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BİR HİKÂYE:  
HAYAT VE ÖĞRENME

Hayatımızda çocukluğumuzla başlayan öğrenme 
serüveni bir ömür boyu sürüyor… Bu serüven çoğu 
kez öğrenci (student) ya da öğrenici (learner) bazen 
de öğretmen (teacher) olarak iki rol ile yaşanıyor… 
Birlikte ya da tek başına… Öğrenme ve öğretmek… 
Öğrenme serüveni keşif yolcuğuna dönüyor… Doğayı 
keşfetmek, bilinmeyeni keşfetmek, hayatı keşfetmek, 
kendimizi keşfetmek, öğrenmeyi keşfetmek ve öğretmeyi 
keşfetmek… He an, herkesle, her yerden ve her şeyde…  
Hayatımız bir bakıma öğrenme ve öğretme üzerine 
kurgulanmış sanki…! Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve 
anladıklarımız (bilinç/idrak) ya da anlayamadıklarımız… 
Öğrenme ve öğretmenlik kavramayla anlamaya açılan 
kapı… Hayatımızın her an’ı yeni şeyler öğrenmekle 
geçiyor… Ve çoğu kez yeni şeyler öğrenmekten büyük 
bir mutluluk duyuyoruz… Bir düşünsenize araştırma 
merkezlerindeki ya da kütüphanelerdeki dijital ortamdaki 
bilgilere ulaşarak yeni şeyler öğrenmenin sevinciyle 
yaşadıklarımızı… Bunları paylaşarak yaşadığımız keyfi ve 
mutluluğu…

Bir kere yeni şeyler öğrenmenin hayatımıza kattığı 
güzellikleri ve keyfi yaşadıkça tadına doyamıyoruz… Her 
gün hep yeni şeyler öğrenmek ve bunu alışkanlık haline 
getirmek… Öğrenme, insanoğlunun doğumuyla başlayan 
ve hayatının sonuna kadar süren davranış oluşturma 
ve geliştirme yeteneği… Öğrenmek ve bilgi hayatımızın 
iki önemli bileşeni… Öğrenmek bilgiyle başladığı gibi 
her öğrenme sonucu da bir başka bilgi de oluşuyor… 
Hayatımızda bilgi su, hava ve ekmek kadar önemli..

Yaşanan değişime ve dönüşüme uyum 
sağlayabilmenin yolu da öğrenmekten geçiyor… 
Öğrenmeyi öğrenmek ve öğretmek…  Hayatımızın bir 
parçası olan değişimle sürekli olarak bir durumdan 
başka bir duruma geçiyoruz… Neredeyse baş 
döndürücü bir hızla… Bu hız değişimle bir işletmeyi/
organizasyonu, kişiyi/grubu, herhangi kurumsal yapıyı 
bir düzeyden başka bir düzeye getiriyor… Bu hepimiz 
için değişim kaçınılmaz bir olgu… Bizler bilginin artan 
önemi ve değişen şekline göre öğrenci ve öğrenici… Ve 
aslında bizler bir bakıma da öğretmeniz… Her birimiz 
mesleğimizi insanlara/öğrencilere anlatarak ve aktararak… 
Mesleğimize göre işimizi öğrenmek ve öğretmek… 

Şimdiye kadar başlıca öğretmenimiz olan hayat 
bize öğretti… Yaşadıklarımızla öğrenmeyi öğrenmek…   
Ve sonrada öğretmek… Hayat ve öğrenme yaşam 
boyu devam eden… Bir keşif yaşanan serüvenlerle…  
Bir öğretmendir hayat, ailemizle… Doğduğumuz 
ilkokulumuz evimiz… Anne ve babamız ilk 
öğretmelerimiz… Bize öğrettiler; konuşmayı, 
dinlemeyi, susmayı, doğruları… Sabırla öğrettiler her 
şeyi… Ninnilerle, şarkılarla, türkülerle öğrettiler sevdayı, 
mutluluğu, neşeyi… Sevgiyi ve saygıyı… İyiliği, doğruluğu 
güzelliği… Merhameti, yardımı, şefkati… Gülmeyi, 
ağlamayı… Sabah, akşam ve geceleyin… Her gün, her 
hafta, her ay ve yıllarca… Ailede öğrendiklerimizle 
yaşadığımız sevinç ve huzur ile vücudumuzda 
salgılanan serotonin ve endorfin hormonu bize mutluluk 
veriyor… Tadına doyamadığımız… Hiç bitmesini 
istemediğimiz…! 

