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1
Giriş

B

u kitabın ilk satırlarını oğlumun kalın uçlu, köşeli olduğu
halde elde rahat tutulan dolmakalemi ile yazdım. Bu onun
kullandığı ilk dolmakalem değil; yazı yazmaya önce kurşunkalemle başladı. Ancak bir süre sonra öğretmeni onun dolmakalem gibi tutulan ama ucu bilyeli bir pilot kalem kullanmasına
izin verdi. Böylece daha sonra benim şimdi elimde tuttuğum
söz konusu kaleme geçebilmek için kalemi doğru kullanma
çalışmaları yaptı.
Oğlumun yazı yazma alıştırmaları nasıl ki öğretmeni ile –sınıf
arkadaşlarıyla da– etkileşimi dikkate alınmaksızın düşünülemezse, yazıyı kâğıda aktardığı bu süreci eşyadan soyutlamak
da o kadar yanlış olur. İster bir kurşunkalem, ister bahsi geçen
pilot kalem isterse de dolmakalem olsun, her bir eşya maddi
9
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somutluklarıyla (ucundaki bilye, uzunluk, kalınlık, kalemin
ucuna yakın tutma yeri) aynı zamanda öğretmenin izlediği ve
gerektiğinde düzelttiği belirli hareketleri olanaklı kılar ya da
engeller.
Yazı yazmayı öğretmen öğretiyor denebilir mi? Ya da şöyle
söylemek daha iyi olmaz mı: Dolmakalem öğrenciye onu nasıl
kullanacağını öğretir? Bu sorulara verilen yanıtların zıtlığı bu
noktada bize pek yardımcı olmuyor. Ama öğrenmede, eğitimde, evet özellikle sosyalleşme ve yönelim geliştirme (bildung)
sürecinde maddi eşyanın bir anlamı olduğu bende kuşkuya
yer bırakmıyor.
Bu nedenle bu kitabın konusu “eşya pedagojisi”: Eşya için,
eşya ile ve eşya aracılığı ile pedagoji. Eşya kullanmayı nasıl
öğreniriz – örneğin bisiklete binmeyi? Eşya bizi belli bir beden
duruşu almaya nasıl zorlar, örneğin kötü bir beden duruşunu
neredeyse olanaksız kılan, eğimli oturma yerine sahip ergonomik
bir sandalye? Eşya bizimle birlikte nasıl değişir, işlevsellikleri
nasıl yeni boyutlar kazanır, örneğin internetin oluşum sürecinde? Büyüme sürecimizde eşya nasıl sıradanlaşır, örneğin benim
üzerinde bu satırları yazdığım masa?
Temel pedagojik süreçlerle ilgili bu somut maddesel görüş eğitim biliminde saptandı ama bugüne kadar nerdeyse hiç
araştırılmadı. Önemli pedagojik temel kavramların (oldukça
gelişigüzel biçimde seçilmiş) tanımları incelenecek olursa, eşyaya
değinildiği görünür. Wolfgang Klafki’ye göre yönelim geliştirme
“bir insan için eşya ve düşünce ile ilgili bir gerçekliğin kazanımı”
ve aynı zamanda “bu insanın kendi gerçekliğinin kazanımıdır”.
Ve sosyalleşme “toplum tarafından aktarılan sosyal ve fiziksel
çevreyle karşılıklı bağımlılık içerisindeki kişiliğin oluşum ve
gelişim süreci demektir”1 diye yazıyor Dieter Geulen ve Klaus
Hurrelmann.
