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Performans geli§tirme teknolojisi "NLP"yi okuııarda 
uygulayan ilk eğitiınci olan Belgin Öğrek, Ki§isel Gelİ§im 
Dergisi için dünyanın dört bir yanından ba§anlL 
eğitimcilerle röportaj yaemaya devam ediyor. Öğrek 
son olarak 'Anlamak için Oğrenme" teorisinin kuramcıst 
David Perkins'i sayfalanmLza ta§Ldı. Perkins'le "gelecek 
50 yılda eğitim" üzerine bir söyle§i yapan Öğrek, yeni 
ortaya çıkan eğitim teorileriyle ilgili bilgi aldı. 

Sayın Profesör, konferansınııda "Bilinmeyenler 

için eğitim" üzerinde durdunuz. Bununla kastettiğiniz 
!ey tam olarak nedir? 

Eğitim gelenekselolarak bilinenlere ve iyi 
yaptlandınlmL§ bilgi birikimlerinin aktarılması üzerine 
odaklannu§tlr. Örneğin okuma, yazma gibi... Elbette bu 
çok önemlidir ve önemli kalmaya da devam edecektir. 
Ancak, eğer eğitime sadece "bilinenler için eğitim" 
çerçevesinden bakarsak çok önemli bazı §eyleri gözden 
kaçınnı! oluruz. 



Da" id Perkins Kimdir? 

Hanıard Üni ...... itni Eğilim Fakilltni profuörü olan D<wiJ Pn/cins, 25 
yıldan bu yana Hanıard Üni"ersiıesi bünyesinde Icıındmıq ,,/an Project 
Zero Eğiıim Ar<l§hrma Mer/ceti'nde ii.rt di/tey yönetici ~e ar<l§hnnacı 
olarak göreto almaktadır. Perkins; diqünme, anlama, öğr<tme , .. öğr<nme 
ilterine UtUII yıllardır yaptığı aT<I§hnnalannı halen siiTdiirmelııedir. Da.,uı 
Peri<ins anlama, öğrenmeyi öğr<nme, diqünmeyi öğretme gibi Iconularda 
Ao.on.pa. orta w Güney AmeriIuı, Güney AfriJ<U., Yeni Zelanda, Awstralya. 
Kanada <le ABD' de çok sayıda Iconferonslar vermi§'ir. Perkinsin bu 
lconıı1ar ilterinde çok sayıda kitabı bulunmaktadır. 

Bizler çok karmaşık ve hızla 
~eğişen bir dünyada yaş ıyoru z. 
Insanl arın yaşam biçimleri, kimlere 
ve nelere ihtiyaç duyduğu, kimlerle 
işbirliği ve ticaret yaptığı, kimlerden 
öğrend i ğ i gibi o lgula r değiş im 
gösteriyor. Dünyadaki farklı kültürler 
kimi zaman yap ıcı oluyor, kimi 
za man da nefret ve ş idd e tle 
birbirleriyle sürrüşüyorl ar. Biyolojik 
ara§tırmalar insan ya§am süresini 
esaslı bir şekilde uzatabilir ve böylece 
50 y ıl içinde insanlar, 150 yaşına 
kadar yaşayabilirler. Işte bu eğitimin 
an lamın ı tamamen değiştirir, çünkü 
insanlara 150 yıllık yaşamlarının 
sadece ilk yı ll annda bir ömre yetecek 
kada r eğ itim vermeyi 
bekleyemezsiniz. Dünyanın hassas 
ekoloj isi sürekli tehdit altındadır. 
Madencilik, tarım gibi kaynaklara 
dayalı ekonomiden, hizmet ve bilgi 
ekonomilerine kadar tüm alanlarda 
görülen değişim , hı zlı öğrenme ve 
etkin düşünme alanlanna olan talebi 
de artırmaktadır. 

Artık sadece bir beceriye sahip 
o lm ak yete rli değiL. Sürek li 
öğrenmek, sürekli çevik ve atik 
olmak gerekir. Tüm bu nedenlerden 
dol ayı bizim sadece bilinenler için 
değil, bilinmeyenler için de eğitim 
vermemiz gerekir. Insanlan sürekli 
adapte edeb il ece kl eri fikirle r, 
kavramlar ve araçlarla donanımlı 
hale getirmemi z gerekir. Farklı 
kültürlerden insanlarla kar§ı1aşmak , 
onlarl a etkin biçimde çalışmak, iyi 
anlaşm a l a r, iyi planlar yapabilmek, 
iyi düşünebiimek, iyi öğrenebilmek, 
yoksu ll uk, ekonomik büyüme, 
dünyanın ekoloj isi ve bunun gibi 
konular üzerinde titizlikle dunnalıyız. 
İşte bu anlaında " bilinmeye rıler için 
eğitim", " bilinenler iç in eğitim" in 
yanında öncelikli o larak yerini 
almıştır. 

