorusu önem taşımaktadır. Daha önceki aktarılan bulgulardan, bu 
sorunun bir cevabının, MD öğretmenlerinin öğrenciler tarafından bir anlamda 
gelecekte “ekmek parası” kazanmalarını sağlayacak “usta”lar biçiminde 
görülmesi olduğu belirtilebilir. Ancak ilgili soruya verilebilecek ikinci yanıt, 
MD öğretmenlerinin tamamının ilgili kültürel yapıya çok benzer koşullardan 
gelmiş olmaları, bu kültüre yabancı olmamaları ve Bilgisayar öğretmeni 
hariç tamamının öğrenciler gibi EML mezunu olmalarıdır. Buna karşın KD 
öğretmenlerinin hiçbirisinin EML mezunu olmadığı anlaşılmıştır. Diğer 
yandan MD öğretmenlerinin tamamı meslek liselerine öğretmen yetiştiren 
mesleki teknik eğitim fakültelerinden mezun olmuştur. Dolayısıyla MD 
öğretmenlerinin, Uzakköy semtinden olmasalar bile, benzer eğitim süreçlerini 
deneyimlemeleri nedeniyle öğrencilerin kültürel kimliklerine yabancı 
olmadıkları ve bu durumun olası öğrenci direnişi karşısında onları daha güçlü 
kıldığı söylenebilir. Örneğin Bilgisayar bölümü öğretmenini her ne kadar EML 
mezunu olmasa da, bu kültürel habitusun kendisi için bir sorun yaratmadığını 
vurgularken bunun nedenini kendisinin de benzer kültürel özelliklere sahip 
olmasıyla ilişkilendirerek açıkladı:  

Çocuğa bir şey söylüyorsun diyor ki çocuk, çocuğa “niye yapmıyorsun 
niye çalışmıyorsun” falan böyle bir çıkıştığın zaman çocuk hemen 
bunu terse alıyor. Sanki mahallede birbirine laf atmış gibi. Ulan çıkışta 
ben sana gösteririm. Çıkışta görüşürüz… Bize tabii diyemiyorlar da, 
diyen öğretmeni duyuyoruz. Mesela okulda da yaşanan olaylar oluyor. 
Kavgalar oluyor. Biz hiç denk gelmedim ama bu oluyor maalesef. Niye? 
Çünkü çocuk, arkasında, “benim arkamda, diyelim şu abim var şu 
dayım bilmem neyim” diyor... Benim için sorun değil. Çünkü ben de 
hani Siteler’ de doğup büyüdüğüm için pek bir sıkıntı yok (M_Bil_E). 

Kendisinin Uzakköy semtiyle benzer kültürel özelliklere sahip olduğunu 
ima ettiği Siteler’li olmasının, onu nasıl koruduğu yönünde bir soruyu ise, 
geçmişte stajyer öğretmen olarak bulunduğu Umut EML’de yaşadığı bir 
deneyimi üzerinden şu şekilde yanıtladı: 
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… Staj yaparken üniversitedeyken, staja geldik buraya. Üniversiteden 
buraya beş arkadaş geldik. Arkadaşlar dedi ki “biz derse girmeyiz” 
dediler. “Niye?” “E burası Uzakköy”... Dedim “olur mu? Derse 
geldik gireceğiz”. “Biz” dedi, “girmeyiz” dedi. “Sen” dedi, “nasıl 
olsa Sitelerlisin. Sen buranın çevresini biliyorsun. Sen gir”. Dedim 
“girmem, giriyorsak, hepimiz gireceğiz”. Neyse, derse girdik, arka 
tarafta bir laboratuvarda. Şimdi çocuk da hani stajyer öğrencisin ya, 
çocuk hemen zaten genel olarak şey söyleyeyim. İlk girdiğin zaman 
çocuk bir kez öğretmeni dener sınar… İki tane çocuk çıkıntılık yaptı. 
“Sen ne konuşuyorsun” falan gibisinden. Dedim ki. “Bakın çocuklar. 
Ben dedim “Siteler’de, şurada oturuyorum. Buyurun” dedim, 
“mahalleme de gelebilirsiniz”. Öyle deyince, Siteler’de oturduğumu 
duyunca, çocuk hemen “hocam nerede oturuyorsun” falan? “Şurada 
oturuyorum” falan. Bu sefer ne yaptı? Alttan almaya başladı. Dedi 
ki “yav bu da şeyden değil yani, muhallebi çocuğu değil. Bu da 
şey”. Çocuk ne yapıyor? Önce bir çıkıntılık yapıyor Bakıyor ki gözü 
kesmiyor. Ondan sonra gardını düşürüyor. Şimdi EML’lerle, onu 
diyeceğim. Pek fazla disiplin sorunum yok. Çünkü çocuk da diyor ki 
“haa, bu hocanın da” diyor “bu yollarda şeyi var” (M_Bil_E). 