Eğitim biliminde çokça alıntılanan bu tanımlar bize yönelim
geliştirmenin, sosyalleşmenin ve –ben buna bir ekleme yapmak
1. Klafki (1974, s. 43) ve Geulen/Hurrelmann (1980, s.51). Tarafımdan vurgulanmıştır.
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istiyorum– öğrenme ve eğitimin sadece başka insanlarla karşılıklı
etkileşim sonucu değil, eşya ile yapılan deneyimlerle de gerçekleşebileceğini anımsatıyor. Ama pedagojik süreçlerin maddiliği
pedagojide öylesine bir kenara itilmiş, dışlanmıştır ki, adı geçen
yazarlar bile makalelerinde eşyayı daha kapsamlı şekilde ele
almaya değer görmediler. Biz eğitim bilimciler “nesnelerden”
söz ettiğimizde, genellikle zihinsel kavrayışımızı gereksinen
konular ve söylemleri kastederiz. Lakin o zaman söz konusu
“eşya” bizim için sadece sanal olarak mevcuttur; o nesnelerin
fizikselliği gizli kalır.2
Her durumda referanstan yoksun artık fizikselliğine atıfta
bulunmayan göstergelerle kuşatılmış gibi görünüyor olduğumuz
için, Käte Meyer-Drawe’nin istediği gibi “Eşyanın Çağrısına”3
kulak vermek, günümüzde pek de akla yakın gelmiyor. Eskiden
çocuklar soapbox-car yarışları düzenlerken, günümüzde Nintendo bilgisayar oyununda “Mario Card” yarışında birincilik için
yarışıyorlar. Çocukları her türlü eşya deneyiminden koruyor
gibi görünen Nintendo oyunu bile yakından incelendiğinde,
özellikle eşya olma hali nedeniyle bu kadar çekicidir – ve sadece çocuklar için de değil. Benim zamanımda televizyonda
pingpong oynanan video oyunları oynayıp bununla salondaki
yerlerini geri almak isteyen anne babalarımızın zaman zaman
öfkesini üzerimize çekerken, şimdi pratik ve istenilen her yere
götürülebilen Nintendo çocukları en zor ortamlarda bile meşgul etmeye çok uygun görünüyor. Bundan da Nintendo gibi
bu ölçüde göstergesel düzenlemelerin bile özellikle eşya olma
durumu nedeniyle bu kadar çekici olduğu belli oluyor.
Yani bizim yönelim geliştirme ve öğrenme süreçlerimizde yer
alan eşyaları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu konuda
Käte Meyer-Drawe’ye göre, “eğer yönelim geliştirme kuramıyla
ilgili düşünceler genel(-likle) saptanmış referans kaybını onay2. Örneğin Wolfgang Klafki’de de görüldüğü üzere, çocukların, özellikle entelektüel açıdan ele alınması gereken çevre koruma, Üçüncü Dünya vs gibi ana
problemlere göre eğitilmesi gerekir.
3. Meyer-Drawe 1999.
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lamayıp, sembollerin dansına katılmayıp aksine referans kaybını
dünya kaybı olarak algılasaydı, başlangıç... yapılmış olurdu.” Ve
devamı şöyle: “Bu anlamda yönelim geliştirme, insanın hem
dünyeviliği hem de onunla ilişkisini açıklama sanatı olurdu.”4
Bu bağlamda ben bu kitapta “eşya pedagojisi” ile ilgili önemli
bakış açılarını ele almak istiyorum. Onları kullanma yoluyla
beceri kazanarak, onlar hakkında bilgi edinerek insan eşya ile
nasıl öğrenir? Eğitim amacıyla eşya yetkilendirilse ve sonrasında
insan belirli davranışları ve aynı zamanda kendine bağlı yönelimleri eşyadan bekleyecek olsa ve bunun sonucunda kendini
eğitse ne olur? Çocuklar –sosyalleşme anlamında– kendileri için
çok doğal olan eşya dünyasına ne şekilde girerler? Ve eşya nasıl
insanların şu söz konusu yaşamla ilgili yönelimlerini dönüştüren
yönelim geliştirme süreçlerine dahil olmuştur? Eşyanın eşya
olma durumu, insanlarla doğrudan bağlantısı ve aynı zamanda
işlevselliklerinin değiştirilebilir olması üzerine düşünmeden
tüm bu sorular yanıtlanamaz.
Benim için öncelikle önemli olan insan ve eşya arasında
gelişen pedagojik açıdan önemli alışveriş süreçlerinin kuramsal
düşünümümdür. Burada ortaya konulan eşya pedagojisi temel
pedagojik süreçleri içeren genel incelemeden soyutlanamaz. Bu
nedenle eşya ile öğrenme, eğitim, yönelim geliştirme ve sosyalleşmeyi ele alırken, uygun olan kavramlar için genel pedagojik
düşüncelerle bağlantı kuracağım.