Günümüzde "öğretilmeye değer 
§eyler" nelerdir ? 

Geleceğin eğitimi ile ilgili görüş 
bildiren fa rklı v izyo nerlerin 
ça lı şmaların a ba kt ı ğımızd a, 
öğretilmeye değer şeylere dair üç 
o rt ak e ğ ili m gö rü l düğünü 
söyleyebilirim. Burılardan birisinin 
"aydın lanma" olduğu söylenebilir. 
Bu vizyonerlerden bazıları farklı 
kültürleri, bilim a l anında geli şen 
akımları, dilleri , insan ili şki l erini 
derinleme sin e a n lamak ile 
i1gilen irler. Yani "bilinmeyen için 
eğitim" sorusunda önenıli alanlardan 
biri "aydınlanma" dır. 

Bir başka alan ise "güçlenme" dir. 
Bazı vizyonerler öğrenen lerin daha 
iyi düşün eb ilme l eri ve 
öğrenebilmelerini sağl amak için 
öğrenme ve düşünme becerilerinin 
önemi üzerinde dururlar. Orneğin, 
bir kiş inin kendi özel hayatını 
yönetebilme otonomisi, işyerinde 
güçlenme için, yani sadece beden 
işçis i olmak değil , bilgi işçisi olmak 
için gerekli beceri ve yetenekler 

üzerinde durur. İletişim, problem 
çözme ve o kum a becerileri de 
"gü,Çlenme" alanına girer. 

Uçüncü ö n em li alan ise 
"sorumluluk"tur. Dünyanuza kar§l 
sorumluluklanmız, vatandaş olarak 
sorumlulukl arınuz , aile bireyi ve 
ahlaki arılamda gelişmelerimiz de bu 
alana girer. Yani "neler öğrenmeye 
değer" sorusuna geniş bir çerçeveden 
b.akarak ş unu söy le yeb iliri z: 
"Insarılann 'aydmlaıuna - güçlenme. 

so rumluluk' a l a nl arınd a da 
gelişmelerine katki sağlayacak eğitim 
vermeliyiz". Bu yeni bir müfredat 
veya ayrı bir kol değil, mevcut 
müfredatın içinde birl eştirilmi§ 
olarak verilmelidir. Böylece insanlar, 
örneğin bir yandan fen konusunu 
ke şfederken , diğe r ya ndan d a 
aydın lanma lı , güç lenmeli ve 
şarumluluklanm da geliştirmelidir. 
I ş t e bu bize" bilinmeye n için 
eğitim"in hızlı ve geniş bir resmini 
verir. 

"Anlamak için öğrenmek ve 
öğretmek" teorinizde, "öğrenme" 
ile "anlama" arasındaki farlu nasıl 
tanımlıyorsunuz? 
Öğrenme genel bir kavramdır, 

anlama ise öğrendiğimiz bir şeyd ir. 
Biz anl amada n da pek çok §eyi 
öğreniriz. Bir şeyi anladığımız zaman 
onurıla esnek bir şekilde düşünebilir 
ve davranabiliriz. Öğrendiğimiz pek 
çok şey var ve burılar esnek olınamızı 
gerektirmiyar. Rutin davram§larda 
sorun yok! Her gün aynı şeyi bir 
ah§kanlık olarak yapabilirsiniz, ancak 



bugünün komplike modern 
yaşamında rutinler yeterli değiL. 
Bugün sü rekli gelişmek ve ye ni 
durumlarla karşılaştığu11lzda esnek 
tepkiler verebilmemiz için anlayarak 
öğrenmemiz gereken pek çok şey 
var. O halde "anlama", öğrenm enin 
özel bir durumu olduğu gibi, 
bugünün dünyasında da çok çok 
önemli özel bir durumdur. 

İyi düşünmenin kanıtı nedir? İyi 
düşünüp düşünmediğimizi nasıl 

anlanz? 
Öncelikle düşünmeyi öyle gizemli 

görmeyelim. İyi düşünmek demek 
aslında sağduyulu olmak demektir. 
Bu çok kolay değil, ancak gizemli 

de değiL. İ yi düşünenler ileriye 
bakarlar, kanıt ararlar, yaratıcıdırlar, 
hayal güçlerini kullanırlar, olaylara 
tek bir açıdan değil farklı açılardan 
bakmayı baıarırlar. İyi düşünmeyi 
tarif etmek kolay, ancak bu onun 
ko layolduğu an lam ına gelmiyor. 
O laylara farklı açılardan bakmayı 

veya kanıt aramay ı unutmak 
öze llikl e haklı o lduğumuzu da 
düşünüyorsak daha ko l ayd ır. 

