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Önsözler

Öğrenmenin Gücü
W arren Bennis

Warren Bennis, G üney Kaliforniya Üniversitesi Liderlik Enstitüsü  
Başkanı ve A n  Invented Life: Reflections on Leadership and  Change 
(Keşfedilmiş Bir Yaşam: Liderlik ve Değişim Üzerine Düşünceler) 
ve Bir L ider O labilm ek'* ' adlı kitapların yazarıdır.

[değişim ve dönüşüm ün kızıştığı şu günlerde, kuramların 
gücü kurumsal öğrenme yeteneğinin gitgide daha çok et- 

giriyor. Çok büyük bir hızla, daha çok, daha iyi, daha ça
buk öğrenmek bugün dünyadaki her kurum  için temel bir stratejik 
konu, kurumsal bir zorunluluktur. Kurumlar kendilerini “Öğrenen 
Kurumlara”a |dö ı ü^türmelidir.

ö ğre tim in  amacı öğrenmeyi olanaklı kılm aktır. Ç izim , A  M anual 
fo r In stru c to rs , G raham-M ellander, 1971'den (Öğretmenler İçin 
El K itabı) alınm ıştır. O  zam andan  bu yana öğrenci büyüdü.

(*) Sistem Yayıncılık, 2001.
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Yeni ortaya çıkan ('öğrenen kurumlar1 kavramının iki ana etmenle 
desteklenmesi gerekiyor. Bunlardan ilki, hükmeden ve kontrol eden 
liderler yerine JEğitici Liderler ’m anahtar rolüdür. Lider “maço”dan 
“maestro”ya, diktatörden koça dönüşmelidir. İkincisiyse, yeni anla
mıyla net bir amaçlılık diye tanımlanabilecek (“kendiliğinden katılım” 
ve incelmiş bir kolektif öğrenme yeteneğidir: kurumun tüm üyelerin
ce iyice sindirilmesi gereken bir beceri.

Aslında, sıradışı liderler öğrenmeye ve gelişmeye büyük bir önem 
verirler. Sezgisel olarak her zaman, kurumsal yaşamın günlük etkinlik 
ve ilişkilerinden maksimum grup öğrenmesini gerçekleştirmeye çalı
şırlar.

Ne var ki, teknik alana yapılan harcamalarla kıyaslanınca, çok az 
lider kaynaklara ve enerjiye ciddi yatınm yapar. Çoğu kurum “des
tekleyici eğitimi” vurgular, bilinen ve tekrarlanan durumlarla başa 
çıkmak için belirlenmiş görüşler, yöntemler ve kurallar edinilmesi
ni savunur. Bu gereklidir ama yeterli değildir. Destekleyici eğitimde 
şimdiki performans, olması gerekenle ya da olabilecekle değil, yalnız
ca geçmiş performansla karşılaştırılır. “Öğrenen kurum” yeni yete
neklere dayanmalıdır; Belirsizliği kabul etmek ve paylaşmak, hatayı 
kabullenmek, geleceğe yanıt vermek, kişilerarası ilişkilerde becerikli 
olmak (dinlemek, yetiştirmek, değer çatışmalarıyla baş etmek ve ken
dini tanımak). Günümüzde ihtiyaç duyulan şey destekleyici değil, ye
nilikçi öğrenmedir.

Sormamız gereken soru şudur: Günümüz liderleri yenilikçi öğ
renmeye, derin bireysel ve kolektif öğrenme becerisinin üstünlüğüne 
ne ölçüde bel bağlamalıdırlarf

Bu soru, bu kitabın ele aldığı temel sorudur ve isveçli bilge yazarı
mızın aydınlattığı derin bir konudur. Kendisinin, vaşamının en güzel 
zamanlarım ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME sanatına ve disiplinine ada
dığını da eklemem gerek.

Zamanlaması daha iyi olamazdı! Mellander aydınlatıcı ve nükte
li bir üslupla yazıyor, uygulayıcıların işini kolaylaştırırken, bilgililerin 
kavrayışını da artırıyor. Kitabı yalnızca iş dünyasından değil, sanat
tan, edebiyattan, insan emeğinin yer aldığı başka alanlardan da çarpı
cı örneklerle dolu. Tam benim kafa dengim.
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İnancım o ki, Mellander’in kitabı tüm  kurumsal düzeylerdeki li
derlere, lider “yetiştirmede” katkıda bulunacak. Ve günümüzde daha 
da önemlisi, liderlik etmeyi, değişmeyi ve öğrenen bir kurum un sos
yal mimarisini yaratmayı nasıl başaracağımızı yüreklerimiz ve dav
ranışımızla kavramamızda hepimize yardımcı olacak. Bu kitap, geri
ye dönm eden geleceğe yürüm em iz için hepimize yardım edecek bir 
cevher.

Değişen Bir D ünyada
Bo Ekman

Volvo'da Grup Geliştirme başkam  olarak Bo Ekm an yıllarca en
düstrin in  h ız  treninin rotasının yakın  çekim fotoğrafını görm üş
tü. Bugün, tüm  dünyadaki şirketlere stratejik yenilenm e ve u z 
m a n lık  geliştirme uygulamaları sunan İsveç K am uoyu A raştırm a
sı E nstitüsü’nün başkanı.

Ortalama bir Japon çalışan, verimliliği artırmak ve kaliteyi iyi
leştirmekle ilgili olarak yılda 30 ila 40 arasında öneri üretir. 

Dünyanın otom otiv başkenti Detroit’teki bir montaj fabrikasında ise 
bu, yedi yılda bir öneridir!

Yoğun bir kampanyadan sonra Volvo, bir yılda çalışan başına al
dığı öneri sayısını ikiye katladı.

Bu sayılar, insanlar arasmda hem öğrenme kapasitesi hem de öğ
renme hızı bakımından bir farklılık olduğunu çarpıcı bir biçimde or
taya koyuyor. Japonlar yeni teknolojiler getirmeyi ve üretim süreç
lerini yeniden düzenlemeyi Amerikalılardan ve AvrupalIlardan daha 
hızlı başarıyorlar.

Yıllar boyu Batı dünyasındaki şirketler ve kuruluşlar değişen iş or
tam ına göre değil, durağan bir işleyişe göre düzenlendi. Bu tü r ku- 
rum ların dezavantajları artık daha açık kendini göstermeye başladı.

Eski fikirleri yeniden değerlendirmek gibi sancdı bir sürecin or- 
tasındayız. Geleneksel yapdarımızın arkasındaki mantığı sorgulama
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mız, pazar dalgalanmalarının, teknolojik gelişmelerin ve değişen top
lumsal koşulların neden olduğu karmaşayla başa çıkmamızı sağlaya
cak yeni yapılar bulmamız gerekiyor. Çünkü insanlar jşlerı yapmanın 
yeni yollarını öğrenme, tutumlarım, hatta değerlerini değiştirme, ye
ni kişilerle çalışma, müşterilerle etkileşime girme ve onlardan öğren
me arzusundalar ve bu da sonuçta toplumsal koşulları değiştiriyor.

Bu değişen dünyada yalnızca öğrenmeyi öğrenen kişiler ve ku
rumlar ayakta kalmayı başarabilecek. Öğrenmenin Gücü bu ihtiyaca 
odaklanıyor ve değişim sürecine balıklama dalanlara sağlam ve öğre
tici ilkeler sunuyor.

Bu kitap, eğitimin nasıl daha iyi bir liderlikle sonuçlanacağı ve de
ğişimin uygulanması işini nasıl çok daha etkili kılacağı konusunda 
derin bir kavrayışı sergiliyor.



Sunuş

Bu kitap, hem kendi yaşamlarım zenginleştirmek amacıyla öğren
me yeteneklerini geliştirmek isteyenler için, hem de başkalarına 

öğrenme koşulları yaratma konusunda ustalaşmak isteyenler için ya
zıldı — müdürler, eğitim uzm anlan, okutmanlar, yazarlar, öğretmen
ler, proje yöneticileri, film yapımcıları, vb.

Bu kitabın arkasındaki fikir yirmi yılı aşkın süre önce şekillenme
ye başlamıştı. Âke Grahm ve ben öğretmenler İçin Bir Elkitabım  he
nüz yayımlamıştık ve bu kitabın “devamı” olarak bir öğrenme kıla
vuzundan başka hiçbir şeyin daha mantıklı olmayacağını hissediyor
duk. Ama kitabın nihayet gün ışığım görebilmesi için yirmi yıl geç
mesi gerekecekti.

Doksanlı yıllara “bireyin dönem i” denir. Bireye yeni bir tü r saygı 
duyulur ve toplum un itici gücünü kuram ların değil insanların oluş
turduğu yönünde tomurcuklanan bir anlayış vardır. Saygı özsaygıyı 
besler: Günümüzde insanlar “katılımcı olmak, gerçek anlamda katı
lımcı olmak” istiyorlar, ö te  yandan bilgi patlaması ve değişimin artan 
hızı en hırslılarımızın bile gözünü korkutuyor. John Naisbitt’in dedi
ği gibi, “Bilginin içinde boğuluyoruz ama içbilgiye açız.”**'

(*) 3 u  kitapta, İngilizce “in fo rm ation” ve “knovvledge” sözcükleri için, kesin o la
rak  ayırt edilm iş terim ler gerekiyordu, “ in fo rm atio n ” bilgi, buna  kuşku yok; 
peki “knovvledge” ne? K işinin biriktirdiği, özüm senm iş, yoğrulm uş, işlenmiş, 
içselleşmiş bilgi. Belki vukuf, belki m alum at, belki irfan, belki hepsi birden. 
B ütün  bunları düşünürken  ve tek  sözcükten oluşan Türkçe b ir terim  bu lm a
ya çabalarken aklım a olabilecek birkaç karşılık geldi: B unlardan biri “özbilgi”, 
b ir diğeri de “k b ilg i”ydi. İn terne tte  aradığım da özbilgi sadece b ir dersane adı 
olarak çıktı. A m a “içbilgi” aram ası ciddi sonuçlar verdi. Bir kere, Sufilikte “iç- 
bilgi” diye bir kavram  var ve hafifçe m istik  an lam ına rağm en bana “knovvled- 
ge” ile epeyce örtüşüyor gibi geldi. Am a b u  terim i kullanm ak için beni daha 
da cesaretlendiren, Sayın “Blogcu” A hm et Ayyıldız’ın 27.10.2006 tarihli yazı
sında “knovvledge” için b ir seçenek olarak “içbilgi” sözcüğünü önerm esi oldu. 
K endisine buradan  teşekkür ediyorum . (Yayına hazırlayanın notu)
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Başkalarının içbilgisinin kurbanı olmaktan kaçınmak istiyorsak, 
kendi içbilgimizi oluşturmaya çalışmalıyız.

Bütün bunlar, “Acaba çalışanlarımızın gelişimlerine yardımcı ola
cak her şeyi yapıyor muyuz?” diye her yerde şirketlerin kendilerini 
sorgulamalarına yol açıyor. Tipik sorular şöyle: “Uygun eylemi yap
mak için gereken öngörüye sahipler mi? “Değişen koşullardan kay
naklanan tüm  sıkıntı ve zorlukları anlamak, bunlardan haberdar ol
mak için gerekli bilgiye sahipler mi?” fÇalışanları nızm uzmanlıkla
rından yararlanıyor ve bunları geliştiriyor muyuz?"

Öğrenmenin öneminin yeni bir yönü ortaya çıkıyor: Peter Senge 
son kitabında, IB ir kurum un hayatta kalabilmesi için kolektif öğren
me yeteneğinin olması şarttır,” diyor. Michael Macoby yeni temel gö
rünüm ü şu sözlerle anlatıyor: “Herkesin yaşamında bir anlam ihtiya
cı vardır ve insanlar yaşamlarına anlam yükleyebilecek kurum lar için 
her türlü fedakârlıkta bulunmaya hazırdırlar.'! işte, günümüzde gitgi
de daha çok sayıda şirkette yayılan fikirlerden bazıları:

• insanlar hem kendi gelişimleri hem de kuram larının başarısı 
için daha fazla sorumluluk almak isterler (ve almayı beklerler). 
Bu onları öğrenme konusunda motive eder.

• Her düzeydeki yöneticiler, uzmanlık gelişiminin (kendilerinin 
ve astlarının) sürekliliğinden birinci derecede sorumludurlar, 
dolayısıyla onlardan ne beklendiğini bilmeleri gerekir.

• Eğitim uzmanları, yerleşik görev tanımları için sabit eğitim 
programları hazırlamaya daha az zaman harcamalı, belirli bi
reyler ve durum lar için uzmanlığı geliştirecek stratejiler tasarla
maya yoğunlaşmalıdırlar.

Bu fikirler, gün geçtikçe daha çok kişinin öğrenmenin gerçekten 
ne anlama geldiğini görmeye başlayacağını gösteriyor, insanlar öğ
renmeyi gerçek yaşam koşullarında hayata geçirecek koşullan yarat
ma konusunda ustalık kazanmalılar.

Umarım bu kitap yol gösterici olur.
Klas Mellander

Karrshala, İsveç
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Öğrenme
Öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini bilmiyor 

olmamız, bize bir şey öğretilen veya kitaplardan 
kendi kendimize inceleme yaptığımız ya 

da başkalarına bir şey öğretmemiz gereken 
bir durum da kaldığımızda gerçekten tuhaf 

davranmamıza neden olur.

Ö ğ re n m e n in  G iz em i Ç ö z ü lü y o r  (2 0 ) 

H a h ! Ö ğ re n m e  S ü rec i (2 9 )

A n la m  A ray ışı: B ü y ü k  R e sm i G ö rm e k  (34) 

Ö ğ re n m e k  K e şfe tm e k tir  (3 8 ) 

Ö ğ re n m e  A racılığ ıy la  R e k ab e t (47)
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ilında öğrenmek, yalnızca öğretmek ve ders çalışmak kavram-
arıyla birlikte olduğunda zor bir iştir! Bunun dışında, insanlar 

çok fazla çaba harcamadan öğrenebilirler. Yoksa, sahip olduğumuz 
bu kadar çok içbilgiyi başka türlü nasıl edinebilirdik?

Bir gün kalabalık bir caddede yetmişli yaşlarda bir hanımefen
di dikkatimi çekmişti. Bastonuna dayanarak öylece durmuş, otobüs 
bekliyordu.

Bir usta tarafından kazınmış gibi görünen yüzündeki çizgiler, düş 
kırıklığının, kederin, sevincin, yaşamdan alman tadın ve geçen zama
nın izlerini taşıyordu, ileriye diktiği gözleriyle aslında hiçbir şeye bak
mıyor, kamburlaşmış bedenini saran huzur ve sükûnet havası içinde 
çevresine tamamen ilgisiz görünüyordu. Bir an onu, deri cildi yıpran
mış eski ve nadide bir kitaba benzettim, sayfaları sonsuz bilgi ve bil
gelikle dolu bir kitaba. Bu benzetmeyi, her insanın akıl almaz m iktar
da bilgi için bir depo olduğu düşüncesinden esinlenerek yapmıştım. 
Acaba bu hanımefendi bugüne kadar karşılaştığı herkesi hatırlayabi
lir, onları tekrar görse tanıyabilir miydi? Deneyimlerini, duyguları
nı, arkadaşlıklarım, yalnızlıklarını, yaşamındaki önemli önemsiz bir
çok olayı anlatabilir miydi? Ya da okuduğu, duyduğu, gördüğü, an
ladığı, tartıştığı, hayal ettiği ve düşündüğü her şeyi? Ve işte tüm  bun
lar, basitçe öğrenmek dediğimiz şeyin, yaşam boyu öğrenmenin so
nuçlarıydı.

Ölçemeyecek olsak da, bu hanımefendinin içbilgisinin ne kadarı
nın örgün eğitimin doğrudan sonucu olduğunu, ne kadarının da yal
nızca her günkü kendiliğinden, farkında olmadan öğrenmeden geldi
ğini sorabiliriz. Kendisi nükleer fizik profesörü bile olsa, yanıt, top
lam içbilgisinin çok azının örgün eğitimin ve ders çalışmanın doğru
dan sonucu olduğudur. Bu durum  hepimiz için geçerlidir.

Teknik
Vurgu
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Doğrusu, öğrenmenin bu denli küçük bir kısmının örgün eğiti
min sonucu olması çok da şaşırtıcı bir şey değil. Asıl şaşırtıcı olan, öğ
renmenin büyük kısmının biz hiç farkında olmadan ve özel bir çaba 
harcamadan kendiliğinden gerçekleşmesidir.

Görünen o ki, sürekli olarak -  kendiliğinden ve hiç çaba harcama
d an - bir şeyler öğreniyoruz, bunlar bir sınıf ortam ında ya da bir ders 
kitabından öğrenilmesi imkânsız şeyler. Öyleyse bu, öğreten biri ol
m adan daha kolay öğrendiğimiz anlamına mı geliyor? Tuhaf görünse 
de, durum  gerçekten böyle. Peki neden?

Bilgisizliğimiz bizi işleri kendimiz için zorlaştırmaya itiyor. Böyle 
olunca da, örgün bir ortam da öğrenme becerimizi zenginleştireceği
mize köreltiyoruz. Kendiliğinden öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinin 
farkına varabilirsek, örgün bir öğrenme ortam ında da öğrenme yete
neğimizi bilinçli bir şekilde geliştirebiliriz.

Akimız kilometrelerce uzaklarda, önünüzdeki resme ya da tahta
ya bakarak oturduğunuz toplantı, kurs, konferans ve seminerlere her
halde katılmışsınızdır. Aynı şeyi bir ders kitabının ya da şirketin en son 
ürünü hakkındaki kitapçığın başında oturduğunuz zamanlarda da ya- 
şamışsınızdır. Dikkatinizi tartışılan konuya bir türlü veremez, dalıp gi
dersiniz. öğrenm enin nasıl gerçekleştiğini bilmiyor olmamız, bize bir 
şey öğretilen veya kitaplardan kendi kendimize inceleme yaptığımız ya 
da başkalarına bir şey öğretmemiz gereken bir durum da kaldığımızda 
gerçekten tuhaf davranmamıza neden olur. Yıllar önce sektördeki öğ
retmenlere verdiğim bir eğitimde, onlardan fare kapanı kurmayı an
latacakları bir ders hazırlamalarını istemiştim. Hazırlandıklarında da 
kaldığımız oteldeki personelden bu ders için öğrenci rolü yapmalarını 
rica etmiştik. Sonuçlar tek kelimeyle ilginçti. Otel personelinden der
si tamamlayan olmamıştı, öğretilenler düşünülürse bu hiç de sürpriz 
değildi, işte birkaç örnek: “Fare kapanı nasıl kurulur dersine hoş geldi
niz. Bu dersin sonunda öğreneceğiniz yöntemle bir fare kapanı kurabi
leceksiniz, v b ...” ‘Fare kapanı şu bölümlerden oluşur: Alt plaka, yay, 
menteşe, v b ...” “Fare kapanını kurm ak için önce onu şu şekilde baş
parmağınızla işaretparmağmızm arasında tutun, v b ...” Bir süre sonra 
bu saçma “dersi” kesmeye karar verdim ve öğretmenlere, “Ne yaptığı
nızı düşünüyorsunuz?” diye sordum. “Ne var, öğretiyoruz işte,” dedi
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ler. “Çocuklarınıza fare kapanı kurmayı öğretirken de böyle mi anla
tırsınız?” diye sordum. “Tabii ki hayır,” dediler. “O başka. Burada öğ
retmemiz gerekiyor.” Bu konu üzerinde epeyce konuştuk ve öğretme 
biçiminin örgün bir sınıf ortam ında tamamen değiştiğini fark ettik. 
Katılımcılardan biri bunu şöyle özetledi:

“Geçerli eğitim ilkelerine uymak, öğretmeniz gerekmediğinde çok 
daha kolaydır.”

Bu büyük bir olasılıkla doğru. Örneğin Macintosh bilgisayar kul
lanmayı deneme-yanılma yoluyla öğrenmiş olanlar, bildiklerini baş
kalarına öğretmeyi beceremezler. Anlatmaya çalıştıkları şeylerin ken
di kendilerine öğrendikleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Kendi yaşadıkları 
deneme ve keşif sürecini unutm uşlardır ve gereksiz olgularla dolu ya
pay talimatlar verir, öğrencilerine kendi keşiflerini yapma fırsatını çok 
az tanırlar, o da tabii tanırlarsa. Ancak burada dikkete değer nokta, yi
ne bu kişilerin birinden bilgisayardaki bir sorunla ilgili yardım isten-

Örgiin bir eğitim  d urum unda  ve kendiliğinden gelişen bir 
durum da öğrencilere tam am en farklı b içim lerdi davranılır. 
Örgün derslerde öğrenciler böyle m i hissederler? (Çizim: Lars 
Âberg)
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diğinde (burada ‘öğretmek” söz konusu olmadığından) davranışları
nın genellikle tamamen farklı ve öğrenecek kişinin ihtiyaçlarına daha 
uygun olmasıdır.

Benzer bir farklılığı, okuyan birini izlediğimizde de görebiliriz. 
Okunan şey ne olursa olsun, günlük gazete, ticaret gazetesi ya da sevi
len bir kitap, davranış aynıdır: Okur, sayfalan karıştırır, ilginç buldu
ğu yerlerde durur, bazı yerleri atlar, bazı yerleri de ayrıntısıyla okur, 
not alır, karşılaştırır, vb. Ancak okunan şey bir ders kitabıysa davra
nış farklıdır: Okur kitabın ilk sayfasını açar, sayfanın sol üst köşesin
deki ilk sözcüğe bakar ve okumaya başlar; her bir satın teker teker, sı
rayla. .. Bir süre sonra, gözleri okumaya devam ettiği halde, aklı başka 
yerlere gitmeye başlar. Ve azimli okur bunu fark ettiğinde, geriye dö
nerek dikkatinin dağıldığı yeri bulup yeniden başlar.

Tüm  bunlar şunu gösteriyor: Örgün öğrenme durum undaki bir 
kişi normalde kendiliğinden öğrenme durum unda sergilediği dav
ranışları sergileyemiyor. Kanımca bunun tek nedeni de çoğu kişinin 
gözlem yapmayı öğrenmemiş olması; dolayısıyla kendisinin ve baş
kalarının kendiliğinden nasıl öğrendiğini anlayamıyor. Deneyim var; 
ama onun nasıl kullanılacağına dair içbilgi yok.

Bunun sonucu, hem sınıf çalışmasında hem de bağımsız ders ça
lışmada verimliliğin son derece düşük olmasıdır. Hatta öğretmenin, 
çözeceğinden daha fazla pedagojik soruna neden olacağım bile söy
leyebiliriz.

Bu durum u iyileştirmek m üm kün ve iyileştirmek hiç de zor de
ğil. Yapmamız gereken şey, dikkatimizi sadece öğretme yöntemleri
ne odaklamayı (şimdiye kadar yaptığımız şey) bırakmak ve öğrenme 
yöntemlerine yoğunlaşmaya başlamaktır. Buysa, göstermeye çalışa
cağım gibi, tamamen farklı bir şeydir. Ayrıntılara girmeden önce bazı 
terimleri açıklamak istiyorum.

Öğretme: Çeşitli biçimlerdeki bilgi, alıştırma, ödev ve benzerlerini 
kullanarak öğrenme için uygun (dış) koşulların yaratılması.

Öğrenme: Içbilgiyle sonuçlanan zihinsel süreç.
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Tiger’ın küçük kardeşinin köpeğine ıslık çalmayı öğretmesiyle il
gili yukarıdaki karikatür, öğretme işinin her zaman öğrenmeyle so
nuçlanmadığını hoş bir şekilde gösteriyor.

Derin kök salmış bir düşünceye göre, koşulların elverdiği ölçü
de, öğretmenler öğretmekten sorum ludur, öğrenciler de öğrenmek
ten. Rollerin bu şekilde biçilmesi ya da sorumluluğun böyle dağıtıl
ması son derece üzücü bir durum a yol açar: Öğrenciler eğitimlerine 
neredeyse hiç etkilerinin olmadığı fikrine kapılırlar. Eğitim sürecine 
katılmak yerine kendilerini teslim ederler.

Artık durum  değişmeye başlıyor. Öğretmenler ve öğrenciler su
nulan eğitimin sorum luluğunu paylaşıyorlar, “öğrenmeye uygun ko
şullar yaratmak” için birbirlerine yardım ediyorlar. Bu yeni eğilimin 
arkasındaki itici güç, gitgide artan biçimde, m odern yetişkin öğrenci
lerin sadece “ders boyunca oturm ak” yerine zamanlarını daha anlam
lı şekilde kullanmak istemeleridir. Kestirme yollar arıyorlar. Aynı ne
denle, insanın nasıl öğrendiğini bilme isteği de artıyor.

Bu değişim üniversite düzeyinde de görülüyor ve bu da büyük 
ölçüde endüstrinin sayesinde (yeni mezunların başlıca işvereni). 
Bu değişimin ardındaki bir başka itici güçse öğrencilerin kendileri. 
Günüm üz öğrencileri on yıl öncekilere göre daha geniş bir görüş açı
sına sahipler (medya, seyahatler, çeşitli alanlardan iş deneyimleri sa
yesinde). Öte yandan öğrencilerin ilköğretim ve liselerden üniver
sitelere daha az temel içbilgiyle geldikleri görülüyor. Bu da, uygula
nan öğretim biçimlerini yeniden değerlendirmek için bir başka ne
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den. Bu noktadan hareketle, kitap boyunca “öğretmen” sözcüğünü 
geniş kapsamlı olarak kullanacağım, dolayısıyla konferans, sınıfta öğ
retim, açıklamalı gösteri ya da bilgi sunum u gibi herhangi bir eğitim 
ortam ında liderlik rolünü üstlenen kişiyi anlatacak. Benzer biçimde 
kullanacağım “öğrenci” sözcüğü de kurs katılımcısı, öğrenci ve kitap 
okuru anlamlarını içerecek.

Örgün öğrenmenin karşıtı olarak kendiliğinden öğrenmeden, ör
gün öğretimin karşıtı olarak da kendiliğinden öğretimden daha ön
ce söz etmiştim. ‘ Kendiliğinden” sözcüğü farkında olmadığımız dür
tülerimizin kontrolündeki davranışlarımızı anlatıyor, buna karşılık 
“örgün” sözcüğü “eğitim” için özellikle tasarlanmış bir ortama gön
derme yapıyor. “Kendiliğinden eğitim” ve “örgün eğitim” terimleri
ni de getirebiliriz.

Önermem, kendiliğinden eğitimin örgün eğitimden kalıcı biçim
de çok daha verimli olduğudur; dolayısıyla, örgün eğitimin kendili
ğinden eğitimden öğreneceği çok şey olduğunu söylüyorum.

Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman, yazdığı deneme-am tü 
ründeki kitaplarında öğretme ve öğrenme sorununa sıklıkla değin
miştir. Bu kitapların ikisinden konuyla ilgili bir çift alıntı, amacımı ve 
anlatmak istediklerimi özetliyor.

ilk alıntı Eminim Şaka Yapıyorsunuz Bay FeynmanF^dh  kita
bından. Brezilya üniversitelerinde uygulanan örgün eğitim için sö
zünü sakınmayan ama çok yapıcı bir eleştiri bu. (Okuyucu, açıkla
maların kendi deneyimleriyle ne kadar örtüştüğüne karar verebilir.) 
Öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve kentteki devlet görevlilerinin ka
tıldığı bir mezuniyet töreninde Feynman’dan üniversitedeki dene
yimlerini anlatması istenir. Konuşmasından önce, kendisini davet 
eden ev sahibi öğretim görevlilerine, istediği her şeyi söyleyip söyle
meyeceğini sorduğunda, “Tabii, elbette. Burası özgür bir ülke,” yanı
tını almıştır. Elinde bir ders kitabı vardır. (Ev sahibi öğretim görevli
leri, yazarının da toplantı salonunda olduğu bu kitabı iyi bir ders ki
tabı örneği olarak göstereceğini düşünürler.) Ancak Feynman’ın ilk 
cümlesi akimda başka bir şey olduğunu ortaya koyar: “Konuşmamın

(*) Evrim  Yayınevi, 2000.
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asıl amacı Brezilya’da bilim öğretilmediğini göstermektir.” Biraz bek
ledikten sonra elindeki ders kitabını kaldırarak devam eder:

Sonra, kullandıkları Temel Fizik kitabını yukarı kaldırdım. “Bu ki
tabın hiçbir yerinde deneysel sonuçlardan söz edilmiyor. Tek bir yer 
hariç, orada da eğik bir düzlemden yuvarlanmaya bırakılan bir topun 
bir dakika, iki dakika, üç dakika falan sonra ne kadar uzaklaşacağı an
latılıyor. Sayılarda “hatalar” var -  yani sayılara baktığınızda deneysel 
sonuçları gördüğünüzü düşünüyorsunuz, çünkü sayılar teorik değer
lerin ya biraz üstünde ya da biraz altında. Hatta kitap deneysel hatala
rı düzeltmekten de söz ediyor -  çok güzel. Sorun şu ki, bu değerlerden 
ivme sabitinin değerini hesapladığınızda doğru sonucu buluyorsunuz. 
Oysa eğik düzlemden yuvarlanmaya bırakılan bir topun, eğer bu ger
çekten yapılırsa, dönmeye başlamasına karşı koyar bir eylemsizliği var
dır ve eğer deneyi yaparsanız, topun yuvarlanmaya başlaması için ge
reken fazladan enerji nedeniyle, doğru yanıtın beş bölü yedisini elde 
edersiniz. Demek ki, deneysel ‘sonuçlar’ hakkındaki bu tek örnek bile 
uydurma bir deneyden elde edilmiş. Kimse böyle bir yerde bir topu yu
varlamamış ve bu sonuçlan hiç almamış!

“Başka bir şey daha keşfettim,” diye devam ettim. “Sayfaları rasgele 
çevirerek bir yeri açar ve parmağımı koyduğum cümleleri okursam size 
sorunun ne olduğunu gösterebilirim. Her durumda, bilim değil ezber 
bu. Şimdi burada, herkesin önünde sayfalan çevirip parmağımı koydu
ğum yeri okuyarak bunu size gösterecek kadar cesurum.”

Yaptım da. Frrrrrrrrrrt, parmağımı bir yere koyup okumaya başla
dım: “Triboluminesans, kristallerin sürtünmesinden kaynaklanan ışık
tır...”

“Şimdi,” dedim, “bilim mi öğrendiniz? Hayır! Tek aldığınız, bir söz
cüğün başka sözcüklerle açıklanması oldu. Doğayla ilgili hiçbir şey anla
tılmadı. Sürtünme sonucunda hangi kristaller ışık üretir? Neden üretir? 
Gidip bunu evde deneyen bir öğrenci gördünüz mü hiç? Yapamaz ki.

“Ama diyelim ki bu tanımın yerine şunlar yazıyor: ‘Bir kesme şekeri 
karanlıkta penseyle kırarsanız, mavimsi bir ışık görürsünüz. Bu, başka 
bazı kristallerde de olur. Kimse nedenini bilmez. 3u fenomen tribolu
minesans diye adlandırılır.’ O zaman birileri eve gidip bunu deneyebi
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