Benzer bir yaklaşım konuyla ilgili bulduğum iki eşsiz monografide yer alıyor. Karl-Josef Pazzini “Eğitim Faktörü Olarak
Nesnel Çevre” (başlık böyle) ile ilgili incelemelerinde gündelik
olarak kullanılan eşya ile eğitim ve sosyalleşmeyi konu aldığı
materyalist ve neo-psikoanalitik kuramlara bir çerçeve çiziyor.
Ve bu yazının sadece çerçevesi değil, sonuçları da genel pedagoji açısından büyük önem taşıyor. Merleau-Ponty ve MeyerDrawe’nin fenomenolojisine dayanan Claus Stieve’in Eşyadan
Öğrenmek adlı kitabında da benzer bir durum söz konusu.5
4. Meyer-Drawe 1999, s. 334.
5. Bkz. Pazzini 1983 ve Stieve 2008. Pazzini ve Stieve’in çalışmalarından farklı
12
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Yaklaşımdaki bu benzerliklere rağmen benim araştırmamda
kuramsal açıdan izlediğim yollar, Stieve ve Pazzini’nin izlemiş
olduğu yoldan belirgin bir biçimde ayrılıyor.6 Benim fikirlerimde
etkili olan, geçen yıllarda sosyal bilimler alanında belli bir üne
ulaşmış bilim araştırmacısı Bruno Latour’un çalışmalarıdır.
Latour’un kavramları ve düşünce tarzı beni motive etti ama
onları doğrudan kullanmadım. Ben daha çok Amerikan felsefesi
pragmatizme başvurarak, eğitim bilimiyle bağlantılı olabilecek
kavramlar geliştiriyorum. İnsan ve eşyanın pedagojik açıdan
önemli bağlantılarını ön plana çıkaran bir bakış için benim bilgi
kaynaklarım Charles Sanders Peirce, John Dewey ve George
Herbert Mead’dir. Bu pragmatist düşünümler sosyo-eşyasal
kolektif oluşumu ve aktarımının yeniden düşünülebilmesini sağlayan Karl Mannheim ve Ralf Bohnsack’ın prakseolojik
bilgi sosyolojisi ile desteklenir. Pragmatizm ve prakseolojik
bilgi sosyolojisi bana sadece pedagoji ile ilgili sorularla bağlantı
kurmamı olanaklı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda bu kuram
gelenekleri insan ve eşya arasındaki bağların davranış ve sosyal
yönüne kuramsal açıdan yaklaşmamı da sağlıyor.
Kuramsal kaynaklar okumanın yanı sıra deneysel çalışmalar
da düşüncelerime esin kaynağı oldu. Bende bunlar incelemeler ve söyleşiler şeklinde mevcut; buna paralel olarak insan
ve eşya ilişkisine değinen edebi hikâyeler de katkı sağlıyor.
Örnek olaylar ve yazınsal betimlemeleri çoğunlukla kuramsal
düşünceler üretmekte örnek olarak kullanıyorum. Bu örnekolarak ben eşya pedagojisi ile ilgili düşüncelerimi eşyanın öneminin ele alındığı
diğer pedagojik yazılarla (örneğin Rousseau, Fröbel) ilişki kurarak geliştirmedim. Bu kitapçıkta eşyanın pedagojik açıdan ele alınması ile ilgili alternatif yaklaşımlara bu nedenle sadece zaman zaman ve bir sisteme dayanmadan
değiniyorum. Ama Stieve’in fenomenoloji ışığı altında ele aldığı pedagojinin
klasik ve modern yöntemleri gibi Pazzini’nin önemli düşüncelerine de uygun
bir yerde atıfta bulunacağım.
6. Burada da belirtmek gerekir ki temel olarak kuramsal çerçevede farklılıklar
olsa da Pazzini, Stieve ve benim ulaşmak istediğimiz hedef açısından bazı benzerliklerin olduğu çok açık. Benim gibi adı geçen yazarların da önemsediği eşyanın sadece zihindeki bilişsel ve kavramsal temsilinin algılanması değil, insan
ve eşya arasındaki kavram ve idrak öncesi bağıntıları ifade edebilmektir.