Bir öğretmendir hayat, kardeşlerimizle… 
Hep birlikte yaşadığımız anılarımızla öğrendiğimiz… 
Sevinci ve kederi paylaşarak…  Doğrularla, yanlışlarla… 
İyiliklerle, güzelliklerle ve heyecanlarla… Kardeşlerimizle 
birlikte olarak öğrenmenin sevinciyle ve heyecanıyla 
öğrendiklerimizin hayatımıza kattığı fayda ve değerin 
lezzetiyle keyif ve haz alarak mutlu oluyoruz…

Bir öğretmendir hayat, arkadaşlarımızla… Onlarla 
yaşıyoruz hayatı ve dokunarak hayatlarımıza… Her gün 
yeni şeyler öğretiyorlar bizlere… Doğruları, yanlışları… 
İyileri ve kötüleri… Yeni şeyler öğrenerek keşfetmenin 
heyecanı… Öğrenmenin hayatımıza kattıklarıyla daha iyi 
yapılan iş ve süreç sonuçları yaşam kalitesi olarak herkesi 
mutlu ediyor… 

Bir öğretmendir hayat, öğretmenlerimiz… Bir 
hayal ile başlayan merak dürtüsüyle ateşlenen ve keşif 
heyecanıyla hazza erişen öğrenme yolcuğumuzun 
rehberleri… Onların sevgisini kazanarak… Onların 
gösterdiği yoldan giderek yaşadığımız mutlulukla… Hep o 
hayal peşinde koşarak bitip tükenmek bilmeyen çabalarla 
keşiftir öğrenme yolcuğunda öğretmenlerimizden 
öğrendiklerimiz… Öğretmenlerimizin bize kattıkları ve 
kazandırdıklarıyla öğrendiklerimizle bilime yolculuktur 
hayat… Hiç bitip tükenmek bilmeyen öğretme ve 
öğrenme sevgisiyle…! 
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Bir öğretmendir hayat…  Muhteşem karmaşa ve 
karmaşayla oluşan yeryüzünde bazen kaybettirerek ve 
bazen de kazandırarak öğretiyor bizlere yaşam her şeyde 
ümidin olduğunu… Her şeye rağmen yeryüzündeki 
karmaşayla oluşan karmaşa kargaşayla yaşamayı 
öğretiyor… Aklımızı kullanarak yaşadığımız deneyimler ve 
kazandığımız bilgiler öğrendiklerimizle… Hayatı anlamak 
üzere yaşadığımız merak öğretiyor bilinmeyenleri 
bizlere… Akıl ve bilim ile neden sonuç ilişkisi haklı ve 
gerekçeli bir neden bulma arayışlarıyla öğretiyor hayat 
bizlere… Hayat kazandığımız deneyimlerle öğretiyor… 
Hayat her seferinde gösterdiği yöntemlerle öğretiyor 
bizlere… 

Bir öğretmendir bilim… Araştırma geliştirme 
bilgileriyle öğretiyor bilim… Yöntem ve sistemler 
kullanarak öğreniyoruz bilimle… Geliştirdiği kolay ve 
kalıcı çözümlerle ve tekniklerle öğretiyor… Yaşanabilir bir 
dünyayı sorunları çözerek öğretiyor… Veriyi işleyerek 
bilim ve bilimi de insanlığa faydalı sonuçlarla öğretiyor 
bizlere… Her seferinde öğrenmenin ve öğretmenin; 
inanılmaz heyecanı, keyfi ve mutluluğuyla... Üretime 
uygulanan teknoloji olarak öğretiyor bizlere… 
Sistemli ve sistematik çalışmayı öğretiyor… Kendimiz 
keşfetme yolcuğunu öğretiyor bilim… Yeteneklerimizi… 
Yetkinliklerimizi… Anladıklarımızla… 

Bir öğretmendir hayat, aile üniversitesiyle 
başlayan… Öğrenmek üzere okumanın sevinci ve 
heyecanı… Okumayla başlayan öğrenme serüveni… 
Yeni şeyler okumayla öğrenmenin keşif… Öğrenmenin 
keşfinin kazandırdıklarının sevinci ve mutluluğu… Bir 
öğretmendir hayat, hayat üniversitesinde öğrettikleriyle 
yaşanana ve öğrenilen… Bir öğretmendir hayat, 
yeryüzündeki okullarında öğreten… Bir öğretmendir 
hayat; her an, her yerde, herkese ve her şeyi öğreterek… 

Dijital Çağda yaşanan inanılmaz gelişmeler 
yaşananlar öğrettikleriyle hayatın eseri… Her şey bir 
öğretmen olarak hayat bilgisinin ve bilimin eseri… Bilgi 
de öğrenmenin… Uçan otomobiller, uçan bisikletler, 
insan gibi düşünen makineler, silikon beyin, robotlar… Ve 
yaşanan değişim ile öğretiyor hayat bizlere… İş yapma 
biçimlerimizi değiştiriyor hayat öğrettikleriyle… Öğrenme 
şekillerimizi değiştiriyor hayat öğrettikleriyle… Bilgi 
alışveriş biçimlerimizi ve sistemlerimizi değiştiriyor 
hayat öğrettikleriyle… Böyle bir dünyada yaşamak 
için öğrenmek… Ve bunun içinde sürekli öğrenme ve 
öğretme… Sizleri de heyecanlandırmıyor mu…? Sanki… 
Sevgiyle ve sağlıcakla kalınız. 