Bu ifadeler, bir anlamda öğrencilerin sınıfsal bağlamları da olan direnişsel 
tutumlarının, yalnızca onların sınıfsal konumlarıyla ilgili değil, aynı zamanda 
kültürel kimlikleriyle ilişkisini göstermekte. 
  
SONUÇ YERİNE
Emek gücünün yeniden üretim süreçleri, bir yandan eğitim süreçleri 
içerisinde, bireylerin sınıfsal konumlarıyla uyumlu mesleki pozisyonlara 
ulaşmaları yönünde teknik bilgi ve beceri aktarımını hedeflerken, aynı 
zamanda Althusser’in (2006) “bağımlı kılma biçimleri” olarak tarif 
ettiği değerlerin de yeniden üretimini amaçlar. Bu değerlerden birisi ise 
“teoriye direniş” olarak nitelenebilir. Willis’in (1977) de belirttiği gibi, 
“işçi sınıfının teorik bilgiye yönelik ilgisizliği”, öğrencilerin birçoğunun 
sınıfsal kültürlerinin bir parçasını oluşturabilmektedir. Öğrenciler, yakın 
zamanda içerisine girmeyi umut ettikleri emek süreçlerinde, emek sürecinin 
amaçlarını, kapsamını, “nasıl”lığını ve “neden”liğini sorgulayamayacaklarını, 
bu kapsamda ilgili süreçlerde “tasarlayan” değil, “uygulayıcı” olacaklarını 
hem geçmiş sınıfsal kültürlerinden hem de Umut EML içerisindeki 
eğitim süreçlerinden bilmektedirler. Bu bilinç, eğitim süreçleri içerisinde 
meşrulaştırılmakta ve yeniden üretilmektedir. Bu bilinç, klasik anlamda 
bir “yanlış bilinç” olarak değerlendirilmemelidir. Zira öğrencilerin emek 
süreçleri içerisinde “emekçilerin, emek süreçlerini tasarlayan değil uygulayan 
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kişiler olacaklarına” yönelik bilgileri, mevcut toplumsal formasyon içerisinde 
“doğru” iken, “yanlış” olan, mevcut toplumsal formasyonun kendisidir. 
Dolaysıyla, öğrencilerin bilgileri, kendisi “yanlış” olan toplumsal formasyona 
ilişkin “doğru” bir bilgi olması anlamında ideolojiktir. Dolayısıyla yapılması 
gereken, öğrencilerin “yanlış gerçekliğe ilişkin doğru bilgilerini” eleştirmek 
değil, bizzat gerçekliğin kendisinin dönüştürülmesine ilişkin bir praksisin 
inşasıdır.  

Mesleki ve akademik liseler arasındaki ayrışma, temel olarak öğrencilerin 
sınıfsal konumlarının yeniden üretimi bağlamında değerlendirilmelidir. Bu 
yönüyle ilgili ayrışma, öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin farklılığı vb. 
işlevselci-meritokratik tezler üzerinden meşrulaştırılamazlar. Zira akademik 
başarı-başarısızlığın ne olduğu sorusu da politik bir mücadele dolayımında 
anlamlandırılmalıdır. Diğer yandan işlevselci-meritokratik yaklaşımlar, 
müfredatlar arası ayrışmayı akademik yetenek, çaba vb. değişkenler 
üzerinden meşrulaştırmaya çalışarak, daha alt statüye sahip mesleki 
okulların, öğrencilerin akademik yeterlilikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin 
anlaşılmasını engelleyebilmektedir. Günümüzde EML öğrencilerinin 
yükseköğretim sınavlarındaki başarısızlığının, “zaten bu öğrencilerin yetersiz 
oldukları” gerekçesiyle normalleştirilmesi, ilgili okulların bu sonuç üzerindeki 
sorumluluğunu gizleyebilmektedir. 