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ler zaman zaman benim eşya ve insan ilişkisi üzerine yeniden
düşünmemi sağladı.7

Kitabın Bölümlerine Genel Bakış
Hemen 2. Bölüm’de yıllar önce öyküsel bir söyleşi yaptığım
genç bir kadının yaşamöyküsüne başlıyorum. Ben onun oldukça
farklı meslek denemelerinin ardından eğitim bilimi tahsilini
tamamladığı halde çok az maddi olanak ama çok büyük bir
yaratıcılıkla kendi işini kurduğunu biliyordum. Bilmediğimse
bunun için eşya ile karşılaşmanın, özellikle keçeyle, belirleyici
olduğuydu. Zira bu genç kadın keçeden oyuncak bebek yapımıyla ilgili yeni bir teknik keşfetmiş ve bunu üretim aşamasına
getirmişti. Yaptığım söyleşiden sonra da ben, her iki başarı için
kendi işini kuran kadınla onun eşyası arasındaki sürekli alışverişin önemini kavrayıncaya kadar belli bir sürenin geçmesi
gerekmişti. İnsan yaratıcılığının ve eşyanın sunduğu fırsatların
iç içe geçtiği bu olaydaki o aşamaları dikkate aldığımda, keçeden
oyuncak bebek üretilmesi ve genç bir kadının girişimci birine
dönüşmesinin nasıl gerçekleştiği açığa çıkıyor.
Yönelim geliştirmenin maddi eşya ile temas sonucu gelişebileceği pedagoji açısından her koşulda düşünülebilir. Ama
eşya kendi kendini oluşturup bir yönelim geliştirme sürecini
gerçekleştirebilir mi? Bu soru pedagojik antroposantrizmi (insanmerkezciliğini) çelişkiye sokabilir. Bu çelişkili durum insan ve
eşya arasındaki ilişkiyle ilgili antropolojik görüşlerin incelendiği
3. Bölüm’ün konusudur. “İnsanın özel konumu” tezinden (Max
Scheler) yola çıkarak tüm tarihsel ve kültürel antropoloji olasılıklarına dikkat çekiliyor. Felsefi antropoloji için insan ve hayvanın
karşılaştırılması önemli olmuş olsa da, daha yeni eğilimler insan
ve makine ilişkisini ön plana çıkarmıştır. Ben burada insan ve
eşyayı (neredeyse) aynı düzlemde kabul eden ve bu nedenle de
7. Ampirik analiz “gerektiren” temel pedagojik süreçlerle ilgili daha detaylı bir
çalışma, insan ve eşya arasındaki tipik bağıntıların tespitini elbette örnek olayların kıyaslanması yoluyla sağlamalı ve bu şekilde ampirik materyale bağımsız bir
ağırlık kazandırmalıdır.
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ilham verici olduğu kadar eleştirilebilir olan Bruno Latour’un
“simetrik antropoloji” ile ilgili radikal önerilerini ele alıyorum.
Bu bölüm insan türüne özgü herhangi bir anlama yeteneğini
konu alan bir sonsözle değil, aksine Latour’un tezlerine verilen
teknoloji sosyolojisine ilişkin yanıtların ortaya koyduğu bir dizi
soru ile bitiyor.
İnsan ve eşya arasındaki ilişkiye dair bu soruların benim
daha sonraki bölümlerde ele alacağım pedagojik temel süreçler
için doğrudan bir önemi vardır. Bu durumda teknik nesnelerin
alet olarak kullanımından insani ve eşyasal uygulamalar arasındaki sıkı bağlantıya kadar uzanan günlük yaşamdaki insan
ve eşya ilişkisi –insan açısından– her zaman için bir idrak
etme ve öğrenme ilişkisi olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle
4. Bölüm’de maddi eşyayla öğrenmeyi ele alıyorum. Bir oyuncak figürün bir inşaat işçisini temsil ettiği nereden anlaşılır?