İyi düşünmenin beceri ve yetenek 
olduğunu ve hatta olaylara farklı 
bak ı ş aç ılarından bakabilmek için 
bunun çok önemli oldu ğunu 

düşünürüz. Oysa burada genellikle 
göz ard ı edilen bir ıey vardır; "iyi 
düşünmek sadece bir beceri olayı 
değil aynı zamanda bir tutum 
olayıdır." İyi dÜıünenler sadece hayal 
güçlerini kullanarak olaylara farklı 
açı l ardan bakma becerisine sahip 
değildirler, onlar bunu yapmayı 
isterler. Bunun için enerj ileri vardır. 

Bu sadece beceriye sahip olmaktan 
ziyade tutumsal bir ıeydir. Bir insana 
bu becerileri öğretebilirsiniz. Ancak 
kiji bunu yapmayı istemezse, merakı 
ve enerj isi yoksa, çaba sarfetmezse 
gerçekten iyi düşünen biri değil 
demektir. iyi düşünmek sadece 
tutum da değildir. Aynı zamanda 
uyanık olma durumudur. içinde 
bulunduğu duruma karjl uyanık 

olmaktır. İyi düşünen kiıinin bir tür 
radan vardır, karşısındaki kiıinin dar 
düşündüğünü veya olayın fark lı 

aç ıl arı nı bakamadığını fark eder ve 
ona ya rdımcı olur. "Hey, belki de 
buna farklı aç ıdan bakabiliriz" 
diyerek karjıdakinin daha farklı 
açıl ardan bakmasına yardımcı olur. 

Bu durum sadece iyi düşünen kişi 
için geçerli değildir. Örneğin iyi 
öğretmek iyi insan iliıkilerini 

gerektirir. İyi insan ilijkileri sadece 
bir beceri olay ı değildir. insan 
ilişkileri becerisini öğretebilirsiniz, 
ancak bu o kiıinin insan iliıkilerinin 
iyi olacağı anbmına gelmez, tıpkı iyi 
lide rlik te old u ğu gibi. Buna 
inanmalısınız, istemelisiniz ve 

enerjiniz olmalı! 

A)'dmlanma, 
güçlenme, 
sorumluluk 

Seminerinizde "kayak yapmayı 
öğretmek il c kayak yapmak 
hakkında bilgi vermek" metaforu 
üzerinde özellikle durdunuz. Bu 
konuyu Türkiye'deki eğitimciler 
için bir kez daha kısaca 

özetleyebilir misiniz? 
Bunun temel i "anlamak için 

hiçbir ıey demek. iıte "anlamak için 
öğrenmek" bu anlamda çok farklı. 
Bunu anlatmak için" kayak yapmayı 
öğretme" metaforunu kullandını. Bir 
insana kayak yapmayı, ona sadece 
kayak yapmak ile ilgili ders anlararak 
öğretemezsiniz. Onun sadece kayak 
yapma ile ilgili bilgileri bilmesini 
bekleyemezsiniz, onun kayak 
yapmasını beklersiniz. Bu nedenledir 
ki "anlamak için öğrenmek" "kayak 
yapmak hakkında bilgi sahibi 
olmak"ran ziyade "kayak yapmaktır." 
"Anlamak için öğrenmek" kayak 
hakkında bildiklerinle kayak 
yapmaktır. Örneğin, coğrafya 
dersinde sadece coğrafi gerçekleri 
öğrenmiyorum. Coğrafya ile 
düıünmeyi , yorum yapmayı 

öğreniyoruın. Coğrafyanın tarihi 
nasıl etkilediğini öğreniyorum. 

Coğrafi bilgimle, analitik olmayı 
öğren iyonım . Tüm bunlar bilgiyle 
gerçekten bir ıeyler yapmak, onunla 
kayak yapmaktır. Onunla düşünmek, 
akıl yürütmek, tahminde bulunmak 
ve analiz yapmaktır, sadece bilmek 
değU! "Hakkında hastalığı" ise sahip 
olunan bilgiyle bir §ey yapmadan, 
yani onu ku ll anmadan sadece bir 
ıeyi bilmek veya hatırlamak 

öğrenme ve öğrettne" teorisine demektir. 
dayalıdır. Sınıflarda çok 
·sık lıkl a b ir sorunla 
karşılajlrız. Ben bunu 
"hakkında hastalığı" 

olarak adlandırmay ı 

tercih ediyorum" . 
Öğrencilerin ça~nklan 
ıeyler ile ilgili bir ıeyler 

yap ma larındans a, 
sürekli olarak bir ıeyler 
"hakkında" çalı§ tıklan 

sını fl arda o lan bir 
hastalık bu. Örneğin 
tarihte Fransız devrimi 

hakkında pek çok ıey 
öğre nm ek ya da 
coğrafya hakkında pek 
çok ıey öğrenmek! Bu 
Ile demek? Aslında 

Pcrkins: "Anlamak için öğrenme; öğrenilenlerle 
dÜ§ünmek, akıl yiiriitmek, tahminde bulunmak ve 
analiz yapmaknr" diyor. 
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