Büyük oranda kol emeğine dayalı işlerde çalışan işçilerin, emek süreçleri 
içerisinde kullanacakları pratiğe yönelik bilgilerin kutsanırken, emek süreçleri 
içerisinde yapılan işlerle doğrudan ilgisi olmadığı düşünülen teorik bilgilerin 
işçi sınıfı bireyleri için ikincilleştirilmesi günümüzde eğitim sistemlerinin 
meslekileşmesi yönünde giderek artan bir baskı oluşturabilmektedir. 
Günümüz Türkiye’sinde ortaöğretim sisteminin %65’nin MTO kurumlarına 
dönüştürülmesi, ilgili sürecin önemli bir yansımasıdır. Diğer yandan kafa/kol 
emeği ile teori/pratik ayrımına dayalı toplumsal işbölümü, yalnızca mesleki 
okullar kapsamında değil, tüm eğitim sistemi bağlamında çözümlenebilmelidir. 
Zira bu ayrım aynı zamanda “ayaklar”la “başlar” arasındaki bir ayrım olarak 
da okunabilir. “Ayaklar”la “baş”lar arasındaki ayrışma, “bütün ayakların baş 
olması durumunda ne olacağı” yönünde egemenlerin tepkileriyle onaylansa 
da, insanın hem ayağı hem de başı ile insan olduğu unutulmamalıdır. Bu 
bağlamda eleştirel eğitim bilimcilerin asli görevlerinden birisi, ayaklarla başlar 
arasındaki işbölümünü ve bu işbölümünü besleyen toplumsal formasyonu 
sorgulayabilmek ve dönüştürebilmektir. 
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DİPNOTLAR
1 Bu çalışma,  Özdemir’in (2012) “Emek Gücünün Yeniden Üretim Sürecinin 

Ekonomi Politik Analizi: Endüstri Meslek Liselerine İlişkin Bir Örnekolay 
Çalışması” isimli doktora tezinin bir bölümünden türetilmiştir.

2	 Araştırmanın	gerçekleştirildiği	okulda	12.	sınıf	düzeyinde,	makine	
ve	metal	bölümlerinde	hiçbir	kız	öğrenci	öğrenim	görmemektedirler.	
Bunun	 yanında	 diğer	 bölümlerdeki	 kız	 öğrenci	 sayısı	 da	 oldukça	
azdır.	 Elektrik/Elektronik	 bölümünde	 1,	 ahşap	 bölümünde	 3	 ve	
bilgisayar	 bölümünde	 7	 olmak	 üzere,	 12.	 Sınıflardaki	 toplam	
111’inin	ancak	11’i	kız	öğrencidir.	

3	 Kız	öğrencilerden	bazıları	 “vaktim	yok”,	 “işim	var”	vb.	nedenleri	
gerekçe	 gösterirken,	 bazıları	 da	 herhangi	 bir	 neden	 göstermeden	
görüşme	isteğini	reddetmişlerdir.

4	 Araştırmada	görüşme	yapılan	kız	öğrenci	sayısının	azlığı,	araştırma	
bulgularının	cinsiyet	temelinde	yorumlanmasını	güçleştirmiştir.	Bu	
sorun,	araştırmanın	metodolojik	ya	da	epistemolojik	bir	tutumunun	
sonucu	olarak	değil,	bir	yandan	EML	türü	okulların	ve	aynı	zamanda	
özellikle	kol	gücüne	dayalı	emek	gücü	piyasalarının	erkek	egemen	
cinsiyet	 profili	 ile	 ilişkilendirilmelidir.	 Her	 ne	 kadar	 araştırmanın	
çalışma	 gruplarının	 cinsiyet	 profili,	 araştırmada	 elde	 edilen	
bulguların	cinsiyet	bağlamında	yorumlanmasına	olanak	vermese	de,	
kol	emeğine	dayalı	emek	gücünün	yeniden	üretiminin	büyük	oranda	
toplumsal	 cinsiyet	 rollerinin	 yeniden	 üretimi	 ile	 kesişebildiğine	
işaret	etmesi	bağlamında	anlam	taşımaktadır.	
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