Arabayı sarsmadan birinci vitesten ikinci vitese geçmeyi insan
nasıl öğrenir? Bunlar benim eşya ile öğrenme konusunda kuramsal düşünceler geliştirirken kullandığım deneysel olaylardır. Burada önemli olan öğrenmenin bilgi kuramı ile ilgili bir
düşünüm olduğudur: Doğrudan erişim sağlayamadığımız bir
dünya için kendimize yeni tasarımlar mı yaratıyoruz? Ya da
eşya ile ilgili kavramlarımız onlarla etkileşimimizin sonucu mu
ortaya çıkıyor? Ben burada –pragmatist Charles Sanders Peirce’e
bağlı kalarak– eşya ile ilgili bilgi edinme ve onları kullanırken
kazanılan beceri konusunda yeni incelemeler vaat eden inşacı
realizmi destekliyorum.
Peki, ama ya eşya olduğu gibi kalmıyorsa? Ve sadece eşya
değil, onunla ilişki kuran insan da değişirse? 65 yaşında bir
kadın olan Bayan Brandt’ın başına da tam olarak bu gelmiş.
Onun yaşamöyküsü 5. Bölüm’de bana eşya ile –bilgisayarla ve
internetle– uğraş sırasında yaşam yönelimlerinin dönüşümünü
kaydetme ve yönelim geliştirme süreci olarak düşünme fırsatını
sunuyor. Ama sonrasında eşyanın değişiminin –örneğin Bayan
Brandt’ın geliştirdiği web sayfasının oluşumu ve değişimi– tespit
edilmesi gerekecektir. Yeni eşyanın oluşumunun ve yeni ya15
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şam yönelimlerinin gelişiminin bu iç içeliğini kuramsal olarak
kontrol altına alabilmek için, benim pragmatist düşüncelerimi,
insan-olan ve insan-olmayan varlıklar arasında henüz bir fark
gözetmeyen, insan ve eşya arasındaki alışverişi “transaction”
olarak gören John Dewey’in bakış açısı ile geliştiriyorum.
Yeni yönelimler eşya ile sadece programsız bir alışveriş sürecinde gelişmez, oluşumları planlanabilir de. Eğer bir insandan
belirli davranış biçimleri (örneğin evin kapısını sürekli kilitlemek) ve bunun arkasında duran yönelimler (örneğin bunun için
gerekli olan sorumluluk bilinci) bekleniyorsa, bu eğitime işaret
eder. Eğitim süreçleri bilindiği gibi eğitimci bir kadının/erkeğin,
eğitim alan bir kadına/erkeğe yeni davranış biçimlerini ve gerekli (davranış) yönelimlerini kazandırması olarak tanımlanır.
Bu eğitsel amaçlar, bunları 6. Bölüm’de gerekçelendireceğim,
artefaktlara aktarılabilir. (Örneğin mekanik düzenekler, insanın
dışarı çıktıktan sonra arkasından kapıyı kilitlemesini sağlar.)
Bu noktada önemli olan eşyanın belirli davranışlara zorlaması
değil, bunları sadece motive etmesidir. Uygun yönelimlerin
gelişebileceği bir hareket özgürlüğü kalması nedeniyle eğitim
burada özellikle eşya ile gerçekleşir.
İnsanın kendisi ile eşya arasındaki farkı ayırt edebilmesi,
elinde tuttuğu kapı anahtarı ile elini birbirine karıştırmaması
konusu ele alınmadı ama eşya ile öğrenme, yönelim geliştirme
ve eğitim ile ilgili düşüncelerimin temel koşulu oldu. Bu arada
bu koşul kesinlikle gelişigüzel olmayıp erken sosyalleşme dönemindeki karmaşık süreçlere dayanır. 7. Bölüm’de gösterdiğim gibi
yenidoğanlar ancak zamanla kendileri ve eşya arasındaki farkı
görürler. Ama sonraları onların eşya dünyası kendi kimlikleri
için bir anlam ifade edecek kadar önem kazanır. Walter Benjamin, Halide Edip Adıvar ve Orhan Pamuk çocukluk anılarında
az ya da çok morsalkımlı evin, bir yazı masasının ya da apartman
dairesindeki eşyanın büyürlerken edindikleri deneyimlerinde ne
kadar etkili ve böylelikle “anlamlı öteki” olduğuna değiniyorlar.
Bu eşya ile alışveriş görüşüne dikkat çeken sosyopragmatist
Geoerge Herbert Mead’e başka bir düşünceyi daha borçluyum:
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