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6zet

Fenomenoloj i  olaylarr,  nesneleri ,  durumlarr bri t0nlt ik iginde ve gok yonl0 betimleyerek anlamlartn ortaya konul-

mast ile ilgilenmektedir."Yeniden o$renme" veya "yeniden ara5ttrma" gabasr olarak nitelenen fenomenoloji,

aragtrrmalada herhangi bir konu i le i lgi l i  genel kabullere bagvurmadan olay ve olgulara yeni bir bakrg aErsryla bakarak

yeni arayr5lara yonelir .  Diger bir deyigle fenomenoloj i  aratttrmalarrn on varsaytmlar igermeyen bigimidir.  "Anlam bi l i -

mi,, olarak da nitelenen fenomenoloji, gerek felsefenin gerekse pozitif bilimlerin anlamlart aragtlrma konusunda yeter-

siz kaldr$rnr i ler i  s1irmektedir.  Fenomenoloj i ,  bi lginin oz0n0 ve anlamtnt ortaya Clkarabi lmek igin fenomenoloj ik yon-

temi kul lanmaktadrr. Bu yonteme gore olgularrn oz bi lginsinin elde edi lmesi iqin higbir 5ey one sl irmeden, higbir

varsaytm veya hipoteze dayanmadan aragtrrmalara baglanmasr gerekmektedir. Fenomenolojide "anlam ogretisi"

temei ozel l ik olup ayrag igine alrnan konu i le i lgi l i  betimleme yapma, anlam-yorumu yapabilme ve bi lgi  Uretme esas-

ttr. Fenomenoloji bir olayrn veya nesnenin herhangi bir ozelli$ini degil btitunti igin bilgi tiretmeyi amaglar.

Fenomenoloj ik bi lgi  t i ret imi bi l imsel bi lgi  i . i ret iminden iki  temel ozel l i$iyle farkhhk gosterir.  Bir incisi  fenomenoloj ik

aragtlrmalarda hiEbir 9ey 6ne s0rr i lmeden araStrrmaya baglanmasr, ikincisi  ise fenomenoloj inin agrklamalar yapmadan,

mantrksal grkarsamalara baSvurmadan sadece betimlemelerle ugraSmastdtr.

Bu anlayr5 yeni ve yaratrcr bi lgi  i i ret iminin on0nLin agrlmastna ve bi l imsel gel iSmelerin ivme ka-

zanmasrna zemin hazrrlayacaktrr. Bunuigin oncelikle ogrenme-o$retme stirecinde ogrenenlerin bilgiyi yapllandtrmada

ba$rmsrzftk ve bagrmflrk arasrnda bir denge olu5turacak uygulamalara yer vermesi gerekmektedir. Fenomenolojik

ogienme ilkelerini esas alan yeni bir fenomenolojik ogrenme-ogretme yontemi olarak tartlStlmakta olan
"Fenomenolojik Yontem"in yani "Fenomethod"un okullara girmesi fenomonolojik anlayrSrn okullarda tartlSllmastna ve

uygulanmasrna katkt getirecektir. Bu galttmada, Fenomenoloji, Fenomenolojik Ogrenme Yaklagrmr ve Fenomenolojik

Ogienme-Ogretme Yontemi'nin yani "Fenomethod"un temel ozellikleri ve ilkeleri ktsaca tarttSllarak e$itim bilimleri

alanrnda konu i le i lgi l i  daha geni5 ve derinlemesine tarttgmalartn ba5latr lmast amaglanmr$tlr.

Anahtar kelimeler: Fenomenoloji, fenomenolojik ogrenme-ogretme yaklagrmr, fenomenolojik ogrenme,

fenomethod.

ciRi$

Fenomenoloji baSlangrgta bir felsefe akrmr gibi tartr5rlmaya baglanmlg ve fenomenolojik dti5rinme bigimi daha

gok bir tartrgma ve ara$ttrma bigimi olarak incelenmi5tir. Fenomenoloji pek gok d05rinUr0n zaman zaman degindigi

incak belli bir doneme kadar tam olarak aqrklanamayan bir kavramdtr. Ornegin Kant ve Descartes fenomenoloji ile

ilgili agrklamalar yapmr5lardrr. Fenomenolojinin ayrr bir akrm olarak ortaya gtkartlmast ve fenomenolojik yontemin ana

oiellikieri ile ilgili sistemli aErklamalar ilk olarak iinh.i Alman dtigtin0rii ve matematikqisi Edmund Husserl taraftndan

yaprlmrgtrr. Husserl, Heidegger, Sartre ve Merleau-Ponty fenomeonoji i.izerinde derinlemesine tarttgmalar yapan en

tantnmts fenomenologlardrr. Bu fenomenologlar tarafrndan yaprlan tartrSmalarla fenomenoloji bir felsefi aktm olarak

degil bir anlam aragtrrma bilimi olarak tanrmlanmr5trr. Husserl'e gore fenomenolojinin i5levi d0nyayt ve evreni ci$ren-

meye yeniden ba5lamaktrr. Ona gore fenomenoloji asltnda anlamlart, nesneleri, olaylarr "yeniden cigrenme" Eabastdtr.
Fenomenoloji dogal bir yeniden aramayt ifade eder ki bu durumda fenomenoloji herhangi bir konu ile ilgili genel

kabullerden yardrm almaksrzrn yeni bir arayrg olarak agrklanabilir. Di$er bir deyi5le fenomenoloji aragttrmantn on

varsayrmlar iEermeyen bigimidir (Cerbone, 2006). Bu yeniden ogrenme ve arama ancak fenomenolojik yontemin

kul lanrlmasr i le gergekleSebil i r .

Fenomenoloj i ,  "yinelemeleri ,  aynrhklan, duragan yaprlan degil  her an igin yeni olarak ortaya glkan yonleri  yakala-

yabilmenin yontemidir" (Felsefe Yazrlarr Ansiklopedisi, 1994,'13). Bu da fenomenolojik anlamlara ancak fenomenolojik

y6ntemin uygulanmasr i le ulagrlabi lecegini gostermektedir.  Fenomenoloj ik yontemin en onemli ozel l i$i  aragttrma'konuru 
yaptrgr herhangi bir ozel l ik ve olay ya da durumla i lgi l i  yargrlama yapmamastdtr.  Anlam olu5turma si irecinde

birey var olan anlamlardan ve agrklamalardan bagrmstz yorumlamalar yapar. Fenomenoloji daha once ortaya konu-

lanlar iizerinde ele5tiriler yapmak yerine yeni anlamlar yakalamayt aragttrma olarak kabul etmektedir.

Fenomenolojik sorgulama bigimi klasik felsefi anlayrgrn drgrna grkmakta ve hatta felsefi anlayr5lart salt var olanlart

ele5tirdikleri  igin yargrlamaktadrr. Fenomenologlar fenomdnoloj i  felsefenin anlam arama Eabasrnda olmast ve bu
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nedenle de farkh bir ara5trrma sr.irecine girilmesi gerektigini savunmaktadrrlar. Husserl'e gore aragtrrma siirecinin
temeli "var olan felsefelerin ya da var olan sonuglarrn ele5tirisi degil, fenomenlerden hareket etmek" olmalrdrr. Arag-
ttrmantn amacr olay bi lgisi  ya da gerEek, burada ve 5imdi olan olgulann gorrindLigLi bigimiyle degi l  olgularrn oz bi lgi-
sinin bt i t i jncri l  biqimde algrlanmasr ve betimlenmesi olmahdrr. Bu nedenle fenomenoloj i  "en kesin bi l im" olarak ad-
landrrrlmakta ve pozitif bilmlerin dahi kapsayamadrgr genig bir ara5trrma alanr ile ilgilenmektedir. Bu cizelligi ile de
"bilim" kavramrnln anlam ve kapsamrnr genitletmektedir. Fenomenoloji hem klasik felsefi anlayr5a hem de pozitif

bi l imlere elegtir i  getirmekte ve her ikisinin de anlamlan ara5trrma konusunda srnrrhklar iginde kaldtklannt one st irmek-
tedir. Fenomenolojinin anlam arama srirecine verdigi onem nedeniyle fenomenoloji krsaca "anlam bilimi" olarak
nitelenmektedir.

Fenomenolojik dr.i5tnme bigimi, anlamlarr olugturma ve yeni bilgiye ula5mada aragtrrma ydntemi olarak i5lev
gormektedir. Bu yaklaglmr benimseyen aragtrrmacrlar fenomenolojik ara5trrma ycinteminden yararlanrlarak felsefi
bakrg agrsr i le bireyin yansrttrklarrnrn durum ve olay baglamrnda agrklanmasr igin gaba gosterir ler. Fenomenoloj i  6z
bilgisini elde etmek iqin fenomenlojik yontemi kullanrr ki bu yonteme "rediksiyon ydntemi" ya da "aytklama y6ntemi"
denilmektedir.  Oz bi lgisi  olaylann bi lgisinden daha farklr bir bi lgidir.  Oz bi lgisinin elde edi lmesi iqin higbir 5ey cine
sr,irmeden, hiEbir varsayrm veya hipoteze dayanmadan aragtrrmalara ba5lanmasr gerekir. GerEeklerin, b0ttin olaylann
ve hayal alanrnda kalan Seylerin <jzleri vardrr ve bu nedenle ciz alanr gok genistir. Fenomenolojinin amact, bilgiyi "mut-

lak varhk" ya da "saf ben" ozlerinden elde etmektir. Yani fenomenoloji betimleyicidir, ozlerin betimlemesini kapsar ve
bunu yaparken de fenomenolojik yontemi kullanrr. "Fenomenoloji hem a5rrr nesnellik hem de agtrt <iznellik kavramla-
rrnr biraraya getiren bir kavramdrr... Fenomenoloji deneyimlerin kendi kendileriyle ve ba5kalarrnrnkiyle kesi5mesin-
den, birbirine zincirlenmesinden grkan anlamlara odaklanmr5trr" (Felsefe Yazrlarr Ansiklopedisi, 1994, 55). Fenomeno-
lojide "anlam ogretisi" en temel <izellik olup fenomenolojinin igi salt anlamlarr betimlemek ve bu yolla yeni bilgi tiret-
mektir. Fenomenoloji anlamlan derinligine aragtrrdrSr igin bir ge5it anlamlarrn arkeolojisi olarak nitelenmektedir. Fe-
nomenoloji "varhk ogretisi", "anlam-yorum" ve "anlam arkeolojisi" gibi gegitli kavramlarla tanrmlamaktadtr (Uygur,

1 998).

Evrende var olan her ge5it varhk anlamsal agrdan t i im derinl igi  ve genigl igi  i le fenomenoloj inin araStrrma alantna
girmektedir. Bu da fenomenolojinin higbir srnrr tanrmadan her 5eyi ara$trrma konusu yapabilecegini ve sonsuz ve
srnrrsrz bir ara5trrma alanr oldugunu ortaya koymaktadrr (Uygur, 1998). Bu agrdan bakrldrgrnda bel l i  konularla ya da
olaylarrn bel l i  ozel l iklerinin aragtrrr lmasr i le srnrrh olan pozit i f  bi l imlerden daha farkh oldugu soylenebil i r .  Fenomenoloj i
bir olayln veya nesnenin herhangi bir ozelligini degil bUttinii igin bilgi riretmeyi amaglar. Fenomenolojik bilgi riretimi
bilimsel bilgi riretiminden iki temel ozelli$iyle farkhdrr. Birincisi fenomenolojik araStrrmalarda higbir gey one siir0lme-
den aragtrrmaya baglanrr. ikincisi ise fenomenoloji aErklamalar yapmaz, manttksal gtkarsamalara ba5vurmaz ve sadece
betimlemelerle ugra5rr. Fenomenolojik betimlemelerde sezgiler ve algrlar veri kaynagrdrr (Husserl, 1995). Yani sezgiler
ve algrlar fenomenolojik bilgiyi olugturmada i5e kogulmaktadu. Bu durumda sezgiler betimlenecek objeye yonelmeyi
saglar. Bu ilk hareketten sonra kasrth olarak o objeye iliSkin daha agrk bir ydnelim saglanrr ve algrlama stireci baglar.
Sezgi olaylann veya objelerin algrlanmaya hazrr hale getirmesidir. Fenomenolojiye gore bu durumda bilmenin temel-
lerinde sezgi ve algrlar vardrr. Sezgi, gozlem ve algrlara dayah olarak ortaya grkan bilgilerin uygun bigimlerde yansrtrl-
masr gerekmektedir. Fenomolojik yansrtmalar ile bireyin olugturdugu fenomenolojik bilgilere ula5tlabilir hale gelir.
Fenomenolojik algr, fenomenolojik deneyim ve yansrtmalar birbirini tamamlayan bir biitr.inr.inr.jn pargalartdtr.

Fenomenoloji kendi alanrnda galr5mak isteyen ara5trrmacrlara onceden hazrrlanmr5 kesin ve haztr bir teori ve
yontem sunmaz ve qah5manrn her agamasrnda fenomenoljik yontemin gozden geEirilmesi gerekir. Bu ise
fenomenolojik yontemin siirekli bir olu5um iginde olan bir yaprya sahip olduQunu gostermektedir (Sozer, 1976). Ksa-
ca fenomenoloji onceden kesin olarak ortaya konulmu5 ve mutlaka uyulmasr gereken bir arama y6ntemini kabul
etmez. Fenomenoloji hem araltrrma yOntemi hem de elde edilen bilgi aErsrndan siirekli de$i9imi iSaret etmektedir. Bu
yaklaSrm nedeniyle "Fenomenoloji nedir?" sorusunun yanrtrnr olu5turmak amacryla fenomenolojinin tam bir tantmtntn
yaprlmasrndan kagtntlmaktadtr.

Egitim ve Fenomenloji

Fenomenolojik diig0nme bigiminin kcjkleri fenomenolojik felsefeye dayanmaktadrr. Hegel, Kant, Comte, Husserl,
Merleau-Ponty, Sartre, James, Levinas, Tymieniecka fenomenolojiyi daha gok felsefe ve btittin bilimlere temel oluttu-
ran ana disiplin olarak incelemiglerdir. Fenomenoloji 6zellikle Edmund Husserl ile adtnt duyurmugtur. Husserl ile felsefi
yansrmalar olarak 1890 yrhnda Almanya'da ba5layan fenomenoloj i  akrm i le i lgi l i  olarak y0zyrldan fazla zamandtr artan
tartrgmalarla bu konudaki qah5malar devam etmektedir. Fenomenoloji Birinci Diinya Savagr oncesinde Japonya, Rusya
ve ispanya'da felsefeden psikiyatriye kadar Eok farkh alanda yaygrnla5maya baglamr5trr. 1920'li yllarda Avustralya,
Fransa, Macaristan, Hollanda, Belqika, Polonya ve Amerika Birlegik Devletlerinde egitim, mizik ve din alanlart ile ilgili
aragtrrmalarda;1930'larda (ekoslovakya, italya, Kore ve Yugoslavya'da mimarlrk, edebiyat ve tiyatro ile ilgili alanlardaki
aragtrrmalarda yaygrn olarak ige kogulmaya ba5lanmr5trr. ikinci Dtinya Savagr'ndan hemen sonra, fenomenoloji Porte-
kiz, iskandinavya ve Gtiney Afrika'ya yayrlmrg ve ozellikle etnik yapr, film, cinsiyet ve politika konulart ile ilgili alanlarda
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on plana qrkml5trr.  1960 ve 1970' lerde Kanada, ( in ve Hindistan'da dans, co|rafya, huku( psikoloj i  alanlarrndaki araS-

trrmalarda uygulama alanr bulan fenomenoloj i ,  1980' lerde ingi l tere'de ekoloj i ,  etnoloj i ,  t tp ve hem5irel ik alanlartnda

benimsenmigtir .  D0nya genelinde diger disipl inlerde srirekl i  gel i5me gosteren bu yayrlmaya baktlarak fenomenoloj i-

nin 20. yuzyrIn en onemli felsefi  hareketi  oldugu soylenebil i r  (http:/ /phenomenologycenter.org, 2010).

Fenomenoloj i  daha gok insanr odak almakta ve onun algt lanntn, di igt inme bigiminin ve bireysel deneyimlerinin

ortaya grkanlmasr ve yansrtrlmasr r.izerinde durmaktadrr. Bu nedenle, egitim bilimleri, psikoloji, trp gibi insan odakh

bil imleri le fenomenoloj i  arasrnda yeni baglar kurulmah ve bu bi l imlerde fenomenoloj ik yakla5rm esas altnmaltdlr '  Bu

bil imlerden ozel l ikle psikoloj i  ve ttpta fenomenoloj ik anlayrg yaygrn olarak kul lanrlmaktadrr (Selvi,  2009). Ancak e0it im

alanrnda fenomenoloj ik yaklaprmrn kul lanrmr oldukga srntr l tdtr.  Lippitz'e (1997) gore bi l t t in d0nyada nitel arattrrma

geleneginin yaygrnla5masr ve nitel aratttrma yontemlerinin uygulanmast i le bir l ikte fenomenoloj ik yakla;tm t0m

sosyal bi l imlerde yo$un olarak tartrgrlmaya baglanmrgttr.  Buna paralel olarak nitel ara5ttrma yontemlerinin egit im

alanrnda kul lanrlmasr i le bir l ikte fenomenoloj ik yaklaSlm egit im alanrna da girmigtir .

E$itim sistemlerinde bireye daha fazla ozgtirliik veren yakla5rmlarrn uygulanmast g0n gegtikge daha fazla onem

kazanmaktadlr.  Teknoloj i l ik gel igmelerin sundugu yeni ogrenme-ogretme ortamlarl  kendi kendine ogrenme becerisi-

ni geligtiren ve o{renmelerini ya5amboyu devam ettiren bireylerin yetigtirilmesini ongdrmektedir. Ogrenen bireylerin

anlamlan ve bi lgi ler i  olutturma ve yaprlandrrmada daha ozgtir davranabilece$i esnek <igrenme-<igretme ortamlartntn

olugturulmasrna olanak sa$layacak egitim felsefelerine ve yaklagrmlanna ihtiyaE vardtr. Bu felsefi anlayt5 ve yakla5lml

fenomenoloj i  de bulmak mUmkr.indtir .  Bu nedenle, fenomenoloj inin ozel l iklerini iyi  bi lmek ve egit imde fenomenolo-
jiden yaralanmak gerekmektedir. (linkLi egitim ve fenomenoloji arastnda baglarrn kurulmasr egitimde yeni ve farkh

yaklagrmlarrn uygulanmastna zemin hazrr layacakttr.

Fenomenoloj iye felsefe olarak bakl ldrgrnda bir dt igr inme ve ozlerin sorgulanmast yontemi olarak gdri i lebi l i r .  Ttp,

ekonomi, sosyoloj i ,  psikoloj i  ve egit im gibi diQer disipl inl i lere uygulandrgrnda ise fenomenoloj i  yeni bir yaklaStm ve

yontem olarak iSlev gormektedir. Ornegin fenomenoloji trpta hem aragtrrma hem tedavi hem de ogretim yontemi

olarak uygulanmaktadtr ve bu uygulamalar grin gegtikge daha yaygrn hale gelmektedir.  Fenomenoloj i  di$er disipl in-

lere uygulandrlrnda ise yeni bir yaklaSrm olarak i5lev gormekte ve bu yeni yakla5rm kapsamrnda ara$tlrma ve problem

gozme yontemi olarak kul lanrlabi lmektedir.  Rogers, Maslow, Al lport ve Frankl gibi psikologlar insanctl  yaklaStm iEinde

bireyin bir icik olmasr anlayr5rnr fenomenoloj ik anlayr5a dayandrrarak tartrSmrglardrr. Dewey, Vandenberg, Guardina,

Friedrich, Langeveld, Van Manen, Freire and Kurenkova fenomenoloji ve egitim arastnda baglar kurarak fenomenolo-
j iyi  egit im aErsrndan tartrgmrglardtr (Selvi,  2009). Ancak ozel l ikle 1950' l i lerden sonra Langeveld (1958, 1967,1984),

Vandenberg (g74, 1979,2002), Kurenkova (2000), Manen (1978), Levering ve Manen (2002) fenomenolojik editim

yaklagrmrnr tartr5mrglardlr.  Bunlarrn dr5rnda Beets, Beekman ve Greene ve Pinar fenomenoloj ik egit im yakla5tmt i le

i lgi l i  gal5malar yapmr5lardrr. Egit imde fenomenoloj ik yaklagrmr uygulanmast "fenomenoloj ik pedagoji" yani
"fenomenoloj ik egit im yaklaSrmr" kapsamrnda tartrtr lmaktadrr. Fenomenoloj ik e$it im yakla5tmrnrn egit imdeki uygu-

lamalara nasrl  yon verebi lecegine i l igkin yaprlan tartrgmalar fenomenoloj inin egit im sistemi iqinde kul lanrlma gerekge-

sini de ortaya koymaktadrr. Fenomenoloj ik e$it im yakla5rm, egit im sisteminde fenomenloj ik dri5i inme bigiminin

egemen olmasrnr ve uygulanmastnl savunmaktadtr.

Fenomenoloj ik egit im ve ogrenme yaklagrmr bireyin ogrenme bigimini ve s0reqlerini,  bireyin ozg0r dt i50nmesini

ve eylemde bulunmasrnr yani krsaca bireyi esas almaktadrr. Fenomenoloj ik egit im anlayr5rna gore eSit im sistemi iqin-

deki ogrencilerin fenomenolojik araptrrmalar ile kendi duygularrnr, dtig0ncelerini, isteklerini ve ttim deneyimlerini

ogrenme-ogretme s0recinde ortaya koyabilmesi beklenmektedir. Bu durumda ogrencinin biricik olma temel ko5ulu-

nun e$it im sisteminde yer almasr gerekmektedir.  Ancak, mevcut e$it im anlayrglarr ogrenenlerin bir icik olma i le i lgi l i

6zelliklerine ve yaratrct eylemlerine destek vermekte yetersiz kalmaktadrr (Selvi, 2008a). Fenomenolojik egitim yakla-

5rmr gocuklarrn araSttrma, 6grenme ve dt igUnme bigimine benzemekte olan fenomenoloj ik dri5rinme biqimini esas

almaktadlr.  Fenomenoloj ik dLig0nme biEiminin e$it im alanrnda kul lanrlmasr i le bir l ikte yaratlcrhk, yenl ikqi l ik, d0tt inme

ozgrir lLiQ1, anlamlarrn ozgtin olarak araptrrr lmasr, anlamlandrrma ozgi. ir l t igi i ,  anlamlart yansltma ozg0rlt igi i ,  onti  agtk

bi iaragtrrma anlayr5r, on kabuller veya hipotezlere dayalr olmayan ara$trrma anlayrSr ve bir olay veya nesneye i l i5kin

bUtrincri l  baktg aqrsr egit im sisteminde uygulanabil i r .

Fenomenoloj ik egit im yakla5tmrna gore ci$renme di$er yakla5rmlardan biraz daha farklt  tantmlanmaktadtr. Bire-

yin kendisini gergekleStirme st irecinin desteklenmesi igin ogrenme kavramtntn fenomenoloj ik el i t im yakla5tmtna

dayal olarak yeniden tanrmlanmasr gerekir. Bu yaklaprma gdre ogrenme; bireyin sezgileri, hayal gticii, algtlan ve bi-

reysel tecrgbelerin toplamrndan olugan kapsamh bir st iregtir .  Ancak formal ogrenme sisteminde ogrenci lerin kendile-

r ine ait  i lk bi lgi ler i  ve kendini gereeklett irmesine i l i5kin gir igimleri  gciz ardr edi lmektedir.  Bu nedenle, bireyin ozgi jr  ve

yaratrcr biqimde o$renmesi engellenmektedir.  Fenomenoloj ik o$renme ve d0Stinme bigiminin egit im sisteminde yer

almasrnr esas alan fenomenoloj ik egit im anlayrSrnrn uygulanmast amactyla uygun dri5i insel ve teknik alt  yapl olustu-

rulmaftdrr.  $grenci lerin dt igt inme ve anlam Erkarma bigimi, yaratrcr gi iglerinin egit im sisteminde do$al olarak yer

almasr igin feneomenolojik anlayrS ve bu anlayrgr temel alan <igrenme-ci$retme yontem ve tekniklerinin kullanrlmast

gerekmektedir (Selvi, 2009). Fenomenoljik diigr.inme bigiminin egitim ortamlartna tagtnmastnt saglayacak yeni yontem



Tam Metinler

ve tekniklere ihtiyag vardrr. Fenomenolojik anlayrga uygun olarak tasarlanmaya Ealr5rlmakta olan yeni yontem"Fenomethod" olarak adlandrrr lmtgtrr (5elvi,  2008b).

Tartrgma

Mevcut cigrenme anlayrglannda genel olarak bireyin entelektLiel gel igimi esas ahnmaktadrr. Bu durumda bireyin
t igrenmesi katt bigimde yaprlandrrr lmrg ogrenme-ogretme srireglerinin uygulanmasr i le saglanmaktadrr. Ogrenme-
ogretme stiregleri ve ogrenen bireylerin ogrenme ile ilgili deneyimlerinin onceden yaprlandrnlmasr bireyin yaratrq|k
ve hayal gticiintin harekete gegirilmesinde engeller olugturmaktadrr. Bu engellerin olugmasr ise mevcut egitim siste-
minde hem ogrenmede hem de yaratrcrhgrn ortaya Erkmasrnda sorunlara neden olmakta hatta eoit im sistemini tehdit
etmektedir.  Egit im sistemlerinin bu tt i r  problemlerle bag edebilmesi igin var olan durumun dogru analiz edi lp mevcut
sistemlerin dayandtgt felsefe, degerler sistemi, ogrenme-o$retme strateji ve yontemlerinin sorgulanmasr gerekmek-
tedir.

Bireyin ogrenme biEiminin ve ozel l iklerinin farklr bir bakr5 agrsr i le yeniden sorgulanmasr bireyin ogrenmesi i le i l -
gi l i  var olan sorunlartn EozrimLine onemli katkrlar saglayabil i r .  Fenomenoloj ik egit im anlayr5 i le mevcut anlayr5laln
dt5lnda farkh ve yeni bir bakr5 agtst sunulmaktadrr. Ornegin Kurenkova ve digerlerine gore (2000) egitimin iki temel
iglevi vardrr. Bu iplevlerden ilki bireyi sosyal agrdan geligtirmek, ikincisi ise bireyin yaratrcthgr ile ilgili stireglerinin ortaya
gtkart lmast yani bireyin yaratrcrhk aEtstndan gel i5t ir i lmesidir.  Bu durumda egit im bir taraftan bireyi sosyal bir varhk
olarak toplum ve kendi varlrgrnr s0rdtirecek temel beceriler agsrndan geligtirirken diger yandan bireyin bireysel boyu-
tunu ve yarattcr l t l tnr gel i ; t i rerek ki5i l i$inin olugturulmasrna katkr getirmelidir.  Bu agrdan bakrldr$rnda mevcut egit im
sistemleri bireyi sosyalle5tirme ile ilgili iglevini daha yaprlandrnlmr5 ogrenme-6gretme stireci iginde gergeklegtirmekte
ve bunda da btiytik olElide bagarrh olunmaktadrr. Bireyin sosyalleStirilmesi iglevinin yerine getirilmesinde egitim sis-
temlerinin daha otori ter bir eQit im anlaytgrnr kul landrklarr soylenebil i r .  Ancak egit imin ikinci i5levi olan bireyin yarauct-
I t$t i le i lgi l i  st ireglerinin ortaya Erkanlmasr yani bireyin yaratrcrhgr agrsrndan gel i5t ir i lmesinde mevcut egit im sistemleri-
nin baSarrlr oldugu sciylenemez. (tinkti ogrenenlerin ogrenme-ogretme stirecinde kendi biricikligini ve ozg0rl6gtin1
ortaya koyabilecegi esnek ogrenme-<i$retme ortamlan sunulmamaktadlr. Bu durum egitim sisteminde bireyin kendi-
ni gerqekle5tirmesini,  mutlu ve bagart l t  olmasrnt engelleyerek Ee5it l i  problemlerin ortaya Etkmasrna neden olmaktadrr.

Egit im sisteminde o$renme ve disipl in i le i lgi l i  pek gok problemin gozi imlenmesi igin bireyin kendine i l i5kin ozel-
likler ve oz yaptlarrnln yani oznelligini ortaya Erkarabilecegi, biricikligini, otantikligini ve yaratrcrh!rnt ortaya koyabile-
cegi daha ozgiir olarak kendini geli5tirece$i ve yansrtabilece$i anlayrgrn devreye sokulmasr gerekmektedir. Bu da
Kurenkova ve digerlerine gore (2000) e$itime yriklenmig olan ikinci i5levin gerEeklegtirilmesine yani bireyin yaratrcrlQt
i le i lgi l i  si i reglerinin ortaya grkart lmast ve bireyin yaratrcrlrk agrsrndan gel iStir i lmesine olumlu katkl saglayacaktrr.  Bire-
yin yarattctltgt ve oznelligini ortaya grkarmaya yonelik ogrenme-ogretme sr"ireglerinin tasarlanmasr ve uygulanmasr ise
ancak bu anlayrSr savunan fenomenoloj ik egit im ve o$renme yaklagrmr i le mrimktin olabi l i r .  (r inkr. i  fenomenoloj ik
e$itim ve o$renme yakla5rmrna gore egitim, bireyin yaratrcr potansiyel ve enerjisinin ortaya etkarttlmaslnr saglayacak
bir sistem iginde gerEeklegtir i lmelidir.

Literatlire bakldtgt zaman aEtkga gorillecegi gibi egitim ve fenomenoloji arasrndaki ili5kiye yonelik tartr5malar
oldukga stntr l tdtr.  Bu nedenle, fenomenoloj i  ve egit im arasrndaki i l igkinin daha fazla tarttsl lmasr ve nitel aratttrma
yontemi olarak fenomenolojik aragtlrmalann egitim alanrnda daha fazla yaprlmasr gerekmektedir. (0nkti ozellik trp
alantnda fenomneolojik aragttrmalarla birlikte teghis ve tedavide fenomenolojik yaklagrm uygulanmakta ve bunun
sonucunda da fenomenoloj ik egit im anlayrgrna i l i5kin uygulamalann saghk egit im alanrnda onem kazandr$r gort i l -
mektedir. Ancak fenomenolojik egitim anlayr5r egitimciler tarafrndan daha derinlemesine tartr$rlmalrdrr. Tymieniecka
(2004)'ntn ifade ettidi gibi gelecek ku5aklar yeni felsefi ve bilimsel anlayrgr ve degerleri anlamalarr ancak
fenomenolojik anlayrgrn dogru kavranmasryla mrlmkrin olacaktrr. Fenomenolojik anlayrgrn egitim bilimciler taraflndan
iyi anlagrlmasr ise e$it imci lere ve o!retmenlere bu konuda gerekl i  destegin saSlanmasrnr kolaylaStrracaktrr.
Fenomenoloj ik e$it im anlayl5r i le i lgi l i  kapsamh tartrgmalar yaprlmasr bu egit im anlayr5rndan mevcut uygulamalarda
nasrl yararlanrlmasr gerektigi i le i lgi l i  yeni agrklamalar getirecektir .  Egit im alanrnda ozel l ikle fenomenoloj ik egit im
anlaytSt i le d$retimin bireysel legtir i lmesi, ogrenenin bir icikl igi ,  ogrenenlerin 6z denetimi, ogrenme sorumlu$u, oz
sorumluluk ve o$renme dzgrir l t igr i  kavramlarr arasrnda i l igki ler kurularak yeni tartrpmalar yaprlmahdrr.
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