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Son yıllarda, öğrenme toplumu fikrinin gelişmesi ile birlikte öğrenme kavramı, 
eğitim ve politika tartışmalarında öne çıktı. Eğitim genel olarak öğretimle 
daha fazla ilgili iken, felsefe bilginin edinimi ve sosyoloji de toplumsallaşma 
ile ilgileniyor. Ancak bilginin edinimi de toplumsallaşma da aslen öğrenme 
biçimleridir. Geleneksel olarak psikoloji, öğrenmeye ilişkin kapsamlı bir 
kavrayış sağlamak için oldukça sınırlı özelliklere sahip olmasına rağmen, 
insani bir süreç olması nedeniyle tüm beşeri disiplinlerin ortak ilgisine 
ihtiyaç duyan öğrenme çalışmalarını, kendi özel alanı olarak görmektedir. 
Bu makalede, (öğrenmeye ilişkin – ç.n) belli bazı psikolojik perspektifleri 
varsayarken daha çok sosyolojik perspektifler üzerinde duracağız. 

Öğrenme muğlâk bir kavramdır çünkü yaşam boyu öğrenme başlığı altında, 
normalde öğrenmenin kurumsallaşması olarak gördüğümüz “eğitim” 
teriminin geleneksel kullanımı yerine de kullanılmaya başlanmıştır. Yaşam 
boyu öğrenme, öğrenmenin çoğunlukla eğitim sisteminin formel sınırlarının 
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ötesinde gerçekleştiği fikrini dile getirmek için kullanılır ve şu çok açıktır ki 
eğitim kurumlarında yer almayan bilgiler de öğreniriz. Öğrenme, eğitimden 
çok daha geniş bir kavramdır fakat geçmişte, bilginin bugünkünden daha 
büyük bir kısmının (kurumlarda değil - ç.n) toplumun kültüründe yerleşik 
olduğu zamanlarda bile, eğitimin tanımını “her bir kuşağın vârislerine kasıtlı 
biçimde verdiği kültür” olarak görebiliyorduk (Smith’ten aktaran Mill, 
1966, s.9). Bu, genç kuşağa başlangıç eğitimi sırasındaki normal öğretim ve 
öğrenme süreçlerinde verilebilirdi. Her ne kadar sosyologlar, bir toplumun 
kültürü içinde veya örgütsel bir alt-kültürde toplumsallaşmanın daha geniş bir 
ölçekte, non-formel ve informel sosyal durumlardaki öğrenmeler aracılığıyla 
gerçekleştiğini her zaman fark etmiş olsalar da, öğrenme, formel eğitim 
kurumlarıyla sınırlı olarak görülüyordu. 

Yine de Scheler (1980, s.76), daha 1926’da, kültürel dediği daha yavaş 
değişen bilgi (mit ve efsane, doğal bilgi, dini bilgi, mistik bilgi ve felsefi-
metafizik bilgi) ile “saatten saate” değiştiği ve kısa sürede yok olduğu için 
hiçbir zaman toplumun kültürüne yerleşememesinden dolayı yapay olarak 
tanımladığı bilgi (pozitif bilgi ve teknolojik bilgi) arasında bir ayrım yapmıştı. 
Scheler’in tipleştirmesi, tamamen kabul etmesek bile, tüm bilgiler göreli 
olabilirken, bazı bilgi biçimlerinin bilimsel ve teknolojik bilgi biçimlerinden 
daha yavaş değiştiği gerçeğine dair bir bakış sağlamaktadır. Bununla beraber 
bilgi ekonomisinin kalbinde yatan bilgi türü bu yapay bilgidir (Stehr, 1994); 
bunlar aynı zamanda, pragmatik olarak meşrulaştırılabilen “işlersel” bilginin 
asıl biçimleridir (Lyotard, 1984).

Scheler, 1926’da yapay bilginin “saatten saate” değiştiğini söylerken, 
günümüzde, yeni mallar üretmek veya eski ürünleri küresel piyasada daha etkin 
hale getirmek için kullanılan kıt bir kaynak olarak bilginin, küreselleşmeyle 
birlikte daha da hızlı değiştiğini görüyoruz. Tekelci kapitalizmin kurtuluşu 
buna bağlıdır. Sonuç olarak, diğer bilgi biçimleri bazı insanlar tarafından daha 
az önemli, eskimiş, batıl vb görülürken, bu yapay bilgi biçimleri hâkim hale 
gelmiştir. Her ne kadar kültürel bilgi yapay bilgiye göre daha az göreli olsa 
da, Scheler’in analizi, bilginin göreli olduğunu göstermekte ve öğrenilmesi 
ve ezberlenmesi gereken doğru ve gerçek bilginin var olduğu fikrini 
yansıtmaktadır. Bilgi artık çok hızlı değiştiği için beşikten mezara kadar 
öğrenmeye devam edebiliriz, hatta buna mecbur kalabiliriz, ki bu da özünde 
yaşam boyu öğrenmenin tanımıdır. 

Aslında, bireysel öğrenme, yetişkinlerde öğrenmeye ilişkin daha erken 
dönem çalışmalarımda ısrarla tartıştığım gibi (Jarvis, 1987) hiçbir zaman 
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daha geniş toplumsal bağlamdan izole edilmiş olarak gerçekleşmez. Bu 
bakış aynı zamanda öğrenme kuramının gelişiminde ve eylem öğrenme 
(Revans, 1982), deneyimsel öğrenme (Boud, Keogh & Walker, 1985; Weil 
& McGill, 1987; Jarvis, 1987) ve durumsal öğrenme (Lave & Wenger, 
1991) yaklaşımlarındaki vurgularda da görülebilir. Bu çalışmada, öğrenmeyi 
sosyolojik bir perspektiften inceleyeceğiz ve tüm bu yaklaşımların bu öğrenme 
modelinde içerildiğini göstereceğiz. İlk kısım benim öğrenme araştırmalarımı 
özetlemekte, ikinci kısım bunları yaşam dünyasıyla ilişkilendirmekte ve son 
kısım da bu tartışmanın çıkarımlarını ele almaktadır.

