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Giriş 

Bu yazıda sosyal pedagoji kavramını tartışacağım. Amerika Birleşik Devletleri sosyal hizmet 

yapılanmasının ve teorisinin içinde sınırlı olarak ele alınan sosyal pedagoji, Avrupa’da ise 

oldukça gelişkin olarak tartışılmaktadır. Anglo Sakson ülkelerinin sosyal hizmet 

tartışmalarından etkilenen ve teorik çerçevesini neredeyse doğrudan bu ülkelerden alan 

Türkiye’de sosyal hizmet camiası, İngiltere’de de var olan sosyal pedagoji yaklaşımlarını göz 

ardı etmektedir. Oldukça güdük kalmış ve pozitivizmin tamamen etkisinde gelişen eğitim 

bilimlerinde ise sosyal pedagoji kavramını görmek mümkün değildir.  Bu yazıda ele alınan 

konuların günümüzde önemli bir ihtiyaç olarak öne çıkan okul sosyal hizmeti tartışmasına da 

bazı açılımlar getirebileceğini düşünmekteyim.  

Yazıda ilk olarak sosyal pedagoji kavramını ele alınacaktır. Sosyal hizmet ve sosyal 

pedagojinin farklı mecralarda gelişmesine Almanya örneğinde bakarak bu iki sistemin hangi 

konularda örtüştüğü tartışılacak ve günümüzde üstlendikleri toplumsal işlevler 

değerlendirilecektir. Sonuç yerine ise, sosyal pedagojinin Türkiye’de sosyal hizmet ve eğitim 

yapılanmalarında neden göz ardı edildiği kısaca irdelenecektir. 

Sosyal Pedagoji ve Eğitimi 

Sosyal pedagoji kavramının 20. yüzyıl boyunca biçimlenişi aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  20. 

yüzyılın başında P. Natorp (1974/1898) sosyal pedagojiyi topluluk içinde yaşayarak sosyal 

sorunları çözmeye yönelik bir sosyal eğitim-öğretim kuramı olarak kavramsallaştırmıştı.  

1920’li yıllarda H. Nohl’un kavramsallaştırması ise sosyal pedagojinin sosyalleşmede yaşanan 

sorunlara müdahale yönüne vurgu yapmaktaydı (Nohl 1963/1926).  Bu yazarlar, sosyal 

pedagojiyi sosyalizasyonu destekleyen örgün eğitim kurumlarına yardımcı bir eğitim alanı 

olarak tanımlanmaktaydılar.  K. Mollenhauer ise 1960’lı yıllarda sanayileşmenin geldiği 

düzeyin etkileriyle geleneksel sosyalizasyon kurumlarının yetersiz hale gelmesinden hareketle 

sosyal pedagojiyi aile ve okul dışı bir eğitim sisteminin yapılandırılması olarak görmekteydi 

(Mollenhauer 1968/1964).  Günümüzde ise sosyal pedagoji artık sosyalizasyon perspektifinden 



bağımsızlaşarak toplumda yaşayan bütün bireylerin refahını ve bireyin gelişimini hedef alan 

bütüncül yaklaşımlar geliştirmektedir (Hamburger 2008). 

Türkiye’de üniversitelerin eğitim fakültelerinde ve sosyal hizmet bölümlerinin hiçbirinde 

sosyal pedagoji dersi açılmamıştır ve bu konuda bilimsel yayın bulmak hemen hemen mümkün 

değildir. Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerdeki üniversite programlarında ise 

sosyal pedagoji bölüm, program ve ders olarak oldukça yaygın olarak bulunmaktadır. Her 

ülkenin üniversite yapısı, gelişimi farklılıklar taşımasına rağmen bir fikir vermesi açısından 

burada Almanya yüksek öğretim sisteminde sosyal hizmet ve sosyal pedagoji bölümlerinin 

nasıl konumlandığı değerlendirilecektir.  

Almanya’da Sosyal Hizmet ve Sosyal Pedagoji 

Almanya’da çok uzun süreden beri sosyal hizmet ve sosyal pedagoji eğitimi yüksek okullarda 

(Fachhochschule) iki ayrı bölüm olarak yer almaktadır. Bölümlerin oldukça fazla ortak dersleri 

vardır ve bu bölümleri bitirenler hemen hemen aynı alanlarda çalışmaktadırlar. Hem eğitimin 

yapısının yakınlığı hem de meslek yaşamında oldukça yakın işleri üstlenmeleri nedeniyle bu 

iki meslek arasında geçişgenliğin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bologna süreci 

kapsamında Almanya’da üniversitelerin yapısal değişimiyle yüksek okullar uygulamalı 

bilimler üniversitelerine dönüşmüştür. Bu değişime bağlı olarak sosyal hizmet ve sosyal 

pedagoji bölümlerinde kısmi bazı değişimler olmasına rağmen bu değişim yapısal bir 

karakterde değildir. Sosyal hizmet ve sosyal pedagojinin yöntem ve teorik birikim gibi 

konularda birbiriyle örtüşen önemli yanları mevcuttur.  

Bu iki alanın farklı bölümler olarak gelişmesinin iki temel nedenini burada ele almak istiyorum. 

Bunlardan birincisi sosyal pedagoji eğitiminin yüksek okullar yanı sıra üniversitelerin bazı 

eğitim fakülteleri veya beşeri bilimler fakültelerinde de yer almasıdır. Bu farklılığın temelinde 

yatan önemli bir faktör, sosyal pedagojinin, teorisini ve kendi bakış açısından oluşturduğu 

“gerçekliği” eğitim bilimleri içinde şekillendirmesidir. Sosyal pedagoji, eğitim sistemi dışına 

düşen kesimlerin sistemle yeniden ilişkisinin kurulması alanında çalışarak yöntemler 

geliştirmenin yanı sıra, modern toplumun diğer sistemlerinden dışlanmış grupların da eğitim 

yoluyla topluma yeniden kazandırılması veya marjinalleşmiş durumlarından çıkarken 

yaşamlarını idame ettirebilecek yetenekleri kazanmalarına yönelik programlar ve yöntemler de 

geliştirmektedir. Yani ağırlıklı olarak gençlerin toplumsallaşma sorunlarında yoğunlaşırken, 

sistem dışına itilme tehlikesi olan diğer kesimlerle de çalışmaktadır. Bu noktada sosyal hizmetle 

sosyal pedagojinin müdahale alanı çakışmakta ve özellikle son yıllarda emansipatif (bireyin 



kendi kendine yeterli hale gelmesini amaçlayan) sosyal hizmet çalışmalarında, kendi kendine 

yardım gruplarının inşasında ve yapılandırılmasında veya müracaatçılarla uzun süreli, bire bir 

yakın çalışma yöntemlerinin geliştirilerek uygulanmasında sosyal pedagoji ve sosyal hizmet 

aynı yöntemleri geliştirmektedir. 

Almanya’da sosyal pedagojinin sosyal hizmetten ayrı olarak şekillenmesinin ikinci önemli 

nedeni, bu iki mesleğin doğmasının ve kurumsallaşmasının farklı tarihsel dönemlerde, farklı 

toplumsal sorunlar temelinde gerçekleşmesidir. Sosyal hizmet, 19. yüzyılda yoksullara yardım 

konusunda kamunun yapılanması kapsamında gelişen hizmetlerin kurumsallaşmasıdır. 

Avrupa’nın diğer ülkelerinde de gözlenen bu sürecin hukuki arka planını her ülkede farklı 

dönemlerde uygulamaya giren sosyal yasalar oluşturmaktadır. Sosyal pedagoji ise, 20. yüzyılın 

başında yoksulların eğitimi ve özellikle de gençlik hareketleri nedeniyle bir sorun olarak 

tanımlanan gençlerin kontrolü temelinde ortaya çıkmıştır. Ailevi, mesleki ve okul eğitimlerine 

ek bir eğitim sistemi olarak gelişmiştir. Kurumsallaşmasının hukuki arka planını yine her 

ülkede farklı zamanlarda uygulamaya giren çocuk ve gençlere yönelik hazırlanan yasalar 

oluşturmaktadır. Buradaki önemli farklılık tarihsel arka plana bakıldığı zaman netleşmektedir, 

sosyal hizmet marjinalleşmiş yetişkin gruplarına hizmet vermek üzere doğmuştur ve 

günümüzde bütün toplum kesimlerinin refahını hedeflemektedir. Sosyal pedagoji ise çocuklar 

ve gençlerin yarım kalmış sosyalleşme ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya 

çıkmış ve günümüzde bütün toplum kesimlerinin eğitim yoluyla sosyal refaha ulaşması için 

yöntemler geliştiren ve uygulayan bir kurumsal yapıya erişmiştir. Özellikle ikinci dünya savaşı 

sonrası Avrupa’da bu iki çalışma alanı yukarıda da ifade edildiği gibi farklı kökenleri ve farklı 

hedef kitleleri olmasına rağmen günümüzde aynı kesimlere yönelik, birbirini tamamlayan 

yöntemler geliştiren yapılara dönüşmüştür. Son yıllarda sosyal pedagoji alanında önemli 

çalışmaları olan Franz Hamburger’in (2008) değerlendirmesinden yola çıkarsak, sosyal 

pedagoji toplumsallaşma sorunları yaşayan gençlerle sınırlı kalmayarak tüm insanlığa açık, 

onların ihtiyaç durumunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntemleri teorik olarak 

geliştirme ve uygulama yeterliliğine sahiptir. Günümüzde sosyal hizmetin kuramsal yapısını 

belirleyen en önemli belge İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi iken sosyal pedagoji için ise bu 

belgenin yanı sıra Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi en önemli diğer yönlendirici temel 

doküman niteliğindedir. 

Günümüzde Durum 

Geleneksel olarak hem sosyal hizmet hem de sosyal pedagoji zor durumda olanlara yardım ve 

sorunlu kesimleri disiplin altına alma amaçlıyken bugün modernizmin gelişmesine bağlı olarak 



ortaya çıkan bireyselleşme, “işlevsel farklılaşma”nın belirlediği modern toplumun yapısal bir 

alt sistemi haline gelmiştir (Taşğın/Tekin 2013: 120). Toplumsal değişimin bir sonucu olarak 

aile ve okul gibi geleneksel sosyalizasyon organlarının etkilerini yitirmeleri ve krize girmeleri, 

bu alanda başka kurumsal yapılara ihtiyaç yaratmaktadır. Yeni sosyalizasyon yapıları, destek 

kurumlarının yapılandırılması sosyal hizmet ve sosyal pedagojinin hem teorik hem de 

uygulama alanında geliştirdikleri modellerin birbirlerini tamamlamalarıyla mümkün 

olabilmekte ve bu da uygulama alanında daha fazla bütünleşmeyi beraberinde getirmektedir. 

Toplumda organize yardımın artık sadece ihtiyaç duyan kişiler ve ihtiyacı olan sosyal gruplar 

için değil herkes için bir çözüm üreten yapı olarak değerlendirilmesi, “normalleşme” olarak 

kavramlaştırılmaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanlarının yaygınlığı ülkelerin 

sosyal devlet yapılanmasının düzeyine bağlı olarak farklılaşmaktadır. Günümüzde sosyal 

devletin zayıflaması bir olgu olarak bütün ülkelerde kendini dayatırken sosyal hizmetlerin ve 

sosyal pedagojik çalışmanın yaygınlaştığı gözlenmektedir. 

Aile (evlilik/boşanma) danışmanlığı, sosyal pedagojik aile yardımı, psiko-sosyal danışma, 

gençlere yardım gibi alanlar geçmişte olduğu gibi sadece toplumun alt ve dışlanmış kesimlerine 

yönelik değildir. Evlat edinme sürecinin yürütülmesi, AIDS danışmanlığı, kronik hastalar için 

kendi kendine yardım grupları, velayet/vesayet kararlarında yazılan raporlar, gençlerin boş 

vakitlerinin değerlendirilmesine yönelik projelerde olduğu gibi sosyal hizmet ve sosyal 

pedagojinin faaliyet alanı, toplumsal açıdan zayıf durumda olmayan yetişkinler ve gençleri de 

kapsamaktadır. Toplumda organize yardım yapılarının önemli bir kesimini oluşturan sosyal 

hizmet ve sosyal pedagoji modern toplum için artık terkedilmesi mümkün olmayan, merkezi 

bir role sahiptir. Bu anlamda sosyal hizmet ve sosyal pedagoji sistem teorisi yaklaşımıyla 

modern toplumun toplumsal bir fonksiyon sistemi haline gelmiştir (Bommes/Scherr 2000: 22). 

Sonuç Yerine… 

Türkiye’de sosyal hizmet yapılanmasına baktığımızda iki olgu dikkat çekmektedir. Bunlardan 

birincisi, sosyal hizmet uzmanı yetiştirmek amaçlı açılan ilk yüksek okulun 40 yıldan uzun bir 

süre tek kurum olarak kalmasıdır. İkincisi ise, sosyal hizmetin sağlık hizmetlerinin bir parçası 

olarak şekillenmesidir. Günümüzde dahi ağırlıklı olarak sosyal hizmet programlarının sağlık 

bilimleri fakülteleri içinde açılmaları ve uzun süre sosyal hizmetlerin Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı içinde yapılandırılması sosyal hizmetlerin gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir. 

Yüksek öğretim alanında sosyal hizmet eğitimi 1961 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Sosyal Hizmetler Akademisi’yle başlamıştır. 1967-1982 

arasında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Sosyal Çalışma Bölümünün kurulması, tek 



kurumda eğitim verilmesine bir istisna oluşturmuştur. Sonrasında ise, bu iki yapı birleştirilerek 

1982’den 2000’lere kadar Hacepttepe’deki Sosyal Hizmetler Yüksekokulu (ve daha sonra 

bölümü) bu alandaki tek eğitim kurumu olarak faaliyet göstermiştir. Bu durum, alanın 

gelişimini olumsuz etkilemiştir. Günümüzde ise, bunun tam tersi bir gelişmeyle, öğretim üyesi 

yetersizliğine rağmen 80’in üzerinde sosyal hizmet bölümünün açılması bu olumsuz gelişmeye 

katkıda bulunmaktadır.  

Sosyal pedagojinin Türkiye’de yüksek öğretimde gelişmemesinin temelinde yatan olgu, eğitim 

bilimlerinin yetersizliği ve eğitimin temel sorunsalının okullara öğretmen yetiştirmekle sınırlı 

kalmasıdır. 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak gelişen öğretmen 

yetiştirme kurumları bilimsel çalışmalarda sınırlı kalmış ve gerekli öğretmen açığını 

karşılamakta bile yeterli olamamışlardır. Özellikle 1970’li yıllarda “hızlandırılmış” “mektupla 

öğretmen yetiştirme” (Akyüz 1999: 378) gibi ara bir dizi programlarla alan yeterliliği olmayan 

öğretmenler yetiştirilmiştir. 1982 yılında öğretmen yetiştirmenin üniversitelere bağlanması, 

eğitim bilimlerinin farklı alanlarında gelişmeyi sağlamamıştır. Bunun temel nedeni, kurulan 

eğitim fakültelerinin ihtiyacı karşılama amacıyla hızlı öğretmen yetiştirmeye odaklanmasıdır.  

Bu noktada, bir başka dinamik daha gözlenmektedir. 1950’li yıllardan bu yana eğitim 

bilimlerindeki tartışmalar, genellikle ABD referanslı olarak şekillenmiştir. ABD’ye gönderilen 

veya oradan gelen heyetler kapsamında eğitim sisteminin dünyadaki gelişmelere ayak 

uydurması hedeflenmiştir. Bu çaba da eğitim alanında bilimsel çalışmaların geliştirilmesi 

yerine yaşanan sorunlara kısa vadeli çözümler üretmekten öteye gitmemiştir. 

1950 yılından itibaren ABD ile kurulan bu ilişkiler yukarıda ele aldığımız sosyal hizmet 

eğitimini ve sistemini belirlediği gibi eğitim bilimlerinin içinde “psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik” hizmetleri tartışmalarını da getirmiştir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, ABD’ye 

özgü olan 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan “mesleki rehberlik” hareketinin 20. yüzyılın 

başında eğitim sistemine eklemlenmesidir. Türkiye’de bu alanda ilk lisans programı 1965 

yılında açılan Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Eğitim Psikolojisi ve Rehberlik” 

bölümüdür. 1997 yılında A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde lisans eğitimi veren “eğitim 

bilimleri” bölümünün kapatılmasıyla PDR neredeyse eğitim bilimleri bölümlerinin altında tek 

lisans bölümü olarak kalmıştır. Bu gelişmenin iki önemli sonucu olmuştur. Özellikle Avrupa’da 

eğitim bilimleri alanındaki tartışmalar ve buna bağlı olarak benim bu yazıda ele aldığım sosyal 

pedagoji tartışmaları da Türkiye’ye yansımamıştır. İkinci olarak rehberlik araştırma 

merkezlerinde kullanılmak üzere çevrilen ölçme araçları tek bilimsel çalışma yöntemi olarak 



benimsenmiş ve eğitim bilimlerinde günümüze kadar aşılamayan güçlü bir pozitivizm akımının 

etkin olmasına neden olmuştur.  

Sosyal hizmetler ve sosyal pedagoji arasındaki ilişkiye bir yaklaşım getiren az sayıda bilim 

insanından biri uzun seneler A.Ü. Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan Emine Akyüz 

olmuştur. Çocuklar ve gençler üzerine yaptığı çalışmalarla hukuki arka plan, sosyalleşme ve 

haklar temelinde yürüyen tartışmayı Türkiye’de eğitim fakültelerine taşıyan kişi olmuştur Prof. 

Akyüz (2016). Eğitim bilimlerinin sadece örgün eğitime odaklandığı Türkiye’de pedagojinin 

farklı alanlarını tartışmaya açmış olan Prof. Akyüz sosyal hizmet ve sosyal pedagoji alanlarının 

yakınlaşması konusunda bir yaklaşım getirmiştir. Akyüz’ün açtığı bu yolda genç 

araştırmacıların da çalışmalar yapacağını ümit ediyorum., 

Son olarak, bu yazıda ele alınan konunun, Türkiye’de günümüzde gündeme gelen okul sosyal 

hizmeti konusuna da bir perspektif sunabileceğini düşünüyorum. Sosyal hizmetin 

güçlendirilmesinde önemli açılımlar getirebilecek olan sosyal pedagoji kavramının hem eğitim 

bilimlerinde hem de sosyal hizmet eğitiminde ele alınması ve teori üretiminde kullanılması, 

okul sosyal hizmeti tartışmalarına kuramsal bir açılım getirebilecektir. 
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