ÖĞRENMENİN DOĞASI
Araştırmalarım, en başından itibaren sosyal bir bağlamda yer alan deneyimsel 
öğrenme çerçevesi içinde başladı. Ancak önce, aşağıda tartışacağımız öğrenme 
modeline bizi götüren araştırma sürecine kısaca bakmamız gerekir. Başlangıç 
noktam Kolb’un, ilk kez Fry ile birlikte 1975’te yayınladığı öğrenme döngüsü 
idi. Bu döngü içinde deneyim, epizodik deneyime gönderme yapmakta ve 
düşünüm de bütün yaşam deneyimini ima etmektedir. 
 

Şekil 1. Kolb’un deneyimsel öğrenme döngüsü

Şekil 1 muhtemelen öğrenmeyle ilgili en bilinen çizimdir. Bu çizim, en 
temelde sosyal bir varlık olarak insanın – öğrenmeye ilişkin kavrayışımızda 
çok belirleyici olan – sosyal bağlam ve kişi gibi farklı boyutlarını basitçe es 
geçmesine rağmen, deneyimsel öğrenme sürecinin özünü yakalamaya çalışır. 
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Kolb’un öğrenme döngüsünün aşamaları, yetişkinlerin nasıl öğrendiğine 
dair ampirik araştırmamın (Jarvis, 1987, 1992, 1995) metodolojik dizilişini 
oluşturdu. 1980’lerin ortasında öğrenmeyle ilgili, katılımcılardan kendi 
hayatlarındaki öğrenme epizotlarını yazmalarını istediğim dokuz atölye 
çalışması yürüttüm. Ardından onlardan öğrenme epizotlarını ikişerli olarak 
karşılaştırmalarını talep ettim ve son olarak da onları “kartopu” yöntemiyle dört 
kişilik gruplara ayırdım. Öğrenme epizotlarını tartıştıktan ve bazı benzerlikler 
ve farklılıklar tespit ettikten sonra her gruptan, Kolb’un döngüsünü, kendi 
içlerindeki dört deneyime uygun olarak yeniden çizmelerini istedim. Her bir 
şema Kolb’un döngüsünün varyasyonlarını içeriyordu ve ben, grupların tarif 
ettikleri bütün süreçleri bir araya getiren bir model kurmaya başladığımda, 
öğrenme süreçlerinin karmaşıklığı da ortaya çıkmaya başladı. Bu süreç 
İngiltere ve Amerika’da ikiyüz kadar katılımcıyla bir yıl boyunca dokuz farklı 
atölye çalışmasında yürütüldü ve öğrenme süreçlerine dair bir şemanın da yer 
aldığı bir araştırma raporu yayımlandı (Jarvis, 1987). Şekil 1, bir dizi duruma 
dayanarak yeniden gözden geçirildi. Şekil 2, benim öğrenme süreçlerine ilişkin 
en son bakışımı vermektedir. Bu şekil, öğrenme süreçlerinin basitleştirilmiş 
bir hali olmasına rağmen yine de öğrenmenin karmaşıklığını göstermektedir. 

 

Şekil 2. Öğrenme süreçlerine ilişkin bir model

Şekil 2, bireylerin günlük hayatlarındaki farklı öğrenme veya öğrenmeme 
süreçlerinin çok yönlülüğünü vermektedir. Öğrenme her zaman sosyal bir 
bağlamda gerçekleşmesine ve ondan hiçbir zaman ayrılamamasına rağmen 
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her zaman bireyseldir ve insanların epizodik deneyimlerini bilişsel, fiziksel 
ve duygusal sonuçlara dönüştürdükleri ve yaşamları boyunca biyografilerine 
entegre ettikleri süreçlerin birleşimi olarak tanımlanabilir. Bu tanım geleneksel 
öğrenme tanımlarından açıkça farklıdır fakat en çok bilinen kuramları kapsar 
ve bu karmaşık insani süreçlere ilişkin daha isabetli bir kavrayışı yansıtır. 
Öğrenme kesintisiz ve yaşam boyu bir deneyimdir ve bu nedenle bu şema 
her zaman, Kutu 4, Kutu 10 ve Kutu 1’in arasındaki süreklilikle birlikte, bir 
zaman dizisi olarak okunmalıdır fakat döngüye yeni bir giriş, farklı durumları 
ve farklı deneyimleri gerektirir çünkü zaman durmaz ve bu nedenle de her 
durum kendine özgüdür. 

Şekil 2’de, Kutu 2’den (sosyal bir durum) ve Kutu 3’ten (epizodik deneyim), 
sosyal durumlara yönelik farklı insan tepkilerini yansıtan tamamen farklı 
rotaların çıktığını görebiliyoruz. Bunları dörde ayırabiliriz: Öğrenmeme 
(non-learning), bilinç öncesi öğrenme (pre-conscious learning), düşünümsel 
olmayan öğrenme (non-reflective learning) ve düşünümsel öğrenme (reflective 
learning). Bununla beraber bütün öğrenmelerin kasıtlı olmadığını da bilmemiz 
gerekir; büyük çoğunluk kasıtsızdır ve bu dört tür buna göre de kategorilere 
ayrılabilir. 
 

Kasıtlı Kasıtsız

Öğrenmeme a b

Bilinç Öncesi Öğrenme c d

Düşünümsel Olmayan Öğrenme e f

Düşünümsel Öğrenme g h

Şekil 3. Öğrenme türleri

Şekil 3’ten, kasıt belli bir düzeyde farkındalık gerektirdiği için, sadece bilinç 
öncesi öğrenmenin kasıtlı olamayacağını açıkça görebiliyoruz (Kutu C). 
Potansiyel bir öğrenme durumuna (Şekil 2’deki Kutu 2) verilen diğer bütün 
tepkiler kasıtlı veya kasıtsız olabilir. Kutu 2 (Şekil 2 - ç.n) bireylerin epizodik 
deneyimlerine zemin oluşturur ama bireye dışsaldır bu nedenle bireyin içinde 
yaşadığı sosyal bağlamın akışı içinde tanımlanır. Öğrenme süreçlerinin 
karmaşıklığını göstermek üzere, Şekil 2’deki bazı rotaları farklı öğrenme 
tipleri ile ilişkili olarak tartışacağız.

Öğrenmeme
Sosyal dünya, geleneksel olarak davranışımızın şekillendirildiği ve 
deneyimlerimizden öğrenmediğimiz ve hatta onları günlük yaşamımız olarak 
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adlandırabileceğimiz bilinç akışından ayırt etmediğimiz fikrini kabul eder. 
Schutz’un (1967, s.47) dediği gibi, “kendimi bilinç akışıma bıraktığımda, 
kendi zamanımda, farklılaşmış deneyimler bulmuyorum”. Başka bir yerde 
Schutz ve Luckmann (1974, s.7) yaşam dünyasının sorgulanmaksızın kabul 
edilmesini şöyle tanımlar:

Dünyanın, şu ana kadar bildiğim haliyle ilerleyeceğine ve sonuçta 
çevremdeki insanlardan edindiğim ve kendi deneyimlerimden 
biçimlendirdiğim bilgi stokunun geçerliliğini korumaya devam 
edeceğine güveniyorum… Bu varsayımı daha ileri ve asli olan 
varsayım takip eder: Geçmişteki başarılı eylemlerimi tekrar edebilirim. 
Dünyanın yapısı sabit kaldıkça, önceki deneyimlerim geçerli oldukça, 
dünya üzerinde şu veya bu şekilde eylemde bulunmam prensipte kalır.

Yaşam dünyamızın, öğrenme kastı olmaksızın (Kutu B) düşünmeden eylemde 
bulunmamıza olanak verdiğini biliyoruz (1→2→4 nolu kutular - Şekil 2). 
Bunu, günlük hayatımıza ilişkin bir varsayım olarak alabiliriz. Diğer bir 
deyişle, kültürümüz geleneksel olarak adeta statiktir ve Scheler’in kültürel bilgi 
kavrayışında ileri sürdüğü gibi, farklı sosyal durumlarla ilişkili farklı davranış 
kalıpları ortaya çıkmıştır. Bu durumlarda bireyler, bedenleri değişen çevreyi 
zaman içinde deneyimlediği ve normal yaşlanma sürecinden geçtikleri için 
biyolojik olarak değişmekte olsalar da, bir öğrenme sonucunda değişmezler. 

Bununla birlikte kasıtlı olarak öğrenmemenin (Kutu A) de bilinen en az iki 
biçimi vardır - itibar etmeme ve reddetme. İlki, herhangi bir sebeple, örneğin, 
zamanımız olmadığından veya o anda konuyla ilgisiz göründüğünden, 
öğrenmemiz beklenirken öğrenmediğimiz durumlarda meydana gelir; ikincisi, 
örneğin, beğenmediğimiz bir politikacı konuşmaya başladığında televizyonu 
kapatmamız gibi, öğrenmenin mümkün olduğunu fark ettiğimiz bir ortamda 
bulunmamıza rağmen kasten öğrenmemeye karar verdiğimiz durumlarda 
gerçekleşir. Bu durumlarda, öğrenmemeyi isteriz ve bu deneyim sonucunda 
değişime uğramayız (1→2→3→8→4) fakat aynı zamanda istemeden 
kendimiz hakkında daha fazla şey öğrenmiş olabiliriz (1→2→3→8→10).

Bilinç Öncesi Öğrenme
Kendimizi içinde bulduğumuz her durumda her şeyin farkında olamayabiliriz, 
kalabalıktaki bir yüz veya belli yerlerde karşılaştığımız kokular ve benzeri bazı 
şeyler farkındalığımızın sınırında gerçekleşir ve dünyayı bazen bilinçsiz olarak 
algılayıp bu algılarımızı hafızamıza alırız (Kutu D). Varsayıma benzer şekilde 
bilinç öncesi öğrenme de sosyal bağlamın sorgulanmadan kabul edilmesidir 
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ve biyografi ile duruma ilişkin farkındalık arasındaki uyumsuzluk ya çok 
azdır ya hiç yoktur – uyumsuzluğun ne olduğunu aşağıda tartışacağız. Bilinç 
öncesi öğrenme durumlarında bir tür zımni bilgi ediniriz (Polanyi, 1967). Bu 
bilginin bilinç öncesi öğrenimidir ve her an gerçekleşebilir: Şöyle bir rota izler 
(1→2→3→7→4). Bu durum içinde bilinçli şekilde öğrenmek için yeni bir 
deneyim yaratmamız ve bu deneyimden öğrenmemiz gerekir ki böylece Kutu 
7’den Kutu 3’e bir hareket olur ve ardından aşağıda tartışacağımız normal 
öğrenme süreci gerçekleşir. 

Uzman kişiler, ustalık gerektiren eylemlerini bilinçli olmadan yaparlar. 
Bu, bilinç öncesi öğrenmeye denk gelir ve bu durumda öğrenme rotası 
1→2→3→5→7→4 olur. Bazı eylemlerimizi neredeyse otomatik olarak 
gerçekleştirdiğimizden hareketle, hafızamızdakilerin ille de bilincinde 
olmamız gerekmediğini söyleyebiliriz. Uzmanların becerilerini nasıl 
kullandıklarını açıklamakta zorlanmalarının nedeni budur. Nyiri (1988, ss.20-
21) şöyle der: “Uzmanlar, bunun (pratiğin bilgisinin) ne olduğu hakkında 
nadiren farkındalık sahibi olduklarından bu bilgi onların zihinlerinden, her 
seferinde ancak bir cevher olmak üzere, titizlikle çıkarılabilir.” Bu bilinç 
öncesi değişimler üzerinde konuşulmaya başlandığında bunlar bilince çıkar, 
Kutu 3’e geri dönülür ve aşağıda tartışılacak olan diğer öğrenme süreçleri 
tekrar başlar. 

Her iki durumda da kişinin (öğrenenin) deneyim aracılığıyla bilinçli bir 
değişime uğramadığı bir seyir vardır ve bu yüzden de bu öğrenme epizotlarının 
Kutu 4’te biten rotaları izlediğini görürüz. Fakat yine, biyolojik yaşlanmaya 
bağlı değişimlerin kesintisiz devam ettiğini belirtmemiz gerekir. Bu öğrenme 
biçimini biliş ve beceri alanlarından örneklendirmiş olmamıza rağmen 
duyguları da, inançları da, değerleri de, algıları ve benzerlerini de bilinç öncesi 
öğrenmeye dâhil edebiliriz. 

Düşünümsel Olmayan Öğrenme (Kutu E ve Kutu F)
Bu, geleneksel olarak öğrenme diye tanımlanan ve daha önceden eğitimin 
doğasına ilişkin yaptığımız tartışmayı yansıtan öğrenme türüdür. Kasıtlı 
veya kasıtsız olabilir ve bize öğretilen veya gözlediğimiz bir şeyi, ki bu 
beceri veya bilgi olabilir, tekrarlamayı öğrendiğimizde gerçekleşir. Her iki 
türde de, duruma doğru duygusal bir yönelimimiz olsa da öğrenme üzerine 
düşünmeyiz. Bu düşünümsel olmayan öğrenmedir ve davranışsal olarak temel 
becerilerin öğrenilmesi (1→2→3→5→7→10) veya bilişsel olarak ezberleme 
(1→2→3→7→10) bu kapsamda düşünülebilir. Bazen, bilinçli bir deneyimi 
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takiben gerçekleşen öğrenmenin bizde bir değişim yaratmadığı durumlar da 
olur.

Bunun formel olarak okullarda veya informel olarak toplumsallaşma içinde 
gerçekleştiğini görebiliriz. Tekrar etmek gerekirse, dayalı olduğu bilgi 
türünün, aktarılmakta olan yerleşik kültürel bilgi mi, tek gerçekmiş gibi 
öğretilmekte olan hızlı değişen bilgi mi olduğu fark etmeksizin, gerçekleşen 
öğrenme sonucunda bireyler değişmiştir fakat sosyal bağlam aynı kalmıştır 
ve sonunda öğrenenlerin dünya üzerindeki eylemleri konformist bir yol izler. 

Düşünümsel Öğrenme (Kutu G ve Kutu H)
Düşünümsel öğrenme de kasıtlı veya kasıtsız olabilir fakat düşünümsel 
olmayan öğrenmenin aksine burada düşünme süreci öğrenmede önemli 
bir rol oynar. Burada üç farklı öğrenme tipi öneriyoruz. Birincisi, 
bireylerin kendi düşünceleri içinde tamamen kayboldukları tefekkürdür 
(contemplation) ve bu durum sosyal (1→2→3→8→9→7→10) veya 
bireysel (1→3→8→9→7→10) bir deneyimin sonucunda meydana gelebilir. 
Sonra, eylemlerimiz ve deneyimlerimiz üzerine düşünürken öğreniriz 
(1→2→3→5→6→8→9→7→10) ki bu düşünümsel bilişsel öğrenmedir fakat 
bunu tefekkürden ayırıyoruz çünkü kasti olmak zorunda değildir ve hatta iş 
içinde öğrenme ve benzerleri gibi (Schon, 1983) tesadüfi da olabilir. Gerçekten 
de hızlı değişim ve pragmatik uygulama dünyasında, düşünüm, (geç) modern 
dünyanın hızı içinde gerçekleştiği, tefekkür ise zaman gerektirdiği için 
birbirlerinden ayırt edilebilir. Bir süreç olarak düşünüm her zaman, hâlihazırda 
olmuş bir şey üzerine düşünmeyi ifade eder fakat sıklıkla gelecek hakkında 
da düşünürüz ki buna planlama diyoruz. Planlama, örneğin bir şeyi yaparken 
düşünmek (8→6→5→9) gibi kısa vadeli olarak da gerçekleşebilir veya daha 
sonradan gelecek başka bir deneyimi düşünmek (8→9→10→1 ve sonrası) 
gibi uzun vadeli olarak da gerçekleşebilir. Düşünümün problem çözme 
olduğu, planlamanın ise problem tanımlama olduğu varsayılabilir. Üçüncü 
tür düşünümsel öğrenme, pratik bilgi öğrenimidir – yeni becerilerin ve yeni 
bilgilerin birleşimidir (1→2→3→8→6→5→9→7→10). 

Burada yine biliş ve beceri alanlarından bahsettik ama düşünümsel öğrenme 
aynı zamanda bütünsel bir insani süreçtir ve insan deneyiminin diğer alanları 
da (tutumlar, değerler, inançlar, duygular ve algılar) öğrenme süreçlerinin 
birer parçasıdır ve bunlar bilgi ve becerilerle eşzamanlı olarak öğrenilebilir 
– öğrenme her zaman çok-alanlı bir süreçtir. Düşünümsel öğrenme, hem 
öğrenenin biliş ve beceriler, tutumlar, inançlar ve değerler olmak üzere 
tüm alanlarda değişime uğraması hem de bu alanların değişmesi ihtimalini 
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ifade eder. Bu, aynı zamanda düşünümsel olarak öğrenen kişinin davranış 
kalıplarında bir kopuş olduğu ve bunun, ardından daha geniş sosyal bağlamda 
da bir değişime yol açabileceği anlamına gelir. Bu durumlarda bilginin göreliliği 
ortadadır ve daha önce gördüğümüz gibi yapay bilgi “saatten saate” değiştiği 
için sorgulanmalı ve eleştirilmelidir. Sonuçta, bir durumu değiştirmek için o 
durum içinde öğrenmeye mecbur olduğumuzu dile getiren eylem öğrenmesi 
fikrinin (Revans, 1982) nasıl ortaya çıktığını buradan görebiliriz.

Bu bölümde farklı öğrenme süreçlerinin izini sürdük ve gördük ki öğrenme 
bireysel bir süreçtir fakat her zaman sosyal bir bağlam içinde gerçekleşir ve 
aynı zamanda sosyal sonuçları da olabilir. Ayrıca, deneyimin (bilgi, beceriler, 
tutumlar, inançlar, değerler, duygular ve algılar) bütünsel bir insana ait 
olduğu ve bunların süreç içinde, öğrenenin biyografisine katıldıkları sırada 
ya dönüştüklerini ya da pekiştirildiklerini gördük. Bu bakımdan öğrenme 
hem durumsal hem deneyimseldir – ve hatta dahası, bireylerin ne oldukları 
ve yaşamları boyunca ne olacakları ile ilgili varoluşsal bir fenomendir. Fakat 
bu aşamaya kadar ele almadığımız şey durumun ve deneyimin doğası oldu ki 
bunların ikisi yaşam dünyasının kurucu elemanlarıdır.

ÖĞRENME VE YAŞAM DÜNYASI
Yaşam dünyamız, dünyanın değişmediği varsayımı ve bizim zımni bilgimiz 
üzerine kuruludur. Öğrenme, bireyin yaşam dünyasının sosyal bağlamı 
içinde, bireysel varsayımlar ve sosyal sistemin kültürü uyum göstermediğinde 
(uyumsuzluk) gerçekleşir ve böylece zaman, içinde bireylerin deneyimlerinin 
meydana geldiği sosyal durumlar yaratır ki ben bunlara, bireysel biyografiden 
veya bütünsel yaşam deneyiminden (Şekil 2’de Kutu 1) ayırt etmek için epizot 
(Kutu 3) adını veriyorum. Bu yüzden, son yıllarda öğrenme kuramcılarının 
deneyimsel öğrenme ve durumsal öğrenmeyi birlikte öne çıkarmaları şaşırtıcı 
değildir. Öğrenme sürecini anlamak için, yukarıda değindiğimiz gibi, hem 
durum hem de deneyim kavramlarını yaşam dünyası bağlamında ele alan bu 
yaklaşımları birlikte değerlendirmek gereklidir. 

Durum
Durumlar daha geniş bir sosyal bağlam içinde gerçekleşir, zaman içindeki anlık 
görüntüler gibidirler. Kutu 2, “sosyal durum”u içinde gerçekleştiği bağlamdan 
ayırt ederek göstermektedir. Bir durumun farkında olmak, bir anlığına zamanı 
durdurmak ve belli bir sosyal olaya odaklanmak gibi düşünülebilir. İnsanlar, 
bu belli durumlar içinde öğrenirler. Lave ve Wenger (1991), öğrenenlerin, bir 
durum içinde, çevreden merkeze doğru öğrenme aracılığıyla hareket ettikleri 
durumsal öğrenme fikrini yaygınlaştırmıştır. Habermas da (1981, s.23), 
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Husserl’in izinden, belli durumlar içinde insanların pozisyonlarına göre bakış 
açılarının değiştiğine işaret etmişti. (Lave ve Wenger - çn) daha sonradan 
değineceğimiz üzere, basitçe, toplumsallaşma ve bir uygulama topluluğu 
içinde üyelik ve kimlik edinimine dair bir kuram geliştirdiler. Habermas’a 
göre (1981, s.121) bir durum, nesnel gerçeklik olmaktan çok öznel bir 
fenomen olarak tanımlanır: Sosyal bir ilişkide “durumun tanımı, konuşan 
kişinin rahat, uyumlu, kısmen muallakta veya konuya hakim olmasına göre 
örtük olarak ortaya konur.” Doğal olarak Habermas, tanımını bütün olarak 
insana genişletmek istese de konuşma eylemiyle sınırlandırmaktadır. 

Yine de, formel, non-formel ve informel gibi, kasıtlı veya kasıtsız öğrenmelerin 
gerçekleştiği farklı durumların ana hatlarını ortaya koymak mümkündür. 
Bundan önce öğrenmeye ilişkin yaptığımız tartışmanın ışığında, her biri 
bireyin yapımı olan altı farklı öğrenme durumu tarif edebiliriz. Şekil 4, bu altı 
farklı öğrenme durumunu göstermektedir.

Durum Türü
Öğrenme Türü

Kasıtlı Kasıtsız

Formel A D

Non-Formel B E

İnformel C F

Şekil 4. Olası öğrenme durumları

• Kutu A, öğrenmenin eğitim kurumlarında ve başka bürokratik örgütlerde 
gerçekleştiği formel eğitim ve öğretimi göstermektedir. 

• Kutu B, işyeri, topluluk gibi öğrenmenin gerçekleştiği yerleri 
göstermektedir. Bazen bu durumlarda öğrenene yol gösterildiği de olur. 

• Kutu C, hem günlük hayatta öğrenme hem de öz-yönelimli öğrenmedir. 
Kendi kendimize bilgisayar öğrenmeye karar vermek ve benzeri gibi 
öğrenme türlerini içerir. Bu tip öğrenme bireysel de olabilir grup içinde de.

• Kutu D, formel ortamlarda, ki bunlar her zaman eğitimsel ortamlar olmak 
zorunda değildir, öğrenme deneyimini planlayanların niyet etmedikleri 
kasıtsız öğrenmeleri göstermektedir. Eğitimcinin düşündüğümüz kadar 
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bilgili olmadığını, odanın kötü tasarlanmış olduğunu veya öğrenenlere 
özerk bireyler gibi muamele yapılmadığını fark etmemiz buna örnek 
olabilir. 

• Kutu E, non-formel öğrenme epizotlarındaki tesadüfi öğrenme durumlarını 
göstermektedir. 

• Kutu F, özellikle hızla değişen toplumlarda muhtemelen en yaygın 
durum olan günlük öğrenmelerimizi (everyday learning) göstermektedir. 
Kendimizi yeni durumlarda buluruz ve bunlarla baş etmek için öğreniriz 
– bir şeyi yaparken bir sonrakini düşünmek ve benzeri gibi (Heller, 
1984). Eğer bu yeni duruma hızlı tepki veremezsek genelde öğrenmemizi 
planlamak durumunda kalırız ve böylece durum Kutu C’dekine dönüşür. 

Yine de formellik derecesi bir sosyal durumun alt-kültüründe, öğrenmenin 
türünü veya sonucunda meydana gelen davranışı etkileyen tek değişken 
değildir: Sosyal bağlamın politikası ve kültürü, öğrenenlerin ve öğretenlerin 
(liderler, yöneticiler vb) sosyal pozisyonları ve hatta edinilen bilgiye verilen 
statü, öğrenmenin gerçekleştiği deneyim tipini (Kutu 3) etkileyen faktörler 
arasında sayılabilir. 

Politik ve Sosyal Kültür
Bireylerin öğrenme türlerini etkileyen farklı kültürlere ilişkin farklı analizler 
vardır. Örneğin, Şekil 4’teki tüm kutular üzerinde baskı uygulayan totaliter 
(ve beyin yıkayan) kültürlerde, totaliter kültür ne kadar çoksa öğrenenlerin 
zihinleri o kadar çok ele geçirilip, düşünümsel olmayan öğrenme ve buna 
bağlı konformist eylemler sağlanırken (bkz. Lifton, 1961), daha demokratik 
durumlarda (Dewey, 1916) öğrenenler düşünümsel öğrenme şansına ve 
olanağına sahip olur. Çok az devlet insanların hayatlarındaki altı kutuyu 
birden ele geçirebilmiştir fakat beyin yıkama durumlarında bu çok daha 
mümkündür. Bunun aksine en geniş anlamda demokrasi, seçmenin mümkün 
olduğu durumların meydana geldiği bir sosyal bağlamdır. Bununla beraber, 
diğerleri üzerinde iktidar sahibi olanların, sonuçları düşünümsel olmayan 
konformist öğrenmeden yana olacaklarını ve öğrenmeyi geleneksel anlamda 
düşünümsel olmayan biçimlerde tanımlayacaklarını varsaymak da yersiz 
değildir. Düşünümsel öğrenme pratik olarak kontrol edilebilir değildir fakat 
daha geniş sosyal bağlam içinde yer aldığından sonuçları kontrol edilebilir. Bu 
nedenle öğrenilen şeyle, öğrenenin yapmak zorunda olduğu davranış arasında 
bir fark oluştuğunda, benim, bürokratik örgütlerde çalışan profesyonellerle 
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ilgili daha önceki çalışmalarımda (Jarvis, 1977) ortaya çıkardığım gibi, 
bireyde memnuniyetsizliğe neden olan bir uyumsuzluk meydana gelir. 

Benzer şekilde örneğin okullar (Kutu A), çocukların öğrenmeleri üzerinde, 
hem kullandıkları öğretim yöntemleri hem de öğretmenlerin ortaya koydukları 
temsiller nedeniyle büyük etkilere sahiptir (Entwistle, 1981) ve bu nedenle 
de Bourdieu’nun (1973) sosyal ve kültürel yeniden üretimden bahsetmesi, 
Bourdieu ve Passeron’un (1977) okulları yeniden üretim kurumları ve öğretimi 
de bir tür sembolik şiddet olarak tanımlamaları şaşırtıcı değildir. 

Bu tip durumlarda bilme, “suskunluğun sesi” (voices of silence) veya “kabul 
edilmiş bilgi” (received knowledge) ile ilgili olabilir (Belenky vd, 1986). 
Durum ne kadar demokratikse kurumların öğrenme üzerinde uyguladıkları 
iktidar o kadar azalır ve bireyler düşünümsel öğrenme için daha fazla olanağa 
sahip olurlar. Örgütün kültürü yöneticinin, öğretmenin veya liderin tarzıyla, 
dahası bilginin aktarılması için kullanılan yöntemle oluşur. Pek çok öğretim 
ve öğrenme durumunda, örneğin öğretmenler öğrenenlere, kendilerinin 
söylediklerine karşı çıkma izni verdiklerinde düşünümsel öğrenme 
gerçekleşecektir. Öğretmenin olmadığı durumlarda, Kutu C’deki öz-yönelimli 
öğrenme meydana gelir ki burada düşünümsel öğrenmenin bir norm olduğu 
varsayılabilir. Benzer şekilde, geleneksel olarak eğitim kurumlarının dışında 
gerçekleşen yetişkin eğitimi de genelde Kutu B’de gerçekleşir ve düşünümsel 
ve radikal düşünürler ortaya çıkarmasıyla ün kazanmıştır. 

Liderlerin/Öğretmenlerin ve Öğrenenlerin Sosyal Pozisyonları
Sosyal bağlamda diğerlerinden daha yüksek sosyal pozisyonlarda bulunan 
yöneticilerin, siyasi ve kültürel liderlerin, yer aldıkları toplumsal yapılarda 
ve örgütlerde üzerlerinde büyük olasılıkla daha az baskı bulunmaktadır ve bu 
kişiler Kutu A’da yer alan kurumlarda çalışırken, buradaki pozisyonları Kutu 
B’dekine daha yakın olur, dolayısıyla düşünümsellik için daha serbest olurlar. 
Sonuçta birey, hiyerarşi içinde ne kadar yüksekte olursa, daha geniş sosyal 
bağlam üzerinde etkide bulunabileceği düşünümsel öğrenmeye o derece yakın 
olacaktır. Belenky ve arkadaşları (1986) kadınların bilme yolları ile ilgili 
çalışmalarında da aynı olguyu vurgulamaktadır. Daha yüksek pozisyon veya 
statüdeki bireyler, diğer insanların söylediklerine inanmalarını ve onlardan 
isteklerini düşünmeksizin yerine getirmelerini sağlamaya daha yatkındır. 
Bu nedenle reklamlarda, izleyenlerin ve okuyucuların, verilen mesajları 
düşünmeden kabul etmelerini sağlamak amacıyla yüksek statülü insanlar 
kullanılması şaşırtıcı değildir.
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Bilginin, Becerilerin, Tutumların Statüsü
Göreli olmasına rağmen bilgi, öğrenenlere, politikacılar, öğretmenler, 
yöneticiler ve benzerleri tarafından gerçek ve doğru gibi sunulabilir. 
Foucault’un (Sheridan, 1980) dediği gibi insanlarda “gerçek istenci” (will to 
truth) vardır ve kendilerine söylenenlere inanmaya isteklidirler.
Bu yüzden öğrenme toplumunda demokrasinin var olabilmesi için eleştirelliğe 
ve düşünümselliğe daha fazla vurgu yapmak gerektiği ortadadır.

Aynı zamanda günümüz toplumunda öğrenme söyleminin yapay bilgi ile 
ilgili olduğunu ve giderek daha az önemli hale gelen kültürel bilgi formlarını 
öğrenmek için daha az olanak kaldığını da görmekteyiz. 

Deneyim
Şekil 2’de iki tür deneyimden bahsedilmektedir, biyografik veya yaşam boyu 
deneyim (Kutu 1) ve epizodik deneyim (Kutu 3). Felsefeciler genel olarak 
deneyimin fasılasız olduğunu kabul ederler; örneğin Oakeshott (1933, s.10) 
bundan neredeyse emin gibidir:

Geliştirmeye çalıştığım bakış açısı, deneyimin, içinde kimi farklılıklar 
barındıran fakat nihai veya mutlak bir bölümü olmayan tek bir bütün 
olduğu, her yerde olduğu ve sadece düşünceden ayrılamaz olmakla 
kalmayıp bizzat kendisinin bir düşünce biçimi olduğudur. 

Bu, başka düşünürler tarafından da paylaşılan bir fikirdir (Dewey, 1938, s.37; 
Schutz, 1967, ss.45-53 ve diğerleri). Bireyler kendilerini zamanın akışına 
kaptırmış ve her şeyi sorgulamaksızın kabul ediyor olabilirler – yukarıda, 
varsayım, dediğimiz şey budur (1→2→4). Böyle olur çünkü Bergson’un 
zamanın akışı dediği şeye (Lacey, 1989) kendilerini kaptırmışlardır. Zamanın 
akışı, bilinçli olarak deneyimlenmez fakat sosyal bağlam içinde yaşanır ve 
burada eğer öğrenme gerçekleşiyorsa ancak bilinç öncesi öğrenme olabilir. 
Ancak hızlı değişen bir dünyada dünyanın değişmediğini varsayarak hareket 
etmek mümkün değildir ve bu nedenle varsayımlarımız uyuşmazlıklarla 
kesintiye uğrar. Biyografik deneyimimizle, sosyal bağlam içindeki belli bir 
durumda gerçekleşen deneyimimiz arasında, başka çalışmalarda (Jarvis, 1987, 
1992 ve diğerleri) uyumsuzluk olarak adlandırdığım, bir açık oluştuğunu 
fark ederiz. Burada sanki uyumsuzluk, sosyal durum (Kutu 2) içindeki 
deneyimimize (Kutu 3) ilişkin bir farkındalık üretir. 

Değişim hızlandıkça, uyumsuzluk içeren durumlar sıklaşmaya başlar ve 
zamanın değiştiğinin ve geçtiğinin daha fazla bilincine varırız. Bu nedenle, 
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zamana ilişkin farkındalığımız uyumsuz durumların akışı içinde inşa edilir 
çünkü bunlar sosyal durumdaki değişimi yansıtırlar. Bu epizodik deneyimler, 
bireylere öğrenme ve kendilerini geliştirme şansı verir. Bu bakımdan bilinçli 
olarak deneyimlenen tüm zamanlar sosyal zamanlardır ve zaman içinde 
konumlanmış olan bu epizodik deneyimlerle öğreniriz. Burada insanoğlunun 
en temel çelişkilerinden biri yer alır – çoğunlukla sorgulamaksızın kabul 
ettiğimiz zaman süreçleri içinde yaşlanırız fakat uyumsuzluklar sonucunda 
gelişiriz, örneğin bir şeyi bilmediğimizi fark ettiğimizde gelişme olur. 

Epizodik deneyimler kısa süreli veya uzun süreli bir zaman aralığında olabilir. 
Örneğin, fevri öğrenenler, uyumsuz deneyimi hızlı cevaplarla aşma yolunu 
ararlarken düşünümsel öğrenenler daha fazla alternatif yollar ararlar ve 
epizodun uzamasına neden olurlar. Öğrenme stilleri, insanların potansiyel 
öğrenme deneyimlerine verdikleri tepkileri yansıtır (Şekil 2’de 1→3) fakat 
şunu da belirtmeliyiz ki durum da kendisine yönelik belli bir tepkiyi üretebilir 
(2→3). Örneğin “vakit nakittir” düşüncesi nedeniyle, çalışanlar, düşünüm 
için daha fazla zaman ayırmak (tefekkür) yerine, sorunları belli bir zaman 
dilimi içinde çözmeye (düşünümsel bilişsel öğrenme) yönelirler. Belki de bu 
nedenle, bilginin meşruluğuna ilişkin vurgular, daha fazla zaman gerektiren 
rasyonel düşünceden pragmatizme doğru kaymış olabilir (Lyotard, 1984).

Öğrenen kişi yeni bilgiyi veya beceriyi, tekrarlar yoluyla kabul edilebilir hale 
getirip biyografisine dâhil ettiğinde, uyumsuz durum ortadan kaybolabilir. 
Yaşam deneyimi ve duruma ilişkin algı arasındaki açı daraldıkça, duruma 
yönelik ilgi azalır ve sosyal bağlam öğrenmenin sonuçlarını içerecek şekilde 
uyarlanmış olur.

Hızlı değişen bir dünyada bireylerin, yaşamları boyunca çok sayıda öğrenme 
imkânıyla karşılaşmaları şaşırtıcı değildir. İçinde öğrendiğimiz dünya giderek 
daha açık hale gelmekte ve öğrenenlerin zihinlerini kontrol etmek eskisine göre 
biraz daha zorlaşmaktadır. Fakat bütün öğrenmelerimiz dış dünya üzerindeki 
doğrudan deneyimimizle (birincil deneyim) gerçekleşmez çünkü kitle 
iletişim araçları bize dünya hakkında sürekli, çoğu yüksek statülü kişiliklere 
ait, gerçekmiş gibi sunulan yorumlar (ikincil deneyim) aktarmaktadır. 
Çevremizdeki dünya hakkındaki öğrenmelerimizin büyük çoğunluğu ikincil 
deneyimler aracılığıyla gerçekleşir ki bu da bireylerin, bu deneyimlerin 
anlamını/mesajını yapıbozumuna uğratmak için daha fazla düşünümsel 
olmasını gerektirmektedir. “Deneyimsel öğrenme” ise, öğretmenlerin/
kolaylaştırıcıların, öğrenenlere, içinde öğrenmenin gerçekleşeceği birincil 
deneyimler sağlamaları/yaratmaları fikri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
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BAZI ÇIKARIMLAR
Yaptığımız analizin, doğal olarak pek çok sonucu var fakat ben üçü üzerinde 
yoğunlaşmak istiyorum: Bireysellik ve farklılık, kurumsallık ve devlet ve 
siyaset.

Bireysellik ve Farklılık
Yavaş değişen, kültürel bilginin hâkim olduğu ve insanların öğrenmelerinin ve 
yeniden üretmelerinin beklendiği toplumlarda, insanlarda belli bir benzerlik 
olur. İnsanların farklı genetik yapıları ve kişilik tipleri var olmasına rağmen, 
maruz kaldıkları ve öğrendikleri bilgi, bu benzerliğin yeniden üretimine yarar. 
Bunun sonucunda, içinde insanların öğrenebilecekleri az sayıda farklı durum 
var olan toplumlarda baskın bir tekbiçimlilik ve uyum vardır (Durkheim’ın 
mekanik dayanışması, 1933). Farklı olanlar, kültürel bilginin sahiplerine 
ve toplumda iktidar sahibi olanlara yönelik bir tehdittir ve dışlanırlar. Bu, 
sapkınlık ve cadılık suçlamaları gibi pek çok farklı biçimde tezahür etmiştir.

Ancak toplumsal işbölümünün artması ve bilimsel bilginin hızla gelişmesinin 
yarattığı değişim, insanların içinde öğrenebilecekleri çok farklı yeni deneyim 
olanakları yaratmıştır. Bunun sonucunda insanlar, öğrendikçe farklılaşmaya ve 
öğrenme deneyimlerinin gerçekleştiği durumlara çok farklı biyografilerle ve 
yaşam deneyimleriyle katılmaya başlamışlardır. Öğrenme daha düşünümsel 
hale gelmiş ve toplumu bir arada tutan bağlar zayıflamaya başlamıştır 
(Durkheim’ın organik dayanışması). Bu süreç ilerlerken, doğuştan getirdiğimiz 
kişisel farklılıklarımızın ötesinde, bireysellik gündeme gelmeye başlamış ve 
zamanla Bauman’ın (2001) dediği gibi, insanlık farklılıkta birleşmiştir – ama 
bu farklılık, içinde öğrenmeye devam ettiğimiz yeni deneyimler üreten sosyal 
durumlarda karşılaştığımız farklılıktır. Bireysel kişilikler olmaya devam 
ediyoruz fakat bu ancak düşünümsel öğrenme ve farklı olma özgürlüğü 
olduğunda hayat bulabilir. Düşünümsel öğrenme bir norm olduğunda ve bizi, 
dünyamızı değiştirmek için planlar yapmaya yönelten farklı şeyler yapmakta 
özgür olduğumuzda, Giddens’ın (1991) dediği gibi, bir yaşam politikamız 
olacaktır. 

Kurumsallık
Sosyal olarak kabul edilmiş olan öğrenmelerin eğitim kurumlarıyla 
sınırlandırıldığı (Kutu A) zamanlarda, eğitim hakkında parametrelere 
ulaşmak kolaydı. Ancak değişim oldukça, öğrenmenin yaşam boyu ve yaşam 
genişliğinde gerçekleştiği daha fazla anlaşılmaya başlandı (Şekil 4’teki tüm 
kutular). Bu, eğitim kurumlarının kendilerini çeşitli yollardan yeni duruma 
uyarlamalarına yol açtı: Öncelikle kendilerini yaşam boyu öğrenme için 
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hazırlamaları ve yetişkin öğrenenlere göre kendilerini düzenlemeleri ve daha 
geniş bir katılım için çaba sarf etmeleri gerekti; ikincisi, öğrenme yaşam 
genişliğinde gerçekleştiğinden, öğrenmeyi daha geniş sosyal bağlam içinde 
kabul etmeye ve tanımaya mecbur kaldılar ki bunlar da önceki öğrenmelerin 
tanınması (APL – accrediting prior learning) ve önceki deneyimsel öğrenmelerin 
tanınması (APEL – accrediting prior experiential learning) olarak gündeme 
geldi. Eğitim kurumlarının, öğrenmenin bu farklı yollarını sadece tanıması 
değil aynı zamanda öğretim yaklaşımlarını uzaktan öğrenme, problem temelli 
öğrenme ve işyerinde öğrenme gibi diğer yollara göre değiştirmesi de gerekti 
(Kutu B). Ayrıca, geleneksel derslerin yapıları değişmeye zorlandı ve eğitim 
kurumları da modülerleşme ve benzeri yönelimleri deneyimlemeye başladılar. 
Başka bir deyişle, yaşam boyu öğrenme anlayışımız, formel eğitim sistemini 
çevreleyen bariyerlerde hasara yol açtı. 

Devlet ve Siyaset
Geleneksel olarak devlet, eğitim kurumlarını kontrol etmek için eğitim 
politikaları uygulamaktaydı fakat öğrenme alanında, küreselleşmenin, 
devletin sınırlarını ve kontrolünü zayıflatmasının değeri anlaşıldıktan sonra, 
politikalar, uygulanması imkânsız politik vaatler olarak kalma tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı. Griffin (1999), devletin denetiminin kurumsal sistemlere 
yönelik politikalarda mümkün olduğuna işaret ederken, insanların yaşam 
dünyalarındaki daha geniş öğrenme ortamlarına ilişkin stratejiler gerektiğine 
dikkat çekmektedir. Sonuçta pek çok politika, bireylerin ve şirketlerin öğrenme 
yönelimlerini etkilemek üzere geliştirilmiş stratejiler olarak okunabilir fakat 
bunlar aynı zamanda küreselleşme ve diğer egemen sosyal güçlerin başlattığı 
sosyal değişimlerin hâlihazırda var olan sonuçlarının basıncına karşı tepkiler 
olarak da görülebilir.

Küresel bilgi ekonomisinin ortaya çıkışıyla ve devletin zora dayalı iktidarının 
azalmasıyla birlikte, bu beyanlar büyük oranda istihdam edilebilirlik ve aktif 
yurttaşlık (örneğin EC, 2000) üzerinde yoğunlaşmaktadır ki Scheler’in hakim 
bilgi formlarının yapay ve göreli olduğu tespitiyle bu durum uyuşmaktadır. 
Her ne kadar en son Avrupa Komisyonu politika belgesinde (EC, 2001) 
öğrenenlerin birey olma durumlarına daha fazla yer verilmiş olsa da, kültürel 
bilginin diğer biçimleri ve kişiliğin diğer alanları bu politika belgelerinde 
daha az rol oynamaktadır.

SONUÇ
Öğrenme bireysel bir süreç olmakla birlikte, bireyler her zaman daha 
büyük sosyal grupların üyeleridir ve bu nedenle öğrenmeleri değişen sosyal 
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koşullardan etkilenir. Bireyler ve toplumlar, pek çok akademik disiplin 
altında çalışılmış ve sosyologlar ve antropologlar toplumsallaşma, uyum, 
uyarlama ve değişimi inceleyip, felsefeciler de bilginin edinimi hakkında 
konuşup yazarken, psikoloji de öğrenmeyi kendi çalışma alanında görmüştür. 
Oysaki her durumda aslında analizlerin odağında öğrenme yer aldığından 
ve öğrenmenin varoluşsal bir fenomen olduğunu bildiğimizden, öğrenme 
hakkında bütünlüklü bir kavrayış, disiplinleri bir araya getiren ve sosyal 
bağlam içindeki bireye odaklanan bir yaklaşım gerektirmektedir